ประวัติโรงเรียน
 โรงเรี ยนแต่เดิมมีพ้น
ื ที่

4 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ต่อมาพระราชวิสุทธิโมลียกพื้นที่
เพิ่มเติมให้ 80 ตารางวา ปัจจุบนั มีพ้นื ที่ 5 ไร่ 20 ตารางวา โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยาเดิมเป็ น
โรงเรี ยนราษฎร์ รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรี ยนรัฐบาล เกิดขึ้นโดยความดาริ ของพระราช
วิสุทธิโมลี (ขาว ปุสสนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวลาโพงและคณะสงฆ์วดั หัวลาโพงได้ร่วมกับ
ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่ น มาลากุล รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสนัน่
สุ มิตร อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา จัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2506 จานวน 600,000 บาท
สร้างอาคารไม้ 2 ชั้น 16 ห้องเรี ยน ซึ่ งปัจจุบนั ได้ร้ื อถอนไปแล้วเนื่องจากสภาพชารุ ดมาก
ในปัจจุบนั พระเทพวิริยาภรณ์ รองเจ้าคณะกรุ งเทพมหานคร เป็ นผูอ้ ุปการะโรงเรี ยน
พุทธจักรวิทยา
 พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณ 700,000 บาท สร้างอาคารปุสสนาค 1 เป็ นตึก 3 ชั้น
 พ.ศ. 2514 จัดตั้งมูลนิธิพุทธจักร เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นกั เรี ยนโรงเรี ยนพุทธ
จักรวิทยา ต่อมามูลนิธิพุทธจักรขยายความช่วยเหลือ โดยมอบทุนการศึกษาให้นกั เรี ยนใน
โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร เขตบางรัก และโรงเรี ยนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเครื อสาย
สัมพันธ์การศึกษา คือ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา โรงเรี ยนหอวัง และโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา
 1 กันยายน พ.ศ. 2518 กรมสามัญศึกษารับโอนโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา เป็ น
โรงเรี ยนรัฐบาล และได้แต่งตั้งให้นายดุสิต พูนพอน อาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนหอวัง มารักษาการ
ในตาแหน่งครู ใหญ่โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยาอีกตาแหน่ง
 พ.ศ. 2519 นายธานี สมบูรณ์บรู ณะ ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนพุทธจักร
วิทยา โดยเปิ ดการเรี ยนการสอนเป็ นสองผลัด (ภาคเช้าและภาคบ่าย) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนอาคารเรี ยน
 พ.ศ. 2521 นายสถิต นิยมโชค ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา
โรงเรี ยนได้รับงบประมาณ 4,000,000 บาท เพื่อสร้างอาคารปุสสนาค 2 เป็ นตึก 4 ชั้น 18
ห้องเรี ยน และ ปี พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสร้างรั้วคอนกรี ตรอบบริ เวณโรงเรี ยนและ
อาคารปุสสนาค 3 ปี พ.ศ. 2523 และ 2526 ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
เพื่อปรับปรุ งห้องสมุด และห้องโสตทัศนศึกษา

นายคานวณ บุญเพ็ชรแก้ว ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักร
วิทยา ปี พ.ศ. 2529 โรงเรี ยนขออนุมตั ิเปิ ดการเรี ยนการสอนเป็ นรอบเดียว (ภาคเช้า) และใช้เงิน
บารุ งการศึกษา จานวน 394,000 บาท เพื่อต่อเติมห้องเรี ยน 2 ห้องบนชั้น 4 อาคารปุสสนาค 2
ปี พ.ศ. 2530 ได้รับมอบ“ศาลาประชาสัมพันธ์” จากคุณบรรยง พิทกั ษ์พงศ์สนิท ประธาน
บรรเทาสาธารณภัยสามย่าน มูลค่า 200,000 บาท และได้รับงบประมาณ 870,000 บาท เพื่อต่อ
เติมห้องเรี ยน 4 ห้องบนชั้น 4 อาคารปุสสนาค 2
 พ.ศ. 2533 นายสนิทพงศ์ นวลมณี ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักร
วิทยา สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา ให้ความอนุเคราะห์จดั ตั้งศูนย์
คอมพิวเตอร์ โดยมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 16 เครื่ อง และเครื่ องพิมพ์ จานวน 2 เครื่ อง และ
จัดสร้างห้องสมุดใหม่ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็ นแหล่งความรู ้แก่นกั เรี ยนและบุคลากรโรงเรี ยน
ปี พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณจานวน 14,380,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรี ยน 6 ชั้น
(อาคารปุสสนาค 1) และได้เปลี่ยนชื่อจาก“โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา” มาเป็ น “โรงเรี ยนมัธยม
วัดหัวลาโพง”
 พ.ศ. 2535 นายสุ วิชย์ นาถะภักฏิ ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักร
วิทยา ปี พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนชื่อจาก“โรงเรี ยนมัธยมวัดหัวลาโพง” มาเป็ น “โรงเรี ยนพุทธ
จักรวิทยา” ตามเดิม และได้มีการปรับปรุ งห้องสมุด เพื่อให้เป็ นแหล่งความรู ้แก่นกั เรี ยน ครู
อาจารย์และบุคคลทัว่ ไป การปรับปรุ งห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อสนับสนุ นให้การเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งจัดตั้ง “งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ” โดยจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม
จานวน 8 ชุด พร้อมเครื่ องพิมพ์
 พ.ศ. 2537 นายกมล สุ วตั ถี ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา
และโรงเรี ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็ น “โรงเรี ยนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่” กรมสามัญ
ศึกษาส่ วนกลาง ปี การศึกษา 2537
 พ.ศ. 2538 นายอเนก โกมลภิส ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา
และโรงเรี ยนได้รับเกียรติบตั ร “ห้องสมุดดีเด่น” ของกรมสามัญศึกษา ปี การศึกษา 2538
 พ.ศ. 2539 นายเชิดชัย พลานิวตั ิ ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา
ห้องสมุดโรงเรี ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็ น “ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก”
 พ.ศ. 2540 นางพออมทอง บุญยะนิวาศ ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
พุทธจักรวิทยา
 พ.ศ. 2528

นางดวงจิต คาวงษา ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา
โรงเรี ยนจัดโครงการส่ งเสริ มให้มีดนตรี ไทย ดนตรี พ้นื เมือง (โปงลาง) และนาฏศิลป์ ไทย
สมาคมผูป้ กครองและครู อาจารย์โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยาได้ให้ความอนุเคราะห์จดั ซื้ อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม จานวน 108 ชุด จัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
(ระบบพ่อครู –แม่ครู ) จัดสร้างห้องเพชรพุทธจักรเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิภาพ จัดให้มีหอ้ ง E – Classroomทุกอาคาร ปรับปรุ งห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ ให้
ทันสมัย ปรับปรุ งห้องแผนงาน ห้อง discovery ศูนย์พฒั นาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
(ERIC) ห้องประชุมโรงยิมชั้น 5 อาคารปุสสนาค 4 และห้องศูนย์สังคม
 พ.ศ. 2546 นางพัชรา ทิพยทัศน์ ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา
โรงเรี ยนได้รับความอนุเคราะห์จากวัดหัวลาโพง และมูลนิธิร่วมกตัญญู โดยคุณรัตนา สมสกุล
รุ่ งเรื อง เป็ นเงินจานวน 470,000 บาท เพื่อสร้างทางเชื่อมระหว่าง อาคาร 1, 2, 3 และ 4 และ
เงินจานวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนวงดนตรี ไทยและนาฏศิลป์ ไทย โรงเรี ยนจัดโครงการ
ส่ งเสริ มดนตรี พ้นื เมือง (กลองสะบัดชัย) และการฟ้ อนรา ปรับปรุ งห้อง E – Classroom ทุก
อาคารเรี ยน โรงเรี ยนได้รับการคัดเลือกเป็ น “โรงเรี ยนต้นแบบ ICT” ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนตัวอย่าง
ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบ ICT จัดทา“หลักสู ตรท้องถิ่นวัดหัวลาโพงแบบบูรณาการ”
จัดโครงการค่ายพุทธบุตรเพื่ออบรมนักเรี ยนด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ทางไกลในรู ปแบบ VDO conference ระหว่างโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา และโรงเรี ยน
พุทธจักรวิทยา จัดทาห้องสมุดเสี ยง ปี พ.ศ. 2549 โรงเรี ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็ น “โรงเรี ยน
ต้นแบบ 1 อาเภอ 1 โรงเรี ยนในฝัน”
 พ.ศ. 2549 นางสุ มนรัตน์ อัศตรกุล ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักร
วิทยา โรงเรี ยนปรับย้ายที่ต้ งั ศาลพระภูมิของโรงเรี ยน เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจของนักเรี ยนและครู
จัดทาระบบคียก์ าร์ ดในการเข้าปฏิบตั ิงานของครู และบุคลากรโรงเรี ยน และการเข้า-ออก
โรงเรี ยนของนักเรี ยน ส่ งเสริ มระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลโดยเน้นการเยีย่ ม
บ้านนักเรี ยน 100 % จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา เพื่อส่ งเสริ มนิสัยรัก
การอ่านของนักเรี ยน โดยจัดสร้างลานและหลังคาโปร่ งแสง พร้อมโต๊ะ-ม้านัง่ จานวน 14 ตัว
บริ เวณหน้าอาคารปุสสนาค 1 จัดโครงการเรี ยนภาษาต่างประเทศกับครู เจ้าของภาษา เพื่อ
ส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของนักเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพ
 พ.ศ. 2543

โดยจัดจ้างครู ชาวต่างประเทศจากคณะบุคคล E.M.S. Training & Service มาสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 จานวน 1 คาบต่อสัปดาห์ จัดโครงการปรับปรุ งห้อง
E-Science, E-Maths, E-Thai และ E-Computer จัดโครงการปรับปรุ งระบบ Internet เพื่อ
ให้บริ การครู และนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและทัว่ ถึง จัดโครงการทัศนศึกษา- ดูงาน
ณ ประเทศเวียดนาม จัดโครงการเรี ยนฟรี อย่างแท้จริ งตามคาแนะนาจาก คุณหญิงกษมา
วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่ม
ยอดนักเรี ยนโดยยกเว้นค่าใช้จ่ายของผูป้ กครองด้านค่าบารุ งการศึกษา ค่าเรี ยนภาษาอังกฤษกับ
ครู ชาวต่างประเทศและค่าเรี ยนคอมพิวเตอร์ จัดโครงการทาสี อาคารเรี ยน (ภายนอก) เพื่อ
ปรับปรุ งและพัฒนาภูมิทศั น์โดยรวมของโรงเรี ยนให้สะอาดและสวยงาม
 พ.ศ. 2553 นางสุ ชาดา พุทธนิมนต์ ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักร
วิทยา โรงเรี ยนจัดพิธีทอดผ้าป่ าเพื่อการศึกษาและสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา เพื่อส่ งเสริ มให้
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยน โดยการระดมทรัพยากรจาก
สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร เขตบางรัก สโมสรโรตารี่ (สี ลม) มูลนิธิร่วมกตัญญู
วัดหัวลาโพง พระอารามหลวง ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า และชุมชนรอบบริ เวณ
โรงเรี ยน เป็ นจานวน 3,963,579 บาท จัดโครงการซ่ อมแซมหลังคาโรงยิม เพื่อปรับปรุ ง
สภาพภูมิทศั น์ให้เหมาะสมต่อการเรี ยนวิชาพลศึกษา และการเล่นกีฬาของนักเรี ยน และ
โครงการทาสี ภายในห้องเรี ยน เพื่อส่ งเสริ มสภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอนของครู
และนักเรี ยน จากงบประมาณของสพฐ. ส่ งเสริ มโครงการเด็กดีศรี พุทธจักร เพื่อพัฒนา
นักเรี ยนให้มีอตั ลักษณ์แห่ งตน ด้านการแต่งกายและการไว้ทรงผมที่ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรี ยน ด้านการพูดจาสุ ภาพและมีมารยาทเรี ยบร้อย 100 % ส่ งเสริ มระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยเน้นให้ครู ประจาชั้นเยีย่ มบ้านนักเรี ยน 100 % ส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือระหว่างบ้านและโรงเรี ยนในการดูแลปรับปรุ งพฤติกรรมนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ จาก
โครงการประชุมสานสัมพันธ์ของครู กบั ผูป้ กครอง และการเลือกตั้งคณะกรรมการผูป้ กครอง
เครื อข่ายโรงเรี ยน จัดให้มีการปรับปรุ งข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยาใน
Website ให้ทนั สมัยและเป็ นปัจจุบนั ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา
วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยพัฒนาปรับปรุ งห้องเรี ยนเป็ นห้องเรี ยนคุณภาพ
ด้วยระบบ ICT ส่ งเสริ มให้ครู นาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน

พ.ศ. 2556- พ.ศ. 2557 นายประวัติ สุ ทธิประภา ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา ได้ดาเนินการ
พัฒนาโรงเรี ยนตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษา อย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานเป็ นที่ประจักษ์ทุกด้าน
พ.ศ. 2558- พ.ศ. 2559 นางสาววรรณภา ทองศรี ไพล ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา ได้
ดาเนินการพัฒนาโรงเรี ยนตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษา อย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานเป็ นที่ประจักษ์
ทุกด้าน โดยเฉพาะจุดเน้นในเรื่ องการประหยัดพลังงาน ทรั พยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลมากมาย เช่ น
เกียรติบตั ร การเข้าร่ วมกิจกรรมพิทกั ษ์น้ า Water Ranger4 ของการประปานครหลวง ปี พ.ศ. 2558 กิจกรรม
Energy Mind Award 2015 รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับสามดาว จากการไฟฟ้านคร
หลวง ได้รับประทานเกียรติบตั รจาก พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธิ นดั ดามาตุ ตลอดจน
ดาเนิ นการด้านระบบการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ทาให้โรงเรี ยนได้รับเกี ยรติ บตั ร เหรี ยญทองแดง ระบบ
การดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาขนาดเล็ก จากคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ในปี
พ.ศ. 2559
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - ปั จจุบัน นางสาวจุฑาธิ ณี สิ งหรัญ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา
ได้ดาเนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรี ยน วัด บ้าน และชุมชน ให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยน
ครอบคลุมทุกด้าน ตามบริ บทของโรงเรี ยนที่จานวนนักเรี ยนมีนอ้ ยลงทุกปี เนื่องจากการย้ายออกของชุมชน
สภาพเขตพื้นที่บริ การที่ทบั ซ้อนระหว่างโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขตที่ 1 และ เขตที่ 2 รวมทั้งอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงทุกปี สภาพผูป้ กครองที่หาเช้ากินค่า ฐานะ
ทางเศรษฐกิจไม่ดี ผูป้ กครองไม่มีเวลาในการอบรมสั่งสอนนักเรี ยน นักเรี ยนขาดแรงจูงใจในการตั้งเป้ าหมาย
ในชี วิต และผูป้ กครองบางกลุ่มที่ยา้ ยถิ่นฐานมาประกอบอาชี พการใช้แรงงานในกรุ งเทพมหานคร นักเรี ยน
ที่โรงเรี ยนรับเข้ามาศึกษาต่อ จึงมีความหลากหลายทั้งด้านคุณภาพชี วิต ความคิด สติปัญญา และฐานะทาง
บ้าน โรงเรี ยนได้เน้นการดูแลนักเรี ยนประดุจลู ก โดย เพื่อสร้างให้นกั เรี ยนเป็ นคนดี มีทกั ษะชี วิต โดยใช้
ระบบการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ในการสร้ างนักเรี ยนให้รู้จกั คุ ณค่าในตนเอง รักการทาความดี มารยาทดี
โดยได้กาหนดจุดเน้นในการพัฒนา ปี การศึกษา 2560-2563 ว่า “ ลูกพุทธจักร เป็ นผู้รักเรี ยน เพียรความดี มี
กตั ญ ญู รู้ จั ก ตน ”โดยสร้ า งความร่ ว มมื อ กับ ผู ้ป กครอง ชุ ม ชน และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา และ
คณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครองต่อกิจกรรมต่างๆของโรงเรี ยน ทาให้โรงเรี ยน ได้รับเกียรติบตั ร เหรี ยญเงิน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ปี พ.ศ. 2560 ส่ ว นด้า นวิ ช าการ ได้ ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องนัก เรี ย นรอบด้า น โดยเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีทางการเรี ยนรู ้ สนับสนุนให้ครู ใช้สื่อ DLIT ในการจัดการเรี ยนรู ้ และใช้ขอ้ สอบออนไลน์ใน
การสอบของนักเรี ยน ระดับชั้น ม. 1 และ ม. 2 ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ด้านทักษะอาชี พในรายวิชาเรี ยนตาม
หลักสู ตร กิ จกรรมชุ มนุ มและกิ จกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ ตลอดจนส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้นักเรี ยน
แสดงออกด้านความรู ้ความสามารถทั้งภายในโรงเรี ยนและภายนอกโรงเรี ยน ส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขัน
ร่ วมกิจกรรมค่ายต่างๆ ทาให้นกั เรี ยนได้รับรางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน การแข่งขันทักษะแอโรบิค ในงาน

แข่งขันศิ ลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้ งที่ 66 และ ได้รับรางวัลเกี ยรติ บตั รเหรี ยญ
ทองแดง การแข่ ง ขันทัก ษะกี ฬ ามวย ในงานแข่ ง ขันศิ ล ปหัตถกรรมระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 67
นอกจากนี้ ได้ดาเนิ นการจัดผ้าป่ าการศึกษาเพื่อหางบประมาณในการพัฒนาห้องประชุ มเล็กและ
มุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา สยามบรมราชกุมารี ในห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุ ง
ระบบการสื่ อสารภายในโรงเรี ยน ปรับปรุ งและติดตั้งกล้องวงจรปิ ดภายในโรงเรี ยนเพื่อความปลอดภัยของ
นักเรี ยน ปรับปรุ งห้องประชุมปุสสนาค 3 โดยได้งบประมาณจากผ้าป่ าการศึกษา 1,500,000 บาท ตลอดจน
ประสานของบประมาณในการปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซม ปี งบประมาณ 2560 และ 2561 จากส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการปรับปรุ งอาคารสถานที่ อาคารเรี ยน พื้นทางเดิ น ฝ้ าอาคารและ
ห้องน้ านักเรี ยน ภายในโรงเรี ยน
ปี พ.ศ. 2559 โรงเรี ยนได้เข้าร่ วมโครงการประชารั ฐท าให้ได้รับงบประมาณ ในการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู ้ กิจกรรมลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู ้ โดยเฉพาะกิจกรรมส่ งเสริ มทักษะอาชี พสาหรับนักเรี ยนและ
ชุ ม ชนธนาคารกรุ ง เทพสาขาจามจุ รีส แควร์ และการพัฒนาระบบ ICT โดยความร่ วมมื อของบริ ษ ัท ทรู
คอเปอเรชัน่ โครงการโรงเรี ยนคู่พฒั นา ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโรงเรี ยน
สุ รศักดิ์มนตรี เป็ นโรงเรี ยนคู่พฒั นา ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการร่ วมพัฒนาช่วยเหลือโรงเรี ยนในด้าน
การจัดการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมและความเป็ นผูน้ าของนักเรี ยน ตลอดจนการพัฒนา
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรี ยน
ปี พ.ศ. 2560 โรงเรี ยนได้เข้าร่ วมโครงการพัฒนาระบบสนับสนุ นการเป็ นโรงเรี ยนชุ มชนแห่ งการ
เรี ย นรู ้ ( PLC ) ในการพัฒนาคุ ณภาพนัก เรี ย นโดยเน้นกระบวนการ Active Learning โดยความร่ ว มมื อ
ระหว่าง โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา โรงเรี ยนวัดหัวลาโพง และคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของครู
ปี พ.ศ. 2561 ได้เข้าร่ วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผเู ้ รี ยน โดยความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยน
พุทธจักรวิทยา โรงเรี ยนวัดหัวลาโพง โรงเรี ยนวัดดวงแข และคณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
โครงการโรงเรี ยนคุ ณธรรม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 2 ตามนโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ โครงการโรงเรี ยนสุ จริ ต ตามโครงการเสริ มสร้างคุ ณธรรมและ
จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ข้ อมูลทัว่ ไป
โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประเภทสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 728/2
ถนนพระราม 4 (หลังวัดหัวลาโพง) แขวงสี่ พระยา เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิ ด
สอนตามหลักสู ตรในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 1 - มัธยมศึกษาปี ที่ 6

ปี การศึกษา 2561 นักเรี ยนมีจานวนทั้งหมดประมาณ 262 คน ( ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน
พ.ศ. 2561) ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 40 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร จานวน 2 คน ครู
ประจาการ จานวน 24 คน ครู อตั ราจ้าง จานวน 3 คน ครู เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (ภาษาจีน) จานวน 1 คน
ครู ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จานวน 1 คน ลูกจ้างประจา จานวน 6 คน ( นักพัฒนา 4 คน ยามรักษาการณ์
2 คน ) ลู กจ้างชัว่ คราวตาแหน่ งพนักงานขับรถ จานวน 1 คน และ ลูกจ้างจากงบประมาณของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 คน ( เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรี ยน 1 คน และ นักการภารโรง 1 คน )
มีการจัดการเรี ยนการสอน 12 ห้องเรี ยนดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - มัธยมศึกษาปี ที่ 3
(2 - 2 - 2) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (2 - 2 - 2) โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
- 6 ได้จดั แผนการเรี ยนแบ่งออกเป็ น 4 แผน คือ1) แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์ 2) แผนการเรี ยน
ภาษาอังกฤษ-คณิ ตศาสตร์ 3) แผนการเรี ยนภาษาจีน และ 4) แผนการเรี ยนทัว่ ไป

ข้ อมูลจาเพาะ

อักษรย่อ
ตราประจาโรงเรียน

พ.จ.ว.
ธรรมจักรประกอบด้วยซี่ ลอ้ 12 ซี่ และมีตะเกียงอยูต่ รงกลาง
ความหมาย ธรรมจักร หมายถึง อริ ยสัจ4 มรรค8เปรี ยบเสมือน
ความก้าวหน้าของพระพุทธศาสนา ตะเกียง หมายถึง ความ
สว่างแห่งปั ญญา

สิ่ งทีเ่ คารพบูชาในโรงเรียน

- อนุสาวรี ยพ์ ระราชวิสุทธิโมลี(ขาว ปุสสนาโค)
- ศาลพระภูมิโรงเรี ยน
- พระพุทธรู ปประจาโรงเรี ยนชื่อ “พระพุทธนิมิตมหามงคล”
- ต้นโพธิ์ จากพุทธคยาประเทศอินเดีย
อติโรจติปญฺ ญายฺ ความหมาย
คนจะเจริ ญรุ่ งเรื องได้ดว้ ย
ปัญญา
รักเรี ยน เพียรความดี มีกตัญญู รู ้จกั ตน

คติธรรม
ปรัชญาการศึกษา

ดอกไม้ ประจาโรงเรียน
ธงประจาโรงเรียน
แนวนอน

ดอกบัวหลวง
ธงเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยแถบสี สองแถบใน
โดย สี เทาอยูด่ า้ นบนและสี เหลืองอยูด่ า้ นล่างมีตราประจา

โรงเรี ยน
สี ประจาโรงเรียน

อยูต่ รงกลาง
เทา – เหลือง
ความหมาย

สี เทา หมายถึง สติปัญญา (สี ของสมอง)
สี เหลือง หมายถึง การยึดมัน่ ในหลักธรรม

website : http://www.buddhajak.ac.th
e-mail :bjw2549@hotmail.com
สภาพชุ มชนโดยรอบ
สถานที่ ต้ งั โรงเรี ย นพุ ท ธจัก รวิท ยา ตั้ง อยู่บ ริ เวณชุ ม ชนวัดหัวล าโพง มี ล ัก ษณะเป็ นวงกลมโดย
ด้านหน้าของโรงเรี ยนอยู่ติดกับวัดหัวลาโพง ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในชุ มชนส่ วนใหญ่มีอาชี พรั บจ้างและ
อาชี พค้าขาย และมีเพียงส่ วนน้อยที่มีอาชี พรับราชการ ประชาชนส่ วนใหญ่นบั ถื อศาสนาพุทธ สถานที่ต้ งั
ของโรงเรี ยนโรงมีลกั ษณะเด่ น คือ ตั้งอยู่ใกล้ย่านธุ รกิ จและแหล่งบันเทิง (บริ เวณถนนพระราม 4 ถนนสุ
รวงศ ์์ ถนนสี ล ม ถนนวิท ยุ และถนนสาทร) ใกล้ส ถานศึ ก ษา และสถานที่ ราชการที่ เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้
ภายนอก เช่น วัดแก้วแจ่มฟ้า
วัดไตรมิตร วัดมหาพฤฒาราม วัดปทุมวนาราม วัดเทพศิรินทร์ วัดแขก โรงเรี ยนวัดหัวลาโพง โรงเรี ยนปทุม
วัน โรงเรี ยนสาธิ ตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา โรงเรี ยนคริ สตจักรวิทยา โรงเรี ยน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลตารวจ โรงพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตียน โรงพยาบาลกลาง สถานเสาวภา สภากาชาด
ไทย ธนาคารแห่ งประเทศไทย และสถานทู ตต่ า งๆ เป็ นต้น จากลักษณะดัง กล่ า ว ส่ ง ผลให้บริ เวณรอบ
โรงเรี ยน ส่ วนใหญ่เป็ นชุ มชนแออัดที่ จานวนผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะชุ มชนหลังวัดหัวลาโพง อีกทั้ง
การย้ายออกของประชาชนในแหล่ งชุ มชนซึ่ งเคยเติบโต เช่ น ชุ มชนสามย่าน ชุ มชนคลองเตย เพื่อสร้ าง
สานักงาน ศูนย์การค้าจามจุรีสแคว์ มีผลทาให้ประชากรในเขตพื้นที่บริ การของโรงเรี ยนลดลง อัตราการเกิด
ของเด็กทัว่ ประเทศก็ลดลงทุกปี เช่นกัน กอร์ ปกับเขตพื้นที่บริ การของโรงเรี ยนทับซ้อนกับ เขตพื้นที่บริ การ
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขตที่ 1 และ เขตที่ 2 ส่ งผลทาให้
นักเรี ยนที่จะเข้ามาเรี ยนที่โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยาลดน้อยลงทุกปี
ด้วยสภาพบริ บทข้างต้น โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยาจึงรับเด็กโดยไม่มีการสอบคัดเลื อก เด็กนักเรี ยน
ส่ วนหนึ่ง จะเป็ นนักเรี ยนที่ยา้ ยติดตามผูป้ กครองจากต่างจังหวัดเพื่อเข้ามาทางานในกรุ งเทพมหานคร ร้อยละ

80 ของผูป้ กครองมี อาชี พรั บจ้าง และอาศัยอยู่ในย่า นชุ ม ชนคลองเตย บ่อนไก่ และชุ มชน 70 ไร่ สภาพ
ครอบครัวแตกแยก ผูป้ กครองมีฐานะยากจน โรงเรี ยนจึงนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนประดุจลูก มาใช้
ในการพัฒนาส่ งเสริ มนักเรี ยน

