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ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
*********************************** 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 ตามแผนการศึกษาชาติ ฉบับ พ.ศ. 2503 จัดขยายการศึกษา ภาคบังคับจากสี่ปีเป็นเจ็ดปี กรมสามัญศึกษา   
จึงรับช่วงการจัดการศึกษาชั้นมัธยมต้นเดิมของกรมสามัญศึกษามาเป็นชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในกรมสามัญศึกษา   
ในปี พ.ศ.2504  กรมสามัญศึกษาจึงจัดสร้างโรงเรียน เพ่ิมเติมเตรียมรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้
สอดคล้องตามแผนการศึกษาของชาติดังกล่าวแล้ว  เฉพาะในส่วนกลาง ทางกรมสามัญศึกษา   ได้จัดสร้างโรงเรียนขึ้น
หลายแห่ง ในจำนวนนี้มีโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสอยู่ด้วยโรงเรียนหนึ่ง 
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสตั้งอยู่ในบริเวณวัดประยุรวงศาวาส ตำบลวัดกัลยาณ์  อำเภอธนบุรี  จังหวัดธนบุรี  
การจัดสร้างโรงเรียนนี้ กรมสามัญศึกษาได้รับความร่วมมือความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส  ให้ที่ดิน
ในการก่อสร้างซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่   ซึ่งเดิมเป็นกุฏิคณะ 1  ใน  พ.ศ. 2504 นั้น ครั้งแรกได้งบประมาณ 2 ล้าน
บาท ในจำนวนนี้ ได้ถวายวัดเป็นค่ารื้อถอนจำนวน หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท เหลือจากนั้นจึ งได้ก่อสร้างเป็นอาคารหลัง
แรกเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้นมี   11 ห้องเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2504 
รับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ได้รับงบประมาณอีก หกแสนบาทสร้างเติมเป็นฐานตัวยู(U)เพ่ิมเติมอีก 6 ห้องเรียน
และโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2504 โดยหม่อมหลวงปิ่น       
มาลากุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี 

พ.ศ.2505 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างต่อเติมอาคารอาคารเรียนเป็นรูปตัวยู ( U ) สร้างเสร็จมีห้องเรียน
เพ่ิมเติมขึ้นเป็น 27 ขนาดห้องกว้าง 9 X 6 เมตรประกอบด้วย ห้องเรียน 18 ห้อง  ห้องครูใหญ่ 1 ห้อง  ห้องธุรการ    
1 ห้อง  ห้องธุรการ 1 ห้อง  ห้องโสตทัศนศึกษา  ห้องสมุด 2 ห้อง ห้องประชุม 1   ห้องฝึกงานชายหญิง 2 ห้อง         
มีห้องน้ำห้องส้วมพร้อมอยู่ภายในอาคารเรียน ราคาก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,650,000 บาท ( สองล้านหกแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) 
 พ.ศ.2506  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเพ่ิมเติมเป็นอาคารเรียนชั้นเดียว 2 ห้องเรียน ด้านทิศ
ตะวันตกใช้เป็นห้องคหกรรมและห้องหัตถกรรม ในราคางบประมาณก่อสร้าง  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ปัจจุบันเป็นห้องนาฏศิลป์ฟ้อนรำ 
 พ.ศ. 2508 ได้จัดตั้งกรรมการผู้ปกครองนักเรียน และจัดตั้งกองทุนราชปัญญาสุธี เพ่ือช่วยสนับสนุนด้านการ
เรียนการสอน และช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน 
 พ.ศ. 2509 เข้าร่วมโครงการวัดผลปลายภาคเรียน เลื่อนชั้นโดยการสอบปลายปีเป็นบางชั้นโครงการส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ 
 พ.ศ. 2517 จัดตั้งมูลนิธิราชปัญญาสุธี 
 พ.ศ. 2518 จัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 พ.ศ. 2519 เข้าร่วมโครงการทดลองการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2521 

พ.ศ. 2521  เปิดทำการสอนหลักสูตรใหม่เปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 



 

พ.ศ. 2523 โรงเรียนโอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ในปีนี้โรงเรียนได้ปรับปรุงสนามเสาธง 
บริเวณสนามศาลาไทยเป็นพ้ืนสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 103,362 บาท ( หนึ่งแสนสามพันสามร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) 

พ.ศ. 2525 ปรับปรุงห้องเรียนใช้เป็นห้องโสตทัศนศึกษาใช้งบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุร
วงศาวาส และได้รับงบประมาณปรับปรุงเขื่อนทางระบายน้ำสาธารณะด้านทิศตะวันออก  สร้างเขื่อนคอนกรีต ทำรั้ว
ด้านหลังรวมค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน ด้านทิศตะวันออกเป็นอาคารชั้นเดียวเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 536,660 
บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

พ.ศ. 2526 เข้าร่วมโครงการทดลอง เสริมสร้างลักษณะนิสัยเพ่ือพัฒนาค่านิยมของอาชีพของเยาวชนร่วมกับ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับความร่วมมือประสบความสำเร็จด้วยดี 

พ.ศ.2527 ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ได้รับงบพัฒนาชุมชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขตกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เป็นเงิน 100,025 บาท (หนึ่งแสนยี่สิบห้าบาทถ้วน)     
ได้ร่วมโครงการเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

พ.ศ. 2531 ได้ปรับปรุงสนามจัดทำที่นั่งพักผ่อนรวมสวนหย่อมยกพ้ืนเวทีหน้าอาคารเรียนด้านทิศตะวันออก 
และที่นั่งพักผ่อนริมสนามด้านทิศตะวันตกจัดเก้าอ้ีหมุนสไลด์และที่ยืนออกกำลังกายของนักเรียนชั้น ป.1 ใช้เงิน
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เป็นเงิน  37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

จัดทำฐานส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ได้รับเงินงบประมาณผ่านกลุ่มโรงเรียนสุโขทัยรวม 3 ฐาน เป็นเงิน 
3,019 บาท ( สามพันสิบเก้าบาทถ้วน) 

พ.ศ. 2523 ได้ระบบงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนรู้แบบพิเศษเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น สร้าง
ทางทิศตะวันออกติดกับเจดีย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารงบประมาณค่าก่อสร้าง  1,177,800 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน ) เนื่องจากงบประมาณจำกัดทางโรงเรียนได้รับเพ่ิมเติมจากสมาคมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ต่อเติมกั้นห้องโถงชั้นล่างเป็นห้องเรียน 2 ห้อง พร้อมทั้งปรับปรุงรอบอาคา รเป็น
พ้ืนฐานอิฐซีแพค เสริมบันไดทางขึ้น เป็นเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน ) สมารถใช้เป็นห้องเรียนได้   
4 ห้องเรียน เปิดใช้ทันในวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2534 

พ.ศ. 2534 ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมครูจำนวน 4 ห้อง ใช้ เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน                 
วัดประยุรวงศาวาส งบประมาณค่าซ่อมแซมปรับปรุง 44,000 บาท ( สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน ) 

พ.ศ.2536 เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดต่อเติมชั้น 3 ของอาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ (อาคาร

เทพประสิทธิ์ ) เป็นเงิน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )และได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน
ด้านข้างแบบพิเศษเป็นเงิน 1,500,000 บาท (หนี่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

พ.ศ. 2538 ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการวัดประยุรวงศาวาสขยายรั้วโรงเรียนออกไปอีกประมาณ 
6 เมตร ตลอดแนวด้านหน้าโรงเรียน 

พ.ศ. 2542 ปรับปรุงและขยายที่พักผู้ปกครองร้านค้าหน้าโรงเรียนปิดทององค์พระสัมพุทธพรรณีศรีประยุร -
วงศ์วิวัฒน์ กป.กทม. อนุมัติเลิกแผนการจัดชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 



 

พ.ศ. 2543 จัดหาเครื่องดนตรีวงโยทวาทิต 24 ชิ้น เป็นเงิน 200,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ 6  ต้น พร้อมจัดสวนหน้าโรงเรียน พัฒนาสายระบบโทรทัศน์โรงเรียน และห้อง
คอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2544  ปรับปรุง ห้องน้ำนักเรียน 3 ชั้น เป็นเงิน 488,000 บาท(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)โดย
ได้รับงบประมาณ 252,300 บาท (สองแสนห้าหมื่ นสามพันบาทถ้วน ) สมคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน                  
วัดประยุรวงศาวาสมทบเพ่ิมเติมอีก 195,700 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ปรับพ้ืนที่รับประทาน
อาหารนักเรียนด้านหลังชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเงิน 67,000 บาท( หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรับปรุงห้องธุรการ
เป็นเงิน 62,000 บาท หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) สร้างห้องส้วมครูเป็นเงิน 55,000 บาท( ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ปรับปรุงร่องระบายน้ำบริเวณสนาม และทำท่อระบายน้ำเพ่ิมเติมอาคารพุทธวรญาณ และได้จัดตั้งกองทุน สุปราณี  
บำรุงทรัพย์ จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) สร้างระบบ LAN  LINE  

พ.ศ. 2545  ปรับปรุงห้องสมุดเป็นศูนย์วิทยบริการแหล่งรวมหนังสือและระบบสื่อ โดยได้รับเงินจาก      
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และอธิบดีสงฆ์วัดปาดน้ำภาษีเจริญเป็นเงิน 900,000 บาท   
(เก้าแสนบาทถ้วน) และติตั้งแอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แปดเครื่องเป็นเงิน 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

พ.ศ. 2546 เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องคอม 2 จำนวน 24 เครื่อง เป็นเงิน 439,500 บาท (สี่แสนสาม
หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ใช้เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

พ.ศ. 2547 ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาโรงอาหารด้านหน้าโรงเรียนเป็นเงิน 254,500 บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) ใช้เงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  วันที่ 7 กรกฎาคม  2547 โอนสังกัดมา
เป็นสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2548  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝันของเขตธนบุรี  (โครงการ 1 
อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ) ได้รับงบประมาณโครงการโรงเรียนในฝัน เป็นเงิน 976,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)และงบอุดหนุน จำนวน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) ในการปรับปรุงห้องสมุด, ห้องคอมพิวเตอร์,    
ห้องคณิตศาสตร์ 
 พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเงิน 277,000 (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน)และงบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและครูจำนวน  150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)จัดทำ
ห้องอาหารหลังชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 จากสำนักงาน
รับรองมาตราฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาพรวมระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 พ.ศ. 2550  ปรับปรุงห้องจริยศึกษาเป็นเงิน 146,300 บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้รับ
งบประมาณสนับสุนจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นเงิน 100,00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และงบสนับสนุนจาก
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสจำนวน  46,000 บาท 
 
 พ.ศ. 2551 ใช้งบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จำนวน 1,000,000 บาท
(หนึ่งล่านบาทถ้วน) ปรับปรุงห้องเรียนนาฏศิลป์,ห้องเรียนดนตรีไทย,ห้องปฏิบัติการภาษาไทย,ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์,ห้องวิชาการของโรงเรียน,พยาบาลและปรับปรุงห้องห้องส้วมนักเรียนชาย - นักเรียนหญิงทั้ง 3 ชั้นและ
ห้องน้ำครู 



 

 พ.ศ. 2552 ใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ปรับปรุง
ห้องประชุม  ส.ว.ย. ปรับปรุงห้องเรียนดนตรีสากล,ปรับปรุงห้องเรียนการงานอาชีพ,ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด ,ปรับปรุงระบบงานกิจกรรมนักเรียนและระบบการเงินโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
 พ.ศ.  2553  ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ HP2  จำนวน 1,111,000 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน)และใช้เงินนอกงบประมาณ จำนวน 289,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันพันบาทถ้วน)สร้างโค้ง
หลังคาสนามรวมเป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2554 ได้รับงบประมาณซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และ 
ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)ภาพรวมระดับคุณ  ระดับดีมาก  ได้รับการรับรองคุณภาพจากจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 พ.ศ. 2556  ได้ทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยใช้เงินนอกงบประมาณเป็นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2558 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับรางวัล Energy  mind  
award ระดับ  4  ดาว  จากการไฟฟ้านครหลวง และได้รับงบประมาณทาสีอาคารเรียน เป็นเงิน 687,500  บาท    
(หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทห้าร้อยบาทถ้วน ) 
 พ.ศ. 2560  ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย -นักเรียนหญิงและห้องน้ำครูทุกห้อง   
ทุกชั้นและปรับปรุงด้านหน้าโรงเรียน ปรับปรุงบันไดอาคารเรียนทั้งหมดใช้งบประมาณเป็ นเงิน 2,119,826 บาท      
(สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2561  เด็กหญิงอมิตา  สุปินะ นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
 พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3   รางวัลหนึ่ง
โรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมจากคุรุสภา ได้รับจัดสรรงบประมาณ เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน อาคารประกอบและฝ้าโรง
อาหารเป็นเงินจำนวน 1,914,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) แลได้รับงบประมาณโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน ) ปรับปรุงห้องประชุมพระเทพปวรเมธีและได้รับ
การประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ภาพรวมระดับคุณภาพ ดี 
 พ.ศ. 2563  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 674,500 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)ปรับปรุงเปลี่ยนพ้ืน
สนาม  และเงินนอกงบประมาณจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)จัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ติด
ห้องสมุดจำนวน 25 เครื่อง 
 พ.ศ.  2564  ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารห้องเรียนดนตรีไทย  ห้องนาฏศิลป์เป็นเงิน 1,582,600  
บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
            - ได้รับจัดสรรเครื่องถ่ายเอกสาร SINDOH  จำนวน  1  เครื่อง 
            - ได้รับจัดสรรถังเก็บน้ำไฟเบอร์ 2,000  ลิตร จำนวน 2 ถัง 
 พ.ศ. 2565 จัดทำโครงการขอเปิดการสอนระดับชั้นอนุบาล อายุ 4 ขวบ 1 ห้องเรียน 



 

 ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้ งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีนักเรียน ทั้งหมด                   
326 คน 
สภาพอาคารในปัจจุบัน มี 6 อาคาร 
 อาคารที่ 1 เป็นอาคาร 3 ชั้น มีลักษณะเป็นรูปตัวยู ( U ) ใช้เป็นห้องเรียนและห้องพิเศษอ่ืนๆ 
 อาคารที่ 2 เป็นอาคารชั้นเดียวใช้เป็นห้องพิเศษสอนนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
 อาคารที่ 3 เป็นอาคาร 3 ชั้น ชื่อ (อาคารพระเทพประสิทธิ์) ใช้เป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 3 
  ห้องเรียนศิลป์ศึกษา , ห้องเรียนการงานพื้นฐานอาชีพ 
 อาคารที่ 4 เป็นอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ชั้น1เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 เป็นห้อง 
   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 เป็นห้องโสตทัศนศึกษา 
 อาคารที่ 5  อาคารพระพุทธวรญาณ เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 เป็นลานธรรมและห้องพยาบาล 
  ชั้น 2 เป็นสำนักงานมูลนิธิราชปัญญาสุธีและสมาคมาผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 อาคารที่ 6 เป็นอาคารสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
รายนามผู้บริหารโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

1. นางปรีดา  จันทรุเบกษา พ.ศ. 2504 - 2508 
2. นางทองหล่อ  แก้วประยูร พ.ศ. 2508 - 2516 
3. นางสมจินตนา ภักดิ์ดีศรีวงศ์ พ.ศ. 2516 - 2522 
4.  นางสาวจันทร์แรม   เจริญวงศ์ พ.ศ. 2523 - 2527 
5. นายศิริพงษ์  รักษ์วงศ์วาน พ.ศ. 2527 - 2530 
6. นายสุเมธ  ชอบผล  พ.ศ. 2530 - 2536 
7. นายขวัญชัย  เวชกามา พ.ศ. 2536 - 2542 
8. นายประวิทย์  ตรีคณิตสาณ์ พ.ศ. 2542 - 2547 
9. นายประสาท  พวงมาลี  พ.ศ. 2542 - 2550  
10. นายสมยศ  สุทธิพันธุ์ พ.ศ. 2550 - 2556 
11. นางสุทธิมาลย์ สมวาจา  พ.ศ. 2556 - 2559 
12. นางสุรดา  ไชยสงคราม พ.ศ. 2559 - 2563 
13. นายสมชาย  ถนอมวงศ์  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 

 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สถานที่ตั้งของโรงเรียน 24/2 ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี 
รหัสไปรษณีย์ 10600 โทรศัพท์ 02-4652860 โทรสาร 02-4662001  E-mail: swy2557@gmail.com Website: 
http://www.swy.ac.th 
ปรัชญาโรงเรียน : รู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้เจริญ 
วิสัยทัศน์ :     โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ ส.ว.ย.โมเดล 
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เอกลักษณ์ :   ลูก ส.ว.ย. เป็นผู้รู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้เจริญ 
อัตลักษณ์ :    มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามแนววิถีพุทธ 
คุณธรรมอัตลักษณ์ : วินัย ความรับผิดชอบ จิตอาสา 
 
การจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 การบริหารงานโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน 
แบ่งออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 
1. ด้านการบริหารวิชาการ  มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ 
 1.1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  
 1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ  
 1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
 1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
 1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
 1.6 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
 1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
 1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
 1.9 การนิเทศการศึกษา  
 1.10 การแนะแนว  
 1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
 1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
 1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
 1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ 
เละสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 1.15 การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
 1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา  
 1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ  มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกันคือ 
 2.1 การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
 2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 
 2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
 2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
 2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  



 

 2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
 2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
 2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
 2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา  
 2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 2.11 การวางแผนพัสดุ 
 2.12 การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน งบประมาณ
เพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี 
 2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ  
 2.14 การจัดหาพัสดุ  
 2.15 การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ  
 2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
 2.17 การเบิกเงินจากคลัง  
 2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
 2.19 การนําเงินส่งคลัง  
 2.20 การจัดทําบัญชีการเงิน  
 2.21 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
 2.22 การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล  มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ 
 3.1 การวางแผนอัตรากําลัง  
 3.2 การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
 3.4 การเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.5 การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 3.6 การลาทุกประเภท  
 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 3.8 การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
 3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
 3.10 การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
 3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
 3.12 การออกจากราชการ  
 3.13 การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
 3.14 การจัดทําบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



 

 3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

 3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน 
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 
4. ด้านการบริหารทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ 
 4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
 4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
 4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
 4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
 4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
 4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
 4.8 การดําเนินงานธุรการ  
 4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
 4.10 การจัดทําสํามะโนผู้เรียน  
 4.11 การรับนักเรียน  
 4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  
 4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
 4.15 การทัศนศึกษา  
 4.16 งานกิจการนักเรียน  
 4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
 4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ 
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
 4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
  
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีผู้อำนวยการคือ นายสมชาย  ถนอมวงศ์ ยึดหลักบริหารแบบธรรมาภิบาลใช้
เทคนิคการบริหาร PDCA โดยการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึง
มีคำสั่งมอบหมายงานให้ มีผู้รับผิดชอบงาน ดังนี้ 



 

 1. นางสาววรัญญา  สุขลิ้ม  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 2. นางศิริวัลย์  ปรุงศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 3. นายวรากร  ดวงประสาท  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4. นางสาวรักขณาวัลย์  ช่วงชยัชนะ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
การจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารของ  โรงเรียน ดังกล่าว ได้จัดแสดงไว้ในแผนภูมิที่ 1  



 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
นางสาววรญัญา สุขลิ้ม 

 
 
 

 

 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
นายภีมวชิญ ์ สแีก้ว 

 
 

 
 

กลุ่มสาระฯกอท. 
   นางสาวชนินันท์ คล้ายมณ ี
 

 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 
พละศึกษา 

นางสาวคณิศร  พันธุ์ทอง 

 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 
นายจิราย ุ จันทรด์อน 

 

กลุ่มสาระฯคณิตฯ
นางสาวกิตติพร แข็งขัน 

 
 

 

กลุ่มสาระฯวิทย ์
นางสาวปณุณาฎา ศรีเมือง 
 

 

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
นางสาวชนิตา เกียรตขิวญับตุร 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู 

มูลนิธิราชปัญญาสธุ ี

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายสมชาย  ถนอมวงศ์ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ ์

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นางสาวรักขณาวัลย์ ช่วงชยัชนะ   

กลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสาววรญัญา  สขุลิ้ม 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายวรากร  ดวงประสาท 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาววิวรรณ  แซ่จิว 

กลุ่มพัฒนาผู้เรียน 
นายจักรนรินทร์  ทองรักษ ์



 

ข้อมูลบุคลากร 
 ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีผู้บริหาร 2 คน ข้าราชการครู 15 คน  
ครูอัตราจ้าง 6 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน แม่บ้าน 2 คน รวมทั้งสิ้น 26 คน รายละเอียดดังนี้  
2.1) ฝ่ายบริหาร 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 นายสมชาย  ถนอมวงศ์ 
26 ธันวาคม 2504 

ผู้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ 

คม. 
(บริหารการศึกษา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2 นางสาววิวรรณ แซ่จิว 
31 มีนาคม 2521 

รองผู้อำนวยการ 
ชำนาญการ 

คม. 
(บริหารการศึกษา) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

2.2) ข้าราชการครู 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 นางสาวรักขณาวัลย์ ช่วงชัยชนะ 
9 เมษายน 2506 

ครูชำนาญการ กศ.บ.  
(สังคมศึกษา) 

- หวัหน้างานบรหิารทั่วไป 
- หวัหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง 
- หวัหน้างานอาคารสถานทีแ่ละ
สภาพแวดล้อม 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

2 นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ 
17 มิถุนายน 2509 

ครูชำนาญการพิเศษ วท.บ.  
(ชีววิทยา) 

- หวัหน้าบรหิารงบประมาณ 
- หวัหน้างานบรหิารการเงิน 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

3 นางสาวจิรัชญา จันทร 
22 เมษายน 2524 

ครูชำนาญการ ศษ.ม. 
(บริหารการศึกษา) 

- หวัหน้างานพัสดุ 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 
- เลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป 

4 นางสาวปรียาภรณ์ ทองสุข 
4 มีนาคม 2538 

ครูผู้ช่วย ค.บ. 
(ประถมศึกษา) 

- หัวหน้าสายชั้น ป.1 
- หัวหน้างานห้องสมุด 
- เลขางานธุรการและงานสารบรรณ 
- งานอนามัยในโรงเรียนและงานประกัน

อุบัติเหตุ 

5 นางชุติมา สันตินิวัฒน์ 
22 กันยายน 2506 

ครูชำนาญการ ค.บ.  
(เทคโนโลยี) 

- หวัหน้าสายชั้น 
- กรรมการเก็บรักษาเงิน 
- ผู้จัดการร้านสหกรณ์โรงเรียน 
- งานสมาคมผู้ปกครองและคร ู
- หวัหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

6 นายจิรายุ  จันทร์ดอน 
31 ธันวาคม 2540 

ครูผู้ช่วย ค.บ. 
(ดนตรีสากล) 

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ศิลปะ 

- งานอนามัยในโรงเรียน
และงานประกันอบุัติเหตุ 

- กรรมการกิจการ
นักเรียน 



 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

7 นางสาวชนินันท์ คล้ายมณี 
9 มีนาคม 2528 

ครูชำนาญการ วท.บ.  
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

 
 
 

- หวัหน้างานวัดผลและประเมินผล 
- หวัหน้ากลุ่มสาระฯ กอท. 
- งานทะเบียนนกัเรียน 
- ผู้ดูแลระบบ DMC Datamanagement 
center 
- ผู้ดูแลระบบ Schoolmis ระบบจัดการ
ผลการเรียน 
- ผู้ดูแลระบบ CCT ระบบปัจจยันักเรียน
ยากจน 
- ผู้ดูแลระบบ SET นักเรียนพิการ 

8 นายวรากร ดวงประสาท 
28 สิงหาคม 2512 

ครูชำนาญการ ค.บ.  
(ประถมศึกษา) 

- หวัหน้าฝา่ยบุคคล 
- หวัหน้าสายชั้น ป.5 
- กรรมการฝ่านโยบายและแผน 
- กรรมการจัดทำคำของบประมาณ 
- ประธานกรรมการงานโสตทัศนศึกษา 
- ประธานพัฒนาเครือขา่ยสารสนเทศ 

9 นายภีมวิชญ์ สีแก้ว 
25 กุมภาพันธ์ 2536 

คร ู ค.บ. 
(สังคมศึกษา) 

- หวัหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- งานประชาธิปไตย 

10 นางสาวปุณณฎา ศรีเมือง 
15 เมษายน 2531 

คร ู วท.บ. 
(วิทยาศาสตร์) 

- หวัหน้าสายชั้น ป.4 
- หวัหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
- เจ้าหนา้ที่บัญชกีารเงินโรงเรียน 
- งานประกันอุบัติเหต ุ

11 นางสาวกิตติพร แข็งขัน 
21 มีนาคม 2534 

คร ู ค.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

- หวัหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
- หวัหน้างานทะเบียนนักเรียน 
- งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน 
-  งานแนะแนว 
 - ผู้ดูแลระบบ DMC Data 
management center 
- ผู้ดูแลระบบ Schoolmis ระบบจัดการ
ผลการเรียน 

12 นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 
13 มกราคม 2534 

คร ู ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

- หวัหน้ากลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ 
- เจ้าหนา้บัญชีเงินสมาคมผู้ปกครอง  และ
ครู 
- งานประกันสังคม 
- ระบบดูแลชว่ยเหลอืนักเรียน 
- ทุนนักเรียนมูลนธิิราชปัญญาสุธ ี
 
 
 

13 นางสาววรัญญา สุขลิ้ม คร ู ค.บ. - หวัหน้างานวิชาการ 
- หวัหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย 



 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 มกราคม 2538  (ภาษาไทย) - เจ้าหนา้ที่พัสดุทำบัญชีและใบเบิกพัสด ุ
- เจ้าหนา้ที่บัญชีสหกรณ์ 

14 นางสาววาสนา บุญมา 
5 กุมภาพันธ์ 2527 

คร ู ค.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

- หวัหน้าสายชั้น ป.3 
- ผู้ดูแลระบบ Big data ของโรงเรียน 
- กรรมการสหกรณ์ 
- หวัหน้างานโรงเรียนสุจริต(ITA ) 

15 นางสาวอุรุชา จันทนภานันท์ 
28 พฤศจิกายน 2534 

ครูผู้ช่วย ค.บ. 
(ภาษาจีน) 

- หวัหน้างานอนามัยโรงเรียน 
- งานประกันอุบัติเหต ุ
- งานเว็บไซต์และเฟซบุ๊คโรงเรียน 
- งานโสตทัศศึกษาถา่ยภาพกิจกรรม 
- งานประชาสัมพันธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3) ข้อมูลครูอัตราจ้าง 



 

 
2.4) ข้อมูลลูกจ้างธุรการ 
         - 
2.5) ข้อมูลลูกจ้างประจำ 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 นายฉลอง คำแสน 
16 มกราคม 2516 

ช่างสี มัธยมศึกษาตอนต้น - ขับรถโรงเรียน  
- งานควบคุมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานปรับปรุงซ่อมแซม 

 
 
 
2.6) ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 นายวุฒิชัย ฉายวงศ์ศรีสุข 
22 ตุลาคม 2500 

ครูชำนาญการ คม. 
(การวัดผลประเมินผลการศึกษา) 

- ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารด้านวิชาการ 

2 นางจาตุวรรณ  โตเร็ว 
29 ตุลาคม 2502 

ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. 
(ศิลปกรรม) 

- ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล 
- ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

3 นางสาวคณิศร  พันธุ์ทอง 
7 มีนาคม 2534 

ครูอัตราจ้าง ศศ.บ.  
(ดนตรีไทย) 

- หวัหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
- งานพัสด ุ
- งานค่าสาธารณูปโภค /ค่าน้ำมันรถ/ค่า
ขยะ /ค่าเงินเดือนครูต่างชาติ 
- งานสหกรณ์โรงเรียน 

4 นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร 
28 สิงหาคม 2523 

ครูอัตราจ้าง ค.บ.  
(นาฏศิลป์) 

- หวัหน้ากิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
- กรรมการฝ่ายพัสด ุ
- กรรมการสหกรณ์ 
- งานประชาธิปไตย 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5 นายจักรนรินทร์ ทองรักษ์ 
2 ตุลาคม 2527 

ครูอัตราจ้าง วท.บ.  
(ฟิสิกส์) 

- หวัหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานทะเบียน,งานวัดผลประเมินผล 
- งานพัสดุจัดเก็บบำรุงรักษาและจำหนา่ย
พัสดุ  
- กรรมการสหกรณ์  
- ผู้ดูแลระบบ DMC Data 
management center 

6 Dickson Joy Ekanem 
16 พฤศจิกายน 2537 

ครูอัตราจ้าง
(ชาวต่างชาติ) 

ภาษาอังกฤษ - ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 



 

ที ่
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1 นางมนตรี ระติกุล 
12 กันยายน 2499 

แม่บ้าน ป.4 - ทำความสะอาด 
 

2 นางสุนี  ปิ่นสุภา 
14 สิงหาคม 2499 

แม่บ้าน ป.4 - ทำความสะอาด 
 

 



 

 

ข้อมูลนักเรียน 
 ในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีจำนวนนักเรียน 326 คน จำแนกตามระดับชั้น 
ห้องเรียน และเพศ มีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับชั้น ห้องเรียน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ป.1/1 13 16 29 
รวม ป.1 13 16 29 

ประถมศึกษาปีที่ 2 ป.2/1 12 22 33 
รวม ป.2 12 22 34 

ประถมศึกษาปีที่ 3 
ป.3/1 13 11 24 
ป.3/2 11 13 24 

รวม ป.3 24 24 48 
ประถมศึกษาปีที่ 4 ป.4/1 9 16 25 

ป.4/2 15 10 25 
ป.4/3 15 11 26 

รวม ป.4 39 35 76 
ประถมศึกษาปีที่ 5 ป.5/1 11 16 27 

ป.5/2 15 12 27 
ป.5/3 11 15 26 

รวม ป.5 37 43 80 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ป.6/1 16 14 30 

ป.6/2 14 15 29 
รวม ป.6 30 29 59 

รวม 156 170 326 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลสถานที ่
1. อาคารเรียน อาคารประกอบ สนามและแหล่งเรียนรู้ 

  
 1.1. อาคารเรียน 
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีอาคารเรียน 3 หลังประกอบด้วย อาคารตึก 3 ชั้น รูปตัว U 
จำนวน 12 ห้องเรียน ห้องประชุม 3 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง 
  
 1.2. สนามและแหล่งเรียนรู้ 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีสนามพ้ืนที่ 512 ตารางเมตร มีหลังคาคลุม มีสวนหย่อม สวนพฤกษศาสตร์   
ต้นไม้ในวรรณคดี พืชผักสวนครัว  
 

2. ห้องทำงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
 2.1 ห้องทำงาน 
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีห้องผู้อำนวยการ 1 ห้อง สำนักงานห้องธุรการ 1 ห้อง  
ห้องวิชาการ 1 ห้อง ห้องงบประมาณ 1 ห้อง ห้องพักครู 2 ห้อง ห้องประชุมใหญ่จุได้ 100 คน 2 ห้อง  
ห้องประชุมเล็กจุได้ 30 คน 2 ห้อง 
 2.2 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

ชื่อห้อง จำนวน 
ลานปฏิบัติธรรม  1 แห่ง 
ห้องการงานอาชีพ  1 ห้อง 
ห้องจริยธรรม  1 ห้อง 
ห้องจัดแสดงนิทรรศการ  1 ห้อง 
ห้องดนตรี  1 ห้อง 
ห้องนาฎศิลป์  1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ  1 ห้อง 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  1 ห้อง 
ห้องพยาบาล  1 ห้อง 
ห้องพัสดุ  1 ห้อง 
ห้องเรียน  12 ห้องเรียน 
ห้องศิลปะ  1 ห้อง 
ห้องสมุด  1 ห้อง 

ข้อมูลทรัพยากร  



 

 สรุปงบประมาณที่ได้รับในปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. เงินงบประมาณ  
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน/อาหารเสริมนม/เงินเรียนฟรี 15 ปี รายละเอียด ดังนี้ 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 
(แหล่งที่มา) 

งบประมาณ บาท งบประมาณ บาท  
เงินค่าหนังสือเรียน 273,034 เงินค่าหนังสือเรียน 266,294.40 เรียนฟรี 15 ปี 
เงินอาหารกลางวัน 
(21 บาท 200 วัน) 

1,629,000 เงินอาหารกลางวัน 
 

1,366,057 จ่ายตรงจาก
ท้องถิ่น 

เงินอาหารเสริมนม 
(7 บาท 260 วัน) 

  816,102.54 จ่ายตรงจาก
ท้องถิ่น 

เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
(390/คน) 

143,520 เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
 

143,520 เรียนฟรี 15 ปี 

เงินค่าเครื่องแบบ 
(360 บาท/คน) 

133,200 เงินค่าเครื่องแบบ 
 

130,320 เรียนฟรี 15 ปี 

เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
(480 บาท/คน) 

176,640 เงินอุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

59,230.40 เรียนฟรี 15 ปี 

 
1. เงินงบประมาณ (ต่อ) 
เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 
(แหล่งที่มา) 

งบประมาณ บาท งบประมาณ บาท  
เงินเดือน+วิทยฐานะ 7,734,778.14 เงินเดือน+วิทยฐานะ 7,734,778.14 กรมบัญชีกลาง 
เงินเดือนลูกจ้างประจำ 361,060.00 เงินเดือนลูกจ้างประจำ 361,060.00 กรมบัญชีกลาง 



 

 
2. นอกงบประมาณ 

2.1 เงินสมาคม ปีการศึกษา 2564 

รวมรับเงินสมาคม รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 
(คงเหลือ) 

- รวมรายได้ส่วนของสมาคม  
1,096,565.76 บาท 
นักเรียนเข้าใหม่ 
เทอม 1  
1) 3,000 บาท x 28 คน 84,000 บาท 
2) 1,400 บาท X10 คน 14,000 บาท 
นักเรียนเก่า 
1) 2,400 บาท x 281คน  
   674,400 บาท 
2)  800 บาท x 401 คน 
   320,800  บาท 
ดอกเบี้ย 3,365.76 

1. เงินเดือนครูจ้างและค่าประกันสังคม  
จำนวน 5 คน 

905,000.00  

2. เงินเดือนแม่บ้าน                                   
และค่าประกันสังคม 3 คน +เงินพิเศษ 

237,800.00  

3. ค่าไฟฟ้า   30,399.93  
4. ค่าโทรศัพท์   2,278.87  
5. อ่ืนๆ (ค่าหรีด, เงินช่วยงานต่างๆ) 
   ไม่มีศึกษาดูงาน 

14,972  

 
รวมจ่าย 

 
972,750.80 

 

 

2.2 เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) ปีการศึกษา 2564  

รวมรับเงินบำรุงการศึกษา รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 
รวมรับรายได้บำรุงการศึกษา 

 801,500 
 

1. ค่าครูต่างประเทศ 177,261.29  
2. ค่ากระดาษ 8,346.00  
3.  ค่าวัสดุ 48,269.10  
4. ค่าครุภัณฑ์  20,100.00  
5. ค่าใช้สอยตามโครงการต่างๆ 404,740.80  

รวม  658,717.19  
 



 

2.3 เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2564 

รับเงินอุดหนุน รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 
(คงเหลือ) 

2.3 รับเงินอุดหนุน 699,200บาท 1. ค่าไฟฟ้า 290,738.50  
 2. ค่าโทรศัพท/์อินเทอร์เน็ต 18,076.66  
 3. ค่าประปา 14,999.95  
 4. ค่าน้ำมันรถยนต์ 14,590  
 5. ค่าเก็บขยะ 2,880  
 6. ค่าไปรษณีย์ 289  
 7. ค่าใช้สอยตามโครงการ 51,329.40  

รวม  392,903.50 - 
  
 2.4 เงินอ่ืนๆ 

รับเงิน รายการจ่าย 
จำนวน
จ่าย 

(บาท) 

หมายเหตุ 
(คงเหลือ) 

1. รับค่าประกันอุบัติเหตุ   
58,000 บาท 

จ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ
นักเรียน 290 คน 

 

52,200 
เคลมประกัน 2 คนรวมเป็นเงิน 
4,005 ส่วนที่เหลือใช้สำหรับนักเรียนที่มี
อุบัติเหตุ / ห้องพยาบาล 

2. รับค่าบำรุงลูกเสือ 
1,664.83 บาท 

จ่ายค่ากิจกรรมลูกเสือ 
 

 -  

1,664.83  

 
จากข้อมูลการรับเงินงบประมาณ และค่าใช้จ่ายในปีการศึกษา 2564 ดังนั้น ในปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ได้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 



 

 
 
 
การวางแผนการใช้งบประมาณในปี 2565 มีรายจ่ายประจำที่ต้องจ่าย ดังรายการต่อไปนี้ 
1. เงินงบประมาณ  
เป็นเงินเดือนข้าราชการ อาหารกลางวันนักเรียน/อาหารเสริมนม/เงินเรียนฟรี 15 ปี รายละเอียด ดังนี้ 

รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 
(แหล่งที่มา) 

งบประมาณ บาท งบประมาณ บาท  
เงินเดือน+วิทยฐานะ 7,719,332.86 เงินเดือน+วิทยฐานะ 7,719,332.86 กรมบัญชีกลาง 
เงินเดือนลูกจ้างประจำ 951,000 เงินเดือนลูกจ้างประจำ 951,000 กรมบัญชีกลาง 
เงินค่าหนังสือเรียน 260,318 เงินค่าหนังสือเรียน 260,318 เรียนฟรี 15 ปี 
เงินอาหารกลางวัน 
(21 บาท 200 วัน) 

1,365,000 เงินอาหารกลางวัน 
 

1,365,000 จ่ายตรงจาก
ท้องถิ่น 

เงินอาหารเสริมนม 
(7 บาท 260 วัน) 

591,500 เงินอาหารเสริมนม 
 

591,500 จ่ายตรงจาก
ท้องถิ่น 

เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
(390/คน) 

126,750 เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
 

126,750 เรียนฟรี 15 ปี 

เงินค่าเครื่องแบบ 
(360 บาท/คน) 

117,000 เงินค่าเครื่องแบบ 
 

117,000 เรียนฟรี 15 ปี 

เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
(480 บาท/คน) 

156,000 เงินอุดหนุนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

156,000 เรียนฟรี 15 ปี 

 
หมายเหตุ คำนวณจากนักเรียน 326 คน

การวางแผนประมาณการงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 
 



 

 
2. นอกงบประมาณ 

2.1 เงินสมาคม ปีการศึกษา 2565 

รวมรับเงินสมาคม รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 
(คงเหลือ) 

- รายได้ส่วนของสมาคม   
นักเรียนเข้าใหม่ 
เทอม 1  
1)  ป.1 3,000 บาท x 28 คน 
      84,000 บาท 
2) ป.2-6 3,000 บาท X15 คน  
     45,000 บาท 
นักเรียนเก่า 
1) ป.2-6  2,400 บาท x 282คน  
     676,800 บาท 
เทอม 2 
1) ป.1-ป.6   2400 x 326 
    782,400 
รวมทั้งหมด  1,588,200  บาท 

1. เงินเดือนครูจ้างและค่าประกันสังคม  
จำนวน 4 คน 

762,000  

2. เงินเดือนแม่บ้าน และค่า
ประกันสังคม 2 คน + เงินพิเศษ 

249,600  

3. ค่าสอนเสริมศักยภาพ 450,000  
4. ค่าไฟฟ้า   50,000  
6. ค่าโทรศัพท์   3,000  
7. อ่ืนๆ (ค่าหรีด, เงินช่วยงานต่างๆ) 
ค่าศึกษาดูงาน  

100,000  

รวมจ่าย 1,795,600  
 
 

 

 

2.2 เงินรายได้สถานศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา) ปีการศึกษา 2565 

รวมรับเงินบำรุงการศึกษา รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 
(คงเหลือ) 

รวมรับรายได้ 912,800บาท 
326 x 2,800.00  

(เก็บเทอมละ 1,400.00) 
 
 

1. ค่านิตยภัทรพระ  38,400  
2. ค่าครูต่างประเทศ 290,000  
3. ค่าไฟฟ้า 300,000  
4. ค่าครุภัณฑ์  30,000  
5. ค่ากิจกรรมตามโครงการต่างๆ 50,000  

รวม  708,400  
 



 

2.3 เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2565 

รับเงินอุดหนุน รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 
(คงเหลือ) 

2.3 รับเงินอุดหนุน  
326 x 1,900 

รวม 619,400บาท 

1. ค่าวัสดุ 100,000  
2. ค่าโทรศัพท/์อินเทอร์เน็ต 18,200  
3. ค่าประปา 20,000  
4. ค่าน้ำมันรถยนต์ 15,000  
5. ค่าเก็บขยะ 3,000  
6. ค่าไปรษณีย์ 300  

รวม  156,500  
  
 2.4 เงินอื่นๆ 

รับเงิน รายการจ่าย 
จำนวนจ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 
(คงเหลือ) 

1. รับค่าประกันอุบัติเหตุ 
326 x  250 
รวม 81,500บาท 

จ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ  
326 x  240 

 

รวม 78,240
บาท 

ส่วนที่เหลือใช้สำหรับนักเรียนที่มี
อุบัติเหตุ /ห้องพยาบาล 

2. รับค่าบำรุงลูกเสือ  
326 x 5 
รวม 1,630 บาท 

จ่ายค่ากิจกรรมลูกเสือ 
 

500  

 



 

 
ชุมชน ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ตั้งอยู่ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร  
เป็นพื้นที่ของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
 อาณาเขตโรงเรียนทิศเหนือ ติดต่อกับโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์และซางตาครู้สศึกษา ทิศใต้ติดกับ
โรงเรียนศึกษานารี ทิศตะวันออกติดต่อสะพานพระพุทธยอดฟ้า ทิศตะวันตกติดต่อกับตลาดนกกระจอกและ 
ถนนอรุณอัมรินทร์ 
 บริเวณรอบๆ บริเวณโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีชุมชนล้อมรอบ ด้านเหนือชุมชนวัดกุฎีจีนและชุมชน
วัดกัลยาณ์ ด้านตะวันออก ชุมชนวัดประยูรวงศ์ ด้านทิศตะวันตกชุมชนวัดบุปผาราม 
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ ในเขตบริเวณโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีดังนี้ 

1. ขนมฝรั่งกุฎีจีน 2. โบสถ์ซางตาครู้ส 
3. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 4. พระราชวังเดิม (วังพระเจ้าตากสิน) 
5. มัสยิสกุฎีขาว 6. เขามอในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

พระพุทธนาควัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สถานพยาบาลของหมอบรัดเลย์ 

พิพิธภัณฑ์ประยูรภัณฑาคาร เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

วัดบุปผารามวรวิหาร โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ระยะ 5 ปี (ปกีารศึกษา 2562-2567) 
 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เคียงคู่ ส.ว.ย. โมเดล 
 
พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ หลากหลายรูปแบบ 
โดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ วัดผลและประเมินผลการศึกษาตามสภาพจริงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
วิทยาการ มุ่งเน้นเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเกิด 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ค่านิยมพ้ืนฐาน 12 ประการ เป็นคนดี เก่ง มีความสุข ตามหลักโรงเรียน
วิถีพุทธ ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล (S.WY Model) 

3. พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ ส่งเสริมครูให้จัดทำหรือใช้สื่อ ICT ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าได้เต็มศักยภาพและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4. ส่งเสริมให้ครูมีทัศนคติและวิสัยทัศน์อันดีในการทำวิจัยในชั้นเรียนและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญโดยใช้กระบวนการ Knowledge sharing และ Active Learning 

5. กำหนดโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับการบริหารเชิงกลยุทธิ์และเน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกฝ่ายโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้มีความเป็นมาตรฐาน 

 
เป้าประสงค์ (Corporate Objectives) 
นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ต้องมีคุณลักษณะตาม ส.ว.ย. โมเดล (สง่างาม วิชาการเปี่ยม    

ยอดเยี่ยมเยาวชน (เก่ง ดี มีสุข) ดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน  

 



 

 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ที่โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ต้องการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 ประการ ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

สมรรถนะหลักของนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ที่โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ที่ต้องการ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
          10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ- 
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่ 
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 
 



 

        11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรง 
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
นอกจากนี้ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ได้ดำเนินการจัดทำ ส.ว.ย.โมเดล (S.W.Y. Model) ขึ้นมาเพ่ือพัฒนา
นักเรียนแบบองค์รวม (Holistic Development) ดังรูป 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามแนววิถีพุทธ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล และปฏิบัติตนตามแนวชีวิตวิถีใหม่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
สู่การเป็นครูมืออาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามแนววิถีพุทธ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน (บวร.) 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล และปฏิบัติตนตามชีวติวิถใีหม่ 
 

เป้าหมาย 
ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมจริยธรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบ ส.ว.ย. 

โมเดล และปฏิบัติตนตามชีวิตวิถีใหม่ 
 
กลยุทธ์ 
 1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีของผู้เรียนตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล  
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 3. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 

 
ตัวช้ีวัด 
 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีดีตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถีพุทธและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4. ผู้เรียนปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

เป้าหมาย  
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดและมีผลการทดสอบ 

ระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ไม่ต่ำกว่าระดับชาติ 
 

กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมโครงการที่พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
 2. ส่งเสริมโครงการการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนและแก้ปัญหา 
 3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 5. ส่งเสริมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 6. ส่งเสริมโครงการเสริมความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

  
ตัวช้ีวัด 
 1. ผู้เรียนมีความสามารถ  การอ่าน  การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนและแก้ปัญหาได้ 
 3. ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 
 4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการแสวงหาความรู้และประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ 
 5. ค่าเฉลี่ยผลสอบระดับชาติของโรงเรียนสูงขึ้น 
 6. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

  
  
  

 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครู และบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

สู่การเป็นครูมืออาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี โดยมุ่งเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  
เป้าหมาย 

ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ด้านวิชาการ  มีทักษะการใช้เทคโนโลยี  สร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการทำวิจัยในชั้นเรียน 

 
กลยุทธ์ 
 1. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้ และประสบการณ์ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยี และสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม   
 3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน 
  
ตัวช้ีวัด 
 1. ครูและบุคลากร นำความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 2. ครูและบุคลากร นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
 3. ครูและบุคลากรมีงานวิจัยในชั้นเรียน 

  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล โดยยึดแนววิถีพุทธ 

 
เป้าหมาย 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล โดยยึดแนววิถีพุทธ เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 

 
 กลยุทธ์ 
 1. ผู้บริหารกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษา 
 2. ผู้บริหารวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. ผู้บริหารส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสาร ข้อมูลสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ 
 4. ผู้บริหารส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ  
 5. ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และแหล่งการเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
 
ตัวช้ีวัด 
 1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถานศึกษา อย่างมีคุณภาพ 
 2. สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 3. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารจัดการ 
 4. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
 5. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และแหล่งการเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน (บวร.) 

 
เป้าหมาย 

ผู้เรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีสัมพันธภาพที่ดีต่อการจัดการศึกษ 
 
กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของสถานศึกษาต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
 3. ส่งเสริมการให้ความรู้ การให้บริการแก่ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยากรและหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของสถานศึกษาต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
3. สถานศึกษามีการให้ความรู้ การให้บริการแก่ชุมชน และหน่วยงานภายนอก 
4. สถานศึกษาให้วิทยากรและหน่วยงานภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพฒันาการและ

ความสามารถของนักเรียน 
 

เป้าหมาย 
 ผู้เรียน ครูและบุคลากรชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมการดูแลปกป้องแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ทุกมิติ 
กลยุทธ์ 
 1. ผู้บริหารครูบุคลากรและผู้ปกครองร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 2. วิเคราะห์ปัญหาและสิ่งที่ต้องการพัฒนาให้กับนักเรียนออกมาเป็นเป้าหมายชัดเจน 
 3. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวางแผนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมทั้ง         
การปกป้องแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความสามารถ 
 4. จัดให้มีระบบนิเทศ ติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัด 

 1. โรงเรียนมีแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสิ่งที่ต้องการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนะเรียนเป็นเป้าหมายใน     
การดำเนินงานได้ 
 3. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมทั้งการปกป้องแก้ไขส่งเสริมพัฒนานักเรียน
ครอบคลุมในทุกมิติ 
 4. ระบบนิเทศติดตามดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 



 

 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เปรียบเทียบระหว่างปี การศึกษา 2562– 2564 
 

ระดับ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาพรวม เพิ่ม/
ลด 

 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564  
เขต 57.01 63.71 54.83 47.31 57.44 53.38 41.16 35.61 41.31 42.86 43.41 37.08 47.08 50.04 46.65 -3.39 
สังกัด 47.95 54.96 49.54 30.86 38.87 35.46 31.60 28.59 35.85 34.30 37.64 33.68 36.17 40.02 38.63 -1.39 

ประเทศ 49.07 56.20 50.38 34.42 43.55 39.22 32.90 29.99 36.83 35.55 38.78 34.31 37.98 42.13 40.19 -1.94 
รร.ส.ว.ย. 58.79 61.49 55.11 51.15 56.88 51.25 46.47 33.21 39.25 47.89 41.14 37.35 51.07 52.66 45.74 -6.92 

 



 

 



 

 
 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
เปรียบเทียบระหว่างปี การศึกษา 2563– 2564 

 
ระดับ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาพรวม 

  2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 
เขต 63.71 54.83 57.44 53.38 35.61 41.31 43.41 37.08 50.04 46.65 

สังกัด 54.96 49.54 38.87 35.46 28.59 35.85 37.64 33.68 40.02 38.63 
ประเทศ 56.20 50.38 43.55 39.22 29.99 36.83 38.78 34.31 42.13 40.19 
รร.สวย. 61.49 55.11 56.88 51.25 33.21 39.25 41.14 37.35 52.66 45.74 
เพิ่ม/ลด -6.38 -5.63 +6.04 -3.79 -6.92 
 
 

 
 



 

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน โรงเรียนได้นำยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นพ้ืนฐานจัดทำ  
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นอกจาก ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y. Model) ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ยังนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.2561 มาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ซึ่งรายละเอียด มีดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการศึ กษา ระดับการศึกษาขั้ น พ้ื นฐาน  แนบท้ ายประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจำนวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 



 

 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้



 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เร ื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  
เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

------------------------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 พ.ศ. 2551 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. 2553 เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการ เรียน
การสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนดและเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และเอกลักษณ์
ของท้ อ งถิ่ น  และขั บ เคลื่ อนด้ วยแผน พั ฒ นาคุณ ภ าพการจั ดการศึ กษ าแผนปฏิ บั ติ ก ารป ระจำปี   
เพ่ือพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสจึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามข้อ  
14 (1 ) และข้อ 15 ในกฎกระทรวง ว่าด้ วยระบบหลักเกณ ฑ์และวิธีการประกันคุณ ภาพการศึกษา          
พ.ศ.2553 ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้รวมทั้งสอดคล้อง
กับศักยภาพของนักเรียนชุมชนและท้องถิ่นใช้ดำเนินงานและประเมินคุณภาพสำหรับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ ดังนั้นโรงเรียนวัดประยุวงศาวาสจึงได้กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่ องกำหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันให้คุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2561 จำนวน 3 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2564 มีจำนวน 
3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 



 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
    และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

            ทั้งนี้ให้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา 2564 
  ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
       (นายสมชาย  ถนอมวงศ์) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 



 

ประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

-------------------------------------- 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนด เป้าหมายและยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของ
สถานศึกษา โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จึงปรับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และได้กำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมก าร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครอง เพ่ือนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศ าวาส  
มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

................................................................... 
(นายสมชาย  ถนอมวงศ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 
 
 
 
 
 
 



 

การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 89.50 ดีเลิศ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
87 

ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 88 ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 98 ยอดเยี่ยม 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 74 ดี 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 89 ดีเลิศ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  100 ยอดเยี่ยม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 97 ยอดเยี่ยม 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลายหลาย 98 ยอดเยี่ยม 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 77.20 ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 



 

 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 
                  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม 

3.1 มีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 
 
โครงการได้ทั้งสิ้น 23 โครงการ ประกอบด้วย วิชาการ 11 โครงการ บริหารงานบุคคล 2 โครงการ บริหาร

งบประมาณ 1 โครงการ บริหารทั่วไป 9 โครงการ ดังนี้ 
บริหารวิชาการ 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิผลยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวนเงิน 136,940 บาท 
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จำนวนเงิน 3,000 บาท 
3. โครงการ Bilingual all around จำนวนเงิน 42,180 บาท 
4. โครงการฝึกทักษะอาชีพ เพ่ิมประสบการณ์ชีวิต จำนวนเงิน 15,000 บาท 
5. โครงการพัฒนาผู้เรียนจำนวนเงิน 10,000 บาท 
6. โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิด จำนวนเงิน 10,000 บาท 
7. โครงการโรงเรียนคุณธรรม จำนวนเงิน  6,600 บาท 
8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวนเงิน 28,590 บาท 
9. โครงการโรงเรียนสุจริต จำนวนเงิน 7,000 บาท 
10. โครงการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้สู่การพัฒนาตนเอง จำนวนเงิน 28,590 บาท 
11. โครงการ KIDs  คิดวิทย์ จำนวนเงิน 12,000 บาท 
บริหารงานบุคคล 
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนเงิน 50,000 บาท 
2. โครงการสรรหาอัตรากำลังและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนเงิน 12,900 บาท 
บริหารงบประมาณ 
1. โครงการบริหารการเงินและทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนเงิน 62,000 บาท 
บริหารทั่วไป 
1. โครงการ ส.ว.ย. พอเพียง จำนวนเงิน 5,000 บาท 
2. โครงการ ส.ว.ย. รักษ์โลก จำนวนเงิน 13,200 บาท 
3. โครงการยานพาหนะมีความปลอดภัย 60,000 บาท 
4. โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน (บวร) จำนวนเงิน 28,000 บาท 
5. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวนเงิน 23,587 บาท 
6. โครงการต้นกล้า ส.ว.ย.จากต้นทางสู่เส้นชัย จำนวนเงิน 12,000 บาท 
7. โครงการอิ่มศิลป์ อ่ิมสุข (ทัศนศิลป์ - ดนตรี-นาฏศิลป์) จำนวนเงิน 20,000 บาท 
8. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข จำนวนเงิน 10,000 บาท 
9. โครงการบริหารทั่วไป จำนวนเงิน 48,264 บาท 
 
 



 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงการของโรงเรียนกับ ยุทธศาสตร์ชาติ  ส.ว.ย. โมเดล 
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(6 ข้อ) 

ส.ว.ย.โมเดล 
(สง่างาม 

วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยม
เยาวชน) 

มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
(3 มาตรฐาน) 

หมายเหตุ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิผลยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

 

นางสาววรัญญา  สขุลิ้ม 

2. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ข้อที่ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นางสาวววิรรณ  แซ่จวิ 

3. โครงการ Bilingual all around ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 

4. โครงการฝึกทักษะอาชีพ  
เพ่ิมประสบการณ์ชีวิต 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นางสาวชนินันท์  คล้ายมณ ี

5. โครงการพัฒนาผู้เรียน ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

นายจิรายุ  จันทร์ดอน 

6. โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการคิด 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นางสาวกิตติพร  แข็งขัน 

7. โครงการโรงเรียนคุณธรรม ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นายภีมวิชญ์  สีแกว้ 

8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นายภีมวิชญ์  สีแกว้ 

9. โครงการโรงเรียนสุจริต ข้อ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นางสาวววิรรณ แซ่จิว 
นางสาววาสนา บุญมา 

10. โครงการส่งเสริมทักษะการ
แสวงหาความรู้สู่การพัฒนาตนเอง 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นางสาววรัญญา สุขลิ้ม 



 

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(6 ข้อ) 

ส.ว.ย.โมเดล 
(สง่างาม 

วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยม
เยาวชน) 

มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
(3 มาตรฐาน) 

หมายเหตุ 

11 .โครงการ KIDs  คิดวิทย์  ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

นางสาวปุณณฎา  ศรีเมือง 

12. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

นายสมชาย  ถนอมวงศ์ 
นายวรากร ดวงประสาท 

 
 
 
 
 
 

 

13.สรรหาอัตรากำลังและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

นายสมชาย  ถนอมวงศ์ 
นายวรากร ดวงประสาท 

 

โครงการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์ 

15. โครงการ ส.ว.ย. พอเพียง ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
 
 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นางสาวชนิตา เกียรติขวญั
บุตร   

16. โครงการ ส.ว.ย. รักษ์โลก ข้อที่ 5 การจัดการ
ศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นางสาวจิรัชญา  จันทร 

17.โครงการยานพาหนะมีความ
ปลอดภัย 

ข้อที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ข้อ 1 สง่างาม 
 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

นายสมชาย  ถนอมวงศ์ 
นางสาวรักขณาวัลย ์      

ช่วงชัยชนะ 

18. โครงการความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน (บวร) 

ข้อที่ 6 การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

นายภีมวิชญ์  สีแกว้ 

19. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ผู้เรียน 
 
 

นางสาวชนิตา  
เกียรติขวัญบุตร 



 

โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(6 ข้อ) 

ส.ว.ย.โมเดล 
(สง่างาม 

วิชาการเปี่ยม 
ยอดเยี่ยม
เยาวชน) 

มาตรฐาน
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
(3 มาตรฐาน) 

หมายเหตุ 

 

20. โครงการต้นกล้า ส.ว.ย.จากต้น
ทางสู่เส้นชัย  

ข้อที่  4 ดา้นการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ข้อ 2 วิชาการเปี่ยม 
ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 

นางสาวกิตติพร  แข็งขัน 

21. โครงการอิ่มศิลป์ อิ่มสุข 
(ทัศนศิลป์ - ดนตรี-นาฏศิลป์) 

ข้อที่  4 ดา้นการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ข้อ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพผู้เรียน 
 

นายสุทัศพันธ ์              
ปิ่นสุวรรณบุตร 

22. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ข้อที่ 3  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ข้อ 1 สง่างาม 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ผู้เรียน 
 

นางสาวอุรุชา  
จันทนภานันท ์

 
 
 
 



 

 
งบประมาณที่ใช้ในโครงการประจำปีงบประมาณ 2565 

 
งบประมาณประจำปี 2565 จำนวน 629,000 บาท 

1. งานบริหารวิชาการร้อยละ 50   เป็นจำนวนเงิน 314,500 บาท 

2. งานบริหารทั่วไปร้อยละ 30   เป็นจำนวนเงิน 188,700 บาท 

3. งานบริหารงบประมาณร้อยละ 10   เป็นจำนวนเงิน 62,900 บาท 

4. งานบริหารบุคคลร้อยละ 10   เป็นจำนวนเงิน 62,900 บาท 

ตารางการประมาณการ การใช้งบประมาณแต่ละโครงการ 
 

โครงการ 
ประเภทของงบประมาณ  หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน
(บาท) 

ค่าใช้สอย 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิผลยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2,000 99,000 10,000 111,000 

2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

- 1,000 2,000 3,000 

3. โครงการ Bilingual all around - 26,000 14,000 40,000 
4. โครงการฝึกทักษะอาชีพ  
เพ่ิมประสบการณ์ชีวิต 

- 1,500 13,500 15,000 

5. โครงการพัฒนาผู้เรียน - 10,000 - 10,000 
6. โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะและ
กระบวนการคิด 

4,000 6,000 - 10,000 

7. โครงการโรงเรียนคุณธรรม - 3,600 3,000 6,600 
8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 25,590 - 3,000 28,590 
9. โครงการโรงเรียนสุจริต - 3,300 3,700 7,000 
10. โครงการส่งเสริมทักษะการแสวงหา
ความรู้สู่การพัฒนาตนเอง 

6,000 5,000 17,590 28,590 

11 .โครงการ KIDs  คิดวิทย์  - 5,500 6,500 12,000 
12. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

20,000 30,000 - 50,000 



 

 
โครงการ 

ประเภทของงบประมาณ  หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน

(บาท) 
ค่าใช้สอย 
(บาท) 

ค่าวัสดุ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

13.สรรหาอัตรากำลังและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- 12,900 - 12,900 

14. โครงการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 62,000 - 62,000 

15. โครงการ ส.ว.ย. พอเพียง - - 5,000 5,000 
16. โครงการ ส.ว.ย. รักษ์โลก 1,000 10,700 1,500 13,200 
17.โครงการยานพาหนะมีความปลอดภัย - 60,000 - 60,000 
18. โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน 
บ้าน วัด และชุมชน (บวร) 

- 28,000 - 28,000 

19. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- 23,000 - 23,000 

20. โครงการต้นกล้า ส.ว.ย.จากต้นทางสู่
เส้นชัย  

- 9,000 3,000 12,000 

21. โครงการอิ่มศิลป์ อิ่มสุข (ทัศนศิลป์ - 
ดนตรี-นาฏศิลป์) 

3,000 9,000 8000 20,000 

22. โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข - 3,000 7,000 10,000 
23. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารทั่วไป - 21,264 27,000 48,264 

รวม 61,590 429,764 124,790 616,144 
 
รายละเอียดแต่ละโครงการมี ดังต่อไปนี้ 

 


