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สวนที่  1  

ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

1.1 ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือสถานศึกษา  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

ท่ีอยู   ถนนเทศบาลสาย 1  แขวงวัดกลัยาณ   เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

สังกัด   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท  02-4652860 

โทรสาร   02-4662001 

E-mail   swy2557@gmail.com 

Website  http : //www.swy.ac.th 

Facebook   โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เปดสอนระดับช้ัน ประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง 6 

เนื้อท่ี   1 ไร  3 งาน 

พื้นท่ีบริการ                สํานักงานเขตธนบุรี    สํานักงานเขตบางกอกใหญ   สํานักงานเขตบางกอกนอย 

ประวัติโรงเรียน 

ตามแผนการศึกษาชาติ ฉบับ พ.ศ. 2503 จัดขยายการศึกษา ภาคบังคับจาก 4 ปเปน 7 ป กรมสามัญ
ศึกษาจึงรับชวงการจัดการศึกษา  ช้ันมัธยมตนเดิมของกรมวิสามัญศึกษา  มาเปนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
ในกรมสามัญศึกษาในป พ.ศ.2504  กรมสามัญศึกษาจึงจัดสรางโรงเรียน เพิ่มเติมเตรียมรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อใหสอดคลองตามแผนการศึกษาของชาติดังกลาวแลว  เฉพาะในสวนกลาง ทาง
กรมสามัญศึกษา   ไดจัดสรางโรงเรียนข้ึนหลายแหง ในจํานวนนี้มีโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสอยูดวยโรงเรียน
หนึ่ง 
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสต้ังอยูในบริเวณวัดประยุรวงศาวาส ตําบลวัดกัลยาณ  อําเภอธนบุรี  
จังหวัดธนบุรี  การจัดสรางโรงเรียนนี้ กรมสามัญศึกษาไดรับความรวมมือความอนุเคราะหจากคณะสงฆ       
วัดประยุรวงศาวาส  ใหท่ีดินในการกอสรางซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ 2 ไร   ซึ่งเดิมเปนกุฏิคณะ 1  ใน  พ.ศ. 2504 
นั้น ครั้งแรกไดงบประมาณ 2,000,000บาท ในจํานวนนี้ ไดถวายวัดเปนคารื้อถอนจํานวน หนึ่งแสนหาหมื่น
บาท เหลือจากนั้นจึงไดกอสรางเปนอาคารหลังแรกเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ช้ันมี 11 หองเรียนเปดทํา
การสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2504 รับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
 ตอมาในป พ.ศ. 2504 ไดรับงบประมาณอีก หกแสนบาทสรางเต่ิมเปนฐานตัวยู(U)เพิ่มเติมอีก 6 
หองเรียนและ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสทําพิธีเปดเปนทางการ เมื่อวันท่ี 18  สิงหาคม  พ.ศ. 2504   
โดยหมอมหลวงปน  มาลากุล  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานในพิธี 

พ.ศ. 2505 ไดรับงบประมาณในการกอสรางตอเติมอาคารอาคารเรียนเปนรูปตัวยู ( U ) สรางเสร็จมี
หองเรียนเพิ่มเติมข้ึนเปน 27 ขนาดหองกวาง 9 X 6 เมตรประกอบดวย หองเรียน 18 หอง  หองครูใหญ 1 หอง  
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หองธุรการ 1 หอง  หองธุรการ 1 หอง  หองโสตทัศนศึกษา  หองสมุด 2 หอง หองประชุม 1   หองฝกงานชาย
หญิง 2 หอง   มีหองน้ําหองสวมพรอมอยูภายในอาคารเรียน ราคากอสรางท้ังส้ินเปนเงิน 2,650,000 บาท  
 พ.ศ. 2506  ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนเพิ่มเติมเปนอาคารเรียนช้ันเดียว 2 หองเรียน ดาน
ทิศตะวันตกใชเปนหองคหกรรมศาสตร และหองหัตถกรรม ในราคางบประมาณกอสราง  100,000 บาท
ปจจุบันเปนหองนาฏศิลป 
 พ.ศ. 2508 ไดจัดต้ังกรรมการผูปกครองนักเรียน และจัดต้ังกองทุนราชปญญาสุธี เพื่อชวยสนับสนุน
ดานการเรียนการสอน และชวยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลน 
 พ.ศ. 2509 เขารวมโครงการวัดผลปลายภาคเรียน เล่ือนช้ันโดยการสอบปลายปเปนบางช้ันโครงการ
สงเสริมความรูความเขาใจอันดีระหวางชาติ 
 พ.ศ. 2517 จัดต้ังมูลนิธิราชปญญาสุธี 
 พ.ศ. 2518 จัดต้ังสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 พ.ศ. 2519 เขารวมโครงการทดลองการเรียนการสอนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2521 

พ.ศ. 2521  เปดทําการสอนหลักสูตรใหมเปดรับนักเรียนช้ันประมศึกษาปท่ี 1 – 6 
พ.ศ. 2523 โรงเรียนโอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษา มาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ในปนี้โรงเรียนไดปรับปรุงสนาม
เสาธง บริเวณสนามศาลาไทยเปนพื้นสนามคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชเงินสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัด
ประยุรวงศาวาส คากอสรางเปนเงิน 103,362 บาท 

พ.ศ. 2525 ปรับปรุงหองเรียนใชเปนหองโสตทัศนศึกษาใชงบประมาณสมาคมผูปกครองและครู
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส และไดรับงบประมาณปรับปรุงเข่ือนทางระบายน้ําสาธารณะดานทิศตะวันออก  
สรางเข่ือนคอนกรีต ทํารั้วดานหลังรวมคากอสรางตอเติมอาคารเรียน ดานทิศตะวันออกเปนอาคารช้ันเดียวเงิน
งบประมาณคากอสราง 576,660 บาท  

พ.ศ. 2526 เขารวมโครงการทดลอง เสริมสรางลักษระนิสัยเพื่อพัฒนาคานิยมของอาชีพของเยาวชน 
รวมกับกรมวิชการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับความรวมมือประสบความสําเร็จดวยดี 

พ.ศ.2527 ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน ไดรับงบพัฒนาชุมชนสมาชิกสภาผูแทนราษฏร เขตกรุงเทพมหา
นคร รวมกับสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เปนเงิน 100,025 บาท ไดรวมโครงการ
เสริมสรางลักษณะนิสัยในการทํางานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

พ.ศ. 2531 ไดปรับปรุงสนามจัดทําท่ีนั่งพักผอนรวมสวนหยอมยกพื้นเวท่ีหนาอาคารเรียนดานทิศ
ตะวันออก และท่ีนั่งพักผอนริมสนามดานทิศตะวันตกจัดเกาอี้หมุน  สไลด และท่ียืนออกกําลังกายของนักเรียน
ช้ัน ป.1 ใชเงินสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เปนเงิน  37,000 บาท 

จัดทําฐานสงเสริมสมรรถภาพทางกาย ไดรบัเงินงบประมาณผานกลุมโรงเรียนสุโขทัยรวม 3 ฐาน เปน
เงิน 3,019 บาท 

พ.ศ. 2533 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารเรียนแบบพิเศษเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน 
สรางทางทิศตะวันออกติดกับเจดียวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารงบประมาณคากอสราง  1,177,800 บาท
เนื่องจากงบประมาณจํากัดทางโรงเรียนไดรับเพิ่มเติมจากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
ตอเติมกั้นหองโถงช้ันลางเปนหองเรียน 2 หอง พรอมท้ังปรับปรุงรอบอาคารเปนพื้นฐานอิฐซีแพค เสริมบันได
ทางข้ึน เปนเงิน 160,000 บาท สมารถใชเปนหองเรียนได 4 หองเรียน เปดใชทันในวันเปดภาคเรียนป
การศึกษา 2534 

พ.ศ. 2534 ปรับปรุงหองน้ํา หองสวมครูจํานวน 4 หอง ใชเงินสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัด
ประยุรวงศาวาส งบประมาณคาซอมแซมปรับปรงุ 44,000 บาท 
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พ.ศ.2536 เปดรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษา 
พ.ศ.2537 ไดรับงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดตอเติมช้ัน 3 ของอาคารอเนกประสงคแบบพิเศษ 

(อาคารเทพประสิทธิ์ ) เปนเงิน 550,000 บาท และไดรับงบประมาณกอสรางตอเติมอาคารเรียนดานขางแบบ
พิเศษเปนเงิน 1,500,000 บาท 

พ.ศ. 2538 ไดรับความอนุเคราะหจากคณะกรรมการวัดประยุรวงศาวาสขยายรั้วโรงเรียนออกไปอีก
ประมาณ 6 เมตร ตลอดแนวดานหนาโรงเรียน 

พ.ศ. 2542 ปรับปรุงและขยายท่ีพักผูปกครองรานคาหนาโรงเรียนปดทององคพระสัมพุทธพรรณีศรี
ประยุรวงศวิวัฒน    

คณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (กป.กทม.) อนุมัติเลิกแผนการจัดช้ันเรียนระดับกอน
ประถมศึกษา 

พ.ศ. 2543 จัดหาเครื่องดนตรีวงโยทวาทิต 24 ช้ิน เปนเงิน 300,000 บาท ปรับปรุงภูมิทัศน และปลูก
ตนไมขนาดใหญ 6  ตน พรอมจัดสวนหนาโรงเรียน พัฒนาสายระบบโทรทัศนโรงเรียน และหองคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2544  ปรับปรุง หองน้ํานักเรียน 3 ช้ัน เปนเงิน 488,000 บาทโดยไดรับงบประมาณ 252,300 
บาท สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสมทบเพิ่มเติมอีก 195,700 บาท (หนึ่งแสนเกาหม่ืน
หาพันเจ็ดรอยบาทถวน) ปรับพื้นท่ีรับประทานอาหารนักเรียนดานหลังช้ันประมศึกษาปท่ี 1 เปนเงิน 67,000 
บาท( หกหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ปรับปรุงหองธุรการเปนเงิน 62,000 บาท (หกหมื่นสองพันบาทถวน) สรางหอง
สวมครูเปนเงิน 55,000 บาท(หาหมื่นหาพันบาทถวน) ปรับปรุงรองระบายน้ําบริเวณสนาม และทําทอระบาย
น้ําเพิ่มเติมอาคารพระพุทธวรญาณ และไดจัดต้ังกองทุน สุปราณี  บํารุงทรัพย จํานวน 500,000 บาท (หาแสน
บาทถวน) สรางระบบ LAN  LINE  

พ.ศ. 2545  ปรับปรุงหองสมุดเปนศูนยวิทยบริการแหลงรวมหนังสือและระบบส่ือ โดยไดรับเงินจาก 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารยเจาคณะใหญหนเหนือ และอธิบดีสงฆวัดปาดน้ําภาษีเจริญเปนเงิน 900,000 
บาท (เกาแสนบาทถวน) และติดต้ังแอรช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 แปดเครื่องเปนเงิน 420,000 บาท (ส่ีแสนสอง
หมื่นบาทถวน) 

พ.ศ. 2546 เปล่ียนเครื่องคอมพิวเตอรหองคอม 2 จํานวน 24 เครื่อง เปนเงิน 439,500 บาท 
(ส่ีแสนสามหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน) ใชเงินสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

พ.ศ. 2547 ปรับปรุงเปล่ียนหลังคาดรงอาหารดานหนาโรงเรียนเปนเงิน 254,500 บาท (สองแสนหา
หมื่นส่ีพันหารอยบาทถวน) ใชเงินสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  วันท่ี 7 กรกฎาคม  
2547 โอนสังกัดมาเปนสํานักงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2548  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนในฝนของเขตธนบุรี  
( โครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน ))  ไดรับงบประมาณโครงการโรงเรียนในฝน เปนเงิน 976,000 บาท 
(เกาแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน)และงบอุดหนุน จํานวน 200,000 บาท(สองแสนบาทถวน) ในการปรับปรุง
หองสมุด, หองคอมพิวเตอร,หองคณิตศาสตร 
 พ.ศ. 2549  โรงเรียนไดรับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟาเปนเงิน 277,000 (สองแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ด
พันบาทถวน)และงบประมาณจากสมาคมผูปกครองและครูจํานวน  150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)
จัดทําหองอาหารหลังช้ันประถมศึกษปท่ึ 1  และไดรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก รอบท่ี 2 จาก
สํานักงงานรับรองมาตราฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาพรวมระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 พ.ศ. 2550  ปรับปรุงหองจริยศึกษาเปนเงิน 146,300 บาท(หนึ่งแสนส่ีหมื่นหกพันสามรอยบาทถวน) 
ไดรับงบประมาณสนับสุนจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเปนเงิน 100,00 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) และงบ
สนับสนุนจากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสจํานวน  46,000 บาท 
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 พ.ศ. 2551 ใชงบประมาณจากสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จํานวน 
1,000,000 บาท(หนึ่งลานบาทถวน) ปรับปรุงุหองเรียนนาฏศิลป,หองเรียนดนตรีไทย,หองปฏิบัติการภาษาไทย,
หองปฏิบัติกาคณิตศาสตร,หองวิชาการของโรงเรียน,พยาบาลและปรับปรุงหองหองสวมนักเรียนชาย - นักเรียน
หญิงท้ัง 3 ช้ันและหองน้ําครู 
 พ.ศ. 2552 ใชเงินนอกงบประมาณ จํานวน 1,550,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนหาหมื่นบาทถวน)
ปรับปรุงหองประชุม  ส.ว.ย. ปรับปรุงหองเรียนดนตรีสากล,ปรับปรุงหองเรียนการงานอาชีพ.ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอรหองสมุด ,ปรับปรุงระบบงานกิจกรรมนักเรียนและรบบการเงินโดยใชระบบคอมพิวเตอร 
 พ.ศ.  2553  ไดรับจัดสรรงบประมารโครงการ HP2  จํานวน 1,111,000 บาท(หนึ่งลานหนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นหนึ่งพันบาทถวน)และใชเงินนอกงบประมาณ จํานวน 289,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นเกาพันพันบาท
ถวน)สรางโมหลังคาสนามรวมเปนจํานวนเงิน 1,400,000 บาท(หนึ่งลานส่ีแสนบาทถวน) 
 พ.ศ. 2554 ไดรับงบประมาณซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเปนเงิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน) 
และ ไดรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 3 จากสํานักงงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)ภาพรวมระดับคุณ  ระดับดีมาก  ไดรับการรับรองคุณภาพจากจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 พ.ศ. 2556  ไดทําการปรับปรุงอาคารสํานักงานโดยใชเงินนอกงบประมาณเปนเงิน 150,000 บาท 
(หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) 
 พ.ศ. 2558 ไดรับคัดเลือกใหเปนโรงเรียนวิ4พุทธช้ันํา รุนท่ี 6 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ีนพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และไดรับรางวัล Energy  
mind  award ระดับ  4  ดาว  จากการไฟฟานครหลวง และไดรับงบประมาณทาสีอาคารเรียน เปนเงิน 
687,500  บาท (หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทหารอยบาทถวน ) 
 พ.ศ. 2560  ไดรับงบประมาณ ปรับปรุงหองน้ําหองสวมนักเรียนชาย-นักเรียนหญิงและหองน้ําครูทุก
หองทุกช้ัน และปรับปรุงดานหนาโรงเรียน ปรับปรุงบันไดอาคารเรียนท้ังหมดใชงบประมาณเปนเงิน 2,119,826 
บาท (สองลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเกาพันแปดรอยยี่สิบหกบาทถวน) 
 พ.ศ. 2561  เด็กหญิงอมิตา  สุปนะ ไดรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนไดรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุนท่ี 3   รางวัลหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรมจากคุรุสภา ไดรับจัดสรรงบประมาณ เปล่ียนหลังคาอาคารเรียน อาคารประกอบและฝาโรง
อาหารเปนเงิน 1,914,000 บาท (หนึ่งลานเกาแสนหนึ่งหมื่นส่ีพันบาทถวน) แลไดรับงบประมาณโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน ) ปรับปรุงหองประชุมพระเทพปวรเมธีและ
ไดรับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)   ภาพรวมระดับคุณภาพ   ดี 
 พ.ศ. 2563  ไดรับจัดสรรงบประมาณ 674,500 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นส่ีพันบาทถวน)ปรับปรุงเปล่ียน
พื้นสนาม  และเงินนอกงบประมาณจํานวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)จัดทําหองเรียนคอมพิวเตอรใหม
ติดหองสมุดจํานวน 25 เครื่อง 
 พ.ศ.  2564  ไดรับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารหองเรียนดนตรีไทย  หองนาฏศิลปเปนเงิน 
1,582,600  บาท (หนึ่งลานหาแสนแปดหมื่นสองพันหกรอยบาทถวน) 

ในปจจุบัน ปการศึกษา 2563  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เปนโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียน 419 
คน เปดทําการสอน ต้ังแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 17 หองเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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สภาพอาคารในปจจุบัน มี 6 อาคาร 
 อาคารท่ี 1 เปนอาคาร 3 ช้ัน มีลักษณะเปนรูปตัวยู ( U ) ใชเปนหองเรียนและหองพิเศษอื่นๆ 
 อาคารท่ี 2 เปนอาคารช้ันเดียวใชเปนหองพเิศษสอนนาฏศิลปและดนตรีไทย 
 อาคารท่ี 3 เปนอาคาร 3 ช้ัน ช่ือ (อาคารพระเทพประสิทธิ์) ใชเปนหองเรียนช้ันประถมศึกษาปที 3 
  หองเรียนศิลปศึกษา , หองเรียนการงานพืน้ฐานอาชีพ 
 อาคารท่ี 4 เปนอาคารอเนกประสงค 3 ช้ัน ช้ัน 1 เปนหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ช้ัน 2 เปนหอง 
   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 3 เปนหองโสตทัศนศึกษา 
 อาคารท่ี 5  อาคารพระพุทธวรญาณ เปนรอาคาร 2 ช้ัน ช้ัน 1 เปนลานธรรมและหองพยาบาล 
  ช้ัน 2 เปนสํานักงานมูลนิธิราชปญญาสุธี  

และสมาคมาผูปกครองและครูโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
 อาคารท่ี 6 เปนอาคารสหกรณรานคาโรงเรียน 
 
 
รายนามผูบริหารโรงรียนวัดประยุรวงศาวาส 

1. นางปรีดา  จันทรุเบกษา พ.ศ. 2504 - 2508 
2. นางทองหลอ  แกวประยูร พ.ศ. 2508 - 2516 
3. นางสมจินตนา ภักด์ิดีศรีวงศ พ.ศ. 2516 - 2522 
4.  นางสาวจันทรแรม   เจริญวงศื พ.ศ. 2523 - 2527 
5. นายศิริพงษ  รักษวงศวาน พ.ศ. 2527 - 2530 
6. นายสุเมธ  ชอบผล  พ.ศ. 2530 - 2536 
7. นายขวัญชัย  เวชกามา พ.ศ. 2536 - 2542 
8. นายประวิทย  ตรีคณิตสาณ พ.ศ. 2542 - 2547 
9. นายประสาท  พวงมาลี  พ.ศ. 2542 - 2550  
10. นายสมยศ  สุทธิพันธุ พ.ศ. 2550 - 2556 
11. นางสุทธิมาลย สมวาจา  พ.ศ. 2556 - 2559 
12. นางสุรดา  ไชยสงคราม พ.ศ. 2559 - 2563 
13. นายสมชาย  ถนอมวงศ  พ.ศ. 2563 - ปจจุบัน 
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ตราสัญลักษณประจําโรงเรียน 
 
     

สัญลักษณ    คือ ตัวภายในวงกลมมีอักษร ส.ว.ย.เปนตัวยอของโรงเรียนอยูภายใน     
                                                     เจดีย 

ความหมาย  เปนเจดียประจําวัดประยุรวงศาวาส  มีรัศมีแผโดยรอบแสดงถึงความมี  
                พลังอํานาจ หรือปญญาแผไพศาล 
 

 
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน  พระสัมพุทธพรรณีศรีประยุรวงศวิวัฒน 
 
รูปหลอเหมือนอดีตเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
ผูมอบพื้นท่ีใหกอต้ังโรงเรียน พระพุทธวรญาณ (วิโรจน มหาเถร) 
 
อักษรยอของโรงเรียน         ส.ว.ย. 
        
สีประจําโรงเรียน              สีน้ําเงิน-เหลือง 
 

     สีน้ําเงิน  หมายถึง  ความสงบ เยือกเย็น สุขุม รอบคอบ เปยมไปดวยเมตตา 

     สีเหลือง  หมายถึง  แสงสวางแหงปญญาท่ีมีความรุงเรืองกาวหนา แผไพศาลไมมีท่ีส้ินสุด 
 
ตนไมประจําโรงเรียน ตนบุนนาค 

ดอกบุนนาค 
 
วันคลายวันกอต้ัง 18  สิงหาคม  ของทุกป 
 
ปรัชญาโรงเรียน  รูดี  ประพฤติดี  เปนผูเจริญ 
 
เอกลักษณ   ลูก  ส.ว.ย. เปนผูรูดี ประพฤติดี เปนผูเจริญ 
 
อัตลักษณ   มีความรู  คูคุณธรรม  ตามแนววิถีพุทธ 
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แผนท่ีต้ังโรงเรียน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
1) ขอมูลผูบริหาร 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  มีผูอํานวยการคือ นายสมชาย  ถนอมวงศ   มีรองผูอํานวยการคือ 
นางสาววิวรรณ  แซจิว   และมีการแตงต้ังมอบหมายงานใหมีผูรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

1. นางศิริวัลย ปรุงศักด์ิ   ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณการเงิน 
2. นายวรากรดวงประสาท  ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
3. นายชัยพล  ยมจันทร   ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไป 
4. นายพรชัย  ปติควร   ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

 
2) จํานวนบุคลากร 

 
บุคลากร                ผูบริหาร       ครูผูสอน     ครูอัตราจาง     ลูกจางประจํา    เจาหนาท่ีอื่นๆ 

ปการศึกษา 2563          2              16              7                    1                   2 
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วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอนของผูบริหารและครู 
สาขาวิชา จํานวน   

(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน ในแตละ

สาขาวิชา ( ชม./สัปดาห) 
1. บริหารการศึกษา (ผอ.,รอง ผอ.) 2 5 
2. บริหารการศึกษา  (ครูผูสอน) 3 - 
3 .คณิตศาสตร 3 20 
4. วิทยาศาสตร 3 18 
5. ภาษาไทย 2 20 
6. สังคมศึกษา 1 18 
7. การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 2 18 
8.  ภาษาอังกฤษ 3 24 
9.  ภาษาจีน 1 18 
10. พลศึกษา 2 18 
11. การประถมศึกษา 1 18 
12. การวัดและประเมินผลการศึกษา 1 18 
13. ศิลปะและนาฏศิลปดนตรี 3 18 
14.บรรณารักษ 1 15 

   
หมายเหตุ  ครูผูสอนบางทานสอนไมตรงตามสาขาท่ีจบ     

ปริญญาเอก

3%
ปริญญาโท

16%

ปริญญาตรี

71%

ตํ่ากว่าปริญญาตรี

10%

วุฒิการศึกษาของบุคลากร
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1.3 ขอมูลนักเรียน 
 
จํานวนนักเรียนปการศึกษา  2563  รวม  420  คน 
 

ระดับช้ันเรียน  ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รวม

ท้ังหมด 

จํานวนหอง 2 4 4 3 4 3 17 

เพศ 
ชาย 26 38 40 30 35 46 215 

หญิง 19 38 39 31 36 42 205 

รวม  45 76 79 61 71 88 420 

เฉลี่ยตอหอง  23 19 20 20 18 22   

 
 

1.4  ขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

รอยละของนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 – 6  ปการศึกษา 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ประวัติศาสตร สุขศึกษาฯ ศิลปะฯ การงานฯ อังกฤษ 

ป.1 62.22 95.56 100 88.89 93.33 97.78 100 100 95.56 

ป.2 88.16 72.37 85.53 93.42 96.05 100 96.05 98.68 100 

ป.3 91.03 74.36 52.56 56.41 44.87 89.74 96.15 96.15 92.31 

ป.4 44.26 62.3 80.33 78.69 78.69 91.8 90.16 91.8 90.16 

ป.5 73.24 74.65 62.69 76.06 85.92 85.92 98.59 91.55 61.97 

ป.6 40.91 69.32 40.23 85.23 72.73 72.73 85.23 96.59 57.95 

รวม 399.82 448.56 421.34 478.7 471.59 537.97 566.18 574.77 497.95 

รวมเฉลี่ย 66.64 74.76 70.22 79.78 78.60 89.66 94.36 95.80 82.99 

รวมเฉลี่ย

ทั้งหมด 
81.42 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)    
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2563 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   

 * มีนักเรียนเขาสอบ 81 คน 
 

2) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ประจําปการศึกษา  2562 – 2563 

 
วิชา ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 ผลการพัฒนา 

ภาษาไทย 58.79 61.49 เพิ่มข้ึน 2.70 
คณิตศาสตร 46.47 33.21 ลดลง 13.26 

วิทยาศาสตร 47.89 41.14 ลดลง   6.75 

ภาษาอังกฤษ 51.15 56.88 เพิ่มข้ึน 5.73 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา 2562 – 2563 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

58.79

46.47 47.89

55.09

61.49

33.21

41.14

56.88

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563

คะแนนเฉลีย่ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ 
ของโรงเรียน 61.49 33.21 41.14 56.88 
ระดับจังหวัด 62.25 34.76 42.48 57.22 
สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 54.96 28.59 37.64 38.87 
ระดับประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55 
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1.6  ขอมูลการใชแหลงการเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรยีน  ปการศึกษา 2563 

แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน 
แหลงเรียนรูภายใน 

สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 
ช่ือแหลงเรียนรู 

1. หองปฏิบัติการทางภาษา 720 

2. หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 820 

3. หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 288 

4. หองปฏิบัติการภาษาไทย 216 

5. หองปฏิบัติการสังคมศึกษาฯ(จริยธรรม) 144 

6. หองปฏิบัติการสังคมศึกษาฯ(อาเซียน) 180 

7. หองปฏิบัติการศิลปะ 432 

8. หองปฏิบัติการดนตรีนาฏศิลป 324 

9. หองปฏิบัติการการงานอาชีพฯ 520 

10. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 468 

11. หองสมุดโรงเรียน 812 

12. ลานธรรมพระเทพปวรเมธ ี 180 

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

แหลงเรียนรูภายนอก 
สถิติการใชจํานวนคร้ัง/ป 

ช่ือแหลงเรียนรู 
1. ขนมฝรั่งกุฎีจีน 2 

2. โบสถซางตาครูส 2 

3. วัดกัลยาณมิตร 1 

4. พระราชวังเดิม (วังพระเจาตากสิน) - 

5. มัสยิสกุฎีขาว 1 

6. เขาเตาในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 15 

7. วัดรั้วเหล็ก 15 

8. พระพุทธนาคนอย 15 

9. สถานพยาบาลของหมอบัลเลย - 

10. พิพิธภัณฑ “ประยูรภัณฑาคาร” 15 

11. พระบรมธาตุมหาเจดียวัดประยุรวงศาวาส 15 

12. ทองฟาจําลอง 1 

13. สวนสัตวดุสิต 1 

14. คายฝกทหารโรงเรียนนายรอย จปร. 
          จังหวัดนครนายก  

1 

15. สวนสยาม  1 
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1.7  ขอมูลงบประมาณ  ปการศึกษา 2563 
 

                ในปการศึกษา 2563 โรงเรียนไดนําขอมูลการใชจายในปการศึกษา 2562  มาใชเพื่อวางแผน

คาใชจายในป 2563 จากงบรายไดสถานศึกษา  ตามแผนงาน 4 ฝาย ดังนี ้

บริหารงาน 

4 ฝาย 

ทีม่าของงบ/การวางแผนการใชจาย  ป 2563 

ท่ีมาของงบ จํานวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 

1. ฝายวิชาการ รายไดสถานศึกษา 

1. คาตอบแทน 

2. คาใชสอย 

3. คาวัสดุ 

864,100 

230,100 

486,500 

147,500 

 - โรงเรียนสามารถใชเงิน

นอกงบประมาณ(รายได

สถานศึกษา)มาบริหาร

จัดการกิจการตางๆของ

โรงเรียน  

 
2. ฝายบริหารงานบุคคล รายไดสถานศึกษา 

1. คาตอบแทนวิทยากร 

2. คาใชสอย 

3. คาวัสดุ 

188,500 
4,000 

182,000 

2,500 

3.ฝายบริหารงบประมาณ รายไดสถานศึกษา 

1. คาใชสอย 

2. คาวัสดุ 

545,000 

53,000 

492,000 

4. ฝายบริหารท่ัวไป รายไดสถานศึกษา 
1. คาตอบแทน 

2. คาใชสอย 

3. คาวัสดุ 

428,700 

25,500 

185,900 

217,300 

รวม 2,026,300  

หมายเหตุ * รายรับ รายจาย ของปการศึกษา 2563 จากฐานขอมูลจากป 2562 สําหรับในป 2563 มีการเปลีย่นแปลง 

               ตามจํานวนนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 13 

 

 

1.8  สภาพชุมชนโดยรวม 
 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนเกาท่ีมีหลากหลายวัฒนธรรม หลายหลาย

ศาสนา มีประชากรประมาณ 120,000 คน บริเวณใกลเคียงรอบโรงเรียน ไดแก  

ทิศเหนือ ติดตอกับโรงเรียนซางตาครูสคอนแวนทและซางตาครูสศึกษา  

ทิศใตติดกับโรงเรียนศึกษานารี  

ทิศตะวันออกติดตอสะพานพระพุทธยอดฟา  

ทิศตะวันตกติดตอกับตลาดนกกระจอกหรือถนนอรุณอัมรินทร 

บริเวณรอบๆ บริเวณโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีชุมชนลอมรอบ เชน 

ดานเหนือชุมชนวัดกุฎีจีน และชุมชนวัดกัลยาณ  

ดานตะวันออก ชุมชนวัดประยูรวงศ  

ดานทิศตะวันตกชุมชนวัดบุปผาราม 

เขตธนบุรีเดิมช่ือวา “ อําเภอราชคฤห “ เปนอําเภอช้ันในข้ึนตรงกับกรมนครบาล ต้ังอยูในพื้นท่ี       

วัดราชคฤห ตอมามีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ เปล่ียนช่ืออําเภอราชคฤห เปน อําเภอ “ บางยี่เรือ “ 

วันท่ี 20 ธันวาคม 2459 ไดประกาศเปดท่ีวาการเปนเอกเทศของตัวเอง ตอมาในวันท่ี 17 เมษายน 2482 ไดมี

พระราชกฤษฎีกา เปล่ียนนามอําเภอบางยี่เรือ เปน อําเภอ “ธนบุร ี“ เนื่องจากจังหวัดธนบุรีเคยเปนราชธานีมา

กอน รวมท้ังเปนการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีดวย และเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2510 ไดยาย

ท่ีทําการมาอยูภายในบริเวณวัดเวฬุราชิน ตําบลบางยี่เรือ ตราบเทาทุกวันนี ้

          ปจจุบันผูอํานวยการสํานักงานเขตธนบุร ีช่ือ นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมล้ิม 

ลักษณะภูมิประเทศ 

                    เขตธนบุร ีเปนเขตช้ันในของกรุงเทพมหานคร มีพื้นท่ี 8566 ตารางกิโลเมตร สภาพท่ัวไปเปน
ท่ีราบลุม ท่ีแมน้ําลําคลองไหลผานท่ัวถึงกันตลอดทองท่ี 

ขอบเขตบริเวณ 

                   ทิศเหนือ            ติดตอ เขตบางกอกใหญ 

                   ทิศใต                ติดตอ เขตจอมทอง / ราษฎรบูรณะ / เขตบางคอแหลม 

                   ทิศตะวันออก    ติดตอ เขตคลองสาน 
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                   ทิศตะวันตก        ติดตอ เขตภาษีเจริญ /  เขตจอมทอง 

ผลกระทบในพื้นท่ี 

                 เนื่องจาก เขตธนบุร ี พื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมอยูติดริมแมน้ําเจาพระยา และคลองบางหลวง 
จึงมีปญหาเรื่องน้ําทวมในชวงหนาฝนและชวงน้ําหลาก บางแตก็เปนชวงส้ัน ๆประมาณ 7 – 10 วัน 

ประชากร 

  มีจํานวนประชากร   109,482  คน 

ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

             ประชากรในพื้นท่ี เขตธนบุร ีมีปญหาหนี้สิน ประมาณ 60 % โดยแยกเปนหนี้สินนอกระบบ 

ประมาณ 70 %  ในระบบ ประมาณ 30 %  ปญหาหนี้สินเกิดจากรายไดไมสมดุลกับรายจาย  อาชีพสวนใหญ

ของคนในพื้นท่ี เรียงตาม มาก – นอย 

1.   อาชีพรับจาง / กรรมกร 

2.   อาชีพคาขาย 

3.   พนักงานรัฐวิสาหกิจ /  บริษัท  หางราน 

4.   อาชีพรับราชการ 

วัฒนธรรมพื้นบาน 

ประเพณีชุมชนชาวมอญ ของชุมชนวัดจันทรประดิษฐาราม (วัดมอญ) สํานักงานเขตธนบุรีและ
ชาวบานในชุมชนยังรวมกันอนุรักษประเพณีนี้ไวเปนอยางดี โดยกิจกรรมจะมีข้ึนในชวงกลางเดือน เมษายน 
ของทุกป รูปแบบกิจกรรมชาวชุมชนจะแตงตัวตามประเพณี ของชาวมอญ ทําบุญตักรบาตรรวมกันท่ีวัดจันทร
ประดิษฐาราม เชิญชวนผูมารวมงานรับประทานขาวแช รดน้ําดําหัวผูใหญท่ีชาวบานนับถือ และเลนน้ํา
สงกรานต รวมท้ังมีการละเลน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวมอญ กิจกรรมจะจัดประมาณ 3 – 7 วัน 

สถานท่ีสําคัญและแหลงทองเท่ียวชุมชน 

วัด   ท่ีเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ไดแก 

วัดประยุรวงศาวาส 

วัดประยุรวงศาวาส เปนพระอารามหลวงช้ันโท ชนิดวรวิหาร ท่ีต้ังวัด วัดประยุรวงศาวาส ต้ังอยูใกลกับ

เชิงสะพานพระพุทธยอดฟา ฝงธนบุรี โดยมีเลขทะบียนวัดท่ี 24 ถนนประชาธิปก แขวงวัดกลัยาณ เขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร     วัดรั้วเหล็ก ...วัดประยุรวงศาวาส    แตเดิมนั้น ชาวบานมักนิยมเรียกอีกช่ือหนึ่งวา วัด รั้ว

เหล็ก เพราะม ีรั้วเหล็ก ลอมเปนกําแพงตอนหนาพระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรียญดานเหนือ รั้วเหล็ก

มีความสูง 3 ศอกเศษ ทําเปนรปูอาวุธโบราณ คือหอก ดาบ และขวาน มีลักษณะเปนกําแพงและซุมประตูเล็ก ๆ 

เปนตอน ๆ วัดจากมุมวิหารคดขางพระอุโบสถไปจรดกําแพงประตูวัดดานตะวันออกยาว 148 เมตร ลอมบริเวณ

ภูเขาจําลองอีก 2 ดาน ดานตะวันตกยาว 48 เมตร ดานใตยาว 43 เมตร ลอมเปนกําแพงหนาวัด ตอนขวามือเขา

มายาว 40 เมตร ตอนซายมือเขามายาว 20 เมตร มีเรื่องเลาวา รั้วเหล็ก นี้เดิมสมเด็จพระเจาพระยาบรมมหา

ประยูรวงศ ส่ังเขามาจากประเทศอังกฤษเพื่อนอมเกลาฯ ถวายแดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เพื่อใช
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ลอมเปนกําแพงในพระบรมมหาราชวัง แตพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไมทรงโปรด สมเด็จเจาพระยา

บรมมหาประยูรวงศ จึงขอรับพระราชทาน มาใชลอมเปนกําแพงในวัด โดยใชน้ําตาลทรายแลกเอา หนักตอหนัก 

คือเหล็กรั้วมีน้ําหนักมากเทาใด ก็ใชน้ําตาลทรายมีน้ําหนักมากเทานั้นแลกเอา เจาพระยาภานุวงศมหาโกษาธิ

บดี ( ทวม บุญนาค ) ซึ่งเปนบุตรอีกคนหนึ่งของสมเด็จพระเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ ไดเดินทางไปกรุง

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในฐานะเปนอัครราชทูตพิเศษเพื่อแกไขเพิ่มเติมสนธิสัญญา ใน พ.ศ. 2423 เมื่อกลับ

ถึงประเทศไทยในปเดียวกัน ไดเลาวา ทานไดพบรั้วเหล็กลอมเปนกําแพงเมืองหลายแหงในกรุงลอนดอน รั้ว

เหล็กเหลานั้นมีรูปลักษณะเชนเดียวกับ รั้วเหล็ก ท่ี วัดประยุรวงศาวาส 

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร 

                   เปนพระอารามหลวงช้ันโท ต้ังอยูปากคลองบางกอกใหญฝงใต  หนาวัดติดแมน้ําเจาพระยาฝงตะวันตก 
อยูในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุร ีสรางในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชการท่ี 3  โดยเจาสัวโต 
หรือเจาพระยานิกรบดินทร ตนสกุล กัลยาณมิตร บุตรพระยาชัยวาร ี( นายมั่น แซอึ้ง) ไดอุทิศบานเรือน และซื้อ
ดินสรางวัดนี้ข้ึน แลวถวายใหเปนพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระราชทานนามอัน
เปนสิริมงคลวา“วัดกัลยาณมิตร” 

วัดเวฬุราชิน 

                    เปนพระอารามหลวงช้ันตร ี ต้ังอยูถนนเทิดไท แขวงบางยี่เรือ สรางในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ตอนตน 

เจาพระยาพลเทพ (เอี่ยม) ตนตระกูล “ชูโต” เปนผูสรางในชวงรัชกาลท่ี 3 เมื่อสรางเสร็จถวายเปนพระอาราม

หลวง ในสมัยรัชกาลท่ี 4 เดิมช่ือ “วัดใหมทองคุง” เพราะอยูใกลบริเวณคุงน้ํา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

รัชกาล ท่ี 4 ทรงพระราชทานนามใหมวา “ วัดเวฬุราชิน”  แปลวาวัดซึ่งเกิดจากหนี้ภาษีไมไผของพระราชา 

ภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังท่ีชองหนาตางเปนภาพชาดก พระประธานเปนพระพุทธรูปปางสะดุงมารมีพระ

สารีบุตรอยูเบ้ืองขวาพระโมคคัลลานะอยูเบ้ืองซาย   

วัดราชคฤหวรวิหาร 

   เปนพระอารามหลวงชนิดวรวิหาร สรางในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนปลาย หรือหรือกอนสมัยกรุงธนบุรี 

โดยพวกนายกองมอญ ท่ีอพยพเขามาฝงพระบรมโพธิสมภาร และไดต้ังบานเรือนอยูใน แขวงบางยีเ่รือ รวมกัน

สรางวัดนี้ข้ึนเมื่อสรางเสร็จจึงเรียกช่ือตามสถานท่ีต้ังวา “วัดบางยี่เรือมอญ” หรือ “วัดมอญ” และตอมาในสมัย

รัชกาลท่ี 1 แหงราชวงศจักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหยกฐานะข้ึนเปนพระอารามหลวงและพระราชทาน

นามวา“วัดราชคฤห” 

วัดประดิษฐาราม 

  เปนวัดท่ีสังกัดคณะสงฆมหานิกาย ต้ังอยูถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี เดิมช่ือวา “วัดบานสวน” สรางเมื่อ

ประมาณ พ.ศ. 2293 กอนกรุงศรีอยุธยาแตก 17 ป ไมปรากฏนามผูสราง  พื้นท่ีรอบ ๆ บริเวณวัดสวนใหญเปน

สวน เชนสวนมะพราว / หมาก / ผลไมตาง ๆ สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ ( ชวง บุนนาค) ไดรวบรวม

ชาวมอญท่ีอยูบริเวณวัดนี้เขาไปเปน ทหารเรือฝพาย เรียกวาทหารเรือหลวง หรือทหารเรือบานสมเด็จ แลวได

ชักชวนชาวมอญท่ีปลูกบานเรือนอยูใกลเคียงกันรวมบูรณะวัดบานสวนและเรียกวา “วัดมอญรามัน” แตชาวบาน

นิยมเรียกวัด “วัดมอญ” และไดเปล่ียนแปลงช่ือเปน “ วัดรามัญประดิษฐ” หลังจากนั้นมีการปริวรรตทางภาษา

โดยผูนําขณะนั้น คือ จอมพล ป. พิบูลยสงคราม ไดเปล่ียนมาเปนคําไทย ๆ วา “วัดประดิษฐาราม” มาจนทุก

วันนี ้             
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สุเหรา 

1. มัสยิดบางหลวง ( กุฎีขาว)ต้ังอยูถนนเทศบาล สาย 1 แขวงวัดกัลยาณ  ในชุมชนกุฎีขาว สรางข้ึนใน
สมัยรัชกาลท่ี 1 สรางโดยพอคาช่ือ “โตะหยี” ไดรวบรวมสมัครพรรคพวกกอสรางมัสยิดนี้ข้ึน เปนอาคารทรง
ไทยกออิฐถือปูนท้ังหลัง มีหนาบันประดับดวยปูนปนลายศิลปะ 3 ชาติ คือ 

- ศิลปะปูนปน “เครื่องลํายอง” เปนของไทย 

- ศิลปะปูนปน “กานและใบไม” เปนของฝรั่งเศส 

- ศิลปะปูนปน “ดอกเมาตาน” เปนของจีน 

          ศิลปะท้ัง 3 นี้ นํามาประดับท่ีกรอบประตู และหนาตางทุกบาน ของมัสยิด ตัวอาคารและผนังท่ีเปนปูน
ทาสีขาวท้ังหมด สวนท่ีเปนไมทาสีเขียว สวนท่ีเปนเครื่องบนท้ังหมด เชนคาน รอด และแผนเพดานจะวางไวใน
รองบังคับ โดยไมตอกตะปู สามารถถอดออกไดเปนแผน ๆ มีบันไดข้ึนหนามัสยิด 2 ขาง ประกอบดวยศิลปะ
ไทย “บังข้ัน” มีหนามุขเขาหองละมาด พื้นหองละมาดปูดวยกระเบ้ืองหนาวัวสีแดง พื้นภายนอกปูดวยกระเบ้ือง
ปูนซีเมนต ขนาดของมัสยิดกวาง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 16 เมตร เปนมัสยิด “มัสยิดท่ีกออิฐถือปูนทรง
ไทยแหงเดียวของโลก” 

 2. มัสยิดสวนพูล ต้ังอยูถนนเทิดไท แขวงบางยี่เรือ ในชุมชนสวนพูล เปนมัสยิดท่ีใชประกอบพิธีทาง
ศาสนาของชาวไทยนับถือศาสนาอิสลาม 

 โบสถ 

1. โบสถ ซางตาครูส (วัดกุฎีจีน)ต้ังอยูบนถนนเทศบาล สาย 2  ในชุมชนกุฎีจีน เปนโบสถของชาวคริสต
นิกายโรมันคาทอริก ซึ่งสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ไดพระราทานท่ีดินใหชาวโปรตุเกสท่ีอพยพหนีภัยมา
จากกรุงศรีอยุธยา ใหเขามาต้ังถ่ินฐาน และรวมกันสรางโบสถข้ึนเปนศูนยกลางของชุมชน มีลักษณะ
สถาปตยกรรมแบบ “นิโอคลาสสิต และเรอเนอซองส  ระฆงัโบสถแหงนี้พิเศษคือสามารถตีเปนเพลงได เปน
โบสถท่ีสวยงามนาทองเท่ียวยิ่ง 

  2.   คริสตจักรสําเหร  ต้ังอยูถนนเจริญนคร แขวงสําเหร ใชเปนสถานท่ีประกอบศาสนากิจ ของชาวไทย
นับถือศาสนาคริสต เปดทุกวันเสาร อาทิตย และวันสําคัญทางศาสนา 

 โรงเรียนในพื้นท่ี เขตธนบุรี 

1) โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร มีจํานวน 17 โรงเรียน 

 2) โรงเรียนมัธยม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีจํานวน  4  โรงเรียน 

   3) มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญา ตร ีโท เอก  2 มหาวิทยาลัยคือ 

1.   มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 

2.   มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

4)  โรงเรียนเอกชน มีจํานวน 22 โรงเรียน 
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5)  ศูนยการศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน. ) 

สถานีตํารวจ 

1.   สถานีตํารวจนครบาลสําเหร 
2.   สถานีตํารวจนครบาลบุคคโล 
3.   สถานีตํารวจนครบาลตลาดพูล 
4.   สถานีตํารวจนครบาลบางยี่เรือ 
5.   สถานีตํารวจนครบาลบุปผาราม 
อยูในทองท่ีรับผิดชอบของกองบังคับการ ตํารวจนครบาล 8 ( บกน . 8 ) 

 หนวยงาน 

1.   สํานักงานเขตธนบุร ี
2.   สถานีตํารวจนครบาล 5 สถานี 
3.   ศูนยบริการสาธารณสุข  3 ศูนยบริการ คือ 

3.1  ศูนย ฯ 36 บุคคโล รับผิดชอบประชาชนจํานวน 3 แขวง คือ แขวงดาวคะนอง / สําเหร 
/ บุคคโล จํานวน 16 ชุมชน 

3.2  ศูนย ฯ จันทรฉิมไพบูลย ต้ังอยูถนนเทิดไท รับผิดชอบประชาชน จํานวน 2 แขวง คือ 
แขวงตลาดพูล / บางยี่เรือ จํานวน 14 ชุมชน 

3.3  ศูนย ฯ วัดประยูรวงศาวาส ต้ังอยูถนนเทศบาล สาย 2 รับผิดชอบ 2 แขวง คือ แขวงวัด
กัลยาณ / แขวงหิรัญรูจี จํานวน 15 ชุมชน 

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ ( เชิงอนุรักษ ) 

1.   วัดตาง ๆ ท่ีต้ังอยูริมแมน้ําเจาพระยา  ไดแก 

-  วัดกัลยาณมิตร  

-   วัดอินทาราม 

-   วัดจันทาราม (วัดกลาง) 

-   วัดเวฬุราชิน 

-   วัดขุนจันทร 

-   วัดบุคคโล 

2.  มัสยิดบางหลวง 
3.  โบสถ:ซางตาครูส 
4.  ชุมชนเกาแก 

-  ชุมชนกุฎีจีน 
-  ชุมชนกุฎีขาว 
-  ชุมชนบางไสไก 
-  ชุมชนวัดใหญศรีสุพรรณ 
-  ชุมชนวัดประดิษฐาราม 
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ภูมิปญญาทองถ่ินและแหลงเรียนรู ในเขตบริเวณโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีดังนี้ 

1. ขนมฝรั่งกุฎีจีน 

2. โบสถซางตาครูส 

3. วัดกัลยาณมิตร 

4. พระราชวังเดิม (วังพระเจาตากสิน) 

5. มัสยิสกุฎีขาว 

6. เขาเตาในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

7. วัดรั้วเหล็ก 

8. พระพุทธนาคนอย 

9. สถานพยาบาลของหมอบัลเลย 

10. พิพิธภัณฑ “ประยูรภัณฑาคาร” 

11. พระบรมธาตุมหาเจดียวัดประยุรวงศาวาส 
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1.9 ผลงานดีเดนในรอบปท่ีผานมา 
   

รางวัลประเภทผูบริหาร 

ช่ือ-สกุล ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

นายสมชาย  ถนอมวงศ ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
 

รางวัลประเภทครู 

ช่ือ-สกุล ช่ือรางวัลท่ีไดรับ หนวยงานท่ีมอบรางวัล 

1.นางสาววรัญญา สุขล้ิม 
 

นวัตกรรมและวิธีปฏิบัติท่ีดีสูความ
เปนเลิศ(Best of the Best 
Practices)นวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี
3 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2.นายภีมวิชญ สีแกว นวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติท่ีดีสู
ความเปนเลิศ(Best of the Best 
Practices)นวัตกรรมเพื่อการ
เรียนรู รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 
๑ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

3.นางสาวอุรุชา จันทนภานันท Bkkp Online teaching awards 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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1.10  สรุปผลการประเมินจากหนวยงานภายนอกและขอเสนอแนะ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีผานมารอบสี ่

ดาน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพผูเรียน ดี 

2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดี 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  .........ดี........... 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงวา
ดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 จากผลการประเมนิ
คุณภาพของหนวยงานภายนอก (สมศ. รอบสี่) 

1. มาตรฐานดานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

   1. ผูเรียนมีผลงาน/โครงงานท่ีแสดงถึงการใชทักษะความคิด วิจารณญาณ ท่ีนํานวัตกรรม  
และเทคโนโลยีการส่ือสารในการเรียนรูในบางสาระวิชา 
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการบางสาระวิชามีคะแนนเฉล่ียไมถึง 50 แมจะสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา  
แตยังขาดความตอเนื่องในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

ขอเสนอแนะ 
  1. สถานศึกษาควรจัดประกวดผลงานหรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกระตุนใหนักเรียน

สนใจเรียนรูการใชเทคโนโสยีในการส่ือสาร รวมท้ังนวัตกรรมดานอื่น ๆ ท่ีสามารถเปนตนแบบแกสถานศึกษา
อื่นหรือชุมชน 
   2. สถานศึกษาควรวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน และสรางเกณฑ 
(rubic) ในการประเมินผูเรียนท่ีชัดเจนใชคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปท่ีผานมาเปนฐานในการต้ังคา
เปาหมายเพื่อเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดใหสูงข้ึนรอยละ 3 ทุกรายวิชา 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี 
        สถานศึกษาควรสงเสริมใหนักเรียนทําโครงงาน โดยครูคอยกระตุนใหนักเรียนมีทักษะคิดดวย
การต้ังคําถาม ฝกการคิดวางแผนอยางเปนข้ันตอน จนนักเรียนสามารถสรางผลงานไดดวยตนเอง และสงเสริม
ใหนักเรียนไดพัฒนาตอยอดผลงานใหเปนนวัตกรรมระดับนักเรียนเผยแพรแกสถานศึกษาอื่นหรือหนวยงาน
ภายนอก 
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 2.  มาตรฐานดานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

   1. พัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากยังขาดความสอดคลองในแตละ
องคประกอบสงผลตอประสิทธิภาพในการนําแผนสูการปฏิบัติ    
   2. ระบบเทคนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ซึ่งมีไม
เพียงพอตอระบบการบริหารและการจัดการเรียนรู 

ขอเสนอแนะ 
  1. สถานศึกษาควรวางแผนการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยประเมิน

แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเกี่ยวกับความสอดคลองและเช่ือมโยงกันของแตละองคประกอบในแผน 
โดยนําผลการวิเคราะห SWOT ของโรงเรียนมากําหนดยุทธศาสตร รวมถึงการกําหนดโครงการ กิจกรรมท่ี
สอดคลองกันและสามารถนําสูการปฏิบัติไดอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและเกิประสิทธิผลตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 
   2. สถานศึกษาควรวางแผนปรับปรุง สรางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ซึ่งมีไมเพียงพอตอระบบการบริหารและการจัดการเรียนรู ให
มีสวนรวมจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง นักเรียนและชุมชน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี 
        สถานศึกษาควรพัฒนา ส.ว.ย โมเดล ใหมีความเปนปรนัยในการนําไปปฏิบัติ เพื่อใหการ
เผยแพร ส.ว.ย. โมเดลเปนไปอยางมีคุณประโยชน คือ สถานศึกษาท่ีสนใจและนําไปทดลองใชสามารถใชได
อยางถูกตองเหมือนกับท่ีโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส โดยการทําคูมือการดําเนินการ ส.ว.ย. โมเดล ท้ังนี้
สถานศึกษาควรทดลองใชคูมือการดําเนินการ ส.ว.ย. โมเดล จนแนใจถึงประสิทธิภาพของคูมือดังกลาวกอนการ
เผยแพร 
   
  3.  มาตรฐานดานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
   1. การจัดกระบวนการกลุมของช้ันเรียนไมครอบคลุมในรายกลุมสาระ   
   2. การพัฒนาผลงานนวัตกรรมครูดวยการใชส่ือเทคโนโลยีจากการจัดชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) 
  3. พัฒนาหองสมุดใหมีบรรยากาศการเรียนรูท่ีนาสนใจ ขาดตัวอยางผลงานนักเรียน 
  4. การพัฒนาเครื่องมือประเมิน และกระบวนการประเมินผลท่ีมีมาตรฐาน เชน วิเคราะห
ความยาก/งายของขอสอบ ดานวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการประเมินผลผูเรียน 

ขอเสนอแนะ 
   1. การจัดกระบวนการกลุมในช้ันเรียนเพิ่มใหครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดสรางสรรค ท่ีเปนแบบอยางและพัฒนาตอยอดผลงานเปนนวัตกรรมระดับนักเรียน ฝกการเรียนรู 
ดวยตนเองผานแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย 
   2. การใชส่ือเทคโนโลยีพัฒนาผลงานนวัตกรรมครูจากการจัดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ครู (PLC) จัดแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกลุมโรงเรียนรวมกัน เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ นําส่ิงท่ีเปน
แบบอยางท่ีดีมาพัฒนาใหเกิดผลงานเชิงนวัตกรรมระดับครู โดยประยุกตความรูจากเว็บไซตและจากการอบรม 
นํามาสรางสรรคส่ือการเรียนรูพัฒนาแบบฝกทักษะการคิด ทักษะการแกปญหาครอบคลุมทุกสาระการเรียนรูให
เกิดประสิทธิภาพ 
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  3. พัฒนาหองสมุดเพิ่มส่ือเกม ส่ือเรียนรูดวยเทคโนโลยี โปรแกรมสําเร็จรูป การเรียนรูจาก
แหลงเรียนรูบนเว็บไซตตางๆ ผาน QR Code เปนตน และควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมใหมีมุมการเรียนรูท่ี
นาสนใจมากข้ึนและเพิ่มการแสดงผลงานนักเรียนท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
  4. การใชเครื่องมือวัดและประเมินผลผูเรียน ใหมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือ
เทคโนโลยีผาน Google Form โดยรวบรวมขอมูลการวัดและประเมินผลนักเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรูใน 
แตละระดับช้ันจากครูทุกคน นํามาประมวลผลหาจุดแข็ง จุดออนของผูเรียนวัดผลเปรียบเทียบกับเกณฑให
ไดผลการประเมินท่ีมีมาตรฐาน นอกจากนี้ยังนําไปใชวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูให
สนองตอบความแตกตางของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิผล และควรมีการวิเคราะหขอสอบโดยการวัดคา
มาตรฐานขอสอบดวยโปรแกรมซอฟแวร 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี 
        ครูจัดโครงการสงเสริมและอนุรักษและประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน พบวา มีผลงานของ
นักเรียนจากการสวดโอเอวิหารราย ซึ่งเปนกิจกรรมยอยของโครงการโรงรียนวิถีพุทธ การแสดงโขน/ระบํา  
รําฟอนท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดี สามารถพัฒนาใหเปนนวัตกรรมและแบบอยางท่ีดี สรางอาชีพเพิ่มรายไดใหแก
นักเรียนไดแก อาชีพพากยโขน อาชีพเหเรืองานพระราชพิธี อาชีพการเปนไกด แนะนําสถานท่ีชุมชนยานกุฎีจีน 
ซึ่งเปนจุดรวมศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม และรวม 4 วัฒนธรรมความเช่ือท่ีแตกตาง หรือแนะนําประวัติศาสตร 
ท่ีนาสนใจเรียนรูภายในวัดประยุรวงศาวาส วัดอนงคาราม เปนตน 
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สวนที่ 2   
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

ประเดน็ รอยละ ระดบัคณุภาพ หลักฐาน/รองรอย 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน    

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 86.04 ดีเลิศ การประเมิน/โครงการ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

86.84 ดีเลิศ การประเมิน/โครงการ 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 87.71 ดีเลิศ การประเมิน/โครงงาน 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 89.00 ดีเลิศ การประเมิน/ภาพถาย 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 73.28 ดี ผลการสอบระดับโรงเรียน  
6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 87.80 ดีเลิศ การประเมิน/โครงการ 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน    

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานท่ีกําหนด 99.52 ยอดเย่ียม การประเมิน/โครงการ 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 91.98 ยอดเย่ียม การประเมิน/โครงการ 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลายหลาย 90.42 ยอดเย่ียม การประเมิน/โครงการ 

4) สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 65.24 ปานกลาง ผลการประเมินนํ้าหนัก
สวนสูง/การประเมิน 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 85.78 ดีเลิศ  

 
เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 
ผลการประเมินรอยละ  50 - 59     ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง กําลังพัฒนา 
ผลการประเมินรอยละ  60 - 69     ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง ปานกลาง 

ผลการประเมินรอยละ  70 - 79     ระดับคุณภาพ  3 หมายถึง  ดี 

ผลการประเมินรอยละ  80 - 89     ระดับคุณภาพ  4 หมายถึง  ดีเลิศ 

ผลการประเมินรอยละ  90 - 100   ระดับคุณภาพ  5  หมายถึง ยอดเยี่ยม 

 
 
1. วิธีพัฒนาและผลการพัฒนา  

         สถานศึกษามีกระบวนการการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการหลากหลายครูจัดการเรียนรูใหเปนไป 
ตามศักยภาพของผูเรียน กําหนดใหมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อวางแผนพัฒนาการเรียนรู  จัดการ
เรียนการสอนเปนไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับ
ผูเรียน โดยมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ท้ังการระดมสมอง การเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง 
การเรียนแบบรวมมือ เนนการอานออกเขียนไดของผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด โดยมุงพัฒนาใหผูเรียนทุกคนอาน
ออกเขียนไดต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โดยการจัดโครงการอานคลองเขียนคลองของกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยและจัดใหมีกิจกรรมการทองสูตรคูณ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง 6 เพื่อแกปญหาการ
อานและการคํานวณในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี1 ถึง  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 พัฒนาครูทุกคนใหมี
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ความสามารถในการนําเทคนิควิธีการสอนใหเหมาะสมกับศักยภาพผูเรียน ใชส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน โดยสงครูเขารวมอบรมพัฒนาความรูดานการจัดการเรียนการสอนในหนวยงานตางๆ เชน โครงการ
คูปองครูของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครหรือหนวยงานเอกชนอื่นๆ  มีแหลงเรียนรู และแหลงสืบคนขอมูล ไดแก หองสมุดและหอง
คอมพิวเตอรท่ีมีอินเตอรเน็ตใหนักเรียนสืบคนขอมูลออนไลน ครูในกลุมสาระการเรียนรูเดียวกันรวมวิเคราะห
หลักสูตร จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถ่ิน จัดทําแผนการจัดการเรียนรู และการวัดประเมินผล
รวมกัน 

นอกจากนี้ สถานศึกษาไดมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียน เพื่อใหอยูใน 
สังคมไดอยางมีความสุข เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผูเรียน จัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมใหกับผูเรียน ไดแก จัดใหมีการสวดมนตสรภัญญะและเดินจงกรมนั่งสมาธิของนักเรียน พัฒนา
คุณธรรมผูเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธ เนนใหผูเรียนมีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มี
ระบบ          การแนะแนว ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน แนะนําแนวทางการศึกษาตอในระดับมัธยม 
จัดระบบทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนยากจน โดยไดรับงบประมาณมาจากท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน มี
การจัดการเรียนการสอนโดยนําภูมิปญญาของทองถ่ินมารวมดวย มีการเรียนรูโลกกวาง จัดทัศนศึกษานอก
สถานท่ี ต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 จัดใหมีการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชนบริเวณรอบๆ
สถานศึกษา ไดแก  การเขาพิธีสําคัญทางศาสนา ณ วัดประยุรวงศาวาส สงเสริมการออกกําลังกายดวยกิจกรรม 
Sport day เรียนรูการสรางอาชีพ โดยการจัดโครงการสงเสริมการฝกทักษะอาชีพเพิ่มประสบการณชีวิต เชน 
การทําขนมวุนกะทิ  การปลูกผักสวนครัว การทําน้ําสมุนไพร  ทําน้ํายาลางจาน น้ํายาซักผาการฝกกัดขาย เปน
ตน พัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ดวยโครงงานคุณธรรม ใหนักเรียนคนหาปญหาและหาวิธีการ
แกไขอยางเปนระบบ  
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2.  หลักฐานและขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

          ในดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผูเรียนสามารถอานออกและอานคลองตามมาตรฐาน
การอานในแตละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารไดดี  รูจักการวางแผน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีตาม
หลักประชาธิปไตย กลาแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษไดอยางสรางสรรค สืบคนขอมูลหรือ
แสวงหาความรูจากส่ือ  เทคโนโลยีไดดวยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห จําแนกแยกแยะไดวาส่ิงไหนดี 
สําคัญ จําเปน รวมท้ังรูเทาทันส่ือและสังคมท่ีแปลงเปล่ียนอยางรวดเร็ว ผูเรียนรูและตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของส่ิงเสพติดตางๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน รักการออกกําลังกาย ผูเรียน   ทุก
คนสามารถเลนกีฬาไดอยางนอยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุม ของสถานศึกษาและของสังคม มี
ทัศนคติท่ีดีตออาชีพสุจริต รวมถึงความเขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลและระหวางวัย ท้ังนี้ มีผลการ
ดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตางๆ ดังนี ้
 

ประเด็น ผลการประเมิน 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 

 

 
 

ผลรวมเฉลี่ยคือรอยละ 86.04 

(ระดับคุณภาพดีเลิศ) 
 
 
 

 
 

 
 
 

83.00

84.00

85.00

86.00

87.00

88.00

89.00

การอาน การเขียน การส่ือสาร การคิดคํานวณ

85.46

84.83

88.04

85.82

รอยละความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 ปการศึกษา 2563 จํานวน 419 คน 

จําแนกเปนรายดาน ผลรวมเฉลี่ยคือรอยละ 86.04
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ (4)
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ประเด็น ผลการประเมิน 

2) มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

 
ผลรวมเฉลี่ยคือรอยละ 86.84 

(ระดับคุณภาพดีเลิศ) 
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 
ผลรวมเฉลี่ยคือรอยละ 87.71 

(ระดับคุณภาพดีเลิศ) 
 
 
 

 

85.00

86.00

87.00

88.00

คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาน การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

86.68
86.39

87.45

รอยละการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา
ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 6 ปการศึกษา 2563 จํานวน 419 คน 

จําแนกเปนรายดาน ผลรวมเฉล่ียคือรอยละ 86.84

86.00

86.50

87.00

87.50

88.00

มีความคิดสรางสรรค มีทักษะในการทําโครงงาน มีทักษะในการออกแบบ
ผลงาน/ช้ินงาน

87.11

86.74

87.65

รอยละความสามารถในการสรางนวัตกรรม
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 ปการศึกษา 2563 จํานวน 419 คน 

จําแนกเปนรายดาน ผลรวมเฉลี่ยคือรอยละ  87.71
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ
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ประเด็น ผลการประเมิน 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ผลรวมเฉลี่ยคือรอยละ 89 

(ระดับคุณภาพดีเลิศ) 
5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
ผลรวมเฉลี่ยคือรอยละ 73.28 

(ระดับคุณภาพระดับดี) 
 

 

88.80

88.90

89.00

89.10 88.94

89.05

88.99

รอยละความสามารถการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 ปการศึกษา 2563 จํานวน 419 คน 

จําแนกเปนรายดาน ผลรวมเฉล่ียคือรอยละ 89.00
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ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ประวัติศาสตร สุขศึกษาฯ ศิลปะฯ การงานฯ อังกฤษ

66.64

74.76
70.22

79.78 78.60

89.66
94.36 95.80

82.99

รอยละของนักเรียนท่ีมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 6 จํานวน 419 คน ปการศึกษา 2563  ท้ัง 10 รายวิชาเฉลี่ยรอยละ 73.28 ระดับดี
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ประเด็น ผลการประเมิน 

6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

 
 

ผลรวมเฉลี่ยคือรอยละ 87.80 

(ระดับคุณภาพระดับดีเลิศ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87.30

87.40

87.50

87.60

87.70

87.80

87.90

88.00

88.10

มีความรู ความเขาใจในการทํางาน มีทักษะท่ีดีในการทํางาน มีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน

87.61

88.08

87.72

รอยละคะแนนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 ปการศึกษา 2563 จํานวน 419 คน 

จําแนกเปนรายดาน ผลรวมเฉลี่ยคือรอยละ 87.80
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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ประเด็น ผลการประเมิน 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานท่ีกําหนด 
ผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 ปการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จํานวน/รอยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

( คุณลักษณะอันพึงประสงค) 

ดีเยี่ยม ดี ผาน ไมผาน 

ประถมศึกษาปท่ี 1 45 45 0 0 0 
ประถมศึกษาปท่ี 2 76 76 0 0 0 

ประถมศึกษาปท่ี 3 78 77 1 0 0 

ประถมศึกษาปท่ี 4 61 61 0 0 0 

ประถมศึกษาปท่ี 5 71 70 0 1 0 

ประถมศึกษาปท่ี 6 88 88 0 0 0 
รวม 419 417 1 1 0 

เฉลี่ยรอยละ 100 99.52 0.24 0.24 0 
สรุปผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6  

ปการศึกษา 2563 ในระดับ ดีเยี่ยม คือ รอยละ 99.52 

ผลรวมเฉลี่ยคือรอยละ 99.52 

(ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม) 
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ประเด็น ผลการประเมิน 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 
ผลรวมเฉลี่ยคือรอยละ 91.98 

(ระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม) 
3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลายหลาย 

 
ผลรวมเฉลี่ยคือรอยละ 90.42 

(ระดับคุณภาพระดับยอดเยี่ยม) 
 

 
 
 
 
 

91.00
91.20
91.40
91.60
91.80
92.00
92.20
92.40
92.60

อนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรม

เขารวมกิจกรรมวันสําคัญ สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย

91.51

92.51

91.91

รอยละความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 ปการศึกษา 2563 จํานวน 419 คน 

จําแนกเปนรายดาน ผลรวมเฉล่ียคือรอยละ 91.98

89.20

89.40

89.60

89.80

90.00

90.20

90.40

90.60

90.80

91.00

สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคม ขารวมกิจกรรมอยางมีความสุข มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน

90.83

90.57

89.85

รอยละมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 ปการศึกษา 2563 จํานวน 419 คน 

จําแนกเปนรายดาน ผลรวมเฉลี่ยคือรอยละ 90.42
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ประเด็น ผลการประเมิน 

4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

4.1) ดานสุขภาวะทางรางกาย 

ผลการประเมินนํ้าหนักสวนสูงเทียบเกณฑมาตรฐานช้ันประถมศกษาปที่ 1 – 6   ปการศึกษา 2563 

 

นํ้าหนักและสวนสูงของนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส ปการศึกษา 2563 อยูในเกณฑ จํานวน 177 คน 

ผลรวมรอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินนํ้าหนักสวนสูงเทียบเกณฑมาตรฐาน   
นํ้าหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ คือ รอยละ 42.24 

 
 

 
 

นํ้าหนักและสวนสูงของนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ปการศึกษา 2563 

ประเภท รวมประถมชาย รวมประถมหญิง รวมประถม 

นักเรียนท้ังหมด 214 205 419 

นํ้าหนักตํ่ากวาเกณฑ 11 2 13 

สวนสูงตํ่ากวาเกณฑ 6 0 6 

นํ้าหนักและสวนสูงตํ่ากวาเกณฑ 5 0 5 

นํ้าหนักสูงกวาเกณฑ 96 69 165 

สวนสูงสูงกวาเกณฑ 93 95 188 

นํ้าหนักและสวนสูงสูงกวาเกณฑ 73 52 125 

นํ้าหนักอยูในเกณฑ 107 134 241 

สวนสูงอยูในเกณฑ 115 110 225 

นํ้าหนักและสวนสูงอยูในเกณฑ 86 91 177 
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ประเด็น ผลการประเมิน 
4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม(ตอ) 
4.2)ดานจิตสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินดานสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม  รอยละ 65.24 

ระดับคุณภาพปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพปานกลาง 

3. จุดเดนและจุดควรพัฒนา 
  3.1 จุดเดน 

ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 สามารถอาน  คิดคํานวณ  คิดวิเคราะห และเขียน รวมท้ังมี
ความสามารถในการส่ือสารอยางเหมาะสมได  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมและมีความในการ
สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตัวเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูใน
ระดับดีเลิศ มีคะแนนเฉล่ียผลการประเมิน NT สูงกวาระดับชาติ และมีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) สูงกวาระดับชาติและระดับเขตพื้นท่ีทุกกลุมสาระการเรียนรู   
  ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 มีผลการประเมินดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ภูมิใจในความเปน
ไทยและยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายผานการประเมินในดีเยี่ยม  ผูเรียนมีระเบียบ
วินัย จนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา เปนท่ียอมรับของชุมชน ในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาท
ของสังคม ไดแก การเขาคิวซื้ออาหาร  การเขาคิวนั่งรอผูปกครองรับกลับบาน 

3.2 จุดควรพัฒนา 
  ผูเรียนในระดับช้ัน ป.1-ป.3 ยังตองพัฒนาการอานและการเขียนใหถูกตองตามหลักภาษาอีกท้ังตอง
สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตัวเองไดอยางเหมาะสม ผูเรียนในระดับช้ัน ป.4 – ป.6 ยัง
ตองไดรับการสงเสริมในดานการเขียนใหถูกตองตามหลักภาษาและการดูแลสุขภาวะทางดานรางกายใหอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 
 

86.00

86.50

87.00

87.50

88.00

88.50

89.00

89.50

มีน้ําใจตอผูอ่ืน เสียสละเพ่ือสวนรวม สวนรวมในการชวยเหลือชุมชน

89.49

87.83

87.43

รอยละคะแนนดานจิตสังคม 
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 ปการศึกษา 2563 จํานวน 419 คน 

จําแนกเปนรายดาน ผลรวมเฉลี่ยคือรอยละ 88.25 
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4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

จัดสงเสริมใหนักเรียน  อานคลอง เขียนคลอง และสงเสริมหลักการดูแลสุขภาวะทางดานรางกายให
อยูในเกณฑมาตรฐานอีกท้ังพัฒนานักเรียนใหเกิดทักษะตางๆ  ท้ังการคิด วิเคราะห  การส่ือสาร ทักษะชีวิต 
โดยการใชกิจกรรมโครงการตางๆ  ตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 

มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

ประเด็น ระดับคุณภาพ หลักฐาน / รองรอย 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 5 - แผนยุทธศาสตรโรงเรียน 

2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 - แผนยุทธศาสตรโรงเรียน 

- แผนปฏิบัติการประจําป 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม 

     หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

5 - แผนปฏิบัติการประจําป 

- โครงการตางๆ /กิจกรรม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 4 - บันทึก PLC ,ID Plan 

- โครงการพฒันาครูฯ 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการ 

     เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

4 - สภาพจริงสภาพแวดลอม

ทางกายภาพ 

- ภาพถาย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการ 

     จัดการและการจัดการเรียนรู 

5 - ภาพถาย 

- สภาพจริง 

ผลรวมระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี 2 4.66  

 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 
คาเฉลี่ยระหวาง   4.50 - 5.00 ระดับคุณภาพ  5  หมายถึง ยอดเย่ียม 
คาเฉลี่ยระหวาง   3.50 - 4.49    ระดับคุณภาพ  4 หมายถึง  ดีเลิศ 

คาเฉลี่ยระหวาง   2.50 - 3.49    ระดับคุณภาพ  3 หมายถึง  ดี 

คาเฉลี่ยระหวาง   1.50 - 2.49    ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง ปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง   1.00 - 1.49    ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง กําลังพัฒนา 
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1. วิธีพัฒนาและผลการพัฒนา 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ พัฒนาโดยการนําวงจรคุณภาพ PDCA เขามา โดยเริ่มจาก

การทบทวนส่ิงท่ีไดดําเนนิการมาแลวในภาคเรียนท่ีผานมา  

ดานวิสัยทัศน และพันธกิจของสถานศึกษาไดมีการปรับเปล่ียนจนมีความสอดเคลองกับบริบทของ

โรงเรียน 

ในดานการบริหารจัดการคุณภาพ และพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียน โรงเรียนพิจารณาจาก

ผลการทดสอบคุณภาพการศึกษา O – NET ในปท่ีผานมา ผลสัมฤทธิ์ในทุกวิชามีคาคะแนนสูงกวาระดับชาติ 

และระดับหนวยงาน ซึ่งโรงเรียนตองพฒันาใหดียิ่งข้ึน   

 

ในดานการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนไดสงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรไปอบรมเพิ่มพูนความรู 

และประสบการณ และโรงเรียนไดจัดอบรมเสริมความรูใหเปนครูมืออาชีพอีกดวย 

ดานการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมโดยรอบโรงเรียนใหมีความ 

สวยงาม สะอาดงามตาเพื่อเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน 

 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมีการพัฒนาเวป็ไซต เฟสบุค กลุมไลน เพื่อใหบริการกับทุกคน 

และมีการรายงานผลการศึกษาออนไลน เพื่อความสะดวกกับนักเรียนและผูปกครอง 

2. หลักฐานและขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 
 หลักฐาน ไดแก แผนยุทธศาสตรโรงเรียน ระยะ 5 ป ( 2562 – 2567) แผนปฏิบัติการ

ประจําป โครงการ กิจกรรมตาง ๆ บันทึกกิจกรรม PLC   และภาพถาย เปนตน  

3. จุดเดนและจุดควรพัฒนา 

 3.1 จุดเดน 
 จุดเดนของกระบวนการบริหารและการจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ไดแก การบริหารแบบ
มุงเนนการมีสวนรวม และมุงเนนผลสัมฤทธิ์ทางการบริหาร  

3.2 จุดควรพัฒนา 
   การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ  จัดบุคลากรท่ีมีความชํานาญดูแลระบบเว็ปไซต
ของโรงเรียนใหมีการนําเสนอขอมูลท่ีทันตอเหตุการณ 

4. แนวทางการพัฒนา 
1. ตองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย ตองมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบอยางตอเนื่อง 

จัดหาบุคลากรท่ีมีความชํานาญในดานนี้มารับผิดชอบ  

2. สงบุคลากรเขาอบรมดานเทคโนโลยีตามหนวยงานท่ีจัดข้ึน 

3. โรงเรียนจัดอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีและการใชเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการสอนใหแก

บุคลากร 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ระดับคุณภาพ  :   ยอดเยี่ยม 

ประเด็น ระดับคุณภาพ รองรอย/หลักฐาน 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไป 
     ประยุกตใชในชีวิตได 

5 

- แผนปฏิบัติการ
โรงเรียน 
- แผนปฏิบัติงาน 
- สรุปโครงการ 

3.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 
5 - แผนการจัดการเรียนรู 

- ส่ือของครู 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

4 
- วิเคราะหผูเรียน
รายบุคคล 
- การสัมภาษณ/สังเกต 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนํามาพัฒนา 
     ผูเรียน 4 

- วิจัยในช้ันเรียน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ 
     ปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

5 

- บันทึกการเยี่ยมบาน 
- เอกสารระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
- ภาพถาย 
- คําส่ังโรงเรียน 

ผลรวมระดับคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 4.6  
 

เกณฑการประเมินระดับคุณภาพ 
 
คาเฉลี่ยระหวาง   4.50 - 5.00 ระดับคุณภาพ  5  หมายถึง ยอดเย่ียม 
คาเฉลี่ยระหวาง   3.50 - 4.49    ระดับคุณภาพ  4 หมายถึง  ดีเลิศ 

คาเฉลี่ยระหวาง   2.50 - 3.49    ระดับคุณภาพ  3 หมายถึง  ดี 

คาเฉลี่ยระหวาง   1.50 - 2.49    ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง ปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง   1.00 - 1.49    ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง กําลังพัฒนา 
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1. วิธีพัฒนาและผลการพัฒนา 

สถานศึกษามีนโยบายใหครูจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยยึดหลักสูตรสถานศึกษา 

เปนหลัก  และมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีครอบคลุมท้ังเนื้อหาดานความรู  ทักษะ  กระบวนการ  

สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  โดยมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  ใชขอมูลในการวางแผน

พัฒนาผูเรียน วิเคราะหผุเรียนตามศักยภาพ  และความแตกตางระหวางบุคคล  มีการใชส่ือ และเทคโนโลยีท่ี

หลากหลายมาพัฒนาผูเรียนท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  โดยบูรณาการกับภูมิปญญาของทองถ่ิน 

และบริบทตางๆ ใหเหมาะสมกับผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู จัดใหชุมชนมีสวนรวม แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอยางเปนรูปแบบ ท้ังยังมีการศึกษาวิจัยในช้ันเรียน  นําผลใน

การวิจัยมาปรับการเรียนเปล่ียนการสอน  รวมท้ังใหคําแนะนํา ปรึกษา และแกไขปญหาแกผูเรียน  ท้ังดานการ

เรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค  ครูจัดการเรียนการสอนตามสาระวิชาท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็ม

เวลา และเต็มความสามารถ  นําผลการประเมินมาซอมเสริมผูเรียนใหพัฒนายิ่งข้ึน   

  นอกจากนี้ครูยังประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี  และมีสวนชวยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ของผูเรียน

ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  เปยมดวยสมรรถนะอันเปนเปาหมายหลักในการจัดการศึกษา ท่ีมุงใหผูเรียน

เปนคนดี คนเกง เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

2. หลักฐานและขอมูลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 
 หลักฐานขอมูลในการดําเนินงาน ไดแก แผนยุทธศาสตร (พ.ศ. 2562 – 2567)  แผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา แผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอน วิจัยในช้ันเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(O - NET) ปการศึกษา 2562 ผลการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เกียรติบัตร ภาพถาย เปนตน 

3. จุดเดนและจุดควรพัฒนา 

 3.1 จุดเดน   

ในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

โดยมุงเนนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู วิจัยในช้ันเรียน การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  

การนิเทศแบบกัลยาณมิตร กิจกรรม PLC ซึ่งสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึนโดยมผีลการ

ประเมินคุณภาพผูเรียน NT ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 สูงกวาประเทศ ท้ัง 2 ดาน มีคาคะแนนเฉล่ียรอยละ 

51.51 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational 

Test) ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โดยมีคาเฉล่ีย สูงกวาระดับประเทศ ทุกรายวิชา คิดเปนรอยละ  48.18  
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3.2 จุดควรพัฒนา 

ครูควรมีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย มีการวางแผนเรียนออนไลน การเรียนรูจากแหลง

เรียนรูตางๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน และควรนําภูมิปญญาทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมให

นักเรียนไดเรียนรูและการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเองรวมถึงการ

สงเสริมผูเรียนใหมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เนนการจัดการเรียนการสอนผานการปฏิบัติจริง และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบคนหาขอมูลในการเรียนใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตอยางคุมคา  

4. แนวทางการพัฒนา 

ดําเนินการพัฒนาโดยเนนใหครูผูสอนไดตระหนักถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีการสอนหลายรูปแบบ และเนนการใช
นวัตกรรม ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง จัดใหมีการนิเทศ
ภายในอยางจริงจัง ในรูปแบบกัลยาณมิตร และทําอยางตอเนื่องและครตูองเขาประกวดรางวัลระดับชาติตางๆ  
เชน รางวัลทรงคุณคา สพฐ.(OBEC Award) ใชการดําเนินงานตามแนววิถีพุทธในการขับเคล่ือนและบริหาร
จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีคุณลักษณะท่ีดีตามรูปแบบ ส.ว.ย โมเดล 
(S.W.Y. Model)   
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สวนที่  3 
สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความตองการชวยเหลือ 

 
  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเปนขอมูลสารสนเทศสําคัญท่ีสถานศึกษาจะตองนาํไป
วิเคราะห  สังเคราะหเพื่อสรุปนําไปสูความเช่ือมโยงหรือสะทอนภาพความสําเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3 – 5 ป)  และนําไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเดน  จุดควรพฒันาของแตละมาตรฐาน  
พรอมท้ังแนวทางการพฒันาในอนาคตและความตองการชวยเหลือได  ดังนี ้
 
สรุปผล 
 

จุดเดน จุดควรพัฒนา 
 ดานคุณภาพผูเรียน 
     ผู เรียนช้ันประถมศึกษาป ท่ี 1-6 อานคลอง และ
สามารถเขียนได อยูในเกณฑ ดีและสามารถ อาน  คิด  
วิเคราะห และเขียน อยูในเกณฑ ดี  รวมท้ังมีความในการ
ส่ือสารอยางเหมาะสมได   มีความในการสามารถใช
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตัวเอง สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดี  
     นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียผลการ
ประเมิน NT สูงกวาระดับชาติ 
     นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) สูง
กวาระดับชาติทุกกลุมสาระการเรียนรู  
      ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6  มีผลการประเมินดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค ผานการประเมินในระดับดี และ
ดีเยี่ยม  ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
กายและน้ําหนังสวนสูงตามเกณฑ        มีระเบียบวินัย จน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา เปนท่ียอมรับของชุมชน 
 

 ดานคุณภาพผูเรียน 
      ผูเรียนในระดับช้ัน ป.1-ป.3 ยังตองเรงพัฒนาใช
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตัวเอง   และ
ตองพัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณไดอยาง
เหมาะสม ผูเรียนในระดับช้ัน ป.4 – ป.6 ยังตองไดรับ
การสงเสริมในดานการเขียนใหถูกตองตามหลักภาษา 
       
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
      ผูเรียนตองพัฒนาดานการมีจิตอาสาใหมากข้ึน 
และความรับผิดชอบตอสังคมใหมากข้ึน เพื่อใหนักเรียน
มีคุณสมบัติตาม ส.ว.ย.โมเดล 

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหาร
สถานศึกษา 

จุดเดนของกระบวนการบริหารและการจัดการ คือ 
บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมุงเนนการ
มีสวนรวม และมุงเนนผลสัมฤทธิ์ทางการบริหาร  
  

 ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา 
    ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ  ซึ่ง
ในดานนี้ เปนส่ิงท่ีโรงเรียนตองพฒันาเปนอยางยิ่ง จาก
เดิมท่ีไมมีเว็บไซตของโรงเรียน แตในปการศึกษาท่ีผาน
มาไดมีการจัดทํา เว็บไซตของโรงเรียน แตยังไมมี
บุคลากรท่ีรับผิดชอบพัฒนาเว็บไซตใหเปนปจจุบันได  
และแตละกลุมสาระวิชา ไมปรับปรุงกิจกรรมในหนา 
เว็ปไซตกิจกรรมของตนเองใหเปนปจจุบัน 
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จุดเดน จุดควรพัฒนา 

ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

ในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
โดยมุงเนนใหครูผูสอนจัดทําแผนการจัดการเรียนรู วิจัย
ในช้ันเรียน การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล การ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร ซึ่งสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึนโดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational 
Test) คาเฉล่ีย สูงกวาระดับประเทศ ทุกรายวิชา โดยคิด
เปนรอยละ  48.18  

 

ดานกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 
      ครูควรมีการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
มีการวางแผนเรียนออนไลน การเรียนรูจากแหลงเรียนรู
ตาง ๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน และควรนําภูมิปญญา
ทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียน
ไดเรียนรูและการใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเองรวมถึงการสงเสริมผูเรียน
ใหมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด เนนการจัดการ
เรียนการสอนผานการปฏิบัติจริง และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการสืบคนหาขอมูลในการเรียนใหเกิด
ประโยชนในการดําเนินชีวิตอยางคุมคา  
 
 
 
 

 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

1. สงเสริมนักเรียนใหมีคุณลักษณะตาม ส.ว.ย.โมเดล ใหมากยิ่งข้ึน 
2. เนนใหครูผูสอนไดตระหนักถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีการสอนหลายรูปแบบ และเนนการใชนวัตกรรม  

                ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 
4. จัดใหมีการนิเทศภายในอยางจริงจัง ในรูปแบบกัลยาณมิตร และทําอยางตอเนื่อง 
5. ครตูองเขาประกวดรางวัลระดับชาติตางๆ  เชน รางวัลทรงคุณคา สพฐ.(OBEC Award) เปนตน 
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ประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เร ื่อง กําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส  

เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

------------------------------------------------- 

 

ดวยโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ 

เรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรกําหนดและ

เปนไปตามเจตนารมณ วัตถุประสงค การจัดการศึกษาของชาติ พรอมตอบสนองความตองการของผูปกครอง 

และเอกลักษณของทองถ่ิน และขับเคล่ือนดวยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําป  

เพื่อพัฒนาสูคุณภาพท้ังระบบอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับท่ัวไป 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตาม

ขอ ๑๔ (๑) และขอ ๑๕ ในกฎกระทรวง วาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา          

พ.ศ.๒๕๕๓ ข้ึนเปนมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการครอบคลุมสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูรวมท้ัง

สอดคลองกับศักยภาพของนักเรียนชุมชนและทองถ่ินใชดําเนินงานและประเมินคุณภาพสําหรับระบบการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียนท่ีครอบคลุมตัวบงช้ีตามกฎกระทรวงฯ ดังนั้นโรงเรียนวัดประยุวงศาวาสจึงไดกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเรื่องกําหนดหลักเกณฑ

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบกับประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการเรื่องใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันใหคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับลงวันท่ี 

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ มาตรฐาน ดังตอไปนี ้
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 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ มี

จํานวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

    และแกปญหา 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๖) มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

๔) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  

       และทุกกลุมเปาหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตในชีวิตได 

๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

            ท้ังนี้ใหดําเนินการต้ังแตเริ่มปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

       (นางสุรดา ไชยสงคราม) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เร่ืองการกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

-------------------------------------- 

โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนด เปาหมายและ

ยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณและจุดเนน

ของสถานศึกษา โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จึงปรับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานและไดกําหนดคาเปาหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีสวนรวมของ ผูเกี่ยวของ ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผูปกครอง เพื่อนําไปสู

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  

มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน โรงเรียนจึงไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 

...................................................................  
(นางสุรดา ไชยสงคราม )  

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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การกําหนดคาเปาหมายแนบทายประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เร่ือง การกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

รอยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ๘๘ ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 8๖ ดีเลิศ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา 

8๔ ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 8๖ ดีเลิศ 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 9๑ ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8๑ ดีเลิศ 

6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 8๘ ดีเลิศ 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 9๕ ยอดเยี่ยม 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลายหลาย 9๓ ยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ๗๕ ดี 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู 
ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

                  ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ยอดเยี่ยม 

๓.1 มีจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได 

ยอดเยี่ยม 

๓.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม 

๓.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 

๓.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม 

๓.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู 
ยอดเยี่ยม 
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ประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เร ื่อง กําหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนวัดประยรุวงศาวาส  

เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

------------------------------------------------- 

 

ดวยโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนเครื่องมือสําคัญในการจัดการ 

เรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรกําหนดและ

เปนไปตามเจตนารมณ วัตถุประสงค การจัดการศึกษาของชาติ พรอมตอบสนองความตองการของผูปกครอง 

และเอกลักษณของทองถ่ิน และขับเคล่ือนดวยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําป  

เพื่อพัฒนาสูคุณภาพท้ังระบบอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับท่ัวไป 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตาม

ขอ ๑๔ (๑) และขอ ๑๕ ในกฎกระทรวง วาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา          

พ.ศ.๒๕๕๓ ข้ึนเปนมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการครอบคลุมสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูรวมท้ัง

สอดคลองกับศักยภาพของนักเรียนชุมชนและทองถ่ินใชดําเนินงานและประเมินคุณภาพสําหรับระบบการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียนท่ีครอบคลุมตัวบงช้ีตามกฎกระทรวงฯ ดังนั้นโรงเรียนวัดประยุวงศาวาสจึงไดกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเรื่องกําหนดหลักเกณฑ

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบกับประกาศกระทรวง

ศึกษาธิการเรื่องใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันใหคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับลงวันท่ี 

๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ มาตรฐาน ดังตอไปนี ้
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 มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ มี

จํานวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

๑) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณ 

๒) มีความสามารถในการวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  

    และแกปญหา 

๓) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

๔) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๖) มีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

๒) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  

๔) สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 

๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

๒.๓ ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา  

       และทุกกลุมเปาหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓.๑ จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตในชีวิตได 

๓.๒ ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

            ท้ังนี้ใหดําเนินการต้ังแตเริ่มปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

       (นายสมชาย  ถนอมวงศ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เร่ืองการกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

-------------------------------------- 

โดยท่ีมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีกําหนด เปาหมายและ

ยุทธศาสตรอยางชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณและจุดเนน

ของสถานศึกษา โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส จึงปรับมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานและไดกําหนดคาเปาหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีสวนรวมของ ผูเกี่ยวของ ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียนผูปกครอง เพื่อนําไปสู

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  

มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน โรงเรียนจึงไดกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 
 

...................................................................  
(นายสมชาย  ถนอมวงศ)  

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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การกําหนดคาเปาหมายแนบทายประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เร่ือง การกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

รอยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน ๘๗ ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ 8๗ ดีเลิศ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหา 

8๗ ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 8๘ ดีเลิศ 

4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 9๐ ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๔ ดี 

6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 8๘ ดีเลิศ 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  

1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 9๒ ยอดเยี่ยม 

3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลายหลาย 9๑ ยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ๗๐ ดี 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู

อยางมีคุณภาพ 
ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู 
ยอดเยี่ยม 

 

 



 
52 

 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน 

                  ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ยอดเยี่ยม 

๓.1 มีจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได 

ยอดเยี่ยม 

๓.2 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม 

๓.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

๓.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน ดีเลิศ 

๓.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู 
ยอดเยี่ยม 
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รายช่ือคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 

1. พระเทพปวรเมธ ี ผูทรงคุณวุฒิ ประธาน ฯ 

2. พระศรีธรรมภาณี ผูแทนพระภิกษุสงฆ รองประธานฯ 

3. พระครูอุดมธรรมวาที ผูแทนพระภิกษุสงฆ กรรมการ 

4. นายประดิษฐ  หวยหงษทอง ผูแทนชุมชน กรรมการ 

5. นายสมชาย  เอี่ยมมงคลสกุล ผูแทนองคกรปกครอง กรรมการ 

6. นายบุญไชญ  สิริศรีสัมพันธ ผูแทนศิษยเกา กรรมการ 

7. นางอัญชลี  ศิริปะกะ ผูแทนผูปกครอง กรรมการ 

8. นางจาตุรวรรณ โตเร็ว ผูแทนครู กรรมการ 

9. ดร.สิริกร โตสติ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10. พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

11. นางสุทธิมาลย  สมวาจา ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

12. นางสาวชาลินีย  ธรรมไชยวัฒน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

13. คร.สุธาสินี แสงมุกดา ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

14. นางพิมพรภัช ชูโรจนเสฏฐ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

15. นายสมชาย  ถนอมวงศ ผูอํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
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โครงสรางการบรหิารโรงเรยีนวัดประยุรวงศาวาส 

แผนภมิท่ี 1 โครงสรางการบริหารโรงเรียนวัดประยรวงศาวาส 
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แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมาพัฒนาเปน ส.ว.ย.โมเดล (S.W.Y. Model) ดังนี้ 
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ผลการทดสอบ RT  ปการศึกษา  2563 
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ผลการทดสอบ NT ปการศึกษา  2563 
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ขอมูลท่ัวไปการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

 
วิชา ภาษาไทย 

ระดับ 
จํานวนผูเขา

สอบ 
คะแนนเฉลีย่ 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ตํ่าสุด 

มัธยฐาน ฐานนิยม 

โรงเรียน 81.00 61.49 14.47 91.25 27.25 63 51.00* 
ขนาด 158521.00 54.72 16.68 99.75 0 55.5 61.25 
ท่ีต้ัง 40481.00 62.25 16.04 99.5 0 64 69 
จังหวัด 40481.00 62.25 16.04 99.5 0 64 69 
สังกัด 317651.00 54.96 16.36 100 0.25 55.5 59 
ภาค 40481.00 62.25 16.04 99.5 0 64 69 
ประเทศ 495250.00 56.2 16.73 100 0 57 59 

        

วิชา ภาษาอังกฤษ 

ระดับ 
จํานวนผูเขา

สอบ 
คะแนนเฉลีย่ 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ตํ่าสุด 

มัธยฐาน ฐานนิยม 

โรงเรียน 81 56.88 21.19 97.5 15 57.5 35.00* 
ขนาด 158511 40.94 20.12 100 2.5 35 27.5 
ท่ีต้ัง 40477 57.22 25.44 100 2.5 55 32.5 
จังหวัด 40477 57.22 25.44 100 2.5 55 32.5 
สังกัด 317625 38.87 18.7 100 0 32.5 30 
ภาค 40477 57.22 25.44 100 2.5 55 32.5 
ประเทศ 495217 43.55 22.02 100 0 37.5 30 
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ขอมูลท่ัวไปการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

วิชา คณิตศาสตร 

ระดับ 
จํานวนผูเขา

สอบ 
คะแนนเฉลีย่ 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ตํ่าสุด 

มัธยฐาน ฐานนิยม 

โรงเรียน 81 33.21 13.39 80 10 30 30.00* 
ขนาด 158508 28.5 13.67 100 0 25 25 
ท่ีต้ัง 40473 34.76 18.24 100 0 30 25 
จังหวัด 40473 34.76 18.24 100 0 30 25 
สังกัด 317630 28.59 13.84 100 0 25 25 
ภาค 40473 34.76 18.24 100 0 30 25 
ประเทศ 495206 29.99 15.21 100 0 25 25 

        
วิชา วิทยาศาสตร 

ระดับ 
จํานวนผูเขา

สอบ 
คะแนนเฉลีย่ 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ตํ่าสุด 

มัธยฐาน ฐานนิยม 

โรงเรียน 81 41.14 11.9 78.5 17.7 38 33.55 
ขนาด 158511 37.56 13.16 100 0 36.7 33.55 
ท่ีต้ัง 40478 42.48 14.9 100 0 41.15 33.55 
จังหวัด 40478 42.48 14.9 100 0 41.15 33.55 
สังกัด 317624 37.64 13.07 100 0 36.7 33.55 
ภาค 40478 42.48 14.9 100 0 41.15 33.55 
ประเทศ 495223 38.78 13.79 100 0 37.35 33.55 
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นักเรียนท่ีสอบ O-NET ไดคะแนนสูงสุดในแตละวิชา 
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