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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



คำานำา

	 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๔๕	มีสาระ

สำาคัญบัญญัติในหมวด	๖	มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	 มาตรา	๔๘	กำาหนดให้สถานศึกษาต้องจัด

ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 และให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	

	 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๖๒	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฉบับนี้ 

เป็นผลงานบูรณาการประสานประโยชน์และความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง	ๆ	ของโรงเรียน	โดยนำาเสนอ

สารสนเทศที่สำาคัญเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา	การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ

ประจำาป	ี ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา	ตลอดจนถึงแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ	ทั้งนี้

เพื่อนำาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด	 เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับไปยังทุกหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน	

และเพื่อรายงานผลการดำาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	ปีการศึกษา	๒๕๖๒ 

ต่อสาธารณชน	

	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน	 สมาคมผู ้ปกครอง 

และครูเตรียมอุดมศึกษา							สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา	ในพระบรมราชูปถัมภ์	คณะครู	นักเรียน	 

และองค์กรต่าง	 ๆ	 ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนตลอดมา	 และโรงเรียนจะได้นำาผลการประเมิน

ตนเองนี้ไปเป็นข้อมูลสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสำาหรับปีการศึกษาต่อไป

(นายโสภณ	กมล)

ผู้อำานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา



(ก)

บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	ตั้งอยู่	๒๒๗	แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 ๑	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 เปิดสอนตั้งแต่ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	๖	มีบุคลากรสายบริหาร	๕	คน	ข้าราชการครู	ครูอัตราจ้าง	และบุคลากร

จำานวน	 ๒๙๓	 คน	 ได้ดำาเนินการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นทิศทาง	 เป้าหมาย 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา	ในปีการศึกษา	๒๕๖๒	ได้ดำาเนินการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้าน	ได้แก่	

ด้านคุณภาพผู้เรียน	 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ	 และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ	จะเห็นได้จากรางวัลเกียรติยศมากมายที่นักเรียนได้รับในทุกด้านเป็นที่ยอมรับของสังคม	มีผล

การดำาเนินงานในภาพรวมอยู่ระดับดีเลิศ	 และสูงกว่าค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา	 จำาแนกตามรายมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา	ดังนี้

	 มาตรฐานที่	๑	คุณภาพของผู้เรียน	 	 	 	 	 	 ระดับคุณภาพ	ดีเลิศ

	 มาตรฐานที่	๒	กระบวนการบริหารและการจัดการ	 	 	 	 ระดับคุณภาพ	ดีเลิศ

	 มาตรฐานที่	๓	กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ		 ระดับคุณภาพ	ดีเลิศ





แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

	 ๑.																					จัดการเรยีนรู้ตามหลกัสตูรสถานศึกษาทีบ่รูณาการทักษะแหง่ศตวรรษที	่๒๑	ในทกุรายวชิา	ผสาน

กับทักษะการคิดขั้นสูงและการคิดเชิงนวัตกรรม	โดยเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	บูรณาการ	และเน้นผู้เรียน

เป็นสำาคัญ	 พร้อมสนับสนุนผู้เรียนทุกคนให้แสดงศักยภาพตามความถนัดอย่างเหมาะสม	 และมีโครงการ

ที่เพิ่มขีดความสามารถทุกมิติของผู้เรียน	 ในเวทีระดับโรงเรียน	 ชาติ	 และนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม

	 ๒.			พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีทักษะชีวิตและการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข	ทักษะการสื่อสารอย่าง

มีประสิทธิภาพ	 ทักษะการจัดการและรับมือกับปัญหาและทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื ่นในสังคม

พหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย	 โดยการบูรณาการและเสริมสร้างทักษะในรายวิชา	 การโฮ

มรูม	 กิจกรรมเสริมหลักสูตร	 การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้	 หรือผสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง	 ชุมชน	

องค์กรภาครัฐและเอกชน

	 ๓.	 	 จัดทำาโครงการเชิงรุกที่เน้นการพัฒนาสุขภาวะทางกาย	 ใจ	 และสังคมของผู้เรียน	 โดยผสาน

ความร่วมมือกับผู้ปกครอง	ชุมชน	องค์กรภาครัฐและเอกชน

	 ๔.			พัฒนาความเป็นเอกภาพของรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรและระบบสารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพ	โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียน

	 ๕.			สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอและคุ้มค่ากับความต้องการของแต่ละกิจกรรมในโรงเรียน

	 ๖.																		สรา้งขวญัและกำาลงัใจใหค้รมีูความรกัและภาคภมิูใจในวชิาชพี	พฒันาครใูหม้คีวามเชีย่วชาญใน

ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศและดำารงตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเหมาะสม	 สนับสนุนให้ครูมี 

วิทยฐานะที่สูงขึ้น	 รวมทั้งจัดทำาโครงการที่พัฒนาบุคลากรตลอดปีการศึกษา	 ในการเข้าอบรมสัมมนา	

ศึกษาดูงาน	การสร้างชุมชนทางวิชาชีพ	หรือการศึกษาต่อในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ใน

ระดับที่สูงขึ้น



สารบัญ
                             หน้า

คำานำา

บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

สารบัญ

   

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน  

 ๑.๑	ที่ตั้ง

			 ๑.๒	ประวัติโรงเรียน

			 ๑.๓	ข้อมูลบุคลากร

			 ๑.๔	ข้อมูลนักเรียน

		 ๑.๕	ข้อมูลอาคารสถานที่

			 ๑.๖	ข้อมูลงบประมาณ

			 ๑.๗	ข้อมูลสภาพชุมชน

			 ๑.๘	โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

			 ๑.๙	แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

			 ๑.๑๐	ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

			 ๑.๑๑	ผลการประเมินคุณภาพภายนอก	

			 ๑.๑๒	ผลงานดีเด่น	รางวัล	และผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำาปี

	 ๒.๑	การบริหารจัดการของสถานศึกษา

			 ๒.๒		วิสัยทัศน์		พันธกิจ		เป้าหมาย	และกลยุทธ์ของสถานศึกษา

			 ๒.๓		โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

	 ๓.๑		มาตรฐานที่	๑	คุณภาพของผู้เรียน	

		 ๓.๒		มาตรฐานที่	๒	กระบวนการบริหารและการจัดการ

		 ๓.๓		มาตรฐานที่	๓	กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

ส่วนที่ ๔  สรุปผล  แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ

	 ๔.๑		สรุปผลในภาพรวม	

	 ๔.๒		แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป

	 ๔.๓		ความต้องการและการช่วยเหลือ

ภาคผนวก

ก

๑

๒

๒	

๔

๘

๑๐

๑๔

๑๔

๑๕

๑๖

๑๙

๒๔

๒๗

๓๑

๓๒

๓๕

๓๖

๓๗

๔๑

๔๕

๔๙

๕๓

๕๔

๕๖

๕๘

๕๙



๑



๑.๑  ที่ตั้ง

ชื่อสถานศึกษา  	 	 	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา				

สถานที่ตั้งอยู่	 	 	 เลขที่		๒๒๗		ถนนพญาไท				แขวงปทุมวัน			

	 	 	 	 เขตปทุมวัน			กรุงเทพมหานคร				๑๐๓๓๐

สถานที่ใกล้เคียง 	 	 คณะสัตวแพทยศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	,	

	 	 	 	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก		วิทยาเขตอุเทนถวาย

การจัดชั้นเรียน	 	 	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๔		ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๖

ชนิดของโรงเรียน 	 	 สหศึกษา

มีเขตพื้นที่บริการ   	 	 ทั่วประเทศ

สังกัด 	 	 	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา		เขต	๑	

เนื้อที่ 	 	 	 ๘๐		ไร่

หมายเลขโทรศัพท์		 	 โทรศัพท์		:	๐-๒๒๕๒-๗๓๐๒-๓	,	๐-๒๒๕๒-๗๓๐๘	,	

	 	 	 	 ๐-๒๒๕๔-๐๒๘๗-๘

	 	 	 	 โทรสาร			:	๐-๒๒๕๑-๑๘๘๙	,	๐-๒๒๕๒-๗๐๐๒	

เว็บไซต์  	 	 http://www.triamudom.ac.th	
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๑.๒  ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 เดิมมีชื่อว่า	 	 “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”	 มีบริเวณติดกับ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เดิมโรงเรียนสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และเตรียมนักเรียนแต่ละแผนกไว้เพื่อเข้าศึกษา

ต่อในคณะต่าง	 ๆ	 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ	 เมื่อวันที่	 ๓	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๔๘๐	 สภามหาวิทยาลัย 

ได้ลงมติให้จัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยมอบหมายให้	 ฯพณฯ	 ศ.ม.ล.ปิ่น	 มาลากุล	 ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียน 

เปิดเรียนเมื่อวันที่	๑๖	พฤษภาคม		พ.ศ.๒๔๘๑	และนักเรียนเริ่มเรียนเป็นวันแรกเมื่อวันที่	๑๙		พฤษภาคม		พ.ศ.	๒๔๘๑	

	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๙๐	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้โอนไปสังกัดกรมวิสามัญศึกษาและมีระเบียบกำาหนดให้นักเรียนที่เรียน

จบการศึกษาจากโรงเรียนนี้สอบคัดเลือกเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เช่นเดียวกับนักเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษาของโรงเรียน 

อื่น	ๆ		ทั้งยังได้ตัดคำาว่า	“แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”	ออกคงไว้เฉพาะคำาว่า	“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”

สัญลักษณ์ประจำาโรงเรียน	 	 พระเกี้ยว

คติธรรม  	 	 นิมิตตำ	สาธุรูปานำ	กตญฺญูกตเวทิตา

	 	 	 	 ความกตัญญู	กตเวที	เป็นเครื่องหมายของคนดี

เอกลักษณ์	 	 	 ความเป็นเลิศทางวิชาการ	และคุณธรรม

อัตลักษณ์ 	 	 “ต.อ.	ต้นกล้าของแผ่นดิน”

ต้นไม้ประจำาโรงเรียน	 	 จามจุรี

๓



๑.๓ ข้อมูลบุคลากร

 

 ๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

นายโสภณ   กมล

ผู้อำานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ		โทรศัพท์	๐-๒๒๕๒-๗๓๐๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์		sophonkamon@gmail.com

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาการบริหารการศึกษา

ดำารงตำาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่		๑๙		ตุลาคม	๒๕๖๑	จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา	๑	ปี	๗	เดือน

นายทรงเกียรติ    เทพประเสน

รองผู้อำานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ

วิทยฐานะชำานาญการพิเศษ		โทรศัพท์		๐๘-๑๖๔๔-๖๙๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์		songthep@gmail.com

ครุศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาบริหารการศึกษา	

ดำารงตำาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่	๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๕		จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา	๗	ปี	๖	เดือน

ว่าที่ร้อยตรีมานพ   เพ็ญรัศมี

รองผู้อำานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร

วิทยฐานะชำานาญการพิเศษ			โทรศัพท์	๐๘-๑๓๖๑-๑๓๖๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	manop_penrasmee@hotmail.com

ครุศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาบริหารการศึกษา

ดำารงตำาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่	๒๗	พฤษภาคม	๒๕๕๖	จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา	๗	ปี	

นายภูสิทธิ์   ประยูรอนุเทพ

รองผู้อำานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป

วิทยฐานะชำานาญการ		โทรศัพท์	๐๙-๘๕๙๖-๒๕๖๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส		pusit๓๕๖๐@gmail.com

ครุศาสตรมหาบัณฑิต			สาขาพลศึกษา	

ดำารงตำาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่	๑๘	พฤษภาคม	๒๕๖๑	จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา	๒	ปี

นายกิตติภพ   ภวณัฐกุลธร

รองผู้อำานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ

วิทยฐานะชำานาญการ						โทรศัพท์		๐๘-๐๗๒๒-๑๖๕๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส		sarabun_tu@outlook.com

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต		สาขาการบริหารการศึกษา

ดำารงตำาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่	๑๐	พฤษภาคม	๒๕๖๒	จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา	๑	ปี

๔



 ๑.๓.๒  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา

นายพรรษวุฒิ  จูโพธิ์แก้ว

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาวิทยาการการประเมิน 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โทรศัพท์		๐๙-๑๔๑๔-๘๙๕๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์		qa.academic@triamudom.ac.th

น.ส.กมลวรรณ  ดีเลิศ

หัวหน้างานกำากับติดตาม	การรายงานผล

การศึกษามหาบัณฑิต	สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โทรศัพท์	๐๘-๙๐๒๘-๐๑๙๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์		kamonwandelert@gmail.com

นายนพล   อาจฤทธิ์

หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิชาฟิสิกส์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์	๐๘-๖๓๙๓-๖๑๙๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์			ps.triamudom@hotmail.com

๕



๑.๓.๓  ข้อมูลครูและบุคลากร

ตาราง ๑ จำานวนบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ตาราง ๒ จำานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำานวนตามวุฒิการศึกษา

	*		วุฒิการศึกษาต่ำากว่าปริญญาตรี	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	(หญิง)		๑		คน

๖



แผนภูมิ ๓ ภาระงานสอนเฉลี่ยของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

๗



๑.๔ ข้อมูลนักเรียน            

 

 ๑.๔.๑ จำานวนนักเรียนจำาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ปีการศึกษา	๒๕๖๒	นักเรียนหญิงมีจำานวนมากกว่านักเรียนชายอยู่	๑,๑๑๙	คน	 เมื่อพิจารณาสัดส่วนพบว่านักเรียนหญิง 

มีจำานวนคิดเป็นร้อยละ	๖๒.๗๗	ของจำานวนนักเรียนทั้งหมด	ในขณะที่นักเรียนชายมีจำานวนคิดเป็นร้อยละ	๓๗.๒๓

ตาราง ๔ จำานวนนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาจำาแนกตามเพศและระดับชั้น จำานวนห้องเรียน 

และจำานวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง

แผนภูมิ ๕ จำานวนนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒

 ๑.๔.๒ จำานวนนักเรียนจำาแนกตามปีการศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง
ปีการศึกษา	๒๕๖๒	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีจำานวนนักเรียนไม่ต่างจากปีการศึกษา	๒๕๖๑	ซึ่งมีนักเรียนทั้งสิ้น	๔,๓๘๐	คน	และ 

ปีการศึกษา	๒๕๖๐	ซึ่งมีนักเรียนทั้งสิ้น	๔,๓๒๓	คน

๘



๑.๕  ข้อมูลอาคารสถานที่

     

     แผนภาพ ๖ จำานวนอาคารสถานที่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๙



๑.๕  ข้อมูลอาคารสถานที่

	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	ประกอบด้วย	ตึกเรียนจำานวน	 	๑๑	 	ตึก	ตึกสำานักงาน,	ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	

และอาคารสนับสนุนกิจกรรม	จำานวน	 	๑๔	 	หลัง	ห้องสุขา	 	๒๘๓	ห้อง	สนามฟุตบอล	 	๑	 	สนาม	สนามบาสเกตบอล		 

๒		สนาม		สนามเทนนิส		๒	สนาม		สนามวอลเลย์บอล		๑	สนาม		และสนามตะกร้อ	๑	สนาม		สำาหรับตึกต่าง	ๆ	ใน

โรงเรียนประกอบด้วยห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน	จำาแนกได้ดังนี้

อาคารเรียน จำานวน   ๙   หลัง  ประกอบด้วย

เป็นอาคารที่ตั้งอยู่ด้านหน้าโรงเรียนฝั่งถนนพญาไท  

ประกอบไปด้วย

ตึก  
๑

-		ห้องฯพณฯศ.มล.ปิ่น	มาลากุล		 -		ห้องประชุม	

-		ห้องพักครู	 	 	 -		ห้องเรียนรวม

-		ห้องพยาบาล	 	 	 -		ห้องเรียน	จำานวน	๙	ห้อง

-		ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่		๒		  

-		ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศที่	๒		(Salle	de	langue)

-		ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	/	ห้องสมุดกลุ่มสาระ

-		ห้องปฏิบัติการภาษาไทย	(ห้องบุษบาบัณ)

ประกอบไปด้วย
ตึก  
๒

-		กลุ่มบริหารวิชาการ	 	 -		ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมฯ

-		กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน	 	 -		ห้องกระจายเสียง

-		กลุ่มบริหารงานทั่วไป	 	 -		ห้องจัดตารางสอน

-		ห้องเกียรติยศ	(๑๑๑)	 	 -		ห้องนักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่

-		ห้องงานประกันคุณภาพการศึกษา	 -		ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้	

-		ห้องทะเบียน-วัดผล	 	 			สังคมศึกษาฯ

-		ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 	 -		ห้องพักครู	

-		ห้องพิพิธภัณฑ์หินแร่	 	 -		ห้องเรียน	จำานวน	๑๐	ห้อง

-		สวนหินปิ่นหทัย	 	 	 -		ห้องแนะแนว 

-		ศูนย์เรียนรู้ตามอัธยาศัย				 	

ประกอบไปด้วย
ตึก  
๓

-		ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	/	ห้องสมุดกลุ่มสาระ

-		ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	/	ห้องสมุดกลุ่มสาระ

-		ห้องเรียนรวม	๒๐๒	 -		ห้องโครงงานอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์

-		ห้องปฏิบัติการเคมี		 -		ห้อง	Smart	School

-		ห้องพักครู		 	 -		ห้องเรียน	จำานวน	๑๑	ห้อง

-		ห้องศูนย์ประสานงาน		AFS		เขตกรุงเทพฯ	กลาง

๑๐



ประกอบไปด้วย
ตึก  
๙

-		ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

-		ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	๑					 	 -		ห้องเรียนรวม																						

-		ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	๒					 	 -		ห้องสมุดตึก	๙

-		ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	๓	และห้อง	Server

-		ห้องปฏิบัติการล้างอัดขยายภาพ	ชมรมถ่ายภาพ

-		ร้านค้าสวัสดิการ																					 	 -		ห้องพักครู

-		ห้องเรียน	จำานวน	๑๓	ห้อง	 	 	 -		ศาลาปิ่นมาลาภิรมย์

ประกอบไปด้วย
 ตึก   
 คุณหญิงหรั่ง กันตารัติ
-		ห้องปฏิบัติการชีววิทยา	๑	–	๒				 -		ห้องพักครู																		

-		ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	๑-	๒	 	 -		ห้องปฏิบัติการเคมี

-		ห้องเรียน	จำานวน	๑๗	ห้อง

ประกอบไปด้วย
 ตึก   
 ศิลปะ
-		ห้องโครงงานวิทยาศาสตร์	 	 -		ห้องเรียน	จำานวน	๑๓	ห้อง

-		ห้องพันธุวิศวกรรม	๑	–	๒	 	 -		ห้องพักครู

-		ห้องปฏิบัติการนาโนเคมี	 	 -		ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

๑๑



ประกอบไปด้วย
 ตึก   
 ๖๐ ปี
-		ห้องพฤกษศาสตร์โรงเรียน	 	 -		ห้องพักครู	จำานวน	๒	ห้อง	๑-๒ 

-		ห้องเรียนรวมตึก	๖๐	ปี	 	 -		ห้องเรียน	จำานวน	๑๐	ห้อง

-		ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์		  

-		ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน		เครือตราชู	

-		ห้องประชุมตึก	๖๐	ปี	ห้องโสตทัศนศึกษา	

ประกอบไปด้วย
 ตึก   
 ๕๕ ปี
-		ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	/	ห้องสมุดกลุ่มสาระศิลปะ	 	

-		ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย	๑	-	๒	  

-		ห้องปฏิบัติการศิลปะ	 -		ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศที่	๒	

-		ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	 -		ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	

-		ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 -		ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข	 	 	

 

-		ห้องปฏิบัติการชีววิทยา	 -		ห้องปฏิบัติการเคมี		 	

-		ห้องเรียนรวม	(ชั้น	๑)	 -		ห้องพักครู	จำานวน	๔	ห้อง

-		ห้องเรียน	จำานวน	๑๓	ห้อง

ประกอบไปด้วย
 ตึก   
 ๕๐ ปี
-		โรงอาหาร		 	 	 -		ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์

-		ห้อง	Smart	School	 	 -		ห้องชมรมดุริยางค์

-		ห้องประชุม		 	 	 -		ห้องพักครู

-		ห้องชมรมดนตรีสากล		 	 -		ห้องชมรมดุริยางค์

-		ห้องหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		

๑๒



ประกอบไปด้วย
ตึก  
๘

-		สำานักงานผู้อำานวยการ	 	 	 -		ห้องสารบรรณ	

-		ห้องรองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ	 -		ห้องแผนงาน

-		ห้องการเงิน/บัญชี		 	 	 -		ห้องพัสดุ

-		ห้องงานบุคลากร	 	 	

-		ห้องบริการเอกสาร																				

-		ห้องสมาคมรองผู้อำานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

-		ห้องงานอาคารสถานที่

ประกอบไปด้วย
 ตึก   
 เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ

-		ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

-		ห้องสมุดสารานุกรมไทย	 	 	 -		ห้อง	ICT	๑	–	๔

-		ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

-		ห้องประชุม	ฯพณฯ	ม.ล.ปิ่น	มาลากุล	 	 -		ห้องโรบอท

-		ห้องเรียนรวม	(มัลติมีเดีย)	 	 	 -		ห้องไร้พรมแดน

-		ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 	 	 -		ห้องอัจฉริยภาพ

-		ห้องพักครู	จำานวน	๒	ห้อง	 	 	 -		ห้องเรียน	จำานวน	๙	ห้อง

ประกอบไปด้วย
 ตึก   
 ๘๐ ปี
-		ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

-		ห้องประชุม	 	

-		ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	

-		โรงอาหาร	

๑๓



๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ

   

    ตาราง ๘ รายรับและรายจ่ายปีการศึกษา ๒๕๖๒

สรุป		งบดำาเนินการ	เงินเดือน	และค่าจ้าง				 	 คิดเป็นร้อยละ						 ๑๐๐						ของรายรับ

สรุป		งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา				 											คิดเป็นร้อยละ					 ๓๐.๗๕			ของรายรับ

๑.๗  ข้อมูลสภาพชุมชน

	 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีลักษณะเป็นชุมชนเมือง	 โดยมีประชากรในเขตปทุมวัน

ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนประมาณ	 ๔๘,๐๗๕	 คน	 บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 

(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 คณะอักษรศาสตร์	 และคณะสัตวแพทยศาสตร์)	 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(ปทุมวัน)	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	วิทยาเขตอุเทนถวาย

	 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตขึ้นไป	 ประกอบอาชีพรับราชการและประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว	นับถือศาสนาพุทธ	มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป	มีความคาดหวังให้บุตรหลานประสบความ

สำาเร็จในการสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา

	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 ศูนย์การค้า	 แหล่งธุรกิจ	 สถานศึกษา	 สถานพยาบาล	 

ศาสนสถาน	 และหน่วยงานราชการ	 โดยได้รับการส่งเสริมจากผู้นำาชุนชน	 เจ้าของกิจการ	 และหัวหน้าหน่วยงานต่าง	 ๆ	

ทั้งในด้านงานรักษาความสะอาด	การตกแต่งภูมิทัศน์	การดูแลนักเรียน	การจัดการจราจร	และความเรียบร้อยทั่วไป

๑๔



๑.๘  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ม.๔	 -	 ม.๖)	

สำาหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๑	 และหลักสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากล		โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน	ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

   ตาราง ๙ โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

*		หมายเหตุ		

๑.	สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนที่	๒		หมายถึง	นักเรียนในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่เน้นเลือกเรียนตามความสนใจเพิ่มอย่างน้อย			๒.๐		หน่วยกิต		

	 -		สาระการเรียนรู้ที่เน้น		วิทย์-คณิต		เลือกในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่	๒	ได้แก่	ภาษาฝรั่งเศส			ภาษาญี่ปุ่น			ภาษาเยอรมัน			 

	 			ภาษาจีน		ภาษาเกาหลี		และภาษาสเปน

	 -		สาระการเรียนรู้ที่เน้น		ภาษา-คณิต					เลือกในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่	๒	ได้แก่		ภาษาญี่ปุ่น		ภาษาจีน		และภาษาเกาหลี

	 -		สาระการเรียนรู้ที่เน้นภาษา	เลือกในวิชาภาษาตามแผน

๒.	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๓	ชั่วโมง/สัปดาห์	ประกอบด้วย

	 -		กิจกรรมชมรม

	 -		กิจกรรมแนะแนว

	 -		กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

๑๕



๑.๙ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๑.๙.๑ ห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศ

 หอสมุดหม่อมหลวงปิ่น	 มาลากุล	 เป็นห้องสมุดกลางของโรงเรียนมีพื้นที่	 	 ๔๐๐	 	 ตารางเมตร	 มีหนังสือในห้องสมุด 

ทั้งสิ้น	 ๕๒,๑๘๙	 เล่ม	 ให้บริการสืบค้นหนังสือ	 ยืม	 คืน	 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 http://slibrary.triamudom.ac.th	 โดยมี

จำานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลทั้งสิ้น	๖๐	เครื่อง	

										ในปีการศึกษา	๒๕๖๒	จำานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดและสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเฉลี่ยเท่ากับ	๖๒๔	คนต่อวัน	คิด

เป็นร้อยละ	๑๔.๕๒		ของนักเรียนทั้งหมด	โดยมีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการดังนี้

  ตาราง ๑๐ จำานวนทรัพยากรสารสนเทศและจำานวนทรัพยากรต่อจำานวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๖



ตาราง ๑๑ จำานวนทรัพยากรตามแหล่งสารนิเทศภายในโรงเรียน

 ๑.๙.๒ ห้องปฏิบัติการ

 * ห้องปฏิบัติการ	หมายถึง	แหล่งเรียนรู้ภายในอาคารเรียนหรืออาคารอื่น	ๆ	ที่ใช้สำาหรับจัดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้

             แผนภาพ ๑๒ จำานวนห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

๑๗



 ๑.๙.๓ แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

 แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน หมายถึง	สถานที่นอกโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ทั้งตามหลักสูตรและเสริมหลักสูตรสถานศึกษา

             แผนภูมิ ๑๓ จำานวนแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

 ๑.๙.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒

 * ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง	อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ได้รับเชิญมาให้ความรู้

 * วิทยากร หมายถึง	บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับเชิญมาให้ความรู้

    ตาราง ๑๔ จำานวนผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑๘



๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

 ๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา  
	 *	ในปีการศึกษา	๒๕๖๒	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับสถานศึกษาโดยเฉลี่ยเท่ากับ	๓.๖๐

ระดับชั้น
    ตาราง ๑๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ระดับชั้น)

ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
    ตาราง ๑๖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑๙



 ๑.๑๐.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

       กราฟ ๑๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

       ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

จากกราฟ	 ๑๗	 พบว ่าผลการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาต ิข ั ้นพ ื ้นฐานของน ักเร ียนช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่ 	 ๖	 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในช่วงปีการศึกษา	 ๒๕๖๐-๒๕๖๒	 มีค่าสูงกว่า	 ๕๐	 คะแนนทุกวิชา	 เมื่อพิจารณาแต่ละวิชาพบว่า 

ผลการทดสอบในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย	 วิชาที ่มีผลการทดสอบอยู ่ในกลุ ่มสูง	 ได้แก่	 วิชาภาษาไทย	 

วิชาคณิตศาสตร์	และวิชาภาษาอังกฤษ	ส่วนวิชาที่อยู่กลุ่มต่ำา	ได้แก่	วิชาวิทยาศาสตร์	และวิชาสังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	 

อย่างไรก็ตาม	 วิชาที่มีผลการทดสอบสูงกว่าปีการศึกษา	 ๒๕๖๑	 คือวิชาสังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 นอกจากนั้น 

มีผลการทดสอบลดลง	 เมื ่อพิจารณาเฉพาะปีการศึกษา	 ๒๕๖๒	 วิชาที ่ผลการทดสอบเรียงจากมากไปน้อย	 ได้แก	่ 

วิชาภาษาอังกฤษ	 วิชาภาษาไทย	 วิชาคณิตศาสตร์	 วิชาวิทยาศาสตร์	 และวิชาสังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม 

ส่วนในแง่ของการกระจายของผลการทดสอบ	 จะเห็นว่าผลการทดสอบของทุกวิชาในปีการศึกษา	 ๒๕๖๒	 มีความใกล้เคียงกัน 

มากกว่าผลการทดสอบของปีการศึกษาที่ผ่านมา

๒๐



แผนภูมิ ๑๘ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 
 จากแผนภูมิ	 ๑๘	 พบว่า	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๖๒	 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ	 สพม.๑	
ระดับจังหวัด	 สังกัด	 สพฐ.	 ทั้งหมด	 และระดับประเทศทุกวิชา	 โดยวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงสุด	 คือวิชาภาษาอังกฤษ	 
รองลงมาคือวิชาคณิตศาสตร์	วิชาภาษาไทย	วิชาวิทยาศาสตร์	และวิชาสังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ตามลำาดับ	และคะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียนสูงกว่า	๕๐	คะแนนทุกวิชา

						 เมื่อพิจารณาผลต่างของคะแนนเฉลี่ย	 พบว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนกับคะแนน
เฉลี่ยในระดับอื่น	ๆ	มากที่สุด	รองลงมาคือ	วิชาภาษาอังกฤษ	วิชาวิทยาศาสตร์	วิชาภาษาไทย	และวิชาสังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	
ตามลำาดับ	 โดยที่วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนกับคะแนนเฉลี่ยระดับอื่น	 ๆ	 มากกว่าร้อยละ	 ๕๐	
ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มีผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนกับระดับสังกัด	 สพฐ.	 ทั้งหมด	 และ 
ระดับประเทศมากกว่าร้อยละ	๕๐	

๒๑



 ๑.๑๐.๓   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒
*	ในปีการศึกษา	๒๕๖๒	นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์	โดยมีนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ	๙๙.๓๔	

ระดับดีร้อยละ	๐.๖๑	และระดับผ่านร้อยละ	๐.๐๔

*	คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา	ประกอบด้วย	 

	 ๑.	รักชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	๒.	ซื่อสัตย์สุจริต	๓.	มีวินัย	๔.	ใฝ่เรียนรู้	๕.	อยู่อย่างพอเพียง	๖.	มุ่งมั่นในการทางาน	 

	 ๗.	รักความเป็นไทย	๘.	มีจิตสาธารณะ	๙.	รู้จักปรับตัว	และ	๑๐.	เป็นผู้นำา

        ตาราง ๑๙ จำานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระดับต่าง ๆ 

 ๑.๑๐.๔  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

      ตาราง ๒๐ จำานวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับต่าง ๆ

๒๒



 ๑.๑๐.๕   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนปีการศึกษา ๒๕๖๒

          ตาราง ๒๑ จำานวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับต่าง ๆ 

 ๑.๑๐.๖   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
	 *	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา	ประกอบด้วย	กิจกรรมแนะแนว	กิจกรรมชมรม	และกิจกรรมเพื่อสังคมและ 

	 สาธารณประโยชน์

      ตาราง ๒๒ จำานวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับต่าง ๆ จำาแนกตามระดับชั้น

๒๓



๑.๑๑   ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

 ๑.๑๑.๑   ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ของสถานศึกษา

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม	 	 จากสำานักงานรับรองมาตรฐาน	 และ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน	)		หรือ	สมศ.		เมื่อวันที่		๑๑	-	๑๓		เดือนมิถุนายน		พ.ศ.	๒๕๕๕					ผลการประเมิน 

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวมเป็นดังต่อไปนี้

ตาราง ๒๓ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ของสถานศึกษา

๒๔



 ๑.๑๑.๒  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

จุดเด่น 

 ด้านผลการจัดการศึกษา

	 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	 สุภาพ	 มีมารยาท	 

แต่งกายเรียบร้อย	 สะอาด	 มีน้ำาใจ	 รักโรงเรียน	 ไม่ทำาสิ่งที่จะเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียน	 มีความใฝ่รู้และเรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่อง	 มุ่งมั่นการเรียน	 ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนและการทำากิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเป็นอย่างดี 

มีทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบัติในระดับสูง	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีมากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

สถานศึกษามีผลการพัฒนาอัตลักษณ์บรรลุตามปรัชญา	ปณิธาน/วิสัยทัศน์	พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา	

ตลอดจนมีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา	 นอกจากนี้มีผลการดำาเนินงาน

โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

  ด้านการบริหารจัดการศึกษา

	 สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	 มีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	 ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองโดยมีระบบบริหาร	 และการจัดการศึกษา

ตามวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเข้มแข็ง	 และเป็นระบบมีคณะกรรมการสถานศึกษา	 สมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา	

สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา	ฯ	ช่วยสนับสนุน	ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์	มีภาวะผู้นำาสูง	มีความเป็นประชาธิปไตย	ทำางานด้วย

ความโปร่งใส	บริสุทธิ์	 ยุติธรรม	ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน	 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี	อุทิศตนในการทำางานปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน	 เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั่วไป	 มีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

ให้คงความสะอาดถูกสุขลักษณะและสวยงามไว้เป็นอย่างดี	 มีแหล่งเรียนรู้	 และสถานที่ออกกำาลังกายทั้งกลางแจ้งและในร่ม

เป็นจำานวนมากเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของนักเรียน	 มีระบบการดูแลรักษาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียนให้มีความสดชื่น	ร่มรื่น	อากาศดี	สงบ	ปลอดภัยจากมลภาวะทางเสียง	และรักษา		“วิถีเตรียม”	ที่	ฯพณฯ	ศาสตราจารย์	 

ม.ล.ปิ่น	มาลากุล	ได้กำาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 

	 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญที่เกิดประสิทธิผลสูงสุด	 โดยมีนโยบายบริหารจัดการ

ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมที่ชัดเจน	 ผู้บริหารทุกรุ่นและคณะครูทุกคนตระหนักในนโยบายและหลัก

การเบื้องต้น	 ที่มุ่งคุณภาพการสั่งสอนอบรมจะต้องอยู่ในระดับสูง	 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญจึงเป็น

ระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	 ทั้งระบบการคัดเลือกและส่งเสริมครูให้เก่งและดี	 ระบบการกำาหนดมาตรฐานปฏิบัติงานที่เป็น

เลิศของครูเตรียมอุดมศึกษาและระบบการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนให้มีคุณภาพในระดับสูง	 

ตลอดจนระบบสนับสนุนการจัดทำาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	 ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์	 สื่อเทคโนโลยี	 และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ				 

ในสถานศึกษา	 มีห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนการสอนที่เพียงพอ	 นอกจากนี้คณะครูทุกคนมีคุณภาพ	 มีความทุ่มเท

เสียสละในการปฏิบัติงาน	 มีการพัฒนาในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	 มีการศึกษาค้นคว้า	 จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	 มีการเตรียมการ

จัดการเรียนรู้อย่างดี	 และปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	 ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและ 

ครูเตรียมอุดมศึกษา		สมาคมศิษย์เก่า	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และองค์กรภายนอก	เข้ามาร่วมจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน	ศิษย์เก่าที่จบ 

ออกไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ต่างกลับเข้ามาช่วยคณะครูในการจัดการเรียนการสอน	

หรือการเป็นติวเตอร์ให้แก่รุ่นน้องๆ	อย่างต่อเนื่อง

๒๕



 ๑.๑๑.๒  ข้อเสนอแนะตามนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือภาครัฐ (ต่อ)

 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

			 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ	มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน	ที่เป็น 

กลไกขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง	ทุกฝ่ายมีความรู้	ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ	มีการกำาหนด 

เกณฑ์ที่คาดหวังทุกตัวบ่งชี้	 มีการจัดทำาธรรมนูญโรงเรียนที่มุ่งหมายคุณภาพมาตรฐานที่กำาหนดไว้	 แผนปฏิบัติการทุกปี 

มีความสอดคล้องกับธรรมนูญโรงเรียน		มีโครงสร้างการบริหารจัดการชัดเจน			มีการนิเทศติดตามผลและรายงาน	มีการ 

ประชุมทุกระดับอย่างสม่ำาเสมอมีการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานด้วยการประเมินโดยตรงและการประเมินไขว้	 

มีการรายงานการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกปีและมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 เพื่อดำารงความเป็นเลิศ

ไว้อย่างต่อเนื่อง	 ผู้บริหาร	 มีความเป็นผู้นำา	 เอาใจใส่ในการดำาเนินการประกันคุณภาพภายใน	 และบุคลากรผู้ร่วมรับผิด

ชอบประกันคุณภาพ	 สามารถประสานกับงานต่างๆ	 ได้ดี	 จึงทำาให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น 

เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างยั่งยืน

จุดที่ควรพัฒนา

 ด้านผลการจัดการศึกษา

	 ผู้เรียนบางส่วนมาเรียนสาย	ขาดเรียน	รวมทั้งขาดวินัยในห้องเรียนอยู่บ้าง	แม้จะเป็นจำานวนไม่มากแต่อาจมีผล 

กระทบต่อการเรียนการสอน

 ด้านการบริหารจัดการศึกษา

	 ระบบการเป็นผู้นำาทางสังคมในการปลูกฝังและสร้างค่านิยมของนักเรียนที่เรียนเก่ง	 ให้ตระหนักเห็นความ 

สำาคัญของการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาครูให้มากขึ้น	

 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 

	 การจัดทำาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีลักษณะเฉพาะของโรงเรียนยังมีน้อย 

ผลงานวิจัยของครูบางส่วนยังไม่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล

 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

	 ควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมของนักเรียนในงานด้านประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

๒๖



๑.๑๒   ผลงานดีเด่น รางวัลและผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา

 ๑.๑๒.๑ ผลงานดีเด่น  

        	 ในปีการศึกษา	๒๕๖๒	นี้	 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ	และกิจกรรมตามแผน

ปฏิบัติราชการประจำาปีที่มีผลงานดีเด่นทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน	ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ	

และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน	 เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกผลงานดีเด่นประกอบด้วย	 ความสอดคล้องกับมาตรฐาน

ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	ความมีคุณค่า	และประสิทธิภาพ	ซึ่งงานวารสารโรงเรียนได้นำาเสนอโครงการและกิจกรรม

ที่ถือได้ว่าเป็นผลงานดีเด่นจำานวน	๑	โครงการ	๒	กิจกรรม	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โครงการรินน้ำาใจสู่น้องชาวใต้ ศูนย์วิทยากรจังหวัดสงขลา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 ได้รับมอบหมายจากสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ให้เป็นประธานศูนย์วิทยากรจังหวัดสงขลา 

ตามโครงการ	 “รินน้ำาใจสู่น้องชาวใต้”	 ประจำาปีงบประมาณ	 ๒๕๖๓	 

เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ให้ได้รับโอกาสพัฒนา

ด้านวิชาการเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	 

ในการนี้ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจำานวน	๘	คนได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร

เพื่อสอนวิชาเคมี	วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	ฟิสิกส์	ชีววิทยา	คณิตศาสตร์	และ

สังคมศึกษา	ระหว่างวันที่	๑๒-๑๘	มกราคม	๒๕๖๓	ในเขตอำาเภอสะเดา	

อำาเภอเทพา	 อำาเภอสะบ้าย้อย	 อำาเภอนาทวี	 และอำาเภอจะนะ	 จังหวัด

สงขลา

กิจกรรม ต.อ. จิตอาสา รู้คุณค่าความพอเพียง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 ร่วมกับ	 คณะนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา	 

จัดกิจกรรม	 “ต.อ.	 จิตอาสา	 รู้คุณค่าความพอเพียง”	 โดยนำานักเรียน

ที่ผ่านการคัดเลือก	 ศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 อำาเภอพนมสารคาม	 

จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ระหว่างวันที่	 ๒๐-๒๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	 มี 

นางสาวโสภิต	 เปรียบกิจไพศาล	 ประธานคณะกรรมการดำาเนินกิจกรรม

และประสานงาน	 กับนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา	 พร้อมด้วยคณะครู

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนระหว่างเข้า

ร่วมกิจกรรม

กิจกรรม Triam Talk 2020

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนฯ	 ได้จัดกิจกรรมพูดทอล์กโชว์	 เพื่อพัฒนา

นักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้เป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการและ

คุณธรรม	 โดยมีนักเรียนเก่าที่ประสบความสำาเร็จในหลากหลายอาชีพ

มาแบ่งปันเรื่องราว	 ประสบการณ์	 และแง่มุมทั้งการเป็นนักเรียนและ 

นักกิจกรรม

๒๗



 ๑.๑๒.๒ รางวัลและผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา

	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๖๒	 นี้	 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้พิจารณาผลการดำาเนินการของโรงเรียนที่ 

ประสบความสำาเร็จอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน	 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ	 และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน	 ประกอบด้วยทุนเล่าเรียนหลวง	 

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ	 ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ	 ผลการประกวดและแข่งขันของนักเรียน	 

ครูท่ีผ่านการประเมินเพ่ือขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ	รางวัลเชิดชูเกียรติและรางวัลท่ีได้จากการเป็นผู้ฝึกซ้อม	มีรายละเอียดดังน้ี

  ตาราง ๒๔ จำานวนนักเรียนที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง

(ที่มา	:	งานแนะแนว)

  ตาราง ๒๕ จำานวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ

(ที่มา	:	งานแนะแนว)

๒๘
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    แผนภาพ ๒๗ จำานวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขันในระดับต่าง ๆ

   ตาราง ๒๘ จำานวนข้าราชการครูที่มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

    ตาราง ๒๙ จำานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและรางวัลผู้ฝึกซ้อม

๓๐



๓๑



๒.๑ การบริหารจัดการของสถานศึกษา

	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น	๔	กลุ่ม		ได้แก่	กลุ่มบริหารวิชาการ	กลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียนและบุคลากร	 กลุ่มบริหารงบประมาณ	 และกลุ่มบริหารทั่วไป	 ผู้บริหารยึดหลักการบริหารจัดการ 

แบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน	(School-Based	Management)		และการบริหารโดยใช้วงจรคุณภาพ	P	D	C	A	ของ	Deming	

เป็นหลักในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง	 และถือเป็นนโยบายและจุดเน้นในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน	 ซึ่งส่ง

ผลให้การดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	 	 ระบบและกลไกการบริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำาปี	 ประกอบด้วย	 การกำากับและติดตาม	 การตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	และการรายงานผลการปฏิบัติงาน	แต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้

 ๑. การกำากับและติดตาม	โรงเรียนมีการดำาเนินการในด้านการกำากับและติดตามตามขั้นตอนต่อไปนี้

	 	 ๑.	 งานแผนงานโรงเรียน	 กลุ่มบริหารงบประมาณ	มีหน้าที่กำากับและติดตามให้หน่วยงานปฏิบัติ

งานตามแผนปฏิบัติงาน	 โครงการและกิจกรรม	 ให้ดำาเนินไปตามขั้นตอน	 วิธีการ	 บุคลากร	 ระยะเวลาดำาเนินการ	 และ 

งบประมาณที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ

	 	 ๒.	หัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่กำากับและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน	โครงการและ

กิจกรรม	 	 ในหน่วยงานของตนให้เป็นไปตามขั้นตอน	 วิธีการ	 บุคลากร	 ระยะเวลาดำาเนินการ	 และงบประมาณที่ระบุไว้ 

ในแผนปฏิบัติการ

	 	 ๓.	หัวหน้าหน่วยงานต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำาปีต่อผู้อำานวยการ	

ผ่านตามสายงาน	 เมื่อดำาเนินงานตามแผนงานเสร็จสิ้นเป็นปัจจุบัน	 และสรุปรายงานผลปฏิบัติงานในภาพรวมส่ง 

ผู้อำานวยการผ่านงานแผนงานโรงเรียนปีละ	 ๒	 ครั้ง	 เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนเพื่อให้ทราบความก้าวหน้า	 อุปสรรค	 ปัญหา	 

วิธีการแก้ไข	และความสำาเร็จของงาน

๓๒



 ๒. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ	 โรงเรียนมีการดำาเนินการในด้านการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตามขั้นตอนต่อไปนี้

	 	 ๑.	งานแผนงานโรงเรียนมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน	และสรุปเป็นรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน	รายงานต่อผู้อำานวยการและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

	 	 ๒.	 โรงเรียนจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	 (Internal	 	 Audit)	 เพื่อตรวจสอบด้านการเงิน

และตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน	 เพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน	 นอกจากนี้โรงเรียน 

จะประเมินตนเองเป็นการภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน	 	 ได้แก่	 	 การวางแผน	 	 การจัดองค์กร		 

การจัดสรรบุคลากร		การนำาแผนไปปฏิบัติ			การควบคุม		การจัดสรรงบประมาณ		การติดตามประเมินผล			ทั้งนี้เพื่อ 

นำาข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน

	 	 ๓.	 การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก	 	 (External	 	 Quality	 	 Audit)	 	 โรงเรียนจะได้รับการ 

ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก		สถาบันอื่น	ๆ		ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแห่งชาติ		ประเมินเพื่อให้การรับรองคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้	 เช่น	 สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 ๑	

สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์กรมหาชน)	และสำานักงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

 ๓. การรายงานผลการปฏิบัติงาน	 โรงเรียนมีการดำาเนินการในด้านการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ตามขั้นตอนต่อไปนี้

	 	 ๑.		หน่วยงานจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำานวยการ	เมื่อหลังจากดำาเนินงานเสร็จสิ้น

	 	 ๒.		หน่วยงานจะต้องส่งสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานต่อฝ่ายนโยบายและแผนปีละ	๒	ครั้ง

	 	 ๓.		งานแผนงานโรงเรียน	กลุ่มบริหารงบประมาณจะประเมินผลการปฏิบัติงาน	โดยใช้รูปแบบการ 

	 	 					ประเมินCIPP	MODEL	และรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน

	 	 ๔.		โรงเรียนจัดทำารายงานการประเมินตนเอง	(Self	Assessment	Report	SAR)	เพื่อรายงานต่อ 

	 	 					สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	๑	ปีละ	๑	ครั้ง

	 	 ๕.		โรงเรียนจัดทำารายงานผลสำารวจสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียน 

	 	 					เตรียมอุดมศึกษา	เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปีละ	๑	ครั้ง

	 	 ๖.		โรงเรียนจัดทำารายงานผลสำารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน						 

	 	 					เตรียมอุดมศึกษา	เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ปีละ	๑	ครั้ง

	 	 ๗.		โรงเรียนจัดทำารายงานประจำาปี	(Annual	Report)	เพื่อเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนแก่ 

	 	 					ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๓๓



แผนภาพโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๓๔



๒.๒ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา

										โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีวิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าหมาย	และกลยุทธ์ดังนี้

วิสัยทัศน์ องค์กรคุณภาพมาตรฐานสากล	บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ ๑.	มุ่งมั่นบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	ตามหลักธรรมาภิบาล	และเน้นการมีส่วนร่วม

๒.	จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นเลิศด้านวิชาการ	คุณธรรมและรักษ์ 

ความเป็นไทย

๓.	ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

๔.	ส่งเสริมบุคลากรให้รักองค์กร	มีจริยธรรมและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย ๑.	ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา		ผลการประเมินคุณภาพจากเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 ๑	 	 ผลการประเมินภายนอกจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา		อยู่ในระดับดีมาก

๒.	 มีเครือข่ายร่วมพัฒนา	 	 สามารถช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านทุนทรัพย์	 แก่โรงเรียนเครือข่าย 

เตรียมอุดมศึกษา			

๓.	มีกิจกรรมและบริการเสริมให้แก่บุคลากรและผู้เรียนด้านสุขภาพ		อนามัย	โภชนาการ	สาธารณูปโภค		

สวัสดิภาพ	สวัสดิการอย่างครบถ้วน		บุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี	มีสุนทรียภาพ

ปลอดจากสิ่งเสพติด	อบายมุข	และโรคติดต่อ			

๔.	 มีหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลากหลาย	 ทันสมัย	 ตอบสนองต่อผู้เรียนตาม 

มาตรฐานสากล	 	 เพื่อมุ่งเตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ			

และผู้เรียนให้ประสบความสำาเร็จทางการศึกษาตามศักยภาพ

๕.	 ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 	 เป็นพลโลกที่ดี	 และมีจิตสำานึก 

รักษ์ความเป็นไทย				

๖.	 มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงสม่ำาเสมอ			

ตลอดจนใช้ข้อมูลสารสนเทศและงานวิจัยเพื่อการพัฒนา			

๗.	 มีสื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ	 	 บุคลากรสามารถผลิต	 และใช้สื่อนวัตกรรม 

สื่อเทคโนโลยี	 ในการเรียนการสอน	 	 ใช้เทคโนโลยีพัฒนางานทุกระบบ	 	 	 และมีระบบการบำารุงรักษา	 

การใช้สื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า

๘.	 มีสภาพแวดล้อม	 อาคารสถานที่	 	 แหล่งการเรียนรู้	 ห้องเรียน	ห้องปฏิบัติการต่าง	 ๆ	ห้องสมุด	ที่มี

บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

๙.		มีบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่เพียงพอ

๑๐.	 บุคลากรทุกกลุ่มมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี	 มีคุณธรรม	 มีความสุขและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	

ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ		    

กลยุทธ์ ๑.	พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล

๒.	พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้		ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล		โดยมุ่งเน้นให้ 

ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ	คุณธรรม	และรักษ์ความเป็นไทย	

๓.	พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้	และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม

๔.	พัฒนาผู้บริหาร	ครูและบุคลากร	ให้รักองค์กร	มีจริยธรรม	และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการจัดการเรียนรู้

๓๕



๒.๓ โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๓๖



๓๗



มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๖๒	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	

กำาหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	ประกอบด้วย	๓	มาตรฐาน	๒๒	ประเด็นพิจารณา	ได้แก่	มาตรฐาน

ที่	๑	ด้านคุณภาพผู้เรียน	(๑๐	ประเด็นพิจารณา)	มาตรฐานที่	๒	ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ	(๗	ประเด็นพิจารณา)	

และมาตรฐานที่	๓	ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	(๕	ประเด็นพิจารณา)	โดยจะใช้การรวบรวม

สารสนเทศและการประเมินประเด็นพิจารณาตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนเป็นกลไกสำาคัญในการประเมินคุณภาพ

ภายใน	

	 โรงเรียนกำาหนดค่าเป้าหมายทั้งในภาพรวมและรายมาตรฐานให้อยู่ในระดับดีเลิศและกำาหนดค่าเป้าหมาย 

รายประเด็นพิจารณาเป็นร้อยละ	 ๘๐	 (ค่าเป้าหมายเท่ากับ	 ๔.๐๐	 จาก	 ๕.๐๐)	 ทุกประเด็นพิจารณา	 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นการ

ปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพภายในให้เข้มข้น	ท้าทายยิ่งขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา	และเป็นการปรับกระบวนทัศน์ 

การประเมินให้สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงประเมิน	 อันจะทำาให้ผลการประเมินคุณภาพภายในมีความน่าเชื่อถือ	

ความสอดคล้อง	และความเป็นไปได้

กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน

	 โรงเรียนกำาหนดให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการบริหารโรงเรียน	 

โดยดำาเนินงานร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานกำากับ	ติดตาม	การประเมินผล									เพื่อดำาเนินการประเมินคุณภาพ 

ภายใน	 สำาหรับปีการศึกษา	 ๒๕๖๒	 นี้	 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

และออกแบบกระบวนการประเมินที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา	 จึงกำาหนดให้กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกอบด้วย	๕	ขั้นตอนสำาคัญ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

 ขั้นตอนที่ ๑ การออกแบบกลไกการประเมิน	 กำาหนดให้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศตามประเด็นพิจารณาจาก 

หน่วยงานตามโครงสร้างบริหารโรงเรียน	โดยบูรณาการความร่วมมือประสานข้อมูลและสารสนเทศจากงานสารสนเทศ 

โรงเรียน	 งานแผนงานโรงเรียน	 งานประกันคุณภาพการศึกษา	 งานกำากับ	 ติดตาม	 การรายงานผล	 งานวารสารโรงเรียน	 

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน	 และงานศูนย์เทคโนโลยี	 แล้วนำาข้อมูลและสารสนเทศที่ได้	 ไปจัดทำารายงานสารสนเทศเพื่อ 

การประกันคุณภาพการศึกษา	 เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนพิจารณาและประเมินคุณภาพตามการรับรู้	 โดยคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในจะพิจารณายืนยันเพื่อตัดสินผลการประเมินอย่างเป็นทางการ	และจัดทำาแนวทางการพัฒนาเพื่อเสนอ

ต่อสถานศึกษา

 ขั้นตอนที่ ๒ การกำาหนดกรอบการประเมิน	 กำาหนดให้งานประกันคุณภาพการศึกษาดำาเนินการศึกษามาตรฐาน

และประเด็นพิจารณา	พร้อมทั้งกำาหนดกรอบการประเมินเพื่อให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพิจารณาเห็นชอบ	โดย

กรอบการประเมินนั้นประกอบด้วยประเด็นพิจารณา	คำาอธิบายประเด็นพิจารณา	วิธีการประเมิน	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน	

การวิเคราะห์ข้อมูล	และเกณฑ์การประเมิน

 ขั้นตอนที่ ๓ การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน	 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายในประกอบด้วย	

เครื่องมือสำาหรับจัดทำาสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา	 และเครื่องมือสำาหรับประเมินคุณภาพภายในผ่านการ

รับรู้ของบุคลากรโรงเรียน	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี	๓	ชนิด	ได้แก่	แบบบันทึกข้อมูล	แบบสอบถาม	และแบบตรวจสอบ

รายการ

๓๘



 ขั้นตอนที่ ๔ การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ	 โรงเรียนมอบหมายให้งานสารสนเทศโรงเรียนดำาเนินการรวบรวม

ข้อมูลและสารสนเทศจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน	 ในส่วนของการประเมินคุณภาพภายในนั้น 

งานประกันคุณภาพการศึกษาได้นำาข้อมูลและสารสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์และเรียบเรียงให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ

ประเด็นพิจารณา	จัดทำาเป็นรายงานสารสนเทศเพื ่อการประกันคุณภาพการศึกษา	แล้วเผยแพร่ให้บุคลากรโรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษาได้พิจารณา	ก่อนที่งานกำากับ	ติดตาม	การรายงานผลจะดำาเนินการสำารวจความคิดเห็นเพื่อประเมินคุณภาพ

ภายในตามการรับรู้ของบุคลากร

 ขั้นตอนที่ ๕ การตัดสินผลการประเมิน	 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์ข้อมูลจาก

การสำารวจความคิดเห็นที่ได้รับจากงานกำากับ	 ติดตาม	 การรายงานผล	 โดยจัดทำาผลการประเมินคุณภาพภายในอย่างไม่เป็น

ทางการ	 เสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพิจารณาตัดสินผลการประเมินโดยการยืนยันผลการประเมินดังกล่าว	

พร้อมทั้งจัดทำาความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	 เพื่อดำาเนินการจัดทำารายงานผลการประเมินตนเองของสถาน

ศึกษาต่อไป

เกณฑ์การประเมิน

	 ในส่วนของเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน	ปีการศึกษา	๒๕๖๒	นั้น	คณะกรรมการประเมินภายในประกอบด้วย	 

เกณฑ์การประเมินรายประเด็นพิจารณา	 และเกณฑ์การประเมินรายมาตรฐานและในภาพรวม	 เกณฑ์แต่ละประเภทม ี

รายละเอียดดังนี้

 ๑. เกณฑ์การประเมินรายประเด็นพิจารณา

	 คณะกรรมการประเมินภายในกำาหนดให้ใช้การประเมินการรับรู้ของบุคลากรเป็นกลไกสำาคัญในการประเมิน

คุณภาพภายใน	 และใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานสนับสนุนผลการประเมินให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 โดยกำาหนดให้มีเกณฑ์

สัมบูรณ์เพื่อประเมินและวิเคราะห์คุณภาพเป็นรายประเด็นพิจารณา	 อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างมีทิศทาง	 และใช้เกณฑ์สัมพัทธ์พิจารณาค่าที่ได้กับค่าเป้าหมาย	 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ประเมินในภาพรวม	เกณฑ์แต่ละชนิดมีลักษณะดังนี้	

 ก. เกณฑ์สัมบูรณ์ เป็นเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบค่าที่ได้กับช่วงคะแนนที่โรงเรียนกำาหนด	แบ่งเป็น	๕	ระดับ	ดังนี้

	 	 ค่าที่ได้	๔.๕๑-๕.๐๐		 หมายถึง	ประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับมากที่สุด

	 	 ค่าที่ได้	๓.๕๑-๔.๕๐		 หมายถึง	ประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับมาก

	 	 ค่าที่ได้	๒.๕๑-๓.๕๐		 หมายถึง	ประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับปานกลาง

	 	 ค่าที่ได้	๑.๕๑-๒.๕๐		 หมายถึง	ประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับน้อย

	 	 ค่าที่ได้	๑.๐๐-๑.๕๐	 หมายถึง	ประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 ข. เกณฑ์สัมพัทธ์	เป็นเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบค่าที่ได้กับค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำาหนด	แบ่งเป็น	๓	ระดับ	ดังนี้

	 	 ค่าที่ได้สูงกว่า	๔.๐๐		 ถือว่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย

	 	 ค่าที่ได้เท่ากับ	๔.๐๐	 ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย

	 	 ค่าที่ได้ต่ำากว่า	๔.๐๐	 ถือว่าต่ำากว่าค่าเป้าหมาย	

๓๙



 ๒.เกณฑ์การประเมินรายมาตรฐานและในภาพรวม 

	 	 โรงเรียนใช้ร้อยละที่คำานวณได้จากคะแนนที่ได้รายมาตรฐานเพื่อประเมินคุณภาพเป็นรายมาตรฐานและ

ในภาพรวม	โดยมีสูตรในการคำานวณและช่วงร้อยละตามรายละเอียดต่อไปนี้

	 	 	 ร้อยละที่ได้	๙๐.๐๐-๑๐๐.๐๐	ได้ระดับคุณภาพ	ยอดเยี่ยม

	 	 	 ร้อยละที่ได้	๘๐.๐๐-๘๙.๙๙	 ได้ระดับคุณภาพ	ดีเลิศ

	 	 	 ร้อยละที่ได้	๗๐.๐๐-๗๙.๙๙	 ได้ระดับคุณภาพ	ดี

	 	 	 ร้อยละที่ได้	๖๐.๐๐-๖๙.๙๙	 ได้ระดับคุณภาพ	ปานกลาง

	 	 	 ร้อยละที่ได้ต่ำากว่า	๖๐.๐๐	 ได้ระดับคุณภาพ	กำาลังพัฒนา

	 	 เมื่อกระบวนการประเมินคุณภาพภายในเสร็จสิ้น	 งานกำากับ	 ติดตาม	 การรายงานผลได้จัดทำารายงาน

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา	 (Self-Assessment	 Report)	 และนำาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิจารณาเห็นชอบ	 จากนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษาจะได้ส่งรายงานดังกล่าวเสนอต่อสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 

ศึกษาเขต	๑	และเผยแพร่รายงานดังกล่าวสู่สาธารณชน	นอกจากนี้				งานแผนงานโรงเรียนจะได้ใช้ข้อมูลป้อนกลับจากรายงาน 

ดังกล่าว	 ไปจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 แผนปฏิบัติราชการประจำาปี	 แผนงาน	 โครงการ	 และกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ต่อไป	

ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำาหนด

๔๐
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กระบวนการพัฒนา

	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๖๒	 กระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน	 พิจารณาจากกระบวนการในด้านการวางแผน 

การดำาเนินการ	การตรวจสอบ	และการปรับปรุงแก้ไข	ดังนี้

	 การจัดการเรียนรู้	โครงการ	และกิจกรรมภายใต้การดำาเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานที่โรงเรียนได้ดำาเนิน

การเพื่อให้บรรลุมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน	มีความสอดคล้องกับประเด็นพิจารณา	ดังนี้

๔๒



ผลการดำาเนินงาน

 

	 ในประเด็นพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ	นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน	การเขียน							การสื่อสาร	และ 

การคิดคำานวณ	 ความสามารถในการใช้	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 และ	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 

สถานศึกษา	 อยู่ในระดับมากที่สุด	 ส่วนความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา	 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม	 และความรู้	 	 ทักษะพื้นฐาน	 และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอยู่ใน

ระดับมาก	 ส่วนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 พบว่า	 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำาหนด	 

มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย	ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย	สุขภาวะทางร่างกาย	และ

จิตสังคม	อยู่ในระดับมาก

จุดเด่น

	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีจุดเด่นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน	 โดยพิจารณาในเชิงระบบ	 ประกอบด้วย

ด้านปัจจัย	ด้านกระบวนการ	ด้านผลผลิต	และด้านผลลัพธ์	ดังนี้

 ด้านปัจจัย	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตั้งอยู่	 ณ	 บริเวณใจกลางเมือง	 อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย	 มีห้องเรียน	

ห้องปฏิบัติการ	ห้องสมุด	พื้นที่สีเขียว	และสิ่งอำานวยความสะดวก	พอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี	 เมื่อพิจารณาหลักสูตร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	พบว่ามีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน	โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่าง

สม่ำาเสมอ	นอกจากนี้	 โรงเรียนยังพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน	และดำาเนินโครงการและ

กิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดปี	

 ด้านกระบวนการ	 ครูผู้สอนมีการประชุมปรึกษาหารือ	 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอน	 คิดค้น 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน	รวมทั้งทบทวนการวัดผลและประเมินผลให้มีมาตรฐาน	กลยุทธ์สำาคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ของผู้เรียน	 ได้แก่	 การส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั้งทางด้านวิชาการ	 นาฏศิลป์	 ดนตรี	 กีฬา	 ตามศักยภาพ	 

การสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสามารถสรุปความรู้ด้วยตนเอง	และการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง	ๆ	เช่น	กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์				งานนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน		การจัดสอบทางวิชาการระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น	โดยนักเรียนเป็นผู้ดำาเนินการเองในทุกขั้นตอน	ตลอดจนถึงการประกวด	แข่งขันระดับต่าง	ๆ	

 ด้านผลผลิต	 นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาสนใจที่จะเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างมีมารยาทและ 

เหมาะสม	สามารถใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ของตนเองได้	มีทักษะในการค้นคว้า	มีทักษะในการคิดและรู้จักแก้ปัญหา

โดยใช้เหตุผล	นักเรียนมีศักยภาพสูงทางด้านภาษาอังกฤษ	และสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

 ด้านผลลัพธ์	 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้	 รักการอ่าน	 รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต	

นอกจากนี้	ยังเป็นนักเรียนที่มีความรู้เป็นสากล	มีสติปัญญา	มีศักยภาพสร้างสรรค์	สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

๔๓



จุดควรพัฒนา

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีจุดควรพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน	โดยพิจารณาในเชิงระบบ	ประกอบด้วย 

ด้านปัจจัย	ด้านกระบวนการ	ด้านผลผลิต	และผลลัพธ์	ดังนี้

 

 ด้านปัจจัย เนื่องจากโรงเรียนและนักเรียนมีความพร้อมดังที่กล่าวไว้ในจุดเด่น	 โรงเรียนจึงควรรักษาจุดเด่นนี้และ

ควรยกระดับจุดเด่นดังที่กล่าวให้มีคุณภาพสูงขึ้น

  ด้านกระบวนการ	 เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค	์

โรงเรียนควรวางแผนดำาเนินงานระหว่างการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน	 และการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียนที่ 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งทางด้านความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์	 โดย

ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและห้องสมุดให้ผู้เรียนนอกเหนือ

จากในเวลาเรียน	 จัดซ่อมเสริมนอกเวลาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้มากขึ้น	 และส่งเสริมให้นักเรียน

ทุกคนได้ออกกำาลังกายมากขึ้น	

 ด้านผลผลิต	 ในการด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน	 โรงเรียนควรจัดการเรียนรู้หรือดำาเนิน

โครงการและกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมารยาท	 สามารถนำาเทคโนโลยี

ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเรียนรู้	 รู้จักหลักการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง	 ส่วนในด้านการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์	 โรงเรียนควรทบทวนระเบียบวินัยภายในโรงเรียนอย่างเหมาะสม	สอดคล้องกับกฎ	ระเบียบ	และบริบทต่าง	ๆ	 

พร้อมทั้งสื่อสารให้นักเรียนเกิดการรับรู้	รักษา	และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 ด้านผลลัพธ์	 เมื่อนักเรียนสำาเร็จการศึกษาแล้ว	 นักเรียนควรมีทักษะด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในโลกยุคใหม่	 

มีทักษะชีวิต	มีการครองตนอย่างเหมาะสม	รู้เท่าทันสังคมได้	มีจิตสาธารณะ	และมีมารยาท

นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

	 การปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน	คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ

โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่	 (School	 in	 School)	 ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ	 (Interdisciplinary)	 เพราะครูต่าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 จะกระจายไปตามตึกเรียนต่าง	 ๆ	 ทำาให้ครูได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างหลากหลาย	 สามารถ

นำาความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปสอนนักเรียนได้ทันที	 และเป็นความรู้ที่เชื่อถือได้	 ทำาให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งในด้านผล

สัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	

๔๔
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กระบวนการพัฒนา

	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๖๒	 กระบวนการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 พิจารณา

จากกระบวนการในด้านการวางแผน	การดำาเนินการ	การตรวจสอบ	และการปรับปรุงแก้ไข	ดังนี้

๔๖



	 งาน	 โครงการ	 และกิจกรรมสำาคัญที่โรงเรียนได้ดำาเนินการเพื่อให้บรรลุมาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการ

จัดการ	มีความสอดคล้องกับประเด็นพิจารณาดังนี้

๔๗



ผลการดำาเนินงาน

 ในปีการศึกษา	๒๕๖๒	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับดีเลิศ	โดยโรงเรียนสามารถ

กำาหนดเป้าหมาย	 	 วิสัยทัศน์	 	 และ	พันธกิจของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน	มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา	ดำาเนินงาน

พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย	 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ	จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้	มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน		ผู้ปกครอง	ชุมชน	องค์กรภาครัฐ

และเอกชนในการจัดการพัฒนาการศึกษา	อยู่ในระดับมาก	และสูงกว่าค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา

จุดเด่น

 จุดเด่นของกระบวนการบริหารและการจัดการ	 ประกอบด้วย	 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้

และภูมิปัญญาในท้องถิ่น	 	 สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้	 ภูมิปัญญา	 และชุมชน	 เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา	 

การจัดโครงการ	กิจกรรม	เพื่อตอบสนองนโยบาย	จุดเน้น	ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา	และสนับสนุน	ส่งเสริมประสบการณ์การเรียน

รู้ของนักเรียนทั้งด้าน	วิชาการ		 	คุณธรรม		และการดำารงตนในสังคม	การบริหารงานตามโครงสร้างของโรงเรียน		โดยใช้ระบบบริหาร

จัดการ	 PDCA	 การประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก	 การจัดจ้างครูที่มีคุณภาพเพื่อทดแทนการ

ขาดแคลนครู	และการสนับสนุนครูและบุคลากรให้เข้ารับการอบรม	สัมมนา	ดูงาน	ศึกษาต่อ

จุดควรพัฒนา

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีจุดควรพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารและการจัดการ	 โดยพิจารณาในเชิงระบบ	 ประกอบ

ด้วยด้านปัจจัยและด้านกระบวนการ	ดังนี้

 ด้านปัจจัย	 โรงเรียนควรจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดให้เพียงพอและตรงกับความสนใจของนักเรียน	 จัดแหล่งเรียนรู้

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย	 จัดสรรและบริหารงบประมาณในการดำาเนินโครงการและกิจกรรมให้เพียงพอ	 และมี

ประสิทธิภาพ		นอกจากนี้ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความถูกต้อง	รวดเร็ว	สะดวกต่อการสืบค้น

 ด้านกระบวนการ	 โรงเรียนควรพัฒนาการส่งเสริมให้มีโครงการและกิจกรรมที่สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึง	 	 การ

วางแผน	 การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม	 ทั้งด้านสถานที่	 ด้านบุคลากร	 และด้านอุปกรณ์	 การปรับรายงานผลการดำาเนิน

โครงการ	 การพัฒนาทักษะการทำางานของผู้บริหาร	 	 ครูผู้สอน	 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนในทุก	 ๆ	 ฝ่ายงาน	 และการจัดเวลา

สำาหรับในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง	ๆ	อย่างเหมาะสม

นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
	 การปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ	 ได้แก่	 การบริหารงานแบบ 

กระจายอำานาจ	 โดยมีหัวหน้าตึกเรียนแต่ละตึกเป็นผู้ควบคุมดูแลครู	 บุคลากร	 และนักเรียนประจำาตึก	 ให้เป็นไปตาม 

ระเบียบข้อบังคับเดียวกัน	 	 นอกจากนี้การขึ้นดำารงตำาแหน่งต่าง	 ๆ	 ในโรงเรียนโดยอาศัยความชำานาญและความสามารถในการ 

เรียนรู้งานเป็นเกณฑ์การคัดเลือก	 เป็นรากฐานสำาคัญในการจัดโครงสร้างองค์กร	 การคัดเลือกบุคลากรขึ้นดำารงตำาแหน่งหัวหน้า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้	 หัวหน้างาน	 หัวหน้าตึก	 ล้วนมีวิธีการคัดเลือกที่ชัดเจน	 และมีการส่งต่อความรู้ผ่านการปฏิบัติจนชำานาญ 

ในงานที่รับผิดชอบ	และสามารถให้คำาแนะนำาวิธีการพัฒนางานแก่ผู้อื่นได้	

๔๘
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กระบวนการพัฒนา

ในปีการศึกษา	๒๕๖๒	กระบวนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	พิจารณากระบวนการในด้านการวางแผน	การดำาเนินการ	การตรวจสอบ	 

และการปรับปรุงแก้ไข	ดังนี้

	 งาน	 โครงการ	 และกิจกรรมสำาคัญที่โรงเรียนได้ดำาเนินการเพื่อให้บรรลุมาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียน 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	มีความสอดคล้องกับประเด็นดังนี้

๕๐



ผลการดำาเนินงาน

	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๖๒	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญอยู่ใน

ระดับดีเลิศ	 โดยโรงเรียนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง	 และสามารถนำาไปประยุกต์ในชีวิตประจำาวันได้ 

ใช้สื่อ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้	มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก	ตรวจสอบและประเมิน

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำาผลมาพัฒนาผู้เรียน	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้	ทุกประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับมาก	และสูงกว่าค่าเป้าหมาย

จุดเด่น

 จุดเด่นของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 ประกอบด้วย	 การจัด 

การศึกษาตามความถนัดและความสนใจและความถนัดของนักเรียนเป็นหลัก	 เน้นทั้งภาคทฤษฎี	 และภาคปฏิบัติ	 พัฒนา

นักเรียนให้มีความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานของโรงเรียน	มีความรู้พื้นฐานเต็มตามหลักสูตร	สามารถสอบเข้าเรียนต่อ

ในระดับอุดมศึกษาได้	 ส่วนในด้านการวัดผลและประเมินผลนั้นเน้นตามสภาพจริง	 วิธีการหลากหลาย	 เป็นระบบที่เชื่อถือได้	

มีบันทึกหลังการสอนเพื่อประเมินผลตนเอง	 และผลการประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง	 เช่น	 นักเรียน	 ครูนิเทศก์การสอน	 และนำามา

ปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

จุดควรพัฒนา

	 เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมีประสิทธิภาพ	 โรงเรียนควรเน้นการวิเคราะห์

นักเรียนเป็นรายบุคคล	และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน	 โดยครูระหว่าง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวิชาควรประชุมหารือเพื่อบูรณาการรายวิชาและลดภาระงานของนักเรียน	 นอกจากนี้	 โรงเรียน

ควรพัฒนาสื่อการสอนให้มีความทันสมัย	 น่าสนใจทั้งทางด้านข้อมูลและเทคโนโลยีอยู่เสมอ	 หรือส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มความรู้

นอกห้องเรียนมากขึ้นทั้งแบบภายในและภายนอกโรงเรียน

นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

	 การปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำาคัญ	 ได้แก่	 ความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมคุณภาพ	 ซึ่งวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีมาตั้งแต่ 

เริ่มก่อตั้งโรงเรียน	(ซึ่งมีมาก่อนที่มีแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศไทย)	โดยการสืบทอดแนวคิดหลักการ	 

๘	 ประการของ	 ฯพณฯ	 ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น	 มาลากุล	 ซึ่งนับเป็นมรดกชิ้นเอกของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 ได้แก่	

๑)	คุณภาพการสั่งสอนอบรมจะต้องอยู่ในระดับสูง	๒)	อาจารย์จะต้องเอาใจใส่	 ตลอดจนนอกเวลาเรียนและจะต้องช่วยเหลือ

นักเรียนเป็นรายบุคคลเมื่อจำาเป็น	๓)	นักเรียนจะต้องเข้าอยู่ในระเบียบที่ดีตั้งแต่แรก	๔)	โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนเล่าเรียน

ให้มีความสุข	 	และสะดวกสบายตามสมควร	 	๕)	นักเรียนหญิงและชาย	 	 เข้าสมาคมกันได้	 	 แต่จะต้องอยู่ในที่เปิดเผย	 	และ

ไม่มีความลับ	 ๖)	 โรงเรียนจะต้องติดต่อกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและให้เกิดความเข้าใจกันดี	 ๗)	 งานแผนกทะเบียน	 จะต้อง

ละเอียดที่สุด	 	 เพื่อเป็นเครื่องมือของการควบคุมดูแลและอบรม	 และ	 ๘)	 ทั้งอาจารย์และนักเรียนจะต้องรักษาเกียรติของตน

และชื่อเสียงของโรงเรียน	

๕๑



สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประจำาปีการศึกษา  ๒๕๖๒

๕๒



๕๓



๔.๑  ผลการดำาเนินงานในภาพรวม

 ในปีการศึกษา	 ๒๕๖๒	 โรงเรียนได้ดำาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ	 ตามแผนงานที่วางไว้	 จนบรรลุเป้าหมาย 

ตามแผนกลยุทธ์	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าหมาย	 จนเกิดภาพความสำาเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคมครอบคลุมทุกมิติ	 ได้แก่	

ด้านการบริหารและการจัดการ	 ด้านการจัดการเรียนรู้	 ด้านการพัฒนาบุคลากร	 ด้านกายภาพอาคารสถานที่	 	 และด้านวัสดุ

ครุภัณฑ์ต่างๆ	อันเกิดจากการมีธรรมาภิบาล	ความโปร่งใส	และความยุติธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารและความร่วมมือ

ของบุคลากรทุกภาคส่วนภายในสถานศึกษา	โดยมีผลจากการประเมินตนเองโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ดี	และมาตรฐาน

ต่างๆอยู่ในระดับดีเลิศครบทุกด้าน	อันได้แก่	มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน	มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ	และ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 ที่เกิดผลงานเชิงประจักษ์	 ที่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

และคุณธรรม	บุคลากรมีความสามารถในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศและมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำาเสมอ	และผู้บริหาร

ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและคำานึงถึงสวัสดิภาพทางร่างกาย	จิตใจ	และสังคมของนักเรียนและบุคลากร	ที่จะเป็นส่วนสำาคัญอย่าง

ยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำาเร็จโดยไม่ทิ้งบุคคลใดไว้ข้างหลัง

                โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลสำาเร็จ

๕๔



๕๕



 ๔.๒  แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 

            

 ๔.๒.๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

	 ๑.	 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีทักษะชีวิตและการดำารงชีวิตอย่างมีความสุข	 ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	 

ทักษะการจัดการและรับมือกับปัญหา	 และทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื ่นในสังคมพหุวัฒนธรรมและความตระหนักต่อ

วัฒนธรรมที่หลากหลายบนพื้นฐานความเป็นไทย	 โดยการบูรณาการและเสริมสร้างทักษะในรายวิชา	 การโฮมรูม	 กิจกรรม

เสริมหลักสูตร	การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้	หรือผสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง	ชุมชน	องค์กรภาครัฐและเอกชน

	 ๒.	 จัดทำาโครงการเชิงรุกที่เน้นการพัฒนาสุขภาวะทางกาย	 ใจ	 และสังคมของผู้เรียน	 โดยผสานความร่วมมือกับ 

ผู้ปกครอง	ชุมชน	องค์กรภาครัฐและเอกชน

	 ๓.	 สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้และปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 โดยยึดหลัก

การที่ถูกต้องทั้งทางด้านปัญญาธรรม	คารวะธรรม	และสามัคคีธรรม	มีการแสดงความคิดเห็นที่มีเหตุผลและเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมนำาไปสู่การพัฒนาในทางที่ดีขึ้น	 โดยสะท้อนมาจากทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณบนฐานของ

ข้อมูลที่ถูกต้อง

	 ๔.	 ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดเชิงนวัตกรรมของผู้เรียน	 จนผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมจาก

การเรียนรู้ผ่านโครงงานบูรณาการที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์	การคิดเชิงนวัตกรรม	และตรงกับความสนใจของผู้เรียน

	 ๕.	 จัดทำาโครงการส่งเสริมการเคารพสิทธิและการยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันบนพื้นฐานความเป็นไทย	 

ส่งเสริมการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎระเบียบของโรงเรียน	สังคมไทย	และสังคมโลก

๕๖



 ๔.๒.๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ

	 ๑.	ดำาเนินการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

	 ๒.	 พัฒนาความเป็นเอกภาพของรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ	 โดยเน้น

การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียน

	 ๓.	 ศึกษาบริบท	 วิเคราะห์	 SWOT	 และข้อมูลสารสนเทศ	 วางแผน	 กำาหนดปฏิทินการทำางาน	 มีเป้าหมาย	 และ

สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอและคุ้มค่ากับความต้องการของแต่ละกิจกรรมในโรงเรียน

	 ๔.	หลังดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	มีการทบทวนดำาเนินกิจกรรม	หาข้อสรุป		ข้อเด่น		ข้อด้อย	ข้อควรปรับปรุง		ร่วมกันหา

แนวทางแก้ไขและพัฒนายกระดับคุณภาพงานในการทำากิจกรรมครั้งต่อๆไป

	 ๕.	 สร้างขวัญและกำาลังใจทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ครูมีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพให้ครูดำารงตนตามจรรยา

บรรณวิชาชีพครูอย่างเหมาะสม

	 ๖.									พฒันาครใูหม้คีวามเชีย่วชาญในดา้นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ปน็เลิศ	มรีะบบการนเิทศการศึกษาแบบกลัยาณมติร	และ 

สนับสนุนให้ครูมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญโดยมีโครงการพัฒนาที่ชัดเจน	 รวมทั้งจัดทำาโครงการที่พัฒนาบุคลากร

ตลอดปีการศึกษา	ในการเข้าอบรมสัมมนา	ศึกษาดูงาน	การสร้างชุมชนทางวิชาชีพ	หรือการศึกษาต่อในสาขาที่เป็นประโยชน์

ต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น	ครูทุกคนสามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศที่	๒	ในการสื่อสารเบื้องต้นได้

	 ๗.	 ปรับปรุงสถานที่ทำางานและห้องพักครูให้มีความเหมาะสมด้านสวัสดิภาพของครู	 มีความพร้อมด้านวัสดุครุภัณฑ์

และเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

	 ๘.		จัดทำาระบบบริการในจุดเดียว	(One	Stop	Service)	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้	อันได้แก่	ระบบสารสนเทศ

ของผู้เรียน	 ระบบบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน	 ระบบวิชาการ	 ระบบงานตารางสอน	 และระบบการวัดประเมินผล	

ฯลฯ	ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

 

 ๔.๒.๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

	 ๑.		จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการทักษะแห่งศตวรรษที่	๒๑	ในทุกรายวิชา	ผสานกับทักษะการ

คิดขั้นสูงและเน้นการคิดเชิงนวัตกรรม	

	 ๒.	 ออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงรุก	 บูรณาการ	 และเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	 พร้อมสนับสนุนผู้เรียนทุกคนให้แสดง

ศักยภาพตามความถนัดอย่างเหมาะสม

	 ๓.	 จัดทำาโครงการที ่เพิ ่มขีดความสามารถทุกมิติของผู ้เรียน	 ในเวทีระดับโรงเรียน	 ชาติ	 และนานาชาติ 

อย่างเป็นรูปธรรม

	 ๔.		ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้	สื่อ	และเทคโนโลยีภายในโรงเรียนให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน	มีสถานที่ 

ส่วนกลางที่นักเรียนสามารถทำางานหรืออ่านหนังสือร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ

	 ๕.		มีโครงการที่ส่งเสริมการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ทั้งครูและนักเรียน

	 ๖.	 ส่งเสริมการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เรียนโดยตรง	 คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

ทฤษฎีพหุปัญญาของผู้เรียน	 มีการตรวจสอบและนำาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการ

ศึกษาและส่งต่อข้อมูลในปีถัดไปอย่างเป็นระบบจนกว่าผู้เรียนจะจบการศึกษา

	 ๗.	 มีโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำากว่าเกณฑ์	 และโครงการที่ส่งเสริมนักเรียนที่มีความ

สามารถพิเศษทั้งทางด้านวิชาการ	ดนตรี	ศิลปะ	การแสดงอย่างต่อเนื่อง

๕๗



 ๔.๓  ความต้องการและการช่วยเหลือ

 ๑.	ซ่อมแซมและปรับปรุงด้านกายภาพ	อาคารสถานที่	สำานักงาน	ห้องเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้และ

พัฒนางาน	โดยใช้งบประมาณจำานวนมากเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งาน			

	 ๒.	 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ	 ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระฯ	 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน	 ศูนย์ฝึกกีฬา	

ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	 ศูนย์การงานอาชีพ	 ศูนย์การแนะแนวและการให้คำาปรึกษา	 วัสดุฝึก	 ครุภัณฑ์	 รวมถึงระบบ

สารสนเทศต่างๆ	 ให้ตรงตามความสนใจและความศักยภาพของผู้เรียน	มีจำานวนเพียงพอต่อจำานวนนักเรียน	ครู	และบุคลากร

ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

	 ๓.	จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง	โดยมีการสนับสนุนการอบรม	สัมมนา	การนำาเสนอผลงานทาง

วิชาการ	 และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของครูทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เป็น

เลิศตามหลักวิชาและเพิ่มวิทยฐานะของครูอย่างต่อเนื่อง

	 ๔.		จัดอัตรากำาลังครูผู้สอนให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละกลุ่มสาระฯ

	 ๕.	 เพิ่มจำานวนเจ้าหน้าที่สำาหรับดูแลงานด้านต่างๆของทุกหน่วยงานเพื่อแบ่งเบาภาระงานของครูผู้สอนในแต่ละ

ฝ่าย/งาน		เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ

	 ๖.	 จัดการนิเทศทางการศึกษาและงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยร่วมมือกับศึกษานิเทศก์และผู้เชี่ยวชาญ 

จากเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ครูมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียน 

ได้อย่างถูกต้อง

	 ๗.	 ประสานกับภาคี	 ๔	 ฝ่าย	 ภาครัฐ	 และเอกชน	 ในการขอความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

อย่างต่อเนื่อง

	 ๘.	 อำานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกที่ก่อให้เกิดประโยชน ์

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๕๘



๕๙



ภาคผนวก ๑

หลักฐานแสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

เหรียญทองแดง คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

๖๐



เหรียญทอง-เงิน เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ

เหรียญทองแดง ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ

๖๑



เหรียญเงิน-ทองแดง ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

เหรียญทอง เยอรมันโอลิมปิกระหว่างประเทศ

๖๒



เหรียญทองแดง ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก 

ระหว่างประเทศ

๖๓



ภาคผนวก ๒

กิจกรรมสำาคัญของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีประดับพระเกี้ยว 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

๖๔



งานสืบสานวัฒนธรรมไทย

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

๖๕



กิจกรรมค่่ายผู้นำานักเรียน

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

๖๖



กิจกรรมการบริจาคโลหิตประจำาปี

๖๗



โครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง

ตำารวจตระเวนชายแดนตามพระราชดำาริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๖๘



กีฬาสีประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๒

๖๙



กีฬาประเพณีเตรียมอุดม-เตรียมทหาร ครั้งที่ ๓๖

๗๐



ภาคผนวก ๓

คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในของสถานศึกษา

๗๑



๗๒



๗๓



ภาคผนวก ๔

คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

๗๔



๗๕



๗๖



๗๗



๗๘



ภาคผนวก ๕

กำาหนดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

๗๙



ภาคผนวก ๖

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๖๒	ได้ดำาเนินการ

ประเมินคุณภาพของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียน	 และคณะกรรมการ

จัดทำารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา	 ประจำาปีการศึกษา	 ๒๕๖๒	 ได้จัดทำา

รายงานเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณารับรองแล้วนั้น

	 มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา	 ประจำาปีการศึกษา	 ๒๕๖๒	 ของโรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษาแล้ว	รับรองให้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

	 	 (นายบุญรักษ์	ยอดเพชร)

	 	 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

๘๐



ภาคผนวก ๗

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสถานศึกษา

	 	 ๑.	 นายบุญรักษ์	ยอดเพชร

	 	 ๒.	 นางอธิมุติ	กาญจนมณี

	 	 ๓.	 ศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชชัย	อัครวิพุธ

	 	 ๔.	 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชาย	สิทธิพันธุ์

	 	 ๕.	 นางสาวคมขำา	ดีวงษา

	 	 ๖.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหะ	ฉวีสุข

	 	 ๗.	 นายเทิดชัย	วิรุฬห์พานิช

๘๑



ภาคผนวก ๘

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๘๒



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

๒๒๗ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
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