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ค าน า 
 

 รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ของโรงเรียน 
วัดประยุรวงศาวาส” ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2545 มาตรา 48  ที่บัญญัติให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  จัดตามมาตรฐานของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  จ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของผู้เรียน  
กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลการวิเคราะห์จุดเด่น  
จุดที่ควรพัฒนา  และระบุแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  น าผลที่ได้มาจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง 
 ขอขอบคุณ  คณะกรรมการด าเนินการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทุ่มเท  เสียสละ ท าให้เอกสารฉบับ
นี้เสร็จสมบูรณ์  และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ต่อไป 
 
 

 
                                                                   (นางสุรดา  ไชยสงคราม) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ส่วนที่  1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

ที่อยู่   ถนนเทศบาลสาย 1  แขวงวัดกัลยาณ์   เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท์  02 4652860 

โทรสาร   02 4662001 

E-mail   swy2557@gmail.com 

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

เปิดสอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 

เนื้อท่ี   1 ไร่  3 งาน 

พ้ืนที่บริการ                ส านกังานเขตธนบุรี    ส านักงานเขตบางกอกใหญ่   ส านักงานเขตบางกอกน้อย 

ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2504 ในพ้ืนที่บริเวณวัด
ประยุรวงศาวาส จ านวน 1 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา เริ่มจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในภายแรกอาคารเป็นอาคาร 3 ชั้น แบบพิเศษ จ านวน 11 ห้องเรียนในปี
เดียวกันก็ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารอีกจ านวน 6 ห้องเรียน เป็น 17 ห้องเรียน  

ปี พ.ศ. 2505 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเพ่ิมอีกเป็น 23 ห้องเรียน เป็นรูปตัว U ท าพิธี 
เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2505 โดยหม่อมหลวงป่ินมาลากุล รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
          ปีการศึกษา 2521 จนถึงปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น ด้านหลังอาคารเรียน รูปตัว U ทางทิศตะวันออก 
          ในปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1  
ของเขตธนบุรี (โครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน) 
           ในปัจจุบัน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน 471 คน เปิดท าการสอน 
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 17 ห้องเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

   สัญลักษณ์    คือ ตัวภายในวงกลมมีอักษร ส.ว.ย.เป็นตัวย่อของโรงเรียนอยู่ภายใน     
                                                     เจดีย์ 

ความหมาย  เป็นเจดีย์ประจ าวัดประยุรวงศาวาส  มีรัศมีแผ่โดยรอบแสดงความมี  
                พลังอ านาจ หรือปัญญาแผ่ไพศาล 

 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระสัมพุทธพรรณีศรีประยุรวงศ์วิวัฒน์ 
รูปหล่อเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ผู้มอบพื้นที่ให้ก่อต้ัง 

โรงเรียน                         พระพุทธวรญาณ (วิโรจน มหาเถร) 
อักษรย่อของโรงเรียน         ส.ว.ย.       ดอกบุนนาค 

สีประจ าโรงเรียน               สีน้ าเงิน-เหลือง 
สีน้ าเงิน  หมายถึง  ความสงบ เยือกเย็น สุขุม รอบคอบ เปี่ยมไปด้วยเมตตา 
สีเหลือง  หมายถึง  แสงสว่างแห่งปัญญาที่มีความรุ่งเรืองก้าวหน้า แผ่ไพศาลไม่มีที่ส้ินสุด 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน    ต้นบุนนาค 
วันคล้ายวันก่อต้ัง    18  สิงหาคม  ของทุกๆ ปี 
ปรัชญาโรงเรียน     รู้ดี  ประพฤติดี  เป็นผู้เจริญ 
เอกลักษณ์      ลูก  ส.ว.ย. เป็นผู้รู้ดี ประพฤติดี เป็นผู้เจริญ 
อัตลักษณ์      มีความรู้  คู่คุณธรรม  ตามแนววิถีพุทธ 
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แผนที่ต้ังโรงเรียน     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
1) ข้อมูลผู้บริหาร 

 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  มีผู้อ านวยการคือ  นางสุรดา  ไชยสงคราม   ไม่มีรองผู้อ านวยการ  จึงมี
ค าส่ังแต่งตั้งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

1. นางจาตุรวรรณ  โตเร็ว  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. นายวุฒิชัย  ฉายวงศ์ศรีสุข  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
3. นางสาลี  ทับเปรม   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
4. นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณการเงิน 

 
2) จ านวนบุคลากร 

 
บุคลากร                ผู้บริหาร       ครูผู้สอน     ครูอัตราจ้าง     ลูกจ้างประจ า    เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 2561          1              19              6                    1                   4 
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วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน   
(คน) 

ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน ในแต่ละ
สาขาวิชา ( ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา (ผอ.) 1 - 
2. บริหารการศึกษา  (ครูผู้สอน) 3 - 
3 .คณิตศาสตร์ 2 20 
4. วิทยาศาสตร์ 1 18 
5. ภาษาไทย 2 20 
6. สังคมศึกษา 4 18 
7. การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 2 18 
8.  ภาษาอังกฤษ 2 24 
9.  ภาษาจีน 1 18 
10. พลศึกษา 2 18 
11. การประถมศึกษา 2 18 
12. การวัดและประเมินผลการศึกษา 1 18 
13. ศิลปะและนาฏศิลป์ดนตรี 3 18 
14.บรรณารักษ์ 1 15 

   
หมายเหตุ  ครูผู้สอนบางคนสอนไม่ตรงตามสาขาท่ีจบ 

ปริญญาเอก 

3% 

ปริญญาโท 

16% 

ปริญญาตรี 
65% 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
16% 

วุฒกิารศึกษาของบุคลากร 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2561  รวม  471  คน 
ระดับชั้นเรียน  ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมทั้งหมด 

จ านวนห้อง  3 2 3 3 3 3 17 
เพศ ชาย 44 27 42 48 44 49 254 
 หญิง 37 33 35 40 41 31 217 
รวม  81 60 77 88 85 80 471 
เฉล่ียต่อห้อง  27 30 26 29 28 27  

 

1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะฯ การงานฯ อังกฤษ 

ป.1 81.48 71.60 74.07 79.01 80.25 95.06 100 91.36 76.54 

ป.2 86.67 91.67 61.67 91.67 63.33 100 95 100 60 

ป.3 59.74 67.53 63.64 54.55 59.74 98.70 81.82 87.01 87.01 

ป.4 92.05 32.95 44.32 57.95 43.18 96.59 81.82 38.64 38.64 

ป.5 69.41 68.24 45.88 45.88 65.88 100 96.47 44.71 58.82 

ป.6 77.50 71.25 40.00 45.00 26.25 100 91.25 43.75 45.00 

รวม 77.81 67.21 54.93 62.34 56.44 98.39 91.06 67.58 61.00 

รวมเฉลี่ย 70.75 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
2) เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ประจ าปีการศึกษา  2560 – 2561 

 
วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ผลการพัฒนา 

ภาษาไทย 54.06 67.01  เพ่ิมข้ึน 12.95 
คณิตศาสตร ์ 47.89 49.63 เพ่ิมข้ึน 1.74 
วิทยาศาสตร์ 44.97 46.21 เพ่ิมข้ึน 1.24 
ภาษาอังกฤษ 46.18 55.09 เพ่ิมข้ึน 8.91 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2561 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเฉล่ีย ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ของโรงเรียน 67.01 49.63 46.21 55.09 
ระดับจังหวัด 61.65 44.82 43.93 51.24 
สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 54.61 35.65 38.83 35.47 
ระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 
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1.6  ข้อมูลการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา 2561 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 720 

2. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 828 

3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 288 

4. ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 216 

5. ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาฯ(จริยธรรม) 144 

6. ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาฯ(อาเซียน) 180 

7. ห้องปฏิบัติการศิลปะ 432 

8. ห้องปฏิบัติการดนตรีนาฏศิลป์ 324 

9. ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพฯ 324 

10. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 468 

11. ห้องสมุดโรงเรียน 812 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ขนมฝรั่งกุฎีจีน 2 

2. โบสถ์ซางตาครู้ส 2 

3. วัดกัลยาณมิตร - 

4. พระราชวังเดิม (วังพระเจ้าตากสิน) - 

5. มัสยิสกุฎีขาว - 

6. เขาเต่าในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 15 

7. วัดรั้วเหล็ก 15 

8. พระพุทธนาคน้อย 15 

9. สถานพยาบาลของหมอบัลเลย์ - 

10. พิพิธภัณฑ์ “ประยูรภัณฑาคาร” 15 

11. พระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยุรวงศาวาส 15 

12. ท้องฟ้าจ าลอง 1 

13. สวนสัตว์ดุสิต 1 

14. ค่ายฝึกทหารโรงเรียนนายร้อย จปร. 
          จังหวัดนครนายก  

1 

15. สวนสยาม  1 

 

 



8 

 

1.7  ข้อมูลงบประมาณ  ปีการศึกษา 2561 

 

                ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจึงน าข้อมูลการใช้จ่ายในปีการศึกษา 2560  มาเพ่ือวางแผน
ค่าใช้จ่ายในปี 2561 จากงบรายได้สถานศึกษา  ตามแผนงาน 4 ฝ่าย ดังนี้ 

บริหารงาน 

4 ฝ่าย 

ที่มาของงบ/การวางแผนการใช้จ่าย  ปี 2560  
ที่มาของงบ จ านวนเงิน(บาท) หมายเหต ุ

1. ฝ่ายวิชาการ รายได้สถานศึกษา 

1. ค่ากิจกรรมตามโครงการวิชาการ 
 

809,200 

809,200 

 

 - โรงเรียนสามารถใช้เงิน
นอกงบประมาณ(รายได้
สถานศึกษา)มาบริหาร
จัดการกิจการต่างๆของ
โรงเรียน  
 

2. ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

รายได้สถานศึกษา 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 
2. ค่ากิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร 

200,000 

100,000 

100,000 

3.ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 

รายได้สถานศึกษา 
1. ค่าครุภัณฑ์  
2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

3. ค่าปรับปรุงอาคารประกอบ 

4. ค่ากิจกรรมตามโครงการ 
6. อื่นๆตามความเหมาะสม 

 

271,000 

   70,000 

   60,000 

  100,000 

   26,000 

   15,000 

4. ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

รายได้สถานศึกษา 
  ค่ากิจกรรมตามโครงการ 

489,000 

489,000 

รวม 1,769,200  

หมายเหตุ * รายรับ รายจ่าย ของปีการศึกษา 2561 จากฐานข้อมูลจากปี 2560 ส าหรับในปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลง
ตามจ านวนนกัเรียน 
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1.8  สภาพชุมชนโดยรวม 

 

 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเก่าที่มีหลากหลายวัฒนธรรม หลายหลาย
ศาสนา มีประชากรประมาณ 120,000 คน บริเวณใกล้เคียงรอบโรงเรียน ได้แก่  

ทิศเหนือ ติดต่อกับโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์และซางตาครู้สศึกษา  

ทิศใต้ติดกับโรงเรียนศึกษานารี  

ทิศตะวันออกติดต่อสะพานพระพุทธยอดฟ้า  

ทิศตะวันตกติดต่อกับตลาดนกกระจอกหรือถนนอรุณอัมรินทร์ 

บริเวณรอบๆ บริเวณโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีชุมชนล้อมรอบ เช่น 

ด้านเหนือชุมชนวัดกุฎีจีน และชุมชนวัดกัลยาณ์  

ด้านตะวันออก ชุมชนวัดประยูรวงศ์  

ด้านทิศตะวันตกชุมชนวัดบุปผาราม 

เขตธนบุรีเดิมชื่อว่า “ อ าเภอราชคฤห์ “ เป็นอ าเภอชั้นในขึ้นตรงกับกรมนครบาล ตั้งอยู่ในพ้ืนที่       
วัดราชคฤห์ ต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ เปล่ียนชื่ออ าเภอราชคฤห์ เป็น อ าเภอ “ บางย่ีเรือ “ 
วันที่ 20 ธันวาคม 2459 ได้ประกาศเปิดที่ว่าการเป็นเอกเทศของตัวเอง ต่อมาในวันที่ 17 เมษายน 2482 ได้มี
พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนนามอ าเภอบางย่ีเรือ เป็น อ าเภอ “ธนบุรี “ เนื่องจากจังหวัดธนบุรีเคยเป็นราชธานีมา
ก่อน รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีด้วย และเม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2510 ได้ย้าย
ที่ท าการมาอยู่ภายในบริเวณวัดเวฬุราชิน ต าบลบางย่ีเรือ ตราบเท่าทุกวันนี้ 

          ปัจจุบันผู้อ านวยการส านักงานเขตธนบุรี ชื่อ นายมนัส  ประจวบจินดา 

ลักษณะภูมิประเทศ 

                    เขตธนบุรี เป็นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีพ้ืนที ่8566 ตารางกิโลเมตร สภาพทั่วไปเป็น
ที่ราบลุ่ม ที่แม่น้ าล าคลองไหลผ่านทั่วถึงกันตลอดท้องที่ 

ขอบเขตบริเวณ 

                   ทิศเหนือ            ติดต่อ เขตบางกอกใหญ่ 

                   ทิศใต้                ติดต่อ เขตจอมทอง / ราษฎร์บูรณะ / เขตบางคอแหลม 

                   ทิศตะวันออก    ติดต่อ เขตคลองสาน 

                   ทิศตะวันตก        ติดต่อ เขตภาษีเจริญ /  เขตจอมทอง 
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ผลกระทบในพื้นที่ 

                 เนื่องจาก เขตธนบุรี  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ติดริมแม่น้ าเจ้าพระยา และคลองบางหลวง 
จึงมีปัญหาเรื่องน้ าท่วมในช่วงหน้าฝนและช่วงน้ าหลาก บ้างแต่ก็เป็นช่วงส้ัน ๆประมาณ 7 – 10 วัน 

ประชากร 

  มีจ านวนประชากร   109,482  คน 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

             ประชากรในพ้ืนที่ เขตธนบุรี มีปัญหาหนี้สิน ประมาณ 60 % โดยแยกเป็นหนี้สินนอกระบบ 
ประมาณ 70 %  ในระบบ ประมาณ 30 %  ปัญหาหนี้สินเกิดจากรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่าย  อาชีพส่วนใหญ่
ของคนในพ้ืนที่ เรียงตาม มาก – น้อย 

1.   อาชีพรับจ้าง / กรรมกร 

2.   อาชีพค้าขาย 

3.   พนักงานรัฐวิสาหกิจ /  บริษัท  ห้างร้าน 

4.   อาชีพรับราชการ 

วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ประเพณีชุมชนชาวมอญ ของชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม (วัดมอญ) ส านักงานเขตธนบุรีและ
ชาวบ้านในชุมชนยังร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้เป็นอย่างดี  โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือน เมษายน 
ของทุกปี รูปแบบกิจกรรมชาวชุมชนจะแต่งตัวตามประเพณี ของชาวมอญ ท าบุญตักรบาตรร่วมกันที่วัดจันทร์
ประดิษฐาราม เชิญชวนผู้มาร่วมงานรับประทานข้าวแช่  รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านนับถือ และเล่นน้ า
สงกรานต์ รวมทั้งมีการละเล่น และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวมอญ กิจกรรมจะจัดประมาณ 3 – 7 วัน 

สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

วัด   ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ 
วัดประยุรวงศาวาส 

วัดประยุรวงศาวาส เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ที่ตั้งวัด วัดประยุรวงศาวาส ตั้งอยู่ใกล้กับ
เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝ่ังธนบุรี โดยมีเลขทะบียนวัดที่ 24 ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร     วัดรั้วเหล็ก ...วัดประยุรวงศาวาส    แต่เดิมนั้น ชาวบ้านมักนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัด รั้ว
เหล็ก เพราะม ี รั้วเหล็ก ล้อมเป็นก าแพงตอนหน้าพระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรียญด้านเหนือ รั้ว
เหล็กมีความสูง 3 ศอกเศษ ท าเป็นรูปอาวุธโบราณ คือหอก ดาบ และขวาน มีลักษณะเป็นก าแพงและซุ้มประตู
เล็ก ๆ เป็นตอน ๆ วัดจากมุมวิหารคดข้างพระอุโบสถไปจรดก าแพงประตูวัดด้านตะวันออกยาว 148 เมตร 
ล้อมบริเวณภูเขาจ าลองอีก 2 ด้าน ด้านตะวันตกยาว 48 เมตร ด้านใต้ยาว 43 เมตร ล้อมเป็นก าแพงหน้าวัด 
ตอนขวามือเข้ามายาว 40 เมตร ตอนซ้ายมือเข้ามายาว 20 เมตร มีเรื่องเล่าว่า รั้วเหล็ก นี้เดิมสมเด็จพระ
เจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ ส่ังเข้ามาจากประเทศอังกฤษเพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือใช้ล้อมเป็นก าแพงในพระบรมมหาราชวัง แต่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรง
โปรด สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ จึงขอรับพระราชทาน มาใช้ล้อมเป็นก าแพงในวัด โดยใช้น้ าตาล
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ทรายแลกเอา หนักต่อหนัก คือเหล็กรั้วมีน้ าหนักมากเท่าใด ก็ใช้น้ าตาลทรายมีน้ าหนักมากเท่านั้นแลกเอา 
เจ้าพระยาภานุวงศ์มหาโกษาธิบดี ( ท้วม บุญนาค ) ซึ่งเป็นบุตรอีกคนหนึ่งของสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหา
ประยูรวงศ์ ได้เดินทางไปกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในฐานะเป็นอัครราชทูตพิเศษเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม
สนธิสัญญา ใน พ.ศ. 2423 เมื่อกลับถึงประเทศไทยในปีเดียวกัน ได้เล่าว่า ท่านได้พบรั้วเหล็กล้อมเป็นก าแพง
เมืองหลายแห่งในกรุงลอนดอน รั้วเหล็กเหล่านั้นมีรูปลักษณะเช่นเดียวกับ รั้วเหล็ก ที ่วัดประยุรวงศาวาส 

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร 

                   เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ฝ่ังใต้  หน้าวัดติดแม่น้ าเจ้าพระยาฝ่ัง
ตะวันตก อยู่ในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 
3  โดยเจ้าสัวโต หรือเจ้าพระยานิกรบดินทร์ ต้นสกุล กัลยาณมิตร บุตรพระยาชัยวารี ( นายมั่น แซ่อ้ึง) ได้อุทิศ
บ้านเรือน และซื้อดินสร้างวัดนี้ขึ้น แล้วถวายให้เป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานนามอันเป็นสิริมงคลว่า“วัดกัลยาณมิตร” 
วัดเวฬุราชิน 

                    เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ตั้งอยู่ถนนเทิดไท แขวงบางย่ีเรือ สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
ตอนต้น เจ้าพระยาพลเทพ (เอ่ียม) ต้นตระกูล “ชูโต” เป็นผู้สร้างในช่วงรัชกาลที่ 3 เมื่อสร้างเสร็จถวายเป็นพระ
อารามหลวง ในสมัยรัชกาลที่ 4 เดิมชื่อ “วัดใหม่ท้องคุ้ง” เพราะอยู่ใกล้บริเวณคุ้งน้ า  พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาล ที ่ 4 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “ วัดเวฬุราชิน”  แปลว่าวัดซึ่งเกิดจากหนี้ภาษีไม้ไผ่ของ
พระราชา ภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังที่ช่องหน้าต่างเป็นภาพชาดก พระประธานเป็นพระพุทธรูปปาง
สะดุ้งมารมีพระสารีบุตรอยู่เบ้ืองขวาพระโมคคัลลานะอยู่เบ้ืองซ้าย   

วัดราชคฤห์วรวิหาร 

   เป็นพระอารามหลวงชนิดวรวิหาร สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนปลาย หรือหรือก่อนสมัยกรุงธนบุรี 
โดยพวกนายกองมอญ ที่อพยพเข้ามาฝ่ังพระบรมโพธิสมภาร และได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ใน แขวงบางย่ีเรือ ร่วมกัน
สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อสร้างเสร็จจึงเรียกชื่อตามสถานที่ตั้งว่า “วัดบางย่ีเรือมอญ” หรือ “วัดมอญ” และต่อมาในสมัย
รัชกาลที ่1 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ยกฐานะข้ึนเป็นพระอารามหลวงและพระราชทาน
นามว่า“วัดราชคฤห์” 
วัดประดิษฐาราม 

  เป็นวัดที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี เดิมชื่อว่า “วัดบ้านสวน” สร้าง
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2293 ก่อนกรุงศรีอยุธยาแตก 17 ป ีไม่ปรากฏนามผู้สร้าง  พ้ืนที่รอบ ๆ บริเวณวัดส่วนใหญ่
เป็นสวน เช่นสวนมะพร้าว / หมาก / ผลไม้ต่าง ๆ สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ( ช่วง บุนนาค) ได้
รวบรวมชาวมอญที่อยู่บริเวณวัดนี้เข้าไปเป็น ทหารเรือฝีพาย เรียกว่าทหารเรือหลวง หรือทหารเรือบ้านสมเด็จ 
แล้วได้ชักชวนชาวมอญที่ปลูกบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกันร่วมบูรณะวัดบ้านสวนและเรียกว่า “วัดมอญรามัน” แต่
ชาวบ้านนิยมเรียกวัด “วัดมอญ” และได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “ วัดรามัญประดิษฐ์” หลังจากนั้นมีการปริวรรต
ทางภาษาโดยผู้น าขณะนั้น คือ จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ได้เปลี่ยนมาเป็นค าไทย ๆ ว่า “วัดประดิษฐาราม” 
มาจนทุกวันนี้              
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สุเหร่า 

1. มัสยิดบางหลวง ( กุฎีขาว)ตั้งอยู่ถนนเทศบาล สาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์  ในชุมชนกุฎีขาว สร้างข้ึนใน
สมัยรัชกาลที่ 1 สร้างโดยพ่อค้าชื่อ “โต๊ะหยี” ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกก่อสร้างมัสยิดนี้ขึ้น เป็นอาคารทรง
ไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง มีหน้าบันประดับด้วยปูนปั้นลายศิลปะ 3 ชาติ คือ 

- ศิลปะปูนป้ัน “เครื่องล ายอง” เป็นของไทย 

- ศิลปะปูนป้ัน “ก้านและใบไม้” เป็นของฝรั่งเศส 

- ศิลปะปูนป้ัน “ดอกเมาตาน” เป็นของจีน 

          ศิลปะท้ัง 3 นี้ น ามาประดับที่กรอบประตู และหน้าต่างทุกบาน ของมัสยิด ตัวอาคารและผนังที่เป็นปูน
ทาสีขาวทั้งหมด ส่วนที่เป็นไม้ทาสีเขียว ส่วนที่เป็นเครื่องบนทั้งหมด เช่นคาน รอด และแผ่นเพดานจะวางไว้ใน
ร่องบังคับ โดยไม่ตอกตะปู สามารถถอดออกได้เป็นแผ่น ๆ มีบันไดขึ้นหน้ามัสยิด 2 ข้าง ประกอบด้วยศิลปะ
ไทย “บังขั้น” มีหน้ามุขเข้าห้องละมาด พ้ืนห้องละมาดปูด้วยกระเบ้ืองหน้าวัวสีแดง พ้ืนภายนอกปูด้วยกระเบ้ือง
ปูนซีเมนต์ ขนาดของมัสยิดกว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 16 เมตร เป็นมัสยิด “มัสยิดที่ก่ออิฐถือปูนทรง
ไทยแห่งเดียวของโลก” 

 2. มัสยิดสวนพูล ตั้งอยู่ถนนเทิดไท แขวงบางย่ีเรือ ในชุมชนสวนพูล เป็นมัสยิดที่ใช้ประกอบพิธีทาง
ศาสนาของชาวไทยนับถือศาสนาอิสลาม 

 โบสถ ์

1. โบสถ ์ซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน)ตั้งอยู่บนถนนเทศบาล สาย 2  ในชุมชนกุฎีจีน เป็นโบสถ์ของชาวคริสต์
นิกายโรมันคาทอริก ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้พระราทานที่ดินให้ชาวโปรตุเกสที่อพยพหนีภัยมา
จากกรุงศรีอยุธยา ให้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน และร่วมกันสร้างโบสถ์ขึ้นเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบ “นิโอคลาสสิต และเรอเนอซองส์  ระฆังโบสถ์แห่งนี้พิเศษคือสามารถตีเป็นเพลงได้ เป็น
โบสถ์ท่ีสวยงามน่าท่องเที่ยวย่ิง 

  2.   คริสตจักรส าเหร่  ตั้งอยู่ถนนเจริญนคร แขวงส าเหร่ ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจ ของชาวไทย
นับถือศาสนาคริสต์ เปิดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันส าคัญทางศาสนา 

 โรงเรียนในพื้นที่ เขตธนบุรี 

1) โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร มีจ านวน 17 โรงเรียน 

 2) โรงเรียนมัธยม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีจ านวน  4  โรงเรียน 

   3) มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญา ตรี โท เอก  2 มหาวิทยาลัยคือ 

1.   มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2.   มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 

4)  โรงเรียนเอกชน มีจ านวน 22 โรงเรียน 

5)  ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย ( กศน. ) 
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สถานีต ารวจ 

1.   สถานีต ารวจนครบาลส าเหร่ 

2.   สถานีต ารวจนครบาลบุคคโล 

3.   สถานีต ารวจนครบาลตลาดพูล 

4.   สถานีต ารวจนครบาลบางย่ีเรือ 

5.   สถานีต ารวจนครบาลบุปผาราม 

อยู่ในท้องที่รับผิดชอบของกองบังคับการ ต ารวจนครบาล 8 ( บกน . 8 ) 

 หน่วยงาน 

1.   ส านักงานเขตธนบุรี 

2.   สถานีต ารวจนครบาล 5 สถานี 

3.   ศูนย์บริการสาธารณสุข  3 ศูนย์บริการ คือ 

3.1  ศูนย์ ฯ 36 บุคคโล รับผิดชอบประชาชนจ านวน 3 แขวง คือ แขวงดาวคะนอง / ส าเหร่ 
/ บุคคโล จ านวน 16 ชุมชน 

3.2  ศูนย์ ฯ จันทร์ฉิมไพบูลย์ ตั้งอยู่ถนนเทิดไท รับผิดชอบประชาชน จ านวน 2 แขวง คือ 
แขวงตลาดพูล / บางย่ีเรือ จ านวน 14 ชุมชน 

3.3  ศูนย์ ฯ วัดประยูรวงศาวาส ตั้งอยู่ถนนเทศบาล สาย 2 รับผิดชอบ 2 แขวง คือ แขวงวัด
กัลยาณ ์/ แขวงหิรัญรูจี จ านวน 15 ชุมชน 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ ( เชิงอนุรักษ์ ) 

1.   วัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา  ได้แก่ 
-  วัดกัลยาณมิตร  

-   วัดอินทาราม 

-   วัดจันทาราม (วัดกลาง) 
-   วัดเวฬุราชิน 

-   วัดขุนจันทร์ 
-   วัดบุคคโล 

2.  มัสยิดบางหลวง 
3.  โบสถ:์ซางตาครู้ส 
4.  ชุมชนเก่าแก่ 

-  ชุมชนกุฎีจีน 
-  ชุมชนกุฎีขาว 
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-   ชุมชนบางไส้ไก่ 
-   ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ 
-  ชุมชนวัดประดิษฐาราม 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ ในเขตบริเวณโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส มีดังน้ี 

1. ขนมฝรั่งกุฎีจีน 

2. โบสถ์ซางตาครู้ส 

3. วัดกัลยาณมิตร 

4. พระราชวังเดิม (วังพระเจ้าตากสิน) 
5. มัสยิสกุฎีขาว 

6. เขาเต่าในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

7. วัดรั้วเหล็ก 

8. พระพุทธนาคน้อย 

9. สถานพยาบาลของหมอบัลเลย์ 

10. พิพิธภัณฑ์ “ประยูรภัณฑาคาร” 

11. พระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยุรวงศาวาส 
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1.9 ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
  รางวัลประเภทผู้บริหาร 

ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสุรดา  ไชยสงคราม 1)“ครูดีศรีประถมกรุงเทพ”พ.ศ.
2562  
2)รางวัล 10,000 คุรุชนคนคุณธรรม 

3) เหรียญทอง(ระดับชาติ) 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 

AWARDS) ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

สพป.กทม. 

รางวัลประเภทครู 

ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางชุติมา  สันตินิวัฒน์ 
นางสาวพัชนี  คุณชื่น 

“ครูดีศรีประถมกรุงเทพ”พ.ศ.2562 สพป.กทม. 

รางวัลประเภทนักเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายณัฐวุฒิ  วิไลพันธ์รัตนา 

เด็กหญิงตวงพร   เกณฑ์สาคู 

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ มุ่งก้าวไกลสู่สากล  

ระดับชั้น ป. 4-6 

สพป.กทม. 

เด็กชายซูรัส  อดิการี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ระดับชั้น ป.1 – 3 

 

เด็กหญิงชฎากัญญ์  สุระกุล ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมกิจกรรมการแข่งขันเรียง
ร้อยถ้อยความ ( การเขียน
เรียงความ )ระดับชั้น ป.4-6 

สพป.กทม. 

เด็กหญิงอมิตา   สุปินะ 

เด็กหญิงสุพิชญา  ควรประเสริฐ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
ระดับ 

ชั้น ป.4-6 

สพป.กทม. 

เด็กหญิงณัฐชนน  ปุเรชะตัง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-6 

สพป.กทม. 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงนูรียา  ดิษฐานนท์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ระดับชั้น ป.1 - 3 

สพป.กทม. 

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เส้นทอง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ ( การ 

เขียนเรื่องจากภาพ ) ระดับชั้น  
ป.1 – 3 

สพป.กทม. 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายอาชวิต   วงศ์พรัด 

เด็กชายศุภวิชญ์  ตั้งกมลงามสกุล 

เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สะเมนรัมย์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4 – ป.6 

สพป.กทม. 

เด็กชายภูริณัฐ  ประชาสิริกุล 
 
เด็กชายพิทยุตม์  ประชาสิริกุล 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคิด
เลขเร็ว 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว 

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 

เด็กชายภูริณัฐ  ประชาสิริกุล 
 
 
 
เด็กชายพิทยุตม์  ประชาสิริกุล 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนศึกษานารี 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายจิรัสย์  อภิธนไชยนันท์ 
เด็กชายณัฐพัชร์  ศรีสูงเนิน 

เด็กหญิงบุญญรัตน์  มนุษย์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลองระดับชั้น  
ป.4- ป.6 

 

สพป.กทม. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงกุลธิดา  แนวพนิช 

เด็กหญิงชลนภัส  ตันเทียนสิน 

เด็กหญิงชัญญา  คุ้มธเนศ 

เด็กหญิงดารณี  ศรีเจริญ 

เด็กหญิงธัชภร  ปัญญาชัชวาล 

เด็กหญิงรติรัตน์  ศรีแดง 

เด็กหญิงวิชชุกาญจน์  ชนานันท์วรา
นนท์ 

เด็กหญิงศุภธิดา  ศรีภา 

เด็กหญิงอภิษฎา  ช านิ 
เด็กหญิงเขมะนิจ  เนตเสน 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
กิจกรรมสวดมนต์แปลไทย ป.4- ป.6 
 

สพป.กทม. 

เด็กชายธัชพงศ์  ชูโรจนเสฏฐ์ 
เด็กหญิงธัชภร  ปัญญาชัชวาล 

เด็กชายนราวิชญ์  กุลศิริ 
เด็กหญิงวิชชุกาญจน์  ชนานันท์วรา
นนท์ 

เด็กชายอัศวิน  นักรบ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ป.4- ป.6 
 

สพป.กทม. 

เด็กหญิงภัคณัฏ  ธรรมชื่นฤทัย 

เด็กหญิงกุลธิดา  แนวพนิช 

เด็กหญิงจิรัชญา  ณ นคร 

เด็กหญิงชลพรรษ  ครุดรัมย์ 

เด็กหญิงพุทธชาด  พันธุภักดี 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
กิจกรรม เพลงคุณธรรม ป.4- ป.6 

สพป.กทม. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายชนน  ทักษเดช 

เด็กชายพีระบูลพร   ชัยวรรณ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1–
ป.6 

สพป.กทม. 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงสุธาสินี  อยู่พุ่ม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันการประกวด
วาดภาพระบายสีระดับชั้น ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

 

เด็กหญิงศุภรัตน์  ค าหอม 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ 
ระดับชั้น  
ป.4 – ป.6 

 

สพป.กทม. 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงอภิชญา  พิบูลย์สวัสดิ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบาย
สีระดับชั้น ป.1 – ป. 3 

สพป.กทม. 

เด็กชายณัฐวุฒิ  วิไลพันธ์รัตนา 
เด็กหญิงเขมะนิจ  เนตเสน 
เด็กหญิงอักษราภัค  ต่วนชะเอม 

เด็กหญิงพุทธชาด  พันธุ์ภักดี 
เด็กหญิงพิลาศลักษณ์ สายลือนาม 

เด็กหญิงณัฐวรา  ทั่งทอง 
เด็กชายนราวิชญ์  กุลศิริ 
เด็กชายธนากร  พินมารุต 
เด็กชายปณวัฒน์  ทองสุทธิ 
เด็กชายอาชวิต  วงศ์พรัด 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน  
ระดับชั้น 

ป.1 – ป.6 

สพป.กทม. 

เด็กหญิงอมิตา  สุปินะ 

เด็กหญิงศุภากรณ์  กรณิศาภูกิจ 
เด็กหญิงสุพิชชา  ควรประเสริฐ 
เด็กหญิงตวงพร  เกณฑ์สาคู 
เด็กหญิงอภิชญา  รวมชัยพร 
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ผลงาม 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1 – ป.6 

สพป.กทม. 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายณัฐชนน  ศรีจันบุญ 

เด็กหญิงณัฐธิดา  ยืนนาน 

เด็กหญิงพิมภิกา  สายยศ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมท าอาหารคาวหวานเพื่อ
สุขภาพระดับชั้น ป.4-ป.6 

สพป.กทม. 

เด็กหญิงมุกมณี  ทองดีนอก 

เด็กหญิงเขมมิกา  สิริจันรานาถ 

เด็กหญิงไพลิน  ครองยุติ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมการประกวดอาหารแปรรูป
อาหารระดับชั้น ป.4- ป.6 

สพป.กทม. 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายสุทธิพัฒน์  ตรีพลกุล ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน 

( Story Telling ) ระดับชั้น ป.4- 6 

สพป.กทม. 

เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สะเมนรัมย์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

กิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ 

( Impromptu  Speech )ระดับชั้น 

 ป.4-6 

สพป.กทม. 

เด็กชายภูมิณฤทธ์ิ   สดสุข ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

( Impromptu  Speech ) ระดับชั้น  
ป.1-3 

สพป.กทม. 

 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

เด็กชายภูริณัฐ   ประชาสิริกุล ได้คะแนน 100 เต็ม  
วิชาคณิตศาสตร์ 

สทศ. 

เด็กหญิงชลพิชฌาย์  โชติชื่น ได้คะแนน 100 เต็ม  
วิชาคณิตศาสตร์ 

สทศ. 

เด็กหญิงสุพิชชา   ควรประเสริฐ ได้คะแนน 100 เต็ม  
วิชาคณิตศาสตร์ 

สทศ. 
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1.10  สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมารอบสาม 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพื่อการประเมินคณุภาพภายนอก 

น้ าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน    

ตัวบ่งช้ีที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.30 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.31 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  3  ผู้เรียนมีความใฝรู่้  และเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง 10.00 8.66 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่  4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 8.92 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่  5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน 20.00 9.17 พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีที่  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.40 ด ี

ตัวบ่งช้ีที่  8  พัฒนาการของการประกันคณุภาพในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ี อัตลักษณ ์    

ตัวบ่งช้ีที่  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีที่  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่  12  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน
และพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 82.76 ด ี

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคณุภาพ  ............ดี............. โดยมีคา่เฉลี่ย......82.76......... 

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ                       รับรอง            ไม่รับรอง 

 กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก................................................................................ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553 จากผลการประเมิน
คุณภาพของหน่วยงานภายนอก (สมศ. รอบสาม) 

1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
1.1 สถานศึกษาควรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศย่ิงข้ึน  ดังนี้ 
 1.1.1 สถานศึกษาควรน าผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ต่างๆ มาศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาลงลึกไปในแต่ละเรื่อง และวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  เพ่ือให้ผลการทดสอบ
ระดับชาติได้คะแนนสูงขึ้น 
  1.1.2 สถานศึกษาควรจัดให้การเสริมแรงในการพัฒนาตนเองของผู้เรียน เพ่ือเป็นแรงกระตุ้น
ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอีกทางหนึ่ง โดยให้รางวัลเป็นเกียรติบัตร หรือเหรียญ 
หรือโล่  ด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม 
      1.2 สถานศึกษาควรปรับปรุงการพัฒนาตามปรัชญาและเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้เหมาะสม
ย่ิงขึ้น 
  1.2.1 สถานศึกษาควรพิจารณาจุดเด่นของสถานศึกษาระหว่าง โดดเด่นด้วยคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ตามแบบอย่างชาว ส.ว.ย.” และ “สถานศึกษาวิถีธรรม” ซึ่งสถานศึกษามีโอกาสสร่งความโดดเด่น
ทางด้าน ”วิถีธรรม” ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมได้มากกว่าคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หากเสริม        
“คารวะธรรม” ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และ “สามัคคีธรรม” ในโครงการปลูกจิตส านึก
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม จนประสบผลส าเร็จก็จะเป็น “ประยุรวงศาวาสโมเดล” 
   1.2.2 สถานศึกษาควรให้ผู้ปกครอง  ชุมชน และองค์กรภายนอก   เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียน 
      1.3 สถานศึกษาควรพัฒนาโครงการอ่ืนๆ ให้เป็นโครงการพิเศษระดับสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษาท่ีโดดเด่นจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานศึกษาอ่ืนๆ 
 2.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 

      ข้อเสนอแนะ 
      2.1 สถานศึกษาควรปรับปรุงและพัฒนาการบริหารโดยองค์คณะบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ดังนี้ 
  2.1.1 ควรพิจารณาผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย และมีเวลาที่จะมาประชุมเพ่ือให้
ความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาเป็นกรรมการสถานศึกษา โดยพิจารณาบุคคล
ในองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน 
และควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่ต่ ากว่าภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
  2.1.2 ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ท าหน้าที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ 
    2.2 สถานศึกษาควรปรับการบริหารโดยรวมให้เหมาะสมย่ิงขึ้น เช่น โครงสร้างการบริหาร 
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  3.  มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน  
     ข้อเสนอแนะ 

      สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเพิ่มปริมาณการใช้สื่อและการพัฒนาประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยี  ส่ือทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน  และควรเพ่ิมงบประมาณในการพัฒนาส่ือให้ทุกกลุ่มสาระ  
ยกเว้นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งได้มีการสนับสนุนด้วยโครงการและงบพิเศษแล้ว 

4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ข้อเสนอแนะ 

4.1 สถานศึกษาควรมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระหว่างการด าเนินงานในปลายภาค
เรียนที่ 1 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน น าไปปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินงานในภาคเรียนที่ 
2   และท าหน้าที่ประเมินคุณภาพในปลายภาคเรียนที่ 2 ทั้งนี้ควรมีแบบประเมินที่ดีที่สามารถประเมินได้ตรง
ตามสภาพจริงมากท่ีสุด 
      4.2  สถานศึกษาควรน ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
รวมทั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ลงใน Website ของสถานศึกษา  เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน
      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2   
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ  :   ดีเลิศ    

ประเด็น ระดับ
คุณภาพ 

หลักฐาน/ร่องรอย 

1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน   

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 4 การประเมิน/การสอบ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

4 การประเมิน/ภาพถ่าย 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4 การประเมิน/ภาพถ่าย/
โครงงาน 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 การประเมิน/ภาพถ่าย 

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 3.5 ผลการสอบระดับโรงเรียน 
ระดับเขต ระดับชาติ 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 4 การประเมิน/ภาพถ่าย 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานที่ก าหนด 5 การประเมิน/ภาพถ่าย 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 การประเมิน/ภาพถ่าย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลายหลาย 4 การประเมิน/ภาพถ่าย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 4 ผลการตรวจสุขภาพ/การ
ประเมิน/ภาพถ่าย 

ผลรวมมาตรฐานที่ 1 4.15  
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1. วิธีพัฒนาและผลการพัฒนา  

         สถานศึกษามีกระบวนการการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป 
ตามศักยภาพของผู้เรียน ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือวางแผนพัฒนาการเรียนรู้  จัดการ
เรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ ทั้งการระดมสมอง การเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง 
การเรียนแบบร่วมมือ เน้นการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่าน
ออกเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดโครงการอ่านคล่องเขียนคล่องของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและโครงการชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ PLC  แก้ปัญหาการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1             
ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีการสอนให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยส่งครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ด้ านการ
จัดการเรียนการสอนในหน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการคูปองครูของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ  มีแหล่งเรียนรู้ 
และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์ เน็ตให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลออนไลน์ 
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันร่วมวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลร่วมกัน 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ใน 
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับผู้เรียน ได้แก่ การเข้าค่ายธรรมะและส่งเสริมนักเรียนบวชสามเณรและเนกขัมมะภาคฤดูร้อน 
พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวิถีพุทธ เน้น ให้ ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมี           
จิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แนะน าแนวทางการศึกษาต่อในระดับ
มัธยม จัดระบบทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนยากจน โดยได้รับงบประมาณมาจากทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนโดยน าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาร่วมด้วย มีการเรียนรู้โลกกว้าง จัดทัศน
ศึกษานอกสถานที่ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดให้มีการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนบริเวณ
รอบๆสถานศึกษา ได้แก่  การเข้าพิธีส าคัญทางศาสนา ณ วัดประยุรวงศาวาส ส่งเสริมการออกก าลังกายด้วย
กิจกรรม Sportday เรียนรู้การสร้างอาชีพ โดยการจัดโครงการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพเพ่ิมประสบการณ์
ชีวิต เช่น การดองไข่เค็ม การปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เป็นต้น พัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ด้วยโครงงานคุณธรรม ให้นักเรียนค้นหาปัญหาและหาวิธีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ  
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2.  หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

         ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐาน
การอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนส่ือสารได้ดี  รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตาม
หลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากส่ือ  เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี 
ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันส่ือและสังคมที่แปลงเปล่ียนอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและ     
พิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย ผู้เรียน   
ทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาและของสังคม 
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการ
ด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

ประเด็น ผลการะเมิน 

การประเมินการอ่าน
เขียน 

(ระดับดีเลิศ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละการประเมินการอ่านเขียน ของนักเรียน ชั้นประถมศกึษาปทีี่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561   
จ านวน 471 คน จ าแนกเป็นรายด้าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 คือ ก าลังพัฒนา  2 หมายถึง ปานกลาง  3 หมายถึงดี   
4 หมายถึง ดีเลิศ 5 หมายถึง  ยอดเยี่ยม 
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ประเด็น ผลการะเมิน 

ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

ป. 1 – 6    
(ระดับดีเลิศ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละระดับความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
ของนักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 471 คน  

จ าแนกเป็นรายด้าน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 คือ ก าลังพัฒนา  2 หมายถึง ปานกลาง  3 หมายถึงดี   
4 หมายถึง ดีเลิศ 5 หมายถึง  ยอดเย่ียม 

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาของ 
 ป. 1 - 6  
(ระดับดีเลิศ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 คือ ก าลังพัฒนา  2 หมายถึง ปานกลาง  3 หมายถึงดี   
4 หมายถึง ดีเลิศ 5 หมายถึง  ยอดเย่ียม 
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ร้อยละระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6   จ านวน 471  คน   

จ าแนกเป็นรายด้าน 
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ประเด็น ผลการะเมิน 

ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

 ป. 1 – 6    
(ระดับดีเลิศ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 คือ ก าลังพัฒนา  2 หมายถึง ปานกลาง  3 หมายถึงดี   
4 หมายถึง ดีเลิศ 5 หมายถึง  ยอดเย่ียม 

ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ป.1 - 6 

(ระดับดีเลิศ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 คือ ก าลังพัฒนา  2 หมายถึง ปานกลาง  3 หมายถึงดี   
4 หมายถึง ดีเลิศ 5 หมายถึง  ยอดเย่ียม 

 

 

ร้อยละระดับความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6   จ านวน 471  คน  จ าแนกเป็นรายด้าน 
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ร้อยละระดับความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6   จ านวน 471  คน จ าแนกเป็นรายด้าน 
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ประเด็น ผลการะเมิน 

การมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ของนักเรียน ป.1 - 6 

(ระดับดีเลิศ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 คือ ก าลังพัฒนา  2 หมายถึง ปานกลาง  3 หมายถึงดี   
4 หมายถึง ดีเลิศ 5 หมายถึง  ยอดเย่ียม 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O - NET)  ชั้น ป.6         

ปีการศึกษา 2561 

วิชา  ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ   
คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  
(ระดับดี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 

วิชา  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คะแนนเฉล่ีย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ของโรงเรียน 67.01 49.63 46.21 55.09 
ระดับจังหวัด 61.65 44.82 43.93 51.24 
สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 54.61 35.65 38.83 35.47 
ระดับประเทศ 55.9 37.5 39.93 39.24 

 

ร้อยละระดับการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6   จ านวน 471  คน จ าแนกเป็นรายด้าน 
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ประเด็น ผลการะเมิน 

ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  ของนักเรียน     
ป. 1 – 6 

ปีการศึกษา 2561 

(ระดับดีเลิศ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค์  ของนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 471 คน จ าแนกเป็นรายชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินน้ าหนกั
ส่วนสูงเทียบเกณฑม์าตรฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6    
(ระดับดีเลิศ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนนกัเรียนที่มนี้ าหนักและส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 471 คน 
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3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

  3.1 จุดเด่น 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านคล่อง และสามารถเขียนได้ อยู่ในเกณฑ์ ดีและสามารถ อ่าน  คิด  
วิเคราะห์ และเขียน อยู่ในเกณฑ์ ดี  รวมทั้งมีความในการส่ือสารอย่างเหมาะสมได้  มีความในการสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี       
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านการประเมินใน
ระดับดี และดีเย่ียม  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนังส่วนสูงตามเกณฑ์        
มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพ
กฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวซื้ออาหาร  การเข้าคิวนั่งรอผู้ปกครองรับกลับบ้าน 

3.2 จุดควรพัฒนา 

  ผู้เรียนในระดับชั้น ป.1-ป.3 ยังต้องเร่งพัฒนาใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง   และ
ต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้น ป.4 – ป.6 ยังต้องได้รับ
การส่งเสริมในด้านการเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา 
 

4. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 จัดส่งเสริมให้นักเรียน  อ่านคล่อง เขียนคล่อง  และพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะต่างๆ  ทั้งการคิด 
วิเคราะห์  การสื่อสาร ทักษะชีวิต โดยการใช้กิจกรรมโครงการต่างๆ  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ  :  ดเีลิศ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ หลักฐาน / ร่องรอย 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 5 - แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 - แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 - แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- โครงการต่างๆ /กิจกรรม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 - บันทึก PLC 

- โครงการพัฒนาครูฯ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5 - สภาพจริงสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ 

- ภาพถ่าย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

4 - ภาพถ่าย 

- สภาพจริง 
ผลรวมระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 2 4.83  

1. วิธีพัฒนาและผลการพัฒนา 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ พัฒนาโดยการน าวงจรคุณภาพ PDCA เข้ามา โดยเริ่มจาก
การทบทวนสิ่งที่ได้ด าเนินการมาแล้วในภาคเรียนที่ผ่านมา มีส่ิงใดที่เป็นข้อผิดพลาด บกพร่อง แล้วน ามา
ร่วมกันพิจารณาวางแผนให้รัดกุมมากย่ิงข้ึน  จากการทบทวนพบว่า ในปีที่ผ่านมาคุณภาพวิสัยทัศน์ ยังไม่
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน จึงมีการปรับวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนมากข้ึน  และคุณภาพ
ของผู้เรียน โดยพิจารณาจากผลการทดสอบคุณภาพการศึกษา O – net ในปีที่ผ่านมา ผลยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
จึงได้วางแผนการด าเนินงานใหม่  โดยใช้การวางแผน การด าเนินงาน การก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผล
มาทบทวนพิจารณา และปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้น 

2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

 หลักฐาน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน ระยะ 5 ปี ( 2562 – 2567) แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ บันทึกกิจกรรม PLC   และภาพถ่าย เป็นต้น  
3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

 3.1 จุดเด่น 
 จุดเด่นของกระบวนการบริหารและการจัดการ คือ การบริหารแบบมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 
และมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิทางการบริหาร  
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3.2 จุดควรพัฒนา 

  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  ซึ่งในด้านนี้ เป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องพัฒนาเป็นอย่างย่ิง 
เนื่องจาก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน เช่น เว็บไซด์ของโรงเรียน ในบางครั้งยังไม่สามารถท าให้ทัน
ต่อเหตุการณ์ได้ ขาดบุคลากรที่มีความช านาญในด้านนี้ 

4. แนวทางการพัฒนา 

ต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ต้องมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

จัดหาบุคลากรที่มีความช านาญในด้านนี้มารับผิดชอบ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ  :   ดีเลิศ 

ประเด็น ระดับคุณภาพ ร่องรอย/หลักฐาน 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 4 

- แผนปฏิบัติการ
โรงเรียน 
- แผนปฏิบัติงาน 
- สรุปโครงการ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 5 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- ส่ือของครู 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
5 

- วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 
- การสัมภาษณ์/สังเกต 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน ามาพัฒนา
ผู้เรียน 4 

- วิจัยในชั้นเรียน 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียน 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

5 

- บันทึกการเย่ียมบ้าน 
- เอกสารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- ภาพถ่าย 
- ค าส่ังโรงเรียน 

ผลรวมระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 3 4.6  
 

1. วิธีพัฒนาและผลการพัฒนา 

สถานศึกษามีนโยบายให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยยึดหลักสูตรสถานศึกษา 

เป็นหลัก  และมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งเนื้อหาด้านความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ใช้ข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์ผุ้เรียนตามศักยภาพ  และความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีการใช้ส่ือ และเทคโนโลยีที่
หลากหลายมาพัฒนาผู้เรียนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  โดยบูรณาการกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
และบริบทต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปแบบ ทั้งยังมีการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน  น าผลใน
การวิจัยมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  รวมทั้งให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน  ทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  ครูจัดการเรียนการสอนตามสาระวิชาที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
เวลา และเต็มความสามารถ  น าผลการประเมินมาซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนายิ่งขึ้น   
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  นอกจากนี้ครูยังประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และมีส่วนช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เป่ียมด้วยสมรรถนะอันเป็นเป้าหมายหลักในการจัดการศึกษา ที่มุ่งให้ผู้เรียน
เป็นคนดี คนเก่ง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

2. หลักฐานและข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สนับสนุนผลการประเมิน 

 หลักฐานข้อมูลในการด าเนินงาน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์  (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗)  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน วิจัยในชั้นเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(O - NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เกียรติบัตร ภาพถ่าย เป็นต้น 

3. จุดเด่นและจุดควรพัฒนา 

 3.1 จุดเด่น   
  ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้ด าเนินการจัดการ โดยมุ่งเน้นให้
ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)                
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงจากปีการศึกษาก่อน คิดเป็นร้อยละ 

3.2 จุดควรพัฒนา 

  ในด้านการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียน ได้ด าเนินการการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้การ
ด าเนินงานตามแนววิถีพุทธในการขับเคล่ือนและบริหารจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดีตามรูปแบบ ส.ว.ย โมเดล (S.W.Y. Model)   

4. แนวทางการพัฒนา 

ต้องพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และทักษะกระบวนการ โดยการจัดกิจกรรม เช่น เข้าค่ายคุณธรรม    
เปิดโลกวิชาการ และด้านอนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  3 

สรุปผล  แนวทางการพัฒนา  และความต้องการช่วยเหลือ 

 

  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่ความเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3 – 5 ปี)  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือได้  ดังนี้ 
 

สรุปผล 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านคล่อง และ
สามารถเขียนได้ อยู่ในเกณฑ์ ดีและสามารถ อ่าน  คิด  
วิเคราะห์ และเขียน อยู่ในเกณฑ์ ดี  รวมทั้งมีความในการ
ส่ือสารอย่างเหมาะสมได้   มีความในการสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี       มี
คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีผลการประเมิน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านการประเมินในระดับดี 
และดีเย่ียม  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ าหนังส่วนสูงตามเกณฑ์        มีระเบียบวินัย 
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชน
โดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของ
สังคม ได้แก่ การเข้าคิวซื้ออาหาร  การเข้าคิวนั่งรอ
ผู้ปกครองรับกลับบ้าน 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ผู้เรียนในระดับชั้น ป.1-ป.3 ยังต้องเร่งพัฒนาใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง   และ
ต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้น ป.4 – ป.6 ยังต้องได้รับ
การส่งเสริมในด้านการเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

จุดเด่นของกระบวนการบริหารและการจัดการ คือ 
การบริหารแบบมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิทางการบริหาร  
 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  ซึ่งในด้าน
นี้ เป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องพัฒนาเป็นอย่างย่ิง เนื่องจาก 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน เช่น เว็บไซด์
ของโรงเรียน ในบางครั้งยังไม่สามารถท าให้ทันต่อ
เหตุการณ์ได้ ขาดบุคลากรที่มีความช านาญในด้านนี้ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้ด าเนินการจัดการ โดยมุ่งเน้นให้
ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน 
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)     ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ สูงจากปีการศึกษาก่อน คิดเป็นร้อยละ 

 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน 

การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล 

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 
 

 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 

1. การเสริมสร้างสมาธิเจริญปัญญาให้กับผู้เรียนก่อนเรียน   โดยจัดให้มีกิจกรรมนั่งสมาธิ 5 นาที  
                ก่อนเรียนทุกชั่วโมงเรียน 

2. เน้นให้ครูผู้สอนได้ตระหนักถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการสอนหลายรูปแบบ และเน้นการใช้นวัตกรรมใน 

        การจัดการเรียนรู้ 
4. จัดให้มีการนิเทศภายในอย่างจริงจัง ในรูปแบบกัลยาณมิตร และท าอย่างต่อเนื่อง 
5.  โรงเรียนส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  เข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

6. จัดกิจกรรมสมุดบันทึกความดี 
7. ส่งเสริมครูผู้สอนแต่ละวิชาให้จัดสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลายและมีคุณภาพ 

8. จัดกิจกรรมให้ครูได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 

 1.  การจัดสรรครูผู้สอนที่ตรงกับสาขาวิชาที่โรงเรียนต้องการ 

           2.  การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน NTและ O-NET 

 3.  การพัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0  
 4.  งบประมาณในการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น    
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ประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
เรื่อง  ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของโรงเรียนวัดประยุรวงศำวำส 

เพ่ือประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

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

  ด้วยโรงเรียนวัดประยุรวงศำวำส  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร  มีภำรกิจจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 
๒๕๕๑  โดยใช้หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตำมที่หลักสูตรก ำหนด  และเป็นไปตำม
เจตนำรมณ์วัตถุประสงค์กำรจัดกำรศึกษำของชำติ  พร้อมตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ปกครอง  และเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น  และขับเคล่ือนด้วยแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  เพ่ือพัฒนำสู่คุณภำพทั้ง
ระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

  โรงเรียนวัดประยุรวงศำวำส  จึงก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมข้อ 
๑๔ (๑) และข้อ ๑๕ ในกฎกระทรวง ว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำพ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้น
เป็นมำตรฐำนกำรศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  และมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร  ครอบคลุมสำระกำรเรียนรู้และกระบวนกำรเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภำพ
ของนักเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น  ส ำหรับใช้ด ำเนินงำนและประเมินคุณภำพระบบกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน
ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตำมกฎกระทรวงฯ  ดังนั้นโรงเรียนวัดประยุรวงศำวำส  จึงได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
โรงเรียนวัดประยุรวงศำวำส   ตำมนโยบำยปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกำศ
คณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเรื่อง ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
กำรประกันคุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำน
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๙   จ ำนวน ๓  
มำตรฐำน  ดังต่อไปนี้ 
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๙ มีจ ำนวน ๓ มำตรฐำน 
ดังนี้ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำรและกำรคิดค ำนวณ  
๒) มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 
๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 

๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

๕) มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๖) มีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 

๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 

๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๒.๑ มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

              ๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
  ๒.๓ ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก   

   กลุ่มเป้ำหมำย 

 ๒.๔  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 

 ๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ในชีวิตได้  
  ๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
  ๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 

   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

   ๓.๕  มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 

 

   ทั้งนี้ให้ด ำเนินกำรตั้งแต่เริ่มปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 

 

     ประกำศ  ณ  วันที่  ๑๐   เดอืน พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

                                                                                    
          (นำงสุรดำ  ไชยสงครำม) 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดประยุรวงศำวำส 
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ประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

เรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

             โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  โรงเรียนวัดประยุร
วงศาวาส  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการ
พัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  การ
ประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

             เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 

             ประกาศ ณ วันที่  16 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.2561 

 

 

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

                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส  

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

............................................................. 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ 

๑)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำรและกำรคิดค ำนวณ ร้อยละ ๘๐ 

๒)    มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปล่ียน    
   ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

ร้อยละ ๘๐ 

๓)   มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ร้อยละ ๘๐ 

๔)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ร้อยละ ๘๐ 

๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ร้อยละ ๘๐ 

๖) ควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนและเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ร้อยละ ๘๐ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ 

     ๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด ร้อยละ ๑๐๐ 

๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ร้อยละ ๑๐๐ 

๓) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ร้อยละ ๑๐๐ 

๔) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ ๑๐๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ยอดเย่ียม 

๑. มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ระดับ ยอดเย่ียม 

   ๒.  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับ ยอดเย่ียม 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นการพิจารณา 

   ๓.  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

    ๔. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ระดับ ยอดเย่ียม 

ระดับ ยอดเย่ียม 

ระดับ ยอดเย่ียม 

 ๕. จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ระดับ ยอดเย่ียม 

 ๖. จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

ระดับ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ดีเลิศ 

๑. จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์
ในชีวิตได้ 

ระดับ ดีเลิศ 

    ๒. ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ระดับ  ยอดเย่ียม 

    ๓. มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ระดับ ยอดเย่ียม 

    ๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 

 

ระดับ ดีเลิศ 

    ๕. มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนำและปรับปรุง 
         กำรเรียนกำรสอน 

 

ระดับ ยอดเย่ียม 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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แนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มาพัฒนาเป็น ส.ว.ย.โมเดล (S.W.Y. Model) ดังน้ี 
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