ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิรโิ สภาพัณณวดี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ตามกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดาเนินการ
ตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจาทุกปี โรงเรียนจึงได้กาหนดกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการได้ดาเนินการ
ตรวจสอบและประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษาเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว และจั ดท าเป็ นรายงานผล
การพัฒนาตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอขอบคุณคณะท างาน
ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ จั ด ท ารายงานจนเสร็ จ สมบู ร ณ์ ครบถ้ ว น และเห็ น สมควร เผยแพร่ ใ ห้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ได้รับทราบต่อไป

(นายประวิทย์ พฤทธิกุล)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สีริโสภาพัณณวดี

คำนำ
ตามกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ ก าหนดให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ดการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา และ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดส่งรายงาน
ผลการประเมิ น ตนเองให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด เป็ น ประจ าทุ ก ปี โรงเรี ย นศรี อ ยุ ธ ยา ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ฯ
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑ ได้ ท าการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ขอรายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑
ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต ๑ เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป

ลงชื่อ ........................................................
(นายไชยา กัญญาพันธุ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง

สังกัด
เปิดสอน
เนื้อที่
เขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้ำภคินีเธอ เจ้ำฟ้ำเพชรรัตนรำชสุดำสิริโสภำพัณณวดี
๔๙๗ ถนนศรีอยุธยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
รหัสไปรษณีย์ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๕-๑๗๑๗ โทรสำร ๐๒-๒๔๕-๖๑๐๒
E-mail : information@sriayudhya.ac.th
Website : http://www.sriayudhya.ac.th/
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖
๑๖ ไร่ ๓ งำน ๖๐ ตำรำงวำ
เขตรำชเทวี (ทุกแขวง) เขตพญำไท เขตปทุมวัน (ทุกแขวง) และเขตดินแดง

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำภคินีเธอ เจ้ำฟ้ำเพชรรัตนรำชสุดำสิริโ สภำพัณณวดี ตั้งอยู่
ณ ที่เช่ำสำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ บริเวณโรงเรียนส่วนหน้ำจรดถนนศรีอยุธยำ ส่วนหลังจรดถนนรำงน้ำ
ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรมี โ ครงกำรก่ อ สร้ ำ งอำคำรโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ขึ้ น อี ก แห่ ง หนึ่ ง
ที่ตำบลพญำไท อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร ต่อมำภำยหลังโครงกำรระงับไปเพรำะกองโรงเรียนฝึกหัดครูได้ที่ธรณีสงฆ์
วัดพระศรีมหำธำตุ
ปีกำรศึกษำ ๒๔๙๔ กระทรวงศึกษำธิกำรมีควำมจำเป็นต้องใช้สถำนศึกษำเพื่อจัดที่เรียนสำหรับผู้เรียนชำย
ที่ไม่มีที่เรียนซึ่งคุรุสภำส่งมำ จึงได้โอนอำคำรที่กำลังก่อสร้ำงใหม่นั้นให้เป็นโรงเรียนในสังกัดกรมวิสำมัญศึกษำและ
เรียกชื่ออย่ำงไม่เป็นทำงกำรว่ำ “โรงเรียนรำงน้ำ” เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวำคม พ.ศ. ๒๔๙๔ กรมวิสำมัญศึกษำ ได้ย้ำยผู้เรียน
บำงส่วนจำกโรงเรียนวัดรำชำธิวำสมำเรียน โดยอำศัยอำคำรเรียนชั่วครำว หลังคำมุงจำกฝำเสื่อรำแพน ใช้พื้นดิน
เป็นพื้นห้องเรียนและแต่งตั้งให้นำยพงษ์ แสงทอง เป็นครูใหญ่คนแรก
ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ หม่อมหลวงปิ่น มำลำกุล ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ในสมัยนั้น ตั้งชื่อโรงเรียนอย่ำงเป็นทำงกำร
ว่ำ “โรงเรียนศรีอยุธยำ”
ปีกำรศึกษำ ๒๔๙๕ กระทรวงศึกษำธิกำรต้องเปิดโรงเรียนสตรีเพิ่มขึ้นอีกเพื่อช่วยเหลื อผู้เรียนหญิงที่ ไม่ มี
ที่เรียนแต่งตั้งให้นำงสำวเศวต จึงเจริญ อ.บ.,ป.ม. เป็นครูใหญ่คนแรก รับผู้เรียนตั้งแต่ชั้น ม.๑ - ๖ และให้ใช้สถำนที่
๑

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

โรงเรี ย นศรี อยุ ธ ยำไปพลำงก่อนโรงเรี ย นศรี อยุ ธ ยำแห่ งนี้ เปิดทำกำรวันแรกเมื่อวันที่ ๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๙๕
มีผู้เรียนหญิงรุ่นแรกรวม ๖ ระดับ จำนวน ๒๔๙ คน
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ กระทรวงศึกษำธิกำรได้ซื้อที่ดินของเอกชน ระหว่ำงถนนระนอง ๒ กับถนนระนอง ๓ คือ
ริมถนนพระรำม ๖ ตำบลสำมเสนใน อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร เพื่อสร้ำงโรงเรียนสตรี แต่เห็นว่ำสถำนที่แห่งนี้
เหมำะที่จะเป็นโรงเรียนชำยมำกกว่ำ จึงได้ย้ำยผู้เรียนชำยจำกโรงเรียนศรีอยุธยำไปเรียน ณ สถำนที่แห่งใหม่ ใช้ชื่อว่ำ
“โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย” โรงเรียนศรีอยุธยำจึงเป็นโรงเรียนสตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๔๙๘
พ.ศ. ๒๕๓๙ นำงเพ็ญศรี ไพรินทร์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรับนโยบำยกรมสำมัญศึกษำ ได้ทำกำรรับผู้เรียนชำย
เข้ำเรียนรวมกับผู้เรียนหญิง
ปีกำรศึกษำ ๒๕๓๙ โรงเรียนศรีอยุธยำเป็นโรงเรียนสหศึกษำ นำยประวิ ทย์ พฤทธิกุล ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด สร้ ำ งพระบรมรำชำนุ ส ำวรี ย์ พ ระบำทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว อั น เนื่ อ งด้ ว ยส ำนึ ก
ในพระมหำกรุณำธิคุณและมงคลนำม “ศรีอยุธยำ” พระนำมแฝงในพระองค์ โดยกำหนดวันที่ ๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๓๙
เป็นวันปฐมกฤษ์ในกำรสมทบทุนจัดสร้ำง ทั้งนี้ ได้รับพระกรุณำจำกสมเด็จพระเจ้ำภคินีเธอ เจ้ำฟ้ำเพชรรัตนรำชสุดำ
สิ ริ โ สภำพั ณ ณวดี เสด็ จ เป็ น องค์ ป ระธำนในกำรบ ำเพ็ ญ พระกุ ศ ลถวำยพระบำทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ หั ว
และพระรำชทำนเข็มที่ระลึกแก่ผู้สำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณถวำยเงินสมทบทุนในกำรจัดสร้ำงพระบรมรำชำนุสำวรีย์
โรงเรี ย นได้รั บ พระบรมรำชำนุ ญำตให้ ด ำเนิน กำรจัดสร้ำ งพระบรมรำชำนุส ำวรีย์ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษำยน
พ.ศ. ๒๕๔๑
วันที่ ๒๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๔๒ นำยมำนพ นพศิริกุล ผู้อำนวยกำรโรงเรียน ได้ดำเนินกำรจัดพิธีอัญเชิญ
พระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จำกสถำบันศิลปกรรม กรมศิลปำกร จังหวัดนครปฐม
มำประดิษฐำน ณ โรงเรียนศรีอยุธยำ
วั น ที่ ๓ กั น ยำยน พ.ศ. ๒๕๔๒ สมเด็ จ พระเจ้ ำ ภคิ นี เ ธอ เจ้ ำ ฟ้ ำ เพชรรั ต นรำชสุ ด ำ สิ ริ โ สภำพั ณ ณวดี
ทรงพระกรุณำรับโรงเรียนศรีอยุธยำไว้ในพระอุปถัมภ์
วั น ที่ ๒๒ กั น ยำยน พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรี ย นขอพระรำชทำนอั ญ เชิ ญ อั ก ษรพระนำมย่ อ “พร” ภำยใต้
พระมหำมงกุฎประดิษฐำนเหนืออักษรย่อนำมโรงเรียน ศ.อ. เป็นเครื่องหมำยประจำโรงเรียนในปัจจุบัน
ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๔๓ วั น ที่ ๒๒ กั น ยำยน พ.ศ. ๒๕๔๓ เวลำ ๑๖.๔๐ น. สมเด็ จ พระเทพรั ต นรำชสุ ดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชดำเนินทรงเปิดพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ทรงปลู ก ต้ น ตะแบกต้ น ไม้ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องโรงเรี ย น พระรำชทำนของที่ ร ะลึ ก และเสด็ จ ทอดพระเนตร
นิทรรศกำรผลงำนของครูและผู้เรี ยน นับ เป็ น พระมหำกรุณำธิคุณแก่โ รงเรียนอย่ำงหำที่สุ ดมิได้ ในวันพิธีดังกล่ำว
เวลำ ๐๘.๐๙ น. ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม นำยชวน หลีกภัย และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้เข้ำร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หวั
วัน ที่ ๑๓-๑๕ สิ งหำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนได้รับกำรประเมิน คุณภำพภำยนอกจำกส ำนัก งำนรั บ รอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) รอบแรก
๒

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๖ วันที่ ๑๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๖ นำงยุพำ จิตตเกษม ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพร้อมด้วย
พลเอก นฤดล เดชประดิยุทธ์ นำยกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีอยุธยำ และกรรมกำรบริหำรได้ดำเนินกำร
จัดสร้ำงพระศรีศำกยะทศพลญำณ ประธำนพุทธมณฑลสุทรรศน์ (จำลอง) พระพุทธรูปปำงลีลำ ขนำดสูง ๒.๗๐ เมตร
(๑๐๘ นิ้ว) เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
วันที่ ๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๖ สมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย์ เจ้ำอำวำสวัดปำกน้ำภำษีเจริญเป็นประธำน
ในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ณ โรงหล่อตรีมูรติ ตำบลศำลำยำ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๔๗ วั น ที่ ๑๖ มี น ำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ นำงสำวประไพศรี วิ สั ย จร ผู้ อ ำนวยกำรโรงเรี ย น
พร้ อมด้ว ยพลเอกนฤดล เดชประดิยุ ทธ์ นำยกสมำคมผู้ ปกครองและครูโ รงเรียนศรีอยุธ ยำ ผู้ แทนครู ผู้ เรียนและ
ผู้ ป กครอง เข้ ำ เฝ้ ำ สมเด็ จ พระญำณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆรำชสกลมหำสั ง ฆปริ ณ ำยก เพื่ อ รั บ พระรำชทำน
พระบรมสำรีริกธำตุ และอัญเชิญมำบรรจุที่พระเกศโมฬีพระพุท ธรูปประจำโรงเรียนวันที่ ๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๔๗
“ศรีอยุธยำสมำคม” สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรี ยนศรีอยุธยำ โดยนำงเสริมศรี เผ่ำทองศุข นำยกศรีอยุธยำสมำคมและ
กรรมกำรบริหำร ได้ดำเนินกำรจัดหำทุนก่อสร้ำงเสำธงชำติ ซึ่งงบประมำณส่วนหนึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนั กงำน
สลำกกินแบ่งรัฐบำลวันที่ ๑๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พระเทพโมลี เจ้ำคณะดุสิต ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดรำชผำติกำรำม
เป็นประธำนในพิธีวำงศิลำฤกษ์ฐำนพระพุทธรูปและฐำน เสำธงชำติประจำโรงเรียน
วั น ที่ ๓๑ ตุ ล ำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ นำงสำวสุ กั ญ ญำ สั น ติ พั ฒ นำชั ย ผู้ อ ำนวยกำรโรงเรี ย น พร้ อมด้ ว ย
พลเอกนฤดล เดชประดิ ยุ ท ธ์ นำยกสมำคมผู้ ป กครองและครู โ รงเรี ย นศรี อ ยุ ธ ยำ และนำงเสริ ม ศรี เผ่ ำ ทองศุ ข
นำยกศรีอยุธยำสมำคม พร้อมด้วยคณะกรรมกำรบริหำร และครูจัดทำพิธีประดิษฐำนองค์พระศรีศำกยะทศพลญำณ
ประธำนพุ ท ธมณฑลสุ ท รรศน์ (จ ำลอง) รวมทั้ ง พิ ธี ย กและติ ด ตั้ ง เสำธงชำติ ซึ่ ง บรรจุ วั ต ถุ ม งคล ได้ แ ก่ พระบู ช ำ
เหรียญรัชกำลที่ ๖ และรัชกำลที่ ๙ รวม ๙ องค์ ที่ส่วนยอดเสำธงชำติ
วั น ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ พิ ธี บ รรจุ พ ระบรมสำรี ริ ก ธำตุ แ ละพิ ธี เ บิ ก พระเนตรพระพุ ท ธรู ป
ประจำโรงเรียน โดยพลอำกำศตรีกำธน สินธวำนนท์ องคมนตรี เป็นประธำนในพิธีบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ สมเด็จ
พระมหำรั ช มั ง คลำจำรย์ เจ้ ำ อำวำสวั ด ปำกน้ ำภำษี เ จริ ญ เป็ น ประธำนในพิ ธี เ บิ ก พระเนตรพระพุ ท ธรู ป และ
พล.ต.ต. สุรสิทธิ์ สังขพงศ์ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำลเป็นประธำนพิธียกเสำธงชำติ
วั น ที่ ๑๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๘ สมเด็ จ พระเจ้ ำ ภคิ นี เ ธอ เจ้ ำ ฟ้ ำ เพชรรั ต นรำชสุ ด ำ สิ ริ โ สภำพั ณ ณวดี
ทรงพระกรุณำพระรำชทำนนำมอำคำรเรียนของโรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๔๘ นำงสำวสุ กั ญ ญำ สั น ติ พั ฒ นำชั ย ผู้ อ ำนวยกำรโรงเรี ย นได้ พั ฒ นำอำคำรสถำนที่
และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงถนนภำยในโรงเรียนสนำมกีฬำ และเปิดรั้วโรงเรียนสู่ชุมชนด้ำนถนนรำงน้ำ โรงเรียนได้รับ
เป็นโรงเรียนแกนนำจัดกำรเรียนร่วม ของสำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๑ วันที่ ๒๔, ๒๗-๒๘
กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) รอบสองโรงเรียนได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด้ำนมัธยมศึกษำ

๓

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๙ นำยธีระพงศ์ นิยมทอง ผู้อำนวยกำรโรงเรียน มีนโยบำยให้เป็นปีแห่งกำรปฏิรูปโรงเรียน
โดยเน้ น กำรสร้ ำ งระเบี ย บวิ นั ย และวิ ช ำกำรสู่ ค วำมเป็ น สำกล โรงเรี ย นเป็ น ศู น ย์ พั ฒ นำคุ ณ ภำพวิ ช ำภำษำญี่ปุ่น
จัดกำรแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภำษำญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๐ นำยธีระพงศ์ นิยมทอง ผู้อำนวยกำรโรงเรียน มีนโยบำยให้เป็นปีแห่งคุณภำพโรงเรียน
ได้ รั บ กำรยกย่ อ งในวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) ด้ ำ นกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพวิ ช ำภำษำญี่ ปุ่ น ตำมแนวทำง
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ผู้เรียนเรียนรวมที่มีควำมต้องกำรพิเศษเรียนร่วมที่มีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเห็ น รุ่ น แรก จ ำนวน ๔ คน สอบเข้ ำ ศึ ก ษำต่ อ ในระดั บ มหำวิ ท ยำลั ย ได้ ร้ อ ยละ ๑๐๐ จั ด กำรแข่ ง ขั น
เพชรยอดมงกุฎภำษำญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๑ นำยธีระพงศ์ นิยมทอง ผู้อำนวยกำรโรงเรียน มีนโยบำยให้เป็นปีแห่งประสิทธิภำพ เมื่อ
สิ้นสุดภำคเรียนที่ ๑ ย้ำยไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
วั น ที่ ๑๒ พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. ๒๕๕๑ นำงจ ำนงค์ แจ่ ม จั น ทรวงษ์ ด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรโรงเรี ย น
ในภำคเรียนที่ ๒ ผู้เรียนเรียนรวมที่มีควำมต้องกำรพิเศษเรียนร่วมที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น จำนวน ๒ คน สอบเข้ำ
ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยได้ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนจัดกำรแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภำษำญี่ปุ่น ครั้งที่ ๓ และโรงเรียน
ได้รับกำรแต่งตั้ งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำภำษำจีน โรงเรียน
จัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนอัตรำกำรแข่งขันสูง
วันที่ ๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ ดำเนินมำครบ ๖๐ ปีแห่งกำรสถำปนำ
ก่อตั้งโรงเรียน
วัน ที่ ๒๒-๒๔ สิ งหำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) รอบสำม
วั น ที่ ๗ ธั น วำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ นำยอนั น ต์ ทรั พ ย์ ว ำรี ด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรโรงเรี ย น โรงเรี ย น
จัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนศูนย์เครือข่ำยโครงกำรขับเคลื่อนระบบโครงข่ำยกำรเรียนรู้ไร้พรมแดน ปรับปรุงห้องเรียนให้มี
สื่อกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยีอย่ำงครบถ้วน ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศในห้องเรียนทุกห้อง
วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ นำงตรีสุคนธ์ จิตต์สงวน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงเรียน ได้มีกำรปรับ
หลักสูตรกำรเรียน โดยเพิ่มห้องเรียนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนวิชำภำษำจีนและภำษำญี่ปุ่น ในระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้นขึ้น ประกำศนโยบำยให้เป็นปียกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยเพิ่มค่ำเป้ำหมำยยกระดับผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ร้อยละ ๔ และได้รับงบประมำณก่อสร้ ำงอำคำรเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้น จำนวนงบประมำณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท
(สี่สิบล้ำนบำท)
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรจัดกำรศึกษำกับสถำบันกำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำและระดับอุดมศึกษำหลำยแห่ง กับสถำบันขงจื่อแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนำยน
พ.ศ. ๒๕๕๗ กับ Taiwan Shoufo University เมื่อวันที่ ๖ สิ งหำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กับมหำวิทยำลั ยเทคโนโลยี
รำชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ และกับ Shelton College International, Singapore
เมื่อวัน ที่ ๒๗ พฤศจิ กำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ นอกจำกนี้ โรงเรียนได้ทำบันทึกข้อตกลงควำมร่ว มมือ Sister School
๔

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

Agreement กับ Howick College, Auckland, New Zeland เมื่อวันที่ ๒๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ และบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรกับ Muhammadiyah 1 Senior High School Gresik (SMAR1 Gresik)
Indonesia เมื่อวันที่ ๙ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่ ๔ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
วันที่ ๒๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนได้รับอนุมัติจำกกระทรวงศึกษำธิกำรให้ดำเนินโครงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นภำษำอังกฤษ (English Program)
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ โรงเรียนเป็นโรงเรียนนำร่องโครงกำรลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ มีกำรปรับปรุงหลักสูตรและ
กิ จ กรรมต่ ำ ง ๆ ในภำคเรี ย นที่ ๑ โรงเรี ย นได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น งบประมำณในกำรสร้ ำ งหลั ง คำคลุ ม ทำงเดิ น เท้ ำ
(Cover Walk Way) จำกสมำคมผู้ ป กครองและครู โ รงเรีย นศรีอ ยุ ธ ยำ ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ฯ เพื่ อ ก ำบั ง แดดและฝน
ให้กับนักเรียนและผู้ที่มำติดต่อ เเละในเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำร
สร้ำงหลังคำโดมคลุมลำนอเนกประสงค์และปรับปรุงสนำมกีฬำเอนกประสงค์ (บำสเกตบอล วอลเล่ย์บอล และเทนนิส)
จำกกำรเคหะแห่งชำติ นอกจำกนี้โรงเรียนได้ดำเนินกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยให้ นักเรียนมีผลกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ ๓ ปี
ต่อเนื่อง ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ได้รับโล่รำงวัลและเกียรติบัตรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๐ โรงเรี ย นได้รั บ กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรสร้ำงสนำมฟุตบอลมำตรฐำน ๗ คน
จำก บริษัท King Power วงเงินงบประมำณ ๒ ล้ำนบำท
วัน ที่ ๒๙ ตุล ำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นำยไชยำ กัญญำพันธุ์ ดำรงตำแหน่งผู้ อำนวยกำรโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
โดยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ โรงเรียนได้รับ กำรสนับสนุนในกำรสร้ำงหลั งคำคลุ มทำงเดินเท้ำ (Cover Walk Way)
จำก บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหำชน) เพื่อป้องกันวัสดุที่อำจตกหล่นจำกกำรก่อสร้ำงอำคำร ให้กับนักเรียนและผู้มำติดต่อ
และโรงเรียนยังได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรซ่อมบำรุงห้องน้ำหญิง บริเวณโรงอำหำร จำกสมำคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ อีกทั้งยังได้มีกำรปรับปรุงบริเวณลำนจอดรถให้กับครู บุคลำกรของโรงเรียน
และผู้มำติดต่อ เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรจอดรถได้อย่ำงทั่วถึง

๕

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

เครื่องหมายประจาโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ปณิธานโรงเรียน
“เรำจำต้องก้ำวไปข้ำงหน้ำเสมอ ยิ่งก้ำวไปได้ไกลเพียงใดยิ่งดีเรำต้องไม่ถอยหลังเลยเป็นอันขำด แม้แต่หยุด
อยู่ที่ก็ไม่ได้เพรำะกำรหยุดก็เสมอด้วยกำรถอยหลัง”
เอกลักษณ์
“ศรีอยุธยำ พัฒนำอยู่เสมอ”
อัตลักษณ์
“ลูกศรีอยุธยำ เป็นสุภำพบุรุษ สุภำพสตรีผู้สง่ำงำมใต้ร่มพระบำรมีแห่งองค์สมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ”
ปรัชญา
“ปญฺญำ นรำน รตน” (ปัญญำเป็นรัตนะของนรชน)
คาขวัญ
“เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม ศิลปกรรมล้ำเลิศ ชูเชิดกำรกีฬำ”
สีประจาโรงเรียน
“สีเทำ-แดงเลือดหมู”
(สีเทำ หมำยถึง ปัญญำและควำมรู้ และสีแดงเลือดหมู หมำยถึง ควำมเข้มแข็ง)
ดอกไม้ประจาโรงเรียน “ดอกตะแบก”
แผนที่โรงเรียน

๖

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร
๑. ผู้อานวยการโรงเรียน
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด:

ชื่อ-สกุล: นำยไชยำ กัญญำพันธุ์
ศษ.ม. สำขำวิชำ กำรบริหำรกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ ๕ เดือน
๒. รองผู้อานวยการโรงเรียน
๒.๑) ชื่อ-สกุล: นำยอดุลย์ ย่ำพรหม
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด:
ค.ม. สำขำวิชำ วิจัยและประเมินผลกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุบลรำชธำนี
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ ๓ ปี ๑ เดือน
๒.๒) ชื่อ-สกุล: นำยอนันต์ วัฒนะวิทย์
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด:
ค.ม. สำขำวิชำ บริหำรกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ ๒ ปี ๔ เดือน
๒.๓) ชื่อ-สกุล: นำงจริยำ มหำเทียร
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด:
พธ.ด. สำขำวิชำ พุทธบริหำรกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรวิชำกำร
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลำ ๑๐ เดือน

๓. ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพและงานแผนงานโรงเรียน
๑) หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ค.ม.
โทรศัพท์ ๐๘-๗๕๐๖-๙๗๐๖
๒) หัวหน้างานแผนงาน
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ศศ.ม.
โทรศัพท์ ๐๘-๖๔๔๑-๔๔๘๕

ชื่อ-สกุล: นำยธนำกร จันทนำกร
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์
E-mail: tanakorn.j@sriayudhya.ac.th
ชื่อ-สกุล: นำงพัทธนันท์ พิรุณ
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ
E-mail: pattanunn@yahoo.com

๗

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
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๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
๑. วิทยฐานะ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
ครูและ
บุคลากร

ครู
คศ.๕

ครู
คศ.๔

ครู
คศ.๓

ครู
คศ.๒

ครู
ครู พนักงาน
คศ.๑ ผู้ช่วย ราชการ

ปีการศึกษา
๒๕๖๑

-

-

๓๕

๒๒

๕๗

๔๕

ครู
อัตราจ้าง

ครู
ต่างชาติ

ลูกจ้าง
ประจา

เจ้า
หน้าที่

รวม

๓

๙

๗

๑๑

๑๙๑

๒

๒. วุฒิการศึกษาสูงสุด (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
ครูและบุคลากร

ป.เอก

ป.โท

ป.บัณฑิต

ป.ตรี

อนุปริญญา

ปวส.

ปวช.

ม.๖

ต่ากว่า ม.๖

รวม

ปีการศึกษา
๒๕๖๑

-

๖๐

-

๑๒๓

-

๑

-

-

๗

๑๙๑

คิดเป็น
ร้อยละ

-

๓๑.๔๑

-

๖๔.๔๐

-

๐.๕๒

-

-

๓.๖๗

๑๐๐

๓. ข้อมูลข้าราชการครู จาแนกตามตาแหน่งวิทยฐานะ อายุ อายุราชการ วุฒิการศึกษาสูงสุด ชั่วโมง
สอนเฉลี่ย และชั่วโมงการเข้ารับการอบรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่

๘

ชื่อ-สกุล

วิทยฐานะ

อายุ

อายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา ชั่วโมงสอน
สูงสุด
เฉลี่ย

ชั่วโมงเข้ารับ
การอบรม

๑

นำงสำวสุธำรส

วรนำม

ชำนำญกำร

๓๘

๙

ศษ.ม.

๒๓

๓๒

๒

นำยไพโรจน์

เมฆอรุณ

ชำนำญกำร

๕๕

๒๓

กศ.ม.

๑๘

๓๒

๓

นำงนุชนำรถ

เฟอร์โฮฟ

ครู

๔๐

๖

ศษ.บ.

๒๐

๒๒

๔

นำงสำวพรำว

จริยำคุณำพร

ชำนำญกำร

๓๖

๘

ศศ.ม.

๑๘

๒๒

๕

นำงพัชญ์ชำมญชุ์

กฤติณัฐธนชัย

ครู

๓๘

๗

ศษ.ม.

๑๙

๓๐

๖

นำยอุรุพงษ์

บุญญำผลำ

ครู

๓๐

๕

ค.บ.

๒๕

๔๔

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________
ที่

ชื่อ-สกุล

วิทยฐานะ

อายุ

อายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา ชั่วโมงสอน
สูงสุด
เฉลี่ย

ชั่วโมงเข้ารับ
การอบรม

๗

นำยไกรสิทธิ์

สุระรัมย์

ครู

๓๗

๕

ศษ.บ.

๒๑

๑๔

๘

นำยอภิชำติ

จุ่นหัวโทน

ครู

๓๐

๕

ค.บ.

๒๒

๓๓

๙

นำงสำวจำรุวรรณ กลั่นกำเนิด

ครู

๔๔

๓

ศษ.บ.

๑๘

๒๒

๑๐

นำงสำวอวิกำ

ลิ้มพำนิชภักดี

ครู

๒๗

๓

ศษ.บ.

๑๘

๔๐

๑๑

นำงสำวสุมนทิพย์

ใจศิริ

ครู

๒๘

๓

กศ.บ.

๑๘

๒๒

๑๒

นำงสำวสุพรรณี

วงค์สิงห์แก้ว

ครูผู้ช่วย

๓๒

๒

ศศ.บ.

๑๘

๒๒

๑๓

นำงสำวจตุพร

จำรุเกศนันท์

ครูผู้ช่วย

๒๗

๒

ค.บ.

๑๘

๓๐

๑๔

นำงสำวเยำวนำฎ

แซ่เตียว

ครูผู้ช่วย

๒๖

๒

กศ.บ.

๑๙

๕๔

๑๕

นำงสำวอำทิติยำ

ไชยวำน

ครูผู้ช่วย

๒๘

๒

ศศ.บ.

๑๘

๔๑

๑๖

นำยระดมโชค

ปวงบุผำ

ครูผู้ช่วย

๒๕

๒

ศษ.บ

๑๘

๒๒

๑๗

นำงสำวเมธำพร

มีใย

ครูผู้ช่วย

๒๔

<๑

ค.บ.

๒๑

-

วิทยฐานะ

อายุ

อายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ชั่วโมงสอน
เฉลี่ย

ชั่วโมงเข้ารับ
การอบรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่

ชื่อ-สกุล

๑

นำงทยิดำ

ตั้งตระกูล

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๕

๓๒

ค.ม.

๒๔

๔๘

๒

นำงสำวจริยำ

ขำวงำม

ชำนำญกำร
พิเศษ

๔๑

๑๓

ศษ.ม.

๒๓

๑๔๒

๓

นำงชุลีกร

เรืองศรี

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๗

๓๘

ศศ.ม.

๑๙

๓๒

๔

นำยทวีศักดิ์

หงส์อำรยะชน

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๗

๓๓

ศษ.ม.

๒๓

๙

๙

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________
ที่

๑๐

ชื่อ-สกุล

วิทยฐานะ

อายุ

อายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ชั่วโมงสอน
เฉลี่ย

ชั่วโมงเข้ารับ
การอบรม

๕

นำยสุภำงค์

เรืองศรี

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๕

๓๒

ศศ.ม.

๑๙

๓๒

๖

นำยทองอยู่

สำระ

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๕

๓๑

กศ.ม.

๒๑

-

๗

นำงลักษณำ

ลีละขจรเกียรติ

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๔

๒๘

ค.ม.

๒๔

๒๔

๘

นำยชำญวิทย์

เศรษฐพำนิชผล

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๓

๒๘

กศ.บ.

๒๑

๑๑๙

๙

นำงสำวปริญญำ

วิเนตวิทยำ

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๗

๒๓

ศษ.บ.

๒๔

๕๔

๑๐

นำงสุลัดดำ

เฟื่องธนภูมิ

ชำนำญกำร

๔๖

๒๒

ค.บ.

๑๙

๕๘

๑๑

นำงสำวเกวลิน

แววสง่ำ

ชำนำญกำร

๓๘

๑๕

ค.ม.

๒๕

๖๔

๑๒

นำงสำวผกำทิพย์

รันสูงเนิน

ชำนำญกำร

๓๗

๑๕

กศ.ม.

๒๑

๑๕๐

๑๓

นำงสำวภรณ์ทิพย์ ทองวิเศษ

ครู

๓๐

๖

ศษ.ม.

๒๖

๑๔๘

๑๔

นำงสำวธิรมันต์

เจือจันทร์

ครู

๔๕

๕

ค.บ.

๑๒

๔๘

๑๕

นำยชนำธิป

พงศ์เสน่ห์วิทยำ

ครู

๒๗

๓

ค.บ.

๒๗

๑๒๖

๑๖

นำงสำวจิรภิญญำ

ฉำยแสง

ครู

๒๗

๓

ค.บ.

๒๖

๒๔

๑๗

นำงสำวบุณฑริกำ

ไวยธัญกิจ

ครูผู้ช่วย

๒๖

๒

ศษ.บ.

๒๓

๑๒

๑๘

นำยศุภชัย

ศรีเจริญ

ครูผู้ช่วย

๒๖

๒

กศ.บ.

๒๖

๑๔๘

๑๙

นำงสำวสุภำภรณ์

เหล่ำซื่อ

ครูผู้ช่วย

๒๖

๒

ค.บ.

๒๕

๑๒

๒๐

นำงสำวธันว์ชนก

เติมเกียรติไพบูลย์

ครูผู้ช่วย

๒๔

<๑

ค.บ.

๒๐

-

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ที่

ชื่อ-สกุล

วิทยฐานะ

อายุ

อายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ชั่วโมงสอน
เฉลี่ย

ชั่วโมงเข้ารับ
การอบรม

๑

นำงพัชนี

แสงประสิทธิ์

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๒

๓๑

กศ.ม.

๑๕

๓๒

๒

นำยโสภณ

พวงพันธ์บุตร

ชำนำญกำร

๓๕

๘

วท.ม.

๑๘

๑๘

๓

นำยธนำกร

จันทนำกร

ชำนำญกำร

๓๕

๘

ค.ม.

๑๙

๓๗

๔

นำงสำวพิมพ์กมน

กิจอำรีย์โชติ

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๙

๓๗

ค.บ.

๑๕

๑๐

๕

นำยสมศักดิ์

พำหะมำก

ชำนำญกำร

๕๖

๒๘

กศ.ม.

๑๗

๓๐

๔๕

๒๒

วท.ม.

๑๙

๑๐๘

พิเศษ
๖

นำงสำวยุพำพรรณ ระลึก

ชำนำญกำร
พิเศษ

๗

นำยศุภมิตร

ดีโท

ชำนำญกำร

๓๙

๑๐

ค.บ.

๒๑

-

๘

นำงแสงฤทัย

ลี้ภัยเจริญ

ชำนำญกำร

๓๕

๑๐

กศ.ม.

๑๗

๔๐

๙

นำยภัชรชัย

พำมงคลเศรษฐี

ครู

๓๕

๗

ค.บ.

๒๐

๔๖

๑๐

นำงสำวอรุณี

ปุตุรงค์

ครู

๒๗

๗

วท.บ.

๑๗

๘๐

๑๑

นำงสำวดลยำ

สีจันทร์

ครู

๓๑

๕

ค.บ.

๑๘

๖๒

๑๒

นำยปรีชำ

บุญปลอด

ครู

๓๒

๔

ศษ.ม.

๑๗

๔๒

๑๓

นำงสำวกชวรำ

ทองปรำงค์

ครู

๓๔

๔

ค.บ.

๑๘

๓๒

๑๔

นำงสำวสุวิมล

ประดับสุข

ครู

๓

๓

ศษ.ม.

๑๗

๕๘

๑๕

นำงสำวพรรนิภำ

สีลำโส

ครู

๓๗

๓

ศษ.ม.

๑๗

-

๑๑

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________
ที่

ชื่อ-สกุล

วิทยฐานะ

อายุ

อายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ชั่วโมงสอน
เฉลี่ย

ชั่วโมงเข้ารับ
การอบรม

๑๖

นำยปริวัฒน์

แสงไชย

ครู

๒๗

๓

ค.บ.

๒๑

๔๒

๑๗

นำงสำวรัตนบดี

บัวดี

ครู

๒๙

๓

ศษ.ม.

๑๘

๑๘

๑๘

นำยภูมิพันธ์

ศรีธงชัย

ครู

๓๐

๓

วท.บ.

๑๘

๒๘

๑๙

นำยศรำวุธ

สุดชำ

ครู

๒๗

๒

กศ.บ.

๒๑

๒๐

๒๐

นำงสำวขวัญหทัย

อ้นฟัก

ครู

๒๗

๒

กศ.บ.

๑๗

๒๐

๒๑

นำงวันวิสำ

ด่ำนสกุล

ครูผู้ช่วย

๒๖

๒

ศษ.บ.

๒๔

๔๒

๒๒

นำงสำวดำรำวรรณ

ลิขิต

ครูผู้ช่วย

๒๕

๒

ค.บ.

๒๔

๓๑

๒๓

นำยภำคภูมิ

เพ็งสุวรรณ

ครูผู้ช่วย

๓๓

๒

วท.ม.

๒๑

๖๘

๒๔

นำยคมสันต์

นิลพันธ์

ครูผู้ช่วย

๒๕

๑

ค.บ.

๒๔

๓๐

๒๕

นำงสำวชลธิชำ

บรรดำล

ครูผู้ช่วย

๓๑

๑

กศ.บ.

๒๔

๑๐๓

วิทยฐานะ

อายุ

อายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ชั่วโมงสอน
เฉลี่ย

ชั่วโมงเข้ารับ
การอบรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่

๑๒

ชื่อ-สกุล

๑

นำงอรธิมำ

เคมำชัย

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๗

๓๘

กศ.บ.

๑๖

๒๔

๒

นำยอำนำจ

ชีวังกูล

ชำนำญกำร
พิเศษ

๔๕

๒๐

กศ.ม.

๑๖

๑๖

๓

นำงสำวปำริชำติ

สุนทร

ครู

๓๒

๗

ค.บ.

๑๖

๕๖

๔

นำงจรรยำพร

พันธุ์มณี

ชำนำญกำร
พิเศษ

๖๐

๓๘

กศ.บ.

๑๕

๑๖

๕

นำงสำวสุภำพร

แจ้งกระจ่ำง

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๐

๒๕

ค.ม.

๑๖

๔๘

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________
ที่

ชื่อ-สกุล

วิทยฐานะ

อายุ

อายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ชั่วโมงสอน
เฉลี่ย

ชั่วโมงเข้ารับ
การอบรม

๖

นำงสำวสุนิต

จันทร์คง

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๑

๒๕

ศศ.บ.

๑๕

๒๖

๗

นำงนลินรัตน์

สุขธีรกุลพงษ์

ชำนำญกำร
พิเศษ

๔๙

๒๔

ค.บ.

๑๕

๓๔

๘

นำงบุษยรำ

นิรันดรธรำกุล

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๖

๒๓

กศ.ม.

๑๕

๘

๙

นำงจุฑำ

แก้วตำ

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๙

๒๑

ศษ.บ.

๑๕

๓๐

๑๐

นำยอัครวัฒน์

คุ้มดี

ครู

๓๙

๙

ศษ.ม.

๑๕

๒๓

๑๑

นำงสำวศิริประภำ

วิบูลย์ศิริกลุ

ครู

๓๗

๖

ค.บ.

๑๖

๒๖

๑๒

นำยสุวรรณ

จันทะคุณ

ครู

๓๙

๔

กศ.ม.

๑๗

๑๔

๑๓

นำงสำวสุภำพร

เสนเพ็ง

ครู

๓๓

๓

ศศ.บ.

๑๕

๓๐

๑๔

นำงสำวอรดำ

หัวแหลม

ครู

๔๒

๓

ค.ม.

๑๕

๑๖

๑๕

นำงสำวสุทธิตำ

อินพรม

ครู

๔๗

๓

ค.บ.

๑๕

๓๔

๑๖

นำงสำวอำทิตยำ

วงษ์วรรณ

ครู

๔๐

๓

ศษ.บ.

๑๗

๓๔

๑๗

นำงสำวจุไรรัตน์

แก้วมณี

ครูผู้ช่วย

๕๙

๒

ศษ.ม.

๒๐

๕๔

๑๘

นำงสำวพิชชำภำ

หำรไชย

ครูผู้ช่วย

๒๖

๑

ศษ.บ.

๑๘

๙๙

๑๙

นำงสำวกณิชชำ

ศิริศักดิ์

ครูผู้ช่วย

๒๖

๑

ค.ม.

๑๘

๘๘

๒๐

นำงสำววัลลภำ

คณำนันท์

ครูผู้ช่วย

๒๗

๑

ค.บ.

๑๙

๕๑

๒๑

นำงสำวอำรฎำ

สุขยำนุดิษฐ์

ครูผู้ช่วย

๒๕

๑

กศ.บ.

๑๙

๔๙

๑๓

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่

ชื่อ-สกุล

วิทยฐานะ

อายุ

อายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ชั่วโมงสอน
เฉลี่ย

ชั่วโมงเข้ารับ
การอบรม

ชำนำญกำร

๕๑

๒๔

ศศ.ม.

๑๕

๑๖

๑

นำยณรงศักดิ์

ศิริวัฒนำตระกูล

๒

นำงสำวน้ำผึ้ง

สุดแน่น

ครู

๓๕

๓

ศษ.บ.

๑๖

๑๖

๓

นำงสำวธนิดำ

จั่นเล็ก

ชำนวญกำร
พิเศษ

๕๔

๒๗

กศ.ม.

๑๕

๑๖

๔

นำยชัชวำล

พฤกษ์พงศ์พันธ์

ชำนำญกำร

๓๔

๙

ศษ.ม.

๑๘

๑๖

๕

นำยธเนศ

สุทธิจุฑำมณี

ครู

๓๔

๒

ศษ.บ.

๒๑

๑๖

๖

นำงสำวมนฤดี

ฤกษ์พำดี

ครูผู้ช่วย

๒๗

๒

ศษ.บ.

๒๑

๑๖

๗

นำยนทีกำนต์

สุนทร

ครูผู้ช่วย

๒๕

<๑

ค.บ.

๒๑

-

วิทยฐานะ

อายุ

อายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ชั่วโมงสอน
เฉลี่ย

ชั่วโมงเข้ารับ
การอบรม

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๑

๒๙

ศศ.ม.

๑๗

๕๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่

๑๔

ชื่อ-สกุล

1

นำงกรกมล

วัฒนวิจำรณ์

2

นำยวิชรัชต์

นำมสีลี

ครู

๔๒

๙

ค.ม.

๑๙

๑๔๐

3

นำยเพทำย

รัตนวิมล

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๖

๒๗

กศ.บ

๑๙

๓๔

4

นำงสำวณียพรรณ กำญจนะ

ครู

๓๐

๖

ศษ.บ.

๒๑

๓๔

5

นำงสำวสุภญ
ิ ญำ

แซ่เซียว

ครู

๓๐

๓

ค.บ.

๒๑

๕๔

6

นำยธีระศักดิ์

หอมสมบัติ

ครู

๒๗

๓

ศษ.บ.

๒๑

๖๙

7

นำงสำวจุฑำภรณ์

ฉิมทับ

ครู

๒๖

๓

กศ.บ.

๒๑

๗๐

8

นำงสำวอรพิชำ

อรุโณทัย

ครูผู้ช่วย

๒๔

๒

กศ.บ.

๒๒

๔๔

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________
ที่

ชื่อ-สกุล

วิทยฐานะ

อายุ

อายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ชั่วโมงสอน
เฉลี่ย

ชั่วโมงเข้ารับ
การอบรม

9

นำยกิตติพงษ์

ชัยพฤกษ์ชัยศรี

ครูผู้ช่วย

๒๕

๒

กศ.บ.

๒๒

๓๔

10

นำงสำวพิชญำภำ

มำนะวิริยภำพ

ครูผู้ช่วย

๒๗

๒

ค.ม.

๒๓

๓๔

11

นำยปริญญำ

บ่อจักพันธ์

ครูผู้ช่วย

๒๕

๒

ศษ.บ.

๒๓

๔๖

12

นำงสำวปรียำกร

โชติพำนัส

ครูผู้ช่วย

๒๙

๒

ค.บ.

๒๓

๒๒

วิทยฐานะ

อายุ

อายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ชั่วโมงสอน
เฉลี่ย

ชั่วโมงเข้ารับ
การอบรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่

ชื่อ-สกุล

๑

นำยพิชัย

เหลืองอรุณ

ชำนำญกำร

๓๙

๑๕

ศศ.บ.

๑๙

๕๔

๒

นำงวรำภรณ์

เนรมิตพำนิชย์

ชำนำญกำร

๔๘

๒๕

ศศ.ม.

๑๗

๔๒

๓

นำงกัญญำ

พงศ์จันทรเสถียร

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๘

๓๕

ศศ.บ.

๑๗

๒๔

๔

นำงศรีวรรณ

เที่ยงตรง

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๘

๓๖

ค.บ.

๑๙

๓๘

๕

นำงธัญวลัย

เคนแพง

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๓

๒๕

ค.ม.

๑๕

๕๔

๖

นำงสำววนิดำ

เด็ดดวง

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๔

๒๔

กศ.ม.

๑๕

๗๐

๗

นำงสำวกิตติมำ

อนันต์กีรติกำร

ชำนำญกำร

๕๔

๒๓

ศศ.บ.

๑๙

๒๔

๘

นำงสำวประทำนพร พุทธิวำส

ชำนำญกำร

๔๓

๒๑

วท.บ.

๒๐

๓๐

๙

นำยวรพจน์

ดวงงำม

ชำนำญกำร

๔๒

๑๔

คอ.ม.

๑๙

๕๘

๑๐

นำยทองจันทร์

เติมจิตร

ชำนำญกำร

๓๙

๑๔

วท.บ.

๑๖

๕๔

๑๑

นำงนฤมล

นิลพันธ์

ชำนำญกำร

๔๐

๘

ศษ.ม.

๒๑

๕๔

๑๕

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________
ที่

ชื่อ-สกุล

วิทยฐานะ

อายุ

อายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ชั่วโมงสอน
เฉลี่ย

ชั่วโมงเข้ารับ
การอบรม

ครู

๓๘

๗

ค.บ.

๑๙

๕๔

ชำนำญกำร

๓๙

๗

คอ.ม.

๒๑

๑๐๒

๑๒

นำงสำวกรรฐวรรณ

จันทร์เปรมปรี

๑๓

นำงสำวจินตนำ

โฮชิน

๑๔

นำยสุชำติ

เขียวสอำด

ครู

๔๐

๖

ศษ.ม.

๑๙

๗๕

๑๕

นำงสำวสุวรรณำ

ทัพทวี

ครู

๓๓

๓

บธ.ม.

๑๙

๕๔

๑๖

นำงสำววรรณพิมล บุนทยะพัธน์

ครูผู้ช่วย

๒๗

๒

ศษ.บ.

๒๑

๒๔

๑๗

นำงสำวธิดำรัตน์

ทิพอุตร

ครูผู้ช่วย

๓๖

๒

บธ.บ.

๒๑

๕๔

๑๘

นำงสำวสุปรำณี

ออกช่อ

ครูผู้ช่วย

๓๑

๒

คอ.ม.

๒๓

๕๔

๑๙

นำงสำวจริยำ

กองคำ

ครูผู้ช่วย

๒๙

๒

ค.ม.

๒๓

๓๒

๒๐

นำงสำวกุหลำบ

ข่ำขันมะลี

ครูผู้ช่วย

๓๒

๑

บช.บ.

๑๙

๒๖

๒๑

นำงสำววลัยลักษณ์

ภูศรี

ครูผู้ช่วย

๓๒

๑

บธ.บ.

๑๙

๒๖

วิทยฐานะ

อายุ

อายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ชั่วโมง
สอนเฉลี่ย

ชั่วโมงเข้ารับ
การอบรม

กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่

๑๖

ชื่อ-สกุล

๑

นำงนิตย์นำถ

ทวีตั๊งตระกูล

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๐

๒๗

ศษ.ม.

๒๐

-

๒

นำงชวนพิศ

ฟุ้งเกียรติ

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๖

๓๓

กศ.บ.

๒๐

๔๐

๓

นำงสำวศุภวรรณ

ว่องสิริไพศำล

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๙

๒๘

ศศ.บ.

๑๙

๒๔

๔

นำงเทวี

หำญวิยำกุล

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๘

๓๗

ศศ.บ.

๒๔

๔๐

๕

นำงตรีรัตน์

โพธิสิทธิ์

ชำนำญกำร

๖๐

๓๖

ค.บ.

๑๘

๒๔

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________
ที่

ชื่อ-สกุล

วิทยฐานะ

อายุ

อายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ชั่วโมง
สอนเฉลี่ย

ชั่วโมงเข้ารับ
การอบรม

๖

นำยเจตน์

สง่ำ

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๘

๓๕

ศศ.ม.

๑๙

๔๐

๗

นำงพัทธนันท์

พิรุณ

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๗

๓๕

ศศ.ม.

๒๐

๔๐

๘

นำงสำวศรินทร์ยำ แพรกทอง

ครู

๓๔

๙

ค.ม.

๒๗

๕๔

๙

นำงสมฤทัย

จิรำพงษ์

ครู

๓๒

๘

ศศ.ม.

๒๔

๔๔

๑๐

นำยฉัตรชัย

เหรียญทอง

ครู

๓๒

๘

ค.บ.

๒๔

-

๑๑

นำยนนกร

มังคละศิริ

ครู

๓๐

๖

ศษ.ม.

๒๖

-

๑๒

นำงเพียงกมล

จอร์แดน

ครู

๔๒

๕

ศษ.ม.

๒๑

๓๖

๑๓

นำงสำวสุรำลัย

เกตุธรรมรัตน์

ครู

๒๙

๕

ศศ.ม.

๒๔

๕๒

๑๔

นำงสำวพรพรรณ

พูลเขำล้ำน

ครู

๒๙

๕

กศ.บ.

๒๔

๔๐

๑๕

นำงสำวพิรญำณ์

นพรัตน์

ครู

๒๙

๓

ศษ.บ.

๒๓

๒๕๖

๑๖

นำงสำวสุปรียำ

ฤทธิ์บำรุง

ครู

๒๘

๓

กศ.บ.

๒๓

-

๑๗

นำงสำวศรัญญำ

อยู่สุข

ครู

๓๓

๓

กศ.บ.

๒๕

๔๐

๑๘

นำงสำวกัญญำณัฐ เครือบุตร

ครู

๓๔

๓

ศศ.บ.

๒๕

-

๑๙

นำงสำวณฐอร

จันทศร

ครูผู้ช่วย

๒๗

๒

กศ.บ.

๒๕

๔๔

๒๐

นำงสำวณัฐณ
ิ ี

ประวัง

ครูผู้ช่วย

๒๙

๒

ศษ.บ.

๒๕

๕๐

๒๑

นำงสำวธวัลรัตน์

ยศเรือง

ครูผู้ช่วย

๒๕

๒

กศ.บ.

๒๔

-

๒๒

นำงสำวธิดำทิพย์

ภูนำโคก

ครูผู้ช่วย

๓๗

๒

ค.บ.

๒๕

-

๒๓

นำยอิสระพงษ์

เดชวงษำ

ครูผู้ช่วย

๒๗

๑

อ.บ.

๒๔

-

๒๔

นำงสำวธนพร

จรจรัญ

ครูผู้ช่วย

๒๗

๑

กศ.บ.

๒๖

๔๘

๒๕

นำงสำววริศรำ

ตู้จินดำ

ครูผู้ช่วย

๒๕

๑

กศ.บ.

๒๔

๔๔

๑๗

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________
ที่
๒๖

ชื่อ-สกุล
นำงสำวฉัตรำภรณ์ นรสิงห์

วิทยฐานะ

อายุ

อายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ชั่วโมง
สอนเฉลี่ย

ชั่วโมงเข้ารับ
การอบรม

ครูผู้ช่วย

๒๗

๑

ค.บ.

๒๖

๑๓๒

วิทยฐานะ

อายุ

อายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ชั่วโมงสอน
เฉลี่ย

ชั่วโมงเข้ารับ
การอบรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่

ชื่อ-สกุล

๑

นำงสำวชุลีลักษณ์

พงษำปำน

ชำนำญกำร
พิเศษ

๕๙

๓๖

กศ.ม.

๑๕

๘

๒

นำงสำวชญำภรณ์

สงครำมรอด

ขำนำญกำร

๓๓

๙

กศ.ม.

๑๘

๕๕

๓

นำยดุสติ

วันวัย

ครู

๓๔

๔

ศษ.บ.

๒๙

๓๘

๔

นำงสำวกชแก้ว

อำจำรีย์

ครู

๔๕

๕

ศศ.บ.

-

-

๕

นำงสำวญำติกำ

เอกวัฒนพันธ์

ครู

๓๑

๓

ค.ม.

๓๐

๔๔

๖

นำงสำวดวงกมล

แก้วเชียงทอง

ครู

๓๒

๒

ศษ.บ.

๒๕

๓๒

๗

นำงสำวภัทรภรณ์

สุขแก้ว

ครูผู้ช่วย

๓๒

๑

ค.บ.

๑๘

๖๐

๘

นำงสำวณัฏฐิยำ

บุญสวน

ครูผู้ช่วย

๒๕

๑

ค.บ.

๒๗

๓๓

๙

นำงสำวสุริษำ

สุทธิวรรณ

ครูผู้ช่วย

๒๖

๑

กศ.บ.

๒๖

๑๐๘

๑๐

นำงสำวนิธิพร

เพ็ชรโชติ

ครูผู้ช่วย

๔๕

๑

กศ.บ.

๑๕

-

๔. ข้อมูลพนักงานราชการจาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด วิชาเอก วิชาสอน และประเภทของ
งบประมาณที่จ้าง
ที่

๑๘

ชื่อ-สกุล

อายุ ประสบการณ์ วุฒิการศึกษา
(ปี)
สูงสุด

วิชาเอก

สอนวิชา

จ้างด้วยเงิน

๑

นำงสำวสำโรจ

ชัยศรี

๔๙

๑๔

ศศ.บ.

กำรจัดกำรทั่วไป

งำนกำรเงิน

งบประมำณ

๒

นำงสมศรี

บุญญำนิตย์

๕๗

๑๑

อ.บ.

ภำษำอังกฤษ

ภำษำอังกฤษ

งบประมำณ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

๕. ข้อมูลครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่สานักงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด วิชาเอก วิชาสอน และ
ประเภทของงบประมาณที่จ้าง
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

ประสบการณ์ วุฒิการศึกษา
(ปี)
สูงสุด

วิชาเอก

สอนวิชา

จ้างด้วยเงิน

๑

นำงสำวพันทิพำ

ฉันทกุล

๔๒

๑๗

บธ.บ.

กำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์

งำนวิชำกำร

งบประมำณ

๒

นำงสำวอัมพวัน

รงค์ทอง

๓๕

๑๑

บธ.บ.

กำรตลำด

งำนประชำสัมพันธ์

งบประมำณ

๓

นำงสำวปัญจรีย์

ศิริทอง

๕๒

๑๐

กศ.บ.

พลศึกษำ

งำนกำรเงิน

งบประมำณ

๔

นำงสุรีย์พรรณ

สำลี

๔๘

๑๓

ปวส.

กำรบัญชี

งำนพัสดุ

รำยได้

๕

นำงสำวเปรมศิริ

เทพำวัฒนำสุข

๓๑

๘

วท.บ.

สุขศึกษำ

งำนพยำบำล

รำยได้

๖

นำงสำววรรณิภำ

คำโล่ห์

๒๖

๒

ส.บ.

สำธำรณสุข

งำนพยำบำล

รำยได้

๗

นำยธนพงษ์

วงศ์นภำ
ไพศำล

๓๖

๗

ค.บ.

คอมพิวเตอร์ศึกษำ

ศูนย์
คอมพิวเตอร์

รำยได้

๘

นำงสำววีรวัลย์

สุชล

๓๕

๖

ศศ.บ.

บรรณำรักษศำสตร์
และสำรนิเทศ
ศำสตร์

งำนห้องสมุด

รำยได้

๙

นำงอุไร

คุณำชล

๖๔

๔

กศ.บ.

ภำษำไทย

งำนพัสดุ

รำยได้

๑๐ นำงสำวฉัตรลักษณ์

สง่ำกุลพิพัฒน์

๖๐

๒

ศศ.บ.

ประวัติศำสตร์

สังคมศึกษำ

งบประมำณ

๑๑ นำยสมยศ

วงศ์คูณ

๒๗

๓

ค.บ.

สังคมศึกษำ

งำนกิจกำร
นักเรียน

รำยได้

๑๒ นำงสำวศิริพร

วงศ์ภักดี

๖๐

๒

ศศ.บ.

ภำษำอังกฤษ

โครงกำรห้องเรียน
พิเศษ

รำยได้

๑๓ นำงสมพิศ

แดงวัง

๖๐

๒

ศศ.ม.

กำรบริหำร
กำรศึกษำ

งำนแนะแนว

รำยได้

๑๔ นำงสำวอณิยำ

อุดล

๒๖

๑

ค.บ.

สังคมศึกษำ

สำนัก
อำนวยกำร

รำยได้

๑๕ Mr. Huang

Zhenrong

๔๔

๑๑

B.A.

Chinese
Speciality

ภำษำจีน

รำยได้

๑๙

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

ประสบการณ์ วุฒิการศึกษา
(ปี)
สูงสุด

วิชาเอก

สอนวิชา

จ้างด้วยเงิน

๑๖ Ms. Tian

Jing

๓๘

๑๐

B.A.

Chinese Lang &
Literature

ภำษำจีน

รำยได้

๑๗ Mrs. Sakita

Phradhan

๔๐

๓

MBA

Business
Administration

ภำษำอังกฤษ

รำยได้

๑๘ Mr. Marc Sotelo Soto

๒๗

๒

B.A.

History

ภำษำอังกฤษ

รำยได้

๑๙ Mr. Charl
Holmes

Luus

๔๒

๓

B.A.

English

ภำษำอังกฤษ

รำยได้

๒๐ Mr. Matthieu

Heuze

๓๒

๓

M.A.

Publishing,
Archives and
Library Science

ภำษำอังกฤษ

รำยได้

๒๑ Mr. Alex

Ilin

๓๓

๓

B.A.
B.A.

Law
Economics and
IT

ภำษำอังกฤษ

รำยได้

๒๒ Mr. Riaan

Joubert

๓๓

๒

B.A.

Teaching English
to Speakers of
Other Languages

ภำษำอังกฤษ

รำยได้

๒๓ Mr.Muramatsu

Mishihisa

๓๒

๒

M.P.A

Administrative
Law

ภำษำญี่ปุ่น

รำยได้

๖. ข้อมูลลูกจ้างประจา จาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด ตาแหน่ง และประเภทของงบประมาณที่จ้าง
ที่

๒๐

ชื่อ-สกุล

อายุ

ประสบการณ์
(ปี)

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ตาแหน่ง

จ้างด้วยเงิน

๑

นำยเสกสันย์

อยู่ชมสุข

๕๒

๒๘

ป.๖

ช่ำงไฟฟ้ำ

งบประมำณ

๒

นำยชัยณรงค์

สมบัติ

๕๔

๓๐

ป.๖

ช่ำงปูน

งบประมำณ

๓

นำยพรพิรณ
ุ

ชมจันทร์

๔๗

๒๓

ป.๖

ช่ำงไฟฟ้ำ

งบประมำณ

๔

นำยสุนทร

รงค์ทอง

๕๐

๒๒

ป.๖

ช่ำงไม้

งบประมำณ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________
ที่

ชื่อ-สกุล

อายุ

ประสบการณ์
(ปี)

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

ตาแหน่ง

จ้างด้วยเงิน

๕

นำยละไม

เปลี่ยนประเสริฐ

๕๙

๓๔

ป.๗

ช่ำงสี

งบประมำณ

๖

นำยแพรว

คำทอง

๕๐

๒๔

ป.๔

ช่ำงไฟฟ้ำ

งบประมำณ

๗

นำยสง่ำ

รงค์ทอง

๕๓

๒๔

ป.๖

ช่ำงปูน

งบประมำณ

๕. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑)
๑) จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ทั้งสิ้น ๓,๐๖๐ คน
จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้น

เพศ

รวม

จานวน
ห้องเรียน

จานวน
นักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

ม.๑

๑๘๔

๓๐๖

๔๙๐

๑๒

๔๐

ม.๒

๒๓๐

๓๔๗

๕๗๗

๑๒

๔๘

ม.๓

๒๑๕

๓๔๐

๕๕๕

๑๒

๔๖

รวม

๖๒๙

๙๙๓

๑,๖๒๒

๓๖

๔๕

ม.๔

๑๗๑

๓๒๒

๔๙๓

๑๒

๔๑

ม.๕

๑๕๕

๓๐๙

๔๖๔

๑๒

๓๙

ม.๖

๑๔๘

๓๓๓

๔๘๑

๑๒

๔๐

รวม

๔๗๔

๙๖๔

๑,๔๓๘

๓๖

๔๐

รวมนักเรียนทั้งหมด

๑,๑๐๓

๑,๙๕๗

๓,๐๖๐

๗๒

๔๓

๒๑

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้น

ปีการศึกษา
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

ม.๑

๕๗๐

๕๗๘

๔๙๐

ม.๒

๕๖๙

๕๖๕

๕๗๗

ม.๓

๕๔๙

๕๕๐

๕๕๕

ม.๔

๕๐๐

๔๖๘

๔๙๓

ม.๕

๔๘๕

๔๙๐

๔๖๔

ม.๖

๔๕๙

๔๗๙

๔๘๑

รวม

๓,๑๓๒

๓,๑๓๐

๓,๐๖๐

๒) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์ของกรมพลศึกษำ หรือสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
ภำคเรียนที่ ๑ ผ่ำนกำรทดสอบ ๒,๖๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗
ภำคเรียนที่ ๒ ผ่ำนกำรทดสอบ ๒,๘๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๒
๓) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตำมเกณฑ์ของกรมอนำมัย ๒,๙๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖
๔) จำนวนนักเรียนที่มีควำมบกพร่องเรียนร่วม ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๙
๕) จำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคัน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๕
๖) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐
๗) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ม.๓ จำนวน ๕๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๑
ม.๖ จำนวน ๔๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๒

๒๒

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

๖. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชา ในระดับ ๓ ขึ้นไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จาแนกตามระดับชั้น

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชา ในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

๒๓

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

๗. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เทียบกับผลการทดสอบเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ สพฐ.

๒๔

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๑

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เทียบกับผลการทดสอบเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ สพฐ.

๒๕

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

๘. ข้ อ มู ล ผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ สมรรถนะส าคั ญ ของผู้ เ รี ย น การอ่ า น
คิด วิเคราะห์ และเขียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชั้น

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ม.๑

๔๙๓

๔๐๔

๘๘

๑

๐

ม.๒

๕๗๕

๔๕๗

๑๐๙

๘

๑

ม.๓

๕๔๘

๔๖๓

๘๐

๕

๐

ม.๔

๔๙๓

๓๙๘

๙๒

๒

๑

ม.๕

๔๕๐

๓๔๗

๑๐๒

๐

๑

ม.๖

๔๗๘

๓๖๕

๑๑๐

๓

๐

รวม

๓,๐๓๗

๒,๔๓๔

๕๘๑

๑๙

๓

คิดเป็นร้อยละ

๑๐๐

๘๐.๑๔

๑๙.๑๓

๐.๖๓

๐.๑๐

ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ด้าน

๒๖

จานวน
นักเรียนทั้งหมด

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑) ความสามารถในการสื่อสาร

๓,๐๓๗

๒,๔๕๓

๕๗๗

๓

๔

๒) ความสามารถในการคิด

๓,๐๓๗

๒,๖๗๖

๓๕๓

๒

๖

๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา

๓,๐๓๗

๒,๕๔๙

๔๘๐

๒

๖

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
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ด้าน

จานวน
นักเรียนทั้งหมด

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

๓,๐๓๗

๒,๗๓๓

๓๐๑

๓

๐

๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

๓,๐๓๗

๒,๕๗๘

๔๕๑

๔

๔

รวม

๑๘,๒๒๒

๑๒,๙๘๙

๒,๑๖๒

๑๔

๒๐

คิดเป็นร้อยละ

๑๐๐

๗๑.๒๘

๑๑.๘๖

๐.๐๘

๐.๑๑

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชั้น

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ม.๑

๔๙๓

๔๑๐

๘๓

๑

๐

ม.๒

๕๗๕

๔๕๖

๑๑๕

๓

๑

ม.๓

๕๔๘

๔๖๓

๘๐

๕

๐

ม.๔

๔๙๓

๓๙๘

๙๒

๒

๑

ม.๕

๔๕๐

๓๖๓

๘๖

๐

๑

ม.๖

๔๗๘

๓๗๘

๙๘

๒

๐

รวม

๓,๐๓๗

๒,๔๖๘

๕๕๔

๑๓

๓

คิดเป็นร้อยละ

๑๐๐

๘๑.๒๖

๑๘.๒๔

๐.๔๓

๐.๑๐

๒๗
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระดับชั้น

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

จานวน/ร้อยละของ
นักเรียน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ม.๑

๔๙๓

๔๙๒

๑

ม.๒

๕๗๕

๕๗๐

๕

ม.๓

๕๔๘

๕๔๕

๓

ม.๔

๔๙๓

๔๘๘

๕

ม.๕

๔๕๐

๔๕๐

-

ม.๖

๔๗๘

๔๗๘

-

รวม

๓,๐๓๗

๓,๐๒๓

๑๔

คิดเป็นร้อยละ

๑๐๐

๙๙.๕๓

๐.๔๗

๙. ข้อมูลอาคารสถานที่
อำคำรเรียนเดิม จำนวน ๗ หลัง อำคำรประกอบ จำนวน ๒ หลัง ห้องน้ำ จำนวน ๖ หลัง สนำมกีฬำ จำนวน
๓ สนำม (ได้แก่ สนำมฟุตบอล สนำมฟุตซอล และสนำมบำสเกตบอล) และโรงยิมเนเซียม จำนวน ๑ แห่ง
รำยละเอียดห้องปฏิบัติกำร/ประกอบกำร มีดังนี้
๑) ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
๓ ห้อง
๒) ห้องคอมพิวเตอร์
๕ ห้อง
๓) ห้องดนตรี-นำฏศิลป์
๔ ห้อง
๔) ห้องปฏิบัติกำรศิลปะ
๓ ห้อง
๕) ห้องปฏิบัติกำรงำนอำชีพ/คหกรรม
๔ ห้อง
๖) ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ
๔ ห้อง
๗) ห้องกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๑ ห้อง
๘) ห้องพยำบำล
๑ ห้อง
๒๘

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
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๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)

ห้องสมุดโรงเรียน
ห้องกิจกรรมแนะแนว
ห้องโสตทัศนศึกษำ
ห้องศูนย์พัฒนำผู้เรียนเรียนรวม
ห้องประชุม
สำนักงำนประชำสัมพันธ์
หอประชุมและโรงอำหำร
ห้องเรียนพิเศษ (อำคำรหลังใหม่)
ห้องพักครูพิเศษ (อำคำรหลังใหม่)

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๙
๑

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
หลัง
ห้อง
ห้อง

๑๐. ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลงบประมาณการรายรับเงินอุดหนุนรายหัว งบประมาณ ๒๕๖๒
ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนรายหัว
งบประมาณ ๒๕๖๒
1. เงินอุดหนุนรำยหัวเหลือจ่ำย งปม.๒๕๖๑
2. เงินอุดหนุนรำยหัว งปม.๒๕๖๒

รวมรับ

ประมาณการรายจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว
งบประมาณ ๒๕๖๒

๗,๐๐๐,๐๐๐ 1. ค่ำสำธำรณูปโภค

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 2. ค่ำซ่อมบำรุงอำคำรสถำนที่

๑,๐๐๐,๐๐๐

3. งบประมำณพัฒนำวิชำกำร

๘,๔๐๐,๐๐๐

4. งบประมำณกลุ่มบริหำร

๔,๒๐๐,๐๐๐

5. งบประมำณสำรองจ่ำย

๑,๔๐๐,๐๐๐

๑๘,๐๐๐,๐๐๐

รวมจ่าย

๑๘,๐๐๐,๐๐๐

๒๙
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ข้อมูลงบประมาณการรายรับเงินรายได้ งบประมาณ ๒๕๖๒
ประมาณการรายรับเงินรายได้ งบประมาณ 2561
1. เงินรำยได้เหลือจ่ำย งปม.๒๕๖๑

ประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ งบประมาณ 2561

๔,๐๐๐,๐๐๐ 1. ค่ำสอนคอมพิวเตอร์เกินมำตรฐำนที่รัฐจัดให้

2. เงินรำยได้ปีงบประมำณ ๒๕๖๒

๒๑,๐๐๐,๐๐๐ 2. ค่ำจ้ำงครูชำวต่ำงประเทศ

๓,๙๐๐,๐๐๐

3. ค่ำจ้ำงครูที่มีควำมเชี่ยวชำญในสำขำเฉพำะ

๓,๐๐๐,๐๐๐

4. ค่ำจ้ำงบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ

๔,๐๐๐,๐๐๐

5.ค่ำสำธำรณูปโภคสำหรับนักเรียนในห้องเรียน
ปรับอำกำศ

๖,๐๐๐,๐๐๐

6. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดร่วมโครงกำรและกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนเกินมำตรฐำนที่รัฐจัดให้

๙๐๐,๐๐๐

7. ค่ำประกันอุบัติเหตุนักเรียน

๖๐๐,๐๐๐

8. ค่ำตรวจสุขภำพนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจำกกำรใช้บริกำรสำธำรณสุขของรัฐ

๓๐๐,๐๐๐

9. ค่ำบัตรนักเรียนสมำร์ทกำร์ด

๗๙๐,๐๐๐

10. ค่ำซ่อมบำรุงเเละรักษำเครื่องใช้สำนักงำน

๕๐๐,๐๐๐

11. ค่ำจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์เเละวัสดุสำนักงำน

๑๕๐,๐๐๐

12. ค่ำเช่ำยำนพำหนะกรณีจำเป็น

๕๐,๐๐๐

13. ค่ำซ่อมและซื้อทดแทนกล้องวงจรปิด

๓๐๐,๐๐๐

14. ค่ำซ่อมบำรุง ซื้อทดแทนคอมพิวเตอร์

๙๕๒,๐๐๐

15.ค่ำโครงข่ำยอินเตอร์เน็ตอำคำรแบบเรียน
พิเศษ 5 ชั้น
รวมรับ

๓๐

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

๑,๙๐๐,๐๐๐

๑,๕๘๙,๐๐๐

รวมจ่าย ๒๔,๙๓๑,๖๐๐
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๑๑. ข้อมูลสภาพชุมชน
๑๑.๑ สภาพชุมชนรอบบริ เ วณโรงเรี ยน มีลั กษณะเป็นชุมชนเมืองเขตชั้น ในที่ มีควำมหนำแน่น ทั้งใน
เรื่องของที่อยู่อำศัยและหน่วยงำนรำชกำร มีชุมชนทั้งขนำดใหญ่และขนำดเล็ก กระจำยตัวอยู่ในแขวงทั้ง ๔ แขวง คือ
แขวงทุ่งพญำไท แขวงถนนพญำไท แขวงถนนเพชรบุ รี และแขวงมัก กะสั น มีประชำกรประมำณ ๗๕,๐๐๐ คน
บริ เ วณใกล้ เ คี ย งโดยรอบโรงเรี ย น มี ชุ ม ชนตั้ ง อยู่ ๒๕ ชุ ม ชน ประชำกรส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศำสนำพุ ท ธ ประเพณี /
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ กำรทอผ้ำไหมและกำรทำตุ๊กตำแฮนด์เมด “บำงกอกดอลล์”
๑๑.๒ สถานภาพของผู้ปกครอง ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ อำชีพหลัก คือ
รั บ จ้ ำ ง/รั บ รำชกำร ส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศำสนำพุ ท ธ ฐำนะทำงเศรษฐกิ จ /รำยได้ โดยเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น อยู่ ร ะหว่ ำ ง
๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บำท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๔-๕ คน
๑๑.๓ โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน โรงเรียนตั้งอยู่ ณ ที่เช่ำสำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์
อยู่ใจกลำงเมือง กำรคมนำคมสะดวก จึงเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำภำษำญี่ปุ่นและภำษำจีน ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทำงประวัติศำสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ที่สำคัญในสมัยรัชกำลที่ ๕ มำกมำย เช่น พระรำชวังพญำไท พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกำด บำงกอกดอลล์ พิพิธภัณฑ์
ธรณีวิทยำ และอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ ถือเป็นแหล่งเรี ยนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำที่สำคัญของนักเรียน อย่ำงไรก็ตำม
บุคลำกรของโรงเรียนที่มีควำมรู้ควำมชำนำญและมีประสบกำรณ์สอนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรเกษียณอำยุรำชกำร

๑๒. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดสอนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑
(หลักสูตรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล) โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสำระกำรเรียนรู้และเวลำเรียน ดังต่อไปนี้
ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-๓)
ระดับ
ชั้น

ภาษาไทย

ม. ๑
ม. ๒
ม. ๓
รวม

๑๘.๕๒
๑๘.๕๒
๑๕.๓๘
๕๒.๔๒

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ
ศาสนา
และ
และวัฒนธรรม พลศึกษา
๑๑.๑๑
๑๑.๑๑
๑๑.๑๑
๓๓.๗๖

๑๑.๑๑
๑๑.๑๑
๑๑.๕๔
๓๓.๗๖

๑๔.๘๑
๑๔.๘๑
๑๕.๓๘
๔๕.๐๑

๗.๔๑
๗.๔๑
๗.๖๙
๒๒.๕๑

๗.๔๑
๗.๔๑
๗.๖๙
๒๒.๕๑

การงาน
ภาษา
อาชีพ ต่างประเทศ
และ
เทคโนโลยี
๗.๔๑
๑๑.๑๑
๗.๔๑
๑๑.๑๑
๗.๖๙
๑๑.๕๔
๒๒.๕๑
๓๓.๗๖

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รวม

๑๑.๑๑
๑๑.๑๑
๑๑.๕๔
๓๓.๗๖

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๓๑
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● จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี
กลุ่มการเรียน

จานวนชั่งโมง/ปี
ม.๑

ม.๒

ม.๓

ห้องเรียนปกติ

๑,๓๔๐

๑,๔๒๐

๑,๓๘๐

ห้องเรียนนำร่องภำษำจีน

๑,๔๒๐

๑,๕๐๐

๑,๔๖๐

ห้องเรียนนำร่องภำษำญี่ปุ่น

๑,๔๒๐

๑,๕๐๐

๑,๔๖๐

ห้องเรียนพิเศษคณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์

๑,๔๖๐

๑,๖๒๐

๑,๖๒๐

ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program

๑,๕๐๐

๑,๕๘๐

๑,๕๔๐

● แผนกำรเรียนรู้/จุดเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนที่ต้องกำรเน้นเป็นพิเศษ คือ ห้องเรียนพิเศษคณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์
ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program ห้องเรียนควำมสำมำรถพิเศษด้ำนภำษำจีนและภำษำญี่ปุ่น
ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-๖)
เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ระดับชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ
ศาสนา
และ
และวัฒนธรรม พลศึกษา
ม. ๔
ม. ๕
ม. ๖
รวม

๑๘.๕๒
๑๘.๕๒
๑๘.๓๘
๕๒.๔๒

๑๑.๑๑
๑๑.๑๑
๑๑.๕๔
๓๓.๗๖

๑๑.๑๑
๑๑.๑๑
๑๑.๕๔
๓๓.๗๖

๑๔.๘๑
๑๔.๘๑
๑๕.๓๘
๔๕.๐๑

๗.๔๑
๗.๔๑
๗.๖๙
๒๒.๕๑

๗.๔๑
๗.๔๑
๗.๖๙
๒๒.๕๑

การงาน
ภาษา
อาชีพ ต่างประเทศ
และ
เทคโนโลยี
๗.๔๑
๑๑.๑๑
๗.๔๑
๑๑.๑๑
๗.๖๙
๑๑.๕๔
๒๒.๕๑
๓๓.๗๖

● จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี
กลุ่มการเรียน

๓๒

จานวนชั่งโมง/ปี
ม.๔

ม.๕

ม.๖

ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์

๑,๕๓๕

๑,๒๙๕

๑,๒๙๕

ห้องเรียนคณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ พำณิชยกรรม

๑,๓๗๕

๑,๓๕๕

๑,๒๑๕

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รวม

๑๑.๑๑
๑๑.๑๑
๑๑.๕๔
๓๓.๗๖

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________
กลุ่มการเรียน

จานวนชั่งโมง/ปี
ม.๔

ม.๕

ม.๖

ห้องเรียนคณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน
ภำษำญี่ปุ่น

๑,๓๗๕

๑,๒๗๕

๑,๑๓๕

ห้องเรียนคณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ศิลปกรรม

๑,๔๕๕

๑,๓๕๕

๑,๒๑๕

ห้องเรียนภำษำอังกฤษ ภำษำฝรั่งเศส

๑,๓๗๕

๑,๒๑๕

๑,๒๑๕

ห้องเรียนภำษำอังกฤษ ภำษำญี่ปนุ่

๑,๓๗๕

๑,๒๑๕

๑,๒๑๕

ห้องเรียนภำษำอังกฤษ ภำษำจีน

๑,๓๗๕

๑,๒๑๕

๑,๒๑๕

ห้องเรียนภำษำอังกฤษ ภำษำเยอรมัน

๑,๓๗๕

๑,๒๑๕

๑,๒๑๕

ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

๑,๖๑๕

๑,๓๗๕

๑,๓๗๕

● แผนกำรเรียนรู้/จุดเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนที่ต้องกำรเน้นเป็นพิเศษ คือ ห้องเรียนพิเศษคณิตศำสตร์วิทยำศำสตร์-ภำษำอังกฤษ

๑๓. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑) แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ห้องสมุด

มีจำนวนหนังสือในห้องสมุด ประมำณ ๓๘,๕๐๐ เล่ม
จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เฉลี่ย ๑,๐๓๒ คน/วัน
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๙๘ โดยมีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรสืบค้นในห้องสมุด ๑๕ เครื่อง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีจำนวนคอมพิวเตอร์ ๒๑๐ เครื่อง
ใช้เพื่อกำรเรียนกำรสอนและสืบค้นข้อมูล ๒๐๐ เครื่อง
จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลในศูนย์คอมพิวเตอร์ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
เฉลี่ย ๒๒๐ คน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๔

๓๓

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
ที่

๓๔

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้
(ครั้ง/ปี)

จานวนผู้เข้าใช้

๑ พิพิธภัณฑ์เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธำนี

๑

๔๒๓

๒ วังรีรีสอร์ท จ.นครนำยก

๑

๓๖

๓ ค่ำยประวัติศำสตร์ จ.จันทบุรี

๑

๓๖

๔ งำนอุ่นไอรัก คลำยควำมหนำว กรุงเทพมหำนคร

๑

๔๒

๕ สวนพฤกษศำสตร์พุแค จ.สระบุรี

๑

๕๔๒

๖ พิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์ จ.ปทุมธำนี

๓

๗๒๖

๗ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

๑

๑๐๐

๘ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

๑

๒๐๐

๙ มหำวิทยำลัยรังสิต

๑

๑๐

๑๐ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดบึงฉวำก

๓

๑๐๐

๑๑ หมู่บ้ำนอนุรักษ์พันธุ์ควำยไทย

๓

๑๐๐

๑๒ ตลำดสำมชุก

๓

๑๐๐

๑๓ ตลำดสดในกรุงเทพมหำนคร

๑

๙๔

๑๔ ป้ำยจรำจรในกรุงเทพมหำนคร

๑

๑๔๕

๑๕ ประเทศสิงคโปร์

๑

๓๖

๑๖ สถำบันเกอเธ่ สำทร

๑

๓๔

๑๗ โรงเรียนอัสสัมชัญ บำงรัก

๒

๓๔

๑๘ ชวำลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม

๑

-

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

ที่

แหล่งเรียนรู้

สถิติการใช้
(ครั้ง/ปี)

จานวนผู้เข้าใช้

๑๙ สวนสันติภำพ กรุงเทพมหำนคร

๑

๑๐๐

๒๐ ค่ำย ๓ วัน ๒ คืน วิทยำศำสตร์โบรำณคดี อ.ปำกช่อง จ. นครรำชสีมำ

๑

๑๑๐

๒๑ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ จ.นครนำยก

๑

๑๑๐

๒๒ มำร์เวล เอ็กพีเรียน บำงนำ

๑

๘๐

๒๓ สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ อิมแพค เมืองทองธำนี

๑

๘๐

๒๔ ป่ำชำยเลน หำดเตยงำม จ.ชลบุรี

๑

๕๒๐

๒๕ นิทรรศกำรบทเรียนในควำมมืด “Dialogue in the dark”

๑

๓๐

๒๖ ค่ำยพัฒนำทักษะชีวิตและแนะแนวทำงกำรศึกษำต่อ จ.ชลบุรี

๑

๒๒

๒๗ ศูนย์พัฒนำชนบทผสมผสำนซับใต้ จ.นครรำชสีมำ

๑

๑๐๘

๒๘ ค่ำยวิทย์คณิต โกลเด้นโกลด์ รีสอร์ท จ.นครรำชสีมำ

๑

๓๖

๒๙ Scenical World Khao Yai จ.นครรำชสีมำ

๑

๑๐๐

๓๐ ฟำร์มโชคชัย จ.นครรำชสีมำ

๑

๑๐๐

ณ จัตุรัสจำมจุรี กรุงเทพมหำนคร

๓) ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่กลุ่มสาระการเรียนรู้เชิญมาให้ความรู้แก่บุคลากร
และนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ที่

ชื่อ-สกุล

๑ นำงสำวกฤษณำ ครุฑธกะ

สถิติที่ให้ความรู้
(ครั้ง/ปี)
๑

ให้ความรู้เรื่อง
O-NET ภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓

๓๕

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

ที่

ชื่อ-สกุล

สถิติที่ให้ความรู้
(ครั้ง/ปี)

ให้ความรู้เรื่อง

๒ นำยจำรุกิตติ์ วิทยำปัญญำนนท์

๑

O-NET ภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖

๓ นำงสำวเสำวรักษ์ ยมะคุปต์

๑

ระบำมำตรฐำน เพลง ระบำพรหมำสตร์

๔ นำยอภินันท์

๕

กำรช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

๕ ศูนย์อนำมัยมักะสัน

๕

กำรดูแลสุขภำพอนำมัยของหนังศีรษะ

๖ นำยวิเชียร วัฒนวิกรรม

๔๓๒

รำยวิชำ ฟิสิกส์

๗ ดร. มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล

๑๔๔

รำยวิชำ ฟิสิกส์

๘ ผศ.ดร. สมำน แก้วไวยุทธ

๔๓๒

รำยวิชำ ชีววิทยำ

๙ ดร. งำมจิต ไพรงำม

๑๐๘

รำยวิชำ เคมี

๑๐ รศ.ดร. วีณำ เสียงเพรำะ

๑๐๘

รำยวิชำ เคมี

๑๑ นำยภำวิญญ์ วงศ์คำไพร

๒๑๖

รำยวิชำ เคมี

๑๒ นำงสำวกุนนที ดนัยสวัสดิ์

๓๒๐

รำยวิชำ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ม.๕ และ ม.๖

๑๓ นำงนันทวัน มั่นจิตร

๒๔๐

รำยวิชำ คณิตศำสตร์เพิ่มเติม ม.๒ และ ม.๔

๑๔ นำยอัฐวิช นริศยำพร

๑๖๐

รำยวิชำ คณิตศำสตร์เสริมทักษะ ม.๑ และ ม.๓

๑๕ นำงสจีพรรณ บุญเตปิณ

๑

กำรผลิตสื่อ-เอกสำรอักษรเบรลล์

๑๖ นำงสำวดุสิดำ ทินมำลำ

๑๐

เทคนิคกำรช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ควำมต้องกำรพิเศษ

๓๖

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

๑๔. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
สถานศึกษา
● ระดับประเทศ
ที่

ประเภทของการประกวด/แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

๑

โครงกำร “กระโดดเชือก ทำงเลือกเยำวชน พ้นโรคหัวใจ”
คะแนนรวมสูงสุดประเภททีมว่องไว

ถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี/
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ฯ

๒

โครงกำรคัดเลือกกำรดำเนินงำนที่ส่งเสริมคุณภำพและ

รำงวัลชมเชย
สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนกำรศึกษำประสบผลสำเร็จกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๓

สถำนศึกษำคุณภำพ ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ระดับ ๑ ดำว

ระดับ ๑ ดำว สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑

● หน่วยงานภายนอก
ที่

ประเภทของการประกวด/แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

๑

กำรประกวดกำรแข่งขันโต้คำรมอุดมธรรม (รอบคัดเลือก)
มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย
โครงกำรประเพณีวันสำคัญของชำติและศำสนำ “วันวิสำขบูชำ”

๒

โครงกำรกรุงเทพสีเขียว

กรุงเทพมหำนครเพชรไพลิน

๓

โรงเรียนส่งเสริมกำรอ่ำนในโครงกำร

บริษัท นำนมีบุ๊คส์ จำกัด

๓๗

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

ผู้บริหาร/ครู
● ระดับประเทศ
ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

๑

นำงสำวสุปรียำ
นำงสำวธนพร

ฤทธิ์บำรุง
จรจรัญ

๒

นำงสำวสุรำลัย
นำยฉัตรชัย

เกตุธรรมรัตน์
เหรียญทอง

ประเภทของการประกวด/แข่งขัน
กำรประกวดละครสั้น ภำษำญี่ปุ่น
ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

ครูที่ปรึกษำนักเรียนเเข่งขัน NJ
Spelling Bee

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล
เข้ำรอบคัดเลือกโดยสมำคมครู
ภำษำเเละวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่ง
ประเทศไทยร่วมกับ The
Japan Foundation,
Bangkok
เข้ำรอบ ๕๐ คนสุดท้ำยกำรเเข่ง
ขัน NJ Speeling Bee ๒๐๑๗
บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหำชน)

● ระดับภูมิภาค/เขตพื้นที่การศึกษา
ที่
๑

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

นำยไชยำ กัญญำพันธุ์

รำงวัล MOE Awards ๒๕๕๙

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน

สำขำเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๑

พระมหำกษัตริย์ ประเภทบุคคล

๒

๓

นำยไชยำ กัญญำพันธุ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน

รำงวัลบุคคลผู้เสียสละ อุทิศตนเพื่อเป็นประ

นำยอนันต์ วัฒนะวิทย์

รำงวัล SESAO1 AWARDS ประจำปี ๒๕๖๐

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

๓๘

โยนช์ทำงกำรศึกษำ

ประเภท ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๑
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๑

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

ที่
๔

ผู้ที่ได้รับรางวัล
นำยอดุลย์ ย่ำพรหม
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน

๕

นำยอภิชำติ

จุ่นหัวโทน

ประเภทของการประกวด/แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

รำงวัล SESAO1 AWARDS ประจำปี ๒๕๖๑
ประเภท ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๑

กำรคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมควำม

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนส่งเสริมควำม

ประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

ประพฤตินักเรียนดีเด่น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน

๖

นำงทยิดำ

ตั้งตระกูล

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ประจำ ลูกจ้ำงชั่วครำว
ดีเด่น สพม.๑ (SESAO1 AWARDS)

SESAO1 AWARDS / สพม.๑

๗

นำงทยิดำ

ตั้งตระกูล

ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ร่วมกำรประกวดโครงงำน
ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ (ทีม ๓ คน)
ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และ
เทคโนโลยีของนักเรียน
ปีกำรศึกษำ๒๕๖๑

เหรียญเงิน/สพม.๑

๘

นำงสำวภรณ์ทิพย์

ทองวิเศษ

ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ร่วมกำรประกวดโครงงำน
ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไป
ประยุกต์ใช้(ทีม ๓ คน)
ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และ
เทคโนโลยีของนักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

รำงวัลเหรียญเงิน/สพม.๑

๙

นำงสำวธิรมันต์

เจือยจันทร์

ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ร่วมกำรประกวดโครงงำน
ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ (ทีม ๓ คน)
ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

รำงวัลเหรียญเงิน/สพม.๑

๓๙

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

ที่

๔๐

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

๑๐ นำยชนำธิป

พงศ์เสน่ห์วิทยำ

ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ร่วมกำรแข่งขันต่อสมกำร
คณิตศำสตร์ (A-math) (๒ คน)
ได้รับรำงวัลเหรียญทอง
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

เหรียญทอง/สพม.๑

๑๑ นำงสำวผกำทิพย์

รันสูงเนิน

ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ร่วมกำรแข่งขัน
ซูโดกุ (เดี่ยว)
ได้รับรำงวัลเหรียญทอง
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

เหรียญทอง/สพม.๑

๑๒ นำงสำวภรณ์ทิพย์

ทองวิเศษ

ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ร่วมกำรประกวดโครงงำน
ประเภทบูรณำกำรควำมรู้ในคณิตศำสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ (ทีม ๓ คน)
ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

เหรียญเงิน/สพม.๑

๑๓ นำงสำวเกวลิน

แววสง่ำ

ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ร่วมกำรแข่งขันต่อสมกำร
คณิตศำสตร์ (A-math) (๒ คน)
ได้รับรำงวัลเหรียญทอง
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

เหรียญทอง/สพม.๑

๑๔ นำยศุภชัย

ศรีเจริญ

ผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ร่วมกำรแข่งขัน
ซูโดกุ (เดี่ยว) ได้รับรำงวัลเหรียญทอง
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

เหรียญทอง/สพม.๑

๑๕ นำยทวีศักดิ์

หงส์อำรยะชน

กำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนำรี โดย
กำรส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ
เนตร

-ชนะเลิศ เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ ลูกเสือ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

นำรี ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑

สำมัญรุ่นใหญ่ สพม.๑

๑๖ น.ส.กชวรำ

ทองปรำงค์

ชุมนุมลูกเสือ-เนตรนำรี เครือข่ำย
สถำบันกำรศึกษำในรัชกำลที่๖และสมเด็จพระเจ้ำ
ภคินีเธอฯ ครั้งที่ ๖

เกียรติบตั ร
มูลนิธิพระบรมรำชำนุสรณ์
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ในพระบรมรำชูปถัมภ์

๑๗ นำยธนำกร

จันทนำกร

ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย

เหรียญเงิน/สพม.๑

๑๘ นำงสำวดำรำวรรณ ลิขิต

ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวดโครงงำน
วิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย

เหรียญเงิน/สพม.๑

๑๙ นำงสำวสุนิต

จันทร์คง

ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวดมำรยำท
ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

เหรียญทอง/สพม.๑

๒๐ นำยอำนำจ

ชีวังกุล

ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวดภำพยนตร์
สั้น

เหรียญทอง/สพม.๑

๒๑ นำงบุษยรำ

นิรันดรธรำกุล

ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวดมำรยำท
ไทย

เข้ำร่วม/สพม.๑

๒๒ นำงสำวสุภำพร

เสนเพ็ง

๑. ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วม
กำรประกวดมำรยำทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น
๒. ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วม
กำรประกวดสวดมนต์แปล ม.ต้น-ปลำย
๓. ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวดสวดมนต์
หมู่สรภัญญะ สรรเสริญพระรัตนตรัย ระดับภำค
กลำง (กรุงเทพมหำนคร)
๔. ประกวดระเบียบแถวสวนสนำม

๑. เข้ำร่วมกำรแข่งขัน/สพม.๑
๒. รำงวัลเหรียญทอง/สพม.๑
๓.รำงวัลชมเชย/กรมศำสนำ
๔. รำงวัลชนะเลิศ/สพม.๑

๒๓ นำงสำวกณิชชำ

ศิริศักดิ์

๑. ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วม
กำรประกวดมำรยำทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย

๑. รำงวัลเหรียญทอง/สพม.๑
๒. รำงวัลเหรียญเงิน/สพม.๑

๔๑

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

๒. ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วม
กำรประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น

๔๒

๒๔ นำงสำวจุไรรัตน์

แก้วมณี

ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวด
สวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.ต้น-ปลำย

รำงวัลเหรียญทอง/สพม.๑

๒๕ นำงสำวสุทธิตำ

อินพรม

ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวดเล่นนิทำน
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

รำงวัลเหรียญทอง/สพม.๑

๒๖ นำงสำวอำทิตยำ

วงษ์วรรณ

ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวดเล่นนิทำน
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

รำงวัลเหรียญทอง/สพม.๑

๒๗ นำงสำววัลภำ

คณำนันท์

ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวดร้องเพลง
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

รำงวัลเหรียญเงิน/สพม.๑

๒๘ นำงสำวอำรฎำ

สุขยำนุดิษฐ์

ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวดร้องเพลง
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

รำงวัลเหรียญเงิน/สพม.๑

๒๙ นำงสำวพิชชำภำ

หำรไชย

๑. ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวดร้องเพลง
คุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
๒. ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวดมำรยำท
ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

๑. รำงวัลเหรียญเงิน/สพม.๑
๒. รำงวัลเหรียญทอง/สพม.๑

๓๐ นำงสำวน้ำผึ้ง

สุดแน่น

ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันตอบปัญหำ
ทำงสุขศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

รำงวัลเหรียญทองแดง/สพม.๑

๓๑ นำยธเนศ

สุทธิจุฑำมณี

ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันตอบปัญหำทำง รำงวัลเหรียญทองแดง/สพม.๑
สุขศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

๓๒ นำยชัชวำล

พฤกษ์พงศ์พันธ์

ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันตอบปัญหำทำง
สุขศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

รำงวัลเหรียญเงิน/สพม.๑

๓๓ นำงสำวมนฤดี

ฤกษ์พำดี

ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันตอบปัญหำทำง
สุขศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

รำงวัลเหรียญเงิน/สพม.๑

๓๔ นำงสำววริศรำ

ตู้จินดำ

กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำจีน ม.๑-ม.๓
ประเภททีม ๒ คน

รำงวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๒ /สพ
ม.๑

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

๓๕ นำงสมฤทัย

จิรำพงษ์

๑. กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำจีน
ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน
๒. กำรแข่งขันละครสั้นภำษำจีน
ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน

๓๖ นำงสำวณัฐินี
นำงเพียงกมล

ประวัง
จอร์แดน

กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำฝรั่งเศส ระดับชั้นม.
๔-๖

รำงวัลเหรียญทองแดง/สพม.๑

๓๗ นำงสำวณัฐินี
นำงเพียงกมล

ประวัง
จอร์แดน

กำรแข่งขันละครสั้นภำษำฝรั่งเศส
ระดับชั้นม.๔-๖

รำงวัลเเหรียญเงิน อันดับ ๒/สพม.๑

๓๘ นำยฉัตรชัย

เหรียญทอง

กำรเเข่งขัน Multi-skills ระดับชั้น
ม.๔-๖

รำงวัลเหรียญเงิน/สพม.๑

กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำเยอรมัน ระดับชั้น
ม.๔-๖

รำงวัลเหรียญทองแดง/สพม.๑

๓๙

นำงสำวฉัตรำภรณ์ นรสิงห์

๑. รำงวัลเหรียญทอง อันดับ ๔
/สพม.๑
๒. รำงวัลเหรียญทอง อันดับ ๔
/สพม.๑

๔๐ นำงสำวณฐอร

จันทรศร

กำรแข่งขันทักษะภำษำจีน ประเภทกำรแข่งขัน
คัดลำยมือภำษำจีนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน
โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ

๔๑ นำงสมฤทัย

จิรำพงษ์

กำรแข่งขันทักษะภำษำจีน ประเภทกำรแข่งขัน
คัดลำยมือภำษำจีนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน
โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ

๔๒ นำงสำววริศรำ

ตู้จินดำ

๑. กำรแข่งขันทักษะภำษำจีน ประเภทกำรแข่งขัน
เขียนศัพท์ตำมคำบอก ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
๒. กำรแข่งขัน เปิดพจนำนุกรม ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น

๑. ชนะเลิศ ศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน
โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
๒. รองชนะเลิศอันดับ ๑ ศูนย์
เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำจีน โรงเรียนศรีอยุธยำ
ในพระอุปถัมภ์ฯ

๔๓ นำยนนกร

มังคละศิริ

กำรเเข่งขัน crossword ระดับชั้น ม.๔-๖

๔๔

นำงสำวกัญญำณัฐ เครือบุตร

กำรเเข่งขัน crossword ระดับชั้น ม.๑-๓

รำงวัลเหรียญเงิน/สพม.๑
รำงวัลเหรียญเงิน/สพม.๑

๔๓

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

ที่

๔๔

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

กำรเเข่งขัน Multi-skills ระดับชั้น ม.๔-๖

รำงวัลเหรียญเงิน/สพม.๑

๔๕ นำยฉัตรชัย

เหรียญทอง

๔๖ นำงสำวพิรญำณ์

นพรัตน์

๑. ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมกำรแข่งขันพูดเพื่อ
อำชีพภำษำญี่ปุ่น ม. ๔-๖
๒. ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมกำรเรียงควำม
ภำษำญี่ปุ่น ม.๔-๖
๓. ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมวำดภำพจำกกำรฟัง
ภำษำญี่ปุ่น
๔. ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมอ่ำนออกเสียง
ภำษำญี่ปุ่น

๑. รำงวัลระดับเหรียญทอง/สพม.๑
๒. รำงวัลระดับเหรียญทองแดง
/สพม.๑
๓. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
/สพม.๑
๔. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
/สพม.๑

๔๗ นำงสำวสุปรียำ

ฤทธิ์บำรุง

๑. ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมกำรประกวดละคร
สั้นภำษำญี่ปุ่น ม.4-6
๒. ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมกำรเล่ำเรื่องจำก
ภำพภำษำญี่ปุ่น
๓. ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมวำดภำพจำกกำรฟัง
ภำษำญี่ปุ่น
๔. ครูผู้สอนนักเรียน เปิดพจนำนุกรม (KANJI
KODASHA)
๕. ครูผู้สอนนักเรียน เล่ำเรื่องจำกภำพ

๑. รำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
/สพม.๑
๒. รำงวัลระดับเหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒/สพม.๑
๓. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
/สพม.๑
๔. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
/สพม.๑
๕. รำงวัลชมเชย/สพม.๑

๔๘ นำงสำวธนพร

จรจรัญ

๑. ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมกำรประกวดละคร
สั้นภำษำญี่ปุ่น ม.๔-๖
๒. ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมพูดเพื่ออำชีพ
ภำษำญี่ปุ่น ม.๑-๒
๓. ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมเขียนตำมคำบอก
ภำษำญี่ปุ่น
๔. ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมคัดลำยมือ ม.ต้น
๕. ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมคัดลำยมือ ม.๔

๑. รำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
/สพม.๑
๒. รำงวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ ๑/สพม.๑
๓. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
/สพม.๑
๔. รำงวัลชนะเลิศ/สพม.๑
๕. รำงวัลชมเชย/สพม.๑

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

● หน่วยงานภายนอก
ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

๑ นำงสำวสุธำรส
นำยไพโรจน์
นำงนุชนำรถ
นำงพัชญ์ชำมญชุ์
นำงสำวพรำว
นำยอุรุพงษ์
นำยไกรสิทธิ์
นำยอภิชำติ
นำงสำวจำรุวรรณ
นำงสำวอวิกำ
นำงสำวสุมนทิพย์
นำงสำวสุพรรณี
นำงสำวจตุพร
นำงสำวเยำวนำฎ
นำงสำวอำทิติยำ
นำยระดมโชค
นำงสำวเมธำพร

วรนำม
เมฆอรุณ
เฟอร์โฮฟ
กฤติณัฐธนชัย
จริยำคุณำพร
บุญญำผลำ
สุระรัมย์
จุ่นหัวโทน
กลั่นกำเนิด
ลิ้มพำนิชภักดี
ใจศิริ
วงค์สิงห์แก้ว
จำรุเกศนันท์
แซ่เตียว
ไชยวำน
ปวงบุผำ
มีใย

โครงกำร 18th
NANMEEBOOKS READING
CLUB Read&Share

รำงวัลครูผู้ส่งเสริมกำรอ่ำน
บริษัท นำนมีบุ๊คส์ จำกัด

๒ นำงสำวจุไรรัตน์

แก้วมณี

๑. กำรสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
๒. กำรสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

๑. รำงวัลชมเชยกรมศำสนำ
๒. เข้ำร่วมกิจกรรม/วัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลำรำมรำช
วรมหำวิหำร

๓ นำงสำวสุภำพร

เสนเพ็ง

๑. กำรสวดมนต์หมู่สรรเสริญ ๑. รำงวัลชมเชยกรมศำสนำ
พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ๒. เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
๒. เพชรยอดมงกุฎ
เศรษฐศำสตร์ ครั้งที่ ๑๐

๔ นำงสำววัลภำ

คณำนันท์

๑. แข่งขันตอบปัญหำวิชำกำร ๑. เข้ำร่วมกิจกรรม/วัดพระเชตุ
๔๕

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

ที่

๔๖

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

ทำงพระพุทธศำสนำ
๒. ประกวดสวดมนต์หมู่
ทำนองสรภัญญะ
๓. แข่งขันตอบปัญหำกฎหมำย
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
๔. แข่งขันประวัติศำสตร์เพชร
ยอดมงกุฏครั้งที่ ๑๑
๕. แข่งขันหน้ำที่พลเมืองเพชร
ยอดมงกุฏครั้งที่ ๑

พนวิมลมังคลำรำมรำช
วรมหำวิหำร
๒. เข้ำร่วมกิจกรรม
๓. เข้ำร่วมกำรแข่งขัน/
มหำวิทยำลัยรังสิต
๔. เข้ำร่วมกิจกรรม/มูลนิธิร่ม
ฉัตร
๕. รำงวัลระดับเจียระไนเพชร ๑๑๐๐/มูลนิธิร่มฉัตร

๕ นำงสำวพิชชำภำ

หำรไชย

๑. ประกวดสวดมนต์หมู่
ทำนองสรภัญญะ
๒. แข่งขันประวัติศำสตร์เพชร
ยอดมงกุฏครั้งที่ ๑๑
๓. แข่งขันตอบปัญทำง
กฎหมำยเนื่องในวันระพี

๑. เข้ำร่วมกิจกรรม/วัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลำรำมรำช
วรมหำวิหำร
๒. เข้ำร่วมกิจกรรม/มูลนิธิร่ม
ฉัตร
๓. เข้ำร่วมกิจกรรม/ศำลยุติธรรม

๖ นำงสำวกณิชชำ

ศิริศักดิ์

๑. ประกวดสวดมนต์หมู่
ทำนองสรภัญญะ
๒. แข่งขันหน้ำที่พลเมือง
เพชรยอดมงกุฏครั้งที่ ๑
๓. แข่งขันตอบปัญทำง
กฎหมำย
เนื่องในวันระพี
๔. กำรแข่งขันบรรยำยธรรม

๑. เข้ำร่วมกิจกรรม/วัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลำรำมรำช
วรมหำวิหำร
๒. รำงวัลระดับเจียระไนเพชร ๑๑๐๐/มูลนิธิร่มฉัตร
๓. เข้ำร่วมกิจกรรม/ศำลยุติธรรม
๔. รองชนะเลิศอันดับ ๒/วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลำรำมรำช
วรมหำวิหำร

๗ นำงสำวอำรฎำ

สุขยำนุดิษฐ์

๑. กำรแข่งขันบรรยำยธรรม ๑. รองชนะเลิศอันดับ ๒/วัด
๒. แข่งขันตอบปัญหำกฎหมำย พระเชตุพนวิมลมังคลำรำมรำช
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย วรมหำวิหำร

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

๓. กำรแข่งขันภูมิศำสตร์
โอลิมปิก
๔. กำรแข่งขันตอบปัญหำทำง
เศรษฐศำสตร์

๒. เข้ำร่วมกำรแข่งขัน/
มหำวิทยำลัยรังสิต
๓. เข้ำร่วมกำรแข่งขัน/
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
๔. เข้ำร่วมกิจกรรม/ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย
ชมเชย มหำวิทยำลัยศรีปทุม

๘ นำงสมฤทัย

จิรำพงษ์

กำรแข่งขันเล่ำนิทำน โครงกำร
เฉลิมฉลองเทศกำลตรุษจีน
ประจำปี ๒๕๖๒

๙ นำงสำวพิรญำณ์

นพรัตน์

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้ำร่วม
ประกวดควำมสำมำรถทำง
ภำษำญี่ปุ่น จัดโดย J-Study
Center

๑๐ นำงสำวพิรญำณ์

นพรัตน์

กำรประกวด “เล่ำนิทำนคันจิ”
รำงวัลชมเชย
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ผลงำนเล่ำนิทำน เรื่อง “NIHON
ครั้งที่ ๒
NO SHICHIKI ญี่ปุ่น ๔ ฤดู”
จัดโดยคณะมนุษศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๒

ชนะกำรประกวดควำมสำมำรถ
ด้ำนภำษำญี่ปุ่น ครั้งที่ ๖ วันที่
๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๑ พร้อมรับ
รำงวัลตั๋วเครื่องบินเดินทำงไป
ประเทศญี่ปุ่นพร้อมที่พัก ใน
กิจกรรมทัศนศึกษำและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นอำเซียน ระหว่ำงวันที่ ๒๐-๒๗
มกรำคม ๒๕๖๒

๔๗

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

นักเรียน
● ระดับประเทศ
ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

๑ นำยธนพงษ์

เมืองศิลปศำสตร์

๒ เด็กชำยชนชน

วงค์ฉำยำ

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

กำรแข่งขันภำษำไทย
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๕

รำงวัลชมเชย
รอบเพชรยอดมงกุฎ
มูลนิธิร่มฉัตร

กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์

รำงวัลระดับเหรียญทอง

ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชำติ ครั้งที่ ๖๘

๓ นำงสำวกชกร
นำงสำวกนกวรรณ
นำงสำวจิติมำภรณ์
นำงสำวติยะภรณ์
นำงสำวสิรีธร
นำงสำวอริสำ
นำงสำวกัญญ์วรำ
นำงสำววรรณนิภำ

กุลทอง
ก๊กมำ
ปักเคทำติ
สุคันธำ
โล่กุลทรัพย์
เจริญศรี
แซ่ตั้ง
ศิริเสีย้ ง

กำรประกวดละครสั้น ภำษำญีป่ ุ่น
ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑
โดยสมำคมครูภำษำเเละวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยร่วมกับ The
Japan Foundation, Bangkok

เข้ำรอบคัดเลือก

● ระดับภูมิภำค/เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ที่
๑

ผู้ที่ได้รับรางวัล
เด็กชำยชนชน

วงค์ฉำยำ

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์

รำงวัลระดับเหรียญทอง (ชนะเลิศ)

ระดับชั้น ม๑1 – ม.๓

งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร

๔๘

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่๖๘

๒

เด็กหญิงกมลฎำ

สมสุวรรณ

กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี

รำงวัลระดับเหรียญทอง

ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

(รองชนะเลิศอันดับ ๑)
งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๘

๓

นำยธนพงษ์

เมืองศิลปศำสตร์

กำรแข่งขันพินิจวรรณคดี

รำงวัลระดับเหรียญทอง

ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

(รองชนะเลิศอันดับ ๑)
งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๘

๔

เด็กหญิงวิภำวี

บัณฑิตย์

กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำน
ทำนองเสนำะ

รำงวัลระดับเหรียญทอง
งำนมหกรรมควำมสำมำรถ

ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๘

๕

นำงสำวภัทรสุดำ

บุญมั่น

กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำน

รำงวัลระดับเหรียญทอง

ทำนองเสนำะ
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๘

๖

นำงสำวณัฐรุจำ
นำงสำวอำภัสรำ

ศรีก๊กเจริญ
นวลศรี

กำรแข่งขันกวีเยำวชน

รำงวัลระดับเหรียญทอง

คนรุ่นใหม่ โคลงสี่สภุ ำพ

งำนมหกรรมควำมสำมำรถ

๔๙

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๘

๗

นำยมรรษกร

วงศ์สิทธิพรรุ่ง

กำรแข่งขันต่อคำศัพท์ภำษำไทย

รำงวัลระดับเหรียญทอง

ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๘

๘

นำงสำวประณตนำถ วิบูลย์แสง

กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์

รำงวัลระดับเหรียญทอง

ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๘

๙

เด็กหญิงอำทิตยำ

ตุลำรัตน์เรืองนำม

กำรแข่งขันคัดลำยมือ

รำงวัลระดับเหรียญเงิน

สื่อภำษำไทย
ระดับชั้น ม.1 – ม.3

งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๘

๑๐ นำงสำวคณิตำ

คำโสภำ

กำรแข่งขันคัดลำยมือ

รำงวัลระดับเหรียญเงิน

สื่อภำษำไทย

งำนมหกรรมควำมสำมำรถ

ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๘

๑๑ เด็กหญิงเขมจิรำ

นิวำสสวัสดิกุล

กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

รำงวัลระดับเหรียญเงิน
งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร

๕๐

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๘

๑๒ นำงสำวทิวำพร

สุดแสง

กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม

รำงวัลระดับเหรียญเงิน

ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๘

๑๓ เด็กหญิงพิชญำ
เด็กหญิงอนันตญำ

วงศ์วำนวัฒนำ
สำระ

กำรแข่งขันต่อคำศัพท์ภำษำไทย
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

รำงวัลระดับเหรียญเงิน
งำนมหกรรมควำมสำมำรถ
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ ๖๘

๑๔ เด็กหญิงวิมลวรรณ
เด็กชำยพฤกษชำติ

เลิศนวนิล
ฤกษ์เจ็ดณี

กำรแข่งขันต่อสมกำร
A-math

รำงวัลระดับเหรียญทอง
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ครั้งที่
๖๘

๑๕ เด็กหญิงธัญยธรณ์

ปัญจสิริโรจน์

กำรแข่งขันซูโดกุ
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

รำงวัลระดับเหรียญทอง
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครั้งที่
๖๘

๑๖ นำยมรรษกร

วงศ์สิทธิพรรุ่ง

กำรแข่งขันซูโดกุ
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

รำงวัลระดับเหรียญทอง
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครั้งที่
๖๘

๕๑

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

ที่

๕๒

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

๑๗ เด็กหญิงสุธิดำ
เด็กหญิงศรินรักษณ์
เด็กหญิงจุฬำรัตน์

ประถมพันธ์
ทองนำ
นำชิน

กำรแข่งขันโครงงำนคณิตศำสตร์
ประเภทบูรณำกำรควำมรู้
ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓

รำงวัลระดับเหรียญเงิน
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครั้งที่
๖๘

๑๘ นำงสำวณัชชำ
นำงสำวพรดำ
นำงสำวสิรินดำ

วิเศษสุทธิ์
ธรรมรังสี
ฉันทญำณสิทธิ์

กำรแข่งขันโครงงำนคณิตศำสตร์
ประเภทบูรณำกำรควำมรู้
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

รำงวัลระดับเหรียญเงิน
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครั้งที่
๖๘

๑๙ นำยสหรัฐ

พรหมชำติ

กำรแข่งขันต่อสมกำร A-math
ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖

รำงวัลระดับเหรียญเงิน
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครั้งที่
๖๘

๒๐ น.ส.วรกมล
น.ส.อภิชญำ
นำยอรรถพร

ทองแห้ว
มณีวงษ์
พึ่งสุข

กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์
รำงวัลระดับเหรียญเงิน
ประเภททดลอง ระดับชั้น
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
มัธยมศึกษำตอนปลำย
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครั้งที่
๖๘

๒๑ เด็กหญิงธัญทิพย์
เด็กหญิงวทันยำ
เด็กหญิงศวิตำ

บุญเสริมทรัพย์
วิรัตนพรกุล
จำปำน

กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำง
รำงวัลที่ ๙
วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ตอนต้น
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครั้งที่
๖๘

๒๒ เด็กชำยธีรพงศ์
เด็กหญิงนรมน

สมน้อย
ชื่นศรี

กำรแข่งขันประกวดมำรยำทไทย
เข้ำร่วมกำรแข่งขันมหกรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

๒๓ เด็กชำยธนกร
เด็กหญิงณัฐรินทร์

ทองเจริญสกุล
ลีสมชัยเจริญ

กำรแข่งขันประกวดมำรยำทไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

รำงวัลระดับเหรียญทอง
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครั้งที่
๖๘

๒๔ นำยธำรำ
นำงสำวณรินทร์ภัทร
นำยธนวัฒน์
นำยธีรภัทร
นำยพีรพงษ์

เจริญเขต
ชัยวรำงค์พงษ์
โตจรัส
เพียรรักษำ
เชื้อทอง

กำรประกวดภำพยนตร์สั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

รำงวัลระดับเหรียญทอง
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครั้งที่
๖๘

๒๕ นำงสำวธนำสิริ

ด้วงทิพย์

กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

รำงวัลระดับเหรียญทอง
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครั้งที่
๖๘

๒๖ เด็กชำยศตวรรษ

ขันธศักดิ์

กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

รำงวัลระดับเหรียญทอง
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครั้งที่
๖๘

๒๗ เด็กหญิงนรมน
เด็กหญิงทิพย์มณฑำ
เด็กชำยธีรพงศ์
เด็กหญิงภัคจิรำ
นำยณรงค์กร
นำยพิทวัส
นำยภูวดล
เด็กหญิงมณฑน์พิชำ
เด็กอภิชำญำ

ชื่นศรี
บรรยงกะเสนำ
สมน้อย
จิรภำสคูณบุญ
ชำดกจำรึก
บุญทอง
สิทธิปกรณ์
ดวงดำรำ
ไชยวงศ์

กำรประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ

รำงวัลระดับเหรียญทอง
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครั้งที่
๖๘

๕๓

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล
นำยเจริญวิชญ์

๕๔

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

กำรประกวดเพลงคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

รำงวัลระดับเหรียญเงิน
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครั้งที่
๖๘

พจน์ธนัตดำ

๒๘ เด็กหญิงทำนตะวัน
เด็กหญิงนภิสำ
เด็กหญองรินรดำ
เด็กหญิงวิภำวี
เด็กหญิงสปันนำ

แสงแดง
สุขพัฒน์
ปักกะตำ
บัณฑิตย์
แสงสี

๒๙ นำงสำวทิพำกร
นำงสำวธมลวรรณ
นำงสำวปวันพัสตร์
นำงสำวมณีกำญจน์
นำงสำวอภิชญำ

วงค์ฝ่ำยแดง
คำบัว
เล่นทัศน์
วงษ์ศิลำ
มณีวงษ์

กำรประกวดเพลงคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

รำงวัลระดับเหรียญเงิน
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครั้งที่
๖๘

๓๐ นำงสำวธัญญภัทร

มำนะสำระกุล

กำรแข่งขันวำดภำพ ระบำยสี
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

รำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครั้งที่
๖๘

๓๑ นำงสำวอำทิตยำ

พุ่มด้วง

กำรแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

รำงวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ครั้งที่
๖๘

๓๒ เด็กหญิงจุฑำมำศ
เด็กหญิงชุติมณฑน์
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงอัจฉรียำ
เด็กหญิงทำริกำ

โชติประพัฒน์
ก่ำกระโทก
คุณดิลกฉัตร
สมบุตร
ธูปพุ่ม

กิจกรรมกำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น

รำงวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล
เด็กหญิงกนวรรณ
เด็กหญิงนภัสวรรณ
เด็กหญิงกชพร

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทย
ระบำมำตรฐำน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

รำงวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

ทองก่ำ
คล้ำยเหล็ง
พิทักษ์สิน

๓๓ เด็กหญิงนวพร
เด็กหญิงศิริประภำ
เด็กหญิงพัชรำวดี
เด็กหญิงภูษณิศำ
เด็กหญิงจุฑำมำศ
เด็กหญิงชุติมณฑน์
เด็กหญิงนภสร
เด็กหญิงทำริกำ

ชมำนนท์
นกจั่น
มะลิจันทร์
สอนทอง
โชติประพัฒน์
ก่ำกระโทก
คุณดิลกฉัตร
ธูปพุ่ม

๓๔ นำยจักรำ

สิงโหพล

กำรแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทชำย
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

รำงวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๓๕ นำยจุลเกล้ำ
นำงสำววัชริฎำ
นำยธนำพร
นำยพัทธดนย์
นำยอรรถพล

ภุมมำลี
เวชวิฐำน
จันทร์อำจ
ก้อนทอง
โพธิชำรำช

กำรประกวดวงดนตรีสตริง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

รำงวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๓๖ นำงสำวศลิษำ

เนียรมงคล

กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น
(Drawing) ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย

รำงวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ

๕๕

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล
นักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๕๖

๓๗ เด็กหญิงนำเดีย

ติระบำล

กำรแข่งขันขับร้องเพลง
พระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๓๘ เด็กหญิงปิยมล

มังคละ

กำรแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๓๙ เด็กหญิงนภสร

กิจพัฒนำกำร

กำรแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๔๐ นำงสำวภัทรสุดำ

บุญมั่น

กำรแข่งขันขับร้องเพลง
รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันมหกรรม
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๔๒ นำยจักรำ

สิงโหพล

กำรแข่งขันขับร้องเพลง
รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันมหกรรม
ไทยลูกทุ่ง ประเภทชำย ระดับชั้น ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร
มัธยมศึกษำตอนปลำย
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

๔๓ เด็กหญิงพิมพ์ชนก

เต็มใจ

กำรแข่งขันเดี่ยวซอด้วง
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๔๔ เด็กชำยธีรดนย์

สำลัน

กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๔๕ เด็กหญิงชนำกำนต์

คำวงษ์

กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น
รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันมหกรรม
(Drawing) ระดับชั้นมัธยมศึกษำ ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร
ตอนต้น
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๔๖ เด็กหญิงภัทรสุดำ

บุญมั่น

กำรแข่งขันขับร้องเพลง
รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันมหกรรม
ไทยลูกกรุง ประเภทหญิง
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๔๗ นำงสำวบุปผำ

จันละคร

กำรแข่งขันขับร้องเพลง
รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันมหกรรม
พระรำชนิพนธ์ ประเภทหญิง ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๔๘ นำงสำวกิติลักษณ์

วิวัฒน์เมธำวุฒิ

กำรแข่งขันภำพไทยประเพณี รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันมหกรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๕๗

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

ที่

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

เกียรติจรุงพันธ์

กำรแข่งขันศิลป์สร้ำงสรรค์
รำงวัลเหรียญเงิน กำรแข่งขันมหกรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๕๐ เด็กหญิงนำเดีย

ติระบำล

กำรแข่งขันขับร้องเพลง
รำงวัลเหรียญทองแดง
สำกล ประเภทหญิง ระดับชั้น กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
มัธยมศึกษำตอนต้น
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๕๑ เด็กหญิงศรีณิสตำ

ศรีโยวงศ์

กำรแข่งขันศิลป์สร้ำงสรรค์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น

๔๙

๕๘

ผู้ที่ได้รับรางวัล
นำยวัชรยุทธ

รำงวัลเหรียญทองแดง
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๕๒ นำงสำวประณตนำถ วิบูลย์แสง

กำรแข่งขันภำพจิตรกรรมไทยสี
รำงวัลเหรียญทองแดง
เอกรงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอน กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ปลำย
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๕๓ เด็กชำยเจษฎำภรณ์
เด็กหญิงวริศรำ

ทองโกฏิ
มะลิวัลย์

กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำจีน
รำงวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๒
ม.๑-ม.๓ ประเภททีม ๒ คน
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๕๔ นำงสำวชวันรัตน์

ปัญจสิริโรจน์

กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำจีน

รำงวัลเหรียญทอง อันดับ ๑๐

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล
นำงสำวศิรินทร์ญำ

แสงชำติ

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ คน

กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๕๕ นำงสำวชนกสุดำ

สังขกุญชร

กำรแข่งขันเขียนเรียงควำม
รำงวัลเหรียญเงิน อันดับ ๔
ภำษำจีน ม.๔-ม.๖ ประเภทเดีย่ ว กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๕๖ นำยณัฐวัฒน์
นำงสำวณรินทร์ภัทร
นำงสำวสำยรุ้ง
นำงสำวนฤมล
นำงสำวผกำวรรณ

สุวพันธุ์ภักดี
ชัยวรำงค์พงษ์
จรรยำดี
ศรีพูล
สุขสมธรรม

กำรแข่งขันละครสั้นภำษำจีน ม.
๔-ม.๖ ประเภททีม ๕ คน

๕๗ นำงสำวปรำนต์ณิดำ โชคลำ
นำงสำวปิยนันท์
ชินรำช

๕๘ นำยศตวรรษ
นำงสำวมณิสร

ชำตะวงค์
สำยเครือสด

๕๙ นำยจำฮัว

ซู

รำงวัลเหรียญทอง อันดับ ๔
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

กำรแข่งขันเล่ำเรื่องจำกภำพ
รำงวัลเหรียญทองแดง อันดับ 8
ภำษำจีน ม.๔-ม.๖ ประเภททีม ๒ กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
คน
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘
กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพภำษำ
ฝรั่งเศส ระดับชั้นม.๔-๖

รำงวัลเหรียญทองแดง
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

กำรแข่งขันละครสั้นภำษำฝรั่งเศส

รำงวัลเหรียญเงิน อันดับ 2

๕๙

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล
นำงสำวบุญยำภำ
นำงสำววิภำดำ
นำยเบญจศักดิ์
นำงสำวจิรำวรรณ

๖๐

ตำกำศ
จำปำทิพย์
ใจดีเย็น
เจ้ำวรรณะ

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

ระดับชั้นม.๔-๖

กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๖๐ นำยบำรมี

วรชิน

กำรเเข่งขัน Multi-skills
ระดับชั้นม.๔-๖

รำงวัลเหรียญเงิน
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๖๑ นำงสำวภูริชญำ
นำงสำวออยอำริยำ

วรำงค์พงษ์
นำทองบ่อ

กำรแข่งขันพูดเพื่ออำชีพ
ภำษำเยอรมัน ระดับชั้น
ม.๔-๖

รำงวัลเหรียญทองแดง
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๖๒ นำงสำวกชกร
นำงสำวกนกวรรณ
นำงสำวจิติมำภรณ์
นำงสำวติยะภรณ์
นำงสำวสิรีธร

กุลทอง
ก๊กมำ
ปักเคทำติ
สุคันธำ
โล่กุลทรัพย์

กำรประกวดละครสั้น
ภำษำญี่ปุ่น ม.๔-๖

รำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๖๓ นำงสำวปรำรถนำ
นำงสำวอุสนำ

ตำสุวรรณ
ศรนำรำยณ์

กำรเล่ำเรื่องจำกภำพภำษำญี่ปุ่น

รำงวัลระดับเหรียญเงินรองชนะเลิศ
อันดับ 2 กำรแข่งขันมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๖๔ เด็กชำยภูษณนำค

สุรวุฒิกำนต์

พูดเพื่ออำชีพ ภำษำญี่ปุ่น

รำงวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

เด็กหญิงมนชนก

สุภำพงษ์

ม.๑-๓

อันดับ 1 กำรแข่งขันมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตกรรม วิชำกำร
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๖๕ นำงสำวพรรอร
นำงสำวลักขณำ

โพธิ์เจริญ
สำธุกำร

พูดเพื่ออำชีพ ภำษำญี่ปุ่น
ม.๔-๖

รำงวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๖๖ นำงสำวบุณรดำ

ยิ่งเจริญชัยกุล

เรียงควำมภำษำญี่ปุ่น

รำงวัลระดับเหรียญทองแดง
กำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำง
ศิลปหัตกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖๘

๖๗ นำงสำวอริสำ

เจริญศรี

เขียนตำมคำบอก

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
กำรประกวดและแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรภำษำญี่ปุ่น ครั้งที่ ๘ ศูนย์
เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำญี่ปุ่น ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

๖๘ นำงสำวกำญจนำ

บุญเลี้ยง

กำรอ่ำนออกเสียง

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
กำรประกวดและแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรภำษำญี่ปุ่น ครั้งที่ ๘ ศูนย์
เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำญี่ปุ่น ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

๖๙ นำงสำวอุสนำ

ศรนำรำยณ์

เปิดพจนำนุกรม (KANJI
KODASHA)

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
กำรประกวดและแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรภำษำญี่ปุ่น ครั้งที่ ๘ ศูนย์
เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำญี่ปุ่น ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

๖๑

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

ที่

๖๒

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

๗๐ นำงสำวปรำรถนำ
นำงสำวอสมำ มิเรอิ
นำงสำวศรัญยำ

ตำสุวรรณ
ชิโรซำ
สุขประเสริฐ

วำดภำพจำกกำรฟังภำษำญี่ปุ่น

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
กำรประกวดและแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำรภำษำญี่ปุ่น ครั้งที่ ๘ ศูนย์
เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำญี่ปุ่น ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

๗๑ นำงสำวกชกร
นำงสำวสิรีธร

กุลทอง
โล่กุลทรัพย์

เล่ำเรื่องจำกำภำพ

รำงวัลชมเชย กำรประกวดและแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำรภำษำญี่ปุ่น ครัง้ ที่ ๘
ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำญี่ปุ่น ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

๗๒ นำยชนชน

วงศ์ฉำยำ

คัดลำยมือ ม.ต้น

รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวดและแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำรภำษำญี่ปุ่น ครัง้ ที่ ๘
ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำญี่ปุ่น ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

๗๓ นำงสำววีระพร

-

คัดลำยมือ ม.๔

รำงวัลชมเชย กำรประกวดและแข่งขัน
ทักษะทำงวิชำกำรภำษำญี่ปุ่น ครัง้ ที่ ๘
ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำญี่ปุ่น ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

๗๔ กองเนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่

กำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนำรี ตำมโครงกำรส่งเสริม
เยำวชนลูกเสือมีะเบียบวินัยใน
สังคม ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประจำปี ๒๕๖๑

รำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง

๗๕ กองลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่

กำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนำรี ตำมโครงกำรส่งเสริม
เยำวชนลูกเสือมีะเบียบวินัยใน
สังคม ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประจำปี ๒๕๖๑

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญ
ทอง

๗๖ กองเนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่

กำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนำรี ตำมโครงกำรส่งเสริม

รำงวัลระดับเหรียญทอง

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

เยำวชนลูกเสือมีะเบียบวินัยใน
สังคม ระดับจังหวัด ประจำปี
๒๕๖๑
กำรแข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพักแรม
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

๗๗ กองลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่

รำงวัลระดับเหรียญทอง

● หน่วยงานภายนอก
ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

๑

นำงสำวมุกขรินทร์
นำยประลองพล
นำงสำวปัณฑรีย์
นำงสำวชีวำพร

สุตคำน
รังสรรค์
กำฬภักดี
ใข่แก้ว

กำรแข่งขันโต้วำที
ระดับมัธยมศึกษำ

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
รำยกำร ตีฝีปำก ช่อง 3 SD

๒

นำงสำวมุกขรินทร์

สุตคำน

กำรแข่งขันอ่ำนออกเสียง
วันภำษำไทยแห่งชำติ

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
มหำวิทยำลัยรังสิต

๓

นำยธนบดี

แนวศรีนำค

กำรประกวดคัดลำยมือ
ระดับมัธยมศึกษำ
งำนทักษะภำษำไทย ๙ รำชมงคล

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุง
เท

๔

นำงสำวมุกขรินทร์

สุตคำน

กำรประกวดพูดฉับพลัน
ระดับมัธยมศึกษำ
งำนทักษะภำษำไทย ๙ รำชมงคล

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
กรุงเทพ

๕

นำงสำวพรดำ

ธรรมรังษี

กำรประกวดอ่ำนออกเสียง
ระดับมัธยมศึกษำ
งำนทักษะภำษำไทย ๙ รำชมงคล

รำงวัลชมเชย
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
กรุงเทพ

๖

นำยประลองพล
นำยมรรษกร

รังสรรค์
วงศ์สิทธิพรรุ่ง

กำรแข่งขันตอบปัญหำฉับพลัน
ระดับมัธยมศึกษำ

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
รำยกำร ม.ปลำยสำยเก่ง ช่อง 3 SD

๖๓

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

ที่

๖๔

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

๗

นำงสำวภัทรสุดำ

บุญมั่น

กำรแข่งขันอ่ำนออกเสียง
ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง
ระดับมัธยมศึกษำ

รำงวัลชนะเลิศ ถ้วยรำงวัลรัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงค
พระนคร

๘

นำยจักรำ

สิงโหพล

กำรแข่งขันอ่ำนออกเสียง
ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง
ระดับมัธยมศึกษำ

รำงวัลชมเชย
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
พระนคร

๙

นำงสำวปัณฑรีย์
นำยประลองพล
นำยโภคยศ

กำฬภักดี
รังสรรค์
วิบูลย์แสง

กำรแข่งขันโต้คำรมอุดมธรรม
ระดับมัธยมศึกษำ

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
มหำวิทยำลัยมกุฏรำชวิทยำลัย

๑๐ นำยกิตติพนธ์
นำยสกรรจ์

เรืองขจรเกษ
หงสกุล

กำรแข่งขันตอบปัญหำควำมรู้ทั่วไป
ทำงวิทยำศำสตร์ (ภำษำไทย)
นิทรรศกำรวันวิทยำศำสตร์ ๒๕๖๑

รำงวัลชมเชย
คณะวิทยำศำสตร์
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

๑๑ นำยกิตติพนธ์
น.ส.วรัญญำ

เรืองขจรเกษ
พิศำลสำธุกิจ

กำรแข่งขันตอบปัญหำควำมรู้ทั่วไป
ทำงวิทยำศำสตร์ (ภำษำอังกฤษ)
นิทรรศกำรวันวิทยำศำสตร์ ๒๕๖๑

รำงวัลพิเศษ
คณะวิทยำศำสตร์
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

๑๒ น.ส.บัณฑิตำ
น.ส.สำยรุ้ง
น.ส.ลัคนำ
น.ส.สโรชำ

เล็กประยูร
แซ่เฮ้ง
ถำบุญเรือง
อำมำตรทัศน์

กำรแข่งขันตอบปัญหำชีวเคมี
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
ครั้งที่ ๑

เข้ำร่วม ภำควิชำชีวเคมี
คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน

๑๓ นำยกิตติพนธ์
นำยพัฒนพล
นำยสกรรจ์
นำยภพพิพิฐ

เรืองขจรเกษ
ชัยวงษำ
หงสกุล
ปำลำนุสรณ์

กำรแข่งขันตอบปัญหำเคมี ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย ชิงโล่
พระรำชทำนสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ ครั้งที่
๓๙

เข้ำร่วม
คณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
บำงเขน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

๑๔ นำงสำวขวัญชนก
นำงสำวศิโรรัตน์

กำรแข่งขันตอบปัญหำชีววิทยำ
พรมโชโต
จันทรธีระยำนนท์

๑๕ นำยยุทธศำสตร์
นำยพิทวัส
นำยอรรถพร
นำยเจริญวิชญ์
นำยณัฐดนัย
นำยภูวดล
นำยณรงค์กรณ์

ประจักษ์สุวรรณ
บุญทอง
พึ่งสุข
พจน์ธนัตดำ
คงบุญ
สิทธิปกรณ์
ชำดกจำรึก

๑๖ เด็กหญิงชนำกำนต์

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล
เข้ำร่วม คณะเเพทยศำสตร์
วิทยำลัยแพทย์พระมงกุฎ

กำรสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

รำงวัลชมเชย กรมศำสนำ

คำวงษ์

ประกวดวำดภำพเยำวชน ชิงถ้วย
พระรำชทำน สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
Horse อะวอร์ด

รำงวัลส่งเสริมจินตนำกำร
/บริษัทนำนมี

๑๗ เด็กหญิงนันทิชำ

ลิขิตบันเทิงกุล

กำรแข่งขันทักษะภำษำจีน
ประเภทกำรแข่งขัน คัดลำยมือ
ภำษำจีนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน
โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ

๑๘ นำงสำวชญำนิศ

ธนโกเศศ

กำรแข่งขันทักษะภำษำจีน
ประเภทกำรแข่งขัน คัดลำยมือ
ภำษำจีนระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน
โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ

๑๙ เด็็กหญิงรดำ

แซ่เหม่อ

กำรแข่งขันทักษะภำษำจีน
ชนะเลิศ ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำกำร
ประเภทกำรแข่งขัน เขียนศัพท์ตำม เรียนกำรสอนภำษำจีน โรงเรียนศรี
คำบอก ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น อยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ

๒๐ เด็กหญิ็งดำริกำ

ยังเย็น

กำรแข่งขันทักษะภำษำจีน
ประเภทกำรแข่งขัน เปิด
พจนำนุกรม ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน
โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ

๖๕

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

ที่

ผู้ที่ได้รับรางวัล

ประเภทของการประกวด/
แข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ/
หน่วยงานที่มอบรางวัล

๒๑ นำงสำวชนกสุดำ

สังขกุญชร

กำรแข่งขันทักษะภำษำจีน
ประเภทกำรแข่งขัน เปิด
พจนำนุกรม ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน
โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ

๒๒ นำงสำวชวันรัตน์

ปัญจสิริโรจน์

กำรแข่งขันเล่ำนิทำน โครงกำร
เฉลิมฉลองเทศกำลตรุษจีน
ประจำปี ๒๕๖๒

ชมเชย มหำวิทยำลัยศรีปทุม

๒๓ นำยกฤษณ์พงษ์
นำงสำวพิชชำภำ
นำงสำวปณัฐดำ

บุญส่ง
วิเชียรนพคุณ
นุชกำเนิด

กำรเเข่งขัน NJ Spelling Bee

เข้ำรอบ ๕๐ คนระดับประเทศ

24

นำงสำวจิดำภำ
นำงสำวอภิชญำ
นำงสำวกำญจนำภรณ์
นำงสำวบุณรดำ
นำยฉัตร

จังสิริวัฒนำ
เลิศรัตนปรีชำ
บุญเลีย้ ง
ยิ่งเจริญชัยกุล
ทูเกำะ

กำรประกวด “เล่ำนิทำนคันจิ”
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย

รำงวัลชมเชย คณะมนุษศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25

นำงสำวอุสนำ

ศรนำรำยณ์

ประกวดควำมสำมำรถทำงด้ำน
ภำษำญี่ปุ่น ครั้งที่ ๖ จัดโดย JStudy Center ร่วมกับ Kyoritsu
International Foundation ณ
วันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๑

ชนะกำรประกวดควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำญี่ปุ่น ครั้งที่ ๖ พร้อมรับรำงวัล
ตั๋วเครื่องบินเดินทำงไปประเทศญีป่ ุ่น
พร้อมที่พัก ในกิจกรรมทัศนศึกษำ
และแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมญี่ปุ่นอำเซียน ระหว่ำงวันที่ ๒๐-๒๗
มกรำคม ๒๕๖๒

๑๕. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

๖๖

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่
ได้

ระดับคุณภาพ

๕๐.๐๐

๔๕.๕๖

ดีเยี่ยม

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________
ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่
ได้

ระดับคุณภาพ

๑.๑ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และคิดคำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

๕.๐๐

๔.๒๕

ดีเยี่ยม

๑.๒ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๓ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

๕.๐๐

๔.๗๕

ดีเยี่ยม

๑.๔ ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ

๕.๐๐

๓.๘๓

ดี

๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ

๕.๐๐

๔.๑๗

ดีเยี่ยม

๑.๖ ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำน หรือกำรทำงำน

๕.๐๐

๔.๙๘

ดีเยี่ยม

๑.๗ กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม

๕.๐๐

๔.๗๘

ดีเยี่ยม

๑.๘ ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย

๕.๐๐

๔.๙๗

ดีเยี่ยม

๑.๙ กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑.๑๐ สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม

๕.๐๐

๓.๘๓

ดี

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

๒๐.๐๐

๑๘.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๑ กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน

๕.๐๐

๔.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๒ กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

๕.๐๐

๔.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๓ กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและ
ได้มำตรฐำน

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๒.๔ กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

๑๕.๐๐

๑๓.๐๐

ดีเยี่ยม

๓.๑ กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

๕.๐๐

๔.๐๐

ดีเยี่ยม

๓.๒ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยดึ โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

๕.๐๐

๔.๐๐

ดีเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

๖๗

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________
ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่
ได้

ระดับคุณภาพ

๓.๓ กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และมีประสิทธิภำพ

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๔.๑ กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๕ การส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพความเป็นพลเมืองและพลโลก

๑๐.๐๐

๙.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๑ กำรใช้กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีจิตสำนึก อนุรักษ์ พัฒนำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๒ กำรใช้กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตำมคุณภำพของผู้เรียนตำมมำตรฐำนสำกล

๓.๐๐

๒.๐๐

พอใช้

๕.๓ กำรใช้กระบวนกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะของผู้เรียนศตวรรษที่ ๒๑

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๔ กำรใช้กระบวนกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๕.๕ กำรใช้กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมปณิธำนของพระมหำธีรรำชเจ้ำ

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๐๐.๐๐

๙๐.๕๖

ดีเยี่ยม

คะแนนรวม

๑๖. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ผ่านมา
โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลกำรประเมินเป็นดังตำรำงต่อไปนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)
มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตทีด่ ี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน / วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
กำรจัดตั้งสถำนศึกษำ

๖๘

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐

๙.๗๕
๙.๙๔
๙.๗๓
๙.๒๐
๑๒.๐๘

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดี

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมำก

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(มัธยมศึกษา)
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน รักษำมำตรฐำนและพัฒนำสู่
ควำมเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด
ผลรวมคะแนนทั้งหมด

น้าหนัก
(คะแนน)
๕.๐๐

คะแนน
ที่ได้
๔.๐๐

ระดับ
คุณภาพ
ดี

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมำก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมำก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมำก

๑๐.๐๐

๘.๐๐

ดี

๕.๐๐
๑๐๐.๐๐

๕.๐๐
๘๗.๗๐

ดีมำก
ดี

๑๗. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
๑๗.๑) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษา
ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
๑) นั ก เรี ย นได้ ท ำกิ จ กรรมทั้ ง ภำยในและภำยนอกสถำนศึ ก ษำที่ ห ลำกหลำย สำมำรถใช้ เทคโนโลยี
ในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองได้อย่ำงเหมำะสม
๒) นักเรียนมีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) สูงกว่ำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์
๓) นั ก เรี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ และเป็ น ผู้ ส ง่ ำ งำมใต้ ร่ ม พระบำรมี
แห่งองค์สมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ
๔) นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีน้ำใจ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมโดยรอบ
จุดที่ควรพัฒนา
๑) ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นในกลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศำสตร์ ภำษำต่ ำ งประเทศ และ
ภำษำไทย
๖๙

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
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๒) ควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรค้ น หำศั ก ยภำพของนั ก เรี ย นอย่ ำ งเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ พั ฒ นำ
ควำมสำมำรถตำมศักยภำพ และส่งเสริมให้นักเรียนที่มีศักยภำพเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยเสริมศักยภำพ
กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร หรือกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
๓) ควรจัดกิจกรรมที่สร้ำงเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยมีทักษะกำรบริหำรจัดกำรเวลำที่ดี
และเห็นควำมสำคัญของกำรเข้ำร่วมพิธีกำรหน้ำเสำธงและกำรมำโรงเรียนให้ทันเวลำ
๔) ควรจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ควำมภำคภู มิ ใ จในควำมเป็ น ไทยให้ ม ำกขึ้ น และประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
ของนักเรียนในประเด็นนี้อย่ำงเป็นระบบ
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
จุดเด่น
๑) โรงเรียนมีกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ บุคลำกรทุกฝ่ำยมีส่วนในกำรกำหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ ำ หมำยที่ ชั ด เจน มี ก ำรปรั บ แผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ผลกำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่มุ่งเน้น
กำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
๒) โรงเรี ย นมีแ ผนปฏิบั ติก ำรประจ ำปีที่ ชัด เจน ตำมมำตรฐำนกำรศึ ก ษำ และพั ฒ นำอย่ ำ งต่ อ เนื่อง
เกิดผลตรงสู่ผู้เรียน
๓) โรงเรี ย นมี ก ำรพั ฒ นำครู อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ค รู มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถใน กำรจั ด กำรเรี ย นรู้
กำรใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี เพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรและเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส ำคั ญ ครู ใช้
สื่อกำรสอนที่หลำกหลำย
จุดที่ควรพัฒนา
๑) ควรกำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน
อย่ำงชัดเจน
๒) ควรมีกำรกำกับ ติดตำม กำรรำยงำนผลกำรประเมินตนเองรำยบุคคล รวมถึง ID Plan ของครูทุกคน
เป็นประจำและต่อเนื่อง และควรส่งเสริมให้ครูได้รับกำรอบรมตำมควำมสนใจอย่ำงทั่วถึง
๓) ควรให้ ผู้ เกี่ย วข้องทุกฝ่ ำยมีส่ ว นร่ว มในกำรรับผิ ดชอบต่ อผลกำรจัด กำรศึก ษำและกำรขั บเคลื่ อ น
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม
๔) พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเด่น
ครูมุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนำกำรสอน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยกำรคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรและจำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย

๗๐

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

จุดที่ควรพัฒนา
๑) ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดเนื้อหำสำระ รูปแบบกิจกรรม กำรเชื่อมโยงบูรณำกำรสำระ
กำรเรียนรู้ ชิ้นงำน/ภำระงำน และกำรวัดและประเมินผลให้มำกขึ้น
๒) ควรสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ในเขตรำชเทวี
๓) ส่งเสริมกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้พัฒนำตนเอง
ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
จุดเด่น
กำรด ำเนิ น งำนประกั น คุ ณ ภำพภำยในของโรงเรี ย นเน้ น กำรมี ส่ ว นร่ ว ม ด ำเนิ น กำรในรู ป ของ
คณะกรรมกำรตำมกลุ่มบริหำรและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร เน้นควำมเป็นปัจจุบัน และสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
ได้ทันที
ด้านการส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพความเป็นพลเมืองและพลโลก
จุดเด่น
โรงเรียนมีกำรส่งเสริมกำรแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ ซึ่งสอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
๑) ควรส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเข้ ำ รั บ กำรทดสอบควำมรู้ ค วำมสำมำรถระดั บ ชำติ ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ
จำกสถำบันนำนำชำติ และเข้ำร่วมกำรแข่ง ขันทำงวิชำกำร กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน ทั้งเวทีระดับชำติ
และนำนำชำติ เพื่อพัฒนำศักยภำพของตนเอง
๒) ควรพัฒนำให้นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศที่ ๒ ในกำรสื่อสำรให้ดีขึ้น
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑) พัฒนำระบบสำรสนเทศของสถำนศึกษำ ให้สะท้อนกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
๒) พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ของชุมชน
๓) พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นที่โดดเด่นด้ำนวิชำกำร เน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในระดับภูมิภำค
ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ

๗๑
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๑๗.๒) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น
๑) ผู้ เ รี ย นมี สุ ข ภำพกำยสุ ข ภำพจิ ต ดี มี คุ ณ ธรรม และค่ ำ นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ มี ค วำมใฝ่ รู้ แ ละเรี ย นรู้
อย่ำงต่อเนื่อง คิดเป็นทำเป็น มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีวิทยำศำสตร์และศิลปะ
๒) สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำที่บรรลุตำมปณิธำน/วิสัยทัศน์ ด้ำนกำรพัฒนำผู้รียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม
ก ำหนดอั ต ลั ก ษณ์ ผู้ เ รี ย นให้ เ ป็ น สุ ภ ำพบุ รุ ษ สุ ภ ำพสตรี ศ รี อ ยุ ธ ยำที่ ส ง่ ำ งำม ใต้ ร่ ม พระบำรมี
แห่ ง องค์ ธี ร รำชเจ้ ำ (ร.๖) ในด้ ำ นรั ก กำรประหยั ด ซื่ อ สั ต ย์ มี จิ ต อำสำ ท ำประโยชน์ แ ก่ส่ ว นร่ว ม
ในกิจกรรมธนำคำรโรงเรียน กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเน้นกำรมีควำมกตัญญูต่อพ่อ แม่ ครู อำจำรย์ และ
นิยมในควำมเป็นไทย กำรอยู่ค่ำยพัฒ นำทักษะชีวิตของผู้เรียน ฝึกควำมเป็นผู้นำ ทำงำนร่วมกับผู้อื่น
จัดโครงกำรพิเศษให้ควำมสำคัญกำรจัดเรียนร่วมของนักเรียนบกพร่องทำงกำรมองเห็นให้มีผลงำน
เป็นที่ยอมรับแก่สังคมภำยนอก
๓) ผู้ บ ริ ห ำรมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในกำรบริ ห ำรจั ก ดกำรและพั ฒ นำสถำนศึ ก ษำ มี ผ ลกำรส่ ง เสริ ม พั ฒ นำ
สถำนศึ ก ษำ เพื่ อ ยกระดั บ มำตรฐำน รั ก ษำมำตรฐำนและพั ฒ นำสู่ ค วำมเป็ น เลิ ศ ที่ส อดคล้ องกับ
แนวทำงกำร ปฎิรูป
๔) ประสิทธิผลกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ และกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู
๕) มีพัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำต้นสังกัด
จุดที่ควรพัฒนา
๑) ด้ ำ นสุ ข อนำมั ย และควำมสะอำดโดยรวมอย่ ำ งเป็ น ระบบเชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละยั่ ง ยื น ด้ ำ นกิ จ กรรม
จัดส่งเสริมให้อย่ำงเท่ำเทียมและส่งผลกับนักเรียนอย่ำงแท้จริง
๒) ผลสั มฤทธิ์ทำงกำรเรี ย นในกลุ่ มสำระภำษำไทย คณิตศำสตร์ สั งคมศึกษำ และพลศึกษำ รวมทั้ง
ภำษำต่ำงประเทศให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
๓) ด้ำนกำรนิเทศภำยใน และควำมสะอำดของสถำนที่
๔) กำรประเมิน กำรจัดกำรเรีย นกำรสอนของครู กำรจัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้มีสื่ ออุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ และช่วยเหลือผู้เรียนให้เต็มศักยภำพ วิจัยเพื่อพัฒนำสื่อและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
๑) ครู ผู้ ส อนทุกคนมีแผนกำรจั ด กำรเรี ยนรู้ทุ กรำยวิช ำ โดยผ่ ำนกำรพิจำรณำโดยหั ว หน้ำกลุ่ ม สำระ
กำรเรียนรู้ และรองผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร ได้รับกำรอนุมัติให้ใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
๗๒

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
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โดยผู้ อ ำนวยกำรโรงเรี ย นก่ อ นเปิ ด ภำคเรี ย นในปี ก ำรศึ ก ษำนั้ น ซึ่ ง ในแผนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้
จะประกอบด้วย และครูผู้สอนทุกคนมีกำรทำกำรวิจัยเพื่อคุณภำพกำรศึกษำ
๒) ผู้ บ ริ ห ำรมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ สั งเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศต่ำงๆ เพื่อนำมำใช้ในกำร
วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนได้แก่ หลักสูตรโรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ พุทธศักรำช
๒๕๕๖ ตำมหลั ก สู ต รแกนกลำงกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน พุ ท ธศั ก รำช ๒๕๕๑ หลั ก สู ต รโรงเรี ย น
มำตรฐำนสำกล (ฉบับปรับปรุงและพัฒนำ)
๓) ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกำสให้ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ตลอดจนชุมชนและหน่วยงำนอื่น ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
รวมทั้ ง เป็ น แบบอย่ ำ งที่ ดี สำมำรถให้ ค ำแนะน ำ ชี้ แ นะแก่ ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำอื่ น ๆ ใช้ ข้ อ มู ล
ผลกำรประเมิน มำพัฒ นำหรือปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำและนำข้อมูลผลกำรวิจัยมำพัฒนำหรือ
ปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำได้แก่ ระบบเครือข่ำยและรูปแบบกำรบริหำรระบบเครือข่ำยเพื่อส่งเสริม
คุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๔) คณะกรรมกำรสถำนศึ ก ษำมี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจและสำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมระเบี ย บ
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรว่ ำ ด้ ว ยคณะกรรมกำรสถำนศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบี ย บ
กระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้ว ยกำรบริห ำรจั ดกำรและกำรปฏิบั ติห น้ำ ที่ข องสถำนศึ ก ษำขั้ นพื้ น ฐำน
ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๖ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕) สถำนศึกษำจัดรำยวิชำเพิ่มเติมได้อย่ำงหลำกหลำย ภำยใต้สัดส่วนเวลำเรียนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
รำยวิช ำเพิ่มเติมมีเนื้ อหำสำระเหมำะสมตำมโครงสร้ำงที่จัดให้ ผู้ เรียนเรียน ผู้ เรียนมีโ อกำสเลือก
เรี ย นตำมควำมสนใจหรื อควำมต้ องกำร ห้ องเรียนห้ องปฏิบัติกำรอำคำรเรีย นมั่น คงสะอำดและ
ปลอดภัย มีสิ่ งอำนวยควำมสะดวก พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ดี สภำพแวดล้ อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน
๖) สถำนศึกษำมีกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกไปวิเครำะห์สังเครำะห์
เพื่อใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
ด้ำนกำรนิเทศภำยใน และกำรนำผลกำรวิจัยในหัวข้อเรื่อง “กำรสำรวจรูปแบบกำรเรียนรู้ พหุปัญญำ
และควำมฉลำดทำงอำรมณ์” สู่กำรปฏิบัติในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น
สถำนศึกษำมีกำรกำหนดวิธีกำรหรือขั้นตอนกำรดำเนินงำนสร้ำง ส่งเสริม ช่วยเหลือสนับสนุนให้มี
กระบวนกำรที่เกื้อหนุนให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดกำรเรียนรู้
๗๓

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
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โดยผ่ำนสื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศ แหล่งกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ต่ำงๆ จนสำมำรถสร้ำงควำมรู้ ทักษะ มีระบบ
กำรจั ดกำรควำมรู้ มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลำกรในสถำนศึกษำ ชุมชน
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น
สถำนศึกษำมีกำรพัฒ นำที่บรรลุตำมปณิธำน วิสัยทัศน์ กำหนดอัตลักษ์ของผู้ เรียนและมีกิจ กรรม
ที่ ส่ ง เสริ ม หลำกหลำย มี ส่ ว นร่ ว มของผู้ บ ริ ห ำร ครู บุ ค ลำกรในชุ ม ชนและองค์ ก รภำยนอก จนมี
ผลกำรดำเนินงำนที่สะท้อนควำมเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ
จุดที่ควรพัฒนา
เนื่องจำกสถำนศึกษำอยู่ในแหล่งกำรจรำจรคับคั่งและรถติดตลอดเวลำ อีกทั้งมีสถำนอำบอบนวด
แหล่ งบั น เทิงอยู่ใกล้ และในปี ที่ผ่ ำนมำโรงเรียนอยู่ในช่วงวิกฤติควำมไม่ส งบทำงกำรเมือง ทำให้ ต้องหยุด
กำรดำเนินกำรเรีย นกำรสอนบ่ อยครั้ ง ซึ่งทำงโรงเรียนได้ใช้ควำมพยำยำมในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมำก
เพื่อผ่ำนอุปสรรคนี้
ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
สถำนศึกษำจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริม
สถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น โดยมีกำรกำหนดแนวทำงพัฒนำร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
สังคมตำมนโยบำย จุดเน้น และแนวทำงทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่สถำนศึกษำ
ได้รับมอบหมำยหรือกำหนดเอง เพื่อพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีคุณภำพสูงขึ้น
จุดที่ควรพัฒนา
กำรปรับตัวให้ทันแนวทำงพัฒนำที่สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมกำลเวลำและปัญหำสังคมที่เปลี่ยนไป
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑) สถำนศึกษำจะจัดโครงกำรรองรับตำมวัสัยทัศน์ที่กำหนดให้ครอบคลุมทุกด้ำน
๒) สถำนศึกษำจะสร้ำงเครื่องมือประเมินควำมสำเร็จเทียบกับเป้ำหมำย และประเมินควำมพึงพอใจ
จำกผู้ เ กี่ ย วข้ อ งควรก ำหนดให้ ตั ว ชี้วั ด สะท้ อ นผลตำมคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ยนและ
บอกถึงประโยชน์แก่สังคม
๓) สถำนศึกษำจะกำหนดเอกลั กษณ์ที่เน้นศักยภำพของผู้ เรียน เพื่อนำมำส่ งเสริมพัฒ นำให้ เป็นเลิศ
อย่ำงชัดเจน
๔) สถำนศึกษำจะมีกำรดำเนินโครงกำรเป็นโครงกำรพิเศษที่ดำเนินงำนร่วมกับชุมชน เช่น โครงกำร
สื บ สำนประเพณี วั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญำไทยและเสริ ม รำยได้ ร ะหว่ ำ งเรี ย นของนั ก เรี ย น
เพื่อให้สอดคล้องตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๗๔

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
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๕) สถำนศึกษำจะกำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนโครงกำรพิเศษโดยสรุปจำกกำรจัดกิจกรรม
ว่ำได้ส่งผลดีต่อนักรียนและชุมชนอย่ำงไร
๖) สถำนศึ ก ษำจะมี แ นวทำงพั ฒ นำผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นในกลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ ภ ำษำไทย
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒ นธรรม สำระกำรเรียนรู้
สุขศึกษำและพลศึกษำ สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลการบริหารจัดการของสถานศึกษา
๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา
โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนเป็น ๔ ด้ำน ได้แก่ กลุ่มบริหำรวิชำกำร
กลุ่ ม บริ ห ำรทั่ ว ไป กลุ่ ม บริ ห ำรกำรเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ และกลุ่ ม บริ ห ำรงำนบุ ค คล ผู้ บ ริ ห ำรยึ ด หลั ก กำรบริ ห ำร
แบบกำรมีส่วนร่วม และกำรพัฒนำตำมกระบวนกำร PDCA กำรใช้โรงเรียนเป็นฐำน โดยแบ่งโครงสร้ำงกำรบริห ำร
งำนโรงเรียนตำมแผนภำพ

๗๕

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ พัฒนำและส่งเสริมทุกภำคส่วน อย่ำงรอบด้ำน เท่ำเทียม ยั่งยืน มี
มำตรฐำนระดับสำกล เป็นพลโลกที่มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในพระรำชปณิธำนของสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ
พันธกิจ
๑) จัดกำรศึกษำ โดยยึดศำสตร์พระรำชำ พระรำชปณิธำนของสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ยุทธศำสตร์ชำติ
และเป้ำหมำยโลก
๒) พัฒ นำศักยภำพของผู้ เรี ย น ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะวิช ำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิช ำชีพ คุณลั ก ษณะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ และควำมรับผิดชอบต่อสังคมโลก
๓) พัฒนำและส่งเสริมครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ก้ำวทันโลก และเป็นครูมืออำชีพ
๔) สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
๕) บริ ห ำรจั ดกำรให้ ทุ กภำคส่ ว น มีส่ ว นร่ว ม รับผิ ดชอบในกำรจั ด กำรศึ ก ษำ และพัฒ นำคุ ณภำพของ
สถำนศึกษำ
เป้าหมาย
๑) สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม ที่เน้นประสิทธิผล ประสิทธิภำพ และคุณภำพ
๒) สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ
๓) สถำนศึกษำมีกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
๔) สถำนศึกษำมีกำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
๕) กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
๖) กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำยจุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำให้
ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น
๗) ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
๘) ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำง
มีสติสมเหตุผล
๙) ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จำเป็นตำมหลักสูตร
๑๐) ผู้เรียนมีทักษะในกำรทำงำน รักกำรทำงำน มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต
๑๑) ครูปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพเเละเกิดประสิทธิผล
๑๒) สถำนศึกษำมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ เเละกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน
๑๓) ผู้เรียนมีสุขภำวะที่ดีเเละมีสุนทรียภำพ
๑๔) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เเละค่ำนิยมที่พึงประสงค์

๗๖

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑
กลยุทธ์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๔
กลยุทธ์ที่ ๕

ยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกลและเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตำมอัตลักษณ์ของลูกศรีอยุธยำ บนพื้นฐำนควำมเป็น
ไทย และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
พัฒนำควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรสู่ควำมเป็นเลิศ
พัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรให้มีควำมเป็นมืออำชีพ

๓. โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑

กิจกรรมประกำยตะแบก, กิจกรรม PLC ครูคณิต ๔.๐, โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน,
กิจกรรมจำกบทเรียนสู่ละคร ภำพสะท้อนวรรณคดีไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย,
กิจกรรมฝึกทักษะศิลปะเพื่อควำมเป็นเลิศ, กีฬำภำยใน (กีฬำสี), กิจกรรมวันแห่งควำม
ภำคภูมิใจ, กิจกรรม International Day Camp, กิจกรรมค่ำยเรียนรู้ภำษำญี่ปุ่นผ่ำน
กำรปฏิบัติภำระงำน, กิจกรรมนิทรรศกำรวันวิทยำศำสตร์, กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นำชีวิต

๒

โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร/พัฒนำศักยภำพ
ผู้เรียนเพื่อกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ, โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริม
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร/เสริมควำมรู้มุ่งสู่อนำคต, โครงกำรยกระดับคุณภำพห้องเรียน
พิเศษ/ส่งเสริมศักยภำพศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำญี่ปุ่น ภำษำจีนและห้องเรียนพิเศษ
(ห้องเรียนพิเศษ (Gifted)), โครงกำรยกระดับกำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศ/นิเทศติดตำม
และประเมินผล, โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
ประกอบกำรสอน, โครงกำรพั ฒ นำแหล่ ง เรี ย นรู้ ภู มิ ทั ศ น์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม/ศำสตร์
พระรำชำ

๓

กิจกรรมพัฒนำมำตรฐำนครูคณิตพิชิตโอลิมปิกวิชำกำร, กิจกรรมเพชรภำษำไทย ศรี
อยุธยำ ครั้งที่ ๑๐, กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำไทย, กิจกรรมค่ำย
ภำษำเเละวัฒนธรรมจีนแบบเข้ม ณ สำธำรณรัฐประชำชนจีน, กิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำง
และกำรใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๗๗

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๔

กิ จ กรรมวั น มหำธี ร รำชเจ้ ำ , กิ จ กรรม Sufficiency Economy and the king’s
philosophy, กิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน, กิจกรรมค่ำย
พัฒนำทักษะชีวิตและกำรแนะแนวทำงกำรศึกษำต่อของนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
เรียนรวม ศอ.

ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
๑. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียน โดยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย พัฒนำให้ผู้เรียน
มีทักษะในกำรอ่ำนและเขียน สำมำรถอ่ำนได้อย่ำงคล่องแคล่ว จับประเด็นจำกสิ่งที่อ่ำนและฟังได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
แล้วเขียนสรุปเป็นควำมรู้ได้ สำมำรถกำหนดประเด็นในกำรพูดคุยและตั้งคำถำมเพื่อค้นคว้ำหำควำมรู้เพิ่มเติม และ
เขีย นถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมรู้ สึ กนึ กคิด เรื่ องรำว ประสบกำรณ์ต่ำงๆ ไปสู่ ผู้ อื่นได้ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
ทั้งยังจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะกำรคิดแบบต่ำงๆ ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เช่น กำรทำโครงงำน
กำรทำแฟ้มสะสมผลงำน กำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนจำกเศษวัสดุเหลือใช้ กำรประดิษฐ์หุ่นยนต์อย่ำงง่ำย กำรศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเอง กำรพูดนำเสนอหน้ำชั้ นเรียน กำรแสดงหุ่นมือ กำรแสดงละคร กำรผลิตหนังสั้น เป็นต้น รวมถึงโครงกำร
ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน กิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ กิจกรรม International Day Camp (ค่ำย ๕ ภำษำ) กิจกรรม
Math Fun Day กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะกระบวนกำรคิดอย่ำ งเป็นระบบ คิดคำนวณ
คิดสร้ำงสรรค์ มีกำรจัดระเบียบควำมคิด ใช้เหตุและผลในกำรอ้ำงอิงแนวคิด สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน ฟังและดู
โดยแยกแยะข้อเท็จจริง รำยละเอียด จัดกลุ่มข้อมูล จัดกลุ่มควำมคิด เชื่อมโยงควำมรู้เดิมกับควำมรู้ใหม่ และสื่ อสำร
โดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิดของตนเอง โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
นอกจำกนี้ โรงเรียนยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะพื้นฐำนที่จำเป็นตำมหลักสูตร โดยจัดโครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่สถำนศึกษำหรือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกำหนด ทั้งยังสนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมควำมรู้

๗๘

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

มุ่ ง สู่ อ นำคต เพื่ อ เตรี ย มควำมพร้ อ มให้ กั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ ๓ และ ๖ ในกำรทดสอบระดั บ ชำติ แ ละ
กำรสอบคัดเลื อกเข้ำศึกษำต่อในระดับ มหำวิทยำลั ย จัดกิจกรรมที่ส่ งเสริมควำมเป็นเลิ ศแก่นักเรียนที่มีศักยภำพ
ด้ ำ นต่ ำ ง ๆ ให้ มี โ อกำสแข่ ง ขั น ในระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ภู มิ ภ ำค ประเทศ รวมถึ ง หน่ ว ยงำนภำยนอกต่ ำ ง ๆ
เช่น กิจกรรมเพชรภำษำไทย...ศรีอยุธยำ กิจกรรมประกำยตะแบก กิจกรรมสนำมทักษะภำษำอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โรงเรียนยังพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะในกำรทำงำน เรียนรู้
วิธีกำรทำงำนเป็นรำยบุคคลและรำยกลุ่ม ฝึกควำมรั บผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้ อื่น
ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ มี ก ำรวำงแผนกำรท ำงำน มี ก ำรตรวจสอบทบทวน จนงำนที่ ด ำเนิ น กำรบรรลุ ผ ลส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ อย่ำงมีคุณภำพ ภำคภูมิใจในผลงำนของตนเอง มีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริต สนใจหำควำมรู้เกี่ยวกับ
อำชีพที่ตนเองสนใจ มีกำรสำรวจควำมสนใจในอำชีพ (SDS) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และ ๖ กิจกรรมค่ำยพัฒนำ
ทักษะชีวิตและกำรแนะแนวทำงกำรศึกษำต่อของนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษเรียนรวม ศ.อ. ทั้งยังจัดกิจกรรม
ศรีอยุธยำ เปิดบ้ำนสู่กำรเรียนรู้ กิจกรรมที่ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพ เช่น กิจกรรมตลำดนัดหัดค้ำ กำรจำหน่ำย
สินค้ำ อำหำรว่ำง เครื่องดื่มต่ำงๆ ทำให้ผู้เรียนมีแนวคิดในกำรนำควำมรู้ไปสร้ำงชิ้นงำนหรือสิ่งประดิษฐ์ตำมควำมสนใจ
จนอำจนำไปสู่กำรทำงำนอดิเรกหรืออำชีพอิสระในอนำคตของผู้เรียนได้
นอกจำกนี้ โรงเรี ย นได้ มี ก ำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ พั ฒ นำทั ก ษะชีวิ ตของผู้ เ รี ยน ส่ ง เสริ ม และปลู ก ฝั ง ให้ ผู้ เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐำนควำมเป็นไทยและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยจั ดให้ มีกำรไหว้ พระสวดมนต์ใ นกิ จ กรรมหน้ ำเสำธง กิจกรรมสวดมนต์ ทำวัตรเช้ำ จัดให้ มีกิจกรรมตั ก บำตร
ในวันสำคัญทำงศำสนำ กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ กิจกรรมค่ำยคุณธรรม/จริยธรรม และกิจกรรมบันทึกควำมดี
จิ ต อำสำ โรงเรี ย นจั ด ให้ มี กิ จ กรรมกำรแข่ ง ขั น กี ฬ ำภำยใน ตะแบกเกมส์ กิ จ กรรม Math Camp นิ ท รรศกำร
วันวิทยำศำสตร์ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันคริสต์มำส กิจกรรมวันทำนำบำตะ กิจกรรมวันตรุษจีน กิจกรรม
ค่ำยลูกเสือสัมพันธ์ ในเครือสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ กิจกรรมประกวดระเบียบวินัยสวนสนำมกองลูกเสือ -เนตรนำรี
กองร้อยพิเศษ โครงกำรเหลือ -ขอ กิจกรรม “เรียนรู้ เข้ำใจ เข้ำถึง เพื่อนเรำเรียนรวม ศ.อ.” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียน
ได้แสดงควำมคิดเห็นของตนอย่ำงสุภำพ ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง เห็นประโยชน์จำกกำรแล กเปลี่ยน
ควำมคิดซึ่งกันและกัน เห็นคุณค่ำของวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน แก้ปัญหำและอยู่ร่วมกันได้ด้วยควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
รู้จั กปรั บ ตัว และร่ ว มกิจ กรรมตำมบริ บ ททำงวัฒ นธรรมและสั ง คมได้ อีกทั้งเข้ำใจถึง ควำมส ำคั ญและรู้ คุณ ค่ ำ ของ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงถูกต้อง ร่วมคิดร่วมทำกิจ กรรมที่เกี่ยวกับกำรอนุรัก ษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้ อม นอกจำกนี้ โรงเรียน
ยังส่งเสริมและอนุรักษ์ควำมเป็นไทย โดยกำรจัดกิจกรรมในวันสำคัญทำงศำสนำ กิจกรรมเทศน์มหำชำติ กิจกรรม
วัน ภำษำไทยแห่ งชำติ กิจ กรรมวัน สุ น ทรภู่ กิจ กรรม “จำกบทเรียนสู่ ล ะคร ภำพสะท้อนวรรณคดีไทย” โครงกำร
ฝึกทักษะศิลปะเพื่อควำมเป็นเลิศ โครงกำรศรีอยุธยำ ไอดอล กำรรณรงค์ให้ครูและบุคลำกรในโรงเรียนแต่งกำยด้วย
ผ้ำไทยทุกวันศุกร์ กำรประกวดพำนไหว้ครู และกำรสอบธรรมศึกษำ โรงเรียนยังจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมี
วิธีกำรรักษำสุขภำพกำยและจิตของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ ดังนี้

๗๙

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
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๑) ตรวจสุขภำพและประเมินภำวะโภชนำกำรประจำปี เพื่อเป็นกำรส่งเสริมสุขภำพผู้เรียนในโรงเรียน
โดยจั ด ให้ มี ก ำรตรวจสุ ข ภำพนั ก เรี ย น ชั้ น ม.๑-๖ ทุ ก คน ให้ นั ก เรี ย นที่ มี ส่ ว นสู ง และน้ ำหนั ก
ต่ำกว่ำเกณฑ์เข้ำร่วมกิจกรรมดื่มนมเสริมสุขภำพ
๒) ทดสอบสมรรถภำพทำงกำยของนั ก เรี ย น ได้ แ ก่ กำรหำค่ ำ ดั ช นี ม วลกำย (BMI) ของนั ก เรี ย น
กำรลุก-นั่ง กำรดันพื้น กำรยืนกระโดดไกล กำรนั่งงอตัว กำรวิ่งอ้อมหลัก กำรวิ่งระยะไกล ๑,๖๐๐
เมตร เป็นต้น
๓) สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเล่ น กี ฬ ำที่ ต นเองถนั ด สร้ ำ งสุ ข ภำพที่ แ ข็ ง แรง เช่ น กิ จ กรรม
กำรแข่งขันกีฬำภำยใน ตะแบกเกมส์ เป็นต้น รณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด มีกำรเผยแพร่และให้ควำมรู้
เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ำรป้ อ งกั น ตนเองจำกสิ่ ง เสพติ ด กำรล่ อ ลวง ข่ ม เหง รั ง แก และปั ญ หำทำงเพศ
อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ และไม่เพิกเฉยต่อกำรกระทำที่ไม่ถูกต้อง เช่น กำรเดินรณรงค์ “ทำดีเพื่อพ่อ
สำนต่อแก้ปัญหำยำเสพติด” กิจกรรมวันวำเลนไลน์ และสำยตรวจวันวำเลนไทน์
๔) สำรวจสุขภำพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และ ๖ โดยใช้แบบวัดควำมเครียดของสวนปรุง
ผลการดาเนินงาน
จำกกำรจั ดกิจ กรรม/โครงกำรต่ำงๆ ท ำให้ ผู้ เรียนมีนิสั ยรักกำรอ่ำน แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้และ
สื่ อต่ำงๆ รอบตัว เพิ่มขึ้น มีทักษะในกำรอ่ำ น เขียน และตั้งคำถำมเพื่ อค้ นคว้ ำหำควำมรู้ มีทักษะกำรคิด ค ำนวณ
คิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ และคิดอย่ำงเป็นระบบ รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่ำงถูกวิธี สำมำรถนำเสนอข้อมูลและ
สร้ำงผลงำนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ ผู้เรียนยังสำมำรถคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยตนเองได้
อย่ำงน่ำสนใจ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เช่น กำรทำโครงงำน กำรทำแฟ้มสะสมผลงำน กำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำน
จำกเศษวัส ดุเหลื อใช้ กำรประดิษฐ์ หุ่ น ยนต์อย่ ำงง่ำย กำรศึกษำค้นคว้ำด้ว ยตนเอง กำรพูดนำเสนอหน้ำชั้นเรี ย น
กำรแสดงหุ่นมือ กำรแสดงละคร กำรผลิตหนังสั้น งำนศิลปะ งำนประดิษฐ์ และงำนสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ ที่นำไปเผยแพร่ได้
อย่ำงภำคภูมิใจ ผู้เรียนร้อยละ ๗๔.๖๕ มีสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย ในภำพรวม ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ในระดับดีขึ้น
ไป สูงสุด ๓ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ สุขศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ และกำรงำนอำชี พและเทคโนโลยี ได้ร้อยละ
๙๑.๒๕, ๘๗.๕๑ และ ๘๓.๔๕ ตำมล ำดับ และจำกกำรพัฒ นำผู้ เรียนในด้ำนต่ำงๆ ทำให้ ผู้ เรียนรู้จักกำรวำงแผน
กำรทำงำนและดำเนินกำรจนสำเร็จ สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ และมีควำมรู้สึกที่ดีต่ออำชีพสุจริต
จำกกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆ ทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ทั้ง ๘ ประกำร คือ ๑) รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์ สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่ำงพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในกำรทำงำน ๗) รักควำมเป็นไทย ๘) มีจิตสำธำณะ ผู้เรียนยังรู้จักบำเพ็ ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม แสดง
มำรยำทที่เหมำะสม ให้เกียรติกันและกัน เห็นประโยชน์ของกำรมีวัฒนธรรมที่หลำกหลำยในสังคม ปรับตัวได้อย่ำง
กลมกลืน รู้คุณค่ำของสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้ อมด้วยควำมเต็มใจ เป็น
แบบอย่ำงที่ดี มีจิตสำนึกรักควำมเป็นไทย และตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
และเวทีโลก นอกจำกนี้ ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตดี มีสมรรถภำพทำงกำย มีน้ำหนักและส่วนสูงตำมเกณฑ์
๘๐

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

รู้จักป้องกันตนเองจำกสิ่งเสพติด มีไหวพริบ สำมำรถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและปัญหำทำงเพศ มี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
มีควำมเป็นผู้นำและผู้ตำมที่ดี มีควำมเสียสละ รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปัน มีควำมมั่นใจ และกล้ำแสดงออก
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละรายวิชา ในระดับดีขึ้นไป
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เทียบกับผลการทดสอบเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ สพฐ.

๘๑

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เทียบกับผลการทดสอบเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับ สพฐ.

๘๒

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

๘๓

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
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๘๔

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

จุดเด่น
จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกำรนำสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและ
เหมำะสมมำจั ดกิจกรรมกำรเรีย นรู้ นักเรี ย นได้ทำกิจกรรมที่หลำกหลำย นักเรี ย นอ่ำนหนังสือออกและอ่ำนคล่อง
สำมำรถใช้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศที่ส อง ในกำรสื่อสำร ทั้งกำรพูดและกำรเขียน มีทักษะ
กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงเหมำะสม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนั กเรี ยนอยู่ ในระดับ ดี ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุ ขศึกษำและพลศึกษำ ศิลปะ กำรงำนอำชี พ และ
เทคโนโลยี และสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) สูงกว่ำระดับชำติในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่มีกำรจัดสอบ และสูงกว่ำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย และวิทยำศำสตร์
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ยอมรับ
ควำมคิดและวัฒ นธรรมที่แตกต่ำง รู้ จั กปรั บ ตัว ตำมบริบททำงวัฒ นธรรมและสั งคม เห็ นควำมส ำคัญและรู้คุ ณ ค่ ำ
ของสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมโดยรอบในเรื่องกำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและกำรมีน้ำใจ นอกจำกนี้
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยและน้ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์ มีทักษะกำรดูแลสุขภำพ
ทักษะกำรกีฬำ อีกทั้งยังมีวิธีป้องกันตัวเองจำกสิ่งเสพติด กำรข่มเหงรังแก และปัญหำทำงเพศได้อย่ำงเหมำะสม
จุดที่ควรพัฒนา
๑) ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท ำงกำรเรี ย นในกลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศำสตร์ ภำษำต่ ำ งประเทศ และ
วิทยำศำสตร์
๒) ควรมีเกณฑ์ในกำรประเมิน แบบทดสอบหรือแบบสอบถำมที่ใช้วัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน
กำรสื่อสำร และคิดคำนวณ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ
กำรทำงำนของนักเรียนที่ชัดเจน ดำเนินกำรประเมินและวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้อย่ำงเป็นระบบ
๓) ควรจั ดกิจ กรรมที่ส ร้ ำงเสริ มให้ นักเรียนมีทักษะกำรบริห ำรจัดกำรเวลำที่ดี และเห็ นควำมส ำคั ญ
ของกำรเข้ำร่วมพิธีกำรหน้ำเสำธงและกำรมำโรงเรียนให้ทันเวลำ
๔) ควรเชิญวิทยำกรในกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ มำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียนตำมควำมสนใจ
๕) ควรจัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหำนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์อย่ำงเป็นรูปธรรม
๖) ควรมีร่องรอย/หลักฐำนกำรวัดควำมสำมำรถใน กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศที่ ๒
กำรคิดคำนวณ กำรคิดวิเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม

๘๕

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา
ผู้บริหำรใช้กระบวนกำร PDCA และใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและบูรณำกำร โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียน ร่วมกันกำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรี ยน
ที่ชัดเจน ผู้บริหำรยังประชุมกำหนดทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนอย่ำงสม่ำเสมอ และนำผลกำรประชุมไปใช้
ในทำงปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ ทั้งนี้ โรงเรียนได้มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจำปี
ที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ พร้อมทั้งจัดหำทรัพยำกร จัดสรร
งบประมำณ มอบหมำยงำนให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด ำเนิ น กำรพั ฒ นำตำมแผนงำน เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ ำ หมำยที่ ก ำหนดไว้
มีกำรดำเนินกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน และจัดทำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรส่งเสริม
ให้ ค รู แ ละบุ ค ลำกรได้ ศึ ก ษำดู ง ำน เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นกำรจั ด กระบวนกำรเรี ย นกำรสอนระหว่ ำ งสถำบั น
เกิดกำรปรับตัว และพัฒนำตนเองสู่กำรพัฒนำคุณภำพงำนและพัฒนำคุณภำพผู้เรียนต่อไป
ผลการดาเนินงาน
๑) สถำนศึกษำมีกำรกำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมต้องกำร
พัฒนำของสถำนศึกษำ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรปฏิรูปตำมแผนกำรศึกษำชำติ
๒) แผนพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรจั ด กำรศึ ก ษำ แผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี สอดคล้ อ งกั บ กำรพั ฒ นำผู้ เ รียน
ทุ ก กลุ่ ม เป้ ำ หมำย มี ก ำรพั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำให้ มี ค วำมรู้ ค วำมเชี่ ย วชำญ
ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมครบถ้วน นำไปประยุกต์ใช้ได้
๓) สถำนศึกษำมีกำรปรับแผนกำรปฏิบัติกำรประจำปี ให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ
และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
๔) ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ ำ ยมี ส่ ว นร่ ว มในกำรวำงแผนพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำและรั บ ทรำบ รั บ ผิ ด ชอบ
ต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ
๕) สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
๖) สถำนศึกษำมีรูปแบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรเชิงระบบ โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมำภิบำล
และแนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ

๘๖

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

จุดเด่น
โรงเรียนมีกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ บุคลำกรทุกฝ่ ำยมีส่วนในกำรกำหนดวิสัยทัศน์
พัน ธกิจ เป้ ำหมำยที่ชัดเจน มีกำรปรั บ แผนปฏิบัติกำรประจำปีที่ส อดคล้ องกับผลกำรจั ดกำรศึก ษำ สภำพปัญหำ
ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ มีกำรดำเนินกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม
ประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ และจัดทำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
จุดที่ควรพัฒนา
๑) ควรให้ ผู้ เกี่ย วข้องทุกฝ่ ำยมีส่ ว นร่ว มในกำรรับผิ ดชอบต่ อผลกำรจัด กำรศึก ษำและกำรขั บเคลื่ อ น
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม
๒) พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรให้เห็นเป็นปัจจุบัน
๓) ควรมี ก ำรประสำนหลอมแผนร่ ว มกั น เพื่ อ ก ำหนดเป้ ำ หมำยและทิ ศ ทำงในกำรพั ฒ นำผู้ เรี ยนให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถำนศึกษำ
๔) ควรจั ดทำ MOU เพื่อเพิ่มผลสั มฤทธิ์ ทำงกำรเรีย นในปีก ำรศึก ษำถั ดไป ในกลุ่ มสำระกำรเรี ย นรู้
ที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
๕) ควรส่งเสริมให้สถำนศึกษำใช้ระบบเอกสำรออนไลน์มำกขึ้น เพื่อลดกำรใช้กระดำษ
๖) ควรปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ให้มีคุณภำพมำกขึ้น

๘๗

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นได้ดำเนิ นกำรพัฒนำบุคลำกร โดยเริ่มจำกกำรสร้ำงจิตส ำนึกในภำระหน้ำที่และควำมสำคัญของ
ควำมเป็นครู นอกจำกนี้ โรงเรียนได้จัดครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ไปเข้ำประชุม อบรม สัมมนำ อย่ำงสม่ำเสมอ โรงเรียน
ยังได้นำบุคลำกรไปศึกษำดูงำน อนุญำตให้ครูลำศึกษำต่อ เพื่อสนับสนุนให้ครูได้พัฒนำตนเอง
โรงเรียนใช้ระบบกำรนิเทศ โดยผู้บริหำรและคณะกรรมกำรนิเทศ ดำเนินกำรนิเทศครูเป็นรำยบุคคล ทั้งกำร
เรียนกำรสอน กำรควบคุมชั้นเรียน โดยหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู้จะนิเทศกำรสอนของครูในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
จำกนั้นกลุ่มบริหำรจะมีกำรประชุมเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอ และให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน
เพื่อให้ กำรเรี ย นกำรสอนและกำรบริ ห ำรจั ดกำรศึกษำเกิดประสิ ทธิภ ำพสู งสุ ด มีกำรบูรณำกำรภำระงำน ชิ้นงำน
จัดทำหน่วยกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีรำยวิชำนิทำนพื้นบ้ำนอำเซียน เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมอำเซียนผ่ ำนกำรศึกษำนิทำนพื้นบ้ำน ปรับโครงสร้ำงรำยวิชำ ลดเวลำเรียน
เพิ่ ม เวลำรู้ กำรสอนให้ นั ก เรี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง จนสรุ ป ควำมรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง จั ด สภำพแวดล้ อ มทั้ ง ในและ
นอกห้องเรียนที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ รวมถึงจัดแหล่งเรียนรู้ในสถำนศึกษำ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงทั่วถึงและ
หลำกหลำย นอกจำกนี้ ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและเหมำะสมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น
สื่ อ ช่ ว ยสอนจำก PowerPoint และ YouTube มอบหมำยงำน และทบทวนเนื้ อ หำบทเรี ย นทั้ ง ในและ
นอกห้องเรียนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ด้วย Google Classroom Kahoot และ Memrise มีกำรจัดหำวิทยำกร/
ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น มำให้ควำมรู้และทักษะทำงวิชำชีพแก่นักเรียนเป็นประจำ มีกำรทำ PLC ในทุกกลุ่ม
สำระกำรเรี ย นรู้ โดยครู ที่ส อนในระดับ ชั้น เดีย วกัน ประชุมกลุ่ มย่อย แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ให้ คำปรึกษำ คำแนะนำ
จนทำให้กระบวนกำรแก้ไขปัญหำนั้นสำเร็จลุล่วง และนำผลที่ได้มำวิพำกษ์ร่วมกันในกำรประชุมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เป็นกำรพัฒนำวิช ำชีพและยกระดับ กำรเรี ยนรู้ ที่เน้นควำมส ำเร็จของผู้ เรียนเป็นส ำคัญ ส่งผลต่อกำรพัฒนำผู้ เรี ยน
อย่ำงยั่งยืน และทำวิจัยในชั้นเรียน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ หัวข้อ เพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน มีกำรศึกษำและ
รวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรำยบุคคล
ผลการดาเนินงาน
จำกกำรพัฒนำบุคลำกร ทำให้ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ ตำมสมรรถนะครู มีกำร
ทำงำนตรงตำมมำตรฐำนตำแหน่งวิทยฐำนะ มีจรรยำบรรณวิชำชีพครู ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงสมบูรณ์ และเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ของผู้ เรี ย น ครู ป ฏิบั ติห น้ ำที่ได้ตรงตำมบทบำท ด้ว ยควำมเต็มใจ เต็มประสิ ทธิภ ำพ เต็มเวลำ และทำงำนร่ว มกัน
อย่ำงมีควำมสุข เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่ำ และศิษย์ปัจจุบัน

๘๘

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

๘๙

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

จุดเด่น
ครูมุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนำกำรสอน มีควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและใช้เทคโนโลยี
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้เรียนตำมควำมสนใจและควำมสำมำรถของตนเอง จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ที่บูรณำกำรควำมรู้ เน้นให้นักเรีย นได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ฝึกทักษะกำรคิด กำรแก้ปัญหำ และฝึกให้นักเรียนได้แสวงหำ
ควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรทำ PLC ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหำผู้เรียน
ร่วมกัน
จุดที่ควรพัฒนา
๑) ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรกำหนดเนื้อหำสำระ รู ปแบบกิจกรรม กำรเชื่อมโยงบูรณำกำรสำระ
กำรเรียนรู้ ชิ้นงำน/ภำระงำน และกำรวัดและประเมินผลให้มำกขึ้น
๒) ควรสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกแหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญำท้องถิ่น
๓) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติจริง/กำรทำกิจกรรมเพิ่มมำกขึ้น
๔) ควรมีกำรนำเสนอ/เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมที่โดดเด่นให้เป็นที่ประจักษ์
๕) ควรนำผลกำรวิจัยพหุปัญญำมำออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกขึ้น
๖) ควรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้ประเมินครูผู้สอน เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ
มาตรฐานที่ ๔ การส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพความเป็นพลเมืองและพลโลก
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนพัฒนำให้นักเรียนมีจิตสำนึก อนุรักษ์ พัฒนำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ ผ่ำนกำรจัดโครงกำร
ห้องเรียนสะอำด กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมภำยในและโดยรอบโรงเรียน กิจกรรมโรงเรี ยนปลอดขยะ กิจกรรม ปตท.
พลังสัญจร กำรประกวดชุดรีไซเคิล กิจกรรมลูกเสือคุณธรรมจิตอำสำปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงกำรมอบหมำย
ภำระงำนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม และจัดป้ำยนิเทศภำยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน
ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ส่ ว นร่ ว มในกำรอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นำสิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ ไป โรงเรี ยน
ยังมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกลอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒, ๔
และนักเรียนที่ส นใจ นำเสนอผลงำนกำรศึกษำด้ว ยตนเองในประเด็นหัว ข้อที่นักเรียนสนใจ ในกิจกรรมศรีอยุธ ยำ
เปิดบ้ำนสู่กำรเรียนรู้ มีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ ออกแบบ สร้ำงสรรค์งำน นำเสนอ และเผยแพร่ผลงำนต่อไป
นอกจำกนี้ โรงเรียนยังจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะของผู้เรียนศตวรรษที่ ๒๑ และตำมปณิธำนของ
พระมหำธีรรำชเจ้ำ กล่ำวคือ เป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรคิด กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทักษะ 3Rs8Cs มีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นผู้สง่ำงำมใต้ร่มพระบำรมีแห่งองค์สมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ รักควำมเป็นไทย
ดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึก อนุรักษ์ และพัฒนำสิ่งแวดล้อม เช่น มีรำยวิชำ
๙๐

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

มหำธีรรำชเจ้ำ ๑ และ ๒ และกำรมอบหมำยภำระงำนในรำยวิชำภำษำไทย ในทุกระดับชั้น ให้นักเรียนศึกษำหนังสือ
นอกเวลำที่เป็นบทพระรำชนิพนธ์ของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษำ
เผยแพร่พระรำชประวัติ บทพระรำชนิพนธ์ และเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว นักเรียน
ได้แสดงควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรและมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนภำษำไทย เกิดกำรอนุรั กษ์และสืบสำนศิลปวัฒนธรรม
ไทย ทั้ ง ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะตำมปณิ ธ ำนของพระมหำธี ร รำชเจ้ ำ โดยกำรส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น
ทำควำมเคำรพครู ตอนมำถึงโรงเรียนและกลับบ้ำน แต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อย มีควำมซื่อสัตย์ ควำมตรงต่อเวลำ และ
ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน กำรจัดกิจกรรม “จำกบทเรียนสู่ละคร ภำพสะท้อนวรรณคดีไทย เพื่อให้นักเรียนต่อยอดควำมรู้
จำกบทพระรำชนิพนธ์ของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว โดยจัดเป็นงำนสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ เช่น สื่อวีดิทัศน์
กำรแสดงบทบำทสมมติ และกำรโต้วำทีวรรณคดี เป็นต้น พิธีกำรสักกำระอนุสำวรีย์ล้นเกล้ำฯ รัชกำลที่ ๖ เนื่องใน
วันเปิดภำคเรียน พิธีทบทวนคำปฏิญำณและสวนสนำม เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือไทย พิธีบวงสรวง
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียน พิธีถวำยรำชสดุดีและพิธีวำงพวงมำลำ
เนื่องในวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ โครงกำรศำสตร์พระรำชำ เพื่อให้นักเรียนน้อมรำลึกแด่องค์ล้นเกล้ำฯ รัชกำลที่ ๖
และพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช (รัชกำลที่ ๙) เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี
ในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เป็นต้น โรงเรียนยังได้จัดโครงกำรโรงเรียนคุณธรรมและสุจริต กิจกรรม
กำรเลือกตั้งประธำนนักเรียน กำรรณรงค์กำรเลือกตั้งสมำชิกผู้แทนรำษฎร ค่ำยต้นกล้ำผู้นำ ค่ำยคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนำผู้เรียนตำมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต
ผลการดาเนินงาน
นักเรียนมีจิตสำนึก อนุรักษ์ พัฒนำสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ เข้ำร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ พลังงำน และสิ่งแวดล้อม อย่ำงต่อเนื่อง เห็นประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองและสังคม
ส่วนรวม นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำต่ำงประเทศที่ ๒ ในกำรสื่อสำรได้ สำมำรถเลือกเรียน
และฝึ กวิช ำชีพตำมควำมถนั ดและควำมสนใจ และสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ และสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนได้
มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นผู้สง่ำงำมใต้ร่มพระบำรมี แห่งองค์สมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ
รักควำมเป็นไทย ดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีควำมเป็นพลโลก

๙๑

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

จุดเด่น
มีกำรส่งเสริมกำรแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลั กษณ์ ข อง
โรงเรียน

๙๒

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

จุดที่ควรพัฒนา
๑) ควรส่งเสริมให้นักเรียนเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถระดับชำติที่เป็นที่ยอมรับจำกสถำบัน
นำนำชำติ และเข้ำร่วมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน ทั้งเวทีระดับชำติและนำนำชำติ
เพื่อพัฒนำศักยภำพของตนเอง
๒) ควรพัฒนำให้นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษและภำษำต่ำงประเทศที่สอง ในกำรสื่อสำรให้ดีขึ้น
๓) ควรจั ด กิ จ กรรม/โครงกำรที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะตรงตำมอั ต ลั ก ษณ์ ข องโรงเรี ย น
ให้ครอบคลุมทุกด้ำน
๔) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึก อนุรักษ์ และพัฒนำสิ่งแวดล้อมอย่ำงทั่วถึง
๕) ควรมีกำรวัดระดับควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษที่เป็นมำตรฐำนอย่ำงเป็นรูปธรรม

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่
ได้

ระดับคุณภาพ

๕๐.๐๐

๔๖.๔๐

ยอดเยี่ยม

๑.๑ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร และคิดคำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

๕.๐๐

๔.๒๐

ยอดเยี่ยม

๑.๒ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลีย่ นควำมคิดเห็น และ
แก้ปัญหำ

๕.๐๐

๔.๖๐

ยอดเยี่ยม

๑.๓ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม

๕.๐๐

๔.๕๐

ยอดเยี่ยม

๑.๔ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

๕.๐๐

๔.๗๐

ยอดเยี่ยม

๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ

๕.๐๐

๔.๔๐

ยอดเยี่ยม

๑.๖ ควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดตี ่องำนอำชีพ

๕.๐๐

๔.๖๐

ยอดเยี่ยม

๑.๗ กำรมีคณ
ุ ลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนด

๕.๐๐

๕.๐๐

ยอดเยี่ยม

๑.๘ ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย

๕.๐๐

๔.๗๐

ยอดเยี่ยม

๑.๙ กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย

๕.๐๐

๔.๘๐

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

๙๓

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________
ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่
ได้

ระดับคุณภาพ

๑.๑๐ สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม

๕.๐๐

๔.๙๐

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

ยอดเยี่ยม

๒.๑ กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน

๓.๐๐

๓.๐๐

ยอดเยี่ยม

๒.๒ มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำกำหนดชัดเจน

๔.๐๐

๔.๐๐

ยอดเยี่ยม

๒.๓ ดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย

๔.๐๐

๔.๐๐

ยอดเยี่ยม

๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ

๔.๐๐

๔.๐๐

ยอดเยี่ยม

๒.๕ จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมทีเ่ อื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ

๓.๐๐

๓.๐๐

ยอดเยี่ยม

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้

๒.๐๐

๒.๐๐

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

๒๐.๐๐

๒๐.๐๐

ยอดเยี่ยม

๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบตั ิจริง และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

๔.๐๐

๔.๐๐

ยอดเยี่ยม

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้

๔.๐๐

๔.๐๐

ยอดเยี่ยม

๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก

๔.๐๐

๔.๐๐

ยอดเยี่ยม

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่ำงเป็นระบบและนำผลมำพัฒนำผู้เรียน

๔.๐๐

๔.๐๐

ยอดเยี่ยม

๓.๕ มีกำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้

๔.๐๐

๔.๐๐

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๔ การส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพความเป็นพลเมืองและพลโลก

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

ยอดเยี่ยม

๔.๑ กำรใช้กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีจติ สำนึก อนุรักษ์ พัฒนำสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ

๒.๐๐

๒.๐๐

ยอดเยี่ยม

๔.๒ กำรใช้กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะตำมคุณภำพของผู้เรียนตำมมำตรฐำนสำกล

๒.๐๐

๒.๐๐

ยอดเยี่ยม

๔.๓ กำรใช้กระบวนกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
และกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๐๐

๒.๐๐

ยอดเยี่ยม

๔.๔ กำรใช้กระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนตำมพันธกิจของโรงเรียนในเครือรัชกำลที่ ๖ และสมเด็จพระ

๒.๐๐

๒.๐๐

ยอดเยี่ยม

๙๔

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________
ประเด็นพิจารณา

คะแนน
เต็ม

คะแนนที่
ได้

ระดับคุณภาพ

๒.๐๐

๒.๐๐

ยอดเยี่ยม

๑๐๐.๐๐

๙๖.๔๐

ยอดเยี่ยม

เจ้ำภคินเี ธอ เจ้ำฟ้ำเพชรรัตนรำชสุดำ สิริโสภำพัณณวดี
๔.๕ กำรใช้กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต
คะแนนรวม

๑. ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำในภำพรวม อยู่ในระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม
๒. ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ จำแนกตำมรำยมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
มาตรฐานที่

ระดับคุณภาพของมาตรฐาน
กาลังพัฒนา

ปานกลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

๑

-

-

-

-

๑๐

๒

-

-

-

-

๖

๓

-

-

-

-

๕

๔

-

-

-

-

๕

รวมทุกมาตรฐาน

-

-

-

-

๒๖

๙๕

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑) โรงเรียนศรีอยุธยำ ในพระอุปถัมภ์ฯ
___________________________________________________________

ส่วนที่ ๔ สรุปผล แนวทางการพัฒนา ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
จำกผลกำรดำเนิน งำน โครงกำร และกิจกรรมต่ำงๆ ส่งผลให้สถำนศึกษำจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึก ษำ
ประสบผลสำเร็จตำมที่ได้ตั้งเป้ำหมำยไว้ในแต่ละมำตรฐำน จำกผลกำรประเมินสรุปว่ำ ได้ระดับยอดเยี่ยม เนื่องจำก
ทั้งมำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจั ดกำรเรี ย นกำรสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ และมำตรฐำนที่ ๔ กำรส่ งเสริมผู้ เรียน
ให้มีศักยภำพควำมเป็นพลเมืองและพลโลก อยู่ในระดับยอดเยี่ยมทั้งหมด
๒. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑) พัฒนำระบบสำรสนเทศของสถำนศึกษำ ให้สะท้อนกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
๒) พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ของชุมชน
๓) พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นที่โดดเด่นด้ำนวิชำกำร เน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในระดับภูมิภำค
ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ
๓. ความต้องการและการช่วยเหลือ
กำรสนับสนุนจำกชุมชน หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ด้ำนองค์ควำมรู้วิชำกำรและวิชำชีพ

๙๖

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
___________________________________________________________

ภาคผนวก

๙๗

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
497 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2245-1717 โทรสาร 0-2254-6102
Website : http://www.sriayudhya.ac.th

