
 



 



 

 
 

 
 

ค ำน ำ 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕        
มีสาระบัญญัติในหมวด ๖  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   ในมาตรา  ๔๘  ก าหนดให้สถานศึกษา
ต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ฉบับนี้เป็นผลงานบูรณาการประสานประโยชน์และความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียน  โดยน าเสนอ
สารสนเทศที่ส าคัญเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนถึงแนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
ทั้งนี้เพ่ือน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือเป็นข้อมูลป้อนกลับไปยังทุกหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหาร
โรงเรียน และเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา           
ปีการศึกษา 2563 ต่อสาธารณชน    

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอขอบพระคุณ คณะครู  นักเรียน และองค์กรหลักต่างๆ ที่มีส่วนช่วยเหลือ
และสนับสนุนกิจการของโรงเรียนตลอดมา  และโรงเรียนจะได้น าผลการประเมินตนเองนี้ไปเป็นข้อมูลส าคัญ    
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนส าหรับปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
                       (นางวรรณดี   นาคสุขปาน) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
(ก) 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเองของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ 

 
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ตั้ งอยู่ เลขที่  227 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร           
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากร       
สายบริหาร ๕ คน  ข้าราชการครู  ครูอัตราจ้าง และบุคลากร  จ านวน 294 คน  ได้ด าเนินการประกาศ            
ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นทิศทาง เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา             
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้านอันได้แก่  ด้านคุณภาพผู้เรียน           
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
จนบรรลุตามแผนกลยุทธ์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย จะเห็นได้จากรางวัลเกียรติยศมากมายที่นักเรียนได้รับ
ในทุกด้านเป็นที่ยอมรับของสังคม มีผลการด าเนินงานภาพรวมอยู่ ในระดับผลการประเมิน ยอดเยี่ยม         
จ าแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน                  ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ                ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
  

ประเด็นพิจำรณำ ค่ำที่ได้ 
ผลกำรประเมิน 
อิงเกณฑ์สัมพัทธ์ 

มำตรฐำนที่ ๑   คุณภำพของผู้เรียน ๔.๘๕ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   
       ๑.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร  
            และการคิดค านวณ 

๔.๙๔ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

       ๒.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ    
            อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๔.๘๓ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

       ๓.  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๔.๕๘ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
       ๔.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๙๗ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
       ๕.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๔.๖๘ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
       ๖.  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๔.๘๓ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
  ๑.  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษา ๕.๐๐ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
  ๒.  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๔.๘๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
  ๓.  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๔.๙๔ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
  ๔.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๔.๘๙ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 



 

 

ประเด็นพิจำรณำ ค่ำที่ได้ 
ผลกำรประเมิน 
อิงเกณฑ์สัมพัทธ์ 

มำตรฐำนที่ ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 5.00 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย 
๑. เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 5.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม 
    หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 5.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
    การจัดการเรียนรู้ 

5.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๗. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน    
    ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการจัดการพัฒนาการศึกษา 

5.00 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

มำตรฐำนที่ ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ๔.๕๒ สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย 
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
    ประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ 

๔.๕๓ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๔.๕๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๔.๕2 สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๔.๕๔ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง  
    การจัดการเรียนรู้ 

๔.๕๑ สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภำพในภำพรวม 4.52 สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย 
 
แนวทำงกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำต่อไป 

1.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการให้นักเรียนได้ฝึกการปฏิบัติจริง 
เพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม  ความมีวินัยในตนเอง  ส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยในตนเองมีสัมมาคารวะมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย  มีความสามารถในการใช้
ภาษาในการสื่อสาร และการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้       
ความเข้าใจและทักษะไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการเพ่ิมพูนสมรรถนะตนเองให้มากขึ้น
และส่งผลให้การใช้ชีวิตภายหน้า บนพ้ืนฐานคุณธรรม น าความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2.  จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรของสถานศึกษาเน้นสมรรถนะการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตอบสนองความต้องการและศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ        
โดยสนับสนุนผู้เรียนให้เข้าร่วมการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการท้ังในระดับประเทศและระดับโลก 

3.  การพัฒนาครูและขีดความสามารถให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียน      
การสอนและสามารถปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง สนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์      
เช่น โปรแกรม ZOOM , Google Meet และ Google Classroom ให้แก่ครูผู้สอน 

 



 

 
 
 
 

สำรบัญ  
 

ค าน า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

หน้า 
 

สารบัญ  
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพ้ืนฐาน 1 

   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 / ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา 

2 
3 
4 
7 
8 

11 
12 
13 
14 
21 
24 
26 

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 42 
   ๑.  การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

  ๒.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  ๓.  โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

43 
44 
46 

ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 53 
  ๑.  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

 ๒.  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๓.  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

58 
62 
69 

ส่วนที่ ๔  สรุปผล  แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 74 
 ๔.๑  สรุปผลในภาพรวม  

๔.๒  แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
๔.๓  ความต้องการและการช่วยเหลือ 

75 
78 
80 

ภาคผนวก 81 
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๑.  ข้อมูลทั่วไป 
     ๑.๑  ที่ตั้ง 

ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา     
สถานที่ตั้งอยู่   เลขที่  ๒๒๗  ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั    
    เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๓๐ 
สถานที่ใกล้เคียง   คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,  
    คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตอุเทนถวาย 

  การจัดชั้นเรียน   ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔  ถึงระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ชนิดของโรงเรียน   สหศึกษา 
เขตพื้นที่บริการ     ทั่วประเทศ 
สังกัด   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๑  

   เนื้อที่   ๘๐  ไร ่
หมายเลขโทรศัพท์   โทรศัพท์  : ๐-๒๒๕๒-๗๓๐๒-๓ , ๐-๒๒๕๒-๗๓๐๘ ,  
    ๐-๒๒๕๔-๐๒๘๗-๘ 
    โทรสาร   : ๐-๒๒๕๑-๑๘๘๙ , ๐-๒๒๕๒-๗๐๐๒  

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน
ทั่วไป 
 

แผนที่โรงเรียน 
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         ๑.๒  ประวัติโรงเรียน  

              
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เดิมมีชื่อว่า  “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มีบริเวณ      
ติดกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมโรงเรียนสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และเตรียมนักเรียนแต่ละแผนกไว้เพื่อเข้า
ศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๐ สภามหาวิทยาลัยได้ลง
มติ  ให้จัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยมอบหมายให้ ฯพณฯ ศ.ม .ล.ปิ่น มาลากุล ด ารงต าแหน่งผ้้อ านวยการโรงเรียน          
เปิดเรียนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑  และนักเรียนเริ่มเรียนเป็นวันแรกเมื่อวันที่ ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๑  
  ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้โอนไปสังกัดกรมวิสามัญศึกษาและมีระเบียบก าหนดให้นักเรียนที่
เรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนนี้สอบคัดเลือกเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เช่นเดียวกับนักเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษาของ
โรงเรียนอ่ืนๆ  ทั้งยังได้ตัดค าว่า “แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ออกคงไว้เฉพาะค าว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” 

 
 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน พระเกี้ยว 
 
 
 

  คติธรรม   นิมิตต   สาธุรูปาน   กตญฺญูกตเวทิตา 
     ความกตัญญู กตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี 
 
 
 

  เอกลักษณ์   ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม 
 
 
 

  อัตลักษณ์   “ต.อ. ต้นกล้าของแผ่นดิน” 
 
 
 

  ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  จามจุร ี
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         ๑.๓ ข้อมูลบุคลากร  

๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ผ้้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ  โทรศัพท์ 085-9053507 
E-mail: wandeen2505@gmail.com 
วุฒิการศึกษาส้งสุด ศษ.ด. สาขา  การจัดการการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  22  ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา  7 เดือน 

รองผ้้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารวิชาการ 
วิทยฐานะ  ช านาญการพิเศษ       โทรศัพท์  ๐๘๑-๖๔๔๖๙๐๖ 
E-mail: songthep@gmail.com 
วุฒิการศึกษาส้งสุด   ค.ม.     สาขา บริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 8 ปี ๖ เดือน 
 

รองผ้้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ       โทรศัพท์  ๐๘๐-๗๒๒๑๖๕๘ 
E-mail: sarabun_tu@outbok.com 
วุฒิการศึกษาส้งสุด  ศษ.ด.  สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 2 ป ี
 
 

รองผ้้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร 
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ       โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๖๑๑๓๖๑ 
E-mail: manop_penrasmee@hotmail.com 
วุฒิการศึกษาส้งสุด ค.ม.    สาขา บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 8 ปี 

รองผ้้อ านวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป 
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ       โทรศัพท์  089-5792942 
E-mail: Jaroen@gmail.com 
วุฒิการศึกษาส้งสุด  ศษ.ม.  สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒2 ตุลาคม ๒๕๖3 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 7 เดือน 
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          ๑.๓.๒  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศกึษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศ.ม.  สาขา เศรษฐศาสตร์ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โทรศัพท์  ๐๘๐-๔๕๙๓๙๕๐ 
E-mail  natthapon.kac@triamudom.ac.th 
 

หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
วุฒิการศึกษาส้งสุด ศษ.บ. 
คร้กลุ่มสาระการเรียนร้้วิทยาศาสตร์ 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๙๓๖๑๙๑ 
E-mail naphol.art@triamudom.ac.th 
 

เลขานุการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
โทรศัพท์  ๐๘๙-๐๒๘๐๑๙๑ 
E-mail  nid_nid๒๖@hotmail.com 
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          ๑.๓.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร   

         ๑) วิทยฐานะ 
 
 

ครูและบุคลากร 
คร ู

คศ.๕ 
คร ู

คศ.๔ 
คร ู

คศ.๓ 
คร ู

คศ.๒ 
คร ู

คศ.๑ 
คร ู

ผู้ช่วย 
ครูอัตรา

จ้าง 
คร ู

ต่างชาติ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

เจ้าหน้าท่ี 
ส านักงาน รวม 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ - 1 30 82 76 25 4 9 5 33 29 294 

 
 

 
       ๒) วุฒิการศึกษา  

 

กลุ่มสาระฯ 
จ านวนตามระดับการศึกษา (คน) 

รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผ้้อ านวยการ - - - - - - - ๑ ๑ ๑ 
รองผ้้อ านวยการ - - - ๓ - ๓ ๑ - ๑ ๔ 
ภาษาไทย 10 ๕ ๑5 ๑ ๑ ๒ - - - ๑7 
คณิตศาสตร ์ ๑1 ๗ ๑8 6 ๑๐ ๑6 - - - ๓๔ 
วิทยาศาสตร ์ ๑7 ๑2 ๒9 13 ๑4 27 - - - 56 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

6 ๕ ๑๑ 4 5 9 - - - 20 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ ๑ ๕ ๓ ๒ ๕ - - - ๑๐ 
ศิลปะ ๕ ๒ ๗ ๑ ๒ ๓ - - - ๑๐ 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

4 9 ๑3 1 ๒ 3 - - - 16 

ภาษาอังกฤษ 3 ๙ ๑2 5 ๖ ๑1 - - - ๒๓ 
ภาษาต่างประเทศท่ี ๒ ๔ ๕ ๙ ๓ ๕ ๘ - - - ๑๗ 
แนะแนว - ๔ ๔ - ๒ ๒ - - - ๖ 

รวม ๖4 59 ๑๒๓ 40 ๔9 89 ๑ ๑ ๒ ๒14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
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         ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 

ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (ชม. / สัปดาห์) 

๑. ภาษาไทย ๑๗ ๑ : ๑9 
๒. คณิตศาสตร ์ ๓4 ๑ : ๑7 
๓. วิทยาศาสตร ์ 56 ๑ : ๑8 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 20 ๑ : 19 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 10 ๑ : 20 
๖. ศิลปะ ๑๐ ๑ : 19 
๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 16 ๑ : 18 
๘. ภาษาอังกฤษ 23 ๑ : ๑7 
๙. ภาษาต่างประเทศที่ ๒ 17 ๑ : ๑๙ 
๑๐. งานแนะแนว ๖ ๑ : ๑๗ 

รวม ๒14 เฉลี่ย ๑ : 18 
 
 

            ๑.๔ ข้อมูลนักเรียน  
                   ๑) จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 
เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 

ม. ๔ 603 940 1,543 36 42 
ม. ๕ 576 907 1,483 36 41 
ม. ๖ 552 866 1,418 35 40 

รวม 1,731 2,713 4,444 107 ๔1 
 
 

       ๒) จ าแนกตามปีการศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง  
 
 

ปีการศึกษา 
ระดับชั้น 

ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

๒๕๖๓ 603 940 1,543 576 907 1,483 552 866 1,418 
๒๕๖๒ ๕80 ๙๓5 ๑,๕๑5 567 ๘86 ๑,๔53 483 ๙๔7 ๑,๔30 
๒๕๖๑ ๕๕๗ ๙๐๒ ๑,๔๕๙ ๕๐๓ ๙๘๒ ๑,๔๘๕ ๕๖๓ ๘๗๓ ๑,๔๓๖ 
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++ 

 ๑.๕  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
     อาคารเรียน จ านวน  ๙  หลัง   อาคารสนับสนุนกิจกรรม จ านวน  ๑๔  หลัง    สุขา  ๒๘๓  ห้อง 

สนามฟุตบอล  ๑  สนาม สนามบาสเกตบอล  ๒  สนาม  สนามเทนนิส  ๒ สนาม   สนามวอลเลย์บอล  ๑ สนาม    
สนามตะกร้อ ๑ สนาม  สนามกีฬา ๘๐ ปี ต.อ. ๑ สนาม และอื่น ๆ                                                      
 

อาคารเรียน จ านวน   ๙   หลัง  ประกอบด้วย 
 

ตึก  ๑ เป็นอาคารที่ต้ังอยู่ด้านหน้าโรงเรียนฝ่ังถนนพญาไท ประกอบไปด้วย 
- ห้องฯพณฯศ.มล.ปิ่น มาลากลุ - ห้องประชุม (๒๒) 
- ห้องผูอ้ านวยการ - ห้อง TQA (๒๓) 
- ห้องพยาบาล - ห้องเรียนรวม  
- ห้องกิจกรรมภาษาฝรั่งเศส (๔๒)   - ห้องเรียน จ านวน ๙ ห้อง 
- ห้องกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี  ๒  - ห้องหัวหน้าตึก (๔๗) 
- ห้องปฏิบัติการภาษาไทย (ห้องบุษบาบัณ)   -  ห้องพักครู 
- ห้องกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย / ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ  

ฯลฯ 
...............................................................................................................  
 

ตึก  ๒   ประกอบไปด้วย   
- กลุ่มบรหิารวิชาการ - ห้องสมุดกลุม่สาระสังคมฯ 
- ห้องส านักงานกลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียนและบุคลากร 
- ห้องกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคม

ศึกษาฯ 
- ห้องเกียรติยศ (๑๑๑) - ห้องจัดตารางสอน 
- ห้องกระจายเสียง - ห้องนักอักษรศาสตรร์ุ่นใหม ่
- ห้องงานประกันคุณภาพการศึกษา 

/ งานสารสนเทศ 
- ห้องประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ 

- ห้องทะเบียน / ห้องวัดผล - ห้องแนะแนว 
- ห้องพิพิธภัณฑ์หินแร ่ - ห้องพักครู / ห้องหัวหน้าตึก 
- สวนหินปิ่นหทัย - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
- ห้องคณะกรรมการนักเรยีน               - ห้องเรียน จ านวน ๑๐ ห้อง 

ฯลฯ 
...............................................................................................................  
ตึก  ๓  ประกอบไปด้วย   
 

  

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

- ห้องกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ / ห้องสมุดกลุม่สาระฯ 
- ห้องกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ / ห้องสมุดกลุม่สาระฯ 
- ห้องเรียนรวม ๒๐๒ - ห้องโครงงานอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร ์
- ห้องปฏิบัติการเคม ี - ห้อง Smart School 
- ห้องพักครู  - ห้องเรียน จ านวน ๑๑ ห้อง 
- ห้องหัวหน้าตึก 214                  - ห้อง Sci – Tech 

ฯลฯ 

ตึก  ๑ 

ตึก  ๒ 

ตึก  ๓ 



-๙-  

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
ตึก  ๙  ประกอบไปด้วย   
- ห้องหัวหน้าตึก , ห้องพักครู        - ห้องเรียน จ านวน ๑๓ ห้อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑    - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ และห้อง Server 
- ห้องปฏิบัติการล้างอัดขยายภาพ ชมรมถ่ายภาพ 
- ห้องเรียนรวม                          - ห้องสมุดตึก ๙ 
- ร้านค้าสวสัดิการ                      - ห้องหัวหน้าตึก , ห้องพักครู 
- ลานอเนกประสงค์ ๗๐ ปี ต.อ. - ศาลาปิ่นมาลาภริมย ์
- อาคารพลศึกษา  

ฯลฯ  
............................................................................................................... 
 
 

ตึก  คุณหญิงหรั่ง กันตารัติ  ประกอบไปด้วย   
- ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๑ – ๒    - ห้องปฏิบัติการเคม ี
- ห้องหัวหน้าตึกและห้องพักคร ู - ห้องเรียนรวม 
- ห้องเรียน จ านวน ๑๗ ห้อง         - อาคารพุทธรักษา (ห้องพยาบาล) 
- สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ  -  อาคารอเนกประสงค์ 

ฯลฯ 
............................................................................................................... 
 
 
ตึก ศิลปะ ประกอบไปด้วย   
- ห้องโครงงานวิทยาศาสตร ์      -   ห้องพันธุวิศวกรรม ๑ - ๒ 
- ห้องปฏิบัติการนาโนเคมี         -   ห้องเรียน จ านวน ๑๔ ห้อง 
- ห้องพักครู                         -    ห้องหัวหน้าตึก 
- ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
 

.............................................................................................................. 
 
 
ตึก  ๕๐ ปี ประกอบไปด้วย  
- โรงอาหาร  - ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป ์
- ห้อง Smart School - ห้องชมรมดุรยิางค ์
- ห้องประชุม  - ห้องนาฏศิลป ์
- ห้องดนตรีสากล  - ห้องหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

ฯลฯ  
.............................................................................................................. 
 
 
 

ตึก  คุณหญิงหร่ัง กันตารัติ 

ตึก  ๙ 

ตึก  ศิลปะ 

ตึก  50 ปี 



-๑๐-  

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 
ตึก  ๖๐ ปี ประกอบไปด้วย  
- ลานพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน              -     เรือนเกษตรกรรม 
- ห้องปฏิบัติการฟสิิกส์  - ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป 
- ห้องพักครู จ านวน ๒ ห้อง - ห้องหัวหน้าตึก 
- ห้องประชุมตึก ๖๐ ปี  - ห้องโสตทัศนศึกษา 
-     ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ๑-๒ 
- ห้องเรียนรวมตึก ๖๐ ปี - ห้องเรียน จ านวน ๑๐ ห้อง 

 ฯลฯ  
 
.............................................................................................................. 
 
 

ตึก  ๕๕ ปี ประกอบไปด้วย   
- ห้องกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ / ห้องสมุดกลุม่สาระศลิปะ 
- ห้องปฏิบัติการดนตรไีทย ๑ - ๒ - ห้องปฏิบัติการศลิปะ 
- ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศที่ ๒ -     ห้องปฏิบัติการฟิสิกส ์
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ - ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ - ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
- ห้องปฏิบัติการเคม ี - ห้องพักครู จ านวน ๔ ห้อง 
- ห้องเรียนรวม (ช้ัน ๑) - ห้องเรียน จ านวน ๑๒ ห้อง 

.............................................................................................................. 
 
 
ตึก เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ ประกอบไปด้วย   
 

  

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

- ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านคณติศาสตร ์    -  ห้องหัวหน้าตึก 
- ห้องสมุดสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน - ห้อง ICT ๑ – ๔ 
- ห้องสมุดกลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ - ห้องเกาหล ี

- ห้องประชุม ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล -   ห้องพักครู 
- ห้องเรียนรวม (มลัตมิีเดยี) - ห้องไร้พรมแดน 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ - ห้องอัจฉริยภาพ 
- ห้องเรียน จ านวน ๑๐ ห้อง  

ฯลฯ  

ตึก  ๕๕ ปี 

ตึก  เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 

ตึก  60 ปี 



-๑๑-  

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

ตึก  ๘  ประกอบไปด้วย 
- ห้องรองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงบประมาณ    
- ห้องสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
- ห้องการเงิน/บัญช ี - ห้องงานแผนงาน 
- ห้องสมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 
- ห้องงานบุคลากร - ห้องสารบรรณ                   
- ห้องผลิตเอกสาร                          -     ห้องงานอาคารสถานท่ี 
- ห้องงานพัสดุ                

ฯลฯ 
...............................................................................................................  
 
 
 
 
ตึก ๘๐ ปี ประกอบไปด้วย   
 

- ห้องกลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์   -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

- ห้องประชุม -  โรงอาหาร 
ฯลฯ  

.............................................................................................................. 
 
 
ตึก ๘๑ ปี ประกอบไปด้วย   
 

- ร้านค้าสวสัดิการนักเรยีนลานอเนกประสงค ์

- ห้องสมุด - ห้องเรียน 
ฯลฯ  

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

๑.๖  ข้อมูลงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔   หรือ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   (รับ-จ่าย)    
 

รายรบั จ านวน/บาท รายจ่าย รวมเป็นจ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๔๑,๔๘๓,๔๑๒.๘๔ งบด าเนินการ / เงินเดือน - ค่าจ้าง ๕๐,๖๖๔,๑๒๖.๘๔ 
เงินนอกงบประมาณ ๙,๑๘๐,๗๑๔ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา - 

รวมรายรับ ๕๐,๖๖๔,๑๒๖.๘๔ รวมรายจ่าย ๕๐,๖๖๔,๑๒๖.๘๔ 
 

 

       สรุป  งบด าเนนิการ/เงินเดือน เงินค่าจา้ง    คิดเป็นร้อยละ       ๑๐๐   ของรายรับ 
            สรุป  งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ            -   ของรายรับ 

 
 

ที่มา :   งานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ 
   
 

ตึก ๘๐ปี 

ตึก ๘1ปี 

ตึก ๘ 



-๑๒-  

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 
 

 ๑.๗  ข้อมูลสภาพชุมชน 
 

       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนที่เปน็ทั้งศนูย์การค้า สถานศึกษา สถานพยาบาล ศาสนสถาน และ
หน่วยงานราชการ ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้    

ทิศ หน่วยงาน ความร่วมมือ 
เหนือ ๑.   คณะสัตวแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒.   คณะเภสัชศาสตร์          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓.   คณะทันตแพทยศาสตร์   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๔.   ศูนย์การค้าสยามสแควร ์
๕.  วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

- แหล่งเรียนรู้ 
- การรักษาพยาบาล 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ร่วมกัน 

ใต ้ ๑.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
๒   คณะศิลปกรรมศาสตร์      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
๓   คณะอักษรศาสตร์           จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- แหล่งเรียนรู้ 
 

ตะวันออก ๑.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั 
๒.  ราชกรีฑาสโมสร 
๓.  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
๔.  โรงพยาบาลต ารวจ 
๕.  สภากาชาดไทย 

- การรักษาพยาบาล 
- แหล่งเรียนรู้ 
 

ตะวันตก ๑.  ศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์        
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
๒.  โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓.  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๔.  โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- แหล่งเรียนรู้ 
- ความร่วมมือทางดา้นวชิาการ 
 

 
 
 

นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแด่สถานศึกษา  
ดังนี้ 

๑. ส านักงานเขตปทุมวนั  ประสานงานดา้นรักษาความสะอาด และการตกแต่งภูมิทัศน์  
๒. สถานีต ารวจนครบาลปทุมวนั ประสานงานดา้นการดูแลนักเรียน การจัดการจราจร  

  และด้านความเรียบร้อยทั่วไป ฯ 
๓. สถานประกอบการใกล้เคียง   เช่น  สนามกีฬา   MBK   Siam Paragon   สามยา่น  ฯลฯ 
๔. โรงเรียนให้ความช่วยเหลือด้านวชิาการ  ได้แก่   

-  โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                
-  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้  
-  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ  
-  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
                   

 
 
 
 



-๑๓-  

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
๑.๘  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

         โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดการสอนตามหลักสตูรสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔ - ม.๖)      
ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พทุธศักราช ๒๕๕๑ / หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล  โรงเรียนไดจ้ัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างหลักสูตร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
ช่วงชั้นที่  ๔   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๔ – ๖) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

จ านวนหน่วยกติจ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้
พืน้ฐาน 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมส่วนที่  ๑ 

วิทย ์- คณติ ภาษาคณติ ภาษา 

๑.  ภาษาไทย ๖ - ๖ ๖ 

๒.  คณิตศาสตร์ ๖ ๑๒ ๑๒ - 

๓.  วิทยาศาสตร์ ๖ ๒๕ - - 

๔.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘ ๕ ๕ ๕ 

๕.  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒ ๒ ๒ 

๖.  ศิลปะ ๓ - - - 

๗.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ - ๖ ๔ 

๘.  ภาษาอังกฤษ ๖ ๗ ๑๒ ๑๒ 

๙. ภาษาต่างประเทศท่ี ๒ - - - ๑๘ 

รวม ๔๑ ๕๑ ๔๓ ๔๗ 

พื้นฐาน (๔๑ หน่วยกิต)+สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมส่วนท่ี ๑ ๙๒ ๘๔ ๘๘ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมส่วนท่ี  ๒ ๒ - ๔ ๒ - ๔ ๒ - ๔ 

รวมจ านวนหน่วยกติของสาระการเรียนรู้ ๙๔ – ๙๖ ๘๖ – ๘๘ ๙๐ – ๙๒ 

รวมจ านวนชั่วโมงของสาระการเรียนรู้ ๓๗๖๐ – ๓๘๔๐ ๓๔๔๐ – ๓๕๒๐ ๓๖๐๐ – ๓๖๘๐ 

รวมจ านวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน* ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ 

รวมจ านวนชั่วโมงทั้งหมด ๔๑๒๐ - ๔๒๐๐ ๓๘๐๐-๓๘๘๐ ๓๙๖๐-๔๐๔๐ 
 

*  หมายเหตุ   
๑.   สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนท่ี ๒  หมายถึง นักเรียนในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่เน้นเลือกเรียนตามความสนใจเพิ่ม 

อย่างน้อย   ๒.๐  หน่วยกิต   
–     สาระการเรียนรู้ที่เน้น  วิทย์-คณิต  และ ภาษา-คณิต เลือกในกลุ่มวิชาตามความสนใจ    
–     สาระการเรียนรู้ที่เน้น  ภาษา เลือกในวิชาภาษาตามแผน 

๒.    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๓ ชั่วโมง / สัปดาห์   ประกอบด้วย  กิจกรรมชมรม  กิจกรรมแนะแนว  
และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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 ๑.๙  แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.๙.๑  ห้องสมุด  มีขนาด  ๔๐๐ ตารางเมตร   จ านวนหนังสอืในห้องสมุด  ๕๔,๔๗๔  เล่ม  

-   การสืบค้นหนงัสือและการยมื-คืน ใช้ระบบการสบืค้นผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
    SMS-Library http://slibrary.triamudom.ac.th 
 -   จ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล  ๒  เครื่อง 
-   จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย   ๕๐๑.๖๙   คนต่อวัน 

                                     คิดเป็นร้อยละ   ๑๑.๖๗   ของนักเรียนทั้งหมด 
-   จ านวนนักเรียนทีส่ืบค้นข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  
    ๕๐๑.๖๙ คนต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๖๗  ของนักเรียนทั้งหมด 

 
จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

สถิติจ านวนทรัพยากร ต่อ จ านวนนักเรียน และสถิติจ านวนทรัพยากรทั้งโรงเรียน 
 

ล าดับที ่ รายการ 
 จ านวนทรัพยากร   จ านวนทรัพยากร  

(รายการ)  ต่อจ านวนนักเรียน  

๑ สื่อสิ่งพิมพ ์ ๗๓,๙๙๒ ๑๗.๒๑ 

๒ สื่อโสตทัศนวัสด ุ ๖,๓๑๒ ๑.๔๗ 

๓ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ๓,๗๐๖ ๐.๘๖ 

รวม ๘๔,๐๑๐ ๑๙.๕๔ 

 
สถิติจ านวนทรัพยากรทั้งโรงเรียน 

 

ล าดับที ่ แหล่งสารนิเทศ จ านวนทรัพยากร(รายการ) 

๑ ห้องสมุดกลาง ๕๔,๔๗๔ 

๒ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ๔,๑๘๔ 

๓ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓,๖๑๓ 

๔ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์ ๓,๐๖๓ 

๕ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร ์ ๒,๖๑๐ 

๖ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ๔,๑๙๖ 

๗ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาตา่งประเทศที่ ๒ ๒,๕๙๒ 

๘ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษา ๓๓ 

๙ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศลิปะ ๑,๐๙๔ 

๑๐ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๗๓ 

๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ (คอมพิวเตอร์) ๔๗๕ 

๑๒ ห้องสมุดตึก ๒ ๑๐๓ 
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ล าดับที่ แหล่งสารนิเทศ จ านวนทรัพยากร  (รายการ) 

๑๓ ห้องสมุดตึก เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา  บรมราชนิีนาถ ๘๓ 

๑๔ ห้องสมุดตึก ๙ ๘๑๖ 

๑๕ ห้องสมุดตึก ๕๕ ปี ๒๑๔ 

๑๖ ห้องสมุดตึก ศิลปะ ๑๓๙ 

๑๗ ห้องสมุดตึก คุณหญิงหรั่ง   กันตารัติ ๔๓๑ 

๑๘ ห้องสมุด งานเกษตร ๑,๓๑๑ 

๑๙ ห้องสมุด งานแนะแนว ๒,๓๗๗ 

๒๐ ห้องอักษรศาสตร์ ตึก ๒ ๕๙๔ 

๒๑ อ่ืนๆ ๑,๑๓๕ 

รวม ๘๔,๐๑๐ 
 

     ๑.๙.๒ ห้องปฏบิัติการ 
 

 

ประเภทอาคาร / ห้อง จ านวน 
(ห้อง) 

ประเภทอาคาร / ห้อง จ านวน 
(ห้อง) 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    ๒๕ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    ๙ 
ห้อง Lab ภาษาอังกฤษ ๓ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์ ๒ 
ห้อง Lab ภาษาตา่งประเทศที่ ๒ ๔ ห้องปฏิบัติการนาฏศลิปไ์ทย/นาฏศิลป์สากล/ 

๕ 
ห้องสมุด ๒ ทัศนศิลป/์ดนตรไีทย/ดนตรีสากล 

 
       ๑.๙.๓  ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  คอมพิวเตอร์     มีจ านวนทั้งหมด   ๖๑๒   เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน        ๓๕๖  เครื่อง 
  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   ๓๕๖   เครื่อง 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ     ๑๒๑   เครื่อง 
  ความเร็วอินเตอร์เน็ต Leased Line หลักของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
         สัญญาณ Leased Line ความเร็ว ๑๐๐๐/๖๐๐ Mbps  

มีการพัฒนาระบบ  Intranet เพื่อการบริหารสารสนเทศของโรงเรียน 
 มีระบบ e-Library หรือ Digital Library  เพื่อจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน  ในลักษณะของคลังความรู้ออนไลน์     

ชื่อเว็บไซต์ http://elibrary.triamudom.ac.th และ www.tuspoc.triamudom.ac.th 
 มีระบบ Internet ไร้สาย  (WIFI)  ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน รวม  ๒๓๓  จุด 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดรวม  ๑๒  เครื่อง 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบเครื่อง LCD Projector หรืออ่ืนๆ  

- ห้องเรียน      ๑๐๕  เครื่อง  
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     ๓๕๖ เครื่อง 
- Projector    ๑๕๒    เครื่อง 

http://elibrary.triamudom.ac.th/
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          ๑.๙.๔  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
๑. ห้องนวัตกรรมเทคโนโลย ี ๑. ส านักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒. ห้องฉายภาพยนตร ์ ๒. หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร 
๓. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓. TK Park 
๔. ห้องดูหนังฟังเพลง ๔. Too Fast to Sleep 
๕. ห้องศูนย์การเรียนรู้ ห้องวรรณกรรม ห้องอ้างอิง  

ห้องพิพิธภัณฑ์ฯ 
๕. ห้องสมุดประชาชน กรงุเทพมหานคร ณ สวนลุมพินีฯ 

๖. ห้องสมุดสารานุกรมไทย ส าหรับเยาวชนฯ ๖. พิพิธภัณฑ์บา้นจิมทอมป์สนั 
๗. ห้อง ๒๗๒ ห้องโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถ

พิเศษด้านภาษาอังกฤษ 
๗. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตวิิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๘. ห้อง ๒๖๒ ห้องสมุดภาษาอังกฤษ ๘. สามชุก ตลาดร้อยปี จงัหวัดสุพรรณบุรี 
๙. ห้อง ๒๕๔ Crossword ๙. สถานแสดงพันธุส์ัตวน์้ าบึงฉวาก 

๑๐. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุน่ ตึก ๕๕ ปี ๑๐. สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 
๑๑. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาเยอรมัน ตึก ๑ ๑๑. สถาบนัภาษาและวฒันธรรมญี่ปุน่ 
๑๒. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาสเปน ตึกเฉลิมพระเกียรติ 

๗๒ พรรษา 
๑๒. โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน

ภาษาฝรั่งเศส  เยอรมัน  สเปน  ญี่ปุ่น และจีน 
๑๓. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส (Salle de Langue) 

ตึก ๑ 
๑๓. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส  

เยอรมัน  สเปน  ญี่ปุน่ และจนี 
๑๔. ห้องนันทนาการ ๑๔. สถาบนัภาษาและวฒันธรรมญี่ปุน่ 
๑๕. สนามวอลเลย์บอล ๑๕. สถาบนัเกอเธ่ 
๑๖. สนามบาสเกตบอล (ลานเอนกประสงค์ ๗๐ ปี ต.อ.) ๑๖. สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย 
๑๗. สนามบาสเกตบอล (หลังตึก ๒) ๑๗. พระบรมมหาราชวงั 
๑๘. สนามเทนนสิ ๑๘. พิพิธภัณฑ์สถานศึกษาแห่งชาติ 
๑๙. สนามฟตุบอล ๑๙. วัดปทุมวนาราม 
๒๐. โรงพลศึกษา ๒๐. อินเทอร์เน็ต 
๒๑. ห้องศูนย์พัฒนาความเปน็เลิศดา้นคณิตศาสตร์        

ตึกเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินนีาถ 
๒๑. นิทรรศการจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานตา่งๆ    

ที่นักเรียนสนใจ 
๒๒. ห้องโอลิมปิกคณิตศาสตร์ ตึก ๘๑ ปี ๒๒. Google Classroom 
๒๓. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒๓. Google Meet 
๒๔. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
๒๔. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งชาต ิ

๒๕. พืช สัตว์และทุกสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  
ห้องเกษตร หน้าเรือนเกษตร ห้องคอมพิวเตอร์      
ชั้น ๒ ตึก ๗๒พรรษาฯ 

๒๕. พิพิธภัณฑ์ธรรมวิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

๒๖. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ๒๖. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจ าลอง
กรุงเทพฯ 

๒๗. ห้องดุริยางค์ ๒๗. ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์  
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
๒๘. ห้องนาฏศิลป ์ ๒๘. ธนาคารพาณิชย,์บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
๒๙. FACEBOOK : TU guidance งานแนะแนว 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
๒๙. การบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรในเร่ืองที่นักเรียน

สนใจ 
๓๐. ห้องสมุด สวนพฤษศาสตร ์ ๓๐. หอสมุดแห่งชาต ิ
๓๑. หอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล 31. ห้องสมุดประชาชน 
๓๒. ictroom.triamudom.ac.th   
๓๓. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   
๓๔. พิพิธภัณฑ์หินและแร่ ๑๒๔/๑   
๓๕. ห้องดาราศาสตร์ ๑๒๔/๒   
๓๖. สวนหินปิ่นหทัย   
๓๗. ห้องปฏิบัติการเคมี ๒๑๓   
๓๘. ห้องปฏิบัติการเคมี ๖๔๔   
๓๙. ห้องปฏิบัติการเคมี ๘๑๑   
๔๐. ห้องปฏิบัติการเคมี ๘๑๖   
๔๑. ห้องปฏิบัติการเคมี ๕๔๗   
๔๒. ห้องปฏิบัติการเคมี ๕๔๘   
๔๓. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๓๑๑   
๔๔. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๓๔๖   
๔๕. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๖๔๑   
๔๖. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๘๔๑   
๔๗. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๕๔๓   
๔๘. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๕๔๔   
๔๙. ห้องพันธุวิศวกรรม ๖๒   
๕๐. ห้องปฏิบัติการเคมีนาโน ๖๓   
๕๑. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๖๔๓   
๕๒. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๘๒๖   
๕๓. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๘๓๖   
๕๔. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๔๓๕   
๕๕. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๕๓๘   
๕๖. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๕๓๙   
๕๗. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๔๓๓   
๕๘. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๖๓๔   
๕๙. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ตึก ๘๐ ปี 
  

๖๐. ห้องปฏิบัติการ ๕๓๔ ตึก ๘๐ ปี  
พ้ืนฐานเมแคนิกส์และหุ่นยนต์ 

  

๖๑. ห้องสมุดอาชีพและการศึกษาตอ่   
๖๒. ลานโพธิ ์   
๖๓. ช่อง YouTube :  TU GUIDANCE   
 



-๑๘-  

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 

 ๑.๙.๕  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน           
ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เรื่อง 
สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งน้ี 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

๑ นางสาวแพรวตา     สรสุชาต ิ การโตส้าระวาทีภาษาอังกฤษ ๕ ครั้ง 
๒ นางสาวอ าภาพร    จิรธรรมโอภาส ศิลปะการละครภาษาอังกฤษ ๕ ครั้ง 
๓ นางสาวกอบเกื้อ    คชเสน ี -การเตรยีมความพร้อมนักเรียนสอบวัดระดับความรู้

และทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ตามมาตรฐานยุโรป 
DELF Scolaire ระดับ A1 
-วิทยากรอบรมภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ชมรม
สีสรรพ์ภาษาต่างประเทศท่ี ๒ (ฝรัง่เศส) 

๒ ครั้ง 
 
 

๑ ครั้ง  

๔ นางสุชาดา          โชติสุกานต์ การเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบวัดระดับความรู้
และทักษะทางภาษาฝรั่งเศส  ตามมาตรฐานยุโรป 
DELF Scolaire ระดับ A1 

๑ ครั้ง  

๕ นายนิธิ              ศีลวัตกุล - การเตรยีมความพร้อมนักเรียนสอบวัดระดับความรู้
และทักษะทางภาษาฝรั่งเศส ตามมาตรฐานยุโรป 
DELF Scolaire ระดับ B1 
-การเตรยีมความพร้อมนักเรียนสอบวิชาความถนัด
ทางภาษาฝรั่งเศส PAT 7.1  

๑ ครั้ง  
 

 
๑ ครั้ง  

 
๖ นายฐนวิชณ์         ไกรเพิ่ม การเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบวิชาความถนัดทาง

ภาษาฝรั่งเศส PAT 7.1 
๑ ครั้ง  

๗ ดร.ธนกร            แก้ววิภาส - เตรียมความพร้อมสอบวัดระดับ B1 
- เตรียมความพร้อมสอบ PAT 7.2 

๑ ครั้ง  

๘ นางสาวอรนุช      ทองทักษิณ - เตรียมความพร้อมสอบวัดระดับ A2 
- ให้ความรู้รอบตัวเกีย่วกับประเทศเยอรมันในคาบ
ชมรม 
- เตรียมความพร้อมนักเรียนตัวแทนโอลิมปิกวิชาการ 

๑ ครั้ง  

๙ นายรัชต             เย็นตระกูล - เตรียมความพร้อมสอบวัดระดับ A1 ๑ ครั้ง  

๑๐ ดร.เปีย่มศักดิ์     หงส์จ ารัสศลิป ์ Breve historia de España ๑ ครั้ง  
๑๑ นางสาวลลิตา       จันทโร การเต้นระบ าฟลาเมงโก ๒ ครั้ง  
๑๒ รศ.ดร.ภาสุรี         ลือสกุล Descubre el mundo hispánico: América Latina ๑ ครั้ง  
๑๓ รศ.ดร.สุกิจ          พู่พวง Descubre el mundo hispánico: España ๑ ครั้ง  
๑๔ Ms. Romina Saldaña DELE A1 ๑ ครั้ง  
๑๕ นางสาวลลนา       โอภากุล Reviso de Español A1 – B1 ๑ ครั้ง  
๑๖ นายอารดา          สุภัครัตนโชต ิ การสอบวัดระดบัภาษาญี่ปุ่น ๒ ครั้ง  
๑๗ Miss Yoko Naurmoto การสอบวัดความรูภ้าษาญี่ปุ่น Pat 7.3 ๑ ครั้ง  
๑๘ Miss Wang Yixi - การสอบวัดระดับภาษาจีน ระดบั 3-4 

- การสอบวัดความรู้ภาษาจีน Pat 7.4 
๒ ครั้ง  
๒ ครั้ง  

๑๙ นางสาววีรญา       กังวานเจิดสุข สอนเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ PAT 7.7 ๒ ครั้ง 
๒๐ นางสาวมินตรา     อินทรารัตน ์ สอนเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับ TOPIK ๒ ครั้ง 
๒๑ นางสาววลัยพรรณ พะลายานนท์ สอนเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ PAT 7.7 ๑ ครั้ง 



-๑๙-  

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เรื่อง 
สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งน้ี 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

๒๒ นายเรวัตร           ทองเชิด สอนประดิษฐ์ดอกมูกุงฮวาในคาบชมรมสสีรรพ์ภาษา
เกาหล ี

๑ ครั้ง 

๒๓ รศ.ทศพร             คล้ายอุดม ภาคตัดกรวย ๑ ครั้ง 
๒๔ รศ.ดร.นิตตยิา ปภาพจน ์ ทฤษฎีจ านวน ๓ ครั้ง 
๒๕ รศ.ดร.จริยา อุ่ยยะเสถียร คอมบินาทอริก ๓ ครั้ง 
๒๖ นายภูมิพงศ์         วัฒนะประกรณ์กุล ทฤษฎีบทก าลังของจุด ๓ ครั้ง 
๒๗ นายธีรวุฒ ิ วรรณะพาหณุ เทคนิคการปัญหาเชิงการจดั ๓ ครั้ง 
๒๘ ดร.ธนวิต             แซ่ซือ เทคนิคการปัญหาเกี่ยวกับแคลคลูสั ๓ ครั้ง 
๒๙ รศ.ดร.มานุพัศ โลหิตนาว ี Math modeling ๑ ครั้ง 
๓๐ ดร.รัชนีย์ญา         กลิ่นน้ าหอม พื้นฐานการวิเคราะห์ภาษาไทย ๑ ครั้ง 
๓๑ ผศ.ดร.สิทธิธรรม    อ่องวุฒิวัฒน์ การศึกษาหลักและการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน ๑ ครั้ง 
๓๒ ผศ.ดร.สหะโรจน์    กิตติมหาเจรญิ หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม ๑ ครั้ง 
๓๓ ดร.พรธาดา          สุวัธนวนิช วรรณคดีและวรรณกรรมในสื่อสมยัใหม ่ ๑ ครั้ง 
๓๔ ผศ.ดร.สภุัทรา      บุญปัญญโรจน ์  วิธีการศึกษาคติชนวิทยาในบริบทภาษาไทย   ๑ ครั้ง 
๓๕ นายชวพันธ์         เพชรไกร พื้นฐานการศึกษาคติชนวิทยา ๑ ครั้ง 
๓๖ นางสาวอัจฉรา     จันที ระบ ามาตรฐาน ๑๐ ครั้ง 
๓๗ นายเลอเกียรติ      มหาวินิจฉัยมนตรี ดนตรไีทย ๑๐ ครั้ง 
๓๘ นายประสาร       วงค์วิโรจน์รักษ ์ ดนตรไีทย ๑๐ ครั้ง 
๓๙ นายชันภัค          ภัทรจินดา ดนตรไีทยร่วมสมยั ๑๐ ครั้ง 
๔๐ นายอัครพล        อภิโช ดนตรไีทยร่วมสมยั ๑๐ ครั้ง 
๔๑ นายทศพล         ทัศนะ ดนตรไีทยร่วมสมยั ๑๐ ครั้ง 
๔2 ดร.อนันตสิน       เตชะก าพุช วิทยากรศูนย์ สอวน. ฟิสิกส ์ ๑ ค่าย 
๔3 ดร.วุทธิพันธุ์       ปรัชญพฤทธ์ิ -วิทยากรศูนย์ สอวน. ฟิสิกส ์

-วิทยากรเตรยีมความพร้อมให ้
 นักเรียนฟิสิกส์โอลมิปิก 

๒ ค่าย 
๕ ครั้ง 

๔๔ ดร.อัศวิน          สินทรัพย ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

วิทยากรศูนย์ สอวน. ฟิสิกส ์ ๒ ค่าย 

๔๕ ดร.อุชุพล          เรืองศร ี
วิทยาลยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

วิทยากรศูนย์ สอวน. ฟิสิกส ์ ๑ ครั้ง 
 

๔๖ ผศ.นพ.ณัทธร    พิทยรัตน์เสถียร ที่ปรึกษานักจิตวิทยาผู้มาให้ค าปรกึษานักเรียน ๑ ครั้ง 
๔๗ นายนรพันธ์       ทองเชื่อม ที่ปรึกษานักจิตวิทยาผู้มาให้ค าปรกึษานักเรียน ๑ ครั้ง 
๔๘ นายนนทวุฒิ      ชีวศรีรุ่งเรือง นักจิตวิทยา ให้ค าปรึกษานักเรียนรายบุคคล ๗ ครั้ง 
๔๙ นายภานุวัฒน์    เนียมบาง นักจิตวิทยา ให้ค าปรึกษานักเรียนรายบุคคล ๑๐ ครั้ง 
๕๐ นายปกรณ์        ใยมณ ี นักจิตวิทยา ให้ค าปรึกษานักเรียนรายบุคคล ๕ ครั้ง 
๕๑ นางสาวภณิชชา  ไชยกวิน นักจิตวิทยา ให้ค าปรึกษานักเรียนรายบุคคล ๕ ครั้ง 
๕๒ นายอุกฤษฏ์      วัชระพิริยะกลุ การดูแล บ ารุงรักษา เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก  

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) 
๒ ครั้ง 

๕๓ นายกุลธวัช       จันทร์ใจด ี การดูแล บ ารุงรักษา เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก       
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (หลักสูตรระยะสั้น) 

๒ ครั้ง 

 
 
 



-๒๐-  

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 

 
๑.๙.6  ครูต่างชาติ      

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล สอนวิชา/ชั้น 
สถิติการให้ความรู้   ในโรงเรียนแห่งนี้ 

(จ านวนครั้ง/ปี) 
๑ Mr. Mathieu Ly ภาษาฝรั่งเศส ๘  
๒ Mr. Johannes Sordi ภาษาเยอรมัน ๘  
๓ Miss Myriam Rueda Morato ภาษาสเปน ๘  
๔ Miss Yoko Narumoto ภาษาญี่ปุ่น ๘  
๕ Miss Wang Yixi ภาษาจีน ๘  
๖ Miss Moon Youngha ภาษาเกาหลี ๘  
๗ Mr. Manuel Suan Juramay ภาษาอังกฤษ ๒๐ 
๘ Mr. Dakota Stutz ภาษาอังกฤษ ๒๐ 
๙ Mr. James Gregory Laskowski ภาษาอังกฤษ  ๒๐ 

๑๐ Mr. Steven Edward Nystrom ภาษาอังกฤษ  ๒๐ 
๑๑ Ms. Charoemkwan Tahkaew ภาษาอังกฤษ  ๒๐ 
๑๒ Ms. Siobhan Collins ภาษาอังกฤษ  ๒๐ 
๑๓ Miss Romina Escamilla ภาษาอังกฤษ  ๒๐ 
๑๔ Miss Cheryl Basinang ภาษาอังกฤษ  ๒๐ 

 



-๒๑-  

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 

          ๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
                  (สามารถน าเสนอในรูปแบบ กราฟ แผนภูมิ / แผนภาพประกอบ) 
            ๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา   
           - ระดับสถานศึกษา 
              ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดโดยเฉลี่ย 3.74   
           - ระดับชั้นเรียน  
 
 

 

 
ระดับชั้นเรียน 

 
จ านวน 
นักเรียน
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 1,538 - - - - 8 28 1,375 127 1,530 99.47 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 1,461 - - - 1 7 170 1,254 29 1,453 99.45 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 1,410 - - - 1 34 295 1,064 16 1,375 97.51 

รวมจ านวนนกัเรียนม.๔ - ๖ 4,409 - - - 2 49 493 3,693 172 4,358 98.84 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท้ังหมดโดยเฉลีย่ 3.74   
 

                              - ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                                    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
จ านวน 
นักเรียน
(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
   ขึ้นไป 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย 4,409 - 8 7 28 26 63 173 4,104 4,340 98.63 

คณิตศาสตร ์ 4,409 - 11 13 7 13 22 28 4,315 4,365 99.20 

วิทยาศาสตร ์ 4,409 - 116 43 69 73 104 174 3,828 4,106 93.31 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4,409 - - 7 13 12 24 25 4,328 4,377 99.47 

สุขศึกษาและพลศึกษา 4,409 - - - 9 11 16 22 4,351 4,389 99.75 

ศิลปะ 2,990 - - 1 - 1 - 25 2,963 2,988 99.93 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 2,910 - - 2 5 5 10 37 2,851 2,898 99.58 

ภาษาอังกฤษ 4,409 - 1 5 14 31 45 111 4,202 4,358 99.04 

ภาษาต่างประเทศท่ี ๒ 3,059 - 44 21 24 40 60 80 2,790 2,930 95.78 
ผลเฉลี่ยร้อยละนักเรยีนที่ไดร้ะดบั ๓  ขึ้นไป 98.30 

                
 



-๒๒-  

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 

          ๑.๑๐.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)   
                     ๑)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖   

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ภาษาไทย ๗๘.๙๒ ๗๔.๙๗ ๗๖.๗๔ 

คณิตศาสตร์ ๘๓.๙๗ ๗๖.๔๙ ๗๑.๔๓ 
วิทยาศาสตร์ ๖๒.๔๔ ๖๑.๖๙ ๖๗.๒๙ 
สังคมศึกษาฯ ๕๔.๗๑ ๕๗.๐๙ ๕๙.๐๑ 
ภาษาอังกฤษ ๘๐.๘๑ ๗๘.๗๒ ๗๙.๕๐ 

เฉลี่ย 72.17 69.79 70.79 

                              
  ๒)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖           

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ระดับ / รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๗๖.๗๔ ๗๑.๔๓ ๖๗.๒๙ ๕๙.๐๑ ๗๙.๕๐ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับสพม. 1 ๕๓.๐๓ ๓๖.๖๘ ๓๙.๗๐ ๔๐.๖๗ ๔๑.๙๔ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับจังหวัด ๕๑.๔๖ ๓๔.๓๕ ๓๗.๙๔ ๓๙.๓๖ ๔๐.๙๗ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั้งหมด ๔๕.๒๒ ๒๖.๓๓ ๓๓.๐๔ ๓๖.๓๒ ๒๙.๗๓ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๔.๓๖ ๒๖.๐๔ ๓๒.๖๘ ๓๕.๙๓ ๒๙.๙๔ 

 
 

                  ๑.๑๐.๓  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 * ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีนักเรียนอยู่ในระดับดี
เยี่ยม   ร้อยละ 99.86 ระดับดีร้อยละ 0.13 
 * คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   1. รักชาติ ศาสนา กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย  4. ใฝ่เรียนรู้  5. อยู่อย่างพอเพียง  6. มุ่งมั่นในการท างาน 
   7. รักความเป็นไทย  8. มีจิตสาธารณะ  9. รู้จักปรับตัว  10. เป็นผู้น า 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 1,538 99.93 0.06 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 1,461 99.65 0.34 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 1,410 100 - - - 

รวม 4,409 99.86 0.13 - - 
 
 
 



-๒๓-  

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 

                    ๑.๑๐.๔ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  ๕ ด้าน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
 

ด้าน 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร 4,409 100 - - - 
๒) ด้านความสามารถในการคิด 4,409 100 - - - 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 4,409 100 - - - 
๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 4,409 100 - - - 
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4,409 100 - - - 

รวม 4,409 100 - - - 
เฉลี่ยร้อยละ  100 - - - 

              
 
 

                      ๑.๑๐.๕ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน (ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 1,538 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 1,461 100 - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 1,410 100 - - - 

รวม 4,409 100 - - - 
เฉลี่ยร้อยละ  100    

 
 

                  ๑.๑๐.๖  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน (ร้อยละของนักเรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 1,538 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 1,461 100 - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 1,410 100 - 

รวม 4,409 100 - 
เฉลี่ยร้อยละ  100  
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๑.๑๑   ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
                 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๓)  ของสถานศึกษา   

            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ จาก สมศ.              
เมื่อวันที่ 12 – 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

        สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่   ดังตารางต่อไปนี้ 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
๑. คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

 
              จุดเด่น 
              ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

    ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีมากของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชามีรางวัลจากการแข่งขันระดับประเทศและระดับ      
นานาชาติหลายรายการ นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่อยู่ในระดับสูงแล้ว วัฒนธรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนยังมี
ระบบการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในความคิดกล้าแสดงออก สามารถแสดงความคิดเห็นและ
อภิปรายร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาโดยอาศัยหลักการและเหตุผล โดยผู้เรียนมีความสามารถในการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และนอกจากนี้
ผู้เรียนยังเป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของโรงเรียน     
เตรียมอุดมศึกษา อันเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา              
              ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

สถานศึกษามีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการภายในในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่           
ที่มีประสิทธิภาพถือเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มีการรักษาวัฒนธรรมองค์กรให้ยั่งยืน สามารถพัฒนาส่ง
ต่อการพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานได้อย่างดี ท าให้สถานศึกษา
สามารถสร้างนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
ทั่วถึง เป็นการสนับสนุนบุคลากรในการเรียนรู้เรื่อง นอกจากที่สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งจากการวาง
หลักการด าเนินงานของ ฯพณฯ ศ. ม.ล.ปิ่น มาลากุล ให้มีการปฏิบัติของผู้บริหาร ครู และผู้เรียนที่สืบทอดกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่น เป็นวิถีเตรียมอุดมศึกษา ๘ ข้อ ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ในเอกสารต่าง ๆ และบริเวณสถานศึกษา 
               ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     ครูได้จัดท าการวิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน
สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูด าเนินการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนและแบบึกกประกอบการเรียนรู้         
ในแต่ละสาระการเรียนรู้ ซึ่งเอกสารประกอบการเรียนรู้จะมีเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่สอดคล้อง กับหลักสูตร
แกนกลางและตัวชี้วัดของหลักสูตรแต่ได้เพ่ิมความสมบูรณ์และความทันสมัยของเนื้อหาสาระ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน     
เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้น  โดยครูได้น าระบบการท างานตามกระบวนการขับเคลื่อน ชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC) 
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มาด าเนินการจัดท าแบบทดสอบที่เป็นอัตนัย เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ ให้กับผู้เรียนให้สามารถน าความรู้ที่
ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถให้ค าแนะน าเพ่ือน ๆ     
น้อง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จในด้านการเรียนได้เป็นอย่างดี 
 
              จุดที่ควรพัฒนา 
              ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

    ผู้เรียนควรได้รับ การพัฒนาด้านวิชาการควบคู่กับการมีทักษะชีวิตที่ดี มีการปรับตัวไปตามวัฒนธรรมของ
การอยู่ร่วมกัน 
               ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

     โรงเรียนควรสรุปผลการด าเนินงานในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อเป็นรูปแบบการบริหารใน
สถานศึกษาอ่ืน ๆ น าไปเป็นแบบอย่างในการบริหาร                 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      โรงเรียนควรมีการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบเพ่ือเผยแพร่ความรู้

ให้กับสถานศึกษาอ่ืน ๆ 
                
               ข้อเสนอแนะ 
               ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

      1. ควรปรับคุณธรรม อัตลักษณ์ ให้สอดคล้องกับ โครงงานที่นักเรียนคิด 

           2. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้ท าโครงงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

      3. ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท าความดีอย่างต่อเนื่อง 

               ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ควรสรุปผลการด าเนินการในรูปแบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่ชัดเจนว่าสามารถยกระดับคุณภาพ

ของผู้เรียนได้ 
                ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      โรงเรียนควรเผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนรู้ประกอบวิธีสอนในรายวิชาเดียวกันในรูปแบบที่ชัดเจน                
       
ผลการประเมินความโดดเด่น 
                                   

ประเด็น / เรื่องที่โดดเด่น ระดับคุณภาพ 
 

 
 

ความสามารถด้านวิชาการ 
. 

  เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับ  
      ระดับนานาชาติ (C3) 
  เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับ 
      ระดับชาติ (C2) 
  เป็นต้นแบบหรือมีความโดดเด่น ระดับท้องถิ่น /  
      ภูมิภาค (C1) 
  ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมิน 
      ความโดดเด่น 
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       ๑.๑๒ ผลงานดีเด่น /รางวัล / ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) /นวัตกรรม (Innovation) 
 ของสถานศึกษา 
 

๑.๑๒.๑   ผลงานสถานศึกษาดีเด่น   
 

ล าดับที ่
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบให้ 

๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม.๑  
(SESAO๑ AWARDS)  ประจ าป ี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 

ส านกกงานเตตพ้นนีีกการศึกษา
มกธยมศึกษากรุงเีพมหานคร เตต ๑ 

 
      ๑.๑๒.๒   ผลงานผู้บริหารดีเด่น   
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบให้ 

๑ นางวรรณดี  นาคสุตปาน โล่ เกียรติคุณรางวกล “เป็นบุคคลรกก 
ศรกีธา และเสียสละอุีิศตนในวิชาชีพ
เพ้กอประโยชน์ีางการศึกษา” เน้กองใน
วกนครูครกนงีีก ๖๕ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

ส านกกงานศึกษาธิการจกงหวกด
กรุงเีพมหานคร 

ครูดีไม่มีอบายมุต ส านกกงานคณะกรรมการการศึกษา       
ตกนนพ้นนฐาน 

๒ นายเจริญ  บุตะเตียว รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น สภาผูป้กครองและครูแห่งประเีศไีย 
 

๑.๑๒.๓   ผลงานครูดีเด่น   
 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบให้ 

๑ นายเฉลมิวุฒิ  เบ้าีองค า ครูฝรกกงเศสดีเด่น คุรุสภา 

๒ นายน าโชค อุ่นเวียง  
ได้รกบคกดเล้อกร่วมผลติส้กอ DLTV เพ้กอเผยแพร่
ออนไลน์ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดตองโรคติด
เช้นอไวรกส    โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ส านกกงานคณะกรรมการการศึกษา
ตกนนพ้นนฐาน  

๓ นายธีรศกกดิ์ เคร้อสุวรรณกุล 
ได้รกบคกดเล้อกร่วมผลติส้กอ DLTV เพ้กอเผยแพร่
ออนไลน์ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดตองโรคติด
เช้นอไวรกส    โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ส านกกงานคณะกรรมการการศึกษา
ตกนนพ้นนฐาน 

๔ นางสาวสิรินาถ  พงษ์ธนู  
ได้รกบคกดเล้อกร่วมผลติส้กอ DLTV เพ้กอเผยแพร่
ออนไลน์ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดตองโรคติด
เช้นอไวรกส    โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ส านกกงานคณะกรรมการการศึกษา
ตกนนพ้นนฐาน 

๕ นางฐิตาพร  วิภววาณิชย ์

เคร้กองหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุด”ี  
ระดกบจกงหวกดในกรุงเีพมหานคร  ประจ าปี 
๒๕๖๓ ประเภีผู้ประกอบวิชาชีพครูส านกกงาน
เตตพ้นนีีกการศึกษามกธยมศึกษา เตต ๑ 

คุรุสภา 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบให้ 

๖ นายเผด็จ  จิตรากร ได้รกบคกดเล้อกเป็นครูสอนระบบออนไลน์ผา่น
ระบบแพลตฟอร์มตอง สพฐ เร้กอง ธรณี ระดกบชกนน 
ม.๖ จ านวน ๔ ตอน ในโครงการตอง สพฐ. 

ส านกกงานคณะกรรมการการศึกษา     
ตกนนพ้นนฐาน 

๗ นายพิษณุ  จกนีรเสวต เป็นีีกปรึกษาโครงงานีีกได้รกบรางวกลชนะเลิศถ้วย
พระราชีานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเีพรกตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี            
หกวต้อโครงงานเร้กอง  การระบุ  microRNA ตกว
ควบคุมหลกก ีีกสามารถกระตุ้นเซลล์ผนกงมดลูกตอง
มดลูกตองมนุษย์ ( Human Endometrial cell 
line :RL: 95-2) 

สถาบกนส่งเสรมิการสอนวิียาศาสตร ์
และเีคโนโลยี (สสวี.) 

 
 
 
 

๘ นายปยิะพงษ์   กลางจอหอ ได้รกบคกดเล้อกเป็นครูสอนระบบออนไลน์ผ่าน
แพลตฟอร์มตอง สสวี. วิชาเคมี เร้กอง กรด-เบส 
ระดกบชกนนมกธยมศึกษาตอนปลาย  โครงการสอน
ออนไลน์ Project 14 น าสู่ความปกติใหม่ีาง
ก า ร ศึ ก ษ า ต อ ง  ส ส ว ี .  ( New Normal 
Education)  

สถาบกนส่งเสรมิการสอนวิียาศาสตร์
และเีคโนโลยี (สสวี.) 

๙ นายนพล  อาจฤีธ์ิ เป็นคณะกรรมการจกดี าหลกกสูตรการฝึกอบรม
ออนไลน์วิชาวิียาศาสตร์ สอวน. ค่าย ๑  

ศูนย์บริหารงานการพกฒนาศกกยภาพ
บุคคลากร เพ้กอความเป็นเลิศ ส านกกงาน
คณะกรรมการการศึกษาตกนนพ้นนฐาน 

เป็นหกวหน้าีีมีีก ๒ กรรมการผูดู้แลนกกเรยีนเต้า
ร่วมการแต่งตกนฟิสิกส์โอลมิปิกระดกบชาติครกนงีีก ๑๙  

ม ห า วิ ี ย าลก ย เี ค โน โล ยี สุ ร น า รี 
หน่วยงาน ส านกกงานคณะกรรมการ
การศึกษาตกนนพ้นนฐาน และ มูลนิธิส่งเสรมิ
โอลิมปิกวิชาการและพกฒนามาตรฐาน
วิียาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถกมภ์
สมเด็จพระเจ้าพีกนางเธอ เจ้าฟ้ากกลยาณิ
วกฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินีร์ 
(สอวน.) 

๑๐ นายณกฐวกชร์  มหายศนกนี์ เป็นกรรมการและเลตานุการตองคณะกรรมการ
วิชาการฟิสิกส์ มลูนิธิ สอวน. 

มูลนิธ ิสอวน. 

เป็นกรรมการและเลตานุการศูนยฟ์ิสิกส์โอลิมปิก     
สอวน. โรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษา 

ศูนย์ฟิสิกสโ์อลิมปิก  
สอวน. โรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษา 

เป็นผู้ประสานงานศูนย์ฯ กกบ สพฐ.  ในการจกด
อบรม  ค่าย ๑ 

ส านกกงานคณะกรรมการการศึกษา     
ตกนนพ้นนฐาน และมูลนิธิ สอวน.  
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบให้ 

๑๑ นางลกดดา  ฉิมพาล ี

ชนะเลิศเหรียญีอง ครูผู้สอนยอดเยีกยม ระดกบ
มกธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ โครงการประกวดหน่วยงานและ      
ผู้มีผลงานดี เด่น เพ้ก อรกบรางวกลีรงคุณค่า สพฐ.      
(OBEC AWARDS) ครกน งีีก  ๙  ระดกบภาคกลางและ
ตะวกนออก 

ส านกกงานคณะกรรมการการศึกษา 
ตกนนพ้นนฐาน 

รองชนะเลิศเหรียญีอง ครูผู้สอนยอดเยีกยม ระดกบ
มกธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ โครงการประกวดหน่วยงานและ      
ผู้มีผลงานดี เด่น เพ้ก อรกบรางวกลีรงคุณค่า สพฐ.    
(OBEC AWARDS) ครกนงีีก ๙ ระดกบชาติ 

ส านกกงานคณะกรรมการการศึกษา 
ตกนนพ้นนฐาน 

รางวกลครดูีตองแผ่นดิน มูลนิธิครดูีตองแผ่นดิน 
คุรุสดุด ี คุรุสภา 
ครูดีไม่มีอบายมุต เลตาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ตกนนพ้นนฐาน 
รางวกลเพชรสุบรรณ สาตา ส่งเสรมิศิลปวกฒนธรรม มูลนิธิสร้างสรรคส์กงคมไีย 
ครูผูฝ้ึกซ้อม การแต่งตกนระบ ามาตรฐาน ไดร้กบรางวกล
รองชนะเลิศอกนดกบ ๑ 

มหาวิียาลกยราชภกฏพระนคร 

เกียรติบกตร เต้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลร่วม
สมกย ในโครงการ “บีเพลงรกกแห่งแผ่นดิน”ปีีีก ๑๐ 
ได้รกบรางวกลรองชนะเลิศอกนดกบ ๒ 

กองีกพบกและบริษกี ปตี.จ ากกด
(มหาชน) 
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๑.๑๒.๔   ผลงานนักเรียนดีเด่น   

 

 
 

         จ านวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ  
งบประมาณปี ๒๕๖๔  ดังนี ้
 

ตารางสรปุจ านวนนกกเรียนีีกได้รกบพระราชีานีุนเลา่เรียนหลวงและนกกเรียนีนุการศึกษาต่อตา่งประเีศ           
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 

ทุน 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ทุนเล่าเรียนหลวง 
สายวิทยาศาสตร์ ๕ ๔ ๔ 
สายภาษา-คณิต ๒ ๒ ๒ 
สายภาษา ๒ - ๒ 

ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๕ ๔ ๔ 
ทุนกระทรวงการต่างประเทศ ๔ ๔ ๓ 
ทุนโอลิมปิกวิชาการ ๑ ๑ รอประกาศผล 
ทุนรัฐบาลญีปุ่่น ๑๔ - รอประกาศผล 
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย - ๓ ๒ 
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ ์ ๑ ๑ ๑ 
ทุนจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ๑๖ ๓ รอประกาศผล 

รวม ๕๐ ๒๒ รอผลรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการสอบชิงทุนการศึกษา 
 

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
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 สาขาวิชา  รายการที่แข่งขัน ผู้แทนประเทศไทย รางวัลที่ได้รับ 

ฟิสิกส ์ การแต่งตกนฟิสิกส์โอลิมปิกระดกบีวีปเอเชีย ผ่าน
ระบบออนไลน์ จากประเีศไีย ระหว่างวกนีีก 
๑๗ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

นายวรากร เดชาวรานุภาพ  
นายณฐกร ชกยเดชาภนิกนี์  
นายนรกิตติ์ สุีธนิรเศรษฐ์  
นายธิติ ช้กนจติต์  

เหรียญีอง 
เหรียญีองแดง 
เกียรติคุณประกาศ 
เกียรติคุณประกาศ 

การแต่งตกนฟิสิกส์โอลิมปิกระดกบีวีปยุโรป นายศรกนย์ ไตรภกีรนกนี ์
นายกฤตเมธ ภาษีผล  

เหรียญเงิน 
เหรียญีองแดง 

คณิตศาสตร ์ การแต่งตกนคณิตศาสตร์โอลิมปกิระหว่างประเีศ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (International 
Mathematical Olympiad 2020 (Virtual)    
จกดตึนนระหว่างวกนีีก ๒๐ – ๒๘ กกนยายน ๒๕๖๓     
ณ กรุงเีพมหานคร ประเีศไีย  

นายปรมกตถ์ สมุีรสินธุ์  
นายก้องภพ ปิยะกมลานนี์ 
นายพร้อม เกิดโภคีรกพย์ 
นายนิธิศ อกญชลนีุกูล  

 

เหรียญีอง 
เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 
เหรียญีองแดง 

ชีววิียา การแต่งตกนชีววิียาฯ IBO Challenge 2020   
ซึกงเป็นการแต่งตกนผา่นระบบออนไลน์ จกดตึนน
ระหว่างวกนีีก ๑๐ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  

นายภูมิปญัญา ชกยศรีสวกสดิส์ุต 
นายกิตติธกช รกตนวรรณชกย  

เหรียญีอง 
เหรียญีองแดง 

เคมี การแต่งตกนเคมีโอลิมปิกระหว่างประเีศ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (International 
Chemistry Olympiad 2020) ครกนงีีก ๕๒     
ผ่านระบบออนไลน์ (Remote Access Exam) 
ระหว่างวกนีีก ๒๓ – ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์   
ชิดลม กรุงเีพมหานคร  

นางสาวชนกนธร อาสน์สิริ  
นายจิรภกีร รุจิรายุกต์  
 

เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน 

คอมพิวเตอร์ การแต่งตกนคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเีศ ครกนงีีก ๓๒ ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๓
(International Olympiad in Informatics 
2020 (Online) จกดตึนนระหว่างวกนีีก ๑๓ – ๒๓ 
กกนยายน ๒๕๖๓ ณ กรุงเีพมหานคร  

นายพนธกร ประเสริฐสุต 
นางสาวพิมพ์รกก อภิรกชตานนี์  
 
 

เหรียญีองแดง 
เหรียญีองแดง 

 

ภาษาเยอรมกน 
ระดกบภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก (APDO) 

การแต่งตกนภาษาเยอรมกนโอลิมปิกวิชาการ
ระหว่างประเีศ (IDO) ปี ๒๐๒๐ ในรูปแบบ
ออนไลน์  และนกกเรียนีีก เต้าร่วมการแต่งตกน
ภาษาเยอรมกนโอลิมปิกวิชาการระดกบประเีศ
(NDO) ซึกงคณะครูและนกกเรียนได้เดินีางเต้า
ร่วมพิธีฯ เม้กอวกนพุธีีก  ๒ กกนยายน ๒๕๖๓ ณ 
ห้ อ งป ระชุ ม สถ าบก น เก อ เธ่  ป ระ เี ศ ไี ย 
ภาษาเยอรมกนโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเีศ
(IDO) ในรูปแบบออนไลน์  

นายรกชชานนี์ สุวรรณแสน  
 

เกียรติคุณประกาศ 

ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 



-๓๑-  
 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 

สาขาวิชา รายการที่แข่งขัน 
รางวัลที่ได้รับ 

 
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 

ฟิสิกส ์ การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ 
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ 
ภาควิชาฟสิิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

๘ ๑ ๕ 

คณิตศาสตร ์ การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปกิระดับชาติ           
คร้ังที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓     
ณ ศูนย์สอวน. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร-์
โรงเรียนโยธินบูรณะ 

๑ ๒ ๑ 

ชีววิทยา การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 
๑๗  ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓           
ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

๔ ๓ ๓ 

เคมี การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖    
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ ๕ – ๙ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒ ๔ ๒ 

ดาราศาสตร ์ การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปกิระดับชาติ          
คร้ังที่ ๑๗  ประจ าปี ๒๕๖๓ การแข่งขันที่             
ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒ - - 

ภูมิศาสตร ์ การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ ๓    
ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่           
จ.สงขลา ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๒ ๓ - 

คอมพิวเตอร์ การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 
๑๖ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. 2563            
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

- ๑ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 



-๓๒-  
 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑ นางสาว ณิชา ธกชศฤงคารสกุล รางวกลีีก  ๑  การแต่งตกนีกกษะภาษาอก งกฤษ ระดกบชกนน

มกธยมศึกษาตอนปลายครกนงีีก ๕ (Schooltastic ๕) งานวกน
วิ ช า ก า ร  ๑ ๐ ๐  ปี เซ น ต์ ค า เบ รี ย ล  "SG Academic 
Centennial Celebration" ร ะ ห ว่ า ง วก น ีีก  ๒ ๕ -๒ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
๒ นายปณต พงษ์พกฒนพกนธุ ์

๓ นายปรมกตถ์     สมุีรสินธุ ์ เด็กและเยาวชนีีกน าช้กอเสียงมาสู่ประเีศชาติ ด้านวิชาการ กระีรวงศึกษาธิการ 
๔ นายพร้อม       เกิดโภคีรกพย ์ เด็กและเยาวชนีีกน าช้กอเสียงมาสู่ประเีศชาติ ด้านวิชาการ กระีรวงศึกษาธิการ 
๕ นายจิรภกีร     รุจิรายุกต ์ เด็กและเยาวชนีีกน าช้กอเสียงมาสู่ประเีศชาติ ด้านวิชาการ กระีรวงศึกษาธิการ 
๖ นายธนวกฒน์    เตชะนิรกติศกย เด็กและเยาวชนีีกน าช้กอเสียงมาสู่ประเีศชาติ ด้านวิชาการ กระีรวงศึกษาธิการ 
๗ นายนิติพนธ์     ไตรไมตรีพิีกกษ์ เด็กและเยาวชนีีกน าช้กอเสียงมาสู่ประเีศชาติ ด้านวิชาการ กระีรวงศึกษาธิการ 
๘ นายกอ้งภพ     ปยิะกมลานนี์ เด็กและเยาวชนีีกน าช้กอเสียงมาสู่ประเีศชาติ ด้านวิชาการ กระีรวงศึกษาธิการ 
๙ นายนิธิศ         อกญชลีนุกูล เด็กและเยาวชนีีกน าช้กอเสียงมาสู่ประเีศชาติ ด้านวิชาการ กระีรวงศึกษาธิการ 

๑๐ นายศุภวิชญ์     ดอนศรีแกว้ เด็กและเยาวชนีีกน าช้กอเสียงมาสู่ประเีศชาติ ด้านวิชาการ กระีรวงศึกษาธิการ 

๑๑ 
 
นายปูนีอง      โกมลพิสิีธิ ์
 

๑. รางวกลชนะเลิศ รายการสมุีรสาครจเูนียร์ แชมป์เปี้ยนชพิ 
ชิงถ้วยผู้วา่ราชการจกงหวกดสมุีรสาคร ครกนงีีก ๒ วกนีีก ๒๒-๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

จกงหวกดสมุีรสาคร 

๒. รางวกลชนะเลิศ รายการ PTT - ลอนเีนนิสพกฒนาฝีม้อ 
ครกนงีีก ๓ ภาคกลาง   วกนีีก ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

สมาคมกีฬาลอนเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๓. รางวกลชนะเลิศ รายการ PTT - ลอนเีนนิสพกฒนาฝีม้อ 
ครกนงีีก ๕ ภาคกลาง   วกนีีก ๗-๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

สมาคมกีฬาลอนเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๑๒ 
 
นางสาวธมนพรรณ จงเลิศตระกูล 
 

๑. รางวกลชนะเลิศ หญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน๑๘ ปี รายการ
เยาวชน เพ้ก อความชนะเลิศแห่ งประ เีศไีย  ชิ งถ้ วย
พระราชีาน พระบาีสมเด็จพระเจ้าอยู่หกวและสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเีพรกตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ครกนงีีก๕๘ ประจ าปี ๒๕๖๓ วกนีีก  ๓ -๑๕ 
กกนยายน ๒๕๖๓  

สมาคมกีฬาลอนเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๒. รองชนะเลิศหญิงคู่ รายการ Ptt itf junior grade ๕      
วกนีีก ๑๙-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓  

สมาคมกีฬาลอนเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๓. รองชนะเลิศหญิงเดีกยว รายการ Ltat itf junior grade ๕  
วกนีีก ๒-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

สมาคมกีฬาลอนเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๑๓ นายรฐนนี์ ตกนงธนศฤงคาร 

๑. รางวกลชนะเลิศ ประเภีชายเดียวอายุไม่เกิน ๑๘ ป ี 
เีนนิสเยาวชน พีีีีจีูเนียร์แชมเปี้ยนชพิส์ ภาคกลาง ๒๐๒๐ 
วกนีีก ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

สมาคมกีฬาลอนเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๒. รางวกลรองชนะเลิศ ประเภีชายเดียวอายุไม่เกิน ๑๘ ปี   
พีีีีีจูเนียร์เีนนิสมาสเตอร์คกพ ๒๐๒๐ วกนีีก ๕-๑๐ 
ธกนวาคม ๒๕๖๓ 

สมาคมกีฬาลอนเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๑๔ นางสาวพิมพ์รดา จกตวาพรวนิช 

๑. รองชนะเลิศประเภทหญิงคู่ รายการไทยแลนด์          
แชมป์เปี้ยนชิพ (๑) วันที่ ๑๖-๒๒ กันยายน ๒๐๒๐            
นนทบุรี ประเทศไทย 

สมาคมกีฬาลอนเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๒. ชนะเลิศประเภทคู่ รายการไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ (๒)    
วันที่ ๒๓-๒๙ กันยายน ๒๐๒๐ นนทบุร ีประเทศไทย 

สมาคมกีฬาลอนเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๓. รองชนะเลิศประเภทเดี่ยว รายการไทยแลนด์           
แชมป์เปี้ยนชิพ (๒) วันที่ ๒๓-๒๙ กันยายน ๒๐๒๐           
นนทบุรี ประเทศไทย 

สมาคมกีฬาลอนเีนนิสแห่งประเีศไีย 

4. ชนะเลิศประเภทคู่ รายการ Singha Bangkok Open   
วันที่ 29 สิงหาคม–6 กันยายน 2020 นนทบุรี        
ประเทศไทย 

สมาคมกีฬาลอนเีนนิสแห่งประเีศไีย 

ผลงานดีเด่นนักเรียน 



-๓๓-  
 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๔ นางสาวพิมพ์รดา จกตวาพรวนิช 

๕. รองชนะเลิศประเภีเดีกยว รายการ Ready SAT Go.       
วกนีีก ๒๙-๓๐ กกนยายน ๒๐๒๐ นนีบุรี ประเีศไีย                   

สมาคมกีฬาลอนเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๖. ชนะเลิศประเภีคู่ รายการ Huahin open (๑)            
วกนีีก ๑-๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ หกวหิน ประเีศไีย                 

สมาคมกีฬาลอนเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๗. รองชนะเลิศประเภีเดีกยว รายการ Singha Classic.๒๐๒๐ 
วกนีีก ๒๖ กกนยายน-๔ ตุลาคม ๒๐๒๐ นนีบุร ีประเีศไีย                  

สมาคมกีฬาลอนเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๘. รองชนะเลิศประเภีคู่ รายการ Singha Classic.๒๐๒๐ 
วกนีีก ๒๖ กกนยายน-๔ ตุลาคม ๒๐๒๐ นนีบุร ี  ประเีศไีย                  

สมาคมกีฬาลอนเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๙. ชนะเลิศประเภทเดี่ยว รายการ Huahin open (๒).       
วันที่ ๒๒-๒๙ พฤศจิกายน หัวหินประเทศไทย                

สมาคมกีฬาลอนเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๑๐.รองชนะเลิศประเภทคู่ รายการ Huahin master.๒๐๒๐ 
วันที่ ๒๒-๒๗ ธันวาคม ๒๐๒๐ หัวหินประเทศไทย                  

สมาคมกีฬาลอนเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๑๕ 
นางสาววชิรญาณ์  แก้วไสย 
 

รางวกลชนะเลิศอกนดกบีีก ๑ ประเภีคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๖ ปี 
ก า ร แ ต่ ง ตก น กี ฬ า ร ะ ห ว่ า ง โ ร ง เรี ย น ก ร ม พ ล ศึ ก ษ า                   
กีฬาเี เบิ ลเีนนิส ระหว่างวกนีีก  ๑๔ -๒๕ พฤศจิกายน         
พ.ศ.๒๕๖๓ 

กรมพลศึกษา 

๑๖ 
นายเพิกมบุญ  ดวงโสมา 
 

รางวกลชนะเลิศอกนดกบีีก ๑ ประเภีคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๖ ปี 
การแต่งตกนกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา กีฬาเีเบิ ล
เีนนิส ระหว่างวกนีีก ๑๔-๒๕ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 

กรมพลศึกษา 

๑๗ นายปัณณีกต  ตกนงบวรพิเชฐ 

๑. รองชนะเลิศอกนดกบ ๒ ประเภีชายเดีกยวอายุไม่เกิน ๑๘ ป ี
การแต่งตกนรายการ SET ALL THAILAND TABLE TENNIS 
CHAMPIONSHIPS ๒๐๒๐ CIRCUIT ๑ ระหว่างวกนีีก  ๑๕-๑๘ 
สิ ง ห า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๓  ณ  The Hall Convention Center 
ศูนย์การค้า อยุธยาซิตีนพาร์ค จกงหวกดพระนครศรีอยุธยา 

สมาคมกีฬาเีเบิลเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๒. รองชนะเลิศอกนดกบ ๒ ประเภีชายเดีกยวอายุไม่เกิน ๒๑ ปี 
การแต่งตกนรายการ SET ALL THAILAND TABLE TENNIS 
CHAMPIONSHIPS ๒๐๒๐ CIRCUIT ๑ ระหว่างวกนีีก ๑๕-๑๘ 
สิ ง ห า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๓  ณ  The Hall Convention Center 
ศูนย์การค้า อยุธยาซิตีนพาร์ค จกงหวกดพระนครศรีอยุธยา 

สมาคมกีฬาเีเบิลเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๓. รองชนะเลิศอกนดกบ ๑ ประเภีเยาวชนีีมชายอายุไม่เกิน 
๑ ๘  ปี  ก า รแ ต่ งตก น เี เบิ ล เี น นิ ส ชิ ง แ ช ม ป์  ส โม ส ร                 
M Electrolyte Club Table Tennis Championships 
๒ ๐ ๒ ๐  ร ะ ห ว่ า ง วก น ีีก  ๒ ๓ -๒ ๘  ตุ ล า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๓                       
ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชกนน ๓ ศูนย์การค้าแฟชกกนไอส์แลนด์ 

สมาคมกีฬาเีเบิลเีนนิสแห่งประเีศไีย 

๔. ชนะเลิศ  ป ระ เภี เยาวชนีีมชายอายุ ไม่ เกิน  ๒๑ปี         
การแต่งตกนเีเบิลเีนนิสชิงแชมป์สโมสร M Electrolyte Club 
Table Tennis Championships ๒๐๒๐ ระหว่างวกนีีก ๒๓-
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชกนน๓ ศูนย์การค้า
แฟชกกนไอส์แลนด์ 

สโมสร M Electrolyte Club 

๕. อกนดกบ ๓ ประเภีชายเดีกยวอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแต่งตกนเี
เบิล เีนนิส  ชิ งแชมป์ประ เีศไีย SET ALL THAILAND 
TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS ๒ ๐ ๒ ๐  CIRCUIT ๒ 
ระหว่างวกนีีก ๑๔-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้างสรรพสินค้า
คลกงพลาซ่า สาตาจอมสุรางค์ จกงหวกดนครราชสีมา 

สมาคมกีฬาเีเบิลเีนนิสแห่งประเีศไีย 
 
 

๖. รองชนะเลิศอกนดกบ ๒ ประเภีชายเดีกยวอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
การแต่งตกนกีฬาระหว่างโรงเรียน ตองกรมพลศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ วกนีีก ๑๔- ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

กรมพลศึกษา 
 
 

 

 

 



-๓๔-  
 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๘ นางสาวณวิตา วิบูลย์ธีรวุฒิ 

๑. รางวกลเหรียญีอง ยิมนาสติกลีลา ประเภีกรุ๊ปบอล การแต่งตกน
กีฬานกกเรียน นกกศึกษา แห่งชาติ ครกนงีีก ๔๑ อุดรธานีเกมส์  

การกีฬาแห่งประเีศไีย 

๒. รางวกลเหรียญเงิน ประเภีกรุ๊ปรวมอปุกรณ์ การแต่งตกนกีฬา
นกกเรียน นกกศึกษา แห่งชาต ิ  ครกนงีีก ๔๑ อุดรธานีเกมส ์ 

การกีฬาแห่งประเีศไีย 

๓. รางวกลเหรียญีองแดง ยิมนาสติกลีลา บุคคลรวมอุปกรณ์       
การแต่งตกนยิมนาสติกลีลา  กีฬานกกเรียนส่วนกลางประจ าปี ๒๕๖๓ 
กรมพลศึกษา รุ่นอาย ุ๑๖-๑๘ ปี  

กรมพลศึกษา 

๔. รางวกลเหรียญีองแดง ยิมนาสติกลีลา อุปกรณ์บอล การแต่งตกน
ยิมนาสติกลีลากีฬานกกเรียนส่วนกลางประจ าปี๒๕๖๓ กรมพลศึกษา 
รุ่นอาย ุ๑๖-๑๘ ปี 

กรมพลศึกษา 

๕. รางวกลเหรียญีองแดง ยิมนาสติกลีลา อุปกรณ์ริบบินน               
การแต่งตกนยิมนาสติกลีลา กีฬานกกเรียนส่วนกลางประจ าปี๒๕๖๓ 
กรมพลศึกษา รุ่นอาย ุ๑๖-๑๘ ปี 

กรมพลศึกษา 

๖. รางวกลเหรียญีอง ยิมนาสติกลีลา ประเภีกรุ๊ป ี่าชุดรวม
อุปกรณ์ รุ่นประชาชน การแต่งตกนออมสินกีฬายิมนาสติกชิงชนะเลิศ
แห่งประเีศไีย ครกนงีีก ๔๐ ระหว่างวกนีีก ๑๙-๒๒ พ.ย ๒๕๖๓      
ณ จกงหวกดสุโตีกย  

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเีศไีย 

๗. รางวกล เหรียญีอง ยิมนาสติกลีลาประเภีกรุ๊ป  ๕  บอล          
รุ่นประชาชน การแต่งตกนออมสินกีฬายิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่ง
ประเีศไีย  ครกนงีีก  ๔๐  ระหว่างวกนีีก  ๑๙ -๒๒  พ .ย  ๒๕๖๓           
ณ จกงหวกดสุโตีกย 

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเีศไีย 

๘. รางวกลเหรียญีอง ยิมนาสติกลีลาประเภียิมแดนซ์ การแต่งตกน
ออมสินกีฬายิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเีศไีย  ครกนงีีก ๔๐ 
ระหว่างวกนีีก ๑๙-๒๒ พ.ย ๒๕๖๓ ณ จกงหวกดสุโตีกย 

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเีศไีย 

๙. เหรียญเงินยิมนาสติกลีลา ประเภีีีม บุคคลรวมอุปกรณ์       
การแต่งตกนออมสินกีฬายิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเีศไีย     
ครกนงีีก ๔๐ ระหว่างวกนีีก ๑๙-๒๒ พ.ย ๒๕๖๓ ณ จกงหวกดสุโตีกย 

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเีศไีย 

๑๙ นางสาวณกฐกฤตตา  สุธรรม 

๑. ได้รกบพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชีานเคร้กองราชอิสริยาภรณ์
อกนเป็นีีกสรรเสริญยิกงดิเรก  คุณาภรณ์ ประจ าปี ๒๕๖๓ เหรียญีอง
ดิเรกคุณากรณ์ 

ส านกกนายกรกฐมนตรี 

๒. เหรียญีองีีมพุมเซ่ฟรีสไตล์  เเมี ๑st Lents taekwondo 
worldwide sports online poomsae 

สหพกนธ์เีควกนโดโลก 

๓. เหรียญีองีีมหญิงประเภีพุมเซ่ เเมีชิงเเชมป์ประเีศไีย สมาคมกีฬาเีควกนโดแห่งประเีศไีย 
๔. เหรียญเงิน เดีกยวหญิงพุมเซ่เเมีชิงเเชมป์ประเีศไีย สมาคมกีฬาเีควกนโดแห่งประเีศไีย 
๕. เหรียญีอง เดีกยวหญิงพุมเซ่ Pattaya Taekwondo Poomsae 
beach (ชิงเเชมป์ชายหาดประเีศไีย) 

สมาคมกีฬาเีควกนโดแห่งประเีศไีย 

๖. เหรียญเงิน เดีกยวหญิงพุมเซ่ฟรีสไตล์ Pattaya Taekwondo 
Poomsae beach (ชิงเเชมป์ชายหาดประเีศไีย) 

สมาคมกีฬาเีควกนโดแห่งประเีศไีย 

๗. ถ้วยยอดเยีกยม ประเภีเดีกยวหญิง Pattaya Taekwondo 
Poomsae beach (ชิงเเชมป์ชายหาดประเีศไีย)  

สมาคมกีฬาเีควกนโดแห่งประเีศไีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



-๓๕-  
 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๒๐ 
นางสาวธกนยธรณ์ พรหมพิีกกษ ์ รางวกลชนะเลิศอกนดกบีีก ๑ การแต่งตกน "Dictée เตียน-ตาม-

ค า-บอก 
วิียาลกยนานาชาติ มหาวิียาลกยศิลปากร 

๒๑ 
นางสาวณกฐณิช  องค์สรณะคม รางวกลชนะเลิศอกนดกบีีก ๒ การแต่งตกน "การตอบค าถามหลกง

ชมคลิบวิดีโอ" 
วิียาลกยนานาชาติ มหาวิียาลกยศิลปากร 

๒๒ 
นายอกมรินีร์  อุดมวรนกนี ์ รางวกลยอดเยีกยม การแต่งตกนกลา่วสุนีรพจน์ภาษาฝรกกงเศส 

ระดกบมกธยมศึกษา 
สมาคมครูภาษาฝรกกงเศสแห่งประเีศไียฯ 

๒๓ 
นางสาวณิชกุล  ปุณณะหิตานนี ์ รางวกลยอดเยีกยม การแต่งตกนี่องบีกวนีิพนธ์ภาษาฝรกกงเศส 

ระดกบมกธยมศึกษา 
สมาคมครูภาษาฝรกกงเศสแห่งประเีศไียฯ 

๒๔ 
นางสาวญาณิศา  สมจิตร รางวกลยอดเยีกยม การแต่งตกนเล่าเร้กองภาษาฝรกกงเศส                

ระดกบมกธยมศึกษา 
สมาคมครูภาษาฝรกกงเศสแห่งประเีศไียฯ 

๒๕ 
นางสาวพิมพพ์ลอย  ใจย้น   รกบรางวกลีีก ๓ การแต่งตกนร้องเพลงภาษาฝรกกงเศส  

ประเภีเพลงเดีกยว ระดกบมกธยมศึกษา 
สมาคมครูภาษาฝรกกงเศสแห่งประเีศไียฯ 

๒๖ นางสาวนกนี์นภกส  ช้กนจรูญ   

รกบรางวกลชมเชย การแต่งตกนละครสกนนภาษาฝรกกงเศส  
ระดกบมกธยมศึกษา  

สมาคมครูภาษาฝรกกงเศสแห่งประเีศไียฯ 
๒๗ นางสาวพิมพ ์ มงคลเจริญโชค  
๒๘ นางสาวสรกญญ์กานต ์ ลิมปจิ านงค์ 
๒๙ นายศุภกร  จกง 
๓๐ นายสรวิชญ ์ แว่นแกว้   
๓๑ นายวฤตม์  จิวากานนี ์  รางวกลชนะเลิศ อกนดกบ ๑ ระดกบประเีศ ประเภีีีม  

การแต่งตกนประกวดส้กอผสม 
สถาบกนเกอเธ ่ประเีศไีย ร่วมกกบสมาคม
ครูเยอรมกนแห่งประเีศ ๓๒ นางสาวดรกลพร อ่อนด ี 

๓๓ นางสาวกิตติญาณ ์ วรินีร์ 
๓๔ นางสาวศุภากร ธโนปจกย 
๓๕ นายภูริีกต ชูชกยยะ  รางวกลชนะเลิศ อกนดกบ ๑ ระดกบประเีศ ประเภีีีม 

การแต่งตกนความรู้ีกกวไปเกีกยวกกบประเีศีีกพูดภาษาเยอรมกน 
สถาบกนเกอเธ ่ประเีศไีย ร่วมกกบสมาคม
ครูเยอรมกนแห่งประเีศ ๓๖ นายปณต พงษ์พกฒนพกนธุ์  

๓๗ นางสาวพิชชาภา สมิตะสิร ิ รางวกลชนะเลิศ อกนดกบ ๑ ระดกบประเีศ ประเภีีีม 
การแต่งตกนพูดบีบาีสมมุต ิ

สถาบกนเกอเธ ่ประเีศไีย ร่วมกกบสมาคม
ครูเยอรมกนแห่งประเีศ ๓๘ นายแสงตะวกน สุรการ 

๓๙ 
นายพชรพล ลิตสิีธิว์กฒนกุล  รางวกลชนะเลิศ อกนดกบ ๑ ระดกบประเีศ ประเภีเดีกยว 

การแต่งตกนีกกษะการเตียน 
สถาบกนเกอเธ ่ประเีศไีย ร่วมกกบสมาคม
ครูเยอรมกนแห่งประเีศ 

๔๐ 

นายรกชชานนี์ สวุรรณแสน  รางวกลเหรียญีอง อกนดกบ ๑ ระดกบประเีศ และได้รกบ
คกดเล้อกเป็นนกกเรียนผู้แีนประเีศไียเต้าร่วมการแต่งตกน
ภาษาเยอรมกนโอลิมปกิวิชาการระหวา่งประเีศ (IDO)                   
ในรูปแบบออนไลน ์

สถาบกนเกอเธ ่ประเีศไีย ร่วมกกบสมาคม
ครูเยอรมกนแห่งประเีศ 

๔๑ นางสาวรธิดา วกนลาราษฎร ์ รางวกลผลคะแนนสอบวกดระดกบ TOPIK 1 ยอดเยีกยม  
ศูนย์การศึกษาเกาหล ีประจ าประเีศไีย ๔๒ นางสาวภูริชญา พิศวง 

รางวกลผลคะแนนสอบวกดระดกบ TOPIK 2 ยอดเยีกยม 
๔๓ นางสาววรกนตรี ไพศาลศิลป ์

๔๔ 
นางสาวพกชชา ชาญประโคน  รางวกลเหรียญีอง รายการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดกบชาติ  

ครกนงีีก ๓ (วกนีีก ๖-๑๐ ธกนวาคม ๒๕๖๓)  
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน.  

๔๕ 
นายปราชญ ์เีวานฤมิตรกุล รางวกลเหรียญีอง รายการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดกบชาติ  

ครกนงีีก ๓ (วกนีีก ๖-๑๐ ธกนวาคม ๒๕๖๓) 
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. 

๔๖ 
นางสาวอกจฉรียา เพียรอนกุูลบุตร  รางวกลเหรียญเงิน รายการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดกบชาติ  

ครกนงีีก ๓ (วกนีีก ๖-๑๐ ธกนวาคม ๒๕๖๓) 
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. 

๔๗ 
นายชญานนี ์วารีเกษม  รางวกลเหรียญเงิน รายการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดกบชาติ  

ครกนงีีก ๓ (วกนีีก ๖-๑๐ ธกนวาคม ๒๕๖๓) 
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. 

๔๘ 
นายพชร บุญผาต ิ รางวกลเหรียญเงิน รายการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดกบชาติ  

ครกนงีีก ๓ (วกนีีก ๖-๑๐ ธกนวาคม ๒๕๖๓) 
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. 

 

 

 

 

 



-๓๖-  
 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๔๙ นายพกีธดลย์ โรจน์รกชสมบกต ิ รางวกลเหรียญเงิน รายการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดกบชาติ  

ครกนงีีก ๓ (วกนีีก ๖-๑๐ ธกนวาคม ๒๕๖๓) 
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. 

๕๐ นางสาวกนกรดา  แซ่โซว รางวกลรองชนะเลิศอกนดกบ ๒ การแต่งตกนสุดยอดความรอบรู้
สกงคมศึกษา ระดกบชกนนมกธยมศึกษาตอนปลาย ในวกนวิชาการ 
๑๐๐ ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล รกบเกียรติบกตร และ
ีุนการศึกษา 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

๕๑ นางสาวศรสวรรค์  วกฒนวงษ์ รางวกลรองชนะเลิศอกนดกบ ๑ ได้เป็นตกวแีนระดกบจกงหวกด   
(เตตพ้นนีีกการศึกษากรุงเีพมหานคร) ไปแต่งตกนต่อในระดกบ
ภูมิภาค (ภาคกลาง) การแต่งตกนประกวดบรรยายธรรม  
ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๔  

ส านกกพกฒนาคุณธรรมจริยธรรม  กรมการ
ศาสนา 

๕๒ นายเจตนิพกีธ์   คุสิตา     รางวกลีีก ๒  การประกวดคกดลายม้อ  ระดกบมกธยมศึกษา 
โครงการ  “เสริมีกกษะีางภาษาไีย  เีิดพระเกียรติ     
เน้กองในวกนภาษาไียแห่งชาติ  ประจ าปพีุีธศกกราช ๒๕๖๓”     

มหาวิียาลกยราชภกฏธนบุรี 

๕๓ นายธณชล   วิมลสกจจารกกษ์   
 

 

รางวกลชมเชย  ผ่านการคกดเล้อก ๑๓  คนสุดี้าย   
การประกวดการเตยีนเร้กองสกนน  “มารยาีไียและมารยาีใน
สกงคม”  ระดกบมกธยมศึกษาตอนปลาย   

กระีรวงวกฒนธรรม 

๕๔ นายแสงตะวกน  สุรการ   รางวกลชนะเลิศ การแต่งตกนตอบปัญหาวชิาการ 
ระดกบมกธยมศึกษาตอนปลาย   
เน้กองในงาน “วกนกรมพระปรมานุชิตชิโนรส”  

คณะอกกษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิียาลกย 
และวกดพระเชตุพนวิมลมกงคลาราม 

๕๕ นายพชรพล  ลิตสิีธิว์กฒนกุล   รางวกลชนะเลิศ การแต่งตกนตอบปัญหาวชิาการ   
ระดกบมกธยมศึกษาตอนปลาย   
เน้กองในงาน “วกนกรมพระปรมานุชิตชิโนรส”  

คณะอกกษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิียาลกย 
และวกดพระเชตุพนวิมลมกงคลาราม 

๕๖ นายภูดิศ  ศิริรกตน์มงคล   
 

รางวกลชนะเลิศ การแต่งตกนโตว้าีีระดกบมกธยมศึกษาตอน
ปลาย เน้กองในงานนิตินิีรรศน์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ผ่านระบบออนไลน์  

คณะนิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิียาลกย  
 

๕๗ นายณกฐนกนี์  ศิริไพพรรณ   
 

รางวกลชนะเลิศ การแต่งตกนโตว้าี ีระดกบมกธยมศึกษาตอน
ปลาย เน้กองในงานนิตินิีรรศน์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ผ่านระบบออนไลน ์

คณะนิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิียาลกย  
 

๕๘ นางสาวชญานิษฐ ์ สุวรรณธาตรี    
 

รางวกลชนะเลศิ การแต่งตกนโตว้าีีระดกบมกธยมศึกษาตอน
ปลาย เน้กองในงานนิตินิีรรศน์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ผ่านระบบออนไลน ์

คณะนิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิียาลกย  
 

๕๙ นางสาวภาวิดา สุวรรณพฤกษ ์  
 
 

รางวกลรองชนะเลิศอกนดกบ ๒ การแต่งตกนโต้วาีี  ระดกบ
มกธยมศึกษาตอนปลาย เน้กองในงานนิตินิี รรศน์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ผา่นระบบออนไลน์ 

คณะนิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิียาลกย  
 

๖๐ นางสาวกรุณา นิติวงศ์    รางวกลรองชนะเลิศอกนดกบ ๒ การแต่งตกนโต้วาีี  ระดกบ
มกธยมศึกษาตอนปลาย เน้กองในงานนิตินิี รรศน์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ผา่นระบบออนไลน์ 

คณะนิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิียาลกย  
 

๖๑ นายชกยภกีร   อินีะเสม   รางวกลรองชนะเลิศอกนดกบ ๒ การแต่งตกนโต้วาีี  ระดกบ
มกธยมศึกษาตอนปลาย เน้กองในงานนิตินิี รรศน์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ผา่นระบบออนไลน์ 

คณะนิติศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิียาลกย  
 

๖๒ นางสาวธกญลกกษณ์ โอษธีศ รางวกลชนะเลิศ    โครงการประกวดวาดภาพระบายสี
มหกศจรรย์ปิโตรเคมี ปี ๖ 

บริษกี พีีีีี โกลบอล เคมิคอล จ ากกด 
(มหาชน) 

๖๓ นางสาวธกญลกกษณ์ โอษธีศ รางวกลรองชนะเลิศอกนดกบ ๒  โครงการ “จินตนาการ ส้บสาน 
วรรณกรรมไียกกบอินีกช” ปีีีก ๑๔ 

บริษกี อินีกช โฮลดินงส์ จ ากกด (มหาชน) 

๖๔ นางสาว พีรดา  ไหลวารินีร์ รองชนะเลิศอกบดกบ ๑ ระบ ามาตรฐาน มหาวิียาลกยราชภกฏพระนคร 
 

 

 

 

 



-๓๗-  
 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๖๕ นางสาวสุพิชฌาย์ รอดภกย รองชนะเลิศอกบดกบ ๑ ระบ ามาตรฐาน มหาวิียาลกยราชภกฏพระนคร 
๖๖ นางสาวปาลิตา  แสงครุฑ รองชนะเลิศอกบดกบ ๑ ระบ ามาตรฐาน มหาวิียาลกยราชภกฏพระนคร 
๖๗ นางสาวธกญรกศมิ์  บุรพกตเธยีรพงษ์ รองชนะเลิศอกบดกบ ๑ ระบ ามาตรฐาน มหาวิียาลกยราชภกฏพระนคร 
๖๘ นางสาวบกว  สินบกวีอง รองชนะเลิศอกบดกบ ๑ ระบ ามาตรฐาน มหาวิียาลกยราชภกฏพระนคร 
๖๙ นางสาวพิณพิชญ ์ เจริญพงศ์ รองชนะเลิศอกบดกบ ๑ ระบ ามาตรฐาน มหาวิียาลกยราชภกฏพระนคร 
๗๐ นางสาวชลิตา หวลีรกพย ์ ได้รกบการคกดเล้อกให้เต้าร่วมรายการ Class one ีางฉกน-ฝัน

เธอ โดยน าเสนอเน้นอหาการฝึกซ้อมวงโยธวาฑิต 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเีศไีย 

๗๑ นายเนติธร  ปริยากร เยาวชนดีเด่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
๗๒ นายภูมปิัญญา  ชกยศรีสวกสดิ์สุต - ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนชวีวิียาโอลิมปิกระดกบ

นานาชาติ  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
- ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนชวีวิียาโอลิมปิก
ระดกบชาติ ครกนงีีก ๑๗ ประจ าป ี๒๕๖๓ 

- IBO : The International Biology 
Olympiads 
- มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พกฒนามาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา       
ในพระอุปถกมภ์สมเด็จพระเจ้าพีกนางเธอ 
เจ้าฟ้ากกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาส
ราชนครินีร์(สอวน.) 

๗๓ นางสาวชนกนธร  อาสน์สิริ ได้รกบรางวกลเหรียญเงิน การแต่งตกนเคมีโอลิมปิกระดกบ
นานาชาติ  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

IChO : The International Chemistry 
Olympiads 

๗๔ นายจิรภกีร  รุจิรายุกต ์ ได้รกบรางวกลเหรียญเงิน การแต่งตกนเคมีโอลิมปิกระดกบ
นานาชาติ  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

IChO : The International Chemistry 
Olympiads 

๗๕ นายศรกณย์  ไตรภกีรนกนี ์ -ได้รกบรางวกลเหรียญเงิน การแต่งตกนฟิสกิส์โอลิมปิกระดกบ
นานาชาติ  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
-ได้รกบการคกดเล้อกเป็นตกวแีนประเีศเต้าร่วมการแต่งตกน
ฟิสิกส์โอลิมปกิระหวา่งเอเชีย 

IPhO : The International Physics 
Olympiads 

๗๖ นายกฤตเมธ  ภาษีผล -ได้รกบรางวกลเหรียญีองแดง การแต่งตกนฟิสิกส์โอลิมปกิ
ระดกบนานาชาต ิ ประจ าป ี๒๕๖๓ 
-ได้รกบการคกดเล้อกเป็นตกวแีนประเีศเต้าร่วมการแต่งตกน
ฟิสิกส์โอลิมปกิระหวา่งเอเชีย 

IPhO : The International Physics 
Olympiads 

๗๗ นายกิตตธิกช  รกตนวรรณชกย ได้รกบรางวกลเหรียญีองแดง การแต่งตกนชีววิียาโอลิมปิก
ระดกบนานาชาต ิ ประจ าป ี๒๕๖๓ 

IBO : The International Biology 
Olympiads 

๗๘ น.ส.สุพิชญาณ์  เหมรกญช์โรจน ์ รางวกลเหรียญีอง WICO2020 : World Invention 
Creativity Olympic  ครกนงีีก ๙ 

Korean University Invention 
Association 

๗๙ น.ส. กุลณกฏฐ์  โตวิกกกย รางวกลเหรียญีอง WICO2020 : World Invention 
Creativity Olympic  ครกนงีีก ๙ 

Korean University Invention 
Association 

๘๐ นายภวูเดช เหล่าผดุงรกชกร รางวกลเหรียญีอง WICO2020 : World Invention 
Creativity Olympic  ครกนงีีก ๙ 

Korean University Invention 
Association 

๘๑ นายกกนตวิชญ์   อกศวดษิฐเลิศ 
 

ได้รกบการคกดเล้อกเป็นตกวแีนประเีศเต้าร่วมการแต่งตกน
ฟิสิกส์โอลิมปกิระหวา่งเอเชีย 

สถาบกนส่งเสริมการสอนวิียาศาสตร์และ
เีคโนโลยี (สสวี.) 

๘๒ นายปรานตก์ฤษฎิ ์ สิริพิชิตศุภผล ได้รกบการคกดเล้อกเป็นตกวแีนประเีศเต้าร่วมการแต่งตกน
ฟิสิกส์โอลิมปกิระหวา่งเอเชีย 

สถาบกนส่งเสริมการสอนวิียาศาสตร์และ
เีคโนโลยี (สสวี.) 

๘๓ นายกรวิชญ์  ปอยสูงเนิน รางวกลชนะเลิศถ้วยพระราชการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเีพรกตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 
ีุนการศึกษา ๖๐,๐๐๐ บาี พร้อมโล่รางวกล ได้รกบสิีธิใน
การเป็นตกวแีนประเีศไีย เตา้ร่วมแตง่ตกน Virtual 
Regeneron ISEF  

สถาบกนส่งเสริมการสอนวิียาศาสตร์และ
เีคโนโลยี (สสวี.) 

๘๔ น.ส.ปัญชิกา หล่อธราประเสริฐ เต้ารอบคกดเล้อกตกวแีนประเีศไียใน การประกวด Globe 
Student Research Competition 2021 

สถาบกนส่งเสริมการสอนวิียาศาสตร์และ
เีคโนโลยี (สสวี.) 

 

 

 



-๓๘-  
 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๘๕ นายศาสตริน ชูช่วย เต้ารอบคกดเล้อกตกวแีนประเีศไียใน การประกวด  

Globe Student Research Competition 2021 
สถาบกนส่งเสริมการสอนวิียาศาสตร์และ
เีคโนโลยี (สสวี.) 

๘๖ นายพงศ์ภกกดิ ์มะโนเรศ เต้ารอบคกดเล้อกตกวแีนประเีศไียใน การประกวด  
Globe Student Research Competition 2021 

สถาบกนส่งเสริมการสอนวิียาศาสตร์และ
เีคโนโลยี (สสวี.) 

๘๗ นางสาวลิตา  ตกนติประภาส ได้รกบรางวกลชนะเลิศ การแต่งตกนวกดความรู้และีกกษะีางเคมี
ครกนงีีก ๑๒ ประจ าป ี๒๕๖๓ 

มหาวิียาลกยเกษตรศาสตร์  
วิียาเตตก าแพงแสน 

๘๘ นางสาววรินีร  จงเกียรติกาญจน์ ได้รกบรางวกลชนะเลิศ การแต่งตกนวกดความรู้และีกกษะีางเคมี
ครกนงีีก ๑๒ ประจ าป ี๒๕๖๓ 

มหาวิียาลกยเกษตรศาสตร์  
วิียาเตตก าแพงแสน 

๘๙ นายพุีธานภุาพ แซ่เอง ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนฟิสิกส์โอลิมปิกระดกบชาติ 
ครกนงีีก ๑๙ ประจ าป ี๒๕๖๓ 
 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา  
ในพระอุปถกมภ์สมเด็จพระเจ้าพีกนางเธอ 
เจ้าฟ้ากกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาส
ราชนครินีร์ (สอวน.) 

๙๐ นายฐิติ ช้กนจิตต ์ ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนฟิสิกส์โอลิมปิกระดกบชาติ 
ครกนงีีก ๑๙ ประจ าป ี๒๕๖๓ 
 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา  
ในพระอุปถกมภ์สมเด็จพระเจ้าพีกนางเธอ 
เจ้าฟ้ากกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาส
ราชนครินีร์ (สอวน.) 

๙๑ นายนรกิตติ์  สุีธินรเศรษฐ์ ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนฟิสิกส์โอลิมปิกระดกบชาติ 
ครกนงีีก ๑๙ ประจ าป ี๒๕๖๓ 
 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา  
ในพระอุปถกมภ์สมเด็จพระเจ้าพีกนางเธอ 
เจ้าฟ้ากกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาส
ราชนครินีร์ (สอวน.) 

๙๒ นายป้องเกยีรติ โพธิ์ศรีดา ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนฟิสิกส์โอลิมปิกระดกบชาติ 
ครกนงีีก ๑๙ ประจ าป ี๒๕๖๓ 
 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา 
 ในพระอุปถกมภ์สมเด็จพระเจ้าพีกนางเธอ 
เจ้าฟ้ากกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาส
ราชนครินีร์ (สอวน.) 

๙๓ นายธนกฤต  ธนสารสาคร ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนฟิสิกส์โอลิมปิกระดกบชาติ 
ครกนงีีก ๑๙ ประจ าป ี๒๕๖๓ 
 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา  
ในพระอุปถกมภ์สมเด็จพระเจ้าพีกนางเธอ 
เจ้าฟ้ากกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาส
ราชนครินีร์ (สอวน.) 

๙๔ นายวรากร  เดชาวรานภุาพ ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนฟิสิกส์โอลิมปิกระดกบชาติ 
ครกนงีีก ๑๙ ประจ าป ี๒๕๖๓ 
 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา 
ในพระอุปถกมภ์สมเด็จพระเจ้าพีกนางเธอ 
เจ้าฟ้ากกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาส
ราชนครินีร์ (สอวน.) 

๙๕ นายณฐกรชกย  เดชาภินกนี ์ ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนฟิสิกส์โอลิมปิกระดกบชาติ 
ครกนงีีก ๑๙ ประจ าป ี๒๕๖๓ 
 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา  
ในพระอุปถกมภ์สมเด็จพระเจ้าพีกนางเธอ 
เจ้าฟ้ากกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาส
ราชนครินีร์ (สอวน.) 

๙๖ นายธนกชสรศ์  จกนีร์เกษมสกตย์ ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนฟิสิกส์โอลิมปิกระดกบชาติ 
ครกนงีีก ๑๙ ประจ าป ี๒๕๖๓ 
 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา 
 ในพระอุปถกมภ์สมเด็จพระเจ้าพีกนางเธอ 
เจ้าฟ้ากกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาส
ราชนครินีร์ (สอวน.) 

 



-๓๙-  
 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๙๗ นางสาวลิตา  ตกนติประภาส  ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนเคมโีอลิมปิกระดกบชาติ 

ครกนงีีก ๑๖ ประจ าป ี๒๕๖๓ 
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา  
ในพระอุปถกมภ์สมเด็จพระเจ้าพีกนางเธอ 
เจ้าฟ้ากกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาส
ราชนครินีร์ (สอวน.) 

๙๘ นายสิรวิชญ ์ เอกพงศ์ไพสิฐ  ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนเคมโีอลิมปิกระดกบชาติ 
ครกนงีีก ๑๖ ประจ าป ี๒๕๖๓ 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา ในพระ
อุปถกมภ์สมเด็จพระเจา้พีกนางเธอ เจ้าฟ้า
กกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาสราช
นครินีร์ (สอวน.) 

๙๙ นายภูมปิัญญา ชกยศรีสวกสดิ์สุต ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนชวีวิี ยาโอลิมปิก
ระดกบชาติ ครกนงีีก ๑๗ ประจ าป ี๒๕๖๓ 
 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา ในพระ
อุปถกมภ์สมเด็จพระเจา้พีกนางเธอ เจ้าฟ้า
กกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาสราช
นครินีร์ (สอวน.) 

๑๐๐ นายเจตริน จินตเกษกรรม ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนชวีวิี ยาโอลิมปิก
ระดกบชาติ ครกนงีีก ๑๗ ประจ าป ี๒๕๖๓ 
 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา ในพระ
อุปถกมภ์สมเด็จพระเจา้พีกนางเธอ เจ้าฟ้า
กกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาสราช
นครินีร์ (สอวน.) 

๑๐๑ นายปัณณธร  จ ารูญฤีธิ์  ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนชวีวิี ยาโอลิมปิก
ระดกบชาติ ครกนงีีก ๑๗ ประจ าป ี๒๕๖๓ 
 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา ในพระ
อุปถกมภ์สมเด็จพระเจา้พีกนางเธอ เจ้าฟ้า
กกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาสราช
นครินีร์ (สอวน.) 

๑๐๒ นายกิตตธิกช  รกตนวรรณชกย ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนชวีวิี ยาโอลิมปิก
ระดกบชาติ ครกนงีีก ๑๗ ประจ าป ี๒๕๖๓ 
 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา ในพระ
อุปถกมภ์สมเด็จพระเจา้พีกนางเธอ เจ้าฟ้า
กกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาสราช
นครินีร์ (สอวน.) 

๑๐๓ นายภวูเดช  เหลา่ผดุงรกชกร ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนชวีวิี ยาโอลิมปิก
ระดกบชาติ ครกนงีีก ๑๗ ประจ าป ี๒๕๖๓ 
 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา ในพระ
อุปถกมภ์สมเด็จพระเจา้พีกนางเธอ เจ้าฟ้า
กกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาสราช
นครินีร์ (สอวน.) 

๑๐๔ นายนภวกต  ตกนติศิริวกฒน์ ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนชวีวิี ยาโอลิมปิก
ระดกบชาติ ครกนงีีก ๑๗ ประจ าป ี๒๕๖๓ 
 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา ในพระ
อุปถกมภ์สมเด็จพระเจา้พีกนางเธอ เจ้าฟ้า
กกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาสราช
นครินีร์ (สอวน.) 

๑๐๕ นายธีร์ไผี  บุญยะรกตเวช ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนดาราศาสตร์โอลิมปิก
ระดกบชาติ ครกนงีีก ๑๗  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา ในพระ
อุปถกมภ์สมเด็จพระเจา้พีกนางเธอ เจ้าฟ้า
กกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาสราช
นครินีร์ (สอวน.) 

๑๐๖ นายไชยสรรค์   พิมพ์สมาน ได้รกบรางวกลเหรียญีอง การแต่งตกนดาราศาสตร์โอลิมปิก
ระดกบชาติ ครกนงีีก ๑๗  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพกฒนา
มาตรฐานวิียาศาสตร์ศึกษา ในพระ
อุปถกมภ์สมเด็จพระเจา้พีกนางเธอ เจ้าฟ้า
กกลยาณิวกฒนา กรมหลวงนราธวิาสราช
นครินีร์ (สอวน.) 



-๔๐-  
 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

นายกรวิชญ์ ปอยสูงเนิน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา ได้รางวัลชนะเลิศถว้ยพระราชทาน  
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการเข้าร่วมประกวดโครงงาน
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที ่๒๓ (Young Scientist Competition: YSC2021) 

นาฏศิลปโ์รงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระบ ามาตรฐาน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ณ ส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๑-  
 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

วงดนตรีไทย โรงเรยีนเตรียมอดุมศึกษาได้รบั 
"รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "  

จากการประกวดดนตรไีทยเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓ 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔   

และรางวลัชนะเลิศการประกวดบทเพลงถวายพระพรสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวนัท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๒- 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๓- 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
                       
      
 
๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  กลุ่ม  ได้แก่     
๑. กลุ่มบริหารวิชาการ 

  ๒. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร 
  ๓. กลุ่มบริหารทั่วไป 
  ๔. กลุ่มบริหารงบประมาณ   
ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ  

School Based Management : SBM , Plan-Do-Check-Act : PDCA , Thailand Quality Award : TQA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษา 

 



-๔๔- 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 
๒. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 “องค์กรคุณภาพมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย” 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
“ต.อ. ต้นกล้าของแผ่นดิน” 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
“ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม” 

 
พันธกิจ 

 

๑. มุ่งมั่นบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วม 
๒. จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้เป็นเลิศด้านวิชาการ  คุณธรรมและรักษ์ความเป็นไทย 
๓. ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๔. ส่งเสริมบุคลากรให้รักองค์กร มีจริยธรรมและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 

เป้าหมาย 
 

๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพจากเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๑   ผลการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา      
อยู่ในระดับดีมาก 

๒. มีเครือข่ายร่วมพัฒนา  สามารถช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านทุนทรัพย์ แก่โรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา  
๓. มีกิจกรรมและบริการเสริมให้แก่บุคลากรและผู้เรียนด้านสุขภาพ  อนามัย  โภชนาการ  สาธารณูปโภค  สวัสดิภาพ  

สวัสดิการอย่างครบถ้วน  บุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  มีสุนทรียภาพ  ปลอดจากสิ่งเสพติด  
อบายมุขและโรคติดต่อ 

๔. มีหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทันสมัย  ตอบสนองต่อผู้เรียนตามมาตรฐานสากล  เพื่อมุ่งเตรียม
นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จทาง
การศึกษาตามศักยภาพ 

๕. ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา  เป็นพลโลกที่ดี  และมีจิตส านึกรักษ์ความเป็นไทย 
๖. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนแก่ผู้เก่ียวข้องอย่างทั่วถึงสม่ าเสมอตลอดจนใช้ข้อมูล

สารสนเทศและงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 
๗. มีสื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ  บุคลากรสามารถผลิต และใช้สื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี    ในการ

เรียนการสอน  ใช้เทคโนโลยีพัฒนางานทุกระบบและมีระบบการบ ารุงรักษา การใช้สื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี
อย่างคุ้มค่า 

๘. มีสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่  แหล่งการเรียนรู้  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสมุด  ที่มีบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

๙. มีบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่เพียงพอ 
๑๐. บุคลากรทุกกลุ่มมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี  มีคุณธรรม  มีความสุขและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ปฏิบัติหน้าที่ได้

เต็มศักยภาพ 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

ด าเนินงานตามแนวทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวสิัยทัศน ์ พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์   และเอกลักษณ์    
ของสถานศึกษาที่ตัง้ไว ้
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล  เน้นการมีส่วนร่วมรวมใจพัฒนา 
๑)  แผนด้านบริหารจัดการมาตรฐานสากลและการมีส่วนร่วม 

 โครงการที่  ๑   พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
๒)  แผนด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

 โครงการที่  ๒   ประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๓)  แผนด้านจิตสาธารณะ 

 โครงการที่  ๓   สร้างจิตสาธารณะ  เสียสละเพื่อส่วนรวม 
๔)  แผนด้านกิจกรรมและบริการเสริมด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการ 

 โครงการที่  ๔   บริการเสริมด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการ 
๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ

ด้านวิชาการ  คุณธรรมและรักษ์ความเป็นไทย 
๕)  แผนด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 โครงการที่  ๕   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย  หลากหลาย  ตอบสนองความ     
 ต้องการและศักยภาพของผู้เรียน 

๖)  แผนด้านการสร้างค่านิยมรักษ์ความเป็นไทยและคุณลักษณะตามมาตรฐานนักเรียนโรงเรียน            
 เตรียมอุดมศึกษา 
 โครงการที่  ๖   ปลูกฝังคุณลักษณะ  เอกลักษณ์นักเรียนเตรียมฯ 

๓. พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 
๗)    แผนด้านสารสนเทศ  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
       โครงการที่  ๗    สารสนเทศถูกต้องพร้อมใช้  เต็มใจประชาสัมพันธ์สื่อสารกันทั่วถึง 
๘)   แผนด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
      โครงการที่  ๘   พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๙)   แผนด้านการจัดสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
      โครงการที่  ๙   พัฒนาองค์กรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๔. พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากร  ให้มีจริยธรรมและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 
๑๐)  แผนด้านการจัดจ้างบุคลากรทดแทนอัตราก าลังที่ขาด 
       โครงการที่  ๑๐  จัดจ้างบุคลากรทดแทนอัตราก าลังที่ขาดให้ได้ตามเกณฑ์ 
๑๑)  แผนด้านพัฒนาบุคลากร 
       โครงการที่  ๑๑  พัฒนาความรู้และจริยธรรมของบุคลากร 
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๓. โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
           (ระบุชื่อโครงการส าคัญท่ีใช้ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ชื่อโครงการ  
มาตรฐานที่  ๑   
คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  

 การเขียน  การสื่อสาร และการ 
 คิดค านวณ 

 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
            คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
            แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
            แก้ปัญหา 
 ๓)  มีความสามารถในการสร้าง 
            นวัตกรรม 
 ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
            สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 
            หลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ 
           ที่ดีต่องานอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
            ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 
            เป็นไทย 
 ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
            แตกต่างและหลากหลาย 
 ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการเขียน
โปรแกรม๒ 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาวทิยาการ
เกษตร ๒ 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจ 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาอาหารไทย
เบื้องต้น ๒ 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาเบเกอรี่ ๒ 
(ง๓๐๒๙๔) 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการ
ออกแบบเทคโนโลยี 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
โอลิมปิกวิชาการ 
กิจกกรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
กิจกกรมพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะและศูนย์ฯความเป็นเลิศทาง
วิชาการภาษาต่างประเทศที่๒ 
กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ณ ประเทศฝรั่งเศส 
กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่าง
ประเทศ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-เกาหลี 
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-เยอรมัน 
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน 
กิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน 
กิจกรรมจัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
กิจกรรมประกวดเรื่องสั้น TU Young Writer Awards 
กิจกรรม อ่านกระจายเสียง 
ค่ายวิชาการ 
พัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ 
พัฒนาศักยภาพนักเรียน 
ศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสถาบันในต่างประเทศ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ชื่อโครงการ  

มาตรฐานที่  ๑   
คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  

 การเขียน  การสื่อสาร และการ 
 คิดค านวณ 

 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
            คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
            แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
            แก้ปัญหา 
 ๓)  มีความสามารถในการสร้าง 
            นวัตกรรม 
 ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
            สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 
            หลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ 
           ที่ดีต่องานอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
            ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 
            เป็นไทย 
 ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
            แตกต่างและหลากหลาย 
 ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนทางวิทยาศาสตร์ 
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาเพ่ิมเติมดนตรีสากล 
พัฒนาการวงดนตรีไทยร่วมสมัย 
พัฒนาการสอนวิชาดนตรีไทย 
พัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ 
พิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ 
โครงการแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา 
โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา 
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน ภูมิศาสตร์ 
จัดพิธีมอบเข็มเกียรติยศ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ(ใหม่) 
เตรียมความพร้อมศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
งานพัฒนาหลักสูตร 
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
แนะแนวการศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์และแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย 
พัฒนาศักยภาพชมรมของเล่นเพ่ือการเรียนรู้ 
พัฒนาศักยภาพชมรมขับร้องประสานเสียง 
โครงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน 
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมคอมพิวเตอร์ 
พัฒนาการสอนชมรมดนตรีไทย 
โครงการพัฒนาชมรมดนตรีสากล 
โครงการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักเรียนชมรมดุริยางค์ 
พัฒนาศักยภาพชมรมถ่ายภาพ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชมรมนันทนาการกีฬา 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านนาฏศิลป์ 
พัฒนาศักยภาพชมรมนิเทศศิลป์ 
พัฒนาศักยภาพผู้น าเยาวชนสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ชมรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์โครงการเยี่ยม
บ้านพักคนชราบ้านบางแค 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(พัฒนาศักยภาพชมรมพัฒนาศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์) 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ชื่อโครงการ  

มาตรฐานที่  ๑   
คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  

 การเขียน  การสื่อสาร และการ 
 คิดค านวณ 

 ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
            คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
            แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ 
            แก้ปัญหา 
 ๓)  มีความสามารถในการสร้าง 
            นวัตกรรม 
 ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
            สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม 
            หลักสูตรสถานศึกษา 
 ๖)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ 
           ที่ดีต่องานอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
            ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ 
            เป็นไทย 
 ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ 
            แตกต่างและหลากหลาย 
 ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

พัฒนาศักยภาพชมรมเพาะพันธุ์ไม้ 
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมเพ่ือนที่ปรึกษา 
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมภาพยนตร์สั้นและสื่อโทรทัศน์ 
พัฒนาศักยภาพชมรมภาษาไทยกิจกรรมการอ่านจับใจความและ
การเขียนย่อความ 
ชมรมภาษาอังกฤษ 
พัฒนาศักยภาพชมรมโลกศาสตร์ 
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมวรรณศิลป์ ต.อ. 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพูด 
กิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
โครงการสร้างนักวิจัยสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาศักยภาพชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมศิลปศึกษา 
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมเศรษฐศาสตร์ 
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมสร้างสรรค์หนังสือ 
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมสังคมศึกษา 
พัฒนาศักยภาพด้านการเต้นและการแสดง 
พัฒนาศักยภาพชมรมสีสรรพ์ภาษาต่างประเทศที่ ๒ 
โครงพัฒนาศักยภาพชมรมหมากกระดาน (ก๓๐๒๙๑) 
พัฒนาศักยภาพชมรมห้องสมุด 
คณะกรรมการนักเรียนประจ าตึก 
เพ่ือนช่วยเพื่อน-พ่ีช่วยน้อง 
สืบสานวัฒนธรรมไทย 
คณะกรรมการนักเรียน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ชื่อโครงการ  

มาตรฐานที่  ๒   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้      
อย่างมีคุณภาพ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและ       
การจัดการเรียนรู้ 

๒.๗  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน        
ในการจัดการพัฒนาการศึกษา 

กิจกรรมพัฒนา/จัดหา/ผลิตสื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
กิจกรรมจัดท า วารสารปิ่นจุฑา 
วารสาร ภาษาไทยปริทรรศน์ 
จัดจ้างครูพิเศษ 
จ้างและจัดสวัสดิการให้ครูต่างชาติ 
พัฒนาคุณภาพและพัฒนาภาษาของบุคลากร 
พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
งานจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการสอน 
พัฒนาบุคลากร 
พัฒนาปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์สู่โอลิมปิก 
ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนในรายวิชานาฏศิลป์ไทย 
ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนในรายวิชานาฏศิลป์สากล 
โครงการ ต.อ.จิตอาสารู้คุณค่าความพอเพียง 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
โครงการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี 
จัดจ้างครู 
จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
พัฒนาบุคลากร 
พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
จ้างบุคลากรบริการงานศูนย์เทคโนโลยี(ICT) 
เช่าสัญญาณ Leased Line (ค่าบริการอินเทอร์เน็ต) 
กิจกรรมนิเทศก ากับติดตามภายในหน่วยงานที่สังกัดบริหารงาน
วิชาการ 
งานทะเบียนวัดผล(ต่อเนื่อง) 
นิทรรศการวิชาการ 
งานนิเทศการเรียนการสอน 
การให้ค าปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน 
งานติดตามผล (ต่อเนื่อง) 
บริการสนเทศ 
ปรับปรุงระบบระเบียนสะสมนักเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้าน
อารมณ์ส่วนตัว สังคม ด้านอาชีพและการศึกษา 
กิจกรรม/งานประกันคุณภาพการศึกษา/ประเภท ต่อเนื่อง 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ชื่อโครงการ  

มาตรฐานที่  ๒   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   อย่างมีคุณภาพ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๒.๗  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ภาครัฐและเอกชน ในการจัดการพัฒนา
การศึกษา 

งานพัฒนาและผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
มอบทุนการศึกษานักเรียนงานพัฒนาศักยภาพนักเรียน พัฒนา
นักเรียนความสามารถพิเศษในโครงการโอลิมปิกวิชาการ 
วิเทศสัมพันธ์ 
จัดท าหนังสือสารสนเทศโรงเรียน 
งานรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๔ 
จัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
จ้างเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ งานห้องสมุด 
บริหารสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีหอ้งสมุด 
งานพัฒนาบุคลากรและวิจัยในชั้นเรียน 
โครงการส่งเสริมและประสานงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ซ่อมแซมและปรับปรุงตึก ๕๐ ปี ด้านทิศตะวันตกและส านักงาน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียน 
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมแหล่งเรียนรู้ (งานบริหาร
ส านักงาน) 
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมแหล่งเรียนรู้ (งานพัฒนากลาง) 
โครงการสุขภาพดี สุขภาพจิตดี มีความสุข 
วารสารเตรียมอุดมศึกษา 
วารสารวิชาการเตรียมอุดศึกษา (ผลงานนวัตกรรมของนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) 
จัดซื้ออุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา (ต่อเนื่องใหม่) 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ต่อเนื่อง 
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมแหล่งเรียนรู้ (งานอาคารสถานที่) 
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมแหล่งเรียนรู้ (งานอาคารสถานที่) 
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมแหล่งเรียนรู้ (ปรับปรุงพัฒนา
อาคารสถานที่) 
งานการเงิน(ค่าสาธารณูปโภค) 
ส่งเสริมนโยบายและยุทธศาสตร์โรงเรียน(ใหม่) 
งานบริการเงินและบัญชี 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ชื่อโครงการ  
มาตรฐานที่  ๒   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา

ก าหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน

รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๒.๗  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ภาครัฐและเอกชน  ในการจัดการพัฒนา
การศึกษา 

โครงการเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาเบญจภาคี TU Community 
Planning 
โครงการยกระดับการศึกษา (แก้ไขปัญหา ๑๐%) 
โครงการจัดท าเอกสารรายงาน/แผนปฏิบัติรายการประจ าปี
งบประมาณ๒๕๖๔/ธรรมนูญโรงเรียน 
บริหารพัสดุ 
พัสดุวิชาการ 
บริหารงานยานพาหนะ 
การจัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานภายนอก 
กิจกรรมสโมสรอาจารย์สานความสามัคคี 
งานจัดจ้างครูอัตราจ้างเจ้าหน้าที่ส านักงานนักพัฒนาและพนักงาน
ขับรถ (ต่อเนื่อง) 
จ้างครูผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากร 
พัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานสากล 
สืบสานวิถีเตรียมอุดมศึกษา 
ติดตามช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ส่งเสริมติดตามให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและจราจร 
กลุ่มAICจิตอาสาพัฒนา ต.อ. 
กีฬาประเพณี ต.อ.-ตท. 
กีฬาสี 
เตรียมอุดมสังคมอุดมความดี 
โรงเรียนน้องต ารวจตระเวนชายแดน (ต.ช.ด.) 
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่ม AIC 
บริจาคโลหิต (ครั้งที่ ๒ ) 
ประกวดห้องเรียน 
ยิ้มไหว้ทักทายกัน 
งานบ ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานฯ 
จัดสวัสดิการครูและบุคลากรระหว่างการคุมสอบ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ชื่อโครงการ 
มาตรฐานที่  ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ         
       ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
       ชีวิตได้ 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ 
       เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
       และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน 
       กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

โครงการบริหารสื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีห้องสมุด 
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กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และเกณฑ์การประเมิน 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ๒๒ ประเด็น
พิจารณา ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน (๑๐ ประเด็นพิจารณา) มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการ  
บริหารและการจัดการ (๗ ประเด็นพิจารณา) และมาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (๕ ประเด็นพิจารณา) โดยจะใช้การรวบรวมสารสนเทศและการประเมินประเด็นพิจารณา
ตามการรับรู้ของบุคลากรในโรงเรียนเป็นกลไกส าคัญในการประเมินคุณภาพภายใน  

โรงเรียนก าหนดค่าเป้าหมายทั้งในภาพรวมและรายมาตรฐานให้อยู่ในระดับดีเลิศ และก าหนด         
ค่าเป้าหมายรายประเด็นพิจารณาเป็นร้อยละ ๘๐ (ค่าเป้าหมายเท่ากับ ๔.๐๐ จาก ๕.๐๐) ทุกประเด็นพิจารณา 
ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นการปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพภายในให้เข้มข้น ท้าทายยิ่งขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่าน
มา และเป็นการปรับกระบวนทัศน์การประเมินให้สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงประเมิน อันจะท า
ให้ผลการประเมินคุณภาพภายในมีความน่าเชื่อถือ ความสอดคล้อง และความเป็นไปได้ 

 

กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
โรงเรียนก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการบริหาร

โรงเรียน โดยด าเนินงานร่วมกับงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานก ากับ ติดตาม การประเมินผล           
เพ่ือด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้
พิจารณามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและออกแบบกระบวนการประเมินที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา จึงก าหนดให้กระบวนการประเมินคุณภาพในประกอบด้วย ๕ ขั้นตอนส าคัญ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ การออกแบบกลไกการประเมิน ก าหนดให้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศตามประเด็น
พิจารณาจากหน่วยงานตามโครงสร้างบริหารโรงเรียน โดยบูรณาการความร่วมมือประสานข้อมูลและ
สารสนเทศ จากงานสารสนเทศโรงเรียน งานแผนงานโรงเรียน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานก ากับ 
ติดตาม การรายงานผล งานวารสารโรงเรียน งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน และงานศูนย์เทคโนโลยี แล้วน าข้อมูล
และสารสนเทศที่ได้ ไปจัดท ารายงานสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในจะพิจารณายืนยันเพ่ือตัดสินผลการประเมินอย่างเป็นทางการ และจัดท าแนวทางการพัฒนาเพื่อ
เสนอต่อสถานศึกษา 

ขั้นตอนที่ ๒ การก าหนดกรอบการประเมิน ก าหนดให้งานประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการศึกษา
มาตรฐานและประเด็นพิจารณา พร้อมทั้งก าหนดกรอบการประเมินเพ่ือให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในพิจารณาเห็นชอบ โดยกรอบการประเมินนั้นประกอบด้วยประเด็นพิจารณา ค าอธิบายประเด็นพิจารณา 
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมิน 

ขั้นตอนที่ ๓ การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน
ประกอบด้วย เครื่องมือส าหรับจัดท าสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ได้แก่  แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม และแบบตรวจสอบรายการ 

 



-๕๕- 
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ขั้นตอนที่ ๔ การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ โรงเรียนมอบหมายให้งานสารสนเทศโรงเรียน

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน งานประกัน
คุณภาพการศึกษาได้น าข้อมูลและสารสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์และเรียบเรียงให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ประเด็นพิจารณา เพ่ือการสรุปผลประเมินต่อไป 

 ขั้นตอนที่ ๕ การสรุปผลการประเมิน งานประกันคุณภาพการศึกษาได้น าข้อมูลและสารสนเทศที่
ได้มาวิเคราะห์และเรียบเรียงให้สอดคล้องกับมาตรฐานและประเด็นพิจารณา จัดท าเป็นรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ในส่วนของเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น คณะกรรมการประเมินภายใน

ประกอบด้วย เกณฑ์การประเมินรายประเด็นพิจารณา และเกณฑ์การประเมินรายมาตรฐานและในภาพรวม 
เกณฑ์แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. เกณฑ์การประเมินรายประเด็นพิจารณา 
คณะกรรมการประเมินภายในก าหนดให้ใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานสนับสนุนผล

การประเมินให้สมบูรณ์  เป็นกลไกส าคัญในการประเมินคุณภาพภายใน โดยก าหนดให้มีเกณฑ์สัมบูรณ์เพ่ือ
ประเมินและวิเคราะห์คุณภาพเป็นรายประเด็นพิจารณา อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างมีทิศทาง และใช้เกณฑ์สัมพัทธ์พิจารณาค่าที่ได้กับค่าเป้าหมาย เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ประเมินในภาพรวม เกณฑ์แต่ละชนิดมีลักษณะดังนี้  

 
ก. เกณฑ์สัมบูรณ์ เป็นเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบค่าที่ได้กับช่วงคะแนนที่โรงเรียนก าหนด 

แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 
ค่าท่ีได้ ๔.๕๑-๕.๐๐  หมายถึง ประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าท่ีได้ ๓.๕๑-๔.๕๐  หมายถึง ประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับมาก 
ค่าท่ีได้ ๒.๕๑-๓.๕๐  หมายถึง ประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าท่ีได้ ๑.๕๑-๒.๕๐  หมายถึง ประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับน้อย 
ค่าท่ีได้ ๑.๐๐-๑.๕๐ หมายถึง ประเด็นพิจารณาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  ข. เกณฑ์สัมพัทธ์ เป็นเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบค่าที่ได้กับค่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
   ค่าท่ีได้สูงกว่า ๔.๐๐  ถือว่าสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
   ค่าท่ีได้เท่ากับ ๔.๐๐ ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 
   ค่าท่ีได้ต่ ากว่า ๔.๐๐ ถือว่าต่ ากว่าค่าเป้าหมาย  
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 ๒. เกณฑ์การประเมินรายมาตรฐานและในภาพรวม โรงเรียนใช้ร้อยละที่ค านวณได้จากคะแนนที่ได้
รายมาตรฐานเพ่ือประเมินคุณภาพเป็นรายมาตรฐานและในภาพรวม โดยมีสูตรในการค านวณและช่วงร้อยละ
ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 
 
  ร้อยละท่ีได้ ๙๐.๐๐-๑๐๐.๐๐ ได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  ร้อยละท่ีได้ ๘๐.๐๐-๘๙.๙๙ ได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  ร้อยละท่ีได้ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ ได้ระดับคุณภาพ ดี 
  ร้อยละท่ีได้ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ ได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
  ร้อยละท่ีได้ต่ ากว่า ๖๐.๐๐ ได้ระดับคุณภาพ ก าลังพัฒนา 
 

เมื่อกระบวนการประเมินคุณภาพภายในเสร็จสิ้นงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท ารายงานผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report)  จากนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษา        
จะได้ส่งรายงานดังกล่าวเสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑                
และเผยแพร่รายงานดังกล่าวสู่สาธารณชน นอกจากนี้    งานแผนงานโรงเรียนจะได้ใช้ข้อมูลป้อนกลับจาก
รายงานดังกล่าว ไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนงาน โครงการ        
และกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละท่ีได้ =
คะแนนที่ได้รายมาตรฐาน

๕
× ๑๐๐ 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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๓.๑ มาตรฐานที่ ๑ คณุภาพของผู้เรียน 
 

ระดับคุณภาพ:  ยอดเยี่ยม 
ตาราง ๑ ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน จ าแนกตามประเด็นพิจารณา 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ 
ผลการประเมิน 

อิงเกณฑ์สัมบรูณ์ 
ผลการประเมิน 
อิงเกณฑ์สัมพัทธ ์

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดค านวณ 

๔.๐๐ ๔.๙๔ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒.  มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

๔.๐๐ ๔.๘๓ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓.  มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม ๔.๐๐ ๔.๕๘ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๔.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๔.๐๐ ๔.๙๗ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๕.  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูร
สถานศึกษา 

๔.๐๐ ๔.๖๘ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๖.  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่อ
งานอาชีพ 

๔.๐๐ ๔.๘๓ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๑.  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตาม
สถานศึกษา 

๔.๐๐ ๕.๐๐ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒.  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๔.๐๐ ๔.๘๑ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๓.  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๔.๐๐ ๔.๙๔ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๔.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม ๔.๐๐ ๔.๘๙ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
ระดับคะแนนที่ได้ ๔.๐๐ ๔.๘๕ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๐ 
ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
ยอดเย่ียม 
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กระบวนการพัฒนา 
 
 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ กระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พิจารณาจากกระบวนการในด้าน     
การวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 

ขั้นตอน การด าเนินการ 

การวางแผน 
จัดโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดธรรมนูญโรงเรียน การก าหนด
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

การด าเนินการ 
จัดโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สื่อและนวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักเรียน หน่วยงาน
ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การตรวจสอบ 
จัดโครงการและกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้            
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

การปรับปรุงแก้ไข จัดโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียน 
  
 การจัดการเรียนรู้  โครงการ และกิจกรรมภายใต้การด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้                 
และงานที่โรงเรียนได้ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มีความสอดคล้องกับประเด็น
พิจารณา ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้และงาน 
ประเด็นพิจารณา  (√หมายถึงเป็นจุดเน้น) 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีสอง √ √  √ √ √ √  √ √ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   √  √  √ √ √ √ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา √ √ √  √ √ √ √ √ √ 
งานแนะแนว √ √   √ √ √ √ √ √ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

งานนักศึกษาวิชาทหาร √ √  √   √ √ √ √ 

งานอนามัยโรงเรียน       √   √ 

งานห้องสมุด √  √   √ √ √ √  
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ผลการด าเนินงาน 

 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีคุณภาพด้านผู้เรียนจ าแนกตามประเด็นพิจารณาอยู่

ในระดับยอดเยี่ยม  
จากผลประเมินมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียนพบว่าประเด็นพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ความสามารถในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย     
สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

 

จุดเด่น 
 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีจุดเด่นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยพิจารณาในเชิงระบบ 
ประกอบด้วยด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลลัพธ์ ดังนี้ 
 

 ด้านปัจจัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตั้งอยู่ ณ บริเวณใจกลางเมือง อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี เมื่อพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พบว่ามีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ โรงเรียนยังพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และด าเนินโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดปี  
 ด้านกระบวนการ ครูผู้สอนมีการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอน 
คิดค้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน (Team teaching) รวมทั้งทบทวนการวัดผลและประเมินผลให้มี
มาตรฐาน กลยุทธ์ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ได้แก่ การส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั้ง
ทางด้านวิชาการ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา ตามศักยภาพ การสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สามารถสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และการสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์  งานนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน  การจัดสอบทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย
นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรม ตลอดจนถึงการประกวด แข่งขันระดับต่าง ๆ  
 ด้านผลผลิต นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาสนใจที่จะเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างมี
ความสุข สามารถใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ของตนเองได้ มีทักษะในการค้นคว้า มีทักษะในการคิดและ
รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล นักเรียนมีศักยภาพสูงทางด้านภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้
เป็นอย่างด ีจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
 ด้านผลลัพธ์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเรียนรู้
ตลอดชีวิต นอกจากนี้ ยังเป็นนักเรียนที่เป็นพลโลก มีสติปัญญา มีศักยภาพสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 
 



-๖๑- 
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จุดควรพัฒนา 
 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีจุดควรพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน โดยพิจารณาในเชิงระบบ 
ประกอบด้วยด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และผลลัพธ์ ดังนี้ 
 ด้านปัจจัย เนื่องจากโรงเรียนและนักเรียนมีความพร้อมดังที่กล่าวไว้ในจุดเด่น โรงเรียนจึงควรรักษา
จุดเด่นนี้และควรยกระดับจุดเด่นดังที่กล่าวให้มีคุณภาพสูงขึ้น   

 ด้านกระบวนการ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะ      
ที่พึงประสงค์ โรงเรียนควรวางแผนด าเนินงานระหว่างการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และกา รจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งทางด้านความฉลาดทาง
สติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนมอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมในแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนและห้องสมุดให้ผู้เรียนนอกเหนือจากในเวลาเรียน จัดซ่อมเสริมนอกเวลาให้กับนักเรียนที่
มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้มากขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้ออกก าลังกายมากขึ้น  
 ด้านผลผลิต ในการด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนควรจัดการเรียนรู้หรือ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน า
เทคโนโลยีที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ รู้จักหลักการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง ส่วนในด้าน
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนควรทบทวนระเบียบวินัยภายในโรงเรียนอย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และบริบทต่าง ๆ พร้อมทั้งสื่อสารให้นักเรียนเกิดการรับรู้ รักษา และปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ด้านผลลัพธ์ เมื่อนักเรียนส าเร็จการศึกษาแล้ว นักเรียนควรมีทักษะด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมใน
โลกยุคใหม ่มีทักษะชีวิต มีการครองตนอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันสังคมได้ มีจิตสาธารณะ  
 
 

นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่ านระบบโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่  (School in School) ก่อให้ เกิดการเรียนรู้ เชิ งสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) เพราะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จะกระจายไปตามตึกเรียนต่าง ๆ ท าให้ครูได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่างหลากหลาย สามารถน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปสอนนักเรียนได้ทันที และเป็นความรู้ที่
เชื่อถือได้ ท าให้นักเรียนมีคุณภาพทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



-๖๒- 
 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ระดับคุณภาพ:  ยอดเยี่ยม                   
ตาราง ๒ ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ จ าแนกตามประเด็นพิจารณา 
 
 

ประเด็นพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย 
ค่าที่ได้ 

ผลการประเมิน 
อิงเกณฑ์สัมบรูณ์ 

ผลการประเมิน 
อิงเกณฑ์สัมพัทธ ์

๑. เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ พันธกิจ   ที่สถานศึกษา   
ก าหนดชัดเจน 

๔.๐๐ ๕.๐๐ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒. มีระบบบริหารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา ๔.๐๐ ๕.๐๐ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔.๐๐ ๕.๐๐ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๔.๐๐ ๕.๐๐ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู ้

๔.๐๐ ๕.๐๐ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ 

๔.๐๐ ๕.๐๐ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๗. มีการส่งเสริมความสมัพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนใน
การจัดการพัฒนาการศึกษา 

๔.๐๐ ๕.๐๐ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ระดับคะแนนที่ได้ ๔.๐๐ ๕.๐๐ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๒  
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ยอดเย่ียม 
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กระบวนการพัฒนา 
 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ กระบวนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พิจารณากระบวนการในด้านการวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ        
และการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

ขั้นตอน การด าเนินการ 

การวางแผน 
การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการก าหนดธรรมนูญโรงเรียน แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

การด าเนินการ 

จัดโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดภายในกลุ่มบริหาร
วิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร กลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่ม
บริหารทั่วไป ก าหนดปฏิทินกิจกรรม และด าเนินโครงการและกิจกรรมตามที่
วางแผนไว้  

การตรวจสอบ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการโดยใช้ CIPP Model 
การปรับปรุงแก้ไข น าปัญหา ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการประเมิน มาใช้วางแผนในการท างานต่อไป 

  

 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based Assessment) ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา เป็นการประเมิน
จากสภาพจริง ตามเอกสาร ร่องรอยที่เกิดจากการปฏิบัติงานปกติของสถานศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เหมาะสมเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเชิงประจักษ์ที่สถานศึกษาด าเนินการอยู่แล้ว  น าสู่การ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้
มาตรฐานสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ น าสู่การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่แสดงข้อเท็จจริง
อย่างถูกต้องครบถ้วนมีเนื้อหาสาระและหลักฐานที่แสดงเหตุผลที่มาของการให้ระดับคุณภาพอย่างเหมาะสม 
 งาน โครงการ หลักฐานและกิจกรรมส าคัญที่โรงเรียนได้ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความสอดคล้องกับประเด็นดังนี้ 

ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 
ประเด็นพิจารณารายมาตรฐาน 

(√หมายถึงเป็นจุดเน้น) 
1 2 3 4 5 6 7 

ธรรมนูญโรงเรียน (พ.ศ.2562 - 2564)        

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563        

สารสนเทศปีการศึกษา 2563        

ปฏิทินปฏิบัติงานปีการศึกษา 2563        

รายการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

       

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563        

ค าสั่งก าหนดบทบาทหน้าที่ครูและบุคลากรประจ าปีการศึกษา 2563         
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ข้อมูล หลักฐาน และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 
ประเด็นพิจารณารายมาตรฐาน 

(√หมายถึงเป็นจุดเน้น) 
1 2 3 4 5 6 7 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

       

ระบบเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน        
รายงานการประชุมครูปีปฏิทิน 2563        
รายงานผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563        
ข้อมูลครูบรรจุใหม่และข้อมูลครูที่จะเกษียณอายุราชการ / รูปภาพ
การอบรมพัฒนาบุคลากร 

       

โครงการพัฒนาศักยภาพการด ารงตน / ค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าตึกเรียน / 
ค าสั่งงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

       

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา        
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ        
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานแนะแนว        
คู่มือการด าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
โครงสร้างหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ        
ข้อมูลการสรุปผลการประเมินรายวิชาโดยนักเรียน        
แผนพัฒนาครูและบุคลากร        
แผนพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร (ID Plan)        
ครูและบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

       

ครูและบุคลากรได้รับโล่ รางวัล และเกียรติบัตร เพ่ือเชิดชูในการ
พัฒนาผู้เรียนระดับต่าง ๆ 

       

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูและบุคลากร        
การส่งเสริมครูและบุคลากรในการแสวงหาความรู้จากหน่วยงาน
ภายนอก 

       

ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป        
บันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์         
บันทึกการเข้าใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน        
รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพ
โรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 

       

ผลการปฏิบัติงานของงานสารสนเทศ        
รายงานผลการด าเนินโครงการความร่วมมือของเครือข่ายทาง
การศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ   
ยอดเยี่ยม สามารถอธิบายแยกตามประเด็นพิจารณามาตรฐาน ดังนี้  

 

1. เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
มีผลการประเมินตนเองในระดับยอดเยี่ยม เนื่องด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีการก าหนด

เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจนในการพัฒนาการศึกษา โดยใช้ปัจจัยน าเข้าในการพิจารณาบริบท
สถานศึกษา ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ.2542 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อีกทั้งได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนรอบท่ีผ่านมา รวมถึงผลการส ารวจสภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายใน (SWOT) ผลการส ารวจความ
พึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนผลการประเมินภายในและภายนอกจากองค์กรต่าง ๆ 
สรุปผลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลัก
ขององค์กร ข้อมูลเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันและคู่เปรียบเทียบ และผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง น าสู่การก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
สังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
มีผลการประเมินตนเองในระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษาที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้วยกลยุทธ์ Management Excellence โดย
ปฏิบัติงานตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ของ Deming มีกระบวนการท างานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานสากล ISO 9002 โรงเรียนได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของ
โรงเรียน ของครูและของนักเรียน เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติงาน นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
ด้วยการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) มีการกระจาย
อ านาจการบริหารสู่ตึกเรียน (School in School) โดยแต่งตั้งหัวหน้าตึกรับผิดชอบการบริหารตึกเรียน ทั้งนี้ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าและด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เน้นให้มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน แล้วน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาและบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้ มีการ
บริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 

 3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

มีผลการประเมินตนเองในระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ประกอบด้วย        
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรครบถ้วนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นผู้บริหาร    
คร ู และผู้ปกครองตลอดจนชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ ์    
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ได้แก่ วิสัยทัศน์ จุดหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างเวลาเรียน ค าอธิบายรายวิชา แนวทางการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลักสูตรผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา     
มีการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติมีระบบการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร มีหลักสูตรที่หลากหลาย
ตอบสนองต่อความต้องการ โดยมีสาระด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่สอง 
อาทิ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ด้านศิลปะ อาทิ            
ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ด้านการงานอาชีพ อาทิ บริหารธุรกิจ คหกรรม เกษตรกรรม คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ด้านกีฬา ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมชุมนุมตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม นอกจากนี้ทุกรายวิชาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง มีผลงาน/โครงงานที่แสดงให้เห็นการอธิบาย วิธี คิดและการสรุป
ความคิดของผู้เรียนมีการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา น าข้อมูลผลการประเมินไปทบทวน
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

 

 4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
มีผลการประเมินตนเองในระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษาได้จัดเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการใช้ ICT         

เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา รวมถึงตรงตามความต้องการของโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น        
การรู้เท่าทันสื่อ จิตวิทยาการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี ความฉลาดรู้ทางอารมณ์ (growth mindset) และจัดให้
มีชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาชีพครู    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีผลการประเมินตนเองในระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนมีการดูแล ปรับปรุงและพัฒนาสภาพกายภาพของ

โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และแบ่งส่วนงานที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน อาทิ งานบริการอาคารสถานที่ งานบรรเทาสาธารณภัย สภาพแวดล้อมของโรงเรียนจึงมีความสะอาด 
ปลอดภัย ทั้งในห้องเรียน ตึกเรียน อาคารต่าง ๆ รวมถึงสนามกีฬา พ้ืนที่ในโรงเรียนมีความร่มรื่น สงบและ
สวยงาม อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ มีระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน มี
การวางแบบแผนระบบดูแลและรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน ใช้ระบบกล้องวงจรปิดติดตั้งในอาคาร
และสถานที่ในโรงเรียนอย่างทั่วถึง มีพนักงานเจ้าหน้าที่ดูแลประตูทางเข้าโรงเรียนทุกด้าน ทุกวัน ทุกเวลา 
รวมถึงมีการก าหนดหน้าที่ให้ครูดูแลนักเรียนในภาพรวม คือ ครูเวรประตู ดูแลการเข้ามาโรงเรียนทุกเช้า มีครู
เวรโรงอาหาร ครูเวรเขต ดูแลนักเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน มีครูเวรตึก ดูแลการเข้าเรียนช่วงเช้า ช่วง
พักกลางวันและหลังเลิกเรียน มีการจัดเวรรักษาการกลางคืนและเวรวันหยุด โดยมีการก ากับ ติดตามและดูแล
โดยผู้บริหารและผู้ตรวจเวรอย่างสม่ าเสมอ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้รับการจัดตั้งให้ครอบคลุมทุกสาระ
การเรียนรู้ อาทิ ห้องสมุดกลุ่มสาระฯ ห้องค้นคว้าและห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง โดยมีวัสดุและอุปกรณ์ที่ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งได้รับดูแล ปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ ห้องสมุดโรงเรียนมีทรัพยากรสารสนเทศที่
หลากหลาย มีพ้ืนที่ให้ผู้เรียนได้เข้าไปใช้งานทั้งในส่วนการศึกษาค้นคว้าและรับความบันเทิงคู่ความรู้           
พ้ืนที่ภายในโรงเรียนสะอาดและกว้างขวาง เอ้ือให้ผู้เรียนได้จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้โดยการน าตนเอง
และร่วมเรียนรู้กับหมู่คณะ รวมถึงฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ตามที่ตนเองสนใจ ทั้งในทางด้านวิชาการ กิจกรรมเสริม 
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หลักสูตร กีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ นอกจากนี้ โรงเรียนมีส่วนงานเฉพาะที่ดูแลและสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียน คือ ศูนย์เทคโนโลยี (ICT)  ซ่ึงดูแลท้ังในสว่นของครุภณัฑ์ ซอฟต์แวร์และ 
ระบบเครือข่าย มีครูผู้เชี่ยวชาญและพนักงานเจ้าหน้าที่ก ากับดูแล ตลอดจนมีผู้แทนกลุ่มสาระฯ และส่วนงาน
ต่าง ๆ ในโรงเรียนเป็นกรรมการด าเนินงาน สามารถเข้าถึง รับค าปรึกษาและขอความช่วยเหลือได้อย่างใกล้ชิด
เมื่อเกิดปัญหา รวมทั้งมีการอบรมครูเพื่อใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
มีผลการประเมินตนเองในระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนมีส่วนงานที่ดูแลโดยเฉพาะ คือ งานสารสนเทศ

โรงเรียน ซึ่งดูแลทั้งในส่วนข้อมูล เนื้อหา การเก็บรวบรวม การเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ระบบเครือข่าย 
ตลอดจนการประสานงานกับผู้ดูแลข้อมูลด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน มีครูก ากับดูแลและมีพนักงานเจ้าหน้า
ปฏิบัติงานประจ า ตลอดจนมีผู้แทนกลุ่มสาระฯ และส่วนงานต่าง ๆ ในโรงเรียนเป็นกรรมการด าเนินงาน จึง
สามารถประสานความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรับ/ส่ง ปรับปรุงและสอบทานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน และสามารถจัดข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นหมวดหมู่ มีรายละเอียดในระดับบุคคลครบถ้วนในระดับ
ส่วนงานและครอบคลุมโรงเรียนในภาพรวม ตลอดจนมีการปรับปรุงและเผยแพร่สารสนเทศในภาพรวมอย่าง
สม่ าเสมอในทุกปีการศึกษา และมีการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน ทั้งในการบริหารจัดการ       
การพิจารณาอัตราก าลัง การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนน าเสนอเป็นข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนมีระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

 

 7. มีการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ
และเอกชนในการจัดการพัฒนาการศึกษา 
 มีผลการประเมินตนเองในระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ เ พ่ือการแลกเปลี่ ยนและพัฒนาการจัดการศึกษา                     
อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา 
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) รวมถึง
การร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ อาทิ ความร่วมมือการการสอนภาษาอังกฤษกับ St. Andrew’s Junior 
College, Singapore และ Swiss Cottage Secondary School, Singapore รวมถึ งความร่ วมมื อด้ าน
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ อีกท้ังมีการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายโรงเรียนด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ทั้งการส่งครูเข้าไปสอนในโรงเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนาราม           
ในพระราชปูถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการ
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการกับโรงเรียนน้องทั้ง 3 โรงเรียน ที่เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค        
อันประกอบด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้,  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ และโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการช่วยเหลือและสนับสนุนทางการศึกษาในโครงการโรงเรียนพ่ี
โรงเรียนน้องกับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายในจังหวัดกาญจนบุรี 4 โรงเรียน 
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จุดเด่น 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เน้นการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ด้วยระบบคุณภาพที่ผ่าน         
การรับรองมาตรฐาน คุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(OBECQA) และตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โดยผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถบริหารจัดการ
โรงเรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทรัพยากร 
ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา การสนับสนุนส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนทั้ง            
ด้าน วิชาการ คุณธรรม และการด ารงตนในสังคม การบริหารงานตามโครงสร้างของโรงเรียนแบบ School in 
School การประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก และการสนับสนุนครูและ
บุคลากรให้เข้ารับการอบรม สัมมนา ดูงาน ศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ครูมีความเป็นผู้น าและมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้เฉพาะด้าน สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้  รวมถึงการพัฒนา     
แหล่งเรียนรู้และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาในการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา         
การด าเนินโครงการ กิจกรรม เพ่ือตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาชาติ 
 
แนวทางการรักษาคุณภาพให้คงสภาพ 
 โรงเรียนมีการจัดพัฒนาองค์กรด้วยการทบทวนการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และก าหนด
ความท้าทายในปีการศึกษาต่อไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้น จัดการประเมินการจัดการเรียน   
การสอนของครูในรายวิชาเพ่ือรับทราบความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน น าสู่การพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การบริหารงานด้วยการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา และ             
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของบุคลากรและสถานศึกษา รวมถึงสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ โดยจัดให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม ดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได้แก่ 
การบริหารงานแบบกระจายอ านาจ โดยมีหัวหน้าตึกเรียนแต่ละตึกเป็นผู้ควบคุมดูแลครู บุคลากร และนักเรียน
ประจ าตึก รวมถึงการสืบทอดต าแหน่ง ทั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าตึก และหัวหน้างานต่าง ๆ          
ในโรงเรียน มีการคัดเลือกผู้สืบทอดโดยอาศัยความช านาญและความสามารถในการเรียนรู้งาน และมีการ
ก าหนดให้มีการเรียนรู้งานอย่างเป็นล าดับ รวมถึงการส่งต่อความรู้ผ่านการปฏิบัติจนช านาญในงานที่รับผิดชอบ 
สามารถให้ค าแนะน าวิธีการพัฒนางานแก่ผู้อ่ืนได้ สู่รากฐานส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพให้เกิดความต่อเนื่อง  
 
 
 



-๖๙- 
 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ระดับคุณภาพ:  ยอดเยี่ยม 
ตาราง ๓ ผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
จ าแนกตามประเด็นพิจารณา 
 

ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ค่าที่ได้ 
ผลการประเมิน 

อิงเกณฑ์สัมบรูณ์ 
ผลการประเมิน 
อิงเกณฑ์สัมพัทธ ์

๑. จัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

๔.๐๐ ๔.๕๓ มากที่สุด  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้

๔.๐๐ ๔.๕๑ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๔.๐๐ ๔.52 มากที่สุด  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๔.๐๐ ๔.๕๔ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละใช้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

๔.๐๐ ๔.๕๑ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ระดับคะแนนที่ได้ ๔.๐๐ ๔.๕๒ มากที่สุด สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๔ 

ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๓  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ยอดเย่ียม 
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กระบวนการพัฒนา 
 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ กระบวนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พิจารณากระบวนการในด้านการวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ       
และการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 

ขั้นตอน การด าเนินการ 

การวางแผน 
วางแผนการจัดโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
สอดคล้องกับ ธรรมนูญโรงเรียน การก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

การด าเนินการ ด าเนินโครงการและกิจกรรม ตามท่ีวางแผนไว้  
การตรวจสอบ ติดตามตรวจสอบการด าเนินการโดยใช้ CIPP Model 

การปรับปรุงแก้ไข น าปัญหา ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการประเมิน มาใช้วางแผนในการท างานต่อไป 
 
 

 งาน โครงการ และกิจกรรมส าคัญที่โรงเรียนได้ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุมาตรฐานด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความสอดคล้องกับประเด็นดังนี้ 
 

งาน โครงการ และกิจกรรม 
ประเด็นพิจารณา  

(√หมายถึงเป็นจุดเน้น) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

งานการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน  √ √ √  
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล √ √ √ √ √ 
งานพัฒนาบุคลากรและวิจัยในชั้นเรียน √ √ √ √ √ 
โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรม √ √ √ √ √ 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ ICT √ √ √ √ √ 
โครงการบริหารสื่อและแหล่งการเรียนรู้ √ √ √ √ √ 
โครงการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน √    √ 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน √ √ √ √ √ 
กิจกรรมจัดวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน √  √  √ 
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ผลการด าเนินงาน 
 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดและสูงกว่าค่าเป้าหมาย มีการจัดแผนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
สนองต่อความต้องการของผู้เรียนเป็นต้นว่า นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์  ที่สนใจภาษา
สามารถเลือกเรียนได้ 6 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน 
และภาษาเกาหลี เป็นต้น นอกจากนั้นยังสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน
ภาษาไทย 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีการใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีผล
การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และสูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยฝ่ายบริหารสนับสนุนเครื่อง Notebook , 
โปรแกรม Zoom , Internet ความเร็วสูง เพ่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีการบริหารจัดการเรียนเชิงบวก มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุดและ
สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยมีการบูรณาการลงไปยังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในทุกกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ และสอดแทรกแนวคิดเชิงบวกลงในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้นักเรียนอยู่เสมอ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ครูผู้สอนมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียนในทุกรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

นอกนั้นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ          
ใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมีการตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)     
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งผลให้มีการประเมินด้านนี้อยู่ในระดับมากท่ีสุด และสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
  
จุดเด่น 
 

 จุดเด่นของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย การจัดการศึกษาตามความถนัดและความสนใจและความถนัดของนักเรียนเป็นหลัก  เน้นทั้ง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานของโรงเรียน               
มีความรู้พื้นฐานเต็มตามหลักสูตร สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้เป็นจ านวนมากนักเรียนได้รับ
ทุนเล่าเรียนหลวงเป็นจ านวนมากทุกปี  นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
นานาชาติเป็นจ านวนมากทุกปี  และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มัธยมศึกษา   
ปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นอันดับ 1 ติดต่อกันหลายปี       
ส่วนในด้านการวัดผลและประเมินผลนั้นเน้นตามสภาพจริง ด้วยวิธีการหลากหลาย เป็นระบบที่เชื่อถือได้         
มีบันทึกหลังการสอนเพ่ือประเมินผลตนเอง และผลการประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน ครูนิเทศการสอน 
และน ามาปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
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จุดควรพัฒนา 
 

 โรงเรียนควรเน้นการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลมาวางแผนเพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อยังสถาบันอุดมศึกษาตามความต้องการของผู้เรียนให้มากขึ้น  และ   
ควรมีการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วน ามาเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป  นอกจากนั้นความมีการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มากขึ้น      
โดยบูรณาการข้อมูลและส่งต่อ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  นอกจากนั้นในรายวิชาเดียวกัน ตลอดจนต่าง    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ควรประชุมหารือเพ่ือลดภาระงานของนักเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนควรสนับสนุนและ
พัฒนาสื่อการสอนให้มีความทันสมัย น่าสนใจทั้ง และสนับสนุนเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอน ออนไลน์ ให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

การปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการสอนที่เน้นผู้ เรียน
เป็นส าคัญ ได้แก่  ความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมคุณภาพ  ซึ่งวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียน              
เตรียมอุดมศึกษามีมาตั้ งแต่ เริ่ มก่อตั้ งโรงเรียน  โดยการสืบทอดแนวคิดหลักการ ๘ ประการของ                    
ฯพณฯ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งนับเป็นมรดกชิ้นเอกของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้แก่  

๑)  คุณภาพการสั่งสอนอบรมจะต้องอยู่ในระดับสูง  
๒)  อาจารย์จะต้องเอาใจใส่ ตลอดจนนอกเวลาเรียนและจะต้องช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลเมื่อ 
     จ าเป็น  
๓)  นักเรียนจะต้องเข้าอยู่ในระเบียบที่ดีตั้งแต่แรก  
๔)  โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนเล่าเรียนให้มีความสุข  และสะดวกสบายตามสมควร   
๕)  นักเรียนหญิงและชาย  เข้าสมาคมกันได้  แต่จะต้องอยู่ในที่เปิดเผย  และไม่มีความลับ  
๖)  โรงเรียนจะต้องติดต่อกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและให้เกิดความเข้าใจกันดี    
๗)  งานแผนกทะเบียน จะต้องละเอียดที่สุด  เพ่ือเป็นเครื่องมือของการควบคุมดูแลและอบรม 
๘)  ทั้งอาจารย์และนักเรียนจะต้องรักษาเกียรติของตนและชื่อเสียงของโรงเรียน  
โรงเรียนได้น าแนวคิดหลักการดังกล่าว สู่การปฏิบัติตามกลุ่มบริหารต่างๆ ดังนี้  
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการน าแนวคิดเรื่อง  คุณภาพการสั่งสอนอบรมจะต้องอยู่ในระดับสูง โรงเรียนจะต้องจัด
ให้นักเรียนเล่าเรียนให้มีความสุข  และสะดวกสบายตามสมควร   งานแผนกทะเบียน จะต้องละเอียดที่สุด เพ่ือเป็น
เครื่องมือของการควบคุมดูแลและอบรม ทั้งอาจารย์และนักเรียนจะต้องรักษาเกียรติของตนและชื่อเสียงของ
โรงเรียน  มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 
 
 
 



-๗๓- 
 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร  น าแนวคิดเรื่องอาจารย์จะต้องเอาใจใส่ ตลอดจนนอกเวลา

เรียนและจะต้องช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลเมื่อจ าเป็น  นักเรียนจะต้องเข้าอยู่ในระเบียบที่ดีตั้งแต่แรก  
นักเรียนหญิงและชาย  เข้าสมาคมกันได้  แต่จะต้องอยู่ในที่เปิดเผย  และไม่มีความลับ  โรงเรียนจะต้องติดต่อกับ
ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและให้เกิดความเข้าใจกันดี  ทั้งอาจารย์และนักเรียนจะต้องรักษาเกียรติของตนและชื่อเสียง
ของโรงเรียน  มาเป็นแนวทางในการอบรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มบริการงบประมาณ  น าแนวคิดเรื่องโรงเรียนจะต้องติดต่อกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดและให้เกิด
ความเข้าใจกันดี  ทั้งอาจารย์และนักเรียนจะต้องรักษาเกียรติของตนและชื่อเสียงของโรงเรียน  มาเป็นแนวทางใน
การบริหารงาน 

กลุ่มบริหารทั่วไป น าแนวคิดเรื่องโรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนเล่าเรียนให้มีความสุข  และสะดวกสบาย
ตามสมควร ทั้งอาจารย์และนักเรียนจะต้องรักษาเกียรติของตนและชื่อเสียงของโรงเรียน  มาเป็นแนวทางในการ
บริหารงาน 

และทั้งหมดนี้ได้มีการติดตามดูแลสนับสนุน ส่งเสริมโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนผ่านการประชุม
ประจ าเดือน 

 
  
 
 

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 
  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
 

มาตรฐานที่ ชื่อมาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

สรุปผลในภาพรวม ดเีลิศ ยอดเยี่ยม 
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       ๔.๑  สรุปผลในภาพรวม 
  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมและโครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และ เป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีเกียรติคุณและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในสังคม  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านบุคลากร และด้านการบริหารและการจัดการ         
ด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จากการประเมินตนเองโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม อันเนื่องมาจาก
ผู้บริหารมีความสามารถในการน าองค์กรและด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถตรวจสอบได้  ให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน   ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ท าให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม         
เป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไปในสังคมซ่ึงปรากฏรางวัลเกียรติยศมากมายที่นักเรียนได้รับในทุก ๆ ด้าน 
  ในส่วนที่ ๔ นี้จะได้สรุปผล ปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่ประสบผลส าเร็จ และให้แนว
ทางการพัฒนาการด าเนินงาน รวมถึงความต้องการและความช่วยเหลือต่าง ๆ  เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
                
                 โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
  

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑ โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถ

พิเศษด้านภาษาอังกฤษ 
- การคัดเลือกครูชาวต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน 
- การวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา 
- การจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
- ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับความสามารถพิเศษด้าน 
ภาษาอังกฤษ 

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน - การฝึกทักษะเพ่ือเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน 
- การจัดกิจกรรมเสริมทักษะผ่านการอบรมโดยวิทยากร 
ภายนอก 
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

๓ โครงการจัดจ้างครูพิเศษ - การจัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างครูพิเศษ 
- การวางแผนอัตราก าลังในการจัดจ้างครูพิเศษแต่ละปี 
การศึกษา 

๔ โครงการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกับสถาบันในต่างประเทศ 

งดการด าเนินโครงการ  
 

๕ โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ - การวางแผนการจัดท าสื่อการเรียนรู้ 
- การมอบหมายให้ชมรมภาษาอังกฤษจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ 
- การจัดซื้อจัดจ้างสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของ 
ครูและนักเรียน 
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในเรื่องการพัฒนาสื่อในองค์กร 

 
 

ส่วนที่ ๔  สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 



-๗๖- 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๖ โครงการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาภาษา
ของบุคลากร 

- การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของบุคลากร 
- การจัดสรรทุนสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาดูงานภาษา 
และวัฒนธรรมในต่างประเทศ 
- การท า MOU แลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือศึกษาภาษา 
และวัฒนธรรม 

๗ สอนเสริมคณิตศาสตร์เพ่ือความเป็นเลิศ - ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ สถานที่จากโรงเรียน 
-  ได้รับการสนับสนุนและร่วมมืออย่างดี จากผู้ปกครองนักเรียน 
และศิษย์เก่า 
-  ได้รับแรงบันดาลใจจากผลส าเร็จของรุ่นพ่ีที่สร้างชื่อเสียง 

๘ สอนเสริมคณิตศาสตร์ขยายประสบการณ์ - ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ สถานที่จากโรงเรียน 
-  ได้รับการสนับสนุนและร่วมมืออย่างดี จากผู้ปกครองนักเรียน 
และศิษย์เกา่ 
-  ได้รับแรงบันดาลใจจากผลส าเร็จของรุ่นพ่ีที่สร้างชื่อเสียง 

๙ สอนเสริมคณิตศาสตร์เพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ สถานที่จากโรงเรียน 
-  ได้รับการสนับสนุนและร่วมมืออย่างดี จากผู้ปกครองนักเรียน 
และศิษย์เก่า 
-  ได้รับแรงบันดาลใจจากผลส าเร็จของรุ่นพ่ีที่สร้างชื่อเสียง 

๑๐ โอลิมปิกวิชาการ - ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ สถานที่จากโรงเรียน 
-  ได้รับการสนับสนุนและร่วมมืออย่างดี จากผู้ปกครอง 
นักเรียน และศิษย์เก่า 
-  ได้รับแรงบันดาลใจจากผลส าเร็จของรุ่นพ่ีที่สร้างชื่อเสียง 

๑๑ โครงการบริหารสื่อและแหล่งการเรียนรู้ - ครูบรรณารักษ์ ครู บุคลากร ผู้บริหาร นักเรียน  ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

๑๒ โครงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
ห้องสมุด 

-  ครูบรรณารักษ์ ครู บุคลากร ผู้บริหาร นักเรียน  ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

๑๓ โครงการจ้างเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ งาน
ห้องสมุด 

-  ครูบรรณารักษ ์ครู บุคลากร นักเรียน ผู้บริหาร 

๑๔ จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน    - ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียน 
๑๕ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน   -  ได้รับการสนับสนุนจากนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอน 
๑๖ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร -  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและ

ภายใน 
 
 
 
 
 



-๗๗- 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๑๗ กิจกรรมจ้างบุคลากรพิเศษ -  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายนอกและ
ภายใน 

๑๘ กิจกรรมพัฒนา จัดหา สื่อนวัตกรรม -  ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณที่โรงเรียนจัดสรร 
๑๙ กิจกรรมเยอรมันโอลิมปิก -  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆทั้งภายนอกและ

ภายใน 
๒๐ โครงการพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการและ
ศักยภาพของผู้เรียน 

-  ได้รับการสนับสนุนจากครูในกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ  
บุคลากร ผู้บริหาร นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน 

๒๑ ภูมิศาสตร์โอลิมปิก -  ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน บุคคลากรในกลุ่มสาระ 
๒๒ โครงการแข่งขันตอบปัญหา -  ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน  บุคลากรในกลุ่มสาระ 

นักเรียน 
๒๓ งานจัดการเรียนการสอนและสนับสนุน

การสอน 
-  ได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้สถานศึกษา  

๒๔ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียนทาง
วิทยาศาสตร์ 

-  ได้รับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุน 

๒๕ งานพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 

-  ได้รับการสนับสนุนจากสปค.ตอ. 

๒๖ งานพัฒนาปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์สู่
โอลิมปิก 

-  ได้รับการสนับสนุนจากสน.ตอ. 

๒๗ งานจัดการเรียนการสอนเมแคนิกส์และ
หุ่นยนต์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 

-  ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือของบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

๒๘ งานพัฒนาบุคลากร -  วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย 
๒๙ งานทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 
-  ได้รับการสนับสนุนจากการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 

๓๐ โครงการพัฒนาศัยภาพชมรมนาฏศิลป์ -  ได้รับการสนับสนุนจากนักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอน 
๓๑ จัดวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน   -  นักเรียนได้ความรู้จากผู้เชียวชาญ ได้รับประสบการณ์ตรง

น ามาพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง 
๓๒ การเรียนรู้โครงงาน -  นักเรียนเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์  ในการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ  ผ่านกระบวนการโครงงาน 
๓๓ โครงการทุนการศึกษา โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษา 
-  ความร่วมมือจากนักเรียนเก่า ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดหาทุนการศึกษามาสนับสนุนผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ 

๓๔ กิจกรรมปรับปรุง ระบบระเบียนสะสม
นักเรียน 

-  ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าถึงง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน 

 
 



-๗๘- 

รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๓                    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

๓๕ โครงการงานบริการสนเทศ -  การติดตามข้อสนเทศจากงานแนะแนวได้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น บอร์ด Facebook อินเตอร์คอม Line ท าให้
ข้อสนเทศเข้าถึงคนจ านวนมาก 

๓๖ โครงการให้ค าปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียน 

-  ได้ รับความร่วมมือจากภาควิชาจิต เวชศาสตร์  คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งนักจิตวิทยาเข้ามา
ช่วยให้ค าปรึกษานักเรียนและมีการส่งต่อนักเรียนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือจากครูประจ าชั้นและครูแนะแนวอย่างเป็น
ระบบ 

๓๗ โครงการพิธีมอบเข็มเกียรติยศ นักเรียนที่
ได้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ 

-  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า และ
โรงเรียนเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเตรียมตัวใน
การสอบชิงทุนการศึกษาต่างประเทศ 

๓๘ โครงการเตรียมความพร้อมเข้า
มหาวิทยาลัย 

-  ครูในแต่ละรายวิชาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
การสอนสรุปเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ามหาวิทยาลัย
ของนักเรียน 

๓๙ โครงการงานติดตามผล -  นักเรียนให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลการติดตามผล
ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นอย่างดี 

๔๐ พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมบัญชี -  ผู้บริหารฯให้การสนับสนุนการด าเนินงานและให้แนวคิด 
ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
-  งบประมาณท่ีโรงเรียนจัดสรรให้ 

       
 

๔.๒  แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี จากผลการ
ด าเนินกิจกรรมและโครงการ และปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดียิ่งข้ึนจึงมีแนวทางการพัฒนาการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไปแต่ละด้านต่อไปนี้ 

๑. ด้านผู้เรียน 
1. เพ่ิมโครงการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้มากข้ึน 
2. ส่งเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะให้มากขึ้นและ 

ต่อเนื่อง 
3. สนับสนุน โครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ และสมรรถนะตามหลักสูตรให้ดีขึ้น  
4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นระเบียบวินัยแก่นักเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่าน 

กิจกรรมของตึกเรียนให้มากขึ้น รวมทั้งสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
        5.  สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้น 
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๒. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. แนวทางการพัฒนาการด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการ ควรใช้หลักการ 

บริหารจัดการแบบ PDCA ในการบริหารจัดการส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผนการด าเนินการ การลงมือปฏิบัติงาน
การประเมินผลอยู่เสมอและสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาการด าเนินการโครงการต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และโรงเรียนควรมีแบบแผนการด าเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย  

2. แนวทางการพัฒนาการด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ 
การจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับประเภทของงาน การร่วมมือกันในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรโดย      
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการท างานร่วมกัน และควรพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุน การอบรม 
สัมมนา ดูงาน ศึกษาต่อ นอกจากนี้โรงเรียนควรสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณ ส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้      
ได้แก่หอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล และระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library) ได้รับการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ โดย
เน้น   การพัฒนาทั้งด้านอาคารสถานที่ บรรยากาศ จ านวนและคุณภาพของสื่อประกอบการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จัดหาและพัฒนาสื่อนวัตกรรม ตลอดจนจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู้ ภายในห้องปฏิบัติการฯ เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ควรจัดหาอุปกรณ์ออกก าลังกายที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เกิดสถานการณ์ โควิด ๑๙ โรงเรียนมี Platform (TUSPOC หรือ website ของกลุ่มสาระฯ) ให้นักเรียนได้เข้าศึกษา
ได้ แต่ควรพัฒนาและเลือก  Platform ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ครูผู้สอนและบริบทของโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนด้วย 
  3. แนวทางการพัฒนาการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรในการจัด       
การเรียนการสอนควรมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์ ควรมีการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง      
กับศตวรรษ  ที่ ๒๑ ควรวิเคราะห์หลักสูตร  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้ผลงาน  ชิ้นงาน แบบฝึก โดยการ
วัดผลประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ได้แก่  ด้านความรู้  การปฏิบัติ  กระบวนการและคุณลักษณะ            
ที่พึงประสงค์  ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทั้ง  ๔  ด้าน  ได้แก่ ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม และ
สติปัญญา และมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตลอดจนมีการ
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการสอนอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักเรียนที่มีปัญหา  
 

๓. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. แนวทางการพัฒนาการด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน     

เป็นส าคัญ ควรจัดหลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ควรวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรอบรมการฝึกฝนทักษะการค้นคว้าหา
ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ นักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเชิงสังคมได้ รวมถึงมีการจัดสอนซ่อมเสริมนอกเวลา
ให้กับนักเรียนทีม่ีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้มากข้ึน  

2. แนวทางการพัฒนากิจกรรมและโครงการที่เก่ียวข้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนควร 
มีแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบ Active Learning และ Co-teaching           
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมแบบ Problem-based-learning ซึ่งเหมาะสม            
กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์  นอกจากนี้ควรมีการประเมินตามสภาพจริงและน าผลมาปรับปรุง
แก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
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      ๔.๓  ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
  2. จัดส่งครูเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เช่น โปรแกรม ZOOM , Google Meet และ Google Classroom 
ให้แก่ครูผู้สอน 
  3. โรงเรียนควรใช้โปรแกรมที่สามารถบันทึกผลและน าชุดข้อมูลมาใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น 
บันทึกเวลาเรียน  บันทึกการเข้าสอนของครู  บันทึกคะแนน ติดตามก ากับ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการท างานและ
สามารถจัดพิมพ์เพ่ือรายงานผลตามที่ต้องการได้   
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ภาคผนวก  
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ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น  มาลากุล 
พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๗ 

นายสนั่น    สุมิตร 
พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๔๙๔ 

นายสงวน  เล็กสกุล 
พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๐๕ 

คุณหญิงบุญเลื่อน  เครือตราชู 
พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๘ 

คุณหญิงสุชาดา   ถิระวัฒน์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๒ 

คุณหญิงพรรณชื่น  ร่ืนศิริ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๓๒ 

คุณหญิงพรรณี  กาญจนะวสิต 
พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๔๐ 

นายสมพงศ์  ธรรมอุปกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒ 

 

นายอัศวิน  วรรณวินเวศร์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔ 

 

นางพรรณี   เพ็งเนตร 
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ 

 

นางพิศวาส  ยุติธรรมด ารง 
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ 

นายวิศรุต  สนธิชัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ 

ดร.ปรเมษฐ์  โมลี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 

 

ดร.โสภณ   กมล 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2563 

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน 
พ.ศ. ๒๕๖3 – ปัจจุบัน 

 

  

 

นับจากเริ่มก่อตั้งโรงเรียนมาตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๔๘๐  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับการวางรากฐาน          
ที่มั่นคงจาก ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น  มาลากุล และท่านผู้อ านวยการโรงเรียนทุกท่านได้สานต่อเจตนารมณ์นั้นตลอดมาท าให้
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี  ซึ่งเป็นแนวทางให้บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติ
สืบต่อกันมาด้วยความภาคภูมิใจ 

นับตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีผู้อ านวยการ ๑๕ ท่าน คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าเนียบผู้บริหาร 
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พิธีประดบัพระเกี้ยว 
 ปีการศึกษา 2563 
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การแข่งขันฟุตบอลประเพณี  
เตรียมอุดมศึกษา – สาธิตปทุมวัน  ครั้งที่ ๒ 
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๘๓ ปี นิทรรศการวิชาการ  
Triam Udom Online Open House 2021 
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วันที่ 22 ธันวาคม 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน TUSPOC 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ตึก 9 
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กิจกรรมของนักเรียน 
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ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 

จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ 2563 
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1 – 15  

มีนำคม 2564 
จัดท ำแบบสอบถำมและลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

1 – 31  
มีนำคม  2564 

รวบรวมสำรสนเทศจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  
ตำมมำตรฐำนและประเด็นพิจำรณำ 

งำนสำรสนเทศโรงเรียน 
 

1 – 30  
เมษำยน 2564 

จัดท ำรำยงำนสำรสนเทศ เพ่ือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

1 – 11  
พฤษภำคม 2564 

วิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำรประเมินตนเอง
อย่ำงไม่เป็นทำงกำร 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

12-18  
พฤษภำคม 2564 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในพิจำรณำ
ผลกำรประเมินตนเองเพ่ือสรุปผลกำรประเมิน
และจัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของ      
ปีกำรศึกษำต่อไป 

- งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
- คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน 

19 – 21  
พฤษภำคม 2564 

จัดท ำค ำสั่งจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ของสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

24 – 28  
พฤษภำคม 2564 

จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของ
สถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563  

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

31  
พฤษภำคม 2564 

ส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2563 ไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต1 

งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
* หมำยเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
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