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ข้อมูลพื้นฐานทัว่ไป 
                                       *********************************** 
ประวติัความเป็นมาของโรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส 
 ตามแผนการศกึษาชาต ิฉบบั พ.ศ. 2503 จดัขยายการศึกษา ภาคบงัคบัจากสี่ปีเป็นเจ็ดปี กรมสามญั
ศึกษาจึงรบัช่วงการจดัการศึกษาชัน้มธัยมต้นเดิมของกรมสามญัศึกษามาเป็นชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย ใน
กรมสามัญศึกษา   ในปี พ.ศ.2504  กรมสามัญศึกษาจึงจัดสร้างโรงเรียน เพิ่มเติมเตรียมรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการศึกษาของชาติดงักล่าวแล้ว  เฉพาะในส่วนกลาง ทาง
กรมสามญัศกึษา   ไดจ้ดัสรา้งโรงเรยีนขึน้หลายแห่ง ในจ านวนนี้มโีรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาสอยู่ด้วยโรงเรียน
หนึ่ง 
 โรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาสตัง้อยู่ในบรเิวณวดัประยุรวงศาวาส ต าบลวดักลัยาณ์  อ าเภอธนบุร ี จงัหวดั
ธนบุร ี การจดัสร้างโรงเรยีนนี้ กรมสามญัศึกษาได้รบัความร่วมมอืความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์วดัประยุร
วงศาวาส  ให้ที่ดินในการก่อสร้างซึ่งมเีนื้อที่ประมาณ 2 ไร่   ซึ่งเดิมเป็นกุฏิคณะ 1  ใน  พ.ศ. 2504 นัน้ ครัง้
แรกได้งบประมาณ 2 ล้านบาท ในจ านวนนี้ ได้ถวายวดัเป็นค่ารื้อถอนจ านวน หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท เหลือ
จากนัน้จงึไดก้่อสรา้งเป็นอาคารหลงัแรกเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็สามชัน้ม ี  11 หอ้งเรยีนเปิดท าการสอน
ครัง้แรกเมื่อวนัที ่19 สงิหาคม พ.ศ. 2504 รบันักเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ได้รับงบประมาณอีก หกแสนบาทสร้างเติมเป็นฐานตัวยู(U)เพิ่มเติมอีก 6 
ห้องเรียนและโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสท าพิธีเปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2504   
โดยหม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล  รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิารเป็นประธานในพธิี 

พ.ศ.2505 ได้รบังบประมาณในการก่อสร้างต่อเติมอาคารอาคารเรยีนเป็นรูปตวัยู ( U ) สร้างเสร็จมี
หอ้งเรยีนเพิม่เตมิขึน้เป็น 27 ขนาดหอ้งกวา้ง 9 X 6 เมตรประกอบดว้ย หอ้งเรยีน 18 หอ้ง  หอ้งครูใหญ่ 1 หอ้ง  
ห้องธุรการ    1 ห้อง  ห้องธุรการ 1 ห้อง  ห้องโสตทศันศกึษา  ห้องสมุด 2 ห้อง ห้องประชุม 1   ห้องฝึกงาน
ชายหญิง 2 ห้อง       มหี้องน ้าห้องสว้มพร้อมอยู่ภายในอาคารเรียน ราคาก่อสร้างทัง้สิน้เป็นเงนิ 2,650,000 
บาท ( สองลา้นหกแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 
 พ.ศ.2506  ได้รบังบประมาณก่อสรา้งอาคารเรยีนเพิม่เติมเป็นอาคารเรยีนชัน้เดียว 2 ห้องเรยีน ด้าน
ทศิตะวนัตกใชเ้ป็นหอ้งคหกรรมและหอ้งหตัถกรรม ในราคางบประมาณก่อสรา้ง  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน)ปัจจุบนัเป็นหอ้งนาฏศลิป์ฟ้อนร า 
 พ.ศ. 2508 ได้จดัตัง้กรรมการผู้ปกครองนักเรยีน และจดัตัง้กองทุนราชปัญญาสุธี เพื่อช่วยสนับสนุน
ดา้นการเรยีนการสอน และช่วยเหลอืนักเรยีนทีข่าดแคลน 
 พ.ศ. 2509 เข้าร่วมโครงการวดัผลปลายภาคเรยีน เลื่อนชัน้โดยการสอบปลายปีเป็นบางชัน้โครงการ
ส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจอนัดรีะหว่างชาต ิ
 พ.ศ. 2517 จดัตัง้มูลนิธริาชปัญญาสุธ ี
 พ.ศ. 2518 จดัตัง้สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส 
 พ.ศ. 2519 เขา้ร่วมโครงการทดลองการเรยีนการสอนหลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2521 

พ.ศ. 2521  เปิดท าการสอนหลกัสูตรใหม่เปิดรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 6 
พ.ศ. 2523 โรงเรยีนโอนสงักดัจากกรมสามญัศกึษา มาสงักดัส านักงานคณะกรรมการการประถมศกึษา

แห่งชาติ ส านักงานการประถมศกึษากรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ในปีนี้โรงเรยีนได้ปรบัปรุงสนาม
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เสาธง บรเิวณสนามศาลาไทยเป็นพื้นสนามคอนกรตีเสรมิเหล็ก ใช้เงนิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรยีนวดั
ประยุรวงศาวาส ค่าก่อสรา้งเป็นเงนิ 103,362 บาท ( หนึ่งแสนสามพนัสามรอ้ยหกสบิสองบาทถ้วน) 

พ.ศ. 2525 ปรบัปรุงห้องเรยีนใช้เป็นห้องโสตทศันศึกษาใช้งบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัด
ประยุรวงศาวาส และได้รบังบประมาณปรบัปรุงเขื่อนทางระบายน ้าสาธารณะด้านทิศตะวนัออก  สร้างเขื่อน
คอนกรีต ท ารัว้ด้านหลังรวมค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน ด้านทิศตะวันออกเป็นอาคารชัน้เดียวเงิน
งบประมาณค่าก่อสรา้ง 536,660 บาท (หา้แสนเจด็หมื่นหกพนัหกรอ้ยหกสบิบาทถ้วน) 

พ.ศ. 2526 เข้าร่วมโครงการทดลอง เสรมิสรา้งลกัษณะนิสยัเพื่อพฒันาค่านิยมของอาชพีของเยาวชน 
ร่วมกบักรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร ไดร้บัความร่วมมอืประสบความส าเรจ็ดว้ยดี 

พ.ศ.2527 ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ได้รับงบพัฒนาชุมชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต
กรุงเทพมหานคร ร่วมกบัสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส เป็นเงนิ 100,025 บาท (หนึ่ง
แสนยีส่บิหา้บาทถ้วน) ไดร้่วมโครงการเสรมิสรา้งลกัษณะนิสยัในการท างานของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 

พ.ศ. 2531 ได้ปรับปรุงสนามจดัท าที่นั ง่พักผ่อนรวมสวนหย่อมยกพื้นเวทีหน้าอาคารเรียนด้านทิศ
ตะวนัออก และทีน่ัง่พกัผ่อนรมิสนามดา้นทศิตะวนัตกจดัเก้าอี้หมุนสไลด์และทีย่นืออกก าลงักายของนักเรยีนชัน้ 
ป.1 ใช้เงนิสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส เป็นเงนิ  37,000 บาท (สามหมื่นเจด็พนับาท
ถ้วน) 

จดัท าฐานส่งเสรมิสมรรถภาพทางกาย ได้รบัเงนิงบประมาณผ่านกลุ่มโรงเรยีนสุโขทยัรวม 3 ฐาน เป็น
เงนิ 3,019 บาท ( สามพนัสบิเก้าบาทถ้วน) 

พ.ศ. 2523 ได้ระบบงบประมาณก่อสรา้งอาคารเรยีนรูแ้บบพเิศษเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหล็ก 2 ชัน้ 
สร้างทางทศิตะวนัออกติดกบัเจดีย์วดัประยุรวงศาวาสวรวหิารงบประมาณค่าก่อสรา้ง  1,177,800 บาท (หนึ่ง
ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัแปดรอ้ยบาทถ้วน ) เนื่องจากงบประมาณจ ากดัทางโรงเรยีนได้รบัเพิม่เติมจาก
สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส ต่อเตมิกัน้หอ้งโถงชัน้ล่างเป็นห้องเรยีน 2 หอ้ง พรอ้มทัง้
ปรบัปรุงรอบอาคารเป็นพื้นฐานอิฐซีแพค เสรมิบนัไดทางขึ้น เป็นเงนิ 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาท
ถ้วน ) สมารถใชเ้ป็นหอ้งเรยีนได ้4 หอ้งเรยีน เปิดใชท้นัในวนัเปิดภาคเรยีนปีการศกึษา 2534 

พ.ศ. 2534 ปรบัปรุงห้องน ้า ห้องส้วมครูจ านวน 4 ห้อง ใช้เงนิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัด
ประยุรวงศาวาส งบประมาณค่าซ่อมแซมปรบัปรุง 44,000 บาท ( สีห่มื่นสีพ่นับาทถ้วน ) 

พ.ศ.2536 เปิดรบันักเรยีนเขา้เรยีนระดบัก่อนประถมศกึษา 
พ.ศ.2537 ได้รบังบประมาณโครงการพฒันาจงัหวดัต่อเติมชัน้ 3 ของอาคารเอนกประสงค์แบบพเิศษ 

(อาคารเทพประสทิธิ ์) เป็นเงนิ 550,000 บาท (หา้แสนหา้หมื่นบาทถ้วน )และไดร้บังบประมาณก่อสรา้งต่อเติม
อาคารเรยีนดา้นขา้งแบบพเิศษเป็นเงนิ 1,500,000 บาท (หนี่งลา้นหา้แสนบาทถ้วน) 

พ.ศ. 2538 ได้รบัความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการวดัประยุรวงศาวาสขยายรัว้โรงเรยีนออกไปอกี
ประมาณ 6 เมตร ตลอดแนวดา้นหน้าโรงเรยีน 

พ.ศ. 2542 ปรบัปรุงและขยายที่พกัผู้ปกครองร้านค้าหน้าโรงเรียนปิดทององค์พระสมัพุทธพรรณีศรี
ประยุรวงศ์ววิฒัน์ กป.กทม. อนุมตัเิลกิแผนการจดัชัน้เรยีนระดบัก่อนประถมศกึษา 

พ.ศ. 2543 จัดหาเครื่องดนตรีวงโยทวาทิต 24 ชิ้น เป็นเงิน 200,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ 6  ต้น พร้อมจัดสวนหน้าโรงเรียน พัฒนาสายระบบโทรทศัน์
โรงเรยีน และหอ้งคอมพวิเตอร ์
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พ.ศ. 2544  ปรบัปรุง หอ้งน ้านักเรยีน 3 ชัน้ เป็นเงนิ 488,000 บาท(สีแ่สนแปดหมื่นแปดพนับาทถ้วน)
โดยไดร้บังบประมาณ 252,300 บาท (สองแสนหา้หมื่นสามพนับาทถ้วน ) สมคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนวัด
ประยุรวงศาวาสมทบเพิ่มเติมอีก 195,700 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ปรับพื้นที่
รบัประทานอาหารนักเรยีนด้านหลงัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเงนิ 67,000 บาท( หกหมื่นเจ็ดพนับาทถ้วน) 
ปรบัปรุงหอ้งธุรการเป็นเงนิ 62,000 บาท หกหมื่นสองพนับาทถ้วน) สรา้งหอ้งสว้มครูเป็นเงนิ 55,000 บาท( หา้
หมื่นหา้พนับาทถ้วน) ปรบัปรุงร่องระบายน ้าบรเิวณสนาม และท าท่อระบายน ้าเพิม่เตมิอาคารพุทธวรญาณ และ
ไดจ้ดัตัง้กองทุน สุปราณี  บ ารุงทรพัย ์จ านวน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถ้วน) สรา้งระบบ LAN  LINE  

พ.ศ. 2545  ปรบัปรุงห้องสมุดเป็นศูนย์วทิยบรกิารแหล่งรวมหนังสอืและระบบสื่อ โดยได้รบัเงนิจาก 
สมเด็จพระมหารชัมงัคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และอธิบดีสงฆ์วดัปาดน ้าภาษีเจริญเป็นเงนิ 900,000 
บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)และตติัง้แอรช์ัน้ประถมศกึษาปีที ่1 แปดเครื่องเป็นเงนิ 420,000 บาท (สีแ่สนสองหมื่น
บาทถ้วน) 

พ.ศ. 2546 เปลีย่นเครื่องคอมพวิเตอรห์อ้งคอม 2 จ านวน 24 เครื่อง เป็นเงนิ 439,500 บาท     (สีแ่สน
สามหมื่นเก้าพนัหา้รอ้ยบาทถ้วน) ใช้เงนิสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส 

พ.ศ. 2547 ปรบัปรุงเปลี่ยนหลงัคาโรงอาหารด้านหน้าโรงเรยีนเป็นเงนิ 254,500 บาท (สองแสนห้า
หมื่นสี่พนัห้าร้อยบาทถ้วน) ใช้เงนิสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส  วนัที่ 7 กรกฎาคม  
2547 โอนสงักดัมาเป็นส านักงานส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ศ. 2548  โรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาสไดร้บัการคดัเลอืกเป็นโรงเรยีนในฝันของเขตธนบุรี(โครงการ 1 
อ าเภอ 1 โรงเรยีนในฝัน ) ไดร้บังบประมาณโครงการโรงเรยีนในฝัน เป็นเงนิ 976,000 บาท (เก้าแสนเจด็หมื่น
หกพนับาทถ้วน)และงบอุดหนุน จ านวน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) ในการปรบัปรุงห้องสมุด, ห้อง
คอมพวิเตอร,์   หอ้งคณิตศาสตร ์
 พ.ศ. 2549  โรงเรยีนไดร้บังบประมาณปรบัปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเงนิ 277,000 (สองแสนเจด็หมื่นเจด็พนั
บาทถ้วน)และงบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและครูจ านวน  150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
จดัท าหอ้งอาหารหลงัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  และไดร้บัการประเมนิการประกนัคุณภาพภายนอก รอบที ่2 จาก
ส านักงานรบัรองมาตราฐานและการประเมนิคุณภาพการศกึษา ภาพรวมระดบัคุณภาพ  ดมีาก 
 พ.ศ. 2550  ปรบัปรุงห้องจรยิศกึษาเป็นเงนิ 146,300 บาท(หนึ่งแสนสีห่มื่นหกพนัสามรอ้ยบาทถ้วน) 
ได้รบังบประมาณสนับสุนจากวดัประยุรวงศาวาสวรวหิารเป็นเงนิ 100,00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และงบ
สนับสนุนจากสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาสจ านวน  46,000 บาท 
 พ.ศ. 2551 ใชง้บประมาณจากสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส จ านวน 1,000,000 
บาท(หนึ่งล่านบาทถ้วน) ปรบัปรุงหอ้งเรยีนนาฏศลิป์,หอ้งเรยีนดนตรไีทย,หอ้งปฏบิตักิารภาษาไทย,หอ้งปฏิบัติ
กาคณิตศาสตร,์หอ้งวชิาการของโรงเรยีน,พยาบาลและปรบัปรุงหอ้งหอ้งส้วมนักเรยีนชาย - นักเรยีนหญงิทัง้ 3 
ชัน้และหอ้งน ้าครู 
 พ.ศ. 2552 ใช้เงินนอกงบประมาณ จ านวน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ปรบัปรุงห้องประชุม  ส.ว.ย. ปรบัปรุงห้องเรยีนดนตรสีากล,ปรบัปรุงห้องเรยีนการงานอาชีพ,ปรบัปรุงระบบ
คอมพวิเตอรห์อ้งสมุด ,ปรบัปรุงระบบงานกจิกรรมนักเรยีนและระบบการเงนิโดยใชร้ะบบคอมพวิเตอร ์
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 พ.ศ.  2553  ไดร้บัจดัสรรงบประมาณโครงการ HP2  จ านวน 1,111,000 บาท(หนึ่งลา้นหนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นหนึ่งพนับาทถ้วน)และใชเ้งนินอกงบประมาณ จ านวน 289,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพนัพนับาท
ถ้วน)สรา้งโคง้หลงัคาสนามรวมเป็นจ านวนเงนิ 1,400,000 บาท(หนึ่งลา้นสีแ่สนบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2554 ไดร้บังบประมาณซื้อเครื่องคอมพวิเตอรเ์ป็นเงนิ 750,000 บาท (เจด็แสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 
และ ได้รบัการประเมนิการประกนัคุณภาพภายนอกรอบ 3 จากส านักงานรบัรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศกึษา (สมศ.)ภาพรวมระดบัคุณ  ระดบัดมีาก  ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากจากส านักงานรบัรอง
มาตรฐานและการประเมนิคุณภาพการศกึษา (สมศ.) 
 พ.ศ. 2556  ได้ท าการปรบัปรุงอาคารส านักงานโดยใช้เงนินอกงบประมาณเป็นเงนิ 150,000 บาท 
(หนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2558 ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นโรงเรยีนว4ิพุทธชัน้น า รุ่นที ่6 จากส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย และได้รบัรางวลั Energy  
mind  award ระดบั  4  ดาว  จากการไฟฟ้านครหลวง และไดร้บังบประมาณทาสอีาคารเรยีน เป็นเงนิ 687,500  
บาท (หกแสนแปดหมื่นเจด็พนับาทหา้รอ้ยบาทถ้วน ) 
 พ.ศ. 2560  ได้รบังบประมาณ ปรบัปรุงห้องน ้าหอ้งสว้มนักเรยีนชาย-นักเรยีนหญงิและหอ้งน ้าครูทุก
หอ้งทุกชัน้ และปรบัปรุงดา้นหน้าโรงเรยีน ปรบัปรุงบนัไดอาคารเรยีนทัง้หมดใชง้บประมาณเป็นเงนิ 2,119,826 
บาท (สองลา้นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพนัแปดรอ้ยยีส่บิหกบาทถ้วน) 
 พ.ศ. 2561  เด็กหญิงอมิตา  สุปินะ นักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสได้รับรางวัลนักเรียน
พระราชทาน 
 พ.ศ. 2562 โรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาสไดร้บัรางวลัโรงเรยีนวถิพีุทธพระราชทาน รุ่นที ่3   รางวลัหนึ่ง
โรงเรยีนหนึ่งนวตักรรมจากคุรุสภา ไดร้บัจดัสรรงบประมาณ เปลีย่นหลงัคาอาคารเรยีน อาคารประกอบและฝ้า
โรงอาหารเป็นเงนิจ านวน 1,914,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พนับาทถ้วน) แลได้รบังบประมาณ
โครงการโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน ) ปรบัปรุงหอ้งประชุมพระเทพปวร
เมธแีละไดร้บัการประเมนิการประกนัคุณภาพภายนอกรอบ 4  จากส านักงานรบัรองมาตรฐานและการประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (สมศ.) ภาพรวมระดบัคุณภาพ ด ี
 พ.ศ. 2563  ได้รบัจดัสรรงบประมาณ 674,500 บาท (หกแสนเจด็หมื่นสีพ่นับาทถ้วน)ปรบัปรุงเปลีย่น
พืน้สนาม  และเงนินอกงบประมาณจ านวน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถ้วน)จดัท าหอ้งเรยีนคอมพวิเตอร์ใหม่
ตดิหอ้งสมุดจ านวน 25 เครื่อง 
 พ.ศ.  2564  ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารห้องเรียนดนตรไีทย  ห้องนาฏศิลป์เป็นเงนิ 
1,582,600  บาท (หนึ่งลา้นหา้แสนแปดหมื่นสองพนัหกรอ้ยบาทถ้วน) 
                 -ไดร้บัจดัสรรเครื่องถ่ายเอกสาร SINDOH  จ านวน  1  เครื่อง 
                - ไดร้บัจดัสรรถงัเกบ็น ้าไฟเบอร ์2,000  ลติร จ านวน 2 ถงั 
 ปัจจุบนัเปิดท าการสอนตัง้แต่ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 มนีักเรยีนทัง้หมด 366 
คน 
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สภาพอาคารในปัจจุบนั มี 6 อาคาร 
 อาคารที ่1 เป็นอาคาร 3 ชัน้ มลีกัษณะเป็นรูปตวัยู ( U ) ใชเ้ป็นหอ้งเรยีนและหอ้งพเิศษอื่นๆ 
 อาคารที ่2 เป็นอาคารชัน้เดยีวใชเ้ป็นหอ้งพเิศษสอนนาฏศลิป์และดนตรไีทย 
 อาคารที ่3 เป็นอาคาร 3 ชัน้ ชื่อ (อาคารพระเทพประสทิธิ)์ ใชเ้ป็นหอ้งเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท ี3 
  หอ้งเรยีนศลิป์ศกึษา , หอ้งเรยีนการงานพืน้ฐานอาชพี 
 อาคารที ่4 เป็นอาคารอเนกประสงค ์3 ชัน้ ชัน้1เป็นหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ชัน้ 2 เป็นหอ้ง 
   ปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ชัน้ 3 เป็นหอ้งโสตทศันศกึษา 
 อาคารที ่5  อาคารพระพุทธวรญาณ เป็นอาคาร 2 ชัน้ ชัน้ 1 เป็นลานธรรมและหอ้งพยาบาล 
  ชัน้ 2 เป็นส านักงานมูลนิธริาชปัญญาสุธแีละสมาคมาผูป้กครองและครูโรงเรยีนวดัประยุรวงศา
วาส 
 อาคารที ่6 เป็นอาคารสหกรณ์รา้นคา้โรงเรยีน 
รายนามผู้บริหารโรงรียนวดัประยุรวงศาวาส 

1. นางปรดีา  จนัทรุเบกษา พ.ศ. 2504 - 2508 
2. นางทองหล่อ  แก้วประยูร พ.ศ. 2508 - 2516 
3. นางสมจนิตนา ภกัดิด์ศีรวีงศ์ พ.ศ. 2516 - 2522 
4.  นางสาวจนัทรแ์รม   เจรญิวงศ ์ พ.ศ. 2523 - 2527 
5. นายศริพิงษ ์ รกัษ์วงศ์วาน พ.ศ. 2527 - 2530 
6. นายสุเมธ  ชอบผล  พ.ศ. 2530 - 2536 
7. นายขวญัชยั  เวชกามา พ.ศ. 2536 - 2542 
8. นายประวทิย ์  ตรคีณิตสาณ ์ พ.ศ. 2542 - 2547 
9. นายประสาท  พวงมาล ี  พ.ศ. 2542 - 2550  
10. นายสมยศ  สุทธพินัธุ ์ พ.ศ. 2550 - 2556 
11. นางสุทธมิาลย ์ สมวาจา  พ.ศ. 2556 - 2559 
12. นางสุรดา  ไชยสงคราม พ.ศ. 2559 - 2563 
13. นายสมชาย  ถนอมวงศ์  พ.ศ. 2563 - ปัจจุบนั 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสอยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร สถานที่ตัง้ของโรงเรยีน: ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวดักลัยาณ์ เขต
ธนบุร ีรหสัไปรษณีย์ 10600 โทรศพัท์ 02-4652860 โทรสาร 02-4662001  E-mail: swy2557@gmail.com 
Website: http://www.swy.ac.th 
 
ปรชัญาโรงเรียน : รูด้ ีประพฤตดิ ีเป็นผูเ้จรญิ 
วิสยัทศัน์ :     โรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรยีนวถิพีทุธ เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  
   น้อมน าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เคยีงคู่ ส.ว.ย.โมเดล 
เอกลกัษณ์ :   ลูก ส.ว.ย. เป็นผูรู้ด้ ีประพฤตดิ ีเป็นผูเ้จรญิ 
อตัลกัษณ์ :    มคีวามรู ้คู่คุณธรรม ตามแนววถิพีุทธ 
คณุธรรมอตัลกัษณ์ : วนิัย ความรบัผดิชอบ จติอาสา 

mailto:swy2557@gmail.com
http://www.swy.ac.th/


แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 2564 | หน้า 7 

 

การจดัองคก์รและโครงสร้างการบริหาร 
 การบรหิารงานโรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส มกีารจดัองคก์รและโครงสรา้งการบรหิารงาน 
แบ่งออกเป็น 4 งาน ดงันี้ 
1. ด้านการบริหารวิชาการ  มภีาระหน้าที ่17 อย่างดว้ยกนัคอื 
 1.1 การพฒันาหรอืการด าเนินการเกี่ยวกบัการใหค้วามเหน็การพฒันาสาระหลกัสูตรทอ้งถิน่  
 1.2 การวางแผนงานดา้นวชิาการ  
 1.3 การจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา  
 1.4 การพฒันาหลกัสูตรของสถานศกึษา  
 1.5 การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้ 
 1.6 การวดัผล ประเมนิผล และด าเนนิการเทยีบโอนผลการเรยีน  
 1.7 การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา  
 1.8 การพฒันาและส่งเสรมิใหม้แีหลง่เรยีนรู ้ 
 1.9 การนิเทศการศกึษา  
 1.10 การแนะแนว  
 1.11 การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา  
 1.12 การส่งเสรมิชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวชิาการ  
 1.13 การประสานความร่วมมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาและองคก์รอื่น 
 1.14 การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงานสถาน
ประกอบการ เละสถาบนัอื่นทีจ่ดัการศกึษา 
 1.15 การจดัท าระเบยีบและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบังานดา้นวชิาการของสถานศกึษา  
 1.16 การคดัเลอืกหนังสอื แบบเรยีนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา  
 1.17 การพฒันาและใชส้ื่อเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ  มภีาระหน้าที ่22 อย่างดว้ยกนัคอื 
 2.1 การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวงศกึษาธกิาร หรอื 
เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แลว้แต่กรณี 
 2.2 การจดัท าแผนปฏบิตักิารใชจ้่ายเงนิตามทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการ การศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยตรง 
 2.3 การอนุมตักิารใชจ้่ายงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร  
 2.4 การขอโอนและการขอเปลีย่นแปลงงบประมาณ  
 2.5 การรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ  
 2.6 การตรวจสอบตดิตามและรายงานการใชง้บประมาณ  
 2.7 การตรวจสอบตดิตามและรายงานการใชผ้ลผลติจากงบประมาณ  
 2.8 การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา  
 2.9 การปฏบิตังิานอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายเกี่ยวกบักองทุนเพื่อการศกึษา  
 2.10 การบรหิารจดัการทรพัยากรเพื่อการศกึษา  
 2.11 การวางแผนพสัดุ 
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 2.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ ์หรอืสิง่ก่อสรา้งทีใ่ชเ้งนิ 
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวงศกึษาธกิารหรอืเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานแลว้แต่กรณ ี
 2.13 การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ  
 2.14 การจดัหาพสัดุ  
 2.15 การควบคุมดูแล บ ารุงรกัษาและจ าหน่ายพสัดุ  
 2.16 การจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ  
 2.17 การเบกิเงนิจากคลงั  
 2.18 การรบัเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการจ่ายเงนิ  
 2.19 การน าเงนิส่งคลงั  
 2.20 การจดัท าบญัชกีารเงนิ  
 2.21 การจดัท ารายงานทางการเงนิและงบการเงนิ  
 2.22 การจดัท าหรอืจดัหาแบบพมิพบ์ญัช ีทะเบยีน และรายงาน 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล  มภีาระหน้าที ่20 อย่างดว้ยกนัคอื 
 3.1 การวางแผนอตัราก าลงั  
 3.2 การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  
 3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้  
 3.4 การเปลีย่นต าแหน่งใหสู้งขึน้ การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 3.5 การด าเนินการเกี่ยวกบัการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน  
 3.6 การลาทุกประเภท  
 3.7 การประเมนิผลการปฏบิตังิาน  
 3.8 การด าเนินการทางวนิัยและการลงโทษ  
 3.9 การสัง่พกัราชการและการสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก้่อน  
 3.10 การรายงานการด าเนินการทางวนิัยและการลงโทษ  
 3.11 การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข ์ 
 3.12 การออกจากราชการ  
 3.13 การจดัระบบและการจดัท าทะเบยีนประวตั ิ
 3.14 การจดัท าบญัชรีายชื่อและใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอสิรยิาภรณ ์
 3.15 การส่งเสรมิการประเมนิวทิยฐานะขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  
 3.16 การส่งเสรมิและยกย่องเชดิชูเกยีรต ิ 
 3.17 การส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี  

 3.18 การส่งเสรมิวนิัย คุณธรรมและจรยิธรรมส าหรบัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
 3.19 การรเิริม่ส่งเสรมิการขอรบัใบอนุญาต 

 3.20 การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา การด าเนินการทีเ่กี่ยวกบัการบรหิารงาน 
บุคคลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 
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4. ด้านการบริหารทัว่ไป มภีาระหน้าที ่21 อย่างดว้ยกนัคอื 
 4.1 การพฒันาระบบและเครอืข่ายขอ้มูลสารสนเทศ  
 4.2 การประสานงานและพฒันาเครอืข่ายการศกึษา  
 4.3 การวางแผนการบรหิารงานการศกึษา  
 4.4 งานวจิยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน  
 4.5 การจดัระบบการบรหิารและพฒันาองคก์ร  
 4.6 การพฒันามาตรฐานการปฏบิตังิาน  
 4.7 งานเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา  
 4.8 การด าเนินงานธุรการ  
 4.9 การดูแลอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม  
 4.10 การจดัท าส ามะโนผูเ้รยีน  
 4.11 การรบันักเรยีน  
 4.12 การเสนอความเหน็เกี่ยวกบัเรื่องการจดัตัง้ ยุบ รวมหรอืเลกิสถานศกึษา  
 4.13 การประสานการจดัการศกึษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั 
 4.14 การระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา  
 4.15 การทศันศกึษา  
 4.16 งานกจิการนักเรยีน  
 4.17 การประชาสมัพนัธง์านการศกึษา 
 4.18 การส่งเสรมิ สนับสนุนและประสานการจดัการศกึษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและ 
สถาบนัสงัคมอื่นทีจ่ดัการศกึษา 
 4.19 งานประสานราชการกบัส่วนภูมภิาคและส่วนทอ้งถิน่ การรายงานผลการปฏบิตังิาน  
 4.20 การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
 4.21 แนวทางการจดักจิกรรมเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการลงโทษนักเรยีน 
  
 โรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส มผีูอ้ านวยการคอื นายสมชาย  ถนอมวงศ์ ยดึหลกับรหิารแบบธรรมาภบิาล 
ใชเ้ทคนิคการบรหิาร PDCA โดยการกระจายอ านาจและมสี่วนร่วมในการวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาของ
โรงเรยีน จงึมคี าสัง่มอบหมายงานให ้มผีูร้บัผดิชอบงาน ดงันี้ 
 1. นายพรชยั  ปิตคิวร  หวัหน้ากลุ่มบรหิารวชิาการ 
 2. นางศริวิลัย ์ ปรุงศกัดิ ์  หวัหน้ากลุ่มงานบรหิารงบประมาณ 
 3. นายวรากร  ดวงประสาท  หวัหน้ากลุ่มบรหิารงานบุคคล 
 4. นางสาวรกัขณาวลัย ์ ช่วงชยัชนะ หวัหน้ากลุ่มบรหิารทัว่ไป 
การจดัองคก์รและโครงสรา้งการบรหิารของโรงเรยีน ดงักล่าว ไดจ้ดัแสดงไวใ้นแผนภูมทิี ่1  
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กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
นางสาววรัญญา สุขลิ้ม 

 
 
 

 
 

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
นายภีมวิชญ์  สีแก้ว 

 
 

 
 

กลุ่มสาระฯกอท. 
   นางสาวชนินันท์ คล้ายมณ ี
 

 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษา 
พละศึกษา 

นางสาวคณิศร  พันธุ์ทอง 
 

กลุ่มสาระฯศิลปะ 
นายจิรายุ  จันทร์ดอน 

 

กลุ่มสาระฯคณิตฯ
นางสาวกิตติพร แข็งขัน 

 
 

 

กลุ่มสาระฯวิทย์ 
นางสาวปุณณาฎา ศรีเมือง 

 
 

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 

คณะกรรมการเครอืข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและคร ู

มูลนิธิราชปญัญาสุธ ี

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายสมชาย  ถนอมวงศ์ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางศิริวัลย์ ปรุงศักด์ิ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
นางสาวรักขณาวัลย์ ช่วงชัยชนะ   

กลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสาววรัญญา  สุขลิ้ม 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายวรากร  ดวงประสาท 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
นางสาววิวรรณ  แซจ่ิว 

กลุ่มพัฒนาผู้เรียน 
นายจักรนรินทร์  ทองรักษ ์

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

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1 นายสมชาย  ถนอมวงศ์ 
26 ธันวาคม 2504 

ผู้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ 

คม. 
(บรหิารการศึกษา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2 นางสาววิวรรณ แซ่จิว 
31 มีนาคม 2521 

รองผู้อำนวยการ 
ชำนาญการ 

คม. 
(บรหิารการศึกษา) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

2.2) ข้าราชการคร ู

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1 นางสาวรักขณาวัลย์ ช่วงชัยชนะ 
9 เมษายน 2506 

ครูชำนาญการ กศ.บ.  
(สังคมศกึษา) 

- หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
- หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง 
- หัวหน้างานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

2 นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ ์
17 มิถุนายน 2509 

ครูชำนาญการพเิศษ วท.บ.  
(ชีววิทยา) 

- หัวหน้าบริหารงบประมาณ 
- หัวหน้างานบริหารการเงิน 
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์

3 นางสาวจริัชญา จันทร 
22 เมษายน 2524 

ครูชำนาญการ ศษ.ม. 
(บรหิารการศึกษา) 

- หัวหน้างานพัสด ุ
- ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์
- เลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป 

4 นางสาวปรียาภรณ์ ทองสุข 
4 มีนาคม 2538 

ครูผู้ช่วย ค.บ. 
(ประถมศึกษา) 

- หัวหน้าสายชั้น ป.1 
- หัวหน้างานห้องสมุด 
- เลขางานธุรการและงานสารบรรณ 
- งานอนามัยในโรงเรียนและงาน

ประกันอุบัติเหตุ 

5 นางชุติมา สันตินิวัฒน ์
22 กันยายน 2506 

ครูชำนาญการ ค.บ.  
(เทคโนโลยี) 

- หัวหน้าสายชั้น 
- กรรมการเก็บรักษาเงิน 
- ผูจั้ดการร้านสหกรณ์โรงเรียน 
- งานสมาคมผู้ปกครองและครู 
- หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้

6 นายจิรายุ  จันทร์ดอน 
31 ธันวาคม 2540 

ครูผู้ช่วย ค.บ. 
(ดนตรีสากล) 

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ 
- งานอนามัยในโรงเรียนและงาน

ประกันอุบัติเหตุ 
- กรรมการกิจการนักเรียน 

7 นางสาวชนินันท์ คล้ายมณ ี
9 มีนาคม 2528 

ครูชำนาญการ วท.บ.  
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)์ 

 

- หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯ กอท. 
- งานทะเบียนนักเรียน 
- ผู้ดูแลระบบ DMC 
Datamanagement center 
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ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 
 

- ผู้ดูแลระบบ Schoolmis ระบบจัดการ
ผลการเรียน 
- ผู้ดูแลระบบ CCT ระบบปัจจัยนักเรียน
ยากจน 
- ผู้ดูแลระบบ SET นักเรียนพิการ 

8 นายวรากร ดวงประสาท 
28 สิงหาคม 2512 

ครูชำนาญการ ค.บ.  
(ประถมศึกษา) 

- หัวหน้าฝ่ายบุคคล 
- หัวหน้าสายชั้น ป.5 
- กรรมการฝ่านโยบายและแผน 
- กรรมการจัดทำคำของบประมาณ 
- ประธานกรรมการงานโสตทศันศึกษา 
- ประธานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ 

9 นายภีมวิชญ์ สีแก้ว 
25 กุมภาพันธ์ 2536 

ครู ค.บ. 
(สังคมศกึษา) 

- หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- งานประชาธิปไตย 

10 นางสาวปุณณฎา ศรีเมือง 
15 เมษายน 2531 

ครู วท.บ. 
(วิทยาศาสตร์) 

- หัวหน้าสายชั้น ป.4 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี
- เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินโรงเรียน 
- งานประกันอุบัติเหตุ 

11 นางสาวกิตติพร แข็งขัน 
21 มีนาคม 2534 

ครู ค.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์
- หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน 
- งานวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน 
-  งานแนะแนว 
 - ผู้ดูแลระบบ DMC Data 
management center 
- ผู้ดูแลระบบ Schoolmis ระบบจัดการ
ผลการเรียน 

12 นางสาวชนิตา เกียรติขวัญบุตร 
13 มกราคม 2534 

ครู ศศ.บ. 
(ภาษาอังกฤษ) 

- หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ 
- เจ้าหน้าบัญชีเงินสมาคมผู้ปกครอง  
และคร ู
- งานประกันสังคม 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ทุนนักเรียนมูลนิธิราชปัญญาสุธ ี
 
 
 

13 นางสาววรัญญา สุขลิ้ม 
1 มกราคม 2538 

ครู 
 

ค.บ. 
(ภาษาไทย) 

- หัวหน้างานวิชาการ 
- หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย 
- เจ้าหน้าที่พัสดุทำบัญชีและใบเบิกพัสดุ 
- เจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ 

14 นางสาววาสนา บุญมา 
5 กุมภาพันธ์ 2527 

ครู ค.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

- หัวหน้าสายชั้น ป.3 
- ผู้ดูแลระบบ Big data ของโรงเรียน 
- กรรมการสหกรณ์ 
- หัวหน้างานโรงเรียนสุจริต(ITA ) 
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ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

15 นางสาวอุรุชา จันทนภานันท ์
28 พฤศจิกายน 2534 

ครูผู้ช่วย ค.บ. 
(ภาษาจีน) 

- หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
- งานประกันอุบัติเหตุ 
- งานเว็บไซต์และเฟซบุ๊คโรงเรียน 
- งานโสตทัศศึกษาถ่ายภาพกิจกรรม 
- งานประชาสัมพันธ ์

 

2.3) ข้อมูลครูอัตราจา้ง 

 

2.4) ข้อมูลลูกจ้างธุรการ 

         - 
 
 
 
 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1 นายวุฒิชัย ฉายวงศ์ศรีสุข 
22 ตุลาคม 2500 

ครูชำนาญการ คม. 
(การวัดผลประเมินผลการศึกษา) 

- ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารด้านวิชาการ 

2 นางจาตุวรรณ  โตเร็ว 
29 ตุลาคม 2502 

ครูชำนาญการพเิศษ ศศ.ม. 
(ศิลปกรรม) 

- ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล 
- ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

3 นางสาวคณิศร  พันธ์ุทอง 
7 มีนาคม 2534 

ครูอัตราจ้าง ศศ.บ.  
(ดนตรีไทย) 

- หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา 
- งานพัสด ุ
- งานค่าสาธารณูปโภค /ค่าน้ำมันรถ/ค่า
ขยะ /ค่าเงินเดือนครตู่างชาต ิ
- งานสหกรณ์โรงเรียน 

4 นายสุทัศพันธ์ ปิ่นสุวรรณบุตร 
28 สิงหาคม 2523 

ครูอัตราจ้าง ค.บ.  
(นาฏศิลป์) 

- หัวหน้ากิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
- กรรมการฝ่ายพัสดุ 
- กรรมการสหกรณ์ 
- งานประชาธิปไตย 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5 นายจักรนรินทร์ ทองรักษ์ 
2 ตุลาคม 2527 

ครูอัตราจ้าง วท.บ.  
(ฟิสิกส์) 

- หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานทะเบียน,งานวัดผลประเมินผล 
- งานพัสดุจัดเก็บบำรุงรักษาและ
จำหน่ายพัสดุ  
- กรรมการสหกรณ์  
- ผู้ดูแลระบบ DMC Data 
management center 

6 Dickson Joy Ekanem 
16 พฤศจิกายน 2537 

ครูอัตราจ้าง
(ชาวต่างชาติ) 

ภาษาอังกฤษ - ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 
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2.5) ข้อมูลลูกจ้างประจำ 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1 นายฉลอง คำแสน 
16 มกราคม 2516 

ช่างส ี มัธยมศึกษาตอนต้น - ขับรถโรงเรียน  
- งานควบคุมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานปรับปรุงซ่อมแซม 

 
 
2.6) ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 

ท่ี 
ชื่อ-สกุล/ 

วัน เดือน ปีเกิด 
ตำแหน่ง 

วุฒิ 
(สาขา/วิชาเอก-โท) 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1 นางมนตรี ระติกุล 
12 กันยายน 2499 

แม่บ้าน ป.4 - ทำความสะอาด 
 

2 นางสุนี  ปิ่นสุภา 
14 สิงหาคม 2499 

แม่บ้าน ป.4 - ทำความสะอาด 
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ข้อมูลนักเรียน 
 ในปีการศกึษา 2564 โรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส มจี านวนนักเรยีน 366 คน จ าแนกตาม
ระดบัชัน้ หอ้งเรยีน และเพศ มรีายละเอยีดดงันี้ 

ระดบัชัน้ ห้องเรียน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ประถมศกึษาปีที ่1 ป.1/1 10 22 32 
รวม ป.1 10 22 32 

ประถมศกึษาปีที ่2 
ป.2/1 12 10 22 
ป.2/2 13 10 23 

รวม ป.2 25 20 45 

ประถมศกึษาปีที ่3 
ป.3/1 8 18 26 
ป.3/2 15 11 26 
ป.3/3 16 10 26 

รวม ป.3 39 39 78 
ประถมศกึษาปีที ่4 ป.4/1 12 15 27 

ป.4/2 14 12 26 
ป.4/3 13 13 26 

รวม ป.4 39 40 79 
ประถมศกึษาปีที ่5 ป.5/1 16 15 31 

ป.5/2 15 17 32 
รวม ป.5 31 32 63 

ประถมศกึษาปีที ่6 ป.6/1 12 13 25 
ป.6/2 11 13 24 
ป.6/3 14 10 24 

รวม ป.6 37 36 73 
รวม 181 189 370 
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ข้อมูลสถานท่ี 
1. อาคารเรียน อาคารประกอบ สนามและแหล่งเรียนรู ้

  
 1.1. อาคารเรียน 
 โรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส มอีาคารเรยีน 3 หลงัประกอบดว้ย อาคารตกึ 3 ชัน้ รูปตวั U 
จ านวน 18 หอ้งเรยีน หอ้งประชุม 3 หอ้ง หอ้งสมุด 1 หอ้ง 
  
 1.2. สนามและแหล่งเรียนรู้ 
โรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส มสีนามพืน้ที ่512 ตารางเมตร มหีลงัคาคลมุ มสีวนหย่อม สวนพฤกษศาสตร ์  
ต้นไมใ้นวรรณคด ีพชืผกัสวนครวั  
 

2. ห้องท างาน ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ 
 2.1 ห้องท างาน 
 โรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส มหีอ้งผูอ้ านวยการ 1 หอ้ง ส านักงานหอ้งธุรการ 1 หอ้ง  
หอ้งวชิาการ 1 หอ้ง หอ้งงบประมาณ 1 หอ้ง หอ้งพกัครู 2 หอ้ง หอ้งประชุมใหญ่จไุด ้100 คน 2 หอ้ง  
หอ้งประชมุเลก็จุได ้30 คน 2 หอ้ง 
 2.2 ห้องเรียนและห้องปฏิบติัการ 

ช่ือห้อง จ านวน 
ลานปฏบิตัธิรรม  1 แห่ง 
หอ้งการงานอาชพี  1 หอ้ง 
หอ้งจรยิธรรม  1 หอ้ง 
หอ้งจดัแสดงนิทรรศการ  1 หอ้ง 
หอ้งดนตร ี  1 หอ้ง 
หอ้งนาฏศลิป์  1 หอ้ง 
หอ้งปฏบิตักิารคณิตศาสตร ์ 1 หอ้ง 
หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ 2 หอ้ง 
หอ้งปฏบิตักิารทางภาษาองักฤษ  1 หอ้ง 
หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์ 1 หอ้ง 
หอ้งพยาบาล  1 หอ้ง 
หอ้งพสัดุ  1 หอ้ง 
หอ้งเรยีน  14 หอ้งเรยีน 
หอ้งศลิปะ  1 หอ้ง 
หอ้งสมุด  1 หอ้ง 
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ชุมชน ภมิูปัญญา ท้องถ่ินและแหล่งเรยีนรู้ในชุมชน 
โรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส ตัง้อยู่ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร  
เป็นพืน้ทีข่องวดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร  
 อาณาเขตโรงเรยีนทศิเหนือ ตดิต่อกบัโรงเรยีนซางตาครูส้คอนแวนท์และซางตาครูส้ศกึษา ทศิใต้
ตดิกบัโรงเรยีนศกึษานาร ีทศิตะวนัออกตดิต่อสะพานพระพุทธยอดฟ้า ทศิตะวนัตกตดิต่อกบัตลาด
นกกระจอกและ 
ถนนอรุณอมัรนิทร ์
 บรเิวณรอบๆ บรเิวณโรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส มชีมุชนลอ้มรอบ ดา้นเหนือชุมชนวดักุฎจีนีและ
ชุมชนวดักลัยาณ์ ดา้นตะวนัออก ชุมชนวดัประยูรวงศ์ ดา้นทศิตะวนัตกชุมชนวดับุปผาราม 
 
 ภมิูปัญญาท้องถ่ินและแหล่งเรียนรู้ ในเขตบริเวณโรงเรียนวดัประยุรวงศาวาส มีดงัน้ี 

1. ขนมฝรัง่กุฎจีนี 2. โบสถซ์างตาครูส้ 
3. วดักลัยาณมติรวรมหาวหิาร 4. พระราชวงัเดมิ (วงัพระเจา้ตากสนิ) 
5. มสัยสิกุฎขีาว 6. เขามอในวดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร 

พระพุทธนาควดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร สถานพยาบาลของหมอบรดัเลย ์
พพิธิภณัฑป์ระยูรภณัฑาคาร เจดยีว์ดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร 
วดับุปผารามวรวหิาร โรงเรยีนสง่เสรมิพระพุทธศาสนาวนัอาทติย์ 
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แผนยุทธศาสตร ์(Strategic Plan) ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2562-2567) 
 

วิสยัทศัน์ 
โรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาสเป็นโรงเรยีนวถิพีทุธ เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม น้อมน าปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง เคยีงคู ่ส.ว.ย. โมเดล 
 
พนัธกิจ 

 1. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหค้รไูดพ้ฒันาตนเองเพื่อใหส้ามารถจดักระบวนการเรยีนรู ้หลากหลาย
รูปแบบ โดยเน้นทกัษะการคดิวเิคราะห ์วดัผลและประเมนิผลการศกึษาตามสภาพจรงิสอดคลอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงทางวทิยาการ มุ่งเน้นเพิม่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและผลการทดสอบระดบัชาติ 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหค้รไูดพ้ฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีมุ่ง่ปลูกฝังใหน้ักเรยีนเกดิ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์8 ประการ ค่านิยมพืน้ฐาน 12 ประการ เป็นคนด ีเกง่ มคีวามสุข ตามหลกั
โรงเรยีนวถิพีุทธ ด ารงชวีติโดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล (S.WY 
Model) 

3. พฒันาหอ้งสมุดและแหลง่เรยีนรูใ้หเ้พยีงพอ สง่เสรมิครูใหจ้ดัท าหรอืใชส้ื่อ ICT ในการจดั
กจิกรรม 
การเรยีนรู ้เพื่อมุ่งเน้นใหน้ักเรยีนเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้มนีสิยัรกัการอ่านและการคน้ควา้ไดเ้ตม็
ศกัยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4. ส่งเสรมิใหค้รมูทีศันคตแิละวสิยัทศัน์อนัดใีนการท าวจิยัในชัน้เรยีนและจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้
ผูเ้รยีนเป็นส าคญัโดยใชก้ระบวนการ Knowledge sharing และ Active Learning 

5. ก าหนดโครงสรา้งการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิารเชงิกลยุทธิแ์ละเน้นการมสี่วนร่วม
จากทุกฝ่ายโดยมุ่งผลสมัฤทธิเ์ป็นส าคญั พฒันาระบบประกนัคุณภาพของสถานศกึษาใหม้คีวามเป็น
มาตรฐาน 

 
เป้าประสงค ์(Corporate Objectives) 
นักเรยีนโรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส ต้องมคีณุลกัษณะตาม ส.ว.ย. โมเดล (สง่างาม วชิาการเป่ียม 

ยอดเยีย่มเยาวชน (เก่ง ด ีมสีุข) ด าเนินชวีติตามแนววถิพีุทธ เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม น้อมน าปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นชวีติประจ าวนั  
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คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนักเรียนวดัประยุรวงศาวาส 
 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องนักเรยีน ทีโ่รงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส ต้องการโดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและตามหลกัสตูรแกนกลางพุทธศกัราช 2551 ทัง้ 8 ประการ 
ดงันี้ 

1. รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์
2. ซื่อสตัยส์ุจรติ 
3. มวีนิัย 
4. ใฝ่เรยีนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพยีง 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. รกัความเป็นไทย 
8. มจีติสาธารณะ 

สมรรถนะหลกัของนักเรียนวดัประยุรวงศาวาส 
หลกัสูตรแกนกลางพุทธศกัราช 2551 ทีโ่รงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส ทีต้่องการ 5 ประการ ดงันี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคดิ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ 
5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ  
 1. มคีวามรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
 2. ซื่อสตัย ์เสยีสละ อดทน มอุีดมการณใ์นสิง่ทีด่งีามเพื่อส่วนรวม 
 3. กตญัญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์ 
 4. ใฝ่หาความรู ้หมัน่ศกึษาเล่าเรยีนทัง้ทางตรง และทางออ้ม 
 5. รกัษาวฒันธรรมประเพณไีทยอนังดงาม 
 6. มศีลีธรรม รกัษาความสตัย ์หวงัดต่ีอผูอ้ื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เขา้ใจเรยีนรูก้ารเป็นประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุขทีถู่กต้อง 
 8. มรีะเบยีบวนิัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรูจ้กัการเคารพผูใ้หญ่ 
 9. มสีตริูต้วั รูค้ดิ รูท้ า รูป้ฏบิตัติามพระราชด ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
        10. รูจ้กัด ารงตนอยู่โดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระ 
เจา้อยู่หวั รูจ้กัอดออมไวใ้ชเ้มื่อยามจ าเป็น มไีวพ้อกนิพอใช ้ถ้าเหลอืกแ็จกจ่ายจ าหน่าย และพรอ้มที ่
จะขยายกจิการเมื่อมคีวามพรอ้ม เมื่อมภูีมคิุม้กนัทีด่ ี
        11. มคีวามเขม้แขง็ทัง้ร่างกาย และจติใจ ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่า หรอืกเิลส มคีวามละอายเกรง 
กลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา 
 12. ค านึงถงึผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาตมิากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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นอกจากนี้ โรงเรยีนวดัประยุรวงศาวาส ไดด้ าเนินการจดัท า ส.ว.ย.โมเดล (S.W.Y. Model)  
ขึน้มาเพื่อพฒันานักเรยีนแบบองคร์วม (Holistic Development) ดงัรูป 
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ยุทธศาสตรโ์รงเรียนวดัประยุรวงศาวาส ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร ์ดงัน้ี 

 
ยุทธศาสตรท่ี์ 1  เสรมิสรา้งคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีน ใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม 
ตามแนววถิพีุทธ เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ในรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล และปฏบิตัตินตามแนวชวีติวถิใีหม่ 
 
ยุทธศาสตรท่ี์ 2  สง่เสรมิคุณภาพผูเ้รยีน ยกผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
ยุทธศาสตรท่ี์ 3  สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของครู และบุคลากรใหเ้ป็นบุคคลแหง่การเรยีนรู ้
สู่การเป็นครูมอือาชพี ก้าวทนัเทคโนโลย ีโดยมุ่งเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
 
ยุทธศาสตรท่ี์ 4  พฒันาระบบการบรหิารจดัการ ตามแนววถิพีุทธ 
 
ยุทธศาสตรท่ี์ 5  เสรมิสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่าง บา้น วดั โรงเรยีน และชุมชน (บวร.) 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนทีส่ามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพฒันาการและ
ความสามารถของนกัเรียน 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 1 
เสริมสร้างคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผู้เรียนให้มีคณุธรรม จริยธรรมตามแนววิถี

พทุธ 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในรปูแบบ ส.ว.ย. โมเดล และปฏิบติัตนตามชีวิตวิถีใหม่ 

 
เป้าหมาย 

ผูเ้รยีนทุกคนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คุณธรรมจรยิธรรม เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มตาม
รูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล และปฏบิตัตินตามชวีติวถิใีหม่ 
 
กลยุทธ ์
 1.ส่งเสรมิและพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีด่ขีองผูเ้รยีนตามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล  
 2. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมคีณุธรรมจรยิธรรมตามแนววถิพีุทธและความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 3. ส่งเสรมิกระบวนการมสี่วนร่วมของผูเ้รยีนในการอนุรกัษ์พลงังานและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
 4. ส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนปฏบิตัตินใหเ้หมาะสมตามรปูแบบชวีติวถิใีหม ่

 
ตวัชี้วดั 
 1. ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีด่ตีามรูปแบบ ส.ว.ย. โมเดล 
 2. ผูเ้รยีนมคีณุธรรมจรยิธรรมตามแนววถิพีทุธและความหลากหลายทางวฒันธรรม 
 3. ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์พลงังานและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
 4. ผูเ้รยีนปฏบิตัตินใหเ้หมาะสมตามรูปแบบชวีติวถิใีหม ่
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ยุทธศาสตรท่ี์ 2 
ส่งเสริมคณุภาพผู้เรียน ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
  

เป้าหมาย  
 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างวชิาการเป็นไปตามทีส่ถานศกึษาก าหนดและมผีลการทดสอบ 

ระดบัชาตชิัน้ประถมศกึษาปีที ่3 และ 6 ไม่ต ่ากว่าระดบัชาต ิ
 

กลยุทธ ์
 1. ส่งเสรมิโครงการทีพ่ฒันาผูเ้รยีนดา้นการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร และการคดิค านวณ 
 2. ส่งเสรมิโครงการการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่นและแก้ปัญหา 
 3. ส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมของผูเ้รยีน 
 4. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนรูจ้กัใชเ้ทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
 5. ส่งเสรมิโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
 6. ส่งเสรมิโครงการเสรมิความรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ต่ีองานอาชพี 

  
ตวัชี้วดั 
 1. ผูเ้รยีนมคีวามสามารถ  การอ่าน  การเขยีน การสื่อสาร การคดิค านวณได ้
 2. ผูเ้รยีนสามารถคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่นและแก้ปัญหาได ้
 3. ผูเ้รยีนสามารถสรา้งนวตักรรมได ้
 4. ผูเ้รยีนสามารถใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศในการแสวงหาความรูแ้ละประยุกต์ในชวีติประจ าวนั
ได ้
 5. ค่าเฉลีย่ผลสอบระดบัชาตขิองโรงเรยีนสูงขึน้ 
 6. ผูเ้รยีนมคีวามรู ้ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ต่ีออาชพี 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของคร ูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

สู่การเป็นครมืูออาชีพ ก้าวทนัเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
  
เป้าหมาย 

ครูและบุคลากรในโรงเรยีนมคีวามรูด้า้นวชิาการ  มทีกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี สรา้งสรรคส์ื่อ
นวตักรรมเพื่อใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนโดยเนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั และมกีารท าวจิยัในชัน้เรยีน 

 
กลยุทธ ์
 1. โรงเรยีนส่งเสรมิใหค้รูและบุคลากรเขา้อบรมดา้นวชิาการและวชิาชพี 
 2. โรงเรยีนส่งเสรมิใหค้รูและบุคลากรมคีวามรู ้และประสบการณ์ดา้นเทคนิคการจดัการเรยีน
การสอน โดยใชเ้ทคโนโลย ีและสรา้งสรรคส์ื่อนวตักรรม   
 3. โรงเรยีนส่งเสรมิใหค้รูและบุคลากรมคีวามรูใ้นการท าวจิยัในชัน้เรยีน 
  
ตวัชี้วดั 
 1. ครูและบุคลากร น าความรูด้า้นวชิาการ และวชิาชพี ไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน  
 2. ครูและบุคลากร น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการสรา้งสรรคส์ือ่นวตักรรมเพื่อการเรยีนการสอน 
 3. ครูและบุคลากรมงีานวจิยัในชัน้เรยีน 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 4 
พฒันาระบบการบริหารจดัการตามรปูแบบ ส.ว.ย.โมเดล โดยยึดแนววิถีพทุธ 

 
เป้าหมาย 
 พฒันาระบบการบรหิารจดัการ ตามรูปแบบ ส.ว.ย.โมเดล โดยยดึแนววถิพีุทธ เพื่อใหโ้รงเรยีนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

 
 กลยุทธ ์
 1. ผูบ้รหิารก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ ของสถานศกึษา 
 2. ผูบ้รหิารวางแผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
 3. ผูบ้รหิารส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีาร ขอ้มูลสนเทศ สนับสนุนการบรหิารจดัการ 
 4. ผูบ้รหิารส่งเสรมิใหม้รีะบบบรหิารจดัการอย่างมคีณุภาพ  
 5. ผูบ้รหิารจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สงัคม และแหล่งการเรยีนรู ้ทีเ่อื้อต่อการจดั
การศกึษา 
 
ตวัชี้วดั 
 1. สถานศกึษามเีป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ ของสถานศกึษา อย่างมคีณุภาพ 
 2. สถานศกึษามแีผนพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
 3. ผูบ้รหิารใชเ้ทคโนโลย ีขอ้มูลสารสนเทศ ในการบรหิารจดัการ 
 4. สถานศกึษามรีะบบบรหิารจดัการอย่างมคีุณภาพ 
 5. สถานศกึษามสีภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สงัคม และแหล่งการเรยีนรู ้ทีเ่อื้อต่อการจดั
การศกึษา 
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ยุทธศาสตรท่ี์ 5 
เสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง บ้าน วดั โรงเรียน และชุมชน (บวร.) 

 
เป้าหมาย 

ผูเ้รยีน ครูและบุคลากร ผูป้กครอง ชมุชน และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง มสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอการจดัการ
ศกึษ 
 
กลยุทธ ์
 1. ส่งเสรมิใหม้กีารประชาสมัพนัธ์ การด าเนินงานของสถานศกึษาต่อผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง 
 2. ส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมกบัหน่วยงานภายนอก 
 3. ส่งเสรมิการใหค้วามรู ้การใหบ้รกิารแกชุ่มชน และหน่วยงานภายนอก 
 4. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหว้ทิยากรและหน่วยงานภายนอก มสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา 

 
ตวัชี้วดั 

1. สถานศกึษามกีารประชาสมัพนัธ ์การด าเนินงานของสถานศึกษาต่อผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง 
2. สถานศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมกบัหน่วยงานภายนอก 
3. สถานศกึษามกีารใหค้วามรู ้การใหบ้รกิารแก่ชมุชน และหน่วยงานภายนอก 
4. สถานศกึษาใหว้ทิยากรและหน่วยงานภายนอก มสี่วนร่วมในการจดัการศกึษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการและ

ความสามารถของนักเรียน 
 

เป้าหมาย 
 ผู้เรียน ครูและบุคลากรชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนใหม้ีประสทิธิภาพ
ครอบคลมุการดูแลปกป้องแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ทกุมิติ 
กลยุทธ ์
 1. ผู้บรหิารครูบุคลากรและผู้ปกครองร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนนิงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 2. วิเคราะห์ปญัหาและสิง่ที่ต้องการพัฒนาให้กับนกัเรียนออกมาเป็นเป้าหมายชัดเจน 
 3. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวางแผนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลมุทัง้         
การปกป้องแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความสามารถ 
 4. จัดให้มีระบบนิเทศ ติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลืออย่างตอ่เนื่องเป็นระบบ 
ตัวชี้วัด 

 1. โรงเรียนมีแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรปูธรรม 
 2. สามารถวิเคราะห์ปญัหาและสิ่งที่ตอ้งการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนะเรียนเป็นเป้าหมายใน     
การดำเนินงานได้ 
 3. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนครอบคลุมทั้งการปกป้องแก้ไขส่งเสริมพฒันานักเรียน
ครอบคลมุในทุกมิต ิ
 4. ระบบนเิทศติดตามดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
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การจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีน โรงเรยีนไดน้ ายุทธศาสตรช์าตมิาเป็นพืน้ฐานจดัท า  

ซึ่งยุทธศาสตรช์าต ิมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 
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นอกจาก ส.ว.ย. โมเดล (S.W.Y. Model) ยุทธศาสตรช์าตแิลว้ ยงัน ามาตรฐานการศกึษาขัน้
พืน้ฐานเพื่อ 
การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา พ.ศ.2561 มาเป็นขอ้มูลในการจดัท าแผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตัิ
การ (Action Plan) ซึ่งรายละเอยีด มดีงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน แนบทา้ยประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  
เรื่อง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยัระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน
ศูนยก์ารศกึษาพเิศษฉบบัลงวนัที ่6 สงิหาคม พ.ศ.2561 
มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2561  มจี านวน 3 มาตรฐาน  ไดแ้ก่ 
 มาตรฐานที ่ 1  คณุภาพของผูเ้รยีน 
   1.1  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
   1.2  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์
  

มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
 มาตรฐานที ่ 3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
แต่ละมาตรฐานมรีายละเอยีด  ดงันี้ 
มาตรฐานท่ี  1  คณุภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
  1)  มคีวามสามารถในการอ่าน การเขยีน การสื่อสาร และการคดิค านวณ 
  2)  มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภปิรายแลกเปลีย่น 
  ความคดิเหน็ และแก้ปัญหา 
  3)  มคีวามสามารถในการสรา้งนวตักรรม 
  4)  มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสูตรสถานศกึษา 
  6)  มคีวามรู ้ ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ต่ีองานอาชพี 
 1.2  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
  1)  การมคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
  2)  ความภูมใิจในทอ้งถิน่และความเป็นไทย 
  3)  การยอมรบัทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจติสงัคม 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจดัการ 
 2.1  มเีป้าหมายวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศกึษาก าหนดชดัเจน 
 2.2  มรีะบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา 
 2.3  ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคณุภาพผูเ้รยีนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศกึษา 
 และทุกกลุ่มเป้าหมาย 



แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 2564 | หน้า 30 

 

 2.4  พฒันาครูและบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 
 2.5  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 
 2.6  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรู้ 
 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
 3.1  จดัการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชวีติได้ 
 3.2  ใชส้ื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรยีนรูท้ีเ่อื้อต่อการเรยีนรู้ 
 3.3  มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รยีน 
 3.5  มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


