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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ล าปาง – ล าพูน) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



ค าปรารภ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยต้นสังกัดหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องรวมถึงครู
บุคลากรในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รวมถึงผู้ปกครอง นักเรียนและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
คณะกรรมการสถานขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือให้ผลการด าเนินงาน มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสูงจาก
นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวของอย่างยั่งยืน 
 ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยพิจารณาแล้ว
เห็นชอบว่าเป็นรายงานประจ าปีที่มีคุณภาพ สามารถสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จะขับเคลื่อนให้โรงเรียนพัฒนาไปสู่ความส าเร็จตามที่โรงเรียนได้ตั้ง เป้าหมายไว้ 
และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมีความ
ตั้งใจ เสียสละและทุ่มเททั้งกาย ก าลังใจ ในการด าเนินงานของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2561                  
ที่ผ่านมาส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพในของโรงเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่านในการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้านให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน       
และส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 

(นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 
 
 
 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น ไ ด้ พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ผ่ า น ก า ร เ ห็ น ช อ บ                                 
รายงานประจ าปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครั้งที ่ 3  / 2562   วันที่  15  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2562 วาระที่ 4                
เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 



ค าน า 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ฉบับนี้ 

จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ า
ทุกปี เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               
ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบ
ปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ                
และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภาพนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา                 
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ต่อ  

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562                   
ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยขน์ต่อการน าไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562  

 
 
 
 

(นายสกล ทะแกล้วพันธุ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

มีนาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
 หน้า 
ค าปรารภ ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญแผนภูมิ ซ 
สารบัญภาพ ฎ 
บทสรุปผู้บริหาร ฐ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

1. ข้อมูลทั่วไป 1 
2. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 3 
3. ข้อมูลนักเรียน 3 

ส่วนที่  2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 4 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 4 
มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 22 
มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 34 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 38 

ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 43 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 43 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 51 
ด้านกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 52 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก  ข้อมูลพื้นฐานทัว่ไปของสถานศึกษา 55 
ภาคผนวก ข ข้อมูล ตาราง และแผนภูมิ แสดงจ านวนระดับคณุภาพ 
มาตรฐานการศึกษา 

94 

ภาคผนวก ค ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู/นักเรียน ปี  
การศึกษา 2561 - 2562 

171 

ภาคผนวก ง - ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั เร่ือง ก าหนดค่าเปา้หมาย 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
228 

- ตารางก าหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
- ค าสั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท า 

ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 

 



สารบัญตาราง 
 หน้า 
ตาราง  

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลบุคลการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 3 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 3 
ตารางที่ 3 แสดงระดับคุณภาพและผลการประเมินตามาตรฐาน 4 
ตารางที่ 4 แสดงสรุปผล และแนวทางการพัฒนา 43 
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา  
ปีการศึกษา 2559 – 2561 

60 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามต าแหน่ง/วิทยฐานะ 61 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 62 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 63 
ตารางที่ 9 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร(ลูกจ้างประจ า) จ าแนกตามต าแหน่ง 64 
ตารางที่ 10 แสดงจ านวนบุคลากร(ครูอัตราจ้าง) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 65 
ตารางที่ 11 แสดงจ านวนลูกจ้างชั่วคราว (ส านักบริหารงาน)  
จ าแนกตามกลุ่มบริหารงาน 

66 

ตารางที่ 12 แสดงจ านวนลูกจ้างชัว่คราว (นักปฏิบัติการ,แม่บ้าน) จ าแนกตามกลุ่มบริหารงาน 67 
ตารางที่ 13 แสดงจ านวนคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาการและภาระงานสอน 68 
ตารางที่ 14 แสดงจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 69 
ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา  
2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

71 

ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา  
2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

72 

ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  
ปีการศึกษา 2560 - 2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

73 

ตารางที่ 18 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา  
2560 - 2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

74 

ตารางที่ 19 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561               
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

75 

ตารางที่ 20 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561               
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

76 

ตารางที่ 21 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561               
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

77 

ตารางที่ 22 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561               
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

78 



 หน้า 
ตารางที่ 23 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1                     
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

79 

ตารางที่ 24 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1                     
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

80 

ตารางที่ 25 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2                     
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

81 

ตารางที่ 26 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2                     
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

82 

ตารางที่ 27 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

83 

ตารางที่ 28 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

84 

ตารางที่ 29 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2           
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

85 

ตารางที่ 30 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2            
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

86 

ตารางที่ 31 แสดงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 87 
ตารางที่ 32 แสดงแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 88 
ตารางที่ 33 แสดงผลการจัดการศึกษาตามประเดน็พิจารณาที่ 1.1  95 
ตารางที่ 34 แสดงผลการจัดการศึกษาตามประเดน็พิจารณาที่ 1.2 97 
ตารางที่ 35 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 2  98 
ตารางที่ 36 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 100 
ตารางที่ 37 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จ าแนกตามโครงการพิเศษ                
ด้านภาษาอังกฤษ (EP) 

102 

ตารางที่ 38 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จ าแนกตามโครงการพิเศษ  
ด้านวิทยาศาสตร์ (SM) 

103 

ตารางที่ 39 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จ าแนกตามโครงการพิเศษ  
ด้านคณิตศาสตร์ (GM) 

104 

ตารางที่ 40 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จ าแนกตามโครงการพิเศษ  
ด้านคอมพิวเตอร์ (GC) 

105 

ตารางที่ 41 แสดงจ านวนักเรียนเข้าเลือกกิจกรรม/ชุมนุม ปีการศึกษา 2561  
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย 

106 

ตารางที่ 42 แสดงร้อยละของนกัเรียนที่จบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 112 
ตารางที่ 43 แสดงร้อยละของนกัเรียนที่จบชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 113 
ตารางที่ 44 แสดงร้อยละของนกัเรียนที่เข้าเรียนตามคณะ ปีการศึกษา 2561 115 



 หน้า 
ตารางที่ 45 แสดงผลการด าเนนิงานเชิงประจักษ์ในดา้นตา่งๆตามมาตฐานที่ 1              
ในประเด็นพิจารณา 1.2 

117 

ตารางที่ 46 แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียนประเมิน 
ตนเอง ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ปีการศึกษา 2561 

131 

ตารางที่ 47 แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครอง 
ประเมินนักเรียน ระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 

132 

ตารางที่ 48 แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครู 
ประเมินนักเรียน ระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 

133 

ตารางที่ 49 แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียนประเมิน 
ตนเอง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 

134 

ตารางที่ 50 แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครอง 
ประเมินนักเรียน ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 

135 

ตารางที่ 51 แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครู 
ประเมินนักเรียน ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 

136 

ตารางที่ 52 แสดงผลการด าเนนิงานเชิงประจักษ์ในดา้นตา่งๆตามมาตฐานที่ 1              
ในประเด็นพิจารณา 1.2 

137 

ตารางที่ 53 แสดงวิธีการพฒันาข้อมูลและสารสนเทศให้เปน็ไปตามคณุลักษณะที่ก าหนด 146 
ตารางที่ 54 แสดงวิธีการท าให้ขอ้มูลและสารสนเทศมีความพร้อมในการใช้งานและวธิ ี
ท าให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 

147 

ตารางที่ 55 แสดงวิธีการท าให้มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และวิธีการท าให้ใช้งานง่าย 148 
ตารางที่ 56 แสดงการด าเนินเก่ียวกับความพร้อมฉุกเฉิน 148 
ตารางที่ 57 แสดงปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพตามแผนปฏิบัติงานในรอบ 
ปีงบประมาณ 

149 

ตารางที่ 58 แสดงผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ในด้านต่างๆตามมาตรฐานที่ 2 150 
ตารางที่ 59 แสดงเครื่องมือในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการ 151 
ตารางที่ 60 แสดงเครื่องมือในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหาร 
อ านวยการและงบประมาณ 

152 

ตารางที่ 61 แสดงเครื่องมือในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 

152 

ตารางที่ 62 แสดงเครื่องมือในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป 153 
ตารางที่ 63 แสดงการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 153 
ตารางที่ 64 แสดงการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศทั่วไป 156 
ตารางที่ 65 แสดงผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ในด้านต่างๆตามมาตรฐานที่ 3 168 
ตารางที่ 66 แสดงผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 172 
ตารางที่ 67 แสดงผลงานดีเด่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 173 



 หน้า 
ตารางที่ 68 แสดงผลงานดีเด่นของครู 185 
ตารางที่ 69 แสดงผลงานดีเด่นของนักเรียน 208 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญแผนภูมิ 
 หน้า 
แผนภูม ิ  

แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2561 60 
แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามต าแหน่ง/วิทยฐานะ 61 
แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 62 
แผนภูมิที่ 4 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 63 
แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร(ลูกจ้างประจ า) จ าแนกตามต าแหน่ง 64 
แผนภูมิที่ 6 แสดงจ านวนบุคลากร(ครูอัตราจ้าง) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 65 
แผนภูมิที่ 7 แสดงจ านวนลูกจ้างชั่วคราว (ส านักบริหารงาน)  
จ าแนกตามกลุ่มบริหารงาน 

66 

แผนภูมิที่ 8 แสดงจ านวนลูกจ้างชั่วคราว (นักปฏิบัติการ,แม่บ้าน)  
จ าแนกตามกลุ่มบริหารงาน 

67 

แผนภูมิที่ 9 แสดงจ านวนคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาการและภาระงานสอน 68 
แผนภูมิที่ 10 แสดงจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 69 
แผนภูมิที่ 11 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา  
2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

71 

แผนภูมิที่ 12 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา  
2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

72 

แผนภูมิที่ 13 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)  
ปีการศึกษา 2560 - 2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

73 

แผนภูมิที่ 14 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา  
2560 - 2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

74 

แผนภูมิที่ 15 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561               
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

75 

แผนภูมิที่ 16 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561               
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

76 

แผนภูมิที่ 17 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561               
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

77 

แผนภูมิที่ 18 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561               
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

78 

แผนภูมิที่ 19 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1                     
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

79 

แผนภูมิที่ 20 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1                     
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

80 



 หน้า 
แผนภูมิที่ 21 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2                     
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

81 

แผนภูมิที่ 22 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2                     
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

82 

แผนภูมทิี่ 23 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

83 

แผนภูมิที่ 24 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

84 

แผนภูมิที่ 25 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2           
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

85 

แผนภูมิที่ 26 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2            
ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

86 

แผนภูมิที่ 27 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จ าแนกตามโครงการพิเศษ                
ด้านภาษาอังกฤษ (EP) 

102 

แผนภูมิที่ 28 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จ าแนกตามโครงการพิเศษ  
ด้านวิทยาศาสตร์ (SM) 

103 

แผนภูมิที่ 29 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จ าแนกตามโครงการพิเศษ  
ด้านคณิตศาสตร์ (GM) 

104 

แผนภูมิที่ 30 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จ าแนกตามโครงการพิเศษ  
ด้านคอมพิวเตอร์ (GC) 

105 

แผนภูมิที่ 31 แสดงร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2561 112 
แผนภูมิที่ 32 แสดงร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2561 114 
แผนภูมิที่ 33 แสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนตามคณะ ปกีารศึกษา 2561 116 
แผนภูมิที่ 34 แสดงร้อยละจ านวนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2561 

118 

แผนภูมิที่ 35 แสดงร้อยละจ านวนที่มีผลการประเมินความสามารถในการรู้เร่ืองอ่านแนว 
PIZA ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2561 

118 

แผนภูมิที่ 36 แสดงร้อยละจ านวนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณฯ ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2561 

119 

แผนภูมิที่ 37 แสดงร้อยละจ านวนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2561 

119 

แผนภูมิที่ 38 แสดงสถิติการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 120 
แผนภูมิที่ 39 แสดงสถิติการใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 120 
แผนภูมิที่ 40 แสดงสถิติยืมทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) ปีการศึกษา 2561 121 
แผนภูมิที่ 41 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด ปีการศึกษา 2561 121 



 หน้า 
แผนภูมิที่ 42 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2561 122 
แผนภูมิที่ 43 แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 

131 

แผนภูมิที่ 44 แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครอง 
ประเมินนักเรียน ระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 

132 

แผนภูมิที่ 45 แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครู 
ประเมินนักเรียน ระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 

133 

แผนภูมิที่ 46 แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียน 
ประเมินตนเอง ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 

134 

แผนภูมิที่ 47 แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครอง 
ประเมินนักเรียน ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 

135 

แผนภูมิที่ 48 แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครู 
ประเมินนักเรียน ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 

136 

แผนภูมิที่ 49 แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มผีลการประเมินด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ของภาคเรียนที่ 1 – 2  
ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

138 

แผนภูมิที่ 50 แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มผีลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมใน 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย  
ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

138 

แผนภูมิที่ 51 แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มผีลการประเมินด้านความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย ระดบัมัธยมศกึษาตอนต้น และปลาย ของภาคเรียนที่ 1 – 2  
ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

139 

แผนภูมิที่ 52 แสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มผีลการประเมินด้านการยอมรับความ 
คิดเห็นของผู้อ่ืน สุขภาวะจิตฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย  
ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

139 

แผนภูมิที่ 53 แสดงผลร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสร้างจิตส านึกความ 
เป็นไทย (ค่ายคุณธรรม จริยธรรม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 ปีการศึกษา 2561 

140 

แผนภูมิที่ 54 แสดงร้อยละการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2561 158 
แผนภูมิที่ 55 แสดงร้อยละการพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 158 
แผนภูมิที่ 56 แสดงสรุปการส่งเอกสารการนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 159 
แผนภูมิที่ 57 แสดงสรุปการส่งเอกสารการนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 159 
แผนภูมิที่ 58 แสดงจ านวนบุคลากรที่สร้างและหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 

169 

แผนภูมิที่ 59 แสดงจ านวนบุคลากรที่ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  
และหรือวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 

170 



สารบัญรูปภาพ 
 หน้า 
รูปภาพ  

รูปภาพที่ 1 โปรแกรมการบริหารกิจการนักเรียน 16 
รูปภาพที่ 2 แบบบนัทึกนักเรียนมาสาย 17 
รูปภาพที่ 3 ผังกระบวนการน าวสิัยทัศน์สู่การปฏิบัติ 22 
รูปภาพที่ 4 ผังกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ (SPP) 23 
รูปภาพที่ 5 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 26 
รูปภาพที่ 6 โปรแกรมควบคุมงบประมาณ 29 
รูปภาพที่ 7 ผังกระบวนการบรหิารจัดการระบบกลไกงานประกันคุณภาพ 

ด้วยเกณฑ์ IQA 
40 

รูปภาพที่ 8 ผังระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 41 
รูปภาพที่ 9 แข่งขันทักษะการโต้สาระวาทีเปน็ภาษาอังกฤษ English Debate 123 
รูปภาพที่ 10 นายธนดล ชมพูจนัทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ประจ าปี 2561 

124 

รูปภาพที่ 11 เด็กชายพรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว  ม.2/14 นักเรียนรางวัลพระราชทาน                                        
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวลัพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

125 

รูปภาพที่ 12 นักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลจากการเข้าค่ายเยาวชน ครั้งที่ 7 ASEAN  
Plus Three Junior Science Odyssey (APT JSO) 2018 

125 

รูปภาพที่ 13 นางสาวนชุวรา มลูแก้ว และ นางสาวจิตรานุช ไชยราช  ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : YSC 2017  
จากโครงงานการศึกษาพฤติกรรมการกินพอลิสไตน์รีน  
โฟมของหนอนแมลงบีกแข็งวงศ ์Tenebrionidaeฯ 

126 

รูปภาพที่ 14 รางวัล  4th Grand Award in Animal Sciences จากโครงงาน   
“Factors Affecting Polystyrene Foam Consuming Rate of Superworms  
(Zophobas morio)”  ณ Los Angetes  California  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

127 

รูปภาพที่ 15 ด.ช.ภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขัน 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ International  
Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2016 (IMSO  
2016) ระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2559 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

128 

รูปภาพที่ 16 ด.ช.พรภวิษย ์  พวงเรือนแก้ว ได้รบัรางวัลเหรียญทองในการแข่งขนั  
Asia International Mathematical Olympiad Open Contest 2016 (AIMO) ณ ฮ่องกง 

128 

รูปภาพที่ 17 ด.ช.พรภวิษย์   พวงรือนแก้ว ได้รับรางวลัเหรียญทองแดง ในการ 
แข่งขันรายการ 2016 CHALLENGE FOR FUTURE MATHEMATICIANS (CFM) 

129 



 หน้า 
รูปภาพที่ 18 นางสาวญาณนภา เสาวภา  และนางสาวธีร์วรา ชยัเธียร เป็นตัวแทน 
ประเทศไทยในการแข่งขัน Asain SCIENCE Camp 2016 สาขาเคมี ระหว่าง 
วันที่ 21 -27 สิงหาคม 2516 เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย  
โดยนางสาวธีร์วรา ชัยเธียร ได้รบัรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

129 

รูปภาพที่ 19 ด.ช.ภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ 
คณิตศาสตร์ส าหรับเยาวชน  

130 

รูปภาพที่ 20 นายพงศ์กร  ช้างเนียม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงงาน 
วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC 2016)  

130 

รูปภาพที่ 21 การจดักิจกรรมแข่งขันกีฬาสี-กรีฑาภายในของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 141 
รูปภาพที่ 22 การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 142 
รูปภาพที่ 23 กิจกรรมแห่เทยีนพรรษา 143 
รูปภาพที่ 24 กิจกรรมตานสลากภัตร 144 
รูปภาพที่ 25 กิจกรรมวันต้านภยัยาเสพติด 144 
รูปภาพที่ 26 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 145 
รูปภาพที่ 27 ระบบลงทะเบียนเลือกรายวิชาเลือกเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 160 
รูปภาพที่ 28 โปรแกรมระบบข้อมูลและสารสนเทศวิชาการ 160 
รูปภาพที่ 29 ระบบงานทะเบียนนักเรียน 161 
รูปภาพที่ 30 โปรแกรม Bookmark 2551 161 
รูปภาพที่ 31 โปรแกรม My Office พ.ศ. 2560 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 162 
รูปภาพที่ 32 โปรแกรมรับสมัครนักเรียน 162 
รูปภาพที่ 33 ระบบเงินกรมบัญชีกลาง 163 
รูปภาพที่ 34 โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 163 
รูปภาพที่ 35 โปรแกรมข้อมูล B-OBEC 164 
รูปภาพที่ 36 ระบบบนัทึกงบประมาณโครงการ 164 
รูปภาพที่ 37 ระบบบนัทึกประเมินประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน 
ด้านคุณภาพผู้เรียน (SAR) 

165 

รูปภาพที่ 38 ระบบการคัดกรองนักเรียน (SDQ) 165 
รูปภาพที่ 39 ระบบนักเรยีนและผู้ปกครอง 166 
รูปภาพที่ 40 ระบบครูที่ปรึกษา 167 
รูปภาพที่ 41 โปรแกรมระบบสหกรณ์โรงเรียน 167 

 
 
 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตั้งอยู่ เลขที่ 230 ถนนพหลโยธิน ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมือง              

จังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ส านักงานคณะกรรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีจ านวนนักเรียน 3,917 
คน มีผู้บริหาร จ านวน 5 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน คื อ นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ และมีข้าราชการครู จ านวน 204 คน  

ผู้บริหารใช้วิธีการบริหารจัดการโดยการก าหนดองค์ประกอบของระบบที่ใช้ในการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ OBECQA  และผู้บริหาร
ระดับสูงได้ใช้กระบวนการน าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ PDSR (P=Plan, D=Do, S=study, 

R=refine) และใช้กระบวนการบริหารจัดการระบบกลไกงานประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์ IQA 
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ โดยสร้างเครื่องมือให้คณะครูได้ทบทวนค่านิยมที่ได้ปฏิบัติมาเป็น

เวลานานและเกิดผลการด าเนินการที่ดี    ผู้บริหารระดับสูงสุดได้สร้างวัฒนธรรมผู้บริหารระดับสูงสุดจาก
รุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง คือการช่วยเหลือให้ก าลังใจและสร้างโอกาสให้ผู้บริหารรุ่นน้องประสบผลส าเร็จในการน า
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ และเพ่ือสานปณิธานของผู้ก่อตั้งโรงเรียน การประสบผลส าเร็จ
นับเป็นการสื่อสารความมุ่งมั่นของผู้น าระดับสูงต่อการน าค่านิยมสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 

จากการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า มาตรฐาน
การศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ และมีการด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา อยู่ใน

ระดับ ดีเลิศ มีการจัดการคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น 

1. นายธนดล  ชมพูจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ  ประจ าปี 2561  ระหว่างวันที่ 1- 8 กันยายน 2561 ณ เมืองทสึคุบะ  จังหวัดอิบารากิ ประะเทศ
ญี่ปุ่น  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ
เจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ตามโครงการโอลิมปิก
วิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

2. การเข้าค่ายเยาวชน ครั้งที่ 7 ASEAN Plus Three Junior Science Odyssey (APT JSO) 
2018 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ 

- นางสาวปธานิน พลอยสุกใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
Great Science Pitch 
 



- นางสาวอ่ิมเอม ลีวิริยะพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 ได้รับรางวัลเหรียญ 
ทองแดง Great Science Pitch 

- นางสาววิภาวี เถียรหนู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน  
3. นางสาวนุชวรา มูลแก้ว และ นางสาวจิตรานุช ไชยราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด

โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : YSC 2017 จากโครงงานการศึกษาพฤติกรรมการกิน               
พอลิสไตน์รีน โฟมของหนอนแมลงบีกแข็งวงศ์ Tenebrionidae และเป็นตัวแทนตัวแทนประเทศไทย       
เข้าแข่งขัน Intel International Science and Engineering Fair 2017 (Intel ISEF2017) และได้รับ
รางวัล  4th Grand Award in Animal Sciences จากโครงงาน  “Factors Affecting Polystyrene 
Foam Consuming Rate of Superworms (Zophobas morio)”  ณ  Los Angetes  California  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  วันที่14- 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัล  Prime 
Minister’s Youth Science Award 2017 โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลเยาวชน
ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชน เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวัน
เยาวชนแห่งชาติ ในวันที่ 20 กันยายน 2560 

- รางวัล  4th Grand Award in Animal Sciences จากโครงงาน  “Factors Affecting  
Polystyrene Foam Consuming Rate of Superworms (Zophobas morio)”  ณ Los Angetes  
California  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

4. ด.ช.ภีศเดช ฉัตรบริรักษ์รางวัล  Prime Minister’s Youth Science Award 2017 โดย 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชน เข้า
รับพระราชทาน โล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร   

- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  
International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2016  ( IMSO 2016 ) 
ระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2559 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

 - เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการคณิตศาสตร์ส าหรับเยาวชน ระหว่างประเทศ 
ประจ าปี พ.ศ.2560 “International Youth Mathematics Camp 2017” ระดับมัธยมศึกษา ระหว่าง
วันที่ 25 เมษายน –  3 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองโบโกร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

5. ด.ช.พรภวิษย์   พวงเรือนแก้ว ได้รับรางวัลดังนี้ 
 - ได้รับรางวัลเหรียญทองและถ้วย Winner ประเภททีม การแข่งขันคณิตศาสตร์

นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizard at Mathematics International Contest 2016 (WIZMIC 
2016) ระหว่างวันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2559 ณ สาธารณรัฐอินเดีย 

 -  ได้ รั บ ร า ง วั ล เหรี ยญทองในการแข่ งขั น  Asia International Mathematical 
Olympiad Open Contest 2016 (AIMO) ณ ฮ่องกง 

 - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการ 2016 CHALLENGE FOR 
FUTURE MATHEMATICIANS (CFM) 



6. นางสาวญาณนภา เสาวภา  และนางสาวธีร์วรา ชัยเธียร เป็นตัวแทนประเทศไทยในการ
แข่งขัน Asain SCIENCE Camp 2016 สาขาเคมี ระหว่างวันที่ 21 -27 สิงหาคม 2516 เมืองบังกาลอร์ 
ประเทศอินเดีย โดยนางสาวธีร์วรา ชัยเธียร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การตอบปัญหาวิชาการภาษาและวรรณคดีไทย               
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี 2560 วันที่ 2๙ กรกฎาคม 2560 
จัดโดย คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- รางวัลเหรียญเงิน การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6  วันที่ 19  
สิงหาคม 2560 จัดโดยวชิราวุธวิทยาลัย  ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                     
และ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในการจัดการศึกษาที่คุณภาพท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระ และผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาของ
นักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด ซึ่งโรงเรียนมีการทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
ต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                  
ปีการศึกษา 2 5 6 1  รอ้ยละ 100 มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร   

ประเด็นพิจารณาที่  1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  อยู่ ในระดับ ดีเลิศ มีการจัดการ
กระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความ เป็นพลโลกที่ดี                 
นักเรียนของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี  มีสุขนิสัย
ในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ ท าให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มีความรู้และสามารถป้องกันตนเองให้หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะอารมณ์ที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็น คุณค่ าในตนเองมีความมั่นใจกล้า
แสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักให้เกียรติผู้อ่ืน สามารถแสดงออก
ถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้งเห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์ ผลงานด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นันทนาการอย่างสม่ าเสมอและซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ าวัน นักเรียน
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยส่วนใหญ่รักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่นักเรียนรู้
เริ่มด้วยตนเอง ตามความสนใจอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม         
เพ่ือค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มีการวางแผนการท างานท าให้
สามารถด าเนินการจนส าเร็จ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่ตนเองสนใจ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมท าให้นักเรียนที่เข้ าร่วมโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจรู้จัก ช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นนักเรียนที่ดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
รู้จักการปรับตัว มีมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมของ การอยู่ร่วมกัน  

 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดการระบบบริหารคุณภาพการ                  
จัดการศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้น า ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเน้นการพัฒนานักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมาย โรงเรียนได้มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา มีการทบทวนวิสัยทัศน์การก าหนดเป้าหมายก าหนดพันธกิจ จัดท าแผนเชิงกลยุทธ์
โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือทราบปัจจัยที่เป็นโอกาส/อุปสรรค์ จุดแข็ง/
จุดอ่อน วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสพฐ. และโรงเรียนมาตรฐานสากลมาบูรณาการเพ่ือให้ตรงกับ
วัตถปุระสงค์ ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น จัดท าแผนปฏิบัติ
การเชิงกลยุทธ์ซึ่งการจัดท าแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของสพฐ. แผนฯ
ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและแผนจังหวัด โดยเพ่ิมกลยุทธ์พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพล
โลก (Word Citizen)ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class 
Standard) โดยใช้วิธีการบริหารจัดการโดยการก าหนดองค์ประกอบของระบบที่ ใช้ในการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ OBECQA  และผู้บริหาร
ระดับสูงได้ใช้กระบวนการน าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ PDSR (P=Plan, D=Do, S=study, 

R=refine) และใช้กระบวนการบริหารจัดการระบบกลไกงานประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์ IQA 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ    

มีการจัดการครูผู้สอนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะ มีความเป็นมืออาชีพ
ประสบการณ์ เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
สังคมและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ  มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการ 
วิธีการที่หลากหลายเพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม โดยมีกระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ให้แนวปฏิบัติในการพัฒนานักเรียน คือครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดท าแผนกิจกรรม/โครงการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

1. ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผล เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ท าให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นจ านวนมากจากการประกวด
แข่งขันท้ังในระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับโลก 

2. ครูมีความความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียน
การสอน ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3. มีคณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงเรียนให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 



4. ครูผู้สอนมีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตนเอง และแก้ไข
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 

5. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 
แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงข้ึน  

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ทั้ง 3  มาตรฐาน  ในแผนปฏิบัติการ โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2561  

แผนปฏิบัติการที่ 1 ชื่อโครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- สนองกลยุทธ์ สพฐ  : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  
- สนองกลยุทธ์  โรงเรียน  : กลยุทธ์ที่  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 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา 
 

แผนปฏิบัติการที่ 3 ชื่อโครงการ : STEM Education 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ  : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานและประวัติของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  

ชื่อผู้อ านวยการ นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ 
 ที่อยู่  เลขที่ 230 ถนนพหลโยธิน ต าบลหัวเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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 

และได้ท าการเปิดสอนในรูปแบบโครงการพิเศษ (ห้องพิเศษ) ดังนี้ 
1) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ภาษาอังกฤษ (English Program) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เปิดสอน
ในระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
2) โครงการส่งเสริมอัจฉริยะภาพทางด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math) 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 



3) โครงการพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการจัดการศึกษาส าหรับผู้มี
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี                     
(Smart Science) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
4) โครงการห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (Gifted Computer) ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
5) โครงการห้องเรียนภาษาจีน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เปิดสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

 จ านวนนักเรียน  3,917  (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561) 
 ขนาดของโรงเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 เขตพ้ืนที่บริการ ดังนี้ 
    1) ต าบลหัวเวียง  ทุกหมู่บ้าน 
    2) ต าบลพระบาท หมู่ที่ 1,2,3,5,6 
    3) ต าบลพิชัย  หมู่ที่ 1,2,7,15 
 ข้อมูลอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 

1) ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
โดยใช้ไฟฟ้าแรงสูงขนาด 380 V 3 F 4 W และไฟฟ้า 220 V Single 2 W 

 2) น้ าใช้และน้ าดื่ม จากประปาส่วนภูมิภาคและประปาภายในโรงเรียน 
 3) โทรศัพท์ จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

 ค าขวัญ   เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 
 ปรัชญา   วิชาการเป็นเลิศ เทิดสถาบัน ยึดมั่นคุณธรรม 
 อัตลักษณ์  รักการท าดี วิชาการมาตรฐานสากล สร้างคนเป็นผู้น า 
 วัฒนธรรมองค์กร  สม.มา วายเม เถว ปุริโส “เป็นค าพึงท าดีร่ าไป” จากรุ่น สู่รุ่น 
 ค่านิยมองค์กร  1) น าอย่างมีวิสัยทัศน์ (Vision) 
    2) จัดการโดยใช้ข้อมูลเท็จจริง(Nanagement by Facts) 
    3) ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นนักเรียน (Customer-Focused  

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

 
 
 



1.2 ข้อมูลบุคลกรของสถานศึกษา 
 จ านวนบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลบุคลการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

(คน) 
ครูผู้สอน 

(คน) 
พนักงานราชการ 

 (คน) 
ครูอัตราจ้าง 

(คน) 
ลูกจ้างประจ า 

(คน) 
เจ้าหน้าที่
อื่นๆ (คน) 

รวมทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน(คน) 5 204 1 30 7 86 333 
 (ที่มา : งานบุคคล) 

1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 นักเรียน ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนทั้งหมด 3,917 คน 

  ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561  

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 333 368 701 33.69 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 313 381 694 33.35 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 316 370 686 32.96 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 50 962 1,119 2,081  100.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 263 394 657 35.78 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 241 370 611 33.28 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 236 332 568 30.94 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 48 740 1,096 1,836 100.00 
รวมทั้งหมด 98 1,702 2,215 3,917 100.00 

(ที่มา : งานทะเบียนและวัดผล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
  ตารางท่ี 3 แสดงระดับคุณภาพและผลการประเมินตามาตรฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ ร้อยละ 
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม ดีเลิศ  88.76 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดีเลิศ  86.89 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม  91.03 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ  88.36 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการด าเนินการ 
โรงเรียนได้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการ วิธีการที่หลากหลาย                   

เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม มีศักยภาพในการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะ รักการเรียนรู้  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของ อีกท้ังครูผู้สอนได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการ อ่าน ฟัง พูด 
เขียน ซึ่งได้จัดกิจกรรมหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนและด าเนิ นการ
ตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน มีการก าหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลาและมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิค านวณตามเกณฑ์ที่ให้ 

สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น โดยได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญมีความรู้
ความสามารถรอบด้าน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/
ระดับประเทศ  นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และน าเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีวิสัยทัศนแ์ละกระบวนการทีจ่ะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากลซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน                
การสื่อสาร และการคิดค านวณ  โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 
 
 



1. จัดหลักสูตรพิเศษส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น  
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  (smart science) โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์                    
(Gifted Math) โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) และโครงการเรียนร่วม
นอกเหนือจากหลักสูตรปกติท่ัวไป 
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานด้วยตนเอง โดยมีการน าเสนอผลงานทั้งในและนอกสถานศึกษา 

3. สนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การ 
ประมวลผลจัดท ารายงานผลการเรียน และการบริหารจัดการ ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่ง
ให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร สืบค้นข้อมูล เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

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

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน ศึกษาและวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล น าข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่
ละกลุ่ม ใช้สื่อและเทคโนโลยีเหมาะสม มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้                
มีการประเมินผลที่หลากหลาย มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย 

นอกจากจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว ยังจัดให้มีโครงการ
และกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ  ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
- โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล 
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย     

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สู่ความเป็นเลิศ  ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
- โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- กิจกรรมค่ายเพ่ิมพูนประสบการณ์นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยภาคเหนือ 
- กิจกรรมสอบวัดแววภาษาไทย 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย 



- กิจกรรมการน าเสนอผลงานของนักเรียน 
- กิจกรรมการฝึกทักษะการพูดในที่ชุมชน 
- กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมประกวดทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 
จากแนวนโยบายและการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

ค านวณ ได้สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้โดยให้แต่ละรายวิชาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ร้อยละ 100 มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

ซ่ึงสนองกลยุทธ์ข้อที่ 1 ของโรงเรียน ยกระดับคุณภาพโรงเรียน เทียบเคียงมาตรฐานและส่งเสริม
ให้ความสามารถด้านเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และกลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนายกระดับนักเรียนให้มี
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล ตามตัวชี้วัด โรงเรียนมาตรฐานสากลทั้ง 5 เป้าหมายนอกจากนี้สถานศึกษา
ได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนทุก
ระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับวัย เน้นให้นักเรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์รับผิดชอบ              
และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ของงานแนะแนว และครูที่ปรึกษา ส่งเสริม
และช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้จักตนเองเข้าใจสิ่งแวดล้อมสามารถเลือกตัดสินใจแก้ปัญหาและปรับตัวได้
อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนได้โดยสมบูรณ์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขงานแนะแนวของโรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนรู้จักวิธีการเรียน การศึกษา
ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม การเลือกวิชาเรียนหรือแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความสามารถ ช่วยให้สามารถ
วางแผนด้านการศึกษาต่อในอนาคตได้ รู้แนวทางในการเลือกสถานที่เรียนต่อรู้วิธีที่จะเตรียมตัวในการ
สอบคัดเลือกเข้าสถานศึกษาต่อและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพชีวิตภายในสถานศึกษาได้               
เช่น โครงการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อโครงการบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะ กิจกรรมฝึกอบรม
นักเรียนเพ่ือที่ปรึกษา (YC-Youth Counselor) กิจกรรมช่วยเหลือด้านการเรียน การให้ข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเรียนการศึกษาต่อการท างานเพ่ือหารายได้ระหว่างเรียน การติดต่อขอรับทุนทางการศึกษาการ
ช่วยเหลือด้านการปรับตัว ส่งเสริมทางด้านสติปัญญา ตลอดจนความเข้าใจในเรื่องความสามารถของ
ตนเองให้สามารถตัดสินใจเพ่ือมุ่งความส าเร็จทางด้านการศึกษา ความสามารถทั่วไป ความถนัดเฉพาะ       
ค านิยม การค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลและนักเรียนที่มีแนวโน้มของความเคลื่อนไหวด้านพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์  ท าให้มีความกระตือรือร้นในการเรียน 
 
 
 



2. ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูง นักเรียนมีศักยภาพเป็นพล

โลกที่ดี นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นักเรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้ทุกคนและมีความสามารถในด้านทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในการสื่อสารดีเยี่ยม การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์คิด
วิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือ
วิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์แก้ปัญหาได้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นผู้ที่สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ผลงาน มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
สามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์จ าแนก
แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น ร่วมทันรู้เทา่ทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนที่
จบหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ผลการทดสอบ O-Net เป็นไปตามเป้าหมาย นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ
การด าเนินชีวิต เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ เข้าใจตนเอง 
สามารถแก้ไขปัญหาและปรับตัวได้อย่างมีความสุข มีทัศนคติต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่อง
แตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย รู้จักวิธีการเรียน การเลือกเรียน การวางแผนด้านการศึกษาต่อใน
อนาคต ซึ่งผลคือนักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนบรรลุความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังนี้    

1) กลุ่มสถานบันการแพทย์แห่งประเทศ จ านวน  76 คน  
2) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 94 คน   
3) ปริญญาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตรบัณฑิต  จ านวน 15 คน        
4) ปริญญาศิลปศาตบัณฑิต จ านวน 57 คน  
5) ปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต จ านวน 1 คน  
6) ปริญญสการสื่อสารมวลชล จ านวน 4 คน  
7) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 47 คน  
8) ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต จ านวน 24 คน  
9) ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต จ านวน 13 คน  
10) ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จ านวน 24 คน  
11) วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี 7 คน  
12 อ่ืนๆ จ านวน 206  คน  
รายชื่อปริญญาของมหาวิทยาลัย (ดังตารางที่ 44) 
 
 
 
 



1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ระดับ 2.5 ขึ้นไป) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 81.97 

-  ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 86.13 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 81.12 

-  ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 82.04 

1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 99.75 

-  ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 99.79 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 99.13 

-  ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 99.66 

1.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 99.76 

-  ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 99.89 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- ภาคเรียนที่ 1 ร้อยละ 99.16 

- ภาคเรียนที่ 2 ร้อยละ 99.76 

1.4 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 

2. ผู้เรียนมีผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระดับชาติ (O-Net) เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ 
ประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ดังตารางที่ 15 และ 16) 

3. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้ดีเยี่ยมและสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม 

4. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ได้
อย่างดีเยี่ยมทั้งนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ (ดังตารางท่ี 45) จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้    

 
 
 
 
 

 



3. จุดเด่น 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนมี

ศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ  

1. นายธนดล  ชมพูจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ  ประจ าปี 2561  ระหว่างวันที่ 1- 8 กันยายน 2561 ณ เมืองทสึคุบะ  จังหวัดอิบารากิ ประะเทศ
ญี่ปุ่น  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ
เจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ตามโครงการโอลิมปิก
วิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

2. การเข้าค่ายเยาวชน ครั้งที่ 7 ASEAN Plus Three Junior Science Odyssey (APT JSO) 
2018 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ 

- นางสาวปธานิน พลอยสุกใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
Great Science Pitch 

- นางสาวอ่ิมเอม ลีวิริยะพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 ได้รับรางวัลเหรียญ 
ทองแดง Great Science Pitch 

- นางสาววิภาวี เถียรหนู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน  
3. นางสาวนุชวรา มูลแก้ว และ นางสาวจิตรานุช ไชยราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด

โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : YSC 2017 จากโครงงานการศึกษาพฤติกรรมการกิน               
พอลิสไตน์รีน โฟมของหนอนแมลงบีกแข็งวงศ์ Tenebrionidae และเป็นตัวแทนตัวแทนประเทศไทย       
เข้าแข่งขัน Intel International Science and Engineering Fair 2017 (Intel ISEF2017) และได้รับ
รางวัล  4th Grand Award in Animal Sciences จากโครงงาน  “Factors Affecting Polystyrene 
Foam Consuming Rate of Superworms (Zophobas morio)”  ณ  Los Angetes  California  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  วันที่14- 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัล  Prime 
Minister’s Youth Science Award 2017 โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลเยาวชน
ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชน เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในวัน
เยาวชนแห่งชาติ ในวันที่ 20 กันยายน 2560 

- รางวัล  4th Grand Award in Animal Sciences จากโครงงาน  “Factors Affecting  
Polystyrene Foam Consuming Rate of Superworms (Zophobas morio)”  ณ Los Angetes  
California  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

4. ด.ช.ภีศเดช ฉัตรบริรักษ์รางวัล  Prime Minister’s Youth Science Award 2017 โดย 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชน เข้า
รับพระราชทาน โล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร   

 



- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  
International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2016  ( IMSO 2016 ) 
ระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2559 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

 - เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการคณิตศาสตร์ส าหรับเยาวชน ระหว่างประเทศ 
ประจ าปี พ.ศ.2560 “International Youth Mathematics Camp 2017” ระดับมัธยมศึกษา ระหว่าง
วันที่ 25 เมษายน –  3 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองโบโกร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

5. ด.ช.พรภวิษย์   พวงเรือนแก้ว ได้รับรางวัลดังนี้ 
 - ได้รับรางวัลเหรียญทองและถ้วย Winner ประเภททีม การแข่งขันคณิตศาสตร์

นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizard at Mathematics International Contest 2016 (WIZMIC 
2016) ระหว่างวันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2559 ณ สาธารณรัฐอินเดีย 

 -  ได้ รั บ ร า ง วั ล เหรี ยญทอ งในการแข่ งขั น  Asia International Mathematical 
Olympiad Open Contest 2016 (AIMO) ณ ฮ่องกง 

 - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการ 2016 CHALLENGE FOR 
FUTURE MATHEMATICIANS (CFM) 

6. นางสาวญาณนภา เสาวภา  และนางสาวธีร์วรา ชัยเธียร เป็นตัวแทนประเทศไทยในกา ร
แข่งขัน Asain SCIENCE Camp 2016 สาขาเคมี ระหว่างวันที่ 21 -27 สิงหาคม 2516 เมืองบังกาลอร์ 
ประเทศอินเดีย โดยนางสาวธีร์วรา ชัยเธียร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การตอบปัญหาวิชาการภาษาและวรรณคดีไทย               
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี 2560 วันที่ 2๙ กรกฎาคม 2560 
จัดโดย คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- รางวัลเหรียญเงิน การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6  วันที่ 19  
สิงหาคม 2560 จัดโดยวชิราวุธวิทยาลัย  ร่วมกับ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                     
และ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในการจัดการศึกษาที่คุณภาพท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระ และผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาของ
นักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด ซึ่งโรงเรียนมีการทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
ต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนมีผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                  
ปีการศึกษา 2 5 6 1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน คือ  

1. นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน 13 คน ได้แก่   
1) เด็กชายพรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว  
2) เด็กชายภาคภูมิ สันคม  
3) เด็กหญิงอรษิตา  จารุจินดา  
4) เด็กชายรวิพล ค าฝั้น  



5) เด็กชายภีศเดช ฉัตรบริรักษ์  
6) เด็กหญิงพรภรณ์ บุญยู่ฮง  
7) เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญรัตน์  
8) เด็กชายพีระพงษ์ ต๊ะวงศ์  
9) เด็กชายรักษกร เอ่ียมส าอางค์  
10) เด็กชายภูเพชร แก้วประเทศ   
11) เด็กชายอัลเบิร์ต วัฒนานนท์  
12) เด็กชายจีรภัทร เขียวปิง  
13) เด็กหญิงกฤตพร กฤตมโนรถ  

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 24 คน ได้แก่  
1) นางสาวปวิชญา   ค าแสน  
2) นางสาวกัญจน์ชญา    ไชยจีระภัทร์  
3) นายจิรายุทธช ธรรมเกษร  
4) นายบวรวิชญ์    ตั้งสุวรรณ  
5) นางสาวศุภกานต์    งดงาม  
6) นายสหัสวัต   สุขโชติ  
7) นายมนภัทร   คะระวาด  
8) นางสาวชนาภา   ศาสตระบุรุษ  
9) นายกันตพิชญ์  วชิรโสภณกิจ  
10) นางสาวพบพนิต    ต่อสกุลศักดิ์  
11) นายวุมิ   ฝ่ายค ามี  
12)นายพัสกร   ปัญญาจงเลิศ   
13)นายปาลพีระ   ค าเงิน  
14) นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์    มิ่งเชื้อ  
15) นางสาวไพลิน   วรรณศรี  
16) นายภควัต   ตันจันกูล  
17) นางสาวปภาวี   พงษ์คุณากร  
18) นางสาวชาริญญา โสธนไพศาล  
19) นายรวิสุต   นาเนกรังสรรค์  
20) นางสาวภรณ์พิชชา   อาทิตย์ติยากร  
21) นายจรกฤตย์  ปันกองงาม  
22) นางสาวนภัส   อมรพิชญ์  
23) นางสาวณิชารีย์   เมตาภรณ์  
24)นายธนดล   ชมภูจันทร์   



ดังนั้นการจัดการศึกษาที่ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ
หลากหลายด้าน ดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น  และสามารถสรุปได้ดังนี้    

1. นักเรียนมีทักษะการอ่านฟังดูเขียนสื่อสารและการคิดค านวณ ในระดับ ดีเยี่ยม ส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนสื่อสาร คิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับ สืบค้นข้อมูลที่
ตนเองต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง 

2. นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ตามความถนัด ความสนใจในด้านวิชาการศิลปะและวัฒนธรรม 
3. นักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของตนเอง

อยู่ในระดับสูงขึ้น เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นในอนาคต 
4. โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน               

มีการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
5. โรงเรียนมีการส่งเสริมระเบียบวินัยที่สอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่ดีค านิยมที่

ดีของโรงเรียน 
6. โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียน 
7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
8.โรงเรียนสนับสนุนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน    

ทั้งระดับจังหวัดรดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับประเทศ ระดับโลก 
9.โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นจ านวนมาก และมีการมอบ

รางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น เพ่ือเป็นแบบอย่างให้นักเรียนคนอ่ืน 
10.งานแนะแนวมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อ

ทั้งการแนะแนวด้วยครูแนะแนว เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ และการเชิญรุ่นพ่ีที่ประสบ
ความส าเร็จ และวิทยากรในอาชีพต่าง ๆ มาแนะแนวอาชีพกบนักเรียนในโรงเรียน 

11.ครูส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน โดยมอบหมายงานเพ่ือให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณ์ญาณ ตลอดจนการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองอยู่เสมอ 

 
4. จุดควรพัฒนา 
ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของ

การศึกษาของโลก  และเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นกว่าเดิมทั้งในระดับภาค
และระดับประเทศ โดยพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้วิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
น าไปประยุกต์ใช้ 

 
 
 
 
 



5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงข้ึนในปีต่อไป โรงเรียนไดด้ าเนินการ  โดยจัดท า 
แผนการพัฒนาคุณภาพ  เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งข้ึนในมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
โดยจัดท าแผนพัฒนา 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. เพ่ือน าผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผลใน

ระดับชาติ 
 

ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
- วัตถุประสงค์ 

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

2. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ทักษะบันได 5 ขั้นระหว่างครูที่
ปฏิบัติหน้าที่สอนสาระการศึกษาค้นคว้าอิสระทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  

3. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนที่บรรจุใหม่และย้ายมาจากโรงเรียนอ่ืนให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4. เพ่ือให้ทบทวนการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนให้เป็นเอกภาพ หรือ
เป็นแนวทางเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  

5. เพ่ือทบทวนการวางแผนการประเมินผลของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
 



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 ให้มีศักยภาพเพ่ือคัดเลือกเข้าค่าย
โอลิมปิกวิชาการ (สสวท. และ สอวน.)  

2. เพ่ือให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ตรงตามความถนัดและ ความสนใจ  
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความรอบรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการค้นคว้า รู้เ ท่าทันการ

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

ภาษาอังกฤษ 
6. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะที่ได้มาตรฐานการศึกษา และมีความรู้

ความสามารถทางวิชาการ  
7. เพ่ือให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาและสามารถ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการด าเนินการ 
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียน โดยแนวปฏิบัติในการ

พัฒนานักเรียน คือครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดท าแผน
กิจกรรม/โครงการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน โดยสอดแทรกกิจวัตร
ประจ าวันและการจัดการเรียนรู้ โดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรสถานศึกษา เช่น การจัดท าโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาการควบคู่กับการ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักค านิยม 12 ประการมีระเบียบ วินัย                  
โดยการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น โครงการพัฒนานักเรียน กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ บริจาคโลหิต วันไหว้ครูเป็นต้น และเพ่ือส่งเสริมนักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ท้องถิ่นของตนเอง ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาไทย ด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้มีการด าเนินการ
จัดโครงการสร้างจิตส านึกความเป็นไทย กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นปูจาไหว้สาเจ้าพ่อบุญวาทย์
กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีไทย-พ้ืนเมืองการแสดงนาฏศิลป์  โครงการแบ่งปันน้ าใจ กิจกรรมพุทธมามกะ 
กิจกรรมมารยาทไทย ครูพระสอนศีลธรรมโครงการบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะ โครงการค่ายศิลป์ถิ่น
ล้านนา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการน าหลักปรัชญาของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โครงการธนาคาร         
ในโรงเรียน เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการจัดโครงการสร้างจิตส านึกรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมร่วมสร้างฝายกั้นน้ าร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กิจกรรมปลูก
ต้นไม้ในวันส าคัญ กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมการประกวด
ห้องเรียนสะอาด   เป็นต้นโรงเรียนได้จัดท าโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความเอ้ืออาทร              
ต่อผู้ อ่ืน ช่วยเหลือผู้ อ่ืน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีความกตัญญูกตเวทีต่ อผู้มีพระคุณ                    
โดยจัดโครงการแบ่งเป็นน้ าใจ โครงการพัฒนานักเรียน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้อ่ืน เช่นการบริจาคสิ่งของ 
ในสถานที่บ้านพักคนชรา การบริจาคเงินช่วยเหลือต่าง ๆ กิจกรรมไหว้ครูกิ จกรรมอาสายุวกาชาด 
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ธนาคารขยะ   เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการปลูกฝังนักเรียนให้มีสุนทรียภาพ โครงการเพ่ือป้องกันนักเรียน                
การจัดกิจกรรมปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข 

ได้ระบบบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในการ
ที่จะป้องกันตนเองจากสิ่งที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย สิ่งที่ไม่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสถาบัน                    
มีจิตส านึกและไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งรู้จักรักษาสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง             



มีอารมณ์สุขภาพจิตที่ดีอยู่เสมอ เช่น กิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ โครงการสุขภาพอนามัย ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
รายวิชาสุขศึกษา-พละศึกษา ครูผู้สอนได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
สุขภาพจิตที่ดีอยู่เสมอ เพ่ือส่งเสริมนักเรียนมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมโลกเป็นสมาชิกที่ดีของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เช่นโครงการพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

โรงเรียนได้จัดท าระบบดูแลช่วยเหลือเพ่ือ ส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพ่ือให้
นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง และโรงเรียนมีกระบวนด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนที่ชัดเจน พร้อมทั้งวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 
และมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้โดยมีครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ด าเนินงานโดยมีการส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่
ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการท างานท่ีตรวจสอบได้  ท าให้เกิดผลต่อผู้เรียนดังนี้ 

1. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา 
2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น 
3. ผู้เรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได ้
4. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ด้วยความเสียสละ เอาใจใส่ 

 โดยมีโปรแกรมเก่ียวกับการบริหารจัดการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ดังนี้ 
 1. โปรแกรมการบริหารกิจการนักเรียน 

 
รูปภาพที่ 1 โปรแกรมการบริหารกิจการนักเรียน 

 
 
 
 



 
แบบบันทึกนักเรียนมาสาย 

 

 
รูปภาพที่ 2 แบบบันทึกนักเรียนมาสาย 

 
ข้อมูลการคัดกรอกนักเรียน (SDQ) ประเมินพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ปีการศึกษา 2561 (ดังตารางที่ 46 - 51)  

 
2. ผลการด าเนินงาน 
จากการที่โรงเรียนจัดโครงการกิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พ่ึง

ประสงค์ ตามหลักสูตร และยึดแนวทางการด าเนินชีวิต ตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด ารงตนอยู่ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ เชื่อฟังพ่อแม่ ครูผู้มีพระคุณ นักเรียนมีความประพฤติตนเป็นคนดี กิริยามารยาทเรียบร้อย อ่อน
น้อม ถ่อมตนตอบุคคลอ่ืน แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน พูดจาสุภาพ
อ่อนโยน ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ มีระเบียบ วินัย มีความรู้
รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อ่ืนทุกเมื่อที่มีโอกาส มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างสุภาพ เหมาะสม 
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนความแตกต่างทางวัฒนธรรม ด้วยความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนได้ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัว โรงเรียน สามารถป้องกันตนเองจากความ
เสื่อมเสียได้ รู้จักคบเพ่ือน หางไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ รู้จักการป้องกันตนเองจากการ
ล่อลวงข่มเหง รังแกได้ มีสุขภาพแข็งแรง มีอารมณ์สุขภาพจิตที่ดีอยู่เสมอ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์พัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสังคม มีจิตส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก เป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ 
จากการประเมินในด้านต่าง ๆ (ดังตาราง ที่ 52) 

 
 
 
 



3. จุดเด่น 
นักเรียนของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี   

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ ท าให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีผลงานได้รับรางวัลทางด้านการแข่งขันกีฬามากมาย ซึ่งเป็นประจักษ์ว่า
เรามีคุณภาพทางด้านการเรียนทั้งด้านกีฬา มีความรู้และสามารถป้องกันตนเองให้หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
ให้โทษ สภาวะอารมณ์ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็น คุณค่าในตนเองมี
ความมั่นใจกล้าแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักให้เกียรติผู้อ่ืน 
สามารถแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้งเห็นคุณค่าในศิลปะอันงดงาม รวมทั้งสามารถ
สร้างสรรค์ ผลงานด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นันทนาการอย่างสม่ าเสมอและซึมซับจนเป็นนิสัยใน
ชีวิตประจ าวัน นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยส่วนใหญ่รักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนมีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ที่นักเรียนรู้เริ่มด้วยตนเอง ตามความสนใจอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข มี การวาง
แผนการท างานท าให้สามารถด าเนินการจนส าเร็จ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่ตนเองสนใจ ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมท าให้นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจรู้จัก ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นนักเรียนที่ดี เป็นลูกท่ีดี
ของพ่อแม่ รู้จักการปรับตัว มีมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมของ การอยู่ร่วมกัน ดังตัวอย่างเช่น 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 - กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพิธีต่างๆ  
 - กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
 - กิจกรรมพบพระช าระใจ 

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 

 - กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 

 - กิจกรรมการท าความดี 
3. มีวินัย 

 - การสร้างวินัยในการมาโรงเรียนในการตรงต่อเวลา 

 - การรณรงค์สร้างจิตส านึกในการแต่งการให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน 

4. ใฝ่เรียนรู้ 
 - กิจกรรมการอบรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 - กิจกรรมการเรียนภายนอกโรงเรียน เช่น ทัศนศึกษา 

5. อยู่อย่างพอเพียง 

 - กิจกรรมคัดแยกขยะ 

 - กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 



6. มุ่งม่ันในการท างาน 

 - กิจกรรมการอบรมความเป็นผู้น า 

 - กิจกรรมมกีฬาสีภายใน 

7. รักความเป็นไทย 

 - กิจกรรมพิธีไหว้ครู 
 - กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา 

 - กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกรักความเป็นไทยและร่วมอนุรักษ์ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทยโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน 

8. มีจิตสาธารณะ 

 - กิจกรรมธารน้ าใจจากพ่ีสู่น้อง 

 - กิจกรรมสาธารณะ 

9. มีความภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย 

 - กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 
 - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 

 - กิจกรรมเทศกาลสงกานต์ 
 - กิจกรรมต๋านก๋วยสลาก 

10. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

 - โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเปิดรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

11. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 - กิจกรรมส่งเสริมออกก าลังกาย 

 - กิจกรรมตรวจสอบภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 1. จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงาน  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2. พัฒนานักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาแนวทางใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 



5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนได้ด าเนินการ  โดยจัดท า 
แผนการพัฒนาคุณภาพ  เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งข้ึนในมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
โดยจัดท าแผนพัฒนา ดังนี้ 

 
   ชื่อโครงการ  : สร้างจิตส านึกความเป็นไทย 

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

มาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียน มีจิตส านึกความเป็นไทยและตระหนักใน
ค่านิยม 12 ประการ  

2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม และนิยมความเป็น
ไทยตามแนวทางคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน 

 
   ชื่อโครงการ  : สร้างจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา 

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

มาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทนต่างๆที่เป็นพลังงานที่สะอาด  

2. เพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ฉลาดกิน
ฉลาดอยู่และการเลือก หรือเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน  

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด การบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและ มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการขยายผลไปสู่
ครอบครัว ชุมชน และเพ่ือนนักเรียน 

 
 
 
 
 



 ชื่อโครงการ  : พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
- 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. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ด้านมารยาทไทยไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็นตัวแทนเผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของไทยให้แก่
เพ่ือน และบุคคลในครอบครัว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  

1. กระบวนการด าเนินการ 
โรงเรียนจัดโครงสร้างการบริหาร โดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ตามความเหมาะสมโดย                  

แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน (กลุ่มบริหารอ านวยการและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน และกลุ่มบริหารงานทั่วไป)ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนเป็นฐานและใช้การบริหาร
แบบ PDCA การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์และใช้
กระบวนการน าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ PDSR (P=Plan วางแผน ,D=Do ปฏิบัติ,S=Study 
เรียนรู้,R=refine ปรับแต่ง ) เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ของวงจรการท างานและให้การท างาน มีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้น า ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเน้นการ
พัฒนานักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกการก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมาย โรงเรียนได้มีการด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์สถาพปัญหา มีการทบทวนวิสัยทัศน์การ
ก าหนดูเป้าหมายก าหนดพันธกิจ จัดท าแผนเชิงกลยุทธ์โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือทราบปัจจัยที่เป็นโอกาส/อุปสรรค์ จุดแข็ง/จุดอ่อน วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสพฐ. 
สมศ.และโรงเรียนมาตรฐานสากลมาบูรณาการเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ของแผนการศึกษาชาติ                 
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น จัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ซึ่งการจัดท าแผนกล
ยุทธ์แผนปฏิบัติการมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของสพฐ. แผนฯของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
และแผนจังหวัด โดยเพ่ิมกลยุทธ์พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen)ยกระดับการ
จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) และยกการบริหารจัดการด้วย
เกณฑ์คุณภาพ (OBECQA) มีก าหนดระยะเวลาและผู้ด าเนินการที่ชัดเจน มีการติดตามทบทวนผลลัพธ์
และประเมินผลการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงเป้าหมายและกลยุทธ์ในปีต่อไปในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยค านึงถึงความต้องการและความคาดหวังของชุมชน และผู้ที่
เกี่ ยวข้อง และโรงเรียนได้จัดท า โครงการยกระดับการบริห ารจัดการตามเกณฑ์  OBECQA                                
ซึ่งมีกระบวนการในการน าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ ผู้บริหารได้ใช้กระบวนการน าวิสัยทัศน์สู่ การปฏิบัติด้วย
กระบวนการPDSR (P=Plan ,D=Do,S=Study,R=refine) 

 
รูปภาพที่ 3 ผังกระบวนการน าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ 

 



 
รูปภาพที่ 4 ผังกระบวนการจัดท ากลยุทธ์ (SPP) 

 
กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ (Strategic Planning Process (SPP)) และการน าไปสู่การปฏิบัติการ

ด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปี โรงเรียน ได้มีการประชุมชี้แจงให้ผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ ได้แก่ คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ผู้ที่รับผิดชอบกิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ เพ่ือให้รับทราบรายละเอียดและกรอบการด าเนินงาน โดยมีการด าเนินงานตามกิจกรรม/
โครงการที่ก าหนดไว้ทุกกิจกรรม/ โครงการการติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายโรงเรียนได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณเพ่ือเร่งรัด ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณให้เป็นไปไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
และเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ทุกกิจกรรม/โครงการมีการรายงาน ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/
โครงการให้ผู้บริหารโรงเรียนรู้รับทราบ และเก็บไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานในครั้งต่อไปกระบวนการ
ด้านการพัฒนางานวิชาการที่เน้นนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดย
มีการท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน มีการก าหนดูเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลาและมีผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานอย่างชัดเจน                
มีฐานข้อมูลคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับโรงเรียน 
วิเคราะห์หลักสูตร การเรียนการสอน และมาตรฐานการศึกษา รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่แข่งขันในเวที              
ต่าง ๆ การส่งเสริมสมรรถนะครูในการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   
เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป เช่น กิจกรรมงานวันวิชาการเป็นประจ า
ทุกปี เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม และแสดงศักยภาพของตนเองในแต่ละกลุ่ มสาระฯ                       
ตามความสามารถของตนเอง การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการจัด
กิจกรรมสอนเสริมแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน และสอนเสริมนักเรียนทั่วไปด้วย 



ส่งเสริมนักเรียนในด้านวิชาการของกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น การส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในเวที
ต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัดระดับเขต ระดับประเทศและระดับโลก เช่นงานศิลปหัตกรรมนักเรียน                   
โอลิมปิกวิชากร เพชรยอดมงกุฎ ฟิสิกส์สัปยุทธ์เป็นต้น การแข่งขันตามสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ การเรียนรู้นอกห้องเรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
โรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพของครูให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะ มีความ
เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์เพียงพอเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคมและได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานต่าง โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ตามกลุ่มสาระกลุ่มงานของตนเองและตามความ
สนใจของครูและบุคลากรเอง ซึ่งผู้บริหารเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของครูและให้การ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกตามเกณฑ์วิชาชีพ/ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรู้
รับผิดชอบ อีกท้ังโรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ โดยมีการศึกษาดูงานทั้ง ภายในและต่างประเทศ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้ท าผลงานทาง
วิชาการและส่งเสริมให้ครูได้ท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอยู่เสมอ มีการจัด
กิจกรรมทัศนศึกษา เพ่ือให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ปรับปรุงและพัฒนางานส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เช่น
การท าผลงานวิชาการการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งครูและบุคลากรและยังส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับครูและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งสร้างความสุขกายสบายใจในการท างาน โดยการสร้าง
แรงจูงใจและบรรยากาศในการท างานที่ดี การสร้างให้ครูและบุคลากรมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมายและจริยธรรม เช่นโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบวินัย การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูมีการแจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติหน้าที่ของ
ฝ่ายต่าง ๆ ในโอกาสที่มีการประชุมประจ าเดือน มีการจัดสวัสดิการให้กับครูและบุคลากร                        
การสร้างขวัญและก าลังใจ การสรรหาและยกย่องเชิดชูแก่ครูและบุคลากร เช่น การจัดกิจกรรมคนดีศรี
บุญวาทย์มีการปรับปรุงสถานที่ท างานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ 
มีการวางแผนพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนด้วยกระบวนการต่าง ๆ 
เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเอง ทั้งนี้ด้านการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง                   
มีการน าผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุงการเรียนการสอนโครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการพัฒนา
นวัตกรรมและวิจัย โครงการพัฒนานวัตกรรม โครงการนิเทศการสอนเพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนมีการท าวิจัยใน
ชั้นเรียนพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน จัดหาเอกสารคู่มือสื่อการสอน เทคโนโลยีต่าง ๆ                  



ให้ครูผู้สอน จัดกิจกรรมการประกวดสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนและผลงานวิจัยของครูส่งเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครูโดยส่งครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาชีพ โครงการพัฒนาครูบุคลากรสู่มืออาชีพโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการเครือขายไร้พรมแดน             
เพ่ือพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ มีทักษะตามมาตรฐานของครูสนับสนุน
ครูผู้สอนในการท าผลงานทางวิชาการการประกวดผลงานของครูผู้สอนด้านต่าง ๆ การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของครูประจ าปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนด้านการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ มีงานแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ มีการวางแผนงานและสารสนเทศ โดยได้ออกแบบฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ให้เกิดความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ใช้งานง่ายซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ว่างกฎและขั้นตอน
รักษาความปลอดภัยท าให้สามารถป้องกันการใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงป้องกันการเกิดไวรัส
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเก็บรักษาข้อมูลลับต่าง ๆ ผู้ดูแลในส่วนการรักษาความปลอดภัยนี้ได้ใช้โปรแกรม 
Authentication ซึ่งเป็นระบบแสดงตัวตนการใช้ Internet ภายในโรงเรียนท าให้สามารถตรวจสอบผู้ใช้ 
Internet ได้ในกรณีเกิดปัญหาเช่น การล่วงละเมิดหมิ่นประมาททางเว็บไซต์โดยทางศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้
แจ้งให้ครูบุคลากรได้ทราบโดยทั่วกันถึงเหตุผลของการติดตั้งโปรแกรม Authentication นอกจากนี้ระบบ 
Internet ท าการบล็อกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมส าหรับนักเรียน FIREWALL ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย
ของระบบเครือขายอินเทอร์เน็ตสามารถในการตรวจจับและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ในโปรโตคอล FTP, 
HTTP, IMAP, IMAPS, POP , POPS, SMTP และSMTPS โดยได้รับการรองรับตามมาตรฐานของ ICSA
ด้าน Antivirus และสามารถupdate ฐานข้อมลูไวรัสฯ (virus signature) ผ่านเครือขาย Internet ไดโ้ดย
อัตโนมัติมีการตรวจสอบผู้ใช้ (User Authentication) กับฐานข้อมูลผู้ใช้ภายในตัวอุปกรณ์ผู้ ใช้ใน 
RADIUS ใน LDAP และWindows Active Directoryกรองข้อมูลท าการกรองและตรวจสอบ ค้นหาการ
ฝาฝืนกฎหมายการใช้คอมพิวเตอร์ จากทั้งนักเรียนและครูบุคลากรในโรงเรียนและป้องกันการใ ช้
เทคโนโลยีในทางที่ผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้ขัดต่อพรบ.คุ้มครองการกระท าความผิดเนื่องมาจาก
การใช้คอมพิวเตอร์มุ่งเน้นที่ความปลอดภัยในการใช้โลกไซเบอร์ผู้ใช้จะต้องท าการlog in ซึ่งจะมีการ
บันทึกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและจ ากัดการใช้ให้ถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยมีวิธีการพัฒนา
ข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด (ดังตารางที่ 53) 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีวิธีการเพ่ือให้ข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการมีความพร้อมใช้งาน
ส าหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือรวมทั้งนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทาง
เว็บไซต์และทาง Facebook messages  และไปรษณียอิ์เล็กทรอนิคส์ เช่น โปรแกรมการลงทะเบียนเรียน
จะจัดการเกี่ยวกับการลงทะเบียนจัดกลุ่ม จัดโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวก มีการบริการรับส่ง
ข้อมูลทางโทรศัพท์ ท าให้ชี้แจงผู้ปกครองในเรื่องเร่งด่วน รวมทั้ง มีโปรแกรมส าหรับการพัฒนาครูผู้สอน
และบุคลากร ให้ข้าวสารที่เข้าถึงชุมชนทางการประสานกับสื่อท้องถิ่น ผู้ปกครองจะได้รับฟังเรื่องต่าง ๆ 
ของโรงเรียนและการบริการให้ค าแนะน าที่จะน ากลับไปช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความส าเร็จได้ ด้าน
การรักษาความลับของข้อมูลมีแนวทางเป็นระบบจากการก าหนดขั้นความลับในการเข้าถึงระดับ      ของ



ข้อมูล มีผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับความลับด้วยการก าหนดรหัสของบุคคลที่เกี่ยวข้องวิธีการท าให้ข้อมูล
และสารสนเทศมีความพร้อมในการใช้งานและวิธีที่ท าให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ                      (ดัง
ตารางท่ี 54) และได้ก าหนดแผนผังการไหลของขอ้มูล Flow Chat ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

 
 

รูปภาพที่ 5 แผนผังการไหลของข้อมูล Flow Chat ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับ

คณะกรรมการแผนงานสารสนเทศด าเนินการแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ก าหนดคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพสูงสุดเพ่ือสนับสนุน ครูนักเรียน
ได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดการHARDWARE    
และSOFEWARE  ให้มีความปลอดภัย ใช้งานงายและเชื่อถือได้ของอุปกรณ ์(ดังตารางที่ 55) 

ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน ในกรณีฉุกเฉิน ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีวิธีการท าให้มั่นใจวาข้อมูล
และสารสนเทศ รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนอง
นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า APCSmart UPS 2200VA 
จ านวน 2 ชุด และAPC Smart UPS 1500VA  จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองกระแสไฟฟ้าให้แก่                    
กลุ่ ม  SREVER จ านวน  6  เ ครื่ อ งที่ บ ร รจุ ข้ อมู ล ส า รสน เทศต่ า ง  ๆ  และ อุปกรณ์ NETWORK                               



ต่างๆโดยประมาณ 2ชั่วโมง เมื่อกระแส ไฟฟ้าขัดข้อง นอกจากนี้ยังมี FirewallFORTINET FG600C-BDL  
ท าหน้าที ่ดังนี้ 

1. ป้องกันการบุกรุกจาก HACKER โดยมีระบบพิสูจน์ตัวตน (AUTHENTICATION SERVER)               
ที่ท าหน้ าที่ ตรวจสอบการใช้ งานของ UERS ทุกคน มี อุปกรณ์ เก็บข้อมูลการ ใช้ ของ  UISER                            
(LOG FILE SERVER ) ตามพรบ.ว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

2 .  ป้ อ ง กั น  VIRUS  ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ งม าต ร ฐ า นด้ า น  ANTIVIRUS จ าก  ICSA Labs                          
สามารถUPDATE ฐานข้อมูล ANTIVIRUS และWEB FILTERING ผ่านทางอินเทอร์เนตอัตโนมัติโดยจะมี
การตรวจสอบการเข้าโจมตีของระบบทุก ๆ 3 วัน และมีเจ้าหน้าที่ดูและระบบผ่าน INTERNET และมี
ระบบแจ้งเตือนผ่าน SMS แก่ผู้ความคุมระบบตลอด 24 ชั่วโมง (ดังตารางที่ 56) 

การจัดสภาพแวดล้อม มีการจัดแบ่งอาคารเรียน อาคารประกอบการให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
การจัดแบ่งอาคารเรียนตามกลุ่มสาระหลักทั้ง ๘ กลุ่ม โดยมอบหมายและกระจายอ านาจให้หัวหน้ากลุ่ม
สาระดูแล ทั้งด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมในการพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน มีศูนย์การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระฯ เพ่ือสนอง
ความต้องการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น โครงการปรับปรุงห้องสมุด โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ E-CLASS   เป็นต้น ส่งเสริมส่วนงานภายในโรงเรียน กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
เช่น การพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์อาเซียนศึกษา ให้ทันสมัย มีสื่อการเรียนรู้ ดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมการเรียนรู้                 
ในส่วนงานต่าง ๆ มีการจัดห้องพัก/ห้องท างาน มีสิ่งอ านวยความสะดวก ครูบุคลากรท างานร่วมกันด้วย
บรรยายกาศที่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่อบอุ่นมีความสุขโรงเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
จากองค์กรภาครัฐ เอกชนผู้ปกครองและชุมชน โดยมีส่วนร่วมในการจัดการศึ กษาของโรงเรียน                         
มีคณะกรรมการสถานศึกษาจัดตั้งเครือขายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                    
เช่น การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การให้บริการแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เป็นต้น 

โรงเรียนมีการท ารายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ทุกปีและมีการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทุกปี เพ่ือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ได้น าผลการติดตามการด าเนินงานตามกิจกรรม/ โครงการมาประกอบการ
พัฒนางาน มีการชี้แจงให้คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับทราบเพ่ือร่วมกันหาปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ได้น าข้อมูลที่ได้
ข้อสรุปไปพัฒนางาน และรายงานผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ผลการด าเนินงาน จากการก าหนด
นโยบายที่ชัดเจนโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และร่วมวางแผน จัดท าแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ               
มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบ ท าให้การขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีส่ วน
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีแผนงานที่ชัดเจน การด าเนินกิจกรรม/โครงการ



บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในกรณี ที่มีปัญหาแต่ละกิจกรรม/โครงการได้รับการแก้ไข ปรับปรุงอยู่
เสมอ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีของโรงเรียน 

โรงเรียนมีการบริหารงานแผนงานและงบประมาณ เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ                       
เกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนด โดยได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายการจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพท้องถิ่นและ
ของโรงเรียนมีการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับเป้าหมายและ
นโยบายในการจัดการศึกษา ตลอดจนสภาพของท้องถิ่นและสถานศึกษา 

2. การด าเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ ได้จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานและควบคุมงบประมาณ 
3. การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. การรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโรงเรียนได้

ประชุมชี้แจงผลการด าเนินงานแก่ผู้ปกครองนักเรียนวันประชุมผู้ปกครองได้ทราบผลการ 
ด าเนินงานการบริหารงบประมาณและการบริการโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณเพ่ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนานักเรียนอย่าง เหมาะสมและเพียงพอมุ่ ง เน้นผลงาน คือคุณภาพนักเรียนเป็นส าคัญ                              
มีแผนการติดตามควบคุมการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน มีการรายงานผลการใช้งบประมาณอย่างเป็น
ระบบและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการจัดบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรภายในโรงเรียนตาม
ความเหมาะสมและจัดได้ทั่วถึง ดังนี้ 

1. การบริหารงบประมาณเหมาะสมและเพียงพอ 
1) น า ICT มาใช้ในการบริหารงาน ได้แก่ โปรแกรมบริหารควบคุมงบประมาณตามงาน 

โครงการโปรแกรมบริหารพัสดุ โปรแกรมบริหารงานการเงิน 
2) จัดระบบควบคุมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ  

การเงินและบัญชีสม่ าเสมอ 
3) ควบคุมการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบตามแนวปฏิบัติของ 

ส่วนกลางและโรงเรียน 
4) จัดเกบ็รวบรวมสถิติข้อมูลงานการเงิน - บัญชี และงานพัสดุเพื่อจัดท าสารสนเทศ 
5) การตรวจสอบภายในจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ 

เงินและเอกสารแทนตัวเงินรายงานเงินคงเหลือรายรับสัญญารับรองการยืมเงิน เงินงบประมาณ                    
ยอดคงเหลือในสมุดเงินสด และหลักฐานการจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ 

6) จัดให้มีการประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผนงานโครงการของโรงเรียน 
7) ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า                    

และบุคคลทั่วไป 



2. การติดตาม ควบคุม และรายงานการใช้งบประมาณ โรงเรียนได้จัดท าโปรแกรมควบคุม
งบประมาณส าหรับการบริหารด้านการใช้จ่ายเงินตามแผน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ เพ่ือสะดวกในการ
ตรวจสอบ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ มีแผนงานควบคุมการใช้จ่ายเงินเพ่ือให้เป็นไป
ตามแผน/โครงการมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีระบบติดตามควบคุมเพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา (ดังตารางที่ 57) 

 
รูปภาพที่ 6 โปรแกรมควบคุมงบประมาณ 

 
การบริหารงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดล าปาง เกี่ยวกับการให้ 

บริการด้านอาคารสถานที่  วัสดุ อุปกรณ์ สิ่ งอ านวยความสะดวกประจ าอาคาร การให้บริการ                            
ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม สามารถให้บริการแก่
คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มาติดต่อราชการกับโรงเรียนโดยจัดด าเนินการให้อาคาร
เรียน อาคารประกอบ และสถานที่ มีห้องเรียน ห้องสุขา โรงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 
อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง จัดสถานที่ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมเหมาะสม ทั้งเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม 
อุปกรณ์และสิ่งอ านวย ความสะดวกประจ าอาคาร ประกอบด้วยโต๊ะ เก้าอ้ี ป้ายนิเทศ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ครบถ้วนปลอดภัย สวนหย่อมที่สามารถให้นักเรียนชื่นชม พักผ่อน จัดกิจกรรมต่าง ๆ  อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย 
มีการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาอย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ มีระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา                  
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี ปลอดภัย มีระบบการป้องกันอันตรายที่เตรียมพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยมีการ
มอบหมายหน้าที่การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียน สวนหย่อมประจ าอาคารเรียน โดยค านึงถึงความ
สะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ทุกอาคารเรียนนอกจากจะมีนักการภารโรงแม่บ้าน
ประจ าอาคาร รับผิดชอบแล้วโรงเรียนยังแต่งตั้งหัวหน้าอาคารเรียนประจ าทุกอาคารเรียน ซึ่งมีหน้าที่ใน
การวางแผนงานโครงการซ่อมบ ารุงพัฒนาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ                   
ดูแล บ ารุงรักษาและพัฒนาสภาพอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ระบบน้ า ไฟฟ้าภายใน และภายนอกอาคาร 
ให้อยู่ในสภาพใช้งาน ได้มั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งาน 

 



2. ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์มีพันธกิจ มีเป้าหมาย มีกลยุทธ์มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและมีการบริหาร
จัดการคุณภาพด้วยระบบการบริการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ(OBECQA) และการบริหารสถานศึกษาตรง
กับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและแนวทางการปฏิรูปของแผนการศึกษาชาติ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนานักเรียน สามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติการด้วยระบบคุณภาพ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรให้พร้อมรับกับการ
กระจายอ านาจ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ ผลการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารให้ค าแนะน า
ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา อย่างเต็มที่ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ศักยภาพของครู  จึงท าให้ครูสนใจในการพัฒนาตนเองในการท าผลงานทางวิชาการมากยิ่ งขึ้น                
และให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกตามเกณฑ์วิชาชีพ/ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรู้
รับผิดชอบ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ                    
ครูมีความประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอีกทั้งครูบุคลากรมีศักยภาพมีความรู้ความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ โดยมีการศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ ครูท าผลงานทางวิชาการและท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองอยู่เสมอมีการด าเนินงานตามนโยบายที่ชัดเจนโดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบ และร่วมวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ ท าให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีแผนงานที่ชัดเจน การด าเนินกิจกรรม/โครงการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
กรณี ที่มีปัญหาแต่ละกิจกรรม/โครงการได้รับการแก้ไข ปรับปรุงอยู่เสมอ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ดีของโรงเรียน  

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ือให้ความรู้และบริการในสิ่งที่ เป็น
ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน โดยได้จัดกิจกรรมให้บริการในด้านสถานที่ การจดักิจกรรมสัมมนา
ทางวิชาการ การจัดกิจกรรมนิทรรศการอ่ืนๆที่ชุมชนร้องขอ จนเกิดผลดีเยี่ยม ชุมชนยอมรับและพึงพอใจ 
อีกทั้งมีความพร้อมในการพัฒนาและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของถานศึกษา  

จากการบริหารจัดการคุณภาพด้วยระบบการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ(OBECQA)               
มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ดังตารางที่ 58) 

1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ชัดเจนสอดคล้อง 

กับแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ 



3. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน                
เห็นความส าคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 

4. ผู้บริหารบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์เป็นผู้น าในการท างาน                              
และให้ค าปรึกษาช่วยเหลือกับครูและบุคลากรผู้ร่วมงาน 

5. ผู้บริหารเป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน 
6. ผู้บริหาร คณะครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
7. ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และให้การสนับสนุนใน 

การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
8. ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
9. ครูผู้สอนมีความมุ่งม่ัน ทุ่มเท ตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน 
10. โรงเรียนสนับสนุนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเป็นอย่างดีเช่น สื่อ อุปกรณ์ 

การเรียนการสอน เครื่องฉายภาพ โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง การจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
เป็นต้น และยังมีแหล่งเรียนรู้จ านวนมาก เช่น ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์                
ห้องประชุม ห้องสมุด  เป็นต้น 

11. มีการสร้างเครือขายความร่วมมือของผู้ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการร่วมรับผิดชอบ  
และขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

12.โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในการพัฒนา 
ศักยภาพของครูบุคลากร 

13. โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานและมีการจัดท า 
รายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
3. จุดเด่น 
1) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลสถานศึกษายอด

เยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน โครงการ
ประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่าสพฐ.                 
(OBEC AWARDS) เมื่อปีการศึกษา 2557  

2) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL) เมื่อปีการศึกษา 2558 

3) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก 

4) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นประธานสหวิทยาเขตบุญวาทย์ มีโรงเรียนสมาชิก 8 โรงเรียน 
เพ่ือช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ 



5) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
คอมพิวเตอร์  สุขศึกษาและพลศึกษา 

6) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, ห้องเรียนพิเศษ 
คณิตศาสตร์,ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์, ห้องเรียนพิเศษโครงการ English Program 

7) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับพระราชทานป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2557 
8) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษา
มาตรฐานประจ าปี 2557 จากส านักงานปลัด ส านักนายกรัฐมนตรี 
9) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่มี

นักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก มีชื่อเสียงระดับประเทศ จากการจัดอันดับ 100 อันดับ
โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจ าปี 2558 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อยู่ล าดับที่ 6  

10) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนพระราชทาน                         
ระดับมัธยมศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 

11) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษา (IQA AWARD)  
ระดับดีเยี่ยม  

12) รายละเอียดผลงานดีเด่นของโรงเรียน (ดังตารางท่ี 66) 
 
4. จุดควรพัฒนา 
ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ดียิ่งขึ้น 
 
5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป โรงเรียนได้ด าเนินการ  โดยจัดท า 
แผนการพัฒนาคุณภาพ  เพ่ือให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นในมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและ
การจัดการ โดยจัดท าแผนพัฒนา ดังนี้ 
 
ชื่อโครงการ : ยกระดับการบริหารจัดการ 

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

คุณภาพแห่งชาติ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การบริหารจัดการเรื่องเงินเป็นไปตามระเบียบของงานการเงิน  
2. เพ่ือให้การท างานของพัสดุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ  



3. มีระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์และบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม  

4. เพ่ือสร้าง พัฒนา และมีการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้สมบูรณ์ ครอบคลุม 
ทันต่อการใช้งาน เป็นปัจจุบัน รวบรวมข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน ให้เป็นแหล่งบริการ
และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ  

5. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานและภารกิจของงานธุรการ และ
พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการบริการ การประสานงาน การเก็บรวบรวม
หลักฐานทางราชการและข้อมูลต่างๆ  

6. เพ่ือให้การจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

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 

เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 

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

คุณภาพแห่งชาติ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  : 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา  
- วัตถุประสงค์ 

1. ภายในโรงเรียนมีสภาพบรรยากาศ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

2. อาคารสถานที่ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะและสวยงาม 
 



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  

1. กระบวนการด าเนินการ 
ครูผู้สอนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะ มีความเป็นมืออาชีพ

ประสบการณ์ เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
สังคมและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลการเรียน 
กระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนได้มอบภารกิจที่ส าคัญนี้ให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยผ่านนิเทศการสอนของโรงเรียน ได้นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้                            
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ ผลการเรียนรู้  ใช้วิธีการที่หลากหลาย มุ่ง ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ สัง เคราะห์                   
และประเมินค าครอบคลุมพฤติกรรมของนักเรียน มีการรายงานผลให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบเพ่ือให้
นักเรียนได้น าผลการเรียนไปปรับปรุง และพัฒนาตนเอง ครูผู้สอนมีการท าวิจัยในชั้นเรียนรวมทั้งเพ่ือ
พัฒนาการสอนหลักสูตรควบคู่กันไปด้วย เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ                     
และเกิดประโยชน์สูงสูดต่อผู้เรียน  

 1) ก าหนดให้ครู ศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลอย่างหลากหลาย
และเป็นจริง และน าผลการศึกษามาพัฒนานักเรียน 

 2) ก าหนดให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้นักเรียนได้
คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการบูรณาการการ
เรียนรู้กับกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ และหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นตามสภาพแวดล้อม 

 3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
และน าเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

 4) ก าหนดให้มีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียน    
โดยอิงพัฒนาการของนักเรียน และน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้เกิดการพัฒนาสูงสุดตาม
ศักยภาพของนักเรียน 

 5) สนับสนุนให้มีการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเรียน  
รวมทั้งส่งเสริมในมีการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้
ของนักเรียนรายกลุ่มหรือรายบุคคล 

 6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ
เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  เช่น 

  - โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมาตรฐานสากลสู่อาเซียน  
  - โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  - โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
  - โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ดนตรี ศิลปะ กีฬา 



  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษ 
  - โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
  - โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย 
  - โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาษาต่างประเทศท่ีสอง 
  - โครงการส่งเสริมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
  - โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ร่วมภาคีเครือข่าย 
  - โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน IS 
  - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล 

 
2. ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ ดีเลิศ ชุมชน ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้ในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด สามารถฝึกปฏิบัติจริงด้ วยประสบการณ์ตรง                    
ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนสูงขึ้น และเป็นตัวแทนในการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่ระดับภาค 
ระดับประเทศ และระดับโลกครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
เทียบเคียงมาตรฐานสากลครูผู้สอนมีการตรวจสอบและประเมินผลประเมินผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ ผลการเรียนรู้ ใช้วิธีการที่หลากหลาย มุ่งฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์
และประเมินค าครอบคลุมพฤติกรรมของนักเรียน มีการรายงานผลให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบเพ่ือให้
นักเรียนได้น าผลการเรียนไปปรับปรุง และพัฒนาตนเอง ครูผู้สอนมีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนของตนเอง และแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนรู้               
ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น โดยก าหนดให้ครูด าเนินการ ดังนี้ 

1. ครูมีการศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายและเป็น 
จรงิ เพ่ือจ าแนกผู้เรียนกลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า ทุกภาคเรียน และน าผลการศึกษามาพัฒนานักเรียน 
ดังแสดงในรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)  และครูที่ปรึกษาทุกคนได้ประเมินพฤติกรรม
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนทุกคนอย่างครบถ้ วนทุกปี
การศึกษา  ดังแสดงในรายงานผลการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการประเมินความฉลาด
ทางอารมณ ์
 



2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นให้นักเรียนได้คิด 
วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีการบูรณาการการเรียนรู้กับกลุ่มวิชา
อ่ืนๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดังแสดงในรายละเอียดผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3. ครูใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ตาม 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และน าเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
 4. ครูมีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียน โดยอิงพัฒนาการของ
นักเรียน และน าผลการประเมินมาพัฒนานักเรียนให้ เกิดการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของนักเรี ยน                                         
ดังแสดงในรายละเอียดผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 5. ครมูีการจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเรียนรวมทั้งมีการวิจัย
ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนรายกลุ่ม                   
หรือรายบุคคล  ดังแสดงในท าเนียบงานวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (ดังแผนภูมิที่ 59) 
และมีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ดังตารางที่ 65) 
 

3. จุดเด่น 
1. ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเทียบเคียง

มาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ท าให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นจ านวนมากจากการประกวด
แข่งขันทั้งในระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับโลก 

2. ครูมีความความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียน
การสอน ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3. มีคณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงเรียนให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

4. ครูผู้สอนมีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตนเอง และแก้ไข
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 

5. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 
4. จุดควรพัฒนา 
1. พัฒนาครูด้านการจัดกระบวนการเรียนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการใช้สื่อ 

เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและความเปลี่ยนแปลงของโลก 
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษทางการสื่อสารส าหรับผู้ เรียน เพ่ือสามารถ                  

ใช้ภาษาสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 



5. แผนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นในปีต่อไป  โรงเรียนได้ด าเนินการ  โดยจัดท า 
แผนการพัฒนาคุณภาพ  เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นในมาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยจัดท าแผนพัฒนา ดังนี้ 
 

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

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือให้เกิดการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนมี

คุณภาพของผู้เรียน  
3. เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน 
 

ชือ่โครงการ : 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.เพื่อสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรที่สามารถท าการนิเทศ และมีส่วนร่วม
ในการนิเทศอย่างกัลยาณมิตร  

3.เพื่อบุคลากรมีความพึงพอใจในการได้รับการนิเทศ และสามารถน าผลการ
นิเทศภายในไปใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ 

 
ชื่อโครงการ : การพัฒนาบุคลากร 

- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับครู เป็นครูมอือาชีพ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 



- วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพ

และความมั่นคงในการด าเนินชีวิต  
2. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 

ความสามารถในการจัดท าผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  

3. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพและมีขวัญ ก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้มีการ

บริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ เป็นผู้น าในระดับประเทศที่จัดการศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ OBECQA  โดยผู้น า
ระดับสูงได้ใช้กระบวนการน าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ PDSR (P=Plan, D=Do, S=study, 
R=refine) ใช้กระบวนการก าหนดค่านิยม ก าหนดตัววัดค่านิยมจากเกณฑ์บริหารด้วยคุณภาพ OBECQA 
เพ่ือใช้สร้างเครื่องมือให้คณะครูได้ทบทวนค่านิยมที่ได้ปฏิบัติมาเป็นเวลานานและเกิดผลการด าเนินการที่ดี    
ผู้น าระดับสูงสุดได้สร้างวัฒนธรรมผู้บริหารระดับสูงสุดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง คือการช่วยเหลือให้ก าลังใจและ
สร้างโอกาสให้ผู้บริหารรุ่นน้องประสบผลส าเร็จในการน าโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ และเพ่ือ
สานปณิธานของผู้ก่อตั้งโรงเรียน การประสบผลส าเร็จนับเป็นการสื่อสารความมุ่งมั่นของผู้น าระดับสูงต่อ
การน าค่านิยมสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ  

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และจากการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษานั้น ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานอ่ืน 
ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ ให้การ
ยอมรับและเชื่อมั่นในระบบบริหารจัดการและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยผลการประเมิน
ภาพรวมของโรงเรียนอยู่ในระดับ ดีเลิศ   

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ                  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และ                              
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  
 
 
 



มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  คุณภาพการจัดการศึกษา                  

อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีการจัดการคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ การจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียน
มีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ  การจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีการจัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง มีค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงกว่าประเทศเกือบทุกสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน
เหมาะสมตามระดับชั้นอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผู้เรียน สามารถสื่อสารได้สองภาษา ขึ้นไป อยู่ในระดับดี เลิศ
นักเรียนมีความสามารถในด้านการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ สามารถแก้ไขปัญหาและน าไป
ประยุกต์ ใช้ได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับดีเลิศ นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อยู่ในระดับดีเลิศ นักเรียนมีทักษะและเจตคติที่ดี ในการการศึกษาต่อระดับสูง
ขึ้น และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง มากกว่าร้อยละ 100 อยู่ในระดับ ดเีลิศ  

ประเด็นพิจารณาที่  1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ ในระดับ ดีเลิศ มีการจัดการ
กระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความเป็นพลโลกที่ดี นักเรียนของ
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ ท าให้มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีความรู้และสามารถป้องกันนักเรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี                
อยู่ในระดับดีเลิศ นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกิจกรรม
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อยู่ในระดับดีเลิศ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อยู่ในระดับดีเลิศ นักเรียนรู้จักวิธีการรักษา
สุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกีฬาสี การแข่งขันกีฬาทั้งภายในและ
ภายนอก การออกก าลังกาย รู้จักควบคุม รักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ อ่ืน รู้จักวิธีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ               
รวมทั้งรู้จักวิธีการป้องกันตนจากการล่อลวง ข่มเหง รังแก ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้อง               
อยู่ในระดับ ดีเลิศ  

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา การจัดการระบบบริหารคุณภาพการ

จัดการศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้น า ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเน้นการพัฒนานักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกการก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมาย โรงเรียนได้มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา มีการทบทวนวิสัยทัศน์การก าหนดูเป้าหมายก าหนดพันธกิจ จัดท าแผนเชิงกลยุทธ์



โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือทราบปัจจัยที่เป็นโอกาส/อุปสรรค์ จุดแข็ง/
จุดอ่อน วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสพฐ. สมศ.และโรงเรียนมาตรฐานสากลมาบูรณาการเพ่ือให้
ตรงกับวัตถุประสงค์ ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น             
จัดท าแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ซึ่งการจัดท าแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติ
การของสพฐ. แผนฯของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและแผนจังหวัด โดยเพิ่มกลยุทธ์พัฒนานักเรียนให้
มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen)ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
(World Class Standard) โดยใช้วิธีการบริหารจัดการโดยการก าหนดองค์ประกอบของระบบที่ใช้ในการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ OBECQA                 
และผู้บริหารระดับสูงได้ใช้กระบวนการน าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการ PDSR (P=Plan, D=Do, 

S=study, R=refine) และใช้กระบวนการบริหารจัดการระบบกลไกงานประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์ IQA 

 
รูปภาพที่ 7 ผังกระบวนการบริหารจัดการระบบกลไกงานประกันคุณภาพด้วยเกณฑ์ IQA 



 
รูปภาพที่ 8 ผังระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ    

มีการจัดการครูผู้สอนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะ มีความเป็นมืออาชีพ
ประสบการณ์ เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
สังคมและได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ  มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการ 
วิธีการที่หลากหลายเพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม โดยมีกระบวนการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน ให้แนวปฏิบัติในการพัฒนานักเรียน คือครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดท าแผนกิจกรรม/โครงการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  



1. ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุผลเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ท าให้ผู้เรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นจ านวนมากจากการประกวด
แข่งขันท้ังในระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับโลก 

2. ครูมีความความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียน
การสอน ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3. มีคณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงเรียนให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

4. ครูผู้สอนมีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตนเอง                   
และแก้ไขปญัหาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น 

5. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยง หรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากการผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุด
ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้ได้
มาตรฐานสูงขึ้น ดังนี้ 
  ตารางท่ี 4 แสดงสรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่
เทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนมีศักยภาพเป็น
พลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนมี
คุณภาพทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเยี่ยม 
ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ  

1. นายธนดล  ชมพูจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ  ประจ าปี 2561  ระหว่างวันที่ 1- 8 กันยายน 
2561 ณ เมืองทสึคุบะ  จังหวัดอิบารากิ ประะเทศญี่ปุ่น  
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนาง
เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราช
นครินทร์ (สอวน.) ตามโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขา
คอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

2. การเข้าค่ายเยาวชน ครั้งที่ 7 ASEAN Plus 
Three Junior Science Odyssey (APT JSO) 2018 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศ
มาเลเซีย ได้แก่ 

- นางสาวปธานิน พลอยสุกใส นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Great 
Science Pitch 

ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน 
ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิม  เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาของโลก  
และเพื่อเตรียมความพรอ้มในการสอบ O-NET ให้มีผลสัมฤทธิ์
ที่สูงขึ้นกว่าเดิมทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ  โดย
พัฒนาการเรียนรู้ ทั้งความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การน าไปประยุกต์ใช้ 
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- นางสาวอ่ิมเอม ลีวิริยะพันธ์ นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
Great Science Pitch 

- นางสาววิภาวี เถียรหนู นักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/15 ได้รับเกยีรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน  

3. นางสาวนุชวรา มูลแก้ว และ นางสาวจิตรา
นุช ไชยราช  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน
ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : YSC 2017 จาก
โครงงานการศึกษาพฤติกรรมการกิน               พอ
ลิ ส ไ ต น์ รี น  โ ฟ ม ข อ ง ห น อ น แ ม ล ง บี ก แ ข็ ง ว ง ศ์  
Tenebrionidae และเป็นตัวแทนตัวแทนประเทศไทย       
เ ข้ า แ ข่ ง ขั น  Intel International Science and 
Engineering Fair 2017 (Intel ISEF2017) และได้รับ
รางวัล  4th Grand Award in Animal Sciences จาก
โครงงาน   “Factors Affecting Polystyrene Foam 
Consuming Rate of Superworms (Zophobas 
morio)”  ณ  Los Angetes  California  ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา  วันที่14- 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ส่งผล
ให้ นั ก เ รี ย น ได้ รั บ ร า ง วั ล  Prime Minister’s Youth 
Science Award 2017 โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประเภท
กลุ่มเด็กและเยาวชน เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ
และเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันที่ 20 
กันยายน 2560 

- รางวัล  4th Grand Award in  
Animal Sciences จากโครงงาน  “Factors Affecting  
Polystyrene Foam Consuming Rate of 
Superworms (Zophobas morio)”  ณ Los Angetes  
California  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

4.  ด .ช .ภีศเดช ฉั ตรบริ รักษ์รางวัล  Prime 
Minister’s Youth Science Award 2 0 1 7  โ ด ย 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลเยาวชน



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทกลุ่มเด็กและเยาวชน เข้ารับ
พระราชทาน โล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร   

- รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  
International Mathematics and Science 
Olympiad for Primary School 2016 (IMSO 2016) 
ระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2559 ณ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  

 - เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม
โครงการคณิตศาสตร์ส าหรับเยาวชน ระหว่างประเทศ 
ป ร ะ จ า ปี  พ . ศ . 2 5 6 0  “International Youth 
Mathematics Camp 2017” ร ะดั บมั ธ ยม ศึ ก ษ า 
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน –  3 พฤษภาคม 2560 ณ 
เมืองโบโกร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

5. ด.ช.พรภวิษย์   พวงเรือนแก้ว ได้รับรางวัล
ดังนี้ 

 - ได้รับรางวัลเหรียญทองและถ้วย 
Winner ประเภททีม การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 
ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  Wizard at Mathematics 
International Contest 2 0 1 6  ( WIZMIC 2 0 1 6 ) 
ระหว่างวันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2559 ณ สาธารณรัฐ
อินเดีย 

 - ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน 
Asia International Mathematical Olympiad Open 
Contest 2016 (AIMO) ณ ฮ่องกง 

 - ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการ
แข่งขันรายการ 2016 CHALLENGE FOR FUTURE 
MATHEMATICIANS (CFM) 

6. นางสาวญาณนภา เสาวภา  และนางสาวธีร์
วรา ชัยเธียร เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน 
Asain SCIENCE Camp 2016 สาขาเคมี ระหว่างวันที่ 
21 -27 สิงหาคม 2516 เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย 



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
โดยนางสาวธีร์วรา ชัยเธียร ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
ตอบปัญหาวิชาการภาษาและวรรณคดีไทย               

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ประจ าปี 2560 วันที่ 2๙ กรกฎาคม 2560 จัด
โดย คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- รางวัลเหรียญเงิน การแสดง 
ความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่  6             
วันที่ 19  
สิงหาคม 2560 จัดโดยวชิราวุธวิทยาลัย  ร่วมกับ คณะ
อั ก ษ ร ศ า ส ต ร์   จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย                     
และ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในการจัดการศึกษาที่คุณภาพท าให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่ม
สาระ และผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาของนักเรียน
เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด ซึ่งโรงเรียนมีการ
ทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนต่อเนื่อง ส่งผลให้
นักเรียนมีผลคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2 5 6 1 ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ได้เต็ม 100 คะแนน คือ นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3จ านวน 13 คน ได้แก่  

1)เด็กชายพรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว  
2)เด็กชายภาคภูมิ สันคม  
3) เดก็หญิงอรษิตา  จารุจินดา  
4) เด็กชายรวิพล ค าฝั้น  
5) เด็กชายภีศเดช ฉัตรบริรักษ์  
6) เด็กหญิงพรภรณ์ บุญยู่ฮง  
7) เด็กชายนันทิพัฒน์ บุญรัตน์  
8) เด็กชายพีระพงษ์ ต๊ะวงศ์  
9) เด็กชายรักษกร เอ่ียมส าอางค์  
10) เด็กชายภูเพชร แก้วประเทศ   



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
11) เด็กชายอัลเบิร์ต วัฒนานนท์  
12) เด็กชายจีรภัทร เขียวปิง  
13) เด็กหญิงกฤตพร กฤตมโนรถ และ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 24 คน ได้แก่  
1) นางสาวปวิชญา  ค าแสน                    
2) นางสาวกัญจน์ชญา  ไชยจีระภัทร์  
3) นายจิรายุทธช ธรรมเกษร  
4) นายบวรวิชญ์   ตั้งสุวรรณ  
5) นางสาวศุภกานต์  งดงาม                
6) นายสหัสวัต   สุขโชติ  
7) นายมนภัทร   คะระวาด                   
8) นางสาวชนาภา   ศาสตระบุรุษ  
9) นายกันตพิชญ์  วชิรโสภณกิจ  
10) นางสาวพบพนิต    ต่อสกุลศักดิ์  
11) นายวุมิ   ฝ่ายค ามี    
12) นายพัสกร   ปัญญาจงเลิศ   
13) นายปาลพีระ   ค าเงิน               
14) นางสาวณัฏฐ์ชนากานต์    มิ่งเชื้อ  
15) นางสาวไพลิน   วรรณศรี  
16) นายภควัต   ตันจันกูล  
17) นางสาวปภาวี   พงษ์คุณากร  
18) นางสาวชาริญญา โสธนไพศาล  
19) นายรวิสุต   นาเนกรังสรรค์   
20) นางสาวภรณ์พิชชา   อาทิตย์ติยากร  
21) นายจรกฤตย์  ปันกองงาม  
22) นางสาวนภัส   อมรพิชญ์  
23) นางสาวณิชารีย์   เมตาภรณ์  
24) นายธนดล   ชมภูจันทร์   
ดั ง นั้ น ก า รจั ด ก า รศึ กษ าที่ ที่ มี คุ ณภาพและ

ประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จ
หลากหลายด้าน ดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น  และสามารถ
สรุปได้ดังนี้    

1. นักเรียนมีทักษะการอ่านฟังดูเขียนสื่อสารและ
การคิดค านวณ ในระดับ ดี เยี่ ยม ส่ งผลให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านเขียนสื่อสาร คิดค านวณ ตามเกณฑ
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Nของแต่ละระดับ สืบค้นข้อมูลที่ตนเองต้องการได้อย่าง
รวดเร็วและมีความถูกต้อง 

2. นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ตามความถนัด 
ความสนใจในด้านวิชาการศิลปะและวัฒนธรรม 

3. นักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนรู้ 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของตนเองอยู่ในระดับสูง
ขึ้น เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต 

4. โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย 
เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน มีการบูรณาการ
การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

5. โรงเรียนมีการส่งเสริมระเบียบวินัยที่สอดคล้อง
กับคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่ดีค านิยมที่ ดีของ
โรงเรียน 

6. โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียน 

7. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูลที่
เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 

8.โรงเรียนสนับสนุนในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งระดับ
จังหวัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ ระดับโลก 

9.โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ของนักเรียนเป็นจ านวนมาก และมีการมอบรางวัลให้กับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้นักเรียน
คนอ่ืน 

10.งานแนะแนวมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุน
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อทั้งการ
แนะแนวด้วยครูแนะแนว เอกสารเผยแพร่เก่ียวกับอาชีพต่าง 
ๆ และการเชิญรุ่นพี่ที่ประสบความส าเร็จ และวิทยากรใน
อาชีพต่าง ๆ มาแนะแนวอาชีพกบนักเรียนในโรงเรียน 
11.ครูส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน โดยมอบหมายงาน
เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณ์ญาณ ตลอดจนการอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของตนเองอยู่เสมอ 



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน 

นักเรียนของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี   มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ ท าให้มีน้ าหนัก 
ส่ วนสู ง และมีสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีความรู้และสามารถป้องกันตนเองให้หลีกเลี่ยง
จากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะอารมณ์ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เห็น คุณค าในตนเองมี
ความมั่นใจกล้าแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้จักให้เกียรติผู้อ่ืน สามารถ
แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้งเห็นคุณค าใน
ศิลปะอันงดงาม รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์ ผลงานด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์  กีฬา/นันทนาการอย่างสม่ าเสมอ
และซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจ าวัน นักเรียนโรงเรียน
บุญวาทย์วิทยาลัยส่วนใหญ่รักการเรียนรู้และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนมีกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ที่นักเรียนรู้เริ่มด้วยตนเอง ตามความสนใจอย่างเป็น
ขั้นตอน มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม
เพื่อค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
มีความสุข มีการวางแผนการท างานท าให้สามารถด าเนินการ
จนส าเร็จ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพที่ตนเองสนใจ ยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค าร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมท าให้นักเรียนที่ เข้าร่วม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ าใจ
รู้จัก ช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นนักเรียนที่ดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
รู้จักการปรับตัว มีมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมของ 
การอยู่ร่วมกัน ดังตัวอย่างเช่น 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
- กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพิธี

ต่างๆ  
- กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ 
- กิจกรรมพบพระช าระใจ 
2. ซื่อสัตย์ สุจริต 

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



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
- กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน 
- กิจกรรมการท าความดี 
3. มีวินัย 
- การสร้างวินัยในการมาโรงเรียนในการตรงต่อเวลา 
- การรณรงค์สร้างจิตส านึกในการแต่งการให้

ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ของโรงเรียน 
4. ใฝ่เรียนรู ้
- กิจกรรมการอบรมต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
- กิจกรรมการเรียนภายนอกโรงเรียน เช่น ทัศนศึกษา 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
- กิจกรรมคัดแยกขยะ 
- กิจกรรมธนาคารโรงเรียน 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
- กิจกรรมการอบรมความเป็นผู้น า 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
7. รักความเป็นไทย 
- กิจกรรมพิธีไหว้คร ู
- กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา 
- กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกรักความ

เป็นไทยและร่วมอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง

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

และหลากหลาย 
- โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

และเปิดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียน



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
สามารถเรียนรู้ และอยู่ ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

11. มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
- กิจกรรมส่งเสริมออกก าลังกาย 
- กิจกรรมตรวจสอบภาวการณ์เจริญเติบโตของ

นักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
เหรี ยญทอง  รา งวั ลสถานศึกษายอด เยี่ ยมประ เภท
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่น ที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ประจ าปีการศึกษา 
2557 รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) 
2. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลคุณภาพแห่ง
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 
2558 (WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL) 
3. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก 
4. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นประธานสหวิทยาเขต    
บุญวาทย์ มีโรงเรียนสมาชิก 8 โรงเรียน 
เพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ 
5.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
คอมพิวเตอร์  สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดการเรียนการสอน 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์, ห้องเรียนพิเศษ 
คณิตศาสตร์,ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์, ห้องเรียนพิเศษ
โครงการ English Program 
7. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับพระราชทานป้าย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน 
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี ประจ าปี 2557 

ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้ดียิ่งขึ้น 



จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
8. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับการประกาศให้เป็น
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษา 
มาตรฐานประจ าปี  2557 จากส านักงานปลั ด ส านัก
นายกรัฐมนตร ี
9. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการ
แข่งขันสูง เป็นโรงเรียนยอด 
นิยมที่มีนักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อเป็นจ านวนมาก                     
มี ชื่อเสียงระดับประเทศ จากการจัดอันดับ 100 อันดับ
โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจ าปี 2558 โรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย อยู่ล าดับที่ 6  
10. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลสถานศึกษาและ
นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 
11. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลการประเมินการ
คัดเลือกสถานศึกษา (IQA AWARD) ระดับดีเยี่ยม  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพผลสัมฤทธิท์างการเรียนบรรลุผลเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายของพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ ท า
ให้ผู้เรียนได้รับรางวลัต่าง ๆ เปน็จ านวนมากจากการ
ประกวดแข่งขันทั้งในระดับจงัหวัด เขตพื้นที่ระดับภาค 
ระดับประเทศ และระดับโลก 
2. ครูมีความความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ใช้วิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
3. มีคณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
4. ครูผู้สอนมีการท าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนของตนเอง และแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้สูงขึ้น 
5. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

1. พัฒนาครูด้านการจัดกระบวนเรียนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และการใช้สื่อ เทคโนโลยี   ในการจัดการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและความเปลี่ยนแปลงของโลก 
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษทางการ
สื่อสารส าหรับผู้เรียน เพื่อสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 
     



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) ให้กับครูทั้งโรงเรียนด้วยหลักกระบวนการบนัได 5 ขั้น  

2. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ทักษะบันได 5 ขั้น
ระหว่างครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนสาระการศึกษาค้นคว้าอิสระทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย  

3. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนที่บรรจุใหม่และย้ายมาจากโรงเรียนอ่ืนให้มีความรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4. เพ่ือให้ทบทวนการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนให้เป็นเอกภาพ หรือ 
เป็นแนวทางเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  

5. เพ่ือทบทวนการวางแผนการประเมินผลของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

  แผนปฏิบัติการที่ 2 : สร้างจิตส านึกรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนา 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ   
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นถึงความส าคัญในการดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานทดแทนต่างๆที่เป็นพลังงานที่สะอาด  



2. เพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ฉลาดกิน 
ฉลาดอยู่และการเลือก หรือเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน  

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและ มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการขยายผลไปสู่ครอบครัว  
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 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
แผนปฏิบัติการที่ 4 : การพัฒนาบุคลากร 
- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับครู เป็นครูมืออาชีพ 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
- วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพและควา 
มั่นคงในการด าเนินชีวิต  

2. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการ 
จัดท าผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ  

3. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและ 
มีขวัญ ก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
2.1 วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้น าในระดับประเทศที่จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ
เป็นพลโลกที่ดี มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

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

2.3 เป้าหมาย 
1. โรงเรียนมีคุณภาพและเป็นผู้น าในระดับประเทศที่จัดการศึกษาเทียงเคียงมาตรฐานสากล 
2. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษาล้ าหน้าทางความคิด ผลิตอย่าง

สร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
3. นักเรียนมีความสามารถด้านทางเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอลเพ่ือเป็นเครื่องมือการเรียนรู้               

ในศตวรรษท่ี 21 
4. ครูเป็นครูมืออาชีพ 
5. โรงเรียนบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

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

2.5 จุดเน้น 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีจุดเน้นในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จุดเน้นด้านหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ด้านบริการส่งเสริมทางการศึกษา 
2. จุดเน้นด้านนักเรียน 
3. จุดเน้นด้านเทคโนโลยีและภาษาดิจิตอล 
4. จุดเน้นด้านครู 
5. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
 
 
 



3. คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
3.1 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 นายอุดม สีตลานุชิต ผู้แทนครู กรรมการ 

15 นายสกล ทะแกล้วพันธุ ์ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 
3.2 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 

 
 
 



4. ท าเนียบและข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
4.1 ท าเนียบผู้บริหาร 

ปีพุทธศักราช ชื่อผู้บริหารโรงเรียน ต าแหน่ง 

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

2460 นายถนอม จิราพันธ์ ครูใหญ่ 
2460 - 2465 นายทองอยู่ (ขุนอักษรสิทธิ์) ครูใหญ่ 
2465 - 2470 นายขุน มีนะนันท์ ครูใหญ่ 
2470 - 2475 นายถนอม วิเศษสมุน (ขุนวิชากิจพิสันท์) ครูใหญ่ 
2475 - 2478 นายจรัล สุขเกษม ครูใหญ่ 
2478 - 2480 นายพันธ์ รัติกนก ครูใหญ่ 
2480 - 2486 นายวัน บุญฤทธิ์ ครูใหญ่ 
2486 – 2487 นายระบิล สีตะสุวรรณ ครูใหญ่ 
2487 - 2491 นายเสนาะ ธรรมครองอาตม์ ครูใหญ่ 
2491 - 2495 นายโชติ สุวรรณชิน ครูใหญ่ 
2495 - 2499 นายถิ่น รัติกนก อาจารย์ใหญ่ 
2499 - 2505 นายเฟ้อ พิริยะพันธ์ อาจารย์ใหญ่ 
2505 - 2516 นายสุเชฏฐ ์ วิชชวุต อาจารย์ใหญ่ 
2516 - 2517 นายเจือ หมายเจริญ อาจารย์ใหญ่ 
2517 - 2522 นายสมชาย นพเจริญกุล ผู้อ านวยการ 

2522 - 2532 นายศรีสมมารถ ไชยเนตร ผู้อ านวยการ 

2532 - 2534 นายประสิทธิ ์ แสนไชย ผู้อ านวยการ 

2534 - 2536 นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง ผู้อ านวยการ 

2536 - 2541 นายสาหร่าย แสงทอง ผู้อ านวยการ 

2541 - 2547 นายประดิษฐ ์ จันทร์แสนตอ ผู้อ านวยการ 

2547 - 2549 นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ ์ ผู้อ านวยการ 

2549 - 2555 นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินนัท ์ ผู้อ านวยการ 

2555 – 2559 นายสาโรจน ์ แก้วอรุณ ผู้อ านวยการ 

2559 – ปัจจุบัน นายสกล ทะแกล้วพันธุ ์ ผู้อ านวยการ 

 
 
 



4.2 ข้อมูลผู้บริหาร 
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ชื่อ – นามสกุล : นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม) สาขา การบริหารการศึกษา  
โทรศัพท์ 081-724516  e-mail  -   
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2559 จนถึงปัจจุบัน 

2. รองผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ านวน  4 คน 
1) ชื่อ – สกุล : นางวิไลภรณ์  ค าภิระปาวงศ์  
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 ฝ่ายบริหารอ านวยการและงบประมาณ 

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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



5. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา 
1) รายงานเปรียบเทียบข้อมูลและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2561 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลข้าราชการครแูละบุคลการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2561 

บุคลากร 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
ผู้บริหาร (คน) 5 5 5 
ครูผู้สอน (คน) 210 213 204 

ข้าราชการ(นักวิชาการ) (คน) 1 1 0 
ครูอัตราจ้าง (คน) 55 36 30 

ลูกจ้างประจ า (คน) 9 9 7 
เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ (คน) 81 80 86 

 (ที่มา : งานบุคคล) 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2559 - 2561

2559 2560 2561



2) ข้อมูลพ้ืนฐานของข้าราชการครู มีจ านวน 209 โดยแบ่งเป็นผู้บริหาร ข้าราชการครู จ านวน 209 
จ าแนกตาม ต าแหน่ง/วิทยฐานะ,กลุ่มสาระการเรียนรู้,วุฒิการศึกษา และบุคลากร(ลูกจ้างประจ า) จ านวน 7 คน ดังนี้ 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามต าแหน่ง/วิทยฐานะ 

ที่ ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 
จ านวน 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 ครูค.ศ.4 1 0 1 0.48 

2 ครูค.ศ.3 30 67 97 46.41 

3 ครูค.ศ.2 31 51 82 39.23 

4 ครูค.ศ.1 6 9 15 7.18 

5 ครูผู้ช่วย 0 14 14 6.70 

6 สนับสนนุการสอน 0 0 0 0.00 
  รวม 68 141 209 100.00 

(ที่มา : งานบุคคล) 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร
จ าแนกตามต าแหน่ง / วิทยฐานะ ปีการศึกษา 2561

ครูค.ศ.4 ครูค.ศ.3 ครูค.ศ.2 ครูค.ศ.1 ครูผู้ช่วย สนับสนุนการสอน



ตารางที่ 7 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน 

ที่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 ฝ่ายบริหาร 4 1 5 2.39 

2 ภาษาไทย 4 13 17 8.13 

3 คณิตศาสตร ์ 11 18 29 13.88 

4 วิทยาศาสตร ์ 14 25 39 18.66 

5 สังคมศึกษาฯ 3 16 19 9.09 

6 สุขศึกษาฯ 3 6 9 4.31 

7 ศิลปศึกษา 5 6 11 5.26 

8 การงานอาชีพฯ 20 21 41 19.62 

9 ภาษาตา่งประเทศ 8 27 35 16.75 

10 งานแนะแนว 0 4 4 1.91 

  รวม 72 137 209 100.00 
(ที่มา : งานบุคคล) 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร 
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ปีการศึกษา 2561

ฝ่ายบริหาร

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาฯ

ศิลปศึกษา

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว



ตารางที่ 8 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ที่ หมวด 
จ านวน 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 ปริญญาเอก 1 0 1 0.48 

2 ปริญญาโท 39 75 114 54.55 

3 ปริญญาตร ี 27 67 94 44.98 

4 ต่ ากว่าปริญญาตร ี 0 0 0 0.00 

  รวม 67 142 209 100.00 
(ที่มา : งานบุคคล) 
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แผนภูมิที่ 4 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี



ตารางที่ 9 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร(ลูกจ้างประจ า) จ าแนกตามต าแหน่ง 

ที่ หมวด 
จ านวน 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 ช่างครุภัณฑ ์ 1 0 1 14.29 

2 ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ ์ 4 0 4 57.14 

3 ช่างไม ้ 1 0 1 14.29 

4 พนักงานขับรถยนต ์ 1 0 1 14.29 

รวม 7 0 7 100.00 
(ที่มา : งานบุคคล) 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงจ านวนข้าราชการครู บุคลากร(ลูกจ้างประจ า)
จ าแนกตามต าแหน่ง ปีการศึกษา 2561

ช่างครุภัณฑ์

ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์

ช่างไม้

พนักงานขับรถยนต์



 3) ข้อมูลพ้ืนฐานของครูอัตราจ้าง มีจ านวน 30 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน 
ตารางที่ 10 แสดงจ านวนบุคลากร(ครูอัตราจา้ง) จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู/้งาน 

ที ่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

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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แผนภูมิที่ 6 แสดงจ านวนบุคลากร(ครูอัตราจ้าง) 
จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน  ปีการศึกษา 2561

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปศึกษา
การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศ งานแนะแนว



 4) ข้อมูลพ้ืนฐานลูกจ้างชั่วคราว มีจ านวน 86 คน โดยแบ่งเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(ส านักบริหารงาน) 
จ านวน 40 คน และ ลูกจ้างชัว่คราว(นักปฏิบัติการและแม่บ้าน) จ านวน 46 คน ดังนี้  

ตารางที่ 11 แสดงจ านวนลูกจา้งชั่วคราว(ส านักบริหารงาน) จ าแนกตามกลุ่มบริหารงาน 

ที ่
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จ านวน 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 2 11 13 32.50 
2 กลุ่มบริหารอ านวยการฯ 3 10 13 32.50 
3 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2 2 4 10.00 
4 กลุ่มบริหารทั่วไป 1 9 10 25.00 
  รวม 8 32 40 100.00 

(ที่มา : งานบุคคล) 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงจ านวนลูกจ้างชั่วคราว(ส านักบริหารงาน) 
จ าแนกตามกลุ่มบริหารงาน ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารอ านวยการฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป



ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนลูกจ้างชั่วคราว(นักปฏิบัติการ,แม่บ้าน) จ าแนกตามกลุ่มบริหารงาน 

ที ่
กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
จ านวน 

รวม ร้อยละ 
ชาย หญิง 

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 0 0 0 0.00 
2 กลุ่มบริหารอ านวยการฯ 0 0 0 0.00 
3 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 5 0 5 10.87 
4 กลุ่มบริหารทั่วไป 15 26 41 89.13 
  รวม 20 26 46 100.00 

(ที่มา : งานบุคคล) 
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แผนภูมิที่ 8 แสดงจ านวนลูกจ้างชั่วคราว(นักปฏิบัติการ,แม่บ้าน) จ าแนกตามกลุ่ม
บริหารงาน ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารอ านวยการฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป



 5) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนคนทีจ่บการศึกษาในสาขาวิชาการและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คนในแต่

ละ กลุ่มสาระ (ชม./สัปดาห์) 
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 2 0.98 
อ่ืนๆ (ถ้ามี)................................... 0 0.00 

รวม 204 100.00 
 (ที่มา : งานบุคคล) 
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แผนภูมิที่ 9 แสดงร้อยละคนที่จบการศึกษาในสาขาวิชาและภาระงานสอน
ปีการศึกษา 2561 



6. ข้อมูลนักเรียน 
 1) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งหมด 3,917 คน 

ตารางท่ี 14 แสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน (ปีการศึกษา 2561) 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 333 368 701 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 313 381 694 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 316 370 686 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 263 394 657 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 241 370 611 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 236 332 568 

รวมทั้งหมด 1,702 2,215 3,917 
 

 
 

2) จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน        
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3,917 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษา

แผนภูมิที่ 10 แสดงจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชาย

หญิง



 3) จ านวนนักเรียนที่มนี้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย3,917 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 4) จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 3 คนคิดเป็นร้อยละ 0.07 
 5) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 6) จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ 3,917 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 7) จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน(ปัจจุบัน) 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
 8) สถิติการขาดเรียน  108 คน คิดเป็นร้อยละ 2.74 
 9) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 10) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 686 คน 
   ศึกษาต่อ ระดับสายสามัญ   จ านวน  597 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.92 
   ศึกษาต่อ ระดับสายอาชีพ    จ านวน  89 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.65 
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 568 คน  
   ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จ านวน  393 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
   ประกอบอาชีพ จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 30.81 

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

12) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ 3,917 คน    
คิดเป็นร้อยละ 100 

13) จ านวนนักเรียนที่มีลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง 3,917 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
14) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 3,917 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
15) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา                

จ านวน 3,917 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
16) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่าง

สม่ าเสมอจ านวน จ านวน 3,917 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
17) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตร   สถานศึกษา 

จ านวน 3,917 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
18) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนด

ในหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 3,917 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 



7. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
1) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2561 

ตารางที่ 15 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย(91) ภาษาอังกฤษ(93) คณิตศาสตร์(94) วิทยาศาสตร์(95) 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 72.35 43.08 51.06 47.41 
คะแนนเฉลี่ยระดบัจังหวัด 56.56 29.70 31.81 37.34 
คะแนนเฉลี่ย สงักัด สพฐ.ทั้งหมด 55.04 29.10 30.28 36.43 
คะแนนเฉลี่ย ระดบัประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 

เฉลี่ย 59.59 16.42 17.90 19.66 
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แผนภูมิที่ 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ



ตารางที่ 16 แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย(01) สังคมศึกษา(02) ภาษาอังกฤษ(03) คณิตศาสตร์(04) วิทยาศาสตร์(05) 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 66.88 44.98 53.19 57.77 46.04 
คะแนนเฉลี่ยระดบัจังหวัด 49.53 36.19 32.70 32.44 32.40 
คะแนนเฉลี่ย สงักัด สพฐ.ทั้งหมด 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 
คะแนนเฉลี่ย ระดบัประเทศ 47.31 35.15 31.41 30.72 30.51 

เฉลี่ย 52.97 18.98 18.56 19.00 17.46 
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แผนภูมิที่ 12 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ



2) รายงานเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2560 - 2561 
ตารางที่ 17 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2560 – 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ที่ วิชา 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา  2561 Mean 

Mean SD. Mean SD. 2561 - 2560 
1 ภาษาไทย(91) 62.68 13.32 72.35 14.14 9.67 
4 ภาษาอังกฤษ(93) 42.87 16.97 43.08 18.49 0.21 
3 คณิตศาสตร์(94) 46.83 23.64 43.08 18.49 -3.75 
4 วิทยาศาสตร์(95) 41.98 13.24 47.41 13.78 5.43 

เฉลี่ย 24.30 8.40 25.74 8.11 2.31 
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แผนภูมิที่ 13 รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2560 - 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561



ตารางที่ 18 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษา (ระดับชาติ) ปีการศึกษา 2560 – 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ที่ วิชา 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา  2561 Mean 

Mean SD. Mean SD. 2561 - 2560 
1 ภาษาไทย(01) 67.75 11.64 66.88 12.77 -0.87 
2 สังคมศึกษา(02) 46.17 9.82 44.98 8.75 -1.19 
3 ภาษาอังกฤษ(03) 47.90 18.37 53.19 17.77 5.29 
4 คณิตศาสตร์(04) 45.77 25.23 57.77 27.17 12.00 
5 วิทยาศาสตร์(05) 44.06 17.41 46.04 17.02 1.98 

เฉลี่ย 31.46 10.31 33.61 10.44 3.44 
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แผนภูมิที่ 14 รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2560 - 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561



3) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2561 
ตารางที่ 19 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
จ านวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

รวม 
ร้อยละแต่ละ
รายวิชาระดับ 

2.5 ขึ้นไป 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 32,906 81.97 
ร้อยละของกลุ่ม 81.97 7.87 10.16  

สรุปผล กลุ่มสูง  กลุ่มต้น 
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แผนภูมิที่ 15 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์รายวิชา ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น



ตารางที่ 20 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
จ านวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

รวม 
ร้อยละแต่ละ
รายวิชาระดับ 

2.5 ขึ้นไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 มส,ร,0 

1 ภาษาไทย 546 534 463 279 214 98 98 126 2,358 77.27 
2 คณิตศาสตร์ 988 466 557 546 443 190 129 95 3,414 74.90 
3 วิทยาศาสตร์ 1,556 881 1,068 881 673 257 147 132 5,595 78.39 
4 สังคมศึกษา 1,794 889 877 352 198 99 86 116 4,411 88.69 
5 สุขศึกษา 1,607 104 41 10 5 1 2 65 1,835 96.02 
6 ศิลปศึกษา 1,309 298 174 79 46 15 8 46 1,975 94.18 
7 การงานอาชีพฯ 1,918 226 203 129 81 56 67 102 2,782 89.00 
8 ภาษาอังกฤษ 1,118 705 1,038 830 643 395 283 302 5,314 69.46 
9 ภาษาต่างประเทศ 1,001 320 300 161 166 70 111 96 2,225 80.09 
10 IS 329 71 91 56 34 11 17 48 657 83.26 

รวม 12,166 4,494 4,812 3,323 2,503 1,192 948 1,128 30,566 81.12 
ร้อยละ 39.80 14.70 15.74 10.87 8.19 3.90 3.10 3.69 100 81.12 

รวมกลุ่ม 24,795 2,503 3,268 30,566 81.12 
ร้อยละของกลุ่ม 81.12 8.19 10.69 

 
สรุปผล กลุ่มสูง  กลุ่มต้น 
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แผนภูมิที่ 16 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์รายวิชา รายวิชา ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย



ตารางที่ 21 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
จ านวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

รวม 
ร้อยละแต่ละ
รายวิชาระดับ 

2.5 ขึ้นไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 มส,ร,0 

1 ภาษาไทย 527 497 437 309 156 82 63 35 2,106 84.05 
2 คณิตศาสตร์ 1,400 563 628 620 472 345 209 83 4,320 74.33 
3 วิทยาศาสตร์ 1,552 739 638 478 311 161 136 31 4,046 84.21 
4 สังคมศึกษา 3,244 896 792 477 364 254 157 69 6,253 86.50 
5 สุขศึกษา 3,531 411 192 87 42 21 22 22 4,328 97.53 
6 ศิลปศึกษา 1,770 485 236 69 51 25 18 17 2,671 95.84 
7 การงานอาชีพฯ 3,951 815 539 274 223 112 135 81 6,130 91.01 
8 ภาษาอังกฤษ 817 396 419 373 273 156 135 88 2,657 75.46 
9 ภาษาต่างประเทศ 1,179 355 325 264 174 86 144 68 2,595 81.81 
10 IS 228 115 124 87 54 47 38 7 700 79.14 

รวม 18,199 5,272 4,330 3,038 2,120 1,289 1,057 501 35,806 86.13 
ร้อยละ 50.83 14.72 12.09 8.48 5.92 3.60 2.95 1.40 100 86.13 

รวมกลุ่ม 30,839 2,120 2,847 35,806 86.13 
รอ้ยละของกลุ่ม 86.13 5.92 7.95  

สรุปผล กลุ่มสูง  กลุ่มต้น 
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แผนภูมิที่ 17 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์รายวิชา รายวิชา ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น



ตารางที่ 22 แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
จ านวนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

รวม 
ร้อยละแต่ละ
รายวิชาระดับ 

2.5 ขึ้นไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 มส,ร,0 

1 ภาษาไทย 697 576 453 360 251 169 198 111 2,815 74.10 
2 คณิตศาสตร์ 734 412 605 637 569 204 141 59 3,361 71.05 
3 วิทยาศาสตร์ 1,918 1,105 1,142 773 497 169 87 62 5,753 85.83 
4 สังคมศึกษา 2,117 742 723 387 260 144 141 57 4,571 86.83 
5 สุขศกึษา 1,399 295 90 0 1 0 0 15 1,800 99.11 
6 ศิลปศึกษา 1,473 220 113 66 64 42 33 23 2,034 92.04 
7 การงานอาชีพฯ 2,313 288 262 150 104 71 75 48 3,311 91.00 
8 ภาษาอังกฤษ 1,294 705 893 847 719 371 204 209 5,242 71.33 
9 ภาษาต่างประเทศ 812 270 328 174 176 96 120 64 2,040 77.65 
10 IS 250 101 96 78 63 18 12 23 641 81.90 

รวม 13,007 4,714 4,705 3,472 2,704 1,284 1,011 671 31,568 82.04 
ร้อยละ 41.20 14.93 14.90 11.00 8.57 4.07 3.20 2.13 100 82.04 

รวมกลุ่ม 25,898 2,704 2,966 31,568 82.04 
ร้อยละของกลุ่ม 82.04 8.57 9.40 

 
สรุปผล กลุ่มสูง  กลุ่มต้น 
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แผนภูมิที่ 18 แสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์รายวิชา รายวิชา ร้อยละ 2.5 ขึ้นไป 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย



4) รายงานผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2561 
ตารางที่ 23 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
การประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 3 285 614 1,321 2,223 99.87 
2 คณิตศาสตร์ 16 687 1,130 2,503 4,336 99.63 
3 วิทยาศาสตร์ 9 87 417 2,507 3,020 99.70 
4 สังคมศึกษา 13 72 226 5,987 6,298 99.79 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 11 14 355 3,877 4,257 99.74 
6 ศิลปศึกษา 7 7 130 2,284 2,428 99.71 
7 การงานอาชีพฯ 8 77 465 4,029 4,579 99.83 
8 ภาษาอังกฤษ 4 65 558 1,945 2,572 99.84 
9 ภาษาต่างประเทศ 8 1 63 2,420 2,492 99.68 
10 IS 2 4 18 677 701 99.71 

รวม 81 1,299 3,976 27,550 32,906 32,825 
ร้อยละ 0.25 3.95 12.08 83.72 100.00 99.75 

รวมกลุม่ 4.19 95.81 
 

ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิที่ 19 แสดงร้อยละผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น



ตารางที่ 24 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละทีผ่่าน
การประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 38 193 266 1,861 2,358 98.39 
2 คณิตศาสตร์ 42 182 668 2,522 3,414 98.77 
3 วิทยาศาสตร์ 32 9 419 5,135 5,595 99.43 
4 สังคมศึกษา 44 3 94 4,270 4,411 99.00 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 14 19 15 1,787 1,835 99.24 
6 ศิลปศึกษา 25 0 57 1,893 1,975 98.73 
7 การงานอาชีพฯ 14 130 201 2,437 2,782 99.50 
8 ภาษาอังกฤษ 36 141 1,151 3,986 5,314 99.32 
9 ภาษาต่างประเทศ 15 2 35 2,173 2,225 99.33 
10 IS 7 0 0 650 657 98.93 

รวม 267 679 2,906 26,714 30,566 30,299 
ร้อยละ 0.87 2.22 9.51 87.40 100.00 99.13 

รวมกลุ่ม 3.09 96.91 
 

ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิที่ 20 แสดงร้อยละผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย



ตารางที่ 25 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
การประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 4 78 314 1,710 2,106 99.81 
2 คณิตศาสตร์ 4 483 1,061 2,772 4,320 99.91 
3 วิทยาศาสตร์ 5 209 714 3,118 4,046 99.88 
4 สังคมศึกษา 15 315 333 5,590 6,253 99.76 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 0 49 233 4,046 4,328 100.00 
6 ศิลปศึกษา 1 10 60 2,600 2,671 99.96 
7 การงานอาชีพฯ 4 205 706 5,215 6,130 99.93 
8 ภาษาอังกฤษ 3 166 437 2,051 2,657 99.89 
9 ภาษาต่างประเทศ 3 1 135 2,456 2,595 99.88 
10 IS 36 74 120 470 700 94.86 

รวม 75 1,590 4,113 30,028 35,806 35,731 
ร้อยละ 0.21 4.44 11.49 83.86 100.00 99.79 

รวมกลุ่ม 4.65 95.35 
 

ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิที่ 21 แสดงร้อยละผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น



ตารางที่ 26 แสดงข้อมูลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
การประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 8 323 456 2,028 2,815 99.72 
2 คณิตศาสตร์ 30 195 805 2,331 3,361 99.11 
3 วิทยาศาสตร์ 14 154 566 5,020 5,754 99.76 
4 สังคมศึกษา 7 39 170 4,362 4,578 99.85 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 0 15 59 1,726 1,800 100.00 
6 ศิลปศึกษา 1 11 89 1,933 2,034 99.95 
7 การงานอาชีพฯ 2 171 357 2,783 3,313 99.94 
8 ภาษาอังกฤษ 1 232 853 4,156 5,242 99.98 
9 ภาษาต่างประเทศ 2 3 120 1,915 2,040 99.90 
10 IS 43 51 140 470 704 93.89 

รวม 108 1,194 3,615 26,724 31,641 31,533 
ร้อยละ 0.34 3.77 11.43 84.46 100.00 99.66 

รวมกลุ่ม 4.11 95.89 
 

ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิที่ 22 แสดงร้อยละผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย



5) รายงานผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา (ระดับสถานศึกษา) ปีการศึกษา 2561 
ตารางที่ 27 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
การประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 3 285 635 1,300 2,223 99.87 
2 คณิตศาสตร์ 13 724 1,245 2,354 4,336 99.70 
3 วิทยาศาสตร์ 9 70 372 2,569 3,020 99.70 
4 สังคมศึกษา 15 132 382 5,769 6,298 99.76 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 11 59 455 3,732 4,257 99.74 
6 ศิลปศึกษา 7 9 145 2,267 2,428 99.71 
7 การงานอาชีพฯ 9 107 486 3,977 4,579 99.80 
8 ภาษาอังกฤษ 4 591 888 1,089 2,572 99.84 
9 ภาษาต่างประเทศ 7 69 132 2,284 2,492 99.72 
10 IS 2 4 31 664 701 99.71 

รวม 80 2,050 4,771 26,005 32,906 32,826 
ร้อยละ 0.24 6.23 14.50 79.03 100.00 99.76 

รวมกลุ่ม 6.47 93.53 
 

ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิที่ 23 แสดงร้อยละผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 



ตารางที่ 28 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละทีผ่่าน
การประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 32 281 647 1,398 2,358 98.64 
2 คณิตศาสตร์ 44 428 1,003 1,939 3,414 98.71 
3 วิทยาศาสตร์ 28 18 462 5,087 5,595 99.50 
4 สังคมศึกษา 43 18 295 4,055 4,411 99.03 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 14 19 35 1,767 1,835 99.24 
6 ศิลปศึกษา 26 0 58 1,891 1,975 98.68 
7 การงานอาชพีฯ 15 150 231 2,386 2,782 99.46 
8 ภาษาอังกฤษ 34 504 2,119 2,657 5,314 99.36 
9 ภาษาต่างประเทศ 15 37 116 2,057 2,225 99.33 
10 IS 7 0 48 602 657 98.93 

รวม 258 1,455 5,014 23,839 30,566 30,308 
ร้อยละ 0.84 4.76 16.40 77.99 100.00 99.16 

รวมกลุ่ม 5.60 94.40 
 

ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิที่ 24 แสดงร้อยละผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 



ตารางที่ 29 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
การประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 4 83 373 1,646 2,106 99.81 
2 คณิตศาสตร์ 4 653 1,025 2,638 4,320 99.91 
3 วิทยาศาสตร์ 4 264 848 2,930 4,046 99.90 
4 สังคมศึกษา 15 458 452 5,328 6,253 99.76 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 0 100 367 3,861 4,328 100.00 
6 ศิลปศึกษา 1 9 61 2,600 2,671 99.96 
7 การงานอาชีพฯ 6 285 785 5,054 6,130 99.90 
8 ภาษาอังกฤษ 3 307 797 1,550 2,657 99.89 
9 ภาษาต่างประเทศ 2 1 231 2,361 2,595 99.92 
10 IS 0 95 142 463 700 100.00 

รวม 39 2,255 5,081 28,431 35,806 35,767 
ร้อยละ 0.11 6.30 14.19 79.40 100.00 99.89 

รวมกลุ่ม 6.41 93.59   

ร้อยละของกลุ่ม 100.00   
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แผนภูมิที่ 25 แสดงร้อยละผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 



ตารางที่ 30 แสดงข้อมูลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 

ที ่ รหัสวิชา 
ไม่ผ่าน ผ่าน กลุ่มดี กลุ่มดีเยี่ยม 

รวม 
ร้อยละที่ผ่าน
การประเมิน 0 1 2 3 

1 ภาษาไทย 8 356 622 1,829 2,815 99.72 
2 คณิตศาสตร์ 35 368 1,206 1,752 3,361 98.96 
3 วิทยาศาสตร์ 12 222 745 4,775 5,754 99.79 
4 สังคมศึกษา 12 25 516 4,025 4,578 99.74 
5 สุขศึกษาพลศึกษา 0 17 256 1,527 1,800 100.00 
6 ศิลปศึกษา 1 10 89 1,934 2,034 99.95 
7 การงานอาชีพฯ 2 232 410 2,669 3,313 99.94 
8 ภาษาอังกฤษ 2 607 1,744 2,889 5,242 99.96 
9 ภาษาต่างประเทศ 2 5 150 1,883 2,040 99.90 
10 IS 1 51 140 449 641 99.84 

รวม 75 1,893 5,878 23,732 31,578 31,503 
ร้อยละ 0.24 5.99 18.61 75.15 100.00 99.76 

รวมกลุ่ม 6.23 93.77 
 

ร้อยละของกลุ่ม 100.00 
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แผนภูมิที่ 26 แสดงร้อยละผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชา ระดับผ่านการประเมิน (ร้อยละ)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 



8. แหล่งเรียนรู้/นักปราชญ์/ 
สรุปข้อมูลการใช้ แหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

ตารางที่ 31 แสดงแหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สถิติการใช้

จ านวนครั้ง/ป ี
เป้าหมาย 
(กลุ่ม) 

กิจกรรม 

ศูนย์วิชาการภาษาไทย 1 (เบญจกญัญา) 247 ม.1-ม.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ศูนย์วิชาการภาษาไทย 2 (ปราชญาสถิต) 217 ม.1-ม.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ศูนย์วิชาการภาษาไทย 3 301 ม.1-ม.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ห้องสมุดโรงเรียน 428 พัฒนาตนเอง ศึกษาและคน้คว้าเพิ่มเติม 
ธรรมชาติสิง่แวดล้อม 2 พัฒนาตนเอง ศึกษาสงัเกตฝึกปฏิบัติด้วย

ตนเอง 
สวนปา่พระเทพ 112 พัฒนาตนเอง วาดภาพ 
สวนน้ าพุ ตาลฟ้า 6 สร้างเสริมประสบการณ์

การเรียนรู ้
วาดภาพ 

ลานบริเวณอาคารจิตรภัทร ์ 6 สร้างเสริมประสบการณ์
การเรียนรู ้

วาดภาพ 

สวนพฤกษศาสตร ์ 169 นักเรียนชัน้ ม.6 ทุกคน เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงนอก

ห้องเรียน 
สวนสมเด็จพระเทพฯ 18 นักเรียนชัน้ ม.6 ทุกคน เพื่อให้นักเรียนได้รับ

ประสบการณ์ตรงนอก
ห้องเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณโรงเรียน 2 นักเรียนชัน้ ม.6 และ
นักเรียนกลุ่มสนใจในวชิา

เลือกศิลปะ 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงนอก

ห้องเรยีน 
ห้องศูนย์ดนตรีไทย – พืน้เมือง 4 จัดการเรียนการสอน ผลงานนักเรียน/ภาพถา่ย 
มุมค้นควา้ห้องศูนย์ดนตร ี 10 - ค้นควา้ท ารายงาน 

- ค้นควา้หนังสือเพื่อใช้
สอบเรียนต่อดนตร ี

ผลงานนักเรียน/ภาพถา่ย 

ห้องศูนย์ศิลิป (นาฏศลิป)์ 4 เพื่อให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ที่ตนเองสนใจ 

ศึกษาและคน้คว้าเพิ่มเติม 

ส่วนย่อมหน้าอาคารชั่วคราว 10 การเรียนรู้ปฏบิัตนิอก
สถานที ่

วาดภาพ 

สวนเกษตรข้างรั้ว 6 การเรียนรู้ปฏบิัตนิอก
สถานที ่

วาดภาพ 



แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สถิติการใช้

จ านวนครั้ง/ป ี
เป้าหมาย 
(กลุ่ม) 

กิจกรรม 

แสตนเชียร์ข้างรั้ว 4 การเรียนรู้ปฏบิัตนิอก
สถานที ่

วาดภาพ 

บริเวณโรงเรียน 34 การเรียนรู้ปฏบิัตนิอก
สถานที ่

วาดภาพ, ถา่ยภาพ 

อาคารเกียรติคุณ 120 สร้างเสริมประสบการณ์
การเรียนรู ้

ซ้อมนาฏศลิป ์

โรงเรือนปลูกพชืไร้ดนิ 98 ศึกษาการงานเกษตร  
โรงเรืยนการปลูกพชืผักสวนครัว 18 ศึกษาการงานเกษตร  
โรงเรือนการปลูกไม้ดอกไม้ประดบั 18 ศึกษาการงานเกษตร  
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 36 ศึกษาการงานเกษตรและ

เทคโนโลยีสมัยใหม ่
 

ห้องอินเตอร์เน็ต 365 นักเรียนที่เรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งาน

ประดษิฐ์) 

ศึกษาเพิ่เติมวิธีการ
ประดษิฐ์แบบตา่ง  ๆ

 
ตารางที่ 32 แสดงแหล่งเรียนรูภ้ายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้
จ านวนครั้ง/

ปี 

เป้าหมาย 
(กลุ่ม) 

กิจกรรม 

อนุสาวรีย์พญาพรหม 1 ม.1 702 คน เดินทางไกลสี่เหล่า 
ค่ายลูกเสือจงัหวัดล าปาง (หนองกระทิง) 1 ม.1 702 คน เดินทางไกลสี่เหล่า 
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 9 ม.1 702 คน 

ม.5 616 คน 
ทัศนศึกษา 

สถาบันคชบาลแห่งชาต ิองค์การอตุสาหกรรมป่า
ไม ้จังหวดัล าปาง 

3 ม.2 698 คน 
ม.4 135 คน 

ทัศนศึกษาล าปาง 
เข้าค่ายเยาวชนรักษช์้าง 

สวนปา่ทุ่งเกวียน 1373 ม.2 698 คน เข้าค่ายพักแรมกิจกรรมสี่เหล่า 
สนามกีฬากลางจังหวัดล าปาง 1 ม.2 698 คน ร่วมพิธีเปิดกีฬาจังหวดั 
โรงเรียนพลต ารวจภธูรภาค 5 1 ม.3 687 คน เข้าค่ายพักแรมกิจกรรมสี่เหล่า 
วัดพระธาตลุ าปางหลวง 24 ม.3 697 คน ทัศนศึกษา 
สวนสัตว์เชียงใหม ่ 4 ม.4 656 คน 

ม.6 565 คน 
ทัศนศึกษา 

สื่อสิ่งพิมพ์ภายในบา้นนักเรียน 2 พัฒนาตนเอง ศึกษาและคน้คว้าเพิ่มเติม 
สถานที่ ชุมชน ถนนคนเดนิตา่ง  ๆ 2 พัฒนาตนเอง ศึกษาและคน้คว้าเพิ่มเติม 



แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้
จ านวนครั้ง/

ปี 

เป้าหมาย 
(กลุ่ม) 

กิจกรรม 

วดัปา่ฝางศาสนโชติการาม 3 สร้างเสริม
ประสบการณ์การ

เรียนรู ้

วาดภาพ 

วัดศรีชุม 46 สร้างเสริม
ประสบการณ์การ

เรียนรู ้

วาดภาพ 

กาดกองตา้ 7 สร้างเสริม
ประสบการณ์การ

เรียนรู ้

วาดภาพ 

ทัศนศึกษา แหลง่เรียนรู้ดา้นศลิปะวัฒนธรรม ใน
จังหวัดล าปาง 

1 นักเรียน ม.6 ทุกคน เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน 
ที่หลากหลายศึกษาวฒันธรรม
ประเพณี ศลิปะ 

ค่ายศิลป์ฯ จ.เพชรบูรณ ์ 1 นักเรียนกลุ่มสนใจ
ด้านศลิปะ 35 คน 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน 
ที่หลากหลายศึกษาวฒันธรรม
ประเพณี ศลิปะ 

ชุมชนคนรักศิลป ์ 1 นักเรยีนกลุ่มสน
ศิลปะ 30 คน 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน 
ที่หลากหลายศึกษาวฒันธรรม
ประเพณี ศลิปะ 

บ้านครูแก้ว ตาสงิห์ (ครูชา่ง) 1 นักเรียน ศึกษาภูมิปญัญาการสานใบตาล 
เผยแพร-่แลกเปลี่ยนวฒันธรรม/ทศันศึกษา
ประเทศฮังการีและออสเตรีย 

2 เพื่อให้นักเรียนที่มี
ความสนใจแสวงหา
ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสามารถน า
ความรู้มาประยุต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์และ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

1.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
2.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของแหล่งเรียนรู ้
3.เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้น
ตอ่การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
4.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการน า
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด

พิพิธภัณฑบ์้านด า จ.เชยีงราย 1 



แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้
จ านวนครั้ง/

ปี 

เป้าหมาย 
(กลุ่ม) 

กิจกรรม 

ประโยชน์และแกป้ัญหาใน
ชีวิตประจ าวนั 
5.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการศึกษานอกสถานที ่

จังหวัดเพชรบูรณ ์ 2 นักเรียนในรายวชิา
ทศันศิลป ์

เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสามารถ
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์และน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

ศูนย์อนุรักษ์ชา้งไทย 1377 เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความสนใจที่จะ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้และเพื่อให้
นักเรียนรู้จักการน า
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์
และแก้ปญัหาใน
ชีวิตประจ าวนั 

 

สวนแก้วอนุรักษ์ไม้ใหญ ่ 1 แสวงหาความรู้
พัฒนาการจัดการ
กิจกรรมการเรียนรู ้

เพิ่มพูนความรู้ประกอบการ
สอน 

กรมอุตุนิยมวิทยา 1 1. ให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. นักเรียนสามารถ
ส ารวจและน าเสนอ
แหล่งสารสนเทศใน
ท้องถิ่น 

ส ารวจแหล่งสารสนเทศท้องถิน่
จังหวัดล าปาง กลุ่มการท ากระดาษสาทา่ล้อ 10 

กลุ่มตึมีดบา้นขามแดง 6 
กลุ่มผ้าฝา้ยทอมือ 1 
กลุ่มภูไทยแกะสลัก 1 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 1 
กู่ย่าสุตา 1 
แกะสลักบ้านหลุก 11 



แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้
จ านวนครั้ง/

ปี 

เป้าหมาย 
(กลุ่ม) 

กิจกรรม 

ข้าวแตน๋น้ าแตงโม 1 
ข้าวแตน๋น้ าแตงโมคุณมณ ี 7 
เครื่องปั้นดนิเผาบา้นม่อนเขาแก้ว 4 
โคมลา้นนา 1 
โคมศรีลา้นนา (กาดกองตา้) 10 
เจ้าพ่อประตูผา 1 
ถนนสายวฒันธรรม 2 
ถ้าเขาส่องกระจกดอยแก้ว 1 
เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ 1 
น้ าพริกลาบแมน่วลจันทร ์ 1 
บ้านบรบิูรณ ์ 1 
บ้านป่องนัก 15 
บ้านแมลงล าปาง 2 
บ้านเสานัก 19 
บ้านหลุยส ์ 1 
ปราชญ์การทอผา้ฝา้ยปั่นมือย้อมสี 1 
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยัตน์จตุรทิศ 1 
พิพิธภัณฑ์ครูเมืองละกอน 1 
พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบด ี 32 
พิพิธภัณฑไ์ดโนเสาร ์ 1 
พิพิธภัณฑ์ธราคารไทย 3 
พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32 (บ้านป่องนัก) 2 
พิพิธภัณฑ์ลิกไนต์ แม่เมาะ 8 
พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน 15 
มิวเซียมล าปาง 7 
รถม้าจ าลอง 5 
ร้านช า งานจักรสาน 1 
โรงงานเซรามิก 2 
โรงไฟฟา้แม่เมาะ 11 
ไร่คุ้มเวียงบุญริมวัง 1 
ล าปางรักษ์สมนุไพร 9 
วัดเกาะวาลุการาม 11 



แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้
จ านวนครั้ง/

ปี 

เป้าหมาย 
(กลุ่ม) 

กิจกรรม 

วัดเจดีย์ซาวหลัง 10 
วัดเชตวนั 1 
วัดไชยมงคล (จองคา) 3 
วัดถ้าพระสบาย 2 
วัดนาน้อย 1 
วัดน้ าล้อม 2 
วัดบา้นดง 1 
วัดบา้นสบค่อม 1 
วัดบุญวาทย์วิหาร 17 
วัดปงยางคก 4 
วัดปงสนุก 9 
วัดประตูต้นผึ้ง 9 
บ้านปนังา้ว 2 
วัดปา่ฝาง 1 
วัดผาแดงหลวง 1 
วัดพระแก้วดอนเตา้สชุาดาราม 30 
วัดพระเจา้ทนัใจ 4 
วัดพระธาตจุอมปิง 1 
วัดพระธาตดุอยพระณาน 2 
วดัพระธาตุมว่งค า 2 
วัดพระธาตุเสด็จ 1 
วัดพิพัฒน์มงคล 1 
วัดพระบาท 5 
วัดม่อนพระยาแช ่ 7 
วัดแม่กืย 1 
วัดศรีเกิด 1 
วัดศรีบุญเรือง 2 
วัดศรีปงชัย 1 
วัดศรีรองเมือง 13 
วัดสวนดอก 1 
วัดสันก าแพง 1 
วัดสันตินิคม 1 



แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
สถิติการใช้
จ านวนครั้ง/

ปี 

เป้าหมาย 
(กลุ่ม) 

กิจกรรม 

วัดสันบุญเรือง 1 
วัดแงแก้วโพธิ์ญาณ 1 
วัดไหล่หนิ 6 
วัดอักโขชัยคีรี 1 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มหมวกคาวบอย 1 
ศาลหลักเมือง 1 
ศูนย์ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดล าปาง 1 
ศูนย์พัฒนาอุสาหกรรมเซรามิก 1 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา 6 
ศุนย์ศิลปาชีพแม่ต  า 1 
สถานีรถไฟนครล าปาง 5 
สวนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งดอกบัวตอง 1 
สวนนายลือ 4 
สวนรุกขชาติพระบาท 1 
สวนสองพีน่้อง 6 
สะพานรัษฎาภิเศก 1 
สุสานไตรลักษณ ์ 4 
ไส้อั่วเผาเตาหลวง 1 
หลวงพ่อเกษม เขมโก 4 
หอศิลป์ล าปาง 16 
หออะม็อก 4 
อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสลุวลือไชยสงคราม 1 
อนุสาวรีย์พญาพรหมโวหาร 1 
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อทพิย์ชา้ง 1 
อินทราเอาท์เลท 2 
ตลาดสดเทศบาล 2 ศึกษาระบบการตลาด  
ห้างสรรพสินคา้บิ๊กซ ี 1 ศึกษาระบบการตลาด  
ห้างสรรพสินคา้เทสโกโลตสั 3 ศึกษาระบบการตลาด  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ข้อมูล ตาราง และแผนภูม ิแสดงจ านวนระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
9. ข้อมูลมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานที่ 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 70-79) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-69) 
ระดับ 1 หมายถึง ก าลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 60) 

ตารางที่ 33 แสดงผลการจัดการศึกษาตามประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ข้อ ตัวบ่งชี้ 
ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี ้

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 รวม 

1.1.1 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนการสื่อสารและการคิดค านวณ  62388 29033 15658 6754 3883 117716 4.18 

ดีเลิศ 
ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.1 

53 24.66 
13.3 5.74 3.3   83.67 

77.66 

1.1.2 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคดิเห็น และ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 

59080 31601 15210 6318 4679 116888 4.15 

ดีเลิศ 

ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.2 
50.54 27.04 

13.01 5.41 4   82.94 
77.58 

1.1.3 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์ และมีการน ามาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  อาจเป็น
แนวความคิด โครงงาน 
โครงการ ช้ินงาน ผลผลติ 

59717 30658 16131 6352 4120 116978 4.16 

ดีเลิศ 

ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.3 
51.05 26.21 

13.79 5.43 3.52   83.17 
77.26 



ข้อ ตัวบ่งชี้ 
ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี ้

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 รวม 

1.1.4 

ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคม ในดา้นการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่าง
สร้างสรรค์ และมคีุณธรรม 

65952 28325 13549 5562 3509 116897 4.26 
ดีเลิศ 

ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.4 
56.42 24.23 

11.59 4.76 3   85.26 
80.65 

1.1.5 

ผู้เรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตาม
หลักสตูร สถานศึกษา มีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้จาก พื้นฐานเดมิ มีความรู้ 
ความเข้าใจในทักษะ กระบวนการต่างๆ 

58497 30096 15868 7497 4704 116662 4.12 
ดีเลิศ 

ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.5 
50.14 25.8 

13.6 6.43 4.03   82.32 
75.94 

1.1.6 

ผู้เรยีนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ มเีจตคติที่ดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อ
ในระดับชั้น ที่สูงข้ึน พร้อมในการท างาน
หรืองานอาชีพ 

66303 28052 13827 5489 3375 117046 4.27 

ดีเลิศ 

ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.1.6 
56.65 23.97 

11.81 4.69 2.88   85.36 
80.61 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1.1 
ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ สรุประดับคุณภาพด้านที่ 1.1 

4.19 83.79 ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70-79) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-69) 
ระดับ 1 หมายถึง ก าลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 60) 

ตารางที่ 34 แสดงผลการจัดการศึกษาตามประเด็นพิจารณาที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ข้อ ตัวบ่งชี้ 
ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี ้

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 รวม 

1.2.1 

ผู้เรยีนมีคณุลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด เป็นผู้มคีุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกาของสถานศึกษา 

75560 26259 10407 3022 1148 116396 4.48 
ดีเลิศ 

ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.1 
64.92 22.56 

8.94 2.6 0.99   89.56 
87.48 

1.2.2 

ผู้เรยีนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคณุค่า
ของ ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญัญาไทย 

76135 25479 10562 2904 1264 116344 4.48 
ดีเลิศ 

ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.2 
65.44 21.9 

9.08 2.5 1.09   89.62 
87.34 

1.2.3 

ผู้เรียนสามารถอยูร่่วมกันบนความแตกตา่ง 
ระหว่างบคุคลในดา้น เพศ วยั เช้ือชาติ 
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและประเพณ ี

79431 22739 10138 2879 1241 116428 4.51 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.3 
68.22 19.53 

8.71 2.47 1.07   90.27 
87.75 

1.2.4 

ผู้เรยีนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม มีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

79722 22581 9693 2917 1137 116050 4.52 
ยอดเยี่ยม 

ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 1.2.4 
68.7 19.46 

8.35 2.51 0.98   90.48 
88.15 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1.2 
ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ สรุประดับคุณภาพด้านที่ 1.2 

4.5 89.98 ดีเลิศ 



มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70-79) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-69) 
ระดับ 1 หมายถึง ก าลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 60) 

ตารางที่ 35 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ดา้นกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ข้อ ตัวบ่งชี้ 
ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี ้

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 รวม 

2.1 

สถานศึกษามีเปา้หมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

158 57 5 0 0 220 4.7 

ยอดเยี่ยม 

  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.1 
71.82 25.91 

2.27 0 0   93.91 
97.73 

2.2 

พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทกุกลุ่มเป้าหมาย ทุก
คนและด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 132 83 5 0 0 220 4.58 

ยอดเยี่ยม 
 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.2 

60 37.73 
2.27 0 0   91.55 

97.73 

2.3 

พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
ทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 

129 81 10 0 0 220 4.54 

ยอดเยี่ยม 

 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.3 
58.64 36.82 

4.55 0 0   90.82 
95.45 

2.4 

บริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศท่ีมีความ 
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ 
ใช้ได้ และด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 

123 87 10 0 0 220 4.51 

ยอดเยี่ยม 

 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.4 
55.91 39.55 

4.55 0 0   90.27 
95.45 

 

 

 



ข้อ ตัวบ่งชี้ 
ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี ้

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 รวม 

2.5 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
ด ีและกระตุ้นใหผู้้เรยีนใฝ่เรียนรู้ ทั่วถึงทุก
กลุ่ม เป้าหมาย 

122 87 11 0 0 220 4.5 

ยอดเยี่ยม 

 ร้อยละของแต่ละระดบัคุณภาพ ข้อ 2.5 
55.45 39.55 

5 0 0   90.09 
95 

2.6 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมและมเีครือข่าย 
ความร่วมมือในการร่วมรับผดิชอบต่อผล
การ จัดการศึกษาให้มีคณุภาพและได้
มาตรฐาน 

120 86 13 1 0 220 4.48 
ดีเลิศ 

 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 2.6 
54.55 39.09 

5.91 0.45 0   89.55 
93.64 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 
ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ สรุประดับคุณภาพด้านที่ 2 

4.55 91.03 ยอดเย่ียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสนอที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 หมายถึง ยอดเยี่ยม (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
ระดับ 4 หมายถึง ดีเลิศ  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80-89) 
ระดับ 3 หมายถึง ดี  (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 70-79) 
ระดับ 2 หมายถึง ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60-69) 
ระดับ 1 หมายถึง ก าลังพัฒนา (ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละน้อยกว่า 60) 

ตารางที่ 36 แสดงผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสนอที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ข้อ ตัวบ่งชี้ 
ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี ้

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 รวม 

3.1 

จัดการเรียนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏิบตัิ
จริงตามมาตรฐานการเรยีนรู้ ตัวช้ีวัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจดัการเรียนรู้ 
ที่สามารถน าไปจัดกจิกรรมไดจ้ริง และ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้และมกีารเผยแพร ่

121 93 6 0 0 220 4.52 

ยอดเยี่ยม 

  ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.1 
55 42.27 

2.73 0 0   90.45 
97.27 

3.2 

ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งภูมิปญัญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู้ โดยสร้างโอกาสใหผู้้เรยีนได้
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 

94 106 20 0 0 220 4.34 

ดีเลิศ 

 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.2 
42.73 48.18 

9.09 0 0   86.73 
90.91 

3.3 

ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็น
ระบบมีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย
ในการ จัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรยีน และน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน 

117 90 13 0 0 220 4.47 

ดีเลิศ 

 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.3 
53.18 40.91 

5.91 0 0   89.45 
94.09 

 

 



ข้อ ตัวบ่งชี้ 
ความถี่แต่ละระดับคุณภาพตัวบ่งชี ้

ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 รวม 

3.4 

มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรัก
ทีจ่ะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

117 90 13 0 0 220 4.47 
ดีเลิศ 

 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.4 
53.18 40.91 

5.91 0 0   89.45 
94.09 

3.5 

มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
ครูและผู้เกีย่วข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรยีนรู้ ครู และผู้เกี่ยวขอ้ง มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

83 117 20 0 0 220 4.29 
ดีเลิศ 

 ร้อยละของแต่ละระดับคุณภาพ ข้อ 3.5 
37.73 53.18 

9.09 0 0   85.73 
90.91 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 
ค่าเฉลี่ยรวม ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ สรุประดับคุณภาพด้านที่ 3 

4.42 88.36 ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ตารางที่ 37 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จ าแนกตามโครงการพิเศษ ทางด้านภาษาอังกฤษ (EP) 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) โครงการพิเศษ ทางด้านภาษาอังกฤษ (EP) 

ปีการศึกษา 2561 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 16 29 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 17 28 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 16 28 

รวมทั้งหมด 36 49 85 
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แผนภูมิที่ 27 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จ าแนกตามโครงการพิเศษ 
ทางด้านภาษาอังกฤษ (EP)  ปีการศึกษา 2561

ชาย

หญิง

รวม



ตารางที่  38  แสดงจ านวนนั ก เ รี ย น (ข้อมูลทั่ วไป) จ า แนกตามโครงการพิ เ ศษ                          
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) โครงการพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2561 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 27 36 
มัธยมศึกษาปทีี่ 2 16 20 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 24 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 12 17 29 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 14 29 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 11 17 28 

รวมทั้งหมด 75 119 194 
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แผนภูมิที่ 28 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จ าแนกตามโครงการพิเศษ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2561

ชาย

หญิง

รวม



ตารางที่  39  แสดงจ านวนนั ก เ รี ยน (ข้อมูลทั่ วไป) จ า แนกตามโครงการพิ เ ศษ                            
ทางด้านคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน(ขอ้มูลทั่วไป) โครงการพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2561 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 17 38 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 19 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 20 16 36 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 13 30 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 14 25 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 7 12 19 

รวมทั้งหมด 93 91 184 
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แผนภูมิที่ 29 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จ าแนกตามโครงการพิเศษ 
ทางด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ชาย

หญิง

รวม



ตารางที่  40  แสดงจ านวนนั ก เ รี ยน (ข้อมูลทั่ วไป) จ า แนกตามโครงการพิ เ ศษ                          
ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) โครงการพิเศษ ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา 2561 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 17 13 30 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 12 30 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 17 12 29 

รวมทั้งหมด 52 37 89 
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แผนภูมิที่ 30 แสดงจ านวนนักเรียน(ข้อมูลทั่วไป) จ าแนกตามโครงการพิเศษ 
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561

ชาย

หญิง

รวม



 ตารางท่ี 41 แสดงจ านวนนักเรียนเข้าเลือกเรียนกิจกรรม/ชุมนุม ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ล าดับ รายชื่อวิชา 
จ านวนักเรยีน (คน) 

ภาคเรียนที่ 
1  

ภาคเรียนที่ 
2 

1 Biology Project 10 0 
2 นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ตน้ 15 19 
3 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ต้น 26 4 
4 สิ่งประดษิฐ์จากขวดพลาสติก 10 2 
5 เคมีค านวณ ม.ต้น 16 20 
6 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 38 35 
7 นิเวศวิทยา ม.ต้น 17 7 
8 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ตน้ 15 2 
9 นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ ม.ตน้ 16 17 
10 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว ์ 17 10 
11 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ตน้ 17 10 
12 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว ์ 34 20 
13 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ตน้ 1 12 
14 ของเล่นวิทยาศาสตร ์ 14 0 
15 ตัวจิ วผู้นา่รัก ม.ต้น 12 0 
16 นักวิทย์คิดสนุก ม.ต้น 15 14 
17 พับกระดาษ ม.ตน้ 14 22 
18 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านัน้) 75 60 
19 A Math 58 60 
20 คณิตศาสตร ์ 115 81 
21 หมากรุก ม.ต้น 14 22 
22 เถ้าแก่น้อย ม.ต้น 15 17 
23 สังคม 20 11 
24 ประวัติศาสตร์ 10 10 
25 โลกสวยด้วยมือเรา 8 9 
26 สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 10 10 



ล าดับ รายชื่อวิชา 
จ านวนักเรยีน (คน) 

ภาคเรียนที่ 
1  

ภาคเรียนที่ 
2 

27 เยาวชน บว. สู่อาเซ่ียน ม.ตน้ 27 22 
28 สาระความรูผ้่านภาพยนตร์ ม. ต้น 46 61 
29 รักนิติศาสตร ์ 14 14 
30 ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น 15 19 
31 เศรษฐกิจพอเพียง 8 10 
32 นักสะสม ม.ตน้ 15 40 
33 ทักษะภาษาไทย 12 5 
34 หนอนหนังสือ ม.ต้น 30 38 
35 ปริศนาอักษรไขว ้ 15 30 
36 พระราชนพินธ์ในรชักาลที่ 6 5 3 
37 อักษรเบรลล์เบื้องต้น ม.ต้น 14 20 
38 ภาษาเยอรมัน 7 7 
39 ภาษาญีปุ่่นพาเพลิน 20 20 
40 English Program(เฉพาะนักเรียน EP ม.1/16 เท่านั้น) 26 19 
41 Puzzle words ม.ต้น 15 38 
42 Love reading ม.ตน้ 39 38 
43 ศิลปวัฒนธรรมจีน ม.ต้น 35 47 
44 English on Movie 9 12 
45 English corner 9 8 
46 งานปักและงานถัก 22 14 
47 พับกระดาษญีปุ่่น 10 11 
48 ฝรั่งเศสแสนสนุก รับเฉพาะ ม.3 5 9 
49 Crossword Games 55 63 
50 English Speech 9 10 
51 สมาธิสรา้งสุข 15 10 
52 บาสเก็ตบอล 11 11 
53 วอลเล่ย์บอล 45 42 
54 เทเบิลเทนนสิ 53 39 



ล าดับ รายชื่อวิชา 
จ านวนักเรยีน (คน) 

ภาคเรียนที่ 
1  

ภาคเรียนที่ 
2 

55 ลีลาศ 10 10 
56 ดนตรีสากล(รับเฉพาะ น.ร.ความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนกัดนตรีของ ร.ร.) 6 9 
57 ศิลปะการแสดง 16 14 
58 นาฏยลลีา ม.ตน้รับเฉพาะนักเรียนแข่งขันทักษะและเผยแพร่วฒันธรรมที่ฮงัการ ี 14 19 
59 ขับร้อง 8 19 
60 Meeting Artรับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศลิปะ 7 7 
61 การเขียนปากกาสปีดบอล (ปากกาหัวตัด)ม. ต้น (ถนัดขวา) 15 20 
62 Digital Art 11 0 
63 ลายเส้นภาพไทย 9 10 
64 วงโยธวาทิต 20 30 
65 ดนตรีไทยพืน้เมือง 9 10 
66 ช่างในบ้าน 11 8 
67 ช่างอุตสาหกรรม 10 9 
68 การเขียนภาพ Isometice ด้วยมือ ม.ต้น 15 19 
69 การถ่ายภาพ 35 22 
70 เครื่องบินเล็กบังคับวิทย ุ 13 10 
71 คุ้มครองผู้บริโภค 13 9 
72 ประดิษฐ์ตุ๊กตา 8 0 
73 การจัดการและหารายได้ระหว่างเรียน 9 0 
74 รักษ์ต้นไม ้ 36 40 
75 จัดสวนในภาชนะ ม.ตน้ 15 19 
76 พิมพ์ดีด 35 38 
77 Internet ม.ต้น 15 15 
78 คอมพิวเตอร ์ม.ต้น 30 29 
79 หุ่นยนต์ ม.ต้น 20 0 
80 คอมพิวเตอร์แอนนิเมชั่น ม.ต้น 29 39 
81 ห้องสมุด 35 24 
82 งานใบตอง 7 6 



ล าดับ รายชื่อวิชา 
จ านวนักเรยีน (คน) 

ภาคเรียนที่ 
1  

ภาคเรียนที่ 
2 

83 แนะแนว 70 37 
84 จิตอาสา ม.ตน้ (รับเฉพาะ ม.3) 7 18 
85 ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ม.ต้น 15 19 
86 พลังงานทดแทน 0 13 
87 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น 0 10 
88 เศรษฐศาสตร์ 0 10 
89 ร้องเพลงจีน 0 19 
90 Story Art BWS 0 8 
91 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.ต้น 0 17 
92 ลูกเสือเกียรติยศ 0 0 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ล าดับ รายชื่อวิชา 
จ านวนกัเรียน (คน) 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
1 Biology Project 4 0 
2 นักเคมีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 11 15 
3 ทักษะการค านวณฟิสิกส์ ม.4 14 0 
4 ช่างไฟฟ้าในอาคาร ม.ปลาย(รบัเฉพาะนักเรียนชาย) 5 0 
5 สิ่งประดษิฐ์จากขวดพลาสติก 3 0 
6 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 20 34 
7 นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 14 6 
8 นักสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว ์ 6 3 
9 โครงงานเพาะพนัธุ์ปัญญา (ม.5/1) 0 0 
10 นักปักษีรุ่นเยาว์ ม.ปลาย 14 8 
11 นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว ์ 10 4 
12 ของเล่นวิทยาศาสตร ์ 17 0 
13 Smart Science(รับเฉพาะนักเรียน Smart Science ม.ปลาย) 35 40 
14 Sketpchpad (GSP)(เฉพาะนักเรียน GM เท่านัน้) 10 7 
15 A Math 29 35 
16 คณิตศาสตร ์ 65 77 



ล าดับ รายชื่อวิชา 
จ านวนกัเรียน (คน) 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
17 ปักริบบิ้นแสนสวย ม.ปลาย 15 7 
18 สังคม 10 8 
19 ประวัติศาสตร์ 10 10 
20 จริยธรรม ม.ปลาย 11 16 
21 โลกสวยด้วยมือเรา 4 0 
22 สวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 5 10 
23 ท่องโลกอาเซี่ยน ม.ปลาย 31 17 
24 รักนิติศาสตร ์ 10 7 
25 ธนาคารเยาวชน ม.ปลาย 15 18 
26 เศรษฐกิจพอเพียง 6 8 
27 นักสะสม ม.ปลาย 32 29 
28 ทักษะภาษาไทย 10 3 
29 คนรักษ์ค าเมือง ม.ปลาย 14 0 
30 ภาษาไทย GAT 09 ม.ปลาย 28 0 
31 ปริศนาอักษรไขว ้ 17 9 
32 พระราชนพินธ์ในรชักาลที่ 6 5 2 
33 ภาษาเยอรมัน 6 2 
34 ภาษาญีปุ่่นพาเพลิน 10 8 
35 English from songs ม. ปลาย 14 18 
36 Happy English ม.ปลาย 45 47 
37 การแสดงวัฒนธรรมจีน ม.ปลาย 44 0 
38 ลูกปัด รัดใจ ม.ปลาย 21 10 
39 English on Movie 10 14 
40 English corner 5 10 
41 งานปักและงานถัก 10 1 
42 พับกระดาษญีปุ่่น 7 5 
43 Crossword Games 19 25 
44 English Speech 5 0 
45 สมาธิสรา้งสุข 13 8 
46 บาสเก็ตบอล 6 10 
47 วอลเล่ย์บอล 15 13 
48 เทเบิลเทนนสิ 20 7 
49 พยาบาล ม.ปลาย(รับเฉพาะ นกัเรียนหญิง ม.ปลาย) 17 20 



ล าดับ รายชื่อวิชา 
จ านวนกัเรียน (คน) 

ภาคเรียนที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 
50 ลีลาศ 5 2 
51 ดนตรีสากล(รับเฉพาะ น.ร.ความสามารถพิเศษด้านดนตรีและนกัดนตรีของ ร.ร.) 5 8 
52 ศิลปะการแสดง 15 5 
53 ขับร้อง 5 0 
54 Meeting Artรับเฉพาะนักเรียนความสามารถพิเศษด้านศลิปะ 4 2 
55 Digital Art 4 11 
56 ลายเส้นภาพไทย 4 5 
57 วงโยธวาทิต 10 4 
58 ดนตรีไทยพืน้เมือง 5 5 
59 ช่างในบ้าน 4 10 
60 ช่างอุตสาหกรรม 6 0 
61 การถ่ายภาพ 10 36 
62 เครื่องบินเล็กบังคับวิทย ุ 4 0 
63 วิทยุสมัครเล่น ม.ปลาย 29 40 
64 คุ้มครองผู้บริโภค 14 3 
65 ประดิษฐ์ตุ๊กตา 4 0 
66 การจัดการและหารายได้ระหว่างเรียน 5 0 
67 รักษ์ต้นไม ้ 10 17 
68 พิมพ์ดีด 10 20 
69 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ม.ปลาย (รับ ม.5/7,6/7) 10 17 
70 คอมพิวเตอร ์ม.ปลาย (รับ ม.4/7) 25 13 
71 Digital Art ม.ปลาย 15 11 
72 ห้องสมุด 10 0 
73 งานใบตอง 6 0 
74 แนะแนว 20 73 
75 จิตอาสา ม.ปลาย 15 20 
76 นักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0 2 
77 Excgabge Physics ม.ปลาย 0 0 
78 นักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ม.ปลาย 0 6 
79 เศรษฐศาสตร ์ 0 5 
80 ภาษาไทยสอบเข้ามหาวิทยาลัยรับเฉพาะม.6 0 17 
81 Story Art BWS 0 10 

 



และงานแนะแนวได้ติดตามผลนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

 ตารางที่ 42 แสดงร้อยละของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

ที ่ สถาบันการศึกษา จ านวนคน ร้อยละ 
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 580 84.92 
2 โรงเรียนล าปางกัลยาณี 1 0.15 
3 โรงเรียนเตรียมอุดม/สาธิต 16 2.34 
4 วิทยาลัย/สถาบัน 77 11.27 
5 ศึกษาต่อต่างประเทศ 1 0.15 
6 อ่ืนๆ 11 1.60 

รวม 686 100.00 
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แผนภูมิที่ 31 แสดงร้อยละการติดตามผลจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561

สถาบันการศึกษา(ร้อยละ)



ติดตามมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามผลร้อยละนักเรียนเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 ตารางท่ี 43 แสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 6 

 ปีการศึกษา 2561 

ที ่ สถาบันการศึกษา จ านวนคน ร้อยละ 

1 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 7 1.25 

2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 3.91 

3 มหาวิทยาลยัมหิดล 16 2.85 

4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ 1 0.18 

5 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 11 1.96 

6 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 6 1.07 

7 มหาวิทยาลยัศิลปากร 2 0.36 

8 มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 220 39.15 

9 มหาวิทยาลยัพะเยา 24 4.27 

10 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 10 1.78 

11 มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 14 2.49 

12 มหาวิทยาลยันเรศวร 11 1.96 

13 มหาวิทยาลยัต่างๆ 38 6.76 

14 โรงเรียน/วิทยาลัย/สถาบัน 11 1.96 

15 ต่างประเทศ/อ่ืนๆ 175 30.81 

รวม 568 100.00 
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แผนภูมิที่ 32 แสดงร้อยละการติดตามผลจบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561

สถาบันการศึกษา(ร้อยละ)



และติดตามมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามร้อยละนักเรียนเข้าเรียนตามคณะของนักเรียนที่จบ ปีการศึกษา 
2561 

  ตารางท่ี 44 แสดงร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนตามคณะ ปีการศึกษา 2561 

ที ่ วุฒิปริญญา จ านวนคน ร้อยละ 

1 กลุ่ม สถานบันการแพทย์แห่งประเทศไทย 76 13.38 

2 วิทยาศาสตบัณฑิต 94 16.55 

3 ศึกษาศาสตร์/ครุศาสรบัณฑิต 15 2.64 

4 ศิลปศาสตบัณฑิต 57 10.04 

5 อักษรศาสตรบัณฑิต 1 0.18 

6 การสื่อสารมวลชล 4 0.70 

7 บริหารธุรกิจบัณฑิต 47 8.27 

8 เศรษฐศาสตบัณฑิต 24 4.23 

9 รัฐศาสตบัณฑิต 13 2.29 

10 นิติศาสตรบัณฑิต 24 4.23 

11 วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลย ี 7 1.23 

12 อ่ืนๆ 206 36.27 

รวม 568 100.00 
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แผนภูมิที่ 33 แสดงร้อยละนักเรียนเข้าเรียนวุฒิการปริญญานักเรียนที่จบ
ปีการศึกษา 2561

วุฒิปริญญา(ร้อยละ)



 ตารางท่ี 45 แสดงผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ในด้านต่างๆ 
ประเด็นพิจารณา โครงการ  ผลลัพธ์ความส าเร็จ สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ์ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ
ของนักเรียน 

1.1) ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การ
สื่อสารและการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

 
 
1.2) ความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

1.3) ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

1.4) ความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.5) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและพัฒนาการจากผล
การสอบวัดระดับชาติ 

1.6) ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การฝึกงาน
หรือการท างาน 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
- โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
- โครงการพฒันาศักยภาพ
นักเรียน 
- โครงการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) ในการจัดการ
เรียนการสอน 
- โครงการแนะแนวอาชีพและ
การศึกษาต่อ 
- โครงการห้องเรียนพิเศษ
คอมพิวเตอร์  
- โครงการนักเรียนความสามารถ
พิเศษทางคณิตศาสตร์ 
- โครงการสอนภาษาอังกฤษ 
- โครงการการพัฒนาทักษะฟัง 
พูด โดยครูชาวต่างชาติ 
- โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
- โครงการจัดการเรียนรู้สู่
อาเซียน 
- โครงการพฒันาการเรียนการ
สอนสู่ประชาคมอาเซียน 
- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 
- โครงการการจัดการเรียนการ
สอนสู่เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ 
- โครงการฟิสิกส์สัปะยุทธ์ 

- ทุกกลุ่มสาระฯ วชิา มีคะแนน 
O-NETตั้งแต่ร้อยละ 50(
คร่ึงหนึ่ง) ของคะแนนเต็มข้ึนไป  
- นักเรียนสามารถอ่านออก 
เขียนได้ ทุกคน 
- นักเรียนสามารถสื่อสารได้
อย่างน้อย  2 ภาษา คือ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ        
ได้ร้อยละ 100 
 
- นักเรียนได้รับรางวัลจากการ
แข่งขัน มีผลงานที่แสดงถึง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใน
ด้านวชิาการตา่ง ๆ ทัง้ระดับ
เขตพื้นที่ ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับโลก 
-นักเรียนมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมื่อใน
การเรียนรู้  ร้อยละ 100 
- นักเรียนมีที่ศึกษาต่อ ร้อยละ 
100 
 

- มาตรฐานท่ี1 คุณภาพ
นักเรียน 
- กลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่
1 ยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและ
ส่งเสริมความสารมารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู ้
 
- กลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่
4 ยกระดับนักเรียนให้มี
ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 
 
 



 
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ของภาคเรียน 1 – 2 ปกีารศึกษา 2561 

(ระดับดีเลิศ) 
 

 
ความสามารถในการรูเ้รื่องอ่าน แนว PISA ของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  - 3 ปีการศึกษา 2561 

(ระดับดีเลิศ) 
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แผนภูมิที่ 34 แสดงร้อยละจ านวนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2561
จ าแนกตามผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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แผนภูมิที่ 35 แสดงผลร้อยละของนักเรียนตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่อง
อ่าน แนว PISA

ปีการศึกษา 2561

ระดับ 4 ดีมาก ระดับ 3 ดี ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 1 ปรับปรุง



 
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณฯ ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2561 

(ระดับดีเลิศ) 
 

 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศกึษา 2561 

(ระดับดีเลิศ) 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนภูมิที่ 36 แสดงร้อยละจ านวนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณฯ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2561
จ าแนกตามผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

77.34 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนภูมิที่ 37 แสดงร้อยละจ านวนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น และตอนปลาย จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2561



 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

(ระดับดีเลิศ) 
 

 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

(ระดับดีเลิศ) 
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แผนภูมิที่ 38 แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
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แผนภูมิที่ 39 แสดงสถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2561



 
ข้อมูลสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) ปีการศึกษา 2561 

(ระดับดีเลิศ) 
 

 
ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการหอ้งสมุด ปีการศึกษา 2561 

(ระดับดีเลิศ) 
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แผนภูมิที่ 40 แสดงสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ)
ปีการศึกษา 2561
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แผนภูมิที่ 41 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด
ปีการศึกษา 2561



 
ข้อมูลการเข้าใช้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2561 

(ระดับดีเลิศ) 
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แผนภูมิที่ 42 แสดงสถิติการเข้าใช้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา 2561



  
  

  
 

  
 

รูปภาพที่ 9 แข่งขันทักษะการโต้สาระวาทีเป็นภาษาอังกฤษ English Debate 
 
 
 
 



 
รูปภาพที่ 10 นายธนดล  ชมภูจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ  ประจ าปี 2561 

 
 
 
 



 
รูปภาพที่ 11 เด็กชายพรภวิษย์ พวงเรือนแก้ว  ม.2/14 นักเรียนรางวัลพระราชทาน                                       

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 
รูปภาพที่ 12 นักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลจากการเข้าค่ายเยาวชน ครั้งที่ 7 ASEAN Plus Three Junior 

Science Odyssey (APT JSO) 2018 
 
 
 



 
รูปภาพที่ 13 นางสาวนุชวรา มูลแก้ว และ นางสาวจิตรานุช ไชยราช   ได้รับรางวัลชนะเลิศการ

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : YSC 2017 จากโครงงานการศึกษาพฤติกรรม
การกินพอลิสไตน์รีน โฟมของหนอนแมลงปีกแข็งวงศ์ Tenebrionidae และเป็นตัวแทนตัวแทน              
ประเทศไทย เข้าแข่งขัน Intel International Science and Engineering Fair 2017 (Intel ISEF2017) 
และได้ รั บรางวั ล   4th Grand Award in Animal Sciences จากโครงงาน  “Factors Affecting 
Polystyrene Foam Consuming Rate of Superworms (Zophobas morio)”  ณ Los Angetes  
California  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 
 



 
รูปภาพที่  14 รางวัล  4th Grand Award in Animal Sciences จากโครงงาน  “Factors 

Affecting Polystyrene Foam Consuming Rate of Superworms (Zophobas morio)”  ณ Los 
Angetes  California  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 



 
รูปภาพที่ 15 ด.ช.ภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ International Mathematics and Science Olympiad for 
Primary School 2016 (IMSO 2016) ระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2559 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 

 
รูปภาพที่ 16 ด.ช.พรภวิษย์   พวงเรือนแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน Asia 

International Mathematical Olympiad Open Contest 2016 (AIMO) ณ ฮ่องกง 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 17 ด.ช.พรภวิษย์   พวงรือนแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการ 

2016 CHALLENGE FOR FUTURE MATHEMATICIANS (CFM) 
 

 
รูปภาพที่ 18 นางสาวญาณนภา เสาวภา  และนางสาวธีร์วรา ชัยเธียร เป็นตัวแทนประเทศไทย

ในการแข่งขัน Asain SCIENCE Camp 2016 สาขาเคมี ระหว่างวันที่  21 -27 สิงหาคม 2516                       
เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย โดยนางสาวธีร์วรา ชัยเธียร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   

 



 
รูปภาพที่ 19 ด.ช.ภีศเดช ฉัตรบริรักษ์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการคณิตศาสตร์

ส าหรับเยาวชน ระหว่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ.2560 “International Youth Mathematics Camp 
2017” ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่  25 เมษายน –  3 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองโบโกร์                   
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 
รูปภาพที่ 20 นายพงศ์กร  ช้างเนียม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่นเยาว์ (YSC 2016) โรงงานชื่อ “นวัตกรรมเครื่องกรองน้ าจากวัสดุเหลือใช้ดูดซับตะกั่วในน้ าเสีย”                 
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) และเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่ง
โ ค ร ง ง าน  Intel International Science and Engineering Fair ครั้ ง ที่  ๖๘  ( Intel ISEF 201 6 )               
ระหว่างวันที่ 8 -13  พฤษภาคม 2559  ณ เมืองฟินิกซ์ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
 
 



มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ตารางที่  46 แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง 
ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 

ด้านที่ พฤติกรรม 
ร้อยละของแต่ละระดบัพฤติกรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
1 ด้านอารมณ ์ 95.86 4.14 
2  ด้านความประพฤติ / เกเร 99.18 0.82 
3 ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง / สมาธสิั้น 98.08 1.92 
4 ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 87.01 12.99 
5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 97.20 2.80 
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แผนภูมิที่ 43 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561

ปกติ เสี่ยง



 ตารางที่  47 แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 

ด้านที่ พฤติกรรม 
ร้อยละของแต่ละระดบัพฤติกรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
1 ด้านอารมณ ์ 97.87 2.13 
2  ด้านความประพฤติ / เกเร 99.11 0.89 
3 ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง / สมาธสิั้น 97.75 2.25 
4 ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 91.01 8.99 
5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 97.93 2.07 
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แผนภูมิที่ 44 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 

ปกติ เสี่ยง



 ตารางท่ี  48  แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครูประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 

ด้านที่ พฤติกรรม 
ร้อยละของแต่ละระดบัพฤติกรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
1 ด้านอารมณ ์ 99.87 0.13 
2  ด้านความประพฤติ / เกเร 99.75 0.25 
3 ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง / สมาธสิั้น 99.00 1.00 
4 ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 98.81 1.19 
5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 99.50 0.50 
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แผนภูมิที่ 45 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ประเภทครูประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 

ปกติ เสี่ยง



ตารางที่  49  แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 

ด้านที่ พฤติกรรม 
ร้อยละของแต่ละระดบัพฤติกรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
1 ด้านอารมณ ์ 97.68 2.32 
2  ด้านความประพฤติ / เกเร 99.93 0.07 
3 ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง / สมาธสิั้น 99.00 1.00 
4 ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 95.02 4.98 
5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 98.74 1.26 
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แผนภูมิที่ 46 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ประเภทนักเรียนประเมินตนเอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 

ปกติ เสี่ยง



ตารางที่  50 แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 

ด้านที่ พฤติกรรม 
ร้อยละของแต่ละระดบัพฤติกรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
1 ด้านอารมณ ์ 98.43 1.57 
2  ด้านความประพฤติ / เกเร 99.86 0.14 
3 ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง / สมาธสิั้น 98.97 1.03 
4 ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 96.38 3.62 
5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 99.11 0.89 
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แผนภูมิที่ 47 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ประเภทผู้ปกครองประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 

ปกติ เสี่ยง



ตารางท่ี  51  แสดงข้อมูลการประพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประเภทครูประเมินนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 

ด้านที่ พฤติกรรม 
ร้อยละของแต่ละระดบัพฤติกรรม 

ปกต ิ เสี่ยง 
1 ด้านอารมณ ์ 99.94 0.06 
2  ด้านความประพฤติ / เกเร 99.94 0.06 
3 ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง / สมาธสิั้น 99.87 0.13 
4 ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน 99.49 0.51 
5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 99.43 0.57 
 

 
 

 
 
 
 
 

99
.94

99
.94

99
.87

99
.49

99
.43

0.0
6

0.0
6

0.1
3

0.5
1

0.5
7

0
20
40
60
80

100
120

ด้า
นอ

าร
มณ

์

ด้า
นค

วา
มป

ระ
พฤ

ติ 
/ เ

กเ
ร

ด้า
นพ

ฤต
ิกร

รม
อย

ู่ไม
่นิ่ง

ด้า
นค

วา
มส

ัมพ
ันธ์

กับ
เพ

ื่อน

ด้า
นส

ัมพ
ันธ

ภา
พท

าง
สัง

คม

แผนภูมิที่ 48 แสดงพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  ประเภทครูประเมินนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 

ปกติ เสี่ยง



ตารางท่ี 52 แสดงผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ในด้านต่างๆ 
ประเด็นพิจารณา โครงการ  ผลลัพธ์ความส าเร็จ สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ ์

2) คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 
   2.1) การมีคุณลักษณะ
และค่านยิมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฏหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2.3) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   2.4) การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
   2.5) สุขภาวะทาง
ร่างกายและลักษณะจติ
สังคม 

- โครงการสร้างจิตส านึกความ
เป็นไทย 
- โครงการสร้างจิตส านึกรักษา
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- โครงการปลูกฝังจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
- โครงการแบ่งปนัน้ าใจ 
- โครงการพัฒนานักเรียน 
- โครงการบริการสังคมด้วยจติ
สาธารณะ 
- โครงการค่ายศิลป์ถิน่ลา้นนา 
- โครงการปลูกฝังนักเรียนให้มี
สุนทรียภาพ 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการน าหลักปรชัญาของ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการพัฒนาการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 
- โครงการสุขภาพอนามยั 

- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
- นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านกึ
ความเป็นไทย  
- นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะ
การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มี
อารมณ์ สุขภาพจิตที่ด ี
- นักเรียนสามารถป้องกันตนเอง
จากความเสี่อมเสียได้ รู้จักคบเพื่อน 
ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
ต่างๆ รู้จักการป้องกันตนเองจาก
การล่อลวง ข่มเหง รังแกได้   
-นักเรียนมีจิตส านึกรับผิดชอบตอ่
สังคมโลก เปน็สมาชิกที่ดีของ
ประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2561 

(ระดับดีเลิศ) 
 

 
ด้านการมีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์ธรรมชาติ ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2561 

(ระดับดีเลิศ) 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนภูมิที่ 49 แสดงร้อยละของจ านวนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม 
จริยธรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2561
จ าแนกตามผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนภูมิที่ 50 แสดงร้อยละของจ านวนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2561
จ าแนกตามผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 
ด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2561 

(ระดับดีเลิศ) 
 

 
ด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม 

 ของภาคเรียนที่ 1 – 2 ปีการศกึษา 2561 
(ระดับดีเลิศ) 
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แผนภูมิที่ 51 แสดงร้อยละของจ านวนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2561
จ าแนกตามผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 94.00
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ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนภูมิที่ 52 แสดงร้อยละของจ านวนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2561
จ าแนกตามผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสรา้งจิตส านึกความเป็นไทย (ค่ายคุณธรรม จริยธรรม)  

ของชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 4 ปีการศึกษา 2561 
(ระดับดีเลิศ) 
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แผนภูมิที่ 53 แสดงผลร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสร้างจิตส านึก
ความเป็นไทย (ค่ายคุณธรรม จริยธรรม) 

ระดับชั้นม.1 - 4 ปีการศึกษา 2561



 
รูปภาพที่ 21 การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี-กรีฑาภายในของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

 
 
 
 
 



 
รูปภาพที่ 22 การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

 
 
 
 



 
รูปภาพที่ 23 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

 
 



 
รูปภาพที่ 24 กิจกรรมตานสลากภัตร 

 

 
รูปภาพที่ 25 กิจกรรมวันต้านภัยยาเสพติด 

 



 
รูปภาพที่ 26 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตารางที่ 53 แสดงวิธีการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนด 

สารสนเทศและความรู้ วิธีการ 
1.ความแม่นย าและ
ถูกต้อง 

1.ในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล รับข้อมูลตรงจากนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส าคัญ ต่างจากครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลจากฝ่ายและกลุ่มงาน โดยตรงท า
ให้ได้ข้อมูลถูกต้องมากที่สุด ส่งผลให้การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ มีความถูกต้องแม่นย า 
สามารถน าไปเพื่อประกอบการตัดสินในการบริหารจัดการได้ ตัวอย่างเช่น การได้ข้อมูล
นักเรียน ผู้ปกครองจากตัวนักเรียน และผู้ปกครองเองโดยตรงผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่ง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลจาก
เอกสารหลักฐานประกอบ 
2.ข้อมูลทางด้านการวัดผลกระประเมินผลที่ถูกต้อง แม่นย า ข้อมูลได้จากครูผู้สอนทุก
คนทุกรายวิชาที่เปิดสอนตรงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และประมวลสารสนเทศ โดย
โปรแกรม Bookmark Student ส่วนกลางของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยท าให้ได้
สารสนเทศทางด้านวัดผลประเมินผลถูกต้องแม่นย า ครูผู้สอนแต่ละคนน าผลที่ได้ น าไป
วิเคราะห์ ปรับปรุงด้านการเรียนการสอนได้ทันที 
3.ก าหนดให้มีการจัดท าทะเบียนคุมหรือแบบรายงานข้อมูลฐานที่ใช้อ้างอิง การนับเป็น
ผลงาน เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลผลงานให้มีความถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และเมื่อมีการประมวลสรุป ผลการรายงานจะได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ทั้งจากแผนงานและสารสนเทศที่ท าหน้าที่ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
ส่งให้กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯและผู้รับผิดชอบโครงการ/งาน ท าการตรวจสอบกับเอกสาร 
4.การจัดท าข้อมูล ข่าวสารไปเผยแพร่บน Website จะผ่านการกลั่นกลองตรวจสอบความถูกต้อง 

2.ความน่าเชื่อถือ 1.มีการจัดการและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน ประมวลผลและ
จัดเก็บแบบข้อมูลส่วนกลาง (Data Center) โดยใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายให้บริการข้อมูลสารสนเทศทุกฝ่าย กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน สามารถ
ใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากข้อมูลส่วนกลางได้ทุกส่วน 
2.การก าหนดให้จัดท าทะเบียนคุมเพื่อช่วยให้การสรุปและรายงานผลมีความ
ถูกต้องและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงผลงาน นอกจากนี้ได้ก าหนดให้มีอ้างอิงผลงานที่
ชัดเจนว่า ดูจากหลักฐานใดจึงนับเป็นผลงานได้ รวมทั้งมีการติดตามผลการ
ประเมินเผยแพร่ระบบอินทราเน็ตและ/หรืออินเทอร์เน็ต รวมทั้งเป็นข้อมูลของ
โรงเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดน าไป จัดท าให้เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบและ
ติดตามผลจากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องได้ 
3.มีระบบการกลั่นกรองและตรวจข้อมูลสารสนเทศจากฝ่ายบริหาร 

3.ความปลอดภัย 1.การเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ มีการก าหนดให้ฝ่าย กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน ในแต่ละระดับ
ไม่เท่ากัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ จึงได้ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศตามสิทธิ์เท่านั้น เช่น  สิทธิ์การเพิ่ม ลด แก้ไขข้อมูลและดูข้อมูล 



สารสนเทศและความรู้ วิธีการ 
2.มีการตรวจสอบระบบป้องกันไว้รสเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องและแยกส่วนข้อมูลที่
น าเสนอบนระบบอินทราเน็ตออกจากระบบฐานข้อมูลที่ใช้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ความเสียหายของข้อมูล 
3.มีระบบ Firewall เป็นการป้องกันไม่ให้ ข้อมูลแก้ไข ท าลายหรือใช้ไปในทางที่ผิด 
4.จัดให้มีระบบส ารองข้อมูล 

4.การรักษาความลับ 1.ข้อมูลโดยเฉพาะของการประมวลผลโรงเรียนจะก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในส่วน
สรุปผลขั้นสุดท้าย และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินจนกว่าผู้บริหารจะ
พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินและให้เผยแพร่ได้แล้ว 
2.ก าหนดความชั้นลับในการเข้าถึงข้อมูล 
3.ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละชั้นความลับ 
4.ก าหนดรหัสลับของบุคคล 

 
ตารางท่ี 54 แสดงวิธีการท าให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมในการใช้งาน

และวิธีท าให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ 
วิธีการที่ท าให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อม

ในการใช้งาน 
วิธีการที่ท าให้ผูใ้ช้เข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ 

ผู้ใช ้ วิธีการเข้าถึง 
1.ข้อมูลในรูปแบบ Information Technology 

1.1 ระบบ Internet มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูล 
พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย ให้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน
และปรับปรุงข้อมูลให้ Update สามาติดตามผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน และ Download ข้อมูลได้
รวมทั้งมี Web board ส าหรับให้แสดงความคิดเห็น
โดยมี Web master ดูแล 

1.2 จัดท าระบบ Intranet ให้เป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ส าหรับบุคลากรภายในองค์กร
ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างสะดวก 

1.ครู บุคลากร ก า ร ป ร ะ ชุ ม / อ บ ร ม / สั ม ม น า 
ห้ อ ง ส มุ ด โ ร ง เ รี ย น  Internet 
Intranet e-mail web board โดย
การก าหนดสิทธิ์ของครู บุคลากรใน
การเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับ 

2.ผู้รับบริการ ก า ร ป ร ะ ชุ ม / อ บ ร ม / สั ม ม น า 
ห้ อ ง ส มุ ด โ ร ง เ รี ย น  Internet 
Intranet e-mail web board 
โทรศัพท์ โทรสาร 

3 .ผู้ มี ส่ วน ได้
ส่วนเสีย 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม / อ บ ร ม / สั ม ม น า 
ห้ อ ง ส มุ ด โ ร ง เ รี ย น  Internet 
Intranet e-mail web board 
โทรศัพท์ โทรสาร 

4.หน่ วยงาน
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
เอกชน 

Internet โ ท ร ศั พ ท์  โ ท ร ส า ร                   
การประสานขอข้อมูลโดยตรง 

 



วิธีการที่ท าให้ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อม
ในการใช้งาน 

วิธีการที่ท าให้ผูใ้ช้เข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ 
ผู้ใช ้ วิธีการเข้าถึง 

2.ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร 
มีวิธีการที่ท าให้ข้อมูลมีความพร้อมในการใช้งาน

โดยจัดระบบเอกสารให้เป็นหมวดหมู่แยกตาม
ประเภทงาน/ปีที่ด าเนินงานและเก็บในแฟ้ม และตู้
เก็บเอกสาร 

1.ครู บุคลากร 
2 .ผู้ มี ส่ วน ได้
สว่นเสีย 
3 . ภ า ค รั ฐ /
เอกชน 

การประสานขอข้อมูลโดยตรง 

 
ตารางที่ 55 แสดงวิธีการท าให้มีความปลอดภัย เชื่อถือได้และวิธีการท าให้ใช้งานง่าย 

วิธีการท าให้เชื่อถือได ้
วิธีการท าให้
ปลอดภัย 

วิธีการท าให้ใช้งานง่าย ผู้รับผิดชอบ 

Hardware เครื่องคอมพิวเตอร์ 
1.ก าหนดคุณลักษณะ อุปกรณ์ต่อพ่วง
ตามระเบียบพัสดุ 
2.ข้อก าหนดการตรวจรับ อุปกรณ์ต่อ
พ่วงตามระเบียบพัสดุ 

 
ตาม TOR สพฐ. 
 
ตาม TOR สพฐ. 

 
ค รู ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ ห้
ค าปรึกษาตลอดเวลาท า
การ 

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

Software  
1.คัดเลือก ตรวจสอบความเสถียร 
ของโปรแกรม 
2.ตรวจสอบ ลิขสิทธิ์ของโปรแกรม
ต้องถูกต้องตามกฎหมาย  

 
ก าหนด
ผู้รับผิดชอบดูแล
บ ารงุรักษาเครื่อง
และอุปกรณ์
ประกอบ 

 
ให้ความรู้การใช้และการ
บ ารุงรักษาดูแลระบบ 

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
และงาน
คอมพิวเตอร์ 

3.มีข้อก าหนดส าคัญต่อผู้ส่งมอบต้อง
ได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน การ
รับประกัน Software ความเสถียร
ของประสิทธิภาพก าหนดข้อส าคัญคือ
ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของกฎหมาย 

มีคู่มือการใช้งาน งานคอมพิวเตอร์ 

 
ตารางท่ี 56 แสดงการด าเนินเกี่ยวกับความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน 

ลักษณะภาวะฉกุเฉิน อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกัน วิธีการ 
1.กระแสไฟฟ้าขัดข้อง APC Smart Ups 1.กระแสไฟฟ้าขัดข้องเกิน 3 ชม. 

2.ตรวจสอบเมื่อกระแสไฟฟ้าปกติ 
2.ถูก HACKER โจมตี Firewall FG600C 

AUTHENTICATION SERVER  
LOG FILE SERVER 

1.ตรวจสอบค าเตือนจาก Firewall 
2.ระบุตัวตนและ IP ผู้บุกรุกจาก AUTHEN 
และ LOG FILE 



ลักษณะภาวะฉกุเฉิน อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกัน วิธีการ 
3.VIRUS Firewall FG600C ตรวจสอบค าเตือนจาก Firewall UO DEAT 

ANTIVRUS 
 

ปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพตามแผนปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ   
  ตารางท่ี 57 แสดงปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพตามแผนปฏิบัติงานในรอบ 

ปีงบประมาณ   
ข ั้นตอนของกระบวนการ การด าเนินงาน ระยะเวลา 

1. ทบทวนผู้รับผิดชอบ เตรียมการวางแผน ก.ค. 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ ก.ค. 

2.วิเคราะห์ ทบทวน 
บริบท  SWOT 
 

-ระดมความคิด วิเคราะห์ ทบทวน  ส.ค. 
-น าผลการว ิเคราะห์มาศึกษาและบ ูรณาการกับ 
SWOTวัตถ ุประสงค ์การจัดการศึกษาของ โรงเรียน
และแนวโน้มการศ ึกษาในอนาคต 

ส.ค. 

-ปรับ VISION  MISSION GOAL STRATEGY ส.ค. 

3.วิเคราะห์ ทบทวน 
ความท้าทายและ 
ความได้เปรียบ 

 

-ระดมความคิด วิเคราะห์ ทบทวน ถึงความทา้ทา้ย
เชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน 

     ส.ค. 

4.ทบทวนวิสัยทัศน ์
พันธกิจ เป้าประสงค ์
(วัตถุประสงค์กลยุทธ์) 
 

-ระดมความคิด วิเคราะห์ ทบทวน  ส.ค. 
-ทบทวน VISION  MISSION GOAL STRATEGY 
-ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 

ส.ค. 

5.ก าหนด 
กรอบทิศทาง 
การด าเนินงาน 

 

-ก าหนดวิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ 
-ก าหนดกลยุทธ์ 
-ก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงาน 
-ก าหนดงบประมาณ (ภาพรวม) และกลไก 

ส.ค.– ก.ย. 

6. น าไปปฏิบัต ิ
(ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียน 
บุญวาทย์) 

 - กรรมการบริหารเสนอ กรอบทิศทางการด าเนินงาน
แผนปฏบิัติการต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก.ย. 



ข ั้นตอนของกระบวนการ การด าเนินงาน ระยะเวลา 
7.ก าหนดคา่เปา้หมาย KPI - ก าหนดเป้าหมายรายปี 

- ก าหนดตัวชี้วัด KPI และกรอบกลยุทธ์ 
 

ก.ย. 

8. Action Plan - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ก.ย. 
ต.ค.-ก.ย. 

9. สื่อสารให้ตรงกนัทัว่ทัง้องค์กร - สื่อสารตรงกันทั่วทั้งองค์กร 
- ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ต.ค.-ก.ย. 
 

  10. ตรวจสอบ ก ากบั ติดตาม
การปฏบิัติงาน 

- ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ  
ตามแผนปฏิบัติการ ตลอดปีงบประมาณ 

ระยะที่ 1 
(ต.ค.-มี.ค.) 
ระยะที่ 2 
(ต.ค.-ก.ย.) 

 
 
 

ต.ค. – ก.ย. 

11.วัดและประเมนิผล รายงาน
ผล 

- ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ  
ตามแผนปฏิบัติการ ตลอดปีงบประมาณ 

ระยะที่ 1 
(ต.ค.-มี.ค.) 
ระยะที่ 2 
(ต.ค.-ก.ย.) 

 
 
 

ต.ค. – ก.ย. 

 
ตารางท่ี 58 แสดงผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ในด้านต่างๆ 

ประเด็นพิจารณา โครงการที่สอดรับมาตรฐานที่ 2  ผลลัพธ์ความส าเร็จ สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ์ 
1. การมีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

- โครงการยกระดับบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA 
- โครงการพฒันาบุคลากร 
- โครงการนิเทศการศึกษา 
- โครงการพฒันานวัตกรรมและ
วิจัย 
- โครงการศึกษาสู่อาเซียน 
- โครงการพฒันานวัตกรรม 
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
- โครงการพฒันาศูนย์การเรียนรู้ 
ECLASS 
- โครงการพฒันาศูนย์การเรียนรู้ 
- โครงการพฒันาเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

- โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ มีพันธกิจ มี
เป้าหมาย มีกลยุทธ์ มีแผนปฏิบัติ
การท่ีชัดเจนและตรงกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นและแนว
ทางการปฏิรูปของแผนการศึกษา
ชาต ิ
-ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า 
และ ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพฒันา
นักเรียน สามารถน าโรงเรียนสูก่าร
เป็นมาตรฐานสากล 
-ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือ ผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดท้ังด้านวิชาการ และการจัดการ   

- มาตรฐานท่ี2 
กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหาร
สภานศึกษา 
- กลยุทธ์ของโรงเรียนข้อ
ท่ี2 ยกระดับครู เป็นครู
มืออาชีพ 
- กลยุทธ์ของโรงเรียนข้อ
ท่ี3 ยกระดับการบริหาร
จั ด ก า ร ต า ม เ ก ณ ฑ์
คุณภาพ 
- 
 
 



ประเด็นพิจารณา โครงการที่สอดรับมาตรฐานที่ 2  ผลลัพธ์ความส าเร็จ สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ์ 
- โครงการพฒันาครู บุคลากรสู่
มืออาชีพ 
- โครงการเครือข่ายไร้พรหมแดน 
- โครงการพฒันาศูนย์การเรียนรู้  
- โครงการพฒันาศักยภาพด้าน
วิชาชีพ 
 

-ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการด้วย
ระบบคุณภาพ   
-ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ บุคลากรให้พร้อมรับกับ
การกระจาย อ านาจ นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ ผล
การบริหารจัดการศึกษา 
-ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทาง วิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษา  

 
 
 

 
ตารางที่ 59 แสดงเครื่องมือในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

ที่ งานหลัก เครื่องมือ/โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
1 งานจัดการเรียนการสอน 

และพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 

โปรแกรมจัดตารางสอน 
โปรแกรมการเลือกวิชาเพิ่มเติม 
ระบบข้อมูลและสารสนเทศของวิชาการ 

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

2 งานวัดผลประเมินผลการ
เรียนและทะเบียนนักเรียน 

2.1 โปรแกรม Students’2551 
2.2 โปรแกรม Bookmark 2551 

3 งานห้องสมุด 3.1 ระบบห้องสมุดดิจิตอล  (E-Library) 
3.2 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Ulib - M) 

4 งานแนะแนว ใช้โปรแกรม Microsoft Officeจัดท าเป็นเอกสารข้อมูลและ
สารสนเทศต่าง ๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

5 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โปรแกรมการเลือกกิจกรรมพฒันาผู้เรียนของนักเรียน 



ตารางที่ 60 แสดงเครื่องมือในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารอ านวยการ
และงบประมาณ 
 

ที่ งานหลัก เครื่องมือ/โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
1 งานธุรการและสารบรรณ โปรแกรม My Office พ.ศ. 2560 

2 งานรับสมัครนักเรียน โปรแกรมรับสมัครนักเรียน 

3 งานบุคลากร ใช้โปรแกรม Microsoft Officeจัดท าเป็นเอกสารข้อมูลและ
สารสนเทศต่าง ๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

4 งานการเงิน 1) GFMIS ระบบบริหารการเงนิการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2) ระบบเงินกรมบัญชีกลาง 

5 งานพัสดุ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(EGP) 
6 งานแผนงานและ

งบประมาณ 
1) โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
(DMC :Data Management Center) 
2) โปรแกรมข้อมูล B-OPec 
3) ระบบบันทึกงบประมาณโครงการ 
4) ระบบบันทึกประเมินประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

ตารางที่ 61 แสดงเครื่องมือในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

ที ่ งานหลัก เครื่องมือ/โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
1 งานดูแลและช่วยเหลือ

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

2 งานเครือข่ายผู้ปกครอง ใช้โปรแกรม Microsoft Officeจัดท าเป็นเอกสารข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

3 งานกิจกรรมนักเรียน ใช้โปรแกรม Microsoft Officeจัดท าเป็นเอกสารข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

 

 



ตารางที่ 62 แสดงเครื่องมือในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป 
ที ่ งานหลัก เครื่องมือ/โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
1 งานพยาบาลและอนามัย

โรงเรียน 
ใช้โปรแกรม Microsoft Officeจัดท าเป็นเอกสารข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

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

3 งานสหกรณ์โรงเรียน โปรแกรมระบบสหกรณ์โรงเรียน 
4 งานธนาคารโรงเรียน โปรแกรมธนาคารโรงเรียน 
5 งานอาคารสถานที่ ใช้โปรแกรม Microsoft Office จัดท าเป็นเอกสารข้อมูลและ

สารสนเทศต่างๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
6 งานยานพาหนะ ใช้โปรแกรม Microsoft Officeจัดท าเป็นเอกสารข้อมูลและ

สารสนเทศต่างๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
7 งานโสตทัศนูปกรณ์ ใช้โปรแกรม Microsoft Office จัดท าเป็นเอกสารข้อมูลและ

สารสนเทศต่างๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 
8 งานสวัสดิการครูและ

บุคลากร 
ใช้โปรแกรม Microsoft Office จัดท าเป็นเอกสารข้อมูลและ
สารสนเทศต่างๆ แล้วจัดเก็บเข้าแฟ้ม 

 
 ตารางที่ 63 แสดงการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ 
 

หน่วยงาน ประเภทข้อมูล/สารสนเทศ วิธีการเก็บข้อมูล/เก็บรักษาข้อมูล รอบปรับปรุงข้อมูล 
กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
 งานทะเบียน 
วัดผล 
 
 
 
 
 
 

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

 
- เอกสารระเบียนประวัติ 
- โปรแกรมStudents  2551 
- โปรแกรมBookmark 2551 
 
 
- โปรแกรมจัดตารางสอน 
- โปรแกรมการเลือกวิชาเพ่ิมเติม 
- สถิตผิลการเรยีนของกลุ่มสาระฯ 
- เกียรติบัตร โล่รางวัล/แฟ้ม 
- ระบบข้อมูลออนไลน์ 

 
- ทุกภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
- เมื่อมีผลงาน 

 



หน่วยงาน ประเภทข้อมูล/สารสนเทศ วิธีการเก็บข้อมูล/เก็บรักษาข้อมูล รอบปรับปรุงข้อมูล 
 งานแนะแนว 
 

1. สถิติการศึกษาต่อของนักเรียน 
2. ทุนการศึกษา 

- เอกสารการศึกษาต่อของนักเรียน 
- เอกสารทะเบียนทุนการศึกษา 
ของนักเรียน 

- รายปี 
- ทุกภาคเรียน 

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

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

- ทุกวัน 

 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. ข้อมูลการเลือกกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนของนักเรียน 
2. ข้อมูลผลการเรียนกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนของนักเรียน 

-  โปรแกรมการเลือกกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนของนักเรียน 
- โปรแกรม Bookmark 2551 
 

- ทุกภาคเรียน 
 

กลุ่มบริหาร
อ านวยการและ
งบประมาณ 
 งานสารบรรณ 
 งานการเงิน 
 งานพัสดุ 
 งานบุคลากร 

 งานสารสนเทศ 
 งานแผนงาน 
 งานประกัน
คุณภาพภายใน 
 งานพัฒนา
บุคลากร 
 

1. หนังสือเข้า-ออกโรงเรียน 
 
2. การเงิน 
 
 
 
 
3. วัสดุ ครุภัณฑ์ 
4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
5. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
6. แผนปฏิบัติการ/ข้อมูล 
งบประมาณ 
7. ข้อมูลการประกันคุณภาพ 
 
8. ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

- โปรแกรม My Office พ.ศ. 
 2560 
- GFMIS ระบบบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐแบบอิเล็ก 
ทรอนิกส์ 
- ระบบเงินกรมบัญชีกลาง 
- ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(EGP) 
- โปรแกรมข้อมูล B-Obec 
- แฟ้มทะเบียนบุคลากร 
- แฟ้มทะเบียนโรงเรียน 
- เอกสารแผนปฏิบัติการ  
 
- เอกสารการรายงานประเมิน 
ตนเอง (SAR) 
- สถิติการเข้ารับการอบรม   
  ของบุคลากร 

- ทุกวัน 
 
 
 
 
 
 
- ทุกภาคเรียน 
- ทุกปี 
 
- ทุกภาคเรียน 
 
- ทุกปี 
 
 



หน่วยงาน ประเภทข้อมูล/สารสนเทศ วิธีการเก็บข้อมูล/เก็บรักษาข้อมูล รอบปรับปรุงข้อมูล 
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
 งานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 งานเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
 งานกิจกรรม
นักเรียน 

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

- โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
- เอกสารทะเบียนคณะกรรมการ 
และเครือข่ายผู้ปกครอง 
 
- โครงการจัดกิจกรรมนักเรียน 

- ทุกวัน 
 
 
- ทุกภาคเรียน 
 
 
 
- ทุกวัน 
- ทุกปี 
 
 
 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 งานพยาบาล
และอนามัย
โรงเรียน 

 งานประชา 
สัมพันธ์ 
 งานสหกรณ์
โรงเรียน 
 งานธนาคาร
โรงเรียน 
 งานยานพาหนะ 
 งานโสต 
ทัศนูปกรณ์ 
 งานอาคาร
สถานที่ 
 งานสวัสดิการ
ครูและบุคลากร 

 
1. ข้อมูลสุขภาพ 
 
 
2. ข่าวสารต่าง ๆ  
 
 
3. ข้อมูลการซื้อ-ขายของใน 
สหกรณ์โรงเรียน 
4. ข้อมูลการออมทรัพย์ของ 
นักเรียน 
5. ข้อมูลการใช้ยานพาหนะ 
 
 
6. ข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ 
7. ทะเบียนคุมอุปกรณ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ 
8. ข้อมูลการใช้งานอาคาร 

 
- ทะเบียนบันทึกสุขภาพนักเรียน 
- สถิติการใช้บริการ 
รักษาพยาบาลของนักเรียน 
- วารสารโรงเรียน 
- เสียงตามสาย 
- เว็บไซต์ของโรงเรียน 
- โปรแกรมสหกรณ์โรงเรียน 
 
- โปรแกรมธนาคารโรงเรียน 
 
- บันทึกการใช้ยานพาหนะ 
โรงเรียน 
- สถิติการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
- สถิติการใช้งานอุปกรณ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ 
- บัญชีคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
- สถิติการขอใช้สถานที่  
 

 
- ทุกภาคเรียน 
- ทุกวัน 
 
- ทุกปี 
- ทุกวัน 
 
- ทุกวัน 
 
 
 
- ทุกวัน 
 
 
- ทุกวัน 
 
 
 
 



หน่วยงาน ประเภทข้อมูล/สารสนเทศ วิธีการเก็บข้อมูล/เก็บรักษาข้อมูล รอบปรับปรุงข้อมูล 
สถานที่ 
9. ข้อมูลการให้สวัสดิการแก่ครู 
และบุคลากร 

- สถิติการให้สวัสดิการแก่ครู 
และบุคลากร 
 

 
- เมื่อมีข้อมูล 

 
 ตารางท่ี 64 แสดงการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศทั่วไป 
 (1) ในกรณีท่ีประมวลจากการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านตัวบุคคล สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้ดังนี้ 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้ประโยชน์ 
ด้ านผู้ เ รี ยน ได้ แก่  ข้ อมู ล
ผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เ รี ยน  
สุขภาพอนามยั คุณลักษณะอัน
พึ งประสงค์  การ อ่ านคิ ด
วิเคราะห์และเขียน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล เป็นต้น 
 

 การจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ/กิจการนักเรียน/
การบริหารจัดการศึกษา 
 การจัดตั้งการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการ   

 วางแผนทางการศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก  
 การนิเทศติดตามผล รายงานประจ าปี  
 การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการเรียนการสอน  
     (การจัดท าแผนการ 

 จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินตามสภาพจริง การหา/จัดท า 
 สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
 การจัดท าผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 

ด้านครู ได้แก่ ข้อมูลทุกด้าน
ของครู เช่น อายุตัว อายุ
ราชการ วุฒิการศึกษา 
การศึกษาต่อ การพัฒนา
วิชาชีพ การศึกษาต่อ การ
เข้ารับการพัฒนาหรือ
ฝึกอบรมแหล่งเรียนรู้และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดท า/
จัดหาสื่อ เทคโนโลยี รายงาน
วิจัยในชั้นเรียนเป็นต้น 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านบุคลากร(การพัฒนาวิชาชีพการ 
 อบรมเพ่ือพัฒนาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้)  
 ด้านวิชาการ (การพัฒนาการจัดการเรียนรู้การนิเทศติดตามผล  

 การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก  
 การบริหารจัดการศึกษา)  
 ด้านงบประมาณ (การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ) 
 ด้านบริหารทั่วไป (การวางแผนทางการศึกษารายงานโครงการ/ 

 กิจกรรม การจัดสภาพแวดล้อม/บรรยากาศการเรียนการสอน)  
 เป็นต้น 

 

 

 



ระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้ประโยชน์ 
ด้านผู้บริหาร  การวางแผนบริหารด้านการศึกษา 

 การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก   
 งานความสัมพันธ์ชุมชนการนิเทศติดตามผล รายงานประจ าปี  

 เป็นต้น 
  
 (2) ในกรณีที่ประมวลจากการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้ดังนี้ 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้ประโยชน์ 

งานด้านวิชาการ  การจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมด้านวชิาการ/กิจการนักเรยีน / 
   การบริหารจัดการศึกษา 
 การจดัตั้งการจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียนการวางแผนทาง

การศึกษา 
 การประกันคณุภาพภายใน การประเมินคณุภาพภายนอก  
 การนิเทศติดตามผล รายงานประจ าปี  
 การพฒันาผู้เรียนการพฒันาการเรียนการสอน (การจดัท าแผนการจัดการเรยีนรู ้

การวดัและประเมนิตามสภาพจริง การหา/จัดท าสื่อเทคโนโลย ีแหลง่เรียนรู้ 
 การจดัท าผลงานทางวชิาการ เป็นตน้ 

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

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

จัดสภาพแวดล้อม/บรรยากาศการเรียนการสอน) เป็นต้น 
งานงบประมาณ  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านงบประมาณ การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ

ของงาน ๔ งาน  
 การนิเทศติดตามผล การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 

การบริหารจัดการศึกษา 
 

 

 

 



ระบบข้อมูลสารสนเทศ การใช้ประโยชน์ 

งานบริหารทั่วไป  การจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารทั่วไป  
งานด้านวิชาการ (การจัดสภาพแวดล้อมอาคาร สถานที่ เพ่ือเอ้ือต่อ
การเรียนรู้) การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก 
การนิเทศติดตามผล รายงานประจ าปี เป็นต้น 

 

 
ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2561 

(ระดับยอดเยี่ยม) 

 
ข้อมูลแสดงการพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 

(ระดับยอดเยี่ยม) 
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แผนภูมิที่ 54 แสดงร้อยละการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2561
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แผนภูมิที่ 55 แสดงร้อยละการพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561



 
ข้อมูลการส่งเอกสารนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2561 
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แผนภูมิที่ 56 แสดงสรุปการส่งเอกสารนิเทศ ติดตาม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

แบบนิทศ หมายเลข 1 แบบนิเทศ หมายเลข 2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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แผนภูมิที่ 57 แสดงสรุปการส่งเอกสารนิเทศ ติดตาม 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

แบบนิเทศ หมายเลข 1 แบบนิเทศ หมายเลข 2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้



 โปรแกรมที่ใช้จัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
รูปภาพที่ 27 ระบบลงทะเบียนเลือกรายวิชาเลือกเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 
รูปภาพที่ 28 โปรแกรมระบบข้อมูลและสารสนเทศวิชาการ 

 



 
รูปภาพที่ 29 ระบบงานทะเบียนนักเรียน 

 

 
รูปภาพที่ 30 โปรแกรม Bookmark 2551 

 
 
 
 
 



โปรแกรมท่ีใช้จัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารอ านวยการและงบประมาณ 

 
รูปภาพที่ 31 โปรแกรม My Office พ.ศ. 2560 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
รูปภาพที่ 32 โปรแกรมรับสมัครนักเรียน 

 



 
รูปภาพที่ 33 ระบบเงินกรมบัญชีกลาง 

 
 

 
รูปภาพที่ 34 โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

(DMC :Data Management Center) 
 



 
รูปภาพที่ 35 โปรแกรมข้อมูล B-OBEC 

 

 
รูปภาพที่ 36 ระบบบันทึกงบประมาณโครงการ 

 



 
รูปภาพที่ 37 ระบบบันทึกประเมินประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

(SAR) 
 

โปรแกรมท่ีใช้จัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 
รูปภาพที่ 38 ระบบการคัดกรองนักเรียน (SDQ) 



 
รูปภาพที่ 39 ระบบนักเรียนและผู้ปกครอง 

    



 
รูปภาพที่ 40 ระบบครูที่ปรึกษา 

 
 
 
โปรแกรมท่ีใช้จัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป 

 
 

รูปภาพที่ 41 โปรแกรมระบบสหกรณ์โรงเรียน 



มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตารางท่ี 65 แสดงผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ในด้านต่างๆ 

ประเด็นพิจารณา โครงการที่สอดรับมาตรฐานที่ 3  ผลลัพธ์ความส าเร็จ 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 ์
- โครงการสร้างจิตส านึกรักษา
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
- โครงการชุมชนสัมพันธ ์
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
- โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- โครงการการพัฒนาทักษะฟัง พูด 
โดยครูชาวต่างชาติ 
- โครงการสอนภาษาอังกฤษ 
- โครงการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอน 
- โครงการพฒันาศักยภาพ
นักเรียน 
- โครงการพฒันาการเรียนการ
สอนสู่ประชาคมอาเซียน 
- โครงการการจัดการเรียนการ
สอนสู่เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ 
- โครงการศึกษาสู่อาเซียน 
- โครงการค่ายขยายผล สอวน. 
สาขาเคม ี

- ครูมีกระบวนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
- ครูมีความความมุ่งมั่น ต้ังใจ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
-  มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนการสอน ใช้
วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย  โดยเน้นผู้ เรียน
เ ป็ น ส า คั ญ เ ที ย บ เ คี ย ง
มาตรฐานสากล  
- ชุมชน ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ส า คั ญ  เ กิ ด
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงบูรณา
การสาระการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด  
สามารถฝึกปฏิบั ติจริ ง ด้ วย
ประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
- ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและ
ประเมินผลประเมินผลการ
เ รี ย น ท่ี มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
สอดคล้องกับจุดประสงค์  ผล
ก า ร เ รี ย น รู้   ใ ช้ วิ ธี ก า ร ท่ี
หลากหลาย 
 

- มาตรฐานท่ี3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- กลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อท่ี 1 
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากลและส่งเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยี 
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
เรียนรู้ 
- กลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อท่ี3 
พัฒนานักเรียนมีศักยภาพเป็น
พลโลกท่ีดี ตามมาตรฐาน
ตั ว ชี้ วั ด  โ ร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากล 
- กลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อท่ี4 
ย ก ร ะ ดั บ นั ก เ รี ย น ใ ห้ มี
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
- กลยุทธ์ของโรงเรียนข้อท่ี 5 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ความส านึกในความเป็นไทย
และด า เนิ นชี วิ ตตามหลัก
ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
พอเพียง 
 
 
 



ประเด็นพิจารณา โครงการที่สอดรับมาตรฐานที่ 3  ผลลัพธ์ความส าเร็จ สนองมาตรฐาน/กลุยุทธ์ 
- โครงการบูรณาการการเรียนการ
สอนศิลปะกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- โครงการบูรณาการการเรียนการ
สอนศิลปะกับอาเซียนศึกษา 
- โครงการค่ายศิลป์ถิ่นล้านนา 
- โครงการสร้างจิตส านึกพลเมือง
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
- โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู ้

 

 
ข้อมูลบุคลากรที่สร้างและหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีการศกึษา และแหล่งเรียนรู ้

ปีการศึกษา 2561 (ระดับดีเลิศ) 
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แผนภูมิที่ 58 แสดงจ านวนบุคลากรที่สร้างและหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

สื่อ นวัตกรรม



 
ข้อมูลบุคลากรที่ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 

(ระดับดีเลิศ) 
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แผนภูมิที่ 59 แสดงจ านวนบุคลากรที่ศึกษา วิเคราะห์ สังเคาะห์ และหรือวิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู/นักเรียน ในปีการศึกษา 2561 – 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้/ครู/นักเรียน ในปีการศึกษา 2561 – 2562 
ตารางที่ 66 แสดงผลงานดีเดน่ของสถานศึกษา 

ระดบัรางวัลทีไ่ด้รบั หน่วยงานที่มอบรางวัล 
1.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญ
ทอง รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน โครงการประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์
ประจ าปีการศึกษา 2557 รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) 

สพฐ. 

2.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2558 (WORLD-
CLASS STANDARD SCHOOL) 

สพฐ. 

3.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก 

สมศ. 

4.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นประธานสหวิทยาเขตบุญวาทย์   
มีโรงเรียนสมาชิก 8 โรงเรียนเพ่ือช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางดา้นวิชาการ 

สพฐ. 

5.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์  สุขศึกษาและพลศึกษา 

สพฐ. 

6.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จัดการเรียนการสอน ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์,  ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์,ห้องเรียนพิเศษ
คอมพิวเตอร์, ห้องเรียนพิเศษโครงการ English Program 

สพฐ. 

7.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับพระราชทานป้ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2557 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมา 

8.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียน
ประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานประจ าปี 2557 จากส านักงาน
ปลัด ส านักนายกรัฐมนตรีนิยมที่มีนักเรียนต้องการเข้าศึกษาต่อเป็น
จ านวนมาก มีชื่อเสียงระดับประเทศ จากการจัดอันดับ 100 อันดับ
โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจ าปี 2558 โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย อยู่ล าดับที่ 6 มัธยมศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 

สพฐ. 

10โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลการประเมินการ
คัดเลือกสถานศึกษา (IQA AWARD) ระดับดีเยี่ยม  

สพฐ. 



ตารางที่ 67 แสดงผลงานดีเดน่ของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.รางวัลระดบัดี/โครงการคัดเลือกการด าเนินงานทีส่่งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาประสบผลส าเร็จ ประจ าปี 2561 

สพฐ. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
2.ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 Young Scienst Competeition (YSC 
2019) ระดับภาคเหนือและได้เข้ารอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ 

NECTEC 

3.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และทุนการศึกษา 9,000 บาท โครงการการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 
Young Scienst Competeition (YSC 2019) ระดับภาคเหนือ 

NECTEC 

4.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและแจ้งเตือนข้อมูลการขับขี่
ร ถ จั ก รย านต์  D3T Drive Tech Tracking Technology ค่ า ย เ วที
นักวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 

อพวช. 

5.การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 

อพวช. 

6.การแข่งขันตอนปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าย
เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 

อพวช. 

7.รางวัลชมเชยการแข่งขันตอนปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน
มหิดล ประจ าปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

8.รางวัลที่ 1 และรางวัลระดับเหรียญทองเงื่อนไขการแข่งขันรถดับที่ 10 การ
แข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 18 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

สมารท์เบรน 

9.ชนะเลิศการแข่งขัน สมาร์ทเบรน จินตคณิตประเภททีม กลุ่ม A การ
แข่งขันสมาร์ทเบรนจินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 
18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สมารท์เบรน 

10.รางวัลเหรียญเงิน เงื่อนไขการแข่งขันระดับที่ 2 การแข่งขันสมาร์ทเบรน 
จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาต ิครั้งที่ 18 ชิงถ้วพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

สมารท์เบรน 

11.ถ้วยรางวัลที่ 4 และรางวัลระดับเหรียญทอง เงื่อนไขการแข่งขันระดับที่ 
6 การแข่งขันสมาร์ทเบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ 

สมารท์เบรน 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
12.ถ้วยรางวลัที่ 2 และรางวลัระดบัเหรียญทอง เงื่อนไขการแข่งขนัระดับที่ 
8 การแข่งขันสมาร์ทเบรน จนิตคณิต ชิงแชมปป์ระเทศไทยและนานาชาติ 
ครั้งที่ 18 ชงิถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

สมารท์เบรน 

13.นักเรียนผา่นการคัดเลือกเข้าคา่ย 2 โครงการโอลิมปิกวชิาการ สาขา 
ฟิสิกส์ เคมี ชวีวิทยาคอมพวิเตอร์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และภูมศิาสตร์ 
รวมทั้งสิน้ 22 คน 

สอวน. 

14.รางวัล ASMO THAI Ceremony Awards 2018  
15.รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษา ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” เนื่องในงาน วัน
นักประดิษฐ์ ประจ าปี 2562 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ

1 6 . ร า ง วั ล เ ห รี ย ญ ท อ ง แ ด ง  ร อ ง ช น ะ เ ลิ ศ อั น ดั บ ที่  1  
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 การ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 68  

สพม.35 

17.รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 68  

สพม.35 

18.ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดผลงนสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 
ครั้งที่ 68  

สพม.35 

19.ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  
ครั้งที่ 68  

สพม.35 

20.ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ           
ครั้งที่ 68  

สพม.35 

21.ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ 
ครั้งที่ 68                

สพม.35 

22.ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 
ครั้งที่ 68  

สพม.35 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
23.ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 
ครั้งที่ 68  

สพม.35 

24.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 การ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 68  

สพม.35 

25.รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 68  

สพม.35 

26.ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ 5 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ ครัง้ที่ 68  

สพม.35 

27.ได้รับรางวัลเหรียญทอง ล าดับที่ 8 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 68  

สพม.35 

28.ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภท
บินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งที่ 68  

สพม.35 

29.รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สพฐ 

30.ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

 สพฐ 

31.ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง 
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สพฐ 

32.ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 12 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 งานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สพฐ 

33.ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่  5 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สพฐ 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
34.ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 18 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 งานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สพฐ 

35.ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 

สพฐ 

36.ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 10 การแข่งขันอากาศยานบังคับ
ด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561           
ครั้งที่ 68 

สพฐ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
1.รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลเกยีรติบัตรชมเชย ใน
การสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 ระดับชั้น          
ม.1 – ม.3 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

2.รางวัลเหรียญทอง และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรางวัลเหรียญเงิน ใน
การแข่งขันการสอบประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ระดับชั้น ม.1 – 3 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

3.รางวัลชมเชย ในการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 20                    
ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

มูลนิธิร่มฉัตร 

4.รางวัลชมเชย ในการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 20                   
ปีการศกึษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
5.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 งานมหกรรมแสดงความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ 
จังหวัดพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สพฐ 

6.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ในการประกวดโครงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ งานมหกรรมแสดง
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ  ภาคเหนือ จั งหวัดพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561                       
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สพฐ 

7.รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว งานมหกรรมแสดง
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 

สพฐ 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
8.รางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้งานมหกรรมแสดงความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ 
จังหวัดพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สพฐ. 

9.รางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม The Geometer’ s Sketchpad งานมหกรรมแสดงความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ 
ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

สพฐ. 

10.รางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันอัฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์งานมหกรรมแสดงความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา                
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สพฐ. 

11.รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งคิดเลขเร็ว งานมหกรรมแสดงความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 
ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา          
ตอนปลาย 

สพฐ. 

12.รางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันซูโดกุ งานมหกรรมแสดงความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 
ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

สพฐ. 

13.รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม The Geometer’s Sketchapad งานมหกรรมแสดงความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ 
ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา              
ตอนปลาย 

สพฐ. 

14.รางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ งานมหกรรมแสดงความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ 
จังหวัดพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สพฐ. 

15.รางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป ประยุกต์ใช้ งานมหกรรมแสดง

สพฐ. 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.รางวัลประกวดมารยาทไทยโครงการธนชาตริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย 
ระดับภาคเหนือประจ าปี 2561  

ธนาคารธนชาตกรุงเทพฯ 

2.รางวัลแข่งขันตอบปัญหาทางมนุษย์วิทยา “อาเซียนในมิติวัฒนธรรม” 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ วันที่ 23 กันยายน 2561 

ณ ศูนย์มานษุยวทิยสิรนิธร (องค์การมหาชน) 

3.รางวัลการแข่งขันกิจกรรมตามโครงการ BOT Challenge & Experience 
2017 โดยได้รับการแข่งขันรอบรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในวันที่ 3 – 7 
ตุลาคม 2561 

ธทป. ส านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 

4.เข้าร่วมโครงการอบรมครูตามแนวทางหลักสูตรภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. 
ปี 2561 

ภูมิศาสตรโ์อลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 

5.รางวัลการแข่งขันหน้าที่พลเมืองและ ศีลธรรมเพชรยอดมงกุฎ ณ โรงเรียนวัดราชบพธิ กรุงเทพมหานคร 
6.รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการการเล่า
นิทานคุณธรรม ระดับม.ต้น วันที่ 2 พฤศจิกายน 

โรงเรียนจนูวทิยา ณ จงัหวัดพะเยา 

7.รางวัลแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพ 
8.รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมวิชาการการเล่า
นิทานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

โรงเรียนจนูวทิยา ณ จงัหวัดพะเยา 

9.รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ การ
ประกวดมารยาทไทย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

โรงเรียนจนูวทิยา ณ จงัหวัดพะเยา 

10.รางวัลชนะเลิเหรยีญทองการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมวิชาการ การเล่า
โครงงานคุณธรรม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

โรงเรียนจนูวทิยา ณ จงัหวัดพะเยา 

11.รางวัลระดับภาคเหนือ BOT Challenge&amp;Experience 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
12.รางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ:เงินทอง ของมีค่า และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี 2560 ระดับประเทศรอบเจียระไน
เพชรระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร 

13.รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย รองชิงแชมป์ประเทศ
ไทย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 9 

สมาคมประกันวนิาศภัยไทย 

14.รางวัลกิจกรรม การแก้ปัญหาทางวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
4 – 6 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

15.รางวัลกิจกรรม การแก้ปัญหาทางวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
4 – 6 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
16.การแข่งขันกิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา คร้ังที่ 8 วันที่ 25 
สิงหาคม 2561 

มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง 

17.การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
18.รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนญูและ
มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง จังหวดัเชียงราย 

19.รองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง การแข่งตอบปัญหากฎหมายในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจ าปีพุทธศักราช 2561 

มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง จังหวดัเชียงราย 

20.รางวัลชมเชย ตอบปัญหาธรรม ระดับภาค ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง จ.เชยีงราย 
21.รางวัลการประกวดมารยาทไทยงานศิลปหัตถกรรมรางวัลชนะเลิศเหรยีญ
ทอง วันที่ 11 กันยายน 2560 

สพฐ. 

22.รางวัลการแข่งขันเล่าหนังสั้นศิลปหัตถกรรม ชนะเลิศเหรียญทอง           
วันที่ 11 กันยายน 2561 
23.รางวัลเหรียญทองโครงงานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรม
รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง วันที่ 11 กันยายน 2561 
24.รางวัลการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมระดับ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาครางวัลชนะเลิศเหรียญทอง วันที่ 11 กันยายน 2561 
25.รางวัลชนะเลิศเหรียญทองโครงงานคุณธรรมระดับ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาครางวัลชนะเลิศเหรียญทอง วันที่ 11 กันยายน 2561 
26.รางวัลการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมงานศิลปหัตถกรรม วันที่ 11 
กันยายน 2561 
27.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเพลงคุณธรรม งานศิลปหัตถกรมระดับม.
ต้น ระดับภาค รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง วันที่ 11 กันยายน 2561 
28.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเพลงคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมระดับ 
ม.ปลาย ระดับภาค รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง วันที่ 11 กันยายน 2561 
29.ชมเชยหน้าที่พลเมืองและศิลปธรรมเพชรยอดมงกุฎระดับ ม.ต้น และ ม.
ปลาย 

วัดราชบพธิสถติยม์หาสมีาราม 

30.รองชนะเลิศอันดับ 1 บรรยายธรรม ระดับ ม.ปลาย ระดับจังหวัดล าปาง ส านักวัฒนธรรมจงัหวัดล าปาง 
31.ชมเชยสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ส านักวัฒนธรรมจงัหวัดล าปาง 
32.รองชนะเลิศอันดับ 2 บรรยายธรรม ระดับ ม.ปลาย ระดับคณะภาคสังฆ์
ที่6  

ส านักวัฒนธรรมจงัหวัดพะเยา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก 
1.ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงกว่าระดับเทศ 10 อันดับแรก 

สพฐ. 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
2.ผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงกว่าระดับเทศ 10 อันดับแรก 

สพฐ. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข 
1.ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.35 
2.คนดีศรีบุญวาทย์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้) โรงเรยีนบุญวาทย์วิทยาลยั 
3.รางวัลเหรียญทอง งานวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมการประกวดสื่อ                
และนวัตกรรม งานวิจัย ส าหรับครูประจ าปีการศึกษา 2561 

สพฐ. 

4.ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน 

สพม.35 

5.ครูผู้ฝึกซ้อม การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ สพฐ. 
6.ครูผู้ฝึกซ้อม การประกวดเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ สพฐ. 
7.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม             
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด 

สพม.35 

8.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม                   
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 

สพฐ. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.1 – ม.3 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
2.เหรียญเงินอันดับที่ 31 ระดับชาติการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4 – ม.6 
รางวัล 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

3.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติการแข่งขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.1 – ม.3 

สพฐ. กรทรวงศึกษาธิการ 

4.รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 8 การแข่งขันภาพ จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์             
ม.1 – ม.3 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

5.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกรงค์ ม.4 – ม.6 รางวัลเหรียญทอง 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

6.การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1 – ม.3 รางวัล เหรียญทองอันดับที่ 17 
ระดับชาติ 

สพฐ. ทรวงศึกษาธิการ 

7.เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ าปี พ.ศ. 2561 กระทรวงวัฒนธรรม 
8.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง            
ม.4 – ม.6 

สพฐ. กระทรวงศกึษาธิการ 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
9.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชาย ม.4 –ม.6 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

10.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดขับร้อง เพลงไทยลูกทุ่งชาย                 
ม.4 – ม.6 ระดับชาติ 

สพฐ. กระทรวงศกึษาธิการ 

11.รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 6 ระดับชาติการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง              
ม.4 – ม.6 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

12.ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น              
ม.1 – ม.3 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

13.รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 6 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
14.รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4 - ม.6 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
15.รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 7 ระดับชาติการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1 - 
ม.3 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศึกษา 
1.ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สหวิทยา
เขตบุญวาทย์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

สพม.35 ล าปาง 

2.ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สหวิทยา
เขตบุญวาทย์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

สพม.35 ล าปาง 

3.ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สหวิทยา
เขตบุญวาทย์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

สพม.35 ล าปาง 

4.รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อ นวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน ปี
การศึกษา 2561“ บุญวาทย์ 120 ปีมุ่งทักษะ 7C เพิ่มพูนความดีสู่
อนาคตใหม่ ” 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

5.รางวัลยกย่องเชิญชูเกียรติ  ครูผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2561 ในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 การแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-
3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน  กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง เขต 
1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

7.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
8.งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน  กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง เขต 
1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
9.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

10.รางวัลยกย่องเชิญชูเกียรติ  ครูผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษาดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2561 ในด้านการปฏิบัติตน การ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณชน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชัน้ 
ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน  กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง  
เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

12.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 
1 การแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน  กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง เขต 
1 ประจ าปีการศึกษา 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 

13.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 
1 การแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6  
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

14.รางวัลยกย่องเชิญชูเกียรติ  ครูผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2561 ในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

15.ระดับภาค/ นักกีฬากรีฑา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

จังหวัดน่านร่วมกับส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดน่าน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี (งานบ้าน) 
1.ผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชัน้ ม.1-ม.3 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
2.ผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขัน
ประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชัน้ ม.1-ม.3 

สพม.35 

3.กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผัก
ผลไม้ ระดบัชัน้ ม.1-ม.3 

สพม.35 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 
1.ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวน
ถาดแบชื้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ 
คร้ังที่ 68 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

2.ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวน
ถาดแบชื้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ    
คร้ังที่ 68 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) 
1.การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่าย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กลุม่สาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2.วิทยากรจัดกิจกรรมโครงการค่ายคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบุญ

วาทย์วิทยาลัย 
3.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ระดับภาคเหนือ 

 สพฐ. 

4.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ
ตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับจังหวัด 

งานศิลปหัตถกรรม คร้ังที่ 68 จังหวัดล าปาง 
/ สพม.35 

5.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างการ
ตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับประเทศ 

งานศิลปหัตถกรรม คร้ังที่ 68 จังหวัดล าปาง 
/ สพม.35 

6.กรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ สพฐ. 
7.กรรมการควบคุมและผู้ช่วยเลขนุการจัดการแข่งขันทักษะ
คอมพิวเตอร ์

สพฐ. 

8.คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงินพัสดุ สพฐ. 
9.ครูผู้สอนการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 สพฐ. 
10.ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 
1 1 . Participated as a trainer in “Creative Thinking 101 for 
Daring C21 Northen Thai Teachers of English” Workshop 

สพม.35 และศูนย์ Eric 

12.ครูผู้สอนการแข่งขันการสร้างเกม สพม.35 
13.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - 
ม.6 

สพม.35 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
14.ที่ปรึกษานักเรียนชนะเลิศการแข่งขันเขียนโปรแกรม งานสปัดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาตสิ่วนภูมิภาค ประจ าปี 2560 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

15.วิทยากรอบรมการสร้างโปรแกรมประมวลผลการเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
16.ที่ปรึกษาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
คร้ัง 18 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ

17.วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา DLIT โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
18.วิทยากรอบรมการใช้ google App ในการเรียนการสอน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
19.ผู้ดูแลระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือคร้ังที่ 
65 สพม.35 

สพฐ. 

20.ผู้ดูแลระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือคร้ังที่ 
66 สมพ.35 

สพฐ. 

21.ผู้ดูแลระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 
66 ระดับภาค 

สพฐ. 

22.ผู้ดูแลระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือคร้ังที่ 
67 สมพ.35 

สพฐ. 

23.วิทยากรอบรมการสร้างระบบสารสนเทศออนไลน์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
24.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน การแข่งขันติดต่อ
ภาพยนตร์ ระดบั ม.4 – ม.6 

ภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร 

25.ครูผู้อนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันติดต่อ
ภาพยนตร์ ระดบั ม.4 – ม.6 

สพม.35 

26.ครูผู้อนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Web 
Editor  ระดับ ม.4 – ม.6 

สพม.35 

27.ครูผู้อนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันติดต่อ
ภาพยนตร์ ระดบั ม.4 – ม.6 

สพม.35 

28.ครูผู้อนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Web 
Editor  ระดับ ม.4 – ม.6 

สพม.35 

29.ประชุมปฏิบัตการ PLC สารสนเทศศึกษาค้นควา้อิสระ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 68 แสดงผลงานดีเดน่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนการแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้นม.4 – 6 ระดับชาติ ปี 2561 
-รางวัล อันดับ 5 เหรียญทอง ครูผู้สอนการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้นม.1 – 3 ระดับชาติ ปี 2561 
-รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้นม.1 – 3 ระดับเขต 
-รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ระดับชั้นม.4 - 6 ระดับเขต 

สพฐ. 
สพฐ. 
สพม.35 
สพม.35 

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ครูผู้สอนการแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ ระดับชั้นม.4 – 6 ระดับชาติ ปี 2561 

สพฐ. 

3.รางวัล อันดับ 32 ระดับเหรียญเงิน ครูผู้สอน การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย(ค าคมเดิม) ระดับชั้น ม.1 – 3 ระดับชาติ ปี 2561 
-รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนการต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค า
คมเดิม) ระดับชั้นม.1-3 ระดับเขต ปี 2561 

สพฐ. 
สพม.35 

4.รางวัล อันดับ 24 ระดับเหรียญทองแดง ครูผู้สอนการแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ ระดับชั้นม.4 – 6 ระดับชาติ ปี 2561 

สพฐ. 

5.รางวัลชมเชย ครูผู้สอนการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1 – 3 
ระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561 
-รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอน พินิจวรรคดี ระดับชั้นม.1 – 3 โครงการรักษ์ภาษาไทย 
ปี 2561 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนการแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ ์ระดับชั้น ม.1-3 ระดับเขต ปี 2561 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนการแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4-6 ระดับเขต ปี 2561 

สพฐ. 
สพม.35 
สพม.35 
สพม.35 

6.รางวัลชมเชย ครูผู้สอนการแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสด เนื่องในวันมหิดล 
ปี 2561 

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7.รางวัลชมเชย ครูผู้สอนการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ถ้วย
รางวัลสมเด็จพระราช ปี 2561 
-รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนการแข่งขันพินิจวรรคดี ระดับชั้นม.
4 – 6 ปี ระดับชั้นม.4 – 6 ระดับเขต ปี 2561 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนการแข่งขัน
พินิจวรรณคด ีระดับชั้น ม.1-3 ระดับเขต ปี 2561 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สพม.35 
สพม.35 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
8.รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนการแข่งขันอ่านฟังเสียงโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย ระดับชาติ ถ้วยพระราชทาน ปี 2561 
-รางวัลชมเชย ครูผู้สอนการแข่งขันอ่านฟังเสียงโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม 
เอกลักษณ์ไทย ระดับชาติ ถ้วยพระราชทาน ปี 2561 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูผู้สอนการแข่งขันย่อ ระดับชั้นม.4 – 6 โครงการ
รักษ์ภาษาไทย 

ธนาคารธนชาต 
ธนาคารธนชาต 
สพม.35 

9.รางวัลชมเชย ครูผู้สอนการแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทย ครั้งที่ 10 ระดับ
ภาคเหนือ ปี 2561 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ครูผู้สอนการแต่งค าประพันธ์อินทรวิเชียรฉันท์ ระดับช้ัน
ม.4 – 6 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้อยถ้วยความ ระดับช้ัน ม.4  
6 ระดับเขต ปี 2561 
-รางวัลครูดีศรีบุญวาทย์ 

สโมสรไลออนส์สากล 
สพม.35 
สพม.35 
โรงเรียน 

10.รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนการแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทย ครั้งที่ 10 
ระดับจังหวัด ปี 2561 
-รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สหวิทยาลัยบุญวาทย์ ปี 
2561 

สโมสรไลออนส์สากล 
โรงเรียน 

11.รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
(กาพย์ยานี 11) ระดับชั้นม. 1 – 3 ระดับเขต ปี 2561 

สพม.35 

12.รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โครงสี่
สุภาพ)  ระดับชั้นม.4 – 6 ระดับเขต ปี 2561 

สพม.35 

13.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนการแข่งขันร้อย
ถ้อยความ ระดับชั้นม.1-3 ระดับเขต ปี 2561 

สพม.35 

14.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนกิจกรรมต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้นม.4 – 6 ระดับเขต ปี 2561 
-รางวัลครูดีศรีบุญวาทย์ 

สพม.35 
โรงเรียน 

15.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขัน
การท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้นม.4 – 6 ระดับเขต ปี 2561 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขัน
การท่องอาขยานท านองเสนาะ ระดับชั้นม.4 – 6 ระดับเขต ปี 2561 

สพม.35 
สพม.35 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
1.รางวัลชนะเลิศ ระดบัเหรียญทอง การปะกวด STEM Teacher Contest 
2018 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดสื่อนวัตกรรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
3.รางวัล คนดีศรีบุญวาทย์ 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
4.ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สหวิทยาเขตบุญวาทย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

สพม.35 

5.ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” การประกวดสื่อนวัตกรรม วิจัยในชั้นเรียน ปี
การศกึษา 2560 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 

6.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ 

สพม.35 

7.วิยากรค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา สอวน. 
8.วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ “CPLC 
Classroom Action Research” 

โรงเรียนกฬีาจงัหวัดล าปาง 

9.รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 บุญ
วาทย์ 120 ปี มุ่งทักษะ 7C เพิ่มพูนความดีสู่อนาคตใหม่ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 

10.ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์โรงเรียนบญุวาทย์
วิทยาลัย 

11.ครูผู้ควบคุมนักเรียนที่รับรางวัล เหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม เครือยข่ายภาคเหนือตอนบน 

สพฐ.ร่วมกบัโรงเรียนสว่นบุญโญปถัมภ์ 

12.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม การแข่งขันอากาศ
ยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

สพม.35 

13.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขัน
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
ระดับประเทศ ที่จังหวัดพะเยา 

สพฐ 

14.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 ระดับภาค 

สพฐ 

15.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4 - ม.6 ระดับชาติ 

สพฐ 

16.รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของส านักงาน สกสค. จังหวัด
ล าปาง 

สพฐ 

17.รางวัล “เหรียญเงิน” ประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
18.เหรียญทองแดงการประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
19.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดงาน 
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สพม.35 

20.วิทยาการฝึกอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี  



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
21.กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ม.4 - 6 

 

22.ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านศึกษาดีเด่น 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ในด้านการปฏิบัติ การปฏิบัติ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้ดีขึ้น เป็นประจักษ์ต่อสาธารณชน 

สกสค.จังหวดัล าปาง 

23.เหรียญทองทอง การประกวดสื่อนวัตกรรม ปีการศึกษา 2561 “บุญวาทย์ 120 
ปี มุ่งทักษะ 7C เพิ่มพูนความดีสู่อนาคตใหม่” 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 

24.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานมหกรรมความสามารถทท
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

สพฐ 

25.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

สพม.35 

26.อาจารย์ ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษา – สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อพวช. ระดับมัธยมศึกาตอนต้น สาขา
กายภาพ 

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ อพวช. ร่วมกับ ม.แม่โจ ้

27.ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบญุ
วาทยว์ิทยาลยั 

28.ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม กลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน 

29.ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการโครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่
ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

สพม.35 

30.รางวัล OBEC Award เหรียญเงิน ระดับภูมิภาค สพป เขต 1 พะเยา 
31.ตัวแทนครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรมระหว่าง สพฐและ กระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกา 
ตามค าสั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่ 190/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูไป
ราชการระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2561 

สพฐ 

32.รางวัลระดับเหรียญเงิน ในการประกวดสื่อและนวัตกรรมฯ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
33.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นม.4 – ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ 

34.วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี ณ ศูนย์
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง 

มูลนิธิ สอวน. 

35.กรรมการวิพากษ์โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ในการประชุมวิชาการ
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 10 
“พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยภูมิปัญญา” ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์
วทิยาคาร จ.น่าน 

เครือข่ายห้องเรียนพิเศษฯ กลุม่ภาคเหนือ
ตอนบน 

36.ครูผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกาตอนปลาย ณ ม.ราชภัฏล าปาง 

ม.ราชภัฏล าปาง 

37.ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทแข่งขันวาด
ภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สมาคมวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ม.แมโ่จ ้

38.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิ กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นม.4 – ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน 
ระดับชาติปีการศึกษา 2561 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สพม.35 

39.คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สพม.35 

40.รางวัลเหรียญทอง การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 “บุญ
วาทย์ 120 ปี มุ่ง ทักษะ 7C เพิ่มพูนความดีสู่อนาคตใหม่” 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 

41.การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
42.ผ่านการประเมินครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนรการสอนวิทยาศาสตร์
จากโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร ์

สสวท. 

43.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสื่อนวัตกรรม บูรณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้วยกระบวนการนิเทศ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 

44.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นม.1 – ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
45.วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชาเคมี ณ ศูนย์
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง 

มูนิธิ สอวน. 

46.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 

สพฐ 

47.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันไข่นิวตัน ระดับมัธยมศึกษา 
เนื่องในงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏล าปาง 61” 

มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 

48.การประกวดวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
49.เป็นวิทยากรสอนเสริมความรู้ “โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ONET) 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนเมืองมายวิทยา” 

โรงเรียนเมืองมายวิทยาลยั 

50.ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

กลุ่มสาระกาเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบญุ
วาทยว์ิทยาลยั จังหวดัล าปาง 

51.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการน าเสนอโปสเตอร์เวทีน าเสนอ
โครงงานฐานวิจัยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาศูนยพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศนูย์พี่เลี้ยง
มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง โดยการสนบัสนุน
ของสกว. 

52.ผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านศึกษาของส านักงาน สกสค.จังหวัดล าปาง ส านักงาน สกสค.จงัหวัดล าปาง 
53.ครูดีศรีบุญวาทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
54.ครูผู้มีผลงานดีเด่นวิชาวิทยาศาสตร์ กรมสามัญศึกษา สพท.ล าปางเขต 1 
55.ครูดีเด่น คุรุสภาจังหวัดล าปาง คุรุสภาล าปาง 
56.ครูผู้มีผลงานดีเด่น ระดับเหรียญทอง สพม.35 
57.ครูดีในดวงใจ คุรุสภาจังหวดัล าปาง 
58.รางวัลหนึ่งแสนครูด ี สพฐ 
59.ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
60.รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสื่อนวัตกรรม ปีการศึกษา 2561 “บุญวาทย์ 
120 ปี มุ่งทักษะ 7C เพิ่มพูนความดีสู่อนาคตใหม่” 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 

61.เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้เสียสละและมุ่นมั่น อุทิศตน เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่พัฒนางานโอลิมปิกวิชาการ 

มูลนิธิ สอวน. 

62.ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สหวิทยาเขตบุญวาทย์ สพม.35 
63.ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รางวัลเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ปลาย 
งานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ 

สพม.35 

64.ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 

สพฐ 

65.คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพื้นที่ 

สพม.35 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
66.วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ “CPLC 
Classroom Action Research” 

โรงเรียนกฬีาจงัหวัดล าปาง 

67.รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 

รางวลัครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ด้าน
วิชาการ 

68.รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1 – 3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2561 

สพม.35 

69.รางวัลยอดครูด ี สพม.35 
70.รางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อนวัตกรรม ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
1.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคิดเลข
เร็ว ระดับชั้น ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างที่ 10-11 กันยายน 
2561 ณ กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-
23 ธันวาคม 

สพม.35 
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

2.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น                
ม.1 – 3 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น         
ม.1 – 3 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับชั้น          
ม.1 – 3 

กลุ่มโรงเรียนมัธยม 
สพม.35 
สพฐ 

3.รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดสื่อนวัตกรรมปีการศึกษา 2561 “บุญ
วาทย์ 120 ปี มุ่งทักษะ 7C เพิ่มพูนความดีสู่อนาคตใหม่” 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
สพฐ 
สพฐ. 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย
ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2561 
-ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ 
เรื่อง Divide by Diagonal ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงงานพัฒนานักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร ์
-ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การจัดนิทรรศการโครงงาน-
คณิตศาสตร์ เรื่อง Realm of Validness ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 

ภาควชิาคณติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ภาควชิาคณติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

4.รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยื่น : Best Practice Awards 2018” ด้านการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
-ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2561 

สพม. เขต 39 
สคล ร่วมกบั สพฐ. มจร. สสส. และเครือข่าย
โรงเรียนค าพ่อสอน 

5.กรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 – 3 
-ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ CPLC L Teacher 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มโรงเรียนมัธยม 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
โรงเรียนล าปางกัลยาณ ี
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
ณ จังหวัดพะเยา 

6.ระดับเหรียญเงินครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 – 6 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 – 6 กิจกรรมเปิดกล่องชอล์ก
ครั้งที่ 16 

สพฐ. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

7.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันคิดเร็ว 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. 
สพม เขต 35 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
7.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้น ม.1 – 3 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น 
ม.1 – 3 

สพม.35 
สพฐ 

8.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ปี
การศึกษา 2561 

สพม.35 

9.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 
กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (อแม็ท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 

สพม.35 

10.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน วันที่ 10 – 11 ก.ย. 2561 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน วันที่ 21 – 
23 ธ.ค. 2561 

สพม.35 
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

11.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. 

12.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การประกวด
โครงงาน คณิตศาสตร์ ประเทศสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงาน 
คณิตศาสตร์ ประเทศสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
สพฐ. กระทรวงศกึษาธิการ 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
สพม.35 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
– ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของ
นักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรยีนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 
-ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรีบุญวาทย์” ปีการศึกษา 2560 ประจ ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
-ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” การประกวดสื่อนวัตกรรม ปีการศึกษา 2561 
-ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สหวิทยาเขตบุญวาทย์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
-ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับรางวัลเหรียญทองการน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ 
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ของภาควิชา
คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
13.คนดีศรีบบุญวาทย์ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
-ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สพม.35 

โรงเรียนบุญวาทย ์
สพม.35 

14.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. 

15.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันคิดเลข
เร็ว ระดับชั้น ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21 – 
23 ธันวาคม 2561 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

16.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภทบูรณการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.
ปลาย งานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. 

17.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการและประยุกต์ใช้ระดับชั้น ม.1 
– ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. 

18.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3 
-ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระกาเรยีนรู้คณิตศาสตร์ สหวิทยาเขตบุญวาทย์ 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3 

สพฐ. 
สพม.35 
สพฐ. 
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถัมภ ์
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม ม.
ต้น ระดับภาคเหนือจากการแข่งขันความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์โดย
สมาคมคณิตศาสตรแ์ห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 
-ผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วย
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 
ระดับภาค ปีการศึกษา 2561 
19.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันซู
โดกุ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

สพม.35 

20.ครผูู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น 
ม.4 – ม.6 งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
-เป็นวิทยากรสอนเสริมความรู้ “โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนเมืองมายวิทยา” 
-ปฏิบัติหน้าที่ด าเนินการโครงการติวเพิ่มพูนศักยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net ) 

สพม.35 
สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง 

21.ครูที่ปรึกษาการประกวดกิจกรรมสภานักเรียนระดับภาคเหนือ ระดับชาติ 
ชนะเลิศอันดับ 1 
-ครูที่ปรึกษาการประกวดกิจกรรมสภานักเรียนระดับภาคเหนือ ระดับชาติ รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 
-ครูผู้ควบคุมการแข่งขันอัจฉริยภาพการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์รอง
ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ภาคเหนือ ระดับชาติ 

สพป.ลป.เขต1 
ศธ.สพฐ. 
ศธ.สพฐ. 

22.ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท
ทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 (ระดับจังหวัด) 
-ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logbook for Teacher “CPLC LTeacher” 
-ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎีหรือ
ค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น  
ม.4 – ม.6 (ระดับภาค) 

สพม.35 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
สพม.35 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-โครงการติวเพิ่มพูนศักยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยโครงการธนชาตริ
เริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ระดับภาคเหนือ ประจ าปี 2561 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยโครงการธนชาตริ
เริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ระดับภาคเหนือ ประจ าปี 2561 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมวิชาการการประกวด
มารยาทไทยรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทยงาน 
ศิลปหัตถกรรม วันที่ 11 กันยายน 2561 

ธนาคารธนชาตกรุงเทพฯ 
ธนาคารธนชาตกรุงเทพฯ 
โรงเรียนจนูวทิยา ณ จงัหวัดพะเยา 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

2.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันการตอบปัญหาทางมนุษยวิทยา “อาเซียน
ในมิติวัฒนธรรม” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ วันที่ 23 กันยายน 
2561 

ณ ศูนย์มานษุยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) 

3.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรมตามโครงการ BOT 
Challenge & Experience 2017 โดยได้รับรางวัล รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ใน
วันที่ 3-7 ตุลาคม 2561 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เงินทอง ของมี
ค่า และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี 2561 ระดับประเทศรอบ
เจียระไน เพชรระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งตอบปัญหาประกันภัยรองชิงแชมป์ประเทศไทย 
โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 9 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับภาคเหนือ BOT 
Challenge Experience 2018 

ธปท. ส านักงานใหญ่ กรงุเทพฯ 
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร 
สมาคมประกันวนิาศภัยไทย 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

4.เข้าร่วมโครงการอบรมครูตามแนวทางหลักสูตรภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ปี 
2561 
-เป็นวิทยากรอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรง
เรียน ารพปริยัติธรรม 

ภูมิศาสตรโ์อลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

5.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน หน้าที่พลเมืองและ ศีลธรรมเพชรยอด
มงกุฎ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

ณ โรงเรียนวัดราชบพธิ กรุงเทพมหานคร 

6.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการ การเล่านิทาน
คุณธรรมรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับ ม.ต้น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

โรงเรียนจนูวทิยา ณ จงัหวัดพะเยา 

7.ครูผู้ฝึกอนนักเรียนในการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2561 

โรงเรียนสตรีวิทยากรุงเทพ 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
8.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมวิชาการเล่านิทาน
คุณธรรมรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับม.ปลาย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

โรงเรียนจนูวทิยา ณ จงัหวัดพะเยา 

9.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการ การเล่า
โครงงานคุณธรรม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 

โรงเรียนจนูวทิยา ณ จงัหวัดพะเยา 

10ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1 – 3 ระดับชาติ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ รางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับประเทศ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือได้รับรางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันหนังสืองานศิลปหัตถกรรมระดับพื้นที่ วันที่ 
11 กันยายน 2561 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันการ
จัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1 – 3 ระดับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ณ จังหวัดพะเยา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

11.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับภาคเหนือ 
วันที่ 2 – 7 ธันวาคม 2561 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันรางวัลเหรียญทองโครงงานคุณธรรม ระดับ 
ม.ปลาย งานศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่ วันที่ 11 กันยายน 2561 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

12.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

13.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรม การแก้ไขปัญหา ทางวิชาสังคม
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 4  - 6 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

13.ครูผู้สอนนักเรียนในการแข่งขัน กิจกรรมการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 
8 วันที่ 25 สิงหาคม 2561 

มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง 

14.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

15.ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-6 เขตพื้นที่การศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

16.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันรางวัลการเล่านิทานคุณธรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ วันที่ 11 กันยายน 2561 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

17.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนเลิศ ในการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
ระดับ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
18.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเพลง
คุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมระดับ ม.ต้นระดับเขตพื้นที่ วันที่ 11 กันยายน 
2561 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

19.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเพลง
คุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมระดับ ม.ปลาย ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 11 กันยายน 
2561 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 

20.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญ 

เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนญูและ
มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวงจังหวัดเชยีงราย 

21.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง การ
แข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับเขตพื้นที่ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่อง
ในวันรพี ประจ าปีพุทธศักราช 2561 

มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวงจังหวัดเชยีงราย 

22.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน ได้รับรางวัลชมเชยตอบปัญหาธรรม 
ระดับภาค มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
-ครูฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันได้รับชมเชยหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเพชร
ยอดมงกุฎระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 บรรยายธรรม 
ระดับ ม.ปลาย ระดับจังหวัดล าปาง 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันได้รับชมเชย สวดมนต์หมูสรรเสริญ พระ
รัตนตรัยท านองสรภัญญะ 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขัน ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 บรรยายธรรม 
ระดับ ม.ปลาย ระดับคณะภาคสงฆ์ที่ 6 

จ.เชียงราย 
วัดราชบพธิสถติย ์มหาสีมาราม 
ส านักวัฒนธรรมจงัหวัดล าปาง 
ส านักวัฒนธรรมจงัหวัดล าปาง 
ส านักวัฒนธรรมจงัหวัดพะเยา 

23.รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
24.รางวัล เหรียญทอง การประกวดสื่อ นวัตกรรม โรงเรยีนบุญวาทย์วิทยาลยั 
25.รางวัล เหรยีญทอง การประกวดสื่อ นวัตกรรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
26.เป็นกรรมการฝึกซ้อมลูกเสือกองเกียรติยศ เพื่อ ลูกเสือจังหวัด หนังสือ
ค าสั่ง เข้าร่วมแข่งขันการเดินสวนสนามระดับจังหวัด ส่งผลให้นักเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศ 

ลูกเสือจังหวัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก 
1.วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ “English Camp 2019 
-Oranizing Committee “The Regional OBEC English Debate Competition 
2018” 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
สพฐ. 

 

 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
2.รางวัล ครูผู้ท าคุณประดยชน์ให้กับการศึกษา ระดับจังหวัด สกสค.ล าปาง 
3.ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันกล่าวสนทรพจน์ภาษ
อังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4 – ม.6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคเหนือ ปี 2561 
-ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันกล่าวสนทรพจน์ภาษ
อังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4 – ม.6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับจังหวัด ปี 2561 
-Oranizing Committee “The Regional OBEC English Debate Competition 
2018” 
-วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ “English Camp 2018 

สพฐ. 
สพม.35 
สพฐ. 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 

4.รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของส านักงาน สกสค. จังหวัด
ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2561 
-รางวัล “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจ าปีการ
ศูนย์ 2561 
-กรรมการตัดสินการแข่งขัน Story Telling ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
-วิทยากรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมตอนต้น โรงเรียนเมืองมายวิทยา ประจ าปีการศึกษา 
2561 
-ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน Story Telling ม.ต้น 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภูมิภาค ปี 2561 

ส านักงาน สกสค. จังหวัดล าปาง 
 
โรงเรียนล าปางกัลยาณ ี
โรงเรียนเมืองมายวิทยา 
สพฐ. 

5.วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ “English Camp 2019” 
- Organizing Committee “The Regional OBEC English Debate 
Competition 2018” 
-กรรมการตัดสินการแข่งขันหมากกระดาน (Crossword) ม.4 – ม.6 การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ปี 2561 
-ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันหมากกระดาน 
(Crossword) ม.4 – ม.6 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ปี 
2561 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
สพฐ. 
โรงเรียนล าปางกัลยาณ ี
สพม.35 

6.Organizing Committee “The Regional OBEC English Debate 
Competition 2018” 
-รางวัลชนะเหรียญทอง งานประกวดสื่อ นวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียนฯ  
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

สพฐ. 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม ่
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม ่



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-การตีพิมพ์บทความทางวิชาการดังกล่าวในวารสาร “เอกสารหลังการประชุม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ครั้ งที่  1 The 1st CMU Annual Conference in 
Education [CMU ACE 2018]” 
-รางวัลการน าเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) ยอดเยี่ยม ในงาน การ
ประชุมวิชชาการศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 “50 ปี ศึกษาสตร์ 
สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม”่ 
-รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา ตอน
ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
-ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 กิจกรรม 
Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.4 – ม.6) 
-รางวัล “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 
-วิทยากร O-NET ม.6 โรงเรียนเถินวิทยาคม จังหวัดล าปาง 
-วิทยากรสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR 

สพฐ. 
 
สพม.35 
บริษัท แม็คเอ็นดูกา จ ากัด 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพ ู

7.คนดีศรีบุญวาทย์ 
-คนดีกลุ่มสาระฯ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 

8.ครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ. 
9.รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 10,000 คุรชุน คนคุณธรรมระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน  
(Story Telling) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

สพม.35 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ศิลปหัตถกรรม-สพฐ. 

10.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขัน 
Multi Skills ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
-รางวัล “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2561 
-ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูแห่งชาติประจ าปีการศึกษา 2561 

สพฐ. 
สพม.35 
สพฐ. 

11.รางวัล “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2561 
-รางวัลคนดี ศรีบุญวาทย์ระดับกลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 2561 
-ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน Speech ม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
-วิทยากร O-NET ม.3 

สพม.35 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
สพม.35 

 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข 
1.ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สพม.35 
2.ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมละครสั้น
ภาษาจีน 

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร 

3.ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน 

สพฐ. 

4.ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
ละครสั้นภาษาจีน 

สพม.35 

5.คนดีศรีบุญวาทย์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
6.เกียรติบัตร : วิทยากรค่ายภาษาและวัฒนธรรม ฝรั่งเศส Ver l’s 
international avec le francais 

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาค
กลาง โรงเรียนราชนิีบูรณะ 

7.รางวัลเหรียญทอง งานวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมการประกวดสื่อและ
นวัตกรรม งานวิจัย ส าหรับครูประจ าปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 

8.ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบค าถามความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 

9.ผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมตอบค าถาม
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

10.คนดีศรีบุญวาทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
11.ครูผู้ฝึกซ้อม การประกวดเรียงความภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ สพฐ. 
12.ครูผู้ฝึกซ้อม การประกวดเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ สพฐ. 
13.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การ
แข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับจังหวัด 

สพม.35 

14.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การ
แข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรม
นกัเรียน ระดับชาติ 

สพฐ. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตการแข่งขัน
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1 – ม.3 

สพม.35 

2.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ รับเขตการแข่งขัน 
ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4 - ม.6 

สพม.35 

3.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.
1 – ม.3 

สพม.35 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
4.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.
4 – ม.6 

สพม.35 

5.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันเขียนภาพไทย ประเพณี ม.1 – ม.3 

สพม.35 

6.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
แข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1 - ม.3 

สพม.35 

7.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตการแข่งขัน
เขียนภาพไทย ประเพณี ม.4 – ม.6 

สพม.35 

8.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตการแข่งขัน
เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4 – ม.6 

สพม.35 

9.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4 ระดับเขตการแข่งขัน
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1 – ม.3 

สพม.35 

10.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตการแข่งขัน
วาดภาพลายเส้นระดับ ม.1 – ม.3 

สพม.35 

11.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตการแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้นระดับ ม.4 – ม.6 

สพม.35 

12.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ ระดับเขตการ
แข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับ ม.1 – ม.3 

สพม.35 

13.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ ระดับเขตการ
แข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับ ม.4 – ม.6 

สพม.35 

14.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ ระดับเขตการ
แข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับ ม.1 – ม.3 

สพม.35 

15.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับเขตการแข่งขัน
ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.4 – ม.6 

สพม.35 

16.รางวัลเหรียญทองระดับ เขตระดับ การแข่ขันประกวดขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งหญิง ม.1 – ม.3 

สพม.35 

17.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศระดับเขต การ
แข่งขันประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.4 – ม.6 

สพม.35 

18.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ ระดับเขต การ
แข่งขันประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ม.4 – ม.6 

สพม.35 

19.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ ระดับเขต การ
แข่งขันประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ม.1 – ม.3 

สพม.35 

20.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขต การแข่งขันประกวด
ขับร้องเพลงสากลชาย ม.1 – ม.3 

สพม.35 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
21.ครูผู้สอนนักเรียนได้รบัรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขต การแข่งขันประกวด
ขับร้องเพลงสากลชาย ม.4 – ม.6 

สพม.35 

22.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตการแข่งขันประกวด
ขับร้องเพลงสากลหญิง ม.1 – ม.3 

สพม.35 

23.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศระดับเขตการ
แข่งขันประกวดขับร้องเพลงสากลหญิง ม.4 – ม.6 

สพม.35 

24.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ ระดับเขต การ
แข่งขันประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ม.1 – ม.3 

สพม.35 

25.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ ระดับเขต การ
แข่งขันประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ม.1 – ม.3 

สพม.35 

26.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขต การแข่งขัน
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ม.4 – ม.6 

สพม.35 

27.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตการแข่งขันประกวด
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ม.1 – ม.3 

สพม.35 

28.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขต การแข่งขัน
ประกวดขบัร้องเพลงราชนิพนธ์หญิง ม.4 – ม.6 

สพม.35 

29.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ การแข่งขันดนตรี
ประเภทเครื่องเป่าลม ม.4 – ม.6 

สพม.35 

30.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศ ระดับเขต การ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1 – ม.3 

สพม.35 

31.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขต การแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4 – ม.6 

สพม.35 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.35 
2.รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดบัที่1 กิจกรรม การ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดบัชัน้ ม.1- ม.3 

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัล าปาง 

3.ชนะเลิศกีฬาเปตองประเภท ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว หญิงคู่ การ
แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัด
ล าปาง ประจ าปี 2561 
-รองชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดล าปาง ประจ าปี 2561 

ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าปาง 
สมาคมกีฬาจงัหวัดล าปาง 

4.ผู้ฝึกสอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน 
“กฟภ”(PEA) ชิง-ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2561 
รอบคัดตัวแทนภาคเหนือ 

สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 
 สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-ผู้ฝึกสอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด “ยู
โร่เค้ก” Thailand Beach Vollery 2018  รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปีชาย 
-ผู้ฝึกสอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด “ยู
โร่เค้ก” Thailand Beach Vollery 2018  รุ่นอายุ ไม่เกิน 16 ปีชาย 
-ผู้ฝึกสอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 คร้ังที่ 35 รุ่นยุวชนหญิง 
-ผู้ฝึกสอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลในร่มกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 คร้ังที่ 35 ประเภททีมชาย 
-ผู้ฝึกสอนดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กีฬาวอลเลย์บอล
ชายหาดกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 เขตที่ 5 ประจ าปี 
2561 ประเภททีมหญิง 
-ผู้ฝึกสอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกีฬา
นักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่  40 เขตที่  5 ประจ าปี 2561 
ประเภททีมหญิง 
-ผู้ฝึกสอนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  40 เขตที่  5 ประจ าปี 2561  
ประเภททีมชาย 
-ผู้ฝึกสอนรางวัล กีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ”(PEA) ชงิชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2561 รอบชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ณ จ.กระบี ่
-ผู้ฝึกสอนการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จ.
นครสวรรค์ 

สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 
กรมพลศึกษา 
กรมพลศึกษา 
กรมพลศึกษา 
สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 

5.ครูผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษาที่ 5 จังหวัด
ล าปาง ประจ าปี 2562 
-ครูผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน้ า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาว่ายน้ า  
ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ล าปาง 
จังหวัดล าปางร่วมกับส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดล าปาง 

6.รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชัน้ ม.4-6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียน  กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดล าปาง เขต 1 ประจ าปี
การศกึษา 2561 

กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัล าปาง 
สพฐ. 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการตอบ
ปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 -6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรยีน 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี (งานบ้าน) 
1.ได้เข้าร่วมกิจกรรม“10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

สพม.เขต 35 

2.ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อ นวัตกรรม ปีการศึกษา 
2561 “บุญวาทย์ 120 ปี มุ่งทักษะ 7 C เพิ่มพูนความดีสู่อนาคตใหม่” 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย 

3.ได้เข้าร่วมกิจกรรม“10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

สพม.เขต 35 

4.ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อ นวัตกรรม ปีการศึกษา 
2561 “บุญวาทย์ 120 ปี มุ่งทักษะ 7 C เพิ่มพูนความดีสู่อนาคตใหม่” 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย 

5.ได้เข้าร่วมกิจกรรม“10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

สพม.เขต 35 

6.ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดสื่อ นวัตกรรม ปีการศึกษา 
2561 “บุญวาทย์ 120 ปี มุ่งทักษะ 7 C เพิ่มพูนความดีสู่อนาคตใหม่” 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวาทย์วทิยาลัย 

7.ได้เข้าร่วมกิจกรรม“10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

สพม.เขต 35 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 
8.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 68 

สพฐ.  

9.ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68 

สพฐ.  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี (งานช่าง) 
10.เป็นวิทยากรอบรมการจัดการเรียนรู้โครงการเพาะพันธ์ปัญญาด้วย
โครงงานฐานวิจัย 
-ปลูกป่า และสร้างฝายชะลอน้ าตามรอยพ่อ ตามโครงการยุว ทสม. 
ต้นกล้านักอนุรักษ์ชุมชน 
สร้างห้องเรียน 4.0 ด้วยเทคโนโลยีอย่างง่าย (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
-เหรียญทองการประกวดสื่อนวัตกรรม ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท 
ปูนซิเมนตไ์ทย (ล าปาง) จ ากัด 
สพฐ.  
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

สพม.35 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
11.เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันบังคับ
ด้วยวิทยุประเภททิ้งสัมภาระรับเหรียญทอง 
-เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันอากาศ
ยานบังคับด้วยวิทยุประเภททิ้งสัมภาระรับเหรียญทองแดง 

สพฐ. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) 
12.การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ ์เครือข่าย ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์
-วิทยากีกิจกรรมโครงการค่ายคอมพิวเตอร์ 

เครือห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กลุม่สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย 

13.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวลัระดับเหรียญทอง การแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดบัชัน้ ม.1 - ม.3 ระดับภาคเหนือ 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ
ตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับจังหวัด 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างการ
ตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับประเทศ 

 สพฐ. 
งานศิลปหัตถกรรม คร้ังที่ 68 จังหวัดล าปาง 
/ สพม.35 
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 จังหวัดล าปาง 
/ สพม.35 

14.กรรมการอ านวยการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ 
-กรรมการควบคุมและผู้ ช่ วย เลขนุการจัดการแข่งขันทั กษะ
คอมพิวเตอร ์
-คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ การเงินพัสดุ 
-ครูผู้สอนการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
-ครูดีไม่มีอบายมุข 
-Participated as a trainer in “Creative Thinking 101 for Daring 
C21 Northen Thai Teachers of English” Workshop 
-คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
ครูผู้สอนการแข่งขันการสร้างเกม 
-ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 - 
ม.6 

สพฐ. 
สพฐ. 
สพฐ. 
สพฐ. 
สพฐ. 
สพม.35 และศูนย์ Eric 
สพฐ. 
สพม.35 
สพม.35 

15.กรรมการ/งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.35 
16.วิทยากรอบรมเตรียมความพร้อมการสอบโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ 
-ที่ปรึกษานักเรียนชนะเลิศการแข่งขันเขียนโปรแกรม งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2560 
-วิทยากรอบรมการสร้างโปรแกรมประมวลผลการเรียน 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-ที่ปรึกษาการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 
คร้ัง 18 
-วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา DLIT 
-วิทยากรอบรมการใช้ google App ในการเรียนการสอน 
-ผู้ดูแลระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 
65 สพม.35 
-ผู้ดูแลระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 
66 สมพ.35 
-ผู้ดูแลระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 
66 ระดับภาค 
-ผู้ดูแลระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 
67 สมพ.35 
-วิทยากรอบรมการสร้างระบบสารสนเทศออนไลน์ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
สพฐ. 
สพฐ. 
สพฐ. 
สพฐ. 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

17.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวลัเหรียญเงิน การแข่งขันติดต่อ
ภาพยนตร์ ระดบั ม.4 – ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันติดต่อ
ภาพยนตร์ ระดับ ม.4 – ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Web 
Editor  ระดับ ม.4 – ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันติดต่อ
ภาพยนตร์ ระดับ ม.4 – ม.6 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Web 
Editor  ระดับ ม.4 – ม.6 

ภาคเหนือ จังหวัดก าแพงเพชร 
สพม.35 
สพม.35 
สพม.35 
สพม.35 

18.นายอิสเรศ  พรหมศิลป์ 
พัฒนาทักษะการเขียนรายงานผลการด าเนินงานขององค์กรด้วย
เกณฑ์รางวัลเห่งคุณภาพ สพฐ. (OBECQA) 
-เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการบริหารยกระดับคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มบริหาร
วิชาการ 
-โครงการส่งเสริมครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-การเขียนรายงานวิธีการและผลการด าเนินการตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพ 
-ประชุมปฏิบัติการ PLC สารสนเทศศึกษาค้นคว้าอิสระ 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานห้องสมุด) 
19รางวัลเหรียญเงิน การประกวดสื่อ นัวติกรรมและการวิจัยในชั้น
เรียน เนื่องในวันวิชาการ “บูญวาทย์ 120 ปี ประจ าปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานแนะแนว) 
1.รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดบัดีเดน่ 
ประเภทบุคคล สาขาสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
-ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor: YC ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
-รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
สพฐ. 
 

2.ครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 สหวิทยาเขตบุญวาทย ์
 

ตารางที่ 69 แสดงผลงานดีเดน่ของนักเรียน 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1.รางวัลชนะเลิศ การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลที่ 6 ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2561 

วชิราวุธวิทยาลยั  กรุงเทพมหานคร 

2. เข้าร่วมการแข่งขัน การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนพินธ์ใน
รัชกาลที่ 6 ปี 2561 

วชิราวุธวิทยาลยั  กรุงเทพมหานคร 

3.รางวัลชมเชย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับม.1-3 ปี 2561  สพฐ. 
4.รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพดูสนุทรพจน์ โครงการประกวด
สื่อสนัติภาพ ครั้งที ่4 ป ี2561 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

5.รางวัลชมเชย  การแข่งขันประพันธ์ บทร้อยกรองสด เนื่องในวัน
มหิดล ครั้งที่ 11 ปี 2561  
-รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี 11(6บท) ระดับชั้นม.1 – 3 ปี 2561 
-รางวัล อันดับ 24 ระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนรุน่
ใหม่ กาพย์ยานี 11(6บท) ระดับชั้นม.1 – 3 ปี 2561 
-รางวัลชมเชย การแข่งขันการแต่งค าประพันธ์ โครงการ “งานสานศิลป์ 
ถิ่นมนุษย์” คร้ังที่ 9 ระดับชั้น ม.1 – 3 ปี 2561 

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
งานศิลปหัตถกรรม 
สพม.35 
งานศิลปหัตถกรรม 
สพฐ. 
คณะมนุษย์ศาสตร ์
มร.ลป. 

6.เข้าร่วมการแข่งขัน ประพันธ์บทร้อยกรองสด เนื่องในวันมหิดล     
คร้ังที่ 11 ปี 2561 

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7.เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ถ้วยรางวัล
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
8.รางวัลชมเชย ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งขันภาษาไทย
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15  ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ ปี 2561 

มูลนิธิร่มฉัตร 

9.รางวัลชมเชย ระดบัชาติ และรางวัลชนะเลิศ ระดบัภาคเหนือ การ
แข่งขันอ่านฟังเสียง โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์                     
ไทย ระดบัชาติ ถ้วยรางวลัพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

ธนาคารธนชาต ิ

10.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม คร้ังที่ 24 ระดับ
จังหวัดล าปาง ปี 2561 
-เข้าร่วม การแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ครั้งที่ 24 
ระดับภาคเหนือ ปี 2561 

สโมสรไลออนส์สากล 
 
สโมสรไลออนส์สากล 

11.รางวัลชมเชย การแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทย คร้ังที่ 10 ระดับ
ภาคเหนือ ปี 2561 

สโมสรไลออนส์สากล 

12.เข้าร่วมการแข่งขัน การแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทย ครั้งที่ 10 ปี 2561 สโมสรไลออนส์สากล 
13.เข้าร่วมการแข่งขัน การแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทย ครั้งที่ 10 ปี 2561 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแต่งค าประพันธ์ โครงการรักษ์ภาษาไทย 
ระดับชั้นม.4 – 6 ปี 2561 

สโมสรไลออนส์สากล 
สพม.35 

14.รางวัลชนะเลิศ พินิจวรรณคดี โครงการรักษ์ภาษาไทย  ระดับชั้นม.1-3 ปี 
2561 

สพม.35 

15.เข้าร่วมการแข่งขัน พินิจวรรณคดี โครงการรักษ์ภาษาไทย  ระดับชั้นม.4-6 
ปี 2561 

สพม.35 

16.เข้าร่วมการแข่งขัน การย่อความ โครงการรักษ์ภาษาไทย ม.1- 3 ปี 2561 สพม.35 
17.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การย่อความ โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับชั้น
ม.4 – 6 ปี 2561 

สพม.35 

18.เข้าร่วมการแข่งขันการแต่งค าประพันธ์ โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับชั้นม.
1- 3 ปี 2561 

สพม.35 

19.เข้าร่วมการแข่งขันการคัดลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับชั้นม.1 – 3 
ปี 2561 

สพม.35 

20.เข้าร่วมการแข่งขนัการคัดลายมือ โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับชั้นม.4 – 6  
ปี 2561 

สพม.35 

21.เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรียงความ โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับช้ันม.1 – 3 ปี 
2561 

สพม.35 

22.เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรียงความ โครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับช้ันม.4 - 6 ปี 
2561 

สพม.35 

 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
23.รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 – 3 ปี 2561 
-รางวัล อันดับ 5 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 – 3 ปี 2561 
-เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือ โครงการ “งานสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์” ครั้งที่ 9 
ระดับชั้น ม.1 – 3 ปี 2561 

งานศิลปหัตถกรรม 
สพม.35 
งานศิลปหัตถกรรม 
สพฐ. 
คณะมนุษยศาสตร ์
มร.ลป. 

24.รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 - 6 ปี 2561 
-รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ม.4 - 6 ปี 2561 
-เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือ โครงการ “งานสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์” ครั้งที่ 9 
ระดับชั้น ม.4 - 6 ปี 2561 

งานศิลปหัตถกรรม 
สพม.35 
งานศิลปหัตถกรรม 
สพฐ. 
คณะมนุษยศาสตร ์
มร.ลป. 

25.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นม.1 – 3 ปี 2561 

งานศิลปหัตถกรรม 
สพม.35 

26.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นม.1 – 3 ปี 2561 

งานศิลปหัตถกรรม 
สพม.35 

27.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพินิจ
วรรคดี ระดับชั้น.1 – 3 ปี 2561 

งานศิลปหัตถกรรม 
สพม.35 

28.รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรคดี ระดับชั้น
ม. 4 – 6 ปี 2561 
-เข้าร่วมแข่งขัน อันดับ 4 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรคดี 
ระดับชั้นม. 4 – 6 ปี 2561 

งานศิลปหัตถกรรม 
สพม.35 
งานศิลปหัตถกรรม 
สพฐ. 

29.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้นม.1 – 3 ปี 2561 

งานศิลปหัตถกรรม 
สพม.35 

30.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้นม.4 – 6  ปี 2561 

งานศิลปหัตถกรรม 
สพม.35 

31.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ระดับช้ันม.1 – 3 ปี 2561 

งานศิลปหัตถกรรม 
สพม.35 

32.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ระดับช้ันม.1 – 3 ปี 2561 

งานศิลปหัตถกรรม 
สพม.35 

33.รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ โครงสี่
สุภาพ ระดับช้ันม.4 – 6 ปี 2561 
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ 
โครงสี่สุภาพ ระดับช้ันม.4 – 6 ปี 2561 

งานศิลปหัตถกรรม 
สพม.35 
งานศิลปหัตถกรรม 
สพฐ. 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
34.รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคม
เดิม) ระดับช้ันม.1 – 3 ปี 2561 
-รางวัล อันดับ 32 ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคม
เดิม) ระดับช้ันม.1 – 3 ปี 2561 

งานศิลปหัตถกรรม 
สพม.35 
งานศิลปหัตถกรรม 
สพฐ. 

35.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาไทย (ค าคมเดิม) ระดับชั้นม.4 - 6 ปี 2561 

งานศิลปหัตถกรรม 
สพม.35 

36.เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือ โครงการ “งานสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์” ครั้งที่ 9 
ระดับชั้น ม.1 – 3 ปี 2561 

คณะมนุษยศาสตร ์
มร.ลป. 

37.เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือ โครงการ “งานสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์” ครั้งที่ 9 
ระดับชั้น ม.4 - 6 ปี 2561 
-รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ “161 ปี ชาตกาลพ่อเจ้าฯ” ระดับชั้นม.
4 – 6  ปี 2561 

คณะมนุษยศาสตร ์
มร.ลป. 

สมาคมนักเรียนเกา่ 
บุญวาทย์วทิยาลัย 

38.เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือ โครงการ “งานสานศิลป์ ถิ่นมนุษย์” ครั้งที่ 9 
ระดับชั้น ม.4 - 6 ปี 2561 

คณะมนุษยศาสตร ์
มร.ลป. 

39. รางวัลชมเชย การแข่งขันการแต่งค าประพันธ์ โครงการ “งานสานศิลป์ ถิ่น
มนุษย์” ครั้งที่ 9 ระดับชั้น ม.4 - 6 ปี 2561 

คณะมนุษยศาสตร ์
มร.ลป. 

40.รางวัลชนะเลิศ การกล่าวสุนทรพจน์ “สหกรณ์กับชีวิตประจ าวัน” 
ระดับชั้นม.1 – 3 ปี 2561 

จังหวัดล าปาง 

41.รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความ “161 ปี ชาตกาลพ่อเจ้าฯ” ระดับชั้น
ม.1 – 3 ปี 2561 

สมาคมนักเรียนเกา่ 
บุญวาทย์วทิยาลัย 

42.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดเรียงความ “161 ปี ชาตกาลพ่อเจ้า
ฯ” ระดับชั้นม.1 – 3 ปี 2561 

สมาคมนักเรียนเกา่ 
บุญวาทย์วทิยาลัย 

43.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดเรียงความ “161 ปี ชาตกาลพ่อเจ้า
ฯ” ระดับชั้นม.1 – 3 ปี 2561 

สมาคมนักเรียนเกา่ 
บุญวาทย์วทิยาลัย 

44.รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ “161 ปี ชาตกาลพ่อเจ้าฯ” ระดับชั้นม.
1 – 3 ปี 2561 

สมาคมนักเรียนเกา่ 
บุญวาทย์วทิยาลัย 

45.รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ “161 ป ีชาตกาลพ่อเจ้าฯ” ระดับชั้นม.
1 – 3 ปี 2561 

สมาคมนักเรียนเกา่ 
บุญวาทย์วทิยาลัย 

46. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดเรียงความ “161 ปี ชาตกาลพ่อ
เจ้าฯ” ระดับชั้นม.4 – 6  ปี 2561 

สมาคมนักเรียนเกา่ 
บุญวาทย์วทิยาลัย 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
47.รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ “161 ปี ชาตกาลพ่อเจ้าฯ” ระดับชั้นม.
4 – 6  ปี 2561 

สมาคมนักเรียนเกา่ 
บุญวาทย์วทิยาลัย 

48.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดเรียงความ “161 ปี ชาตกาลพ่อเจ้า
ฯ” ระดับชั้นม.4 – 6  ปี 2561 

สมาคมนักเรียนเกา่ 
บุญวาทย์วทิยาลัย 

49.รางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ “161 ปี ชาตกาลพ่อเจ้าฯ” ระดับชั้นม.
4 – 6  ปี 2561 

สมาคมนักเรียนเกา่ 
บุญวาทย์วทิยาลัย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
1.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท 3D ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.
1-ม.3 

สพม. 35 

2.รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4 – 6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพม.35 ครั้งที่ 67 

3.การแข่งขันทักษะสะเต็ม (STEM Skill Competition)  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย Thailand STEM Festival 2018 ระดับ
เหรียญเงิน 

สพฐ. 

4.นักเรียนได้รับรางวัลนักเรียนดี ประจ าปีการศึกษา 2561 รร.บุญวาทย์วทิยาลัย 
5.นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เนื่องในวันมหิดลปีการศึกษา 2560 

คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล 

6.นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์การแพทย์เนื่องในวันมหิดล ปีการศึกษา 2561 

คณะแพทย์ศาสตร์มหวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

7.นักเรียนผ่านเข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา สอวน. 
8.นักเรียนผ่านเข้าค่าย 2 โอลิมวิชาการ สาขาชีววิทยา สอวน. 
9.รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

10.รางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัลเชิดชู
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ

11.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้น ม.1- ม.3 

สพม.35 

12.รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การ
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4 – 
6 การศึกษา 2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพม.35 ครั้งที่ 67 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
13.รางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัปรยุทธ์ ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

สพฐ. ร่วมกับโรงเรียนส่วนบุญโญผถัมภ์ 

14.รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ 
ประเภทบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

สพม.35 

15.รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ 
ประเภทบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ระดับภาค 

สพฐ 

16.รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4 – ม.6 ระดับภาค 

สพฐ 

17.รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4 – ม.6 ระดับชาติ 

สพฐ 

18.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยา และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงโล่ พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์วัน อานันทมหิดล 
ประจ าปี 2561 

คณะแพทย์ศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

19.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหิชาการชีววิทยา และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชิงโล่ ราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์วันอานันท
มหิดล ประจ าปี 2561 

คณะแพทย์ศาสตร์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

20.รางวัลระดับเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student 
STEM Project Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Thailand STEM Festival 
2018 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

21.รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ปีการศึกษา 
2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพม.35 ครั้งที่ 67 

22.รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับชาติ
ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

23.รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

24.รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพม.35 ครั้งที่ 67 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
25.เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา – สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ – อพวช. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขากายภาพ 

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อพวช. ร่วมกับ ม.แม่โจ ้

26.นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  1 ประเภท แข่งขันวาดภาพ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ ม.แม่โจ ้

27.นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นม.4 – ม.6 ปึการศึกษา 2561 กลุ่ม
โรงเรียนมัธยมสึกษา 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพม.35 ครั้งที่ 67 

28.นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภท ทดลอง ระดับชั้นม.4 – ม.6 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพม.35 ครั้งที่ 67 

29.นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ จินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ม.ราชภัฏล าปาง 

ม.ราชภัฏล าปาง 

30.รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น 
ม.4 – ม.6 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

31.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพม.35 ครั้งที่ 67 

32.รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับภาคเหนือ 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

33.นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทแข่งขันวาดภาพจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ ม.แม่โจ ้

34.นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นม.1 – ม.3  ระดับชาติปีการศึกษา 2561 
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพม.35 ครั้งที่ 67 

35.นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพจินตการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ณ ม.ราชภัฏล าปาง 

ม.ราชภัฏล าปาง 

36.ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันไข่นิวตัน ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในงาน 
“วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏล าปาง 61” 

มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 

37.ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพม.35 ครั้งที่ 67 

38. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
-เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 
งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
39.รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ประจ าปีการศึกษา 
2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

40.รางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว ระดับจังหวัด จังหวัดล าปาง 
41.รางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว ระดับจังหวัด สพม.35 
42.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังยางงานศิลปหัตถกรรม สพม.35 
43.เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับเขต สพม.35 
44.เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ สพฐ 
45.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ปการศึกษา 2561 โรงเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคเหนือตอนบน 

เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตสา
สตร์ เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อมเครือข่าย 
ภาคเหนือตอนบน 

46.รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

สพม เขต 35 

47.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงาน “วิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏล าปาง 
61” 

คณะวิทยาศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง 

48ผลการสอบเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขา ฟิสิกส์ ค่าย 1 จ านวน 7 คน มูลนิธิ สอวน. 
49.ผลการสอบเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขา ฟิสิกส์ ค่าย 2 จ านวน 5 คน มูลนิธิ สอวน. 
50.นักเรียนได้รางวัลเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ปลาย ระดับเขต
พื้นที่ 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพม. 35 ครั้งที่ 67 

51.นักเรียนได้รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ปลาย  ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรม /สพฐ. ครั้งที่ 67 
52.นักเรียนผ่านเข้าค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา สอวน. 
53.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง 

สพม เขต 35 

54.เข้าแข่งขันโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2019 รองชิงชนะเลิศ NECTEC 
55.เข้ารองชิงชนะเลิศการประกวดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2019 ระดับ
ภาคเหนือ 

NECTEC 

56.รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงาน ในงาน “เวทีแห่งการเรียนรู้ นักเรียน ครู 
ผู้บริหารและกัลยาณมิตร เครือข่ายโรงเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา” ในวันที่ 16 – 
18 มีนาคม 2562 

ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง และ 
สกว. 

57.รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1 – 3 ประจ าปีการศึกษา 
2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพม.35 ครั้งที่ 67 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
5 8 . THE BRONZE MEDAL WINNER OF THEGREAT SCIENCE IDEAS 
(MODULE) OF THE 7th ASEAN PLUS THREE JUNIOR 

MINISTRY OF ENERGY, SCIENCE, 
THCHNOLOGY, ENVIPONMENT AND 
CLIMATE CHANGE 

59.รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 
ม.3 

สพฐ 

60.รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3 

สพฐ 

61รางวัลเหรียญทองแดง ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “การพัฒนาท่อไอเสีย
รถจักรยานยนต์ด้วย สนามแม่เหล็กไฟฟ้า” โครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์
รุ่นใหม ่ประจ าปี 2562 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) 

62.รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 
สาขาวิศวกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษา เรื่อง เครื่องหมุนเหวี่ยงสารพลังงานมือจาก
แนวคิดของเล่นพื้นบ้าน 

ฝ่ายบริหารและสนบัสนนุงานวจิัยศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาต ิ

63.รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา 
(Student STEM Project Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย เชยีงใหม ่

64.รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Stundent STEM 
Project Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย เชยีงใหม ่

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
1.รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น 
ม.ต้น ประจ าปีการศึกษา 2561  

งานศิลปหัตถกรรม  
สพม.35 ครั้งที ่67 

2.รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ต้น 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561  

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

3.ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสาตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3 

กลุ่มโรงเรียนมัธยม 

4.ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพม.35 ครั้งที ่67 

5.ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – 3 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

6.รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

7.รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติประจ าปีการศึกษา 2561 
8.รางวัลเหรียญทอง การน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง Divide by 
Diagonal ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โครงการพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร ์

ภาควชิาคณติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

9.รางวัลเหรียญเงิน การน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ เร่ือง Realm of 
Validness ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โครงการพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร ์

ภาควชิาคณติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

10.ได้รับรางเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 – 3 กลุ่มโรงเรียนมัธยม 
11.ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนล าปางกัลยาณ ี

12.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 
ณ จังหวัดพะเยา 

13.ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 – 6 

สพฐ. 

14.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 – ม6 กิจกรรมเปิดกล่องชอล์กครั้งที่ 16 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

15.รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 – 
ม.6 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

16.รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ปี 2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพม.35 ครั้งที ่67 

17.ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชัน้ 
ม.1 – 3 ปี 2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพม.35 ครั้งที ่67 

18ได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1 – 3 ปี 
2561  

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

19.นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4 – ม.6  ปี 
2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

20.ได้รับรางวลัเหรียญทอง การแขง่ขันซูโดกุระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประจ าปีการศึกษา 2561  

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
21.รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเทศสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น 
ม.4 – ม.6 ระดับกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

22.รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเทศสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 
ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

23.รับรางวัลระดับเหรียญทอง การน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ โครงการ
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ของภาควิชา 
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

24.ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 และ ค่าย 2 สาขา
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

25.รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

26รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ต้น 
ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561  

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

27. รางวลัเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณติศาสตรป์ระเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์ใช ้ระดบัชัน้ ม.ปลาย 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

28.ได้รับรางวลัระดบัเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการและประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ของ
นักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

29.รางวัลเหรียญทอง (คะแนนเต็ม) ระดับประเทศได้รับถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันการคิด
และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ระดับชั้น ม.1 – ม.3 เพียงคนเดียวของ
ประเทศไทย 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

30.ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิก Hanoi Open Mathematics Competition (HOMC) 
ณ ประเทศ เวียดนาม ปี 2562 

สพฐ. 

31.รางวัลเหรียญทอง Perfect Score (คะแนนเต็ม) อันดับที่ 1 ของประเทศ 
จากการแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) 

สพฐ. 

32.รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม ม.ต้น ระดับ
ภาคเหนือจากการแข่งขันความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์โดยสมาคม
คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปีการศึกษา 2560 

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถัมภ ์



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
33.ราชวัลชนะเลิศ (100 คะแนนเต็ม) จากการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ภาคเหนือ ระดับ ม.1 – 3 

สพฐ. 

34.รางวัลชนะเลิศทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จากการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 
ระดับภาค ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนสิรินธราชวิทยาลัย 

36.รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 (6th 
Thailand Mathematics Contest) และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ 

TMC 

37.ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้า
ร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 15 และได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง 

สอวน. 

38.รางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศจากการแข่งขันความรู้ความสามารถ
ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (TEDET) 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับธนาคารออมสิน และ
บริษัทเอดู พาร์คจ ากดั 

39.ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการ
แข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 – ม.3  

สพม.35 

40.ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณติศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

สพม.35 

41.ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณติศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

สพม.35 

42. ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณติศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

สพม.35 

43.ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณติศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

44.ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณติศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
45.ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณติศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ประจ าปีการศึกษา 2561 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

46.ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภททฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 (ระดับ
จังหวัด) 

สพม.35 

47.ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี
หรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 (ระดับภาค) 

สพม.35 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก 
1.กิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills ระดับชั้น ม.1 – ม.3 ระดบัเขตพืน้ที่
การศึกษา 
-เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
ระดับชาติ 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพม.35 ครั้งที ่67 
งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

2.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดบัชัน้ ม.4 –ม.6 
ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มเครือข่ายวิชาการบุญวาทย ์

3.Best Speaker การแข่งขนัโตะ๊สาระวาทีภาษาอังกฤษระดบัภูมิภาค
ภาคเหนือ 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

4.การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 กิจกรรม  
Multi Skills Competition ระดบัชั้น ม.4 – ม.6 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

5. การแข่งขัน การโตส้าระวาทีภาษาอังกฤษ ภาคเหนือ งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

6. การแข่งขันหมากกระดาน (Corssword) ระดบัชัน้ ม.4 – ม.6 ปีการศึกษา 
2561 จังหวัดล าปาง 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพม.35 ครั้งที ่67 

7.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระบดับชั้น ม.1 – ม.
3 ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มเครือข่ายวิชาการบุญวาทย ์

8.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดบัชัน้ ม.1 – ม.3 
ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560 
-การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 
ปีการศึกษา 2560 

งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 
งานศิลปหัตถกรรม  
สพฐ. ครั้งที่ 67 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข 
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมละครสั้น ภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2.รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน สพฐ. 
3.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบค าถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมตอบ ค าถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ประเทศจีน 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

5.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน สพม.35 
6.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจนี 
ระดับมัธยมศึกษาปลาย 

มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 

7.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน ม.ต้น สพม.35 
8.ประกาศนียบัตร DELF SCOLAIRE A2 สถานเอกอัครราชฑตูฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย 
9.เกียรติบัตรรางวัลชมเชยการแข่งขันเขียนบรรยายเป็นภาษาฝรั่งเศส สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส ในพระราชูปถัมภ ์
10.การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นเหรียญทอง ล าดับที่  5 
ระดับประเทศ 

สพฐ. 

11.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ ภาษาญี่ปุ่นเหรียญทอง ล าดับที่  6 
ระดับประเทศ 

สพฐ. 

12.รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4 – ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนกัเรียนระดับจังหวดั 

สพม.35 

13.รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นม.4 – ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

สพฐ. 

14รางวัลชมเชย กิจกรรมการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญีปุ่น่ ม.เชียงใหม ่
15การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศสระดับประเทศ สมาคมครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสแห่ง ประเทศไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.1 – ม.3 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
2.เหรียญเงินอันดับที่ 31 ระดับชาติ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4 – ม.6 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
3.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที ่1 ระดับชาติ การแข่งขันเขียนภาพ
ไทยประเพณี ม.1 – ม.3 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

4.รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 8 การแข่งขันภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1 
– ม.3 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

5.รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสี
เอกรงค์ ม.4 – ม.6 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

6.การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1 – ม.3 รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 17 
ระดับชาติ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

7.เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ าปีพ.ศ. 2561 กระทรวงวัฒนธรรม 
8.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกดขับร้องเพลงพระราชนพินธ์หญิง ม.4 
– ม.6 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
9.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชาย ม.4 – ม.6 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

10.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.4 – 
ม.6 ระดับชาติ 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

11.รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 6 ระดับชาติ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.
4 – ม.6 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

12.ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชาติ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

13.รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 6 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
14.รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4 – ม.6 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
15.รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 7 ระดับชาติ การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1 
– ม.3 

สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 

16.รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขต การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1 – 
ม.3 

สพม.35 

17.รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขต การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4 – 
ม.6 

สพม.35 

18.รางวัลเหรยีญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1 – ม.3 สพม.35 
19.รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4 – ม.6 สพม.35 
20.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.1 – ม.3 

สพม.35 

21.รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตการแข่งขัน เขียนภาพไทยประเพณี 
สพม.35 

สพม.35 

22.รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค์ ม.1 – ม.3 

สพม.35 

23.รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค์ ม.4 – ม.6 

สพม.35 

24.รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 4 ระดับเขต การแข่งขันสร้างสรร์ภาพด้วย
การประติด ม.1 – ม.3 

สพม.35 

25.รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขตการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ
ม.1 – ม.3 

สพม.35 

26.รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขต การแข่งขันวาดภาพลายเสน้ ระดับ ม.4 – ม.
6 

สพม.35 

27.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศระดับเขต การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.1 – 
ม.3 

สพม.35 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
28.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศระดับเขต การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.4 – 
ม.6 

สพม.35 

29.รางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศระดับเขต การแข่งขันประกวดขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งชาย ม.1 – ม.3 

สพม.35 

30.รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับเขตการแข่งขันประกวดขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งชาย ม.4 – ม.6 

สพม.35 

31.รางวัลเหรียญทองระดับ เขตระดับ การแข่งขันประกวดขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งหญิง ม.1 – ม.3 

สพม.35 

32.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ ระดับเขตการแข่งขันประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งหญิง ม.4 - ม.6 

สพม.35 

33.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ ระดับเขตการแข่งขันประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุงชาย ม.4 – ม.6 

สพม.35 

34.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ ระดับเขตการแข่งขันประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุงหญิง ม.1 – ม.3 

สพม.35 

35.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ ระดับเขต การแข่งขันประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุงหญิง ม.4 – ม.6 

สพม.35 

36.รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขต การแข่งขันประกวดขับร้องเพลงสากลชาย 
ม.1 – ม.3 

สพม.35 

37.รางวัลเหรียญทอง ระดับเขต การแข่งประกวดขับร้องเพลงสากลชาย ม.4 
– ม.6 

สพม.35 

38.รางวัลเหรียญทอง ระดับเขต การแข่งขันประกวดขับร้องเพลงสากลหญิง 
ม.1 – ม.3 

สพม.35 

39.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศระดับเขตการแข่งขันประกวดขับร้องเพลง
สากลหญิง ม.4 – ม.6 

สพม.35 

40.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ ระดับเขต การแข่งขันประกวดขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ชาย ม.1 – ม.3 

สพม.35 

41.รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับเขต การแข่งขันประกวดขับร้องเพลง
พระราชนิพันธ์ชาย ม.4  - ม.6 

สพม.35 

42.รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขต การแข่งขันประกวดขับร้องเพลง
พระราชทานนิพันธ์ ม.1 – ม.3 

สพม.35 

43.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตการแข่งขันประกวดขับร้องเพลง
พระราชนิพันธ์ ม.4 – ม.6 

สพม.35 

44.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ การแข่งขันดนตรีประเภทเครือ่งเป่าลม ม.
1 – ม.3 

สพม.35 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
45.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศการแข่งขันดนตรี ประเภทเครื่องเป่าลม ม.
4 – ม.6 

สพม.35 

46.รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.3 – ม.1 สพม.35 
47.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศการแข่งขันระดับการแข่งขันนาฏิประเภท
เครื่องเป่าลม ม.1 – ม.3 

สพม.35 

48.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4 – ม.
6 

สพม.35 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
1.เหรียญทองวิ่ง 100 สปอร์ตฮโีร่ระดับภาคเปน็ตัวแทนระดบัประเทศ กกท. ภาค 5 
2.เหรียญทองระดบัภาค วิ่งผลัด 4 + 400 และวิง่ผลดัผสม ไปแขง่ระดับชาติ
กีฬาแห่งชาต ิครั้งที่ 46 ณ จังหวัดเชียงราย 
-เหรียญทองระดับภาค วิ่งผลัด 4 + 400 และวิ่งผลัดผสม ไปแข่งระดับชาติ
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
-การแสดงแม่ไม้มวยไทย 200 คน ในงานประเมินโรงเรียนพระราชทาน 
-ชนะเลิศกรีฑานักเรียนจังหวัด ประจ าปี 2561 ทุกรุ่น 

กกท. แห่งประเทศไทย 
กกท. แห่งประเทศไทย 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลยั 
สมาคมกีฬาจังหวัดล าปาง 

3.ชนะเหรียญทองวิง่ 100 เมตร 200 เมตร เป็นตวัแทนจังหวดัไปแขง่ขัง
กีฬานักเรียนนักศึกษา ประจ าปี 2561 ระดับภาค ที่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

กกท. แห่งประเทศไทย ภาค 5 

4.เหรียญทอง วิ่ง 100 เตร สปอร์ตฮีโร่ระดบัภาคเปน็ตัวแทนระดับประเทศ 
-รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรม การแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1- ม.3 
-ชนะเลิศกีฬาเปตองประเภท ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว หญิงคู่ การแข่งขัน
กีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดล าปาง 
ประจ าปี 2561 
-รองชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน จังหวัดล าปาง ประจ าปี 2561 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ”(PEA) 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2561 รอบคัดตัวแทน
ภาคเหนือ 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด “ยูโร่เค้ก” 
Thailand Beach Vollery 2018  รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปีชาย 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด “ยูโร่เค้ก” 
Thailand Beach Vollery 2018  รุ่นอายุ ไม่เกิน 16 ปีชาย 

กกท. ภาค 5 
กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวดัล าปาง 

ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าปาง 
สมาคมกีฬาจงัหวัดล าปาง 
สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 
 สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 
กรมพลศึกษา 
กรมพลศึกษา 
กรมพลศึกษา 
สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 
สมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ภาค 5 คร้ังที่ 35 รุ่นยุวชนหญิง 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอลในร่มกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ภาค 5 คร้ังที่ 35 ประเภททีมชาย 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 40 เขตที่ 5 ประจ าปี 2561 ประเภททีมหญิง 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกีฬานักเรียน 
นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 40 เขตที่ 5 ประจ าปี 2561 ประเภททีม
หญิง 
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ คร้ังที่ 40 เขตที่ 5 ประจ าปี 2561  ประเภททีมชาย 
-เข้าร่วมกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ”(PEA) ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจ าปี 2561 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ณ จ.กระบี่ 
-เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 40 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์ 
-ระดับจังหวัด/ นักกีฬาว่ายน้ า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
-ระดับภาค/ นักกีฬาว่ายน้ า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
-ระดับจังหวัด/ นักกีฬาว่ายน้ า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ าชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดล าปาง ประจ าปี 2562 
-ระดับภาค/ นักกีฬาว่ายน้ า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ณ สระว่ายน้ า สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จังหวัดล าปางร่วมกับส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดล าปาง 
จังหวัดน่านร่วมกับส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดน่าน 
 

สมาคมกีฬาจงัหวัดล าปาง 
การท่องเที่ยวและกีฬา จงัหวัดเพชรบูรณ ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี (งานบ้าน) 
1.นักเรยีน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

2.นักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การ
แข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับ
จังหวัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
3.รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์
กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสทิธิภาพการ
จัดการศึกษามัธยมศึกษาจงัหวัดล าปาง 

4.รางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปี 2561  

ศิลปหัตถกรรม/สพฐ. 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี (งานเกษตร) 
5.นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการ
จัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3  

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 68/สพฐ. 

6.นักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการ
จัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1 – ม.3  

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 68/สพฐ.  

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) 
7.ชนะเลิศ เหรียญทองระดับจงัหวัด/กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

งานศิลปหัตถกรรม คร้ังที่ 68 สพม.35 

กลุ่มงานแนะแนว 
1.นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor : YC ระดับชั้น 
ม.1 – ม.3 

สพม.35 

2.นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor : YC ระดับชั้น ม.4 – ม.
6 

สพม.35 

3.นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรม
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Counselor : YC ระดับชั้น ม.1 – ม.
3 

สพฐ. 

4.อันดับที่ 3 ระดับประเทศ/ใบประกาศเกียรติคุณ ชมรมบัณฑิตแนะแนว 
5.อันดับ 1, 2, 3 ระดับภาค/ใบประกาศเกียรติคุณ ชมรมบัณฑิตแนะแนว 
6.อันดับ 1 ของจังหวัด/ใบประกาศเกียรติคุณ ชมรมบัณฑิตแนะแนว 
7.ท าคะแนน PRE รับตรง & AD 4.0 สายวิทย์-คณิตศาสตร์ O-net ได้ 
อันดับที่ 1 ของประเทศ 

ชมรมบัณฑิตแนะแนว 

8.ท าคะแนน PRE รับตรง & AD 4.0 สายวิทย์-คณิตศาสตร์ pat1 ได้ 
อันดับที่ 1 ของประเทศ 

ชมรมบัณฑิตแนะแนว 

9.ท าคะแนน PRE รับตรง & AD 4.0 สายวิทย์-คณิตศาสตร์ ประเภท
คะแนนรวมทุกวิชา ได้ อันดับที่ 2 ของภาคเหนือ 

ชมรมบัณฑิตแนะแนว 

10.ท าคะแนน PRE รับตรง & AD 4.0 สายวิทย์-คณิตศาสตร์ ประเภท
คะแนนรวมทุกวิชา ได้ อันดับที่ 1 ของจังหวัดล าปาง 

ชมรมบัณฑิตแนะแนว 



ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
11.ท าคะแนน PRE รับตรง & AD 4.0 สายวิทย์-คณิตศาสตร์ ประเภท
คะแนนรวมทุกวิชา ได้ อันดับที่ 1 ของโรงเรียน 

ชมรมบัณฑิตแนะแนว 

12.ทุนโอลิมปิควิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

สสวท. 

13.ทุน ก.พ. ส านงาน ก.พ. 
14.ท าคะแนน PRE 9 วิชาสามัญ 61 สายวิทย์ ประเภทคะแนนรวม
ทุกวิชา ได้ อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ 

ชมรมบัณฑิตแนะแนว 

15.ท าคะแนน PRE 9 วิชาสามัญ 61 สายวิทย์ ประเภทคะแนนรวม
ทุกวิชา ได้ อันดับที่ 2 ของภาคเหนือ 

ชมรมบัณฑิตแนะแนว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
- ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ตารางก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ค าสั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าระบบงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................................... 

 
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๔ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการ ประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบกับกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ร ะดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
จ านวน ๓ มาตรฐาน ลงวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของ ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ สอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 

   
 
 
  นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ 
    ผู้อ านวยการโณงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 



ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลาปาง 

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

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 

2561 
ระดับคุณภาพ ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับ 4 ดีเลิศ 80 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
6) มีความรู ้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
1) มีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดตีามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
4) มีสุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพนัธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
3. ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ 4 ดีเลิศ 80 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
6. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

ระดับ 4 ดีเลิศ 80 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับ 4 ดีเลิศ 80 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงแลพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับ 4 ดีเลิศ 80 



 
ค าสั่งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

ที ่ 340/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
 

ตามความในมาตร 5 มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ประกอลกับมัติคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในมาตรฐนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยว่ าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษ า พ.ศ.  2559                                  
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 จ านวน 4 มาตรฐาน 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  9/2546 เรื่อง มอบอ านาจการบังคับบัญชาข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ รับผิดชอบด าเนินการให้
ส าเร็จและบรรลุตามจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์  ประธานกรรมการ 
1.2 นายชาญเจริญ  ซื่อชวกรกุล  กรรมการ 
1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรรมการ 
1.4 นายทวีศักดิ์  พุฒมาเล    กรรมการ 
1.5 นางวิไลภรณ ์  ค าภิระปาวงศ์  กรรมการ 
1.6 นายประกรณ์  ผันผาย   กรรมการ 
1.7 นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
1.8 นางชนิดาภา  สายทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่คือ อ านวยการ และให้ค าปรึกษาการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 
 



2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
   2.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 

 1) นางวิไลภรณ์  ค าภิระปาวงศ์ หัวหน้า 
 2) นางธัญลักษณ์  ศรีไชยชนะ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

    2.2 กลุ่มบริหารอ านวยการและงบประมาณ ประกอบด้วย 
  1) นายชาญเจริญ  ซื่อชวกรกุล หัวหน้า 
  2) นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
     2.3 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
 1) นายประกรณ์  ผันผาย  หัวหน้า 
 2) นายสมชัย  กันทะมา เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา  
   2.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 
 1) นายทวีศักดิ์  พุฒมาเล หัวหน้า 
       2) นายปวิน   เจียไพบูลย์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา  
   2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
 1) นายสิงห์ค า  สอนแปง หัวหน้า 
                 2) นางดวงเดือน  เนาว์พงษ์ไทย เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา  
   2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
       1) นายอาทิตย์  พงศ์สุพัฒน์ หัวหน้า 
       2) นางสาวณัฐชญา  ยศข่าย  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา  

  2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
       1) นายรังสรรค ์  มาปลูก  หัวหน้า 
       2) นายวชิิต   อินนัยไชย เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา  
       3) นางล าดวน  จางสาย  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา  
   2.8 กลุ่มมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
       1) นายบุญดาว  ผัดสุรินทร์ หัวหน้า 
       2) นางฆัสรากร  วงค์ไชย  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.9 กลุ่มสาระกาเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย 
       1) นายถนอมศักดิ์  ทองอ าไพ หัวหน้า 
       2) นางสมสาย  ค าตุ้ยเชื้อ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 



   2.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
       1) นายศักดา  แก้วบุญเรือง หัวหน้า 
       2) นายจรูญ   ค าเผือ  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
       3) นางณปภัช  ช่างสกล  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
       4) นางอรชร  พรศิริ  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก ประกอบด้วย 
       1) นางวชัราวรรณ  ธีรนัยกุล  หัวหน้า 
       2) นางสาวกรพินธุ ์  นิลแพทย์ เจ้าหน้าที่งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
       3) นางจารุพร  แจ่มแจ้ง  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข ประกอบด้วย 
       1) นางสาวภัทรวีร ์  เตชะวรากร หัวหน้า 
       2) นางสาวเรณ ู  จารุจิต  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  3) นางสาวปาริฉัตร  วงค์สม  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.13 English Program ประกอบด้วย 
       1) นางวินดา  เหล่าเทิดพงษ์ หัวหน้า 
       2) นางสาวกมลชนก  ชื่นมนุษย์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 2.14 กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ประกอบด้วย 
       1) นางอรพิน  วิจิตรโสภา หัวหน้า 
       2) นางสุมาล ี  สมแก้ว  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2.15 กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ประกอบด้วย 
       1) นายยมนา  สุขหอม  หัวหน้า 
       2) นางชนิดาภา  สายทอง  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2.16 กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) ประกอบด้วย 
       1) นางประภัสสร  แก้วสถิตย์ หัวหน้า 
       2) นางประภัสสร  แก้วสถิตย์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2.17 กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ประกอบด้วย 
       1) นางสุรีย์รัตน ์  สุนันตา  หัวหน้า 
       2) นางสุรีย์รัตน ์  สุนันตา  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2.18 กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างอุตสาหกรรม) ประกอบด้วย 
       1) นายพัฒนา  ยาใจ  หัวหน้า 
       2) นายสันติชัย  ไชยดี  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 



2.19 กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ประกอบด้วย 
       1) นางจ าเนียร  คันธวะ  หัวหน้า 
       2) นางจ าเนียร  คันธวะ  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2.20 กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานห้องสุมด) ประกอบด้วย 
       1) นายสาวดารารัศ  บัวขาว  หัวหน้า 
       2) นางสาวสรุัตนา  แปงกุล  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2.21 งานแนะแนว ประกอบด้วย 
       1) นางกรรณิกา  อานุภาพบรรเจิด หัวหน้า 
       2) นายชนะพล  อนันชัย  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา

2.22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย 
       1) นางปรารถนา  จันทร์ปัญญา หัวหน้า 
       2) นายอิสเรศ  พรหมศิลป์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 มีหน้าที ่ คือ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
     3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
     4) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
     5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
     6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
     8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 3. คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 
     1. นายชาญเจริญ  ซื่อชวกรกุล  ประธานกรรมการ 

    2. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 
    3. นางจรรยา   แจ้งมงคล  กรรมการ 
    4. นายยมนา   สุขหอม   กรรมการ 
    5. ว่าที่ร้อยตรีก าจร  แสงงาม   กรรมการ 
    6. นายอิสเรศ   พรหมศิลป์  กรรมการ 
    7. นางอภิญญา  ทะแกล้วพันธุ์  กรรมการ 
    8. นายสานิตย์  เตชะสาย  กรรมการ 
    9. นางชนิดาภา  สายทอง   กรรมการและเลขานุการ 
 



    10. นายธนภพ  กรุงวงศ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    11. นายปฐมพงศ์  เสมพิพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    มีหน้าที่  คือ 1) การวางแผน/ขั้นเตรียมการ 
          2) การปฏิบัติ/ขั้นด าเนินการ 
          3) รวบรวม ด าเนินการกรอกข้อมูลระบบประกันคุณภาพภายใน 
          4) รวบรวม จัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
          5) การติดตาม ตรวจสอบ 
          6) การปรับปรุง 
 
ทั้งนี้   ให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความผิดชอบ และเกิดผลดีต่อทางราชการด้วย

ความเรียบร้อย 
 

 
สั่ง ณ วันที่  23  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 
 
 

(นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

 
 
 


