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กระทรวงศึกษาธิการ 



 

ส่วนที่ 1 
สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 

1.1 สภาพท่ัวไป 
 

               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามั ธยม ศึกษากรุ ง เทพมหานคร เขต 2 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่เลขท่ี 78 ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
รหัสไปรษณีย์ 10240 โทรศัพท์ 02–373–1473– 4  โทรสาร 02–728–2405  
 E-mail : tunschool@gmail.com  Website http://www.tun.ac.th 
               นางฉวี ทัศนปรีดา มีความซาบซึ้ ง และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ         
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงเมตตาบารมีคุ้มเกล้าฯ พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสนพระราช
หฤทัยในด้านการศึกษาของเยาวชน นางฉวี  ทัศนปรีดา  จึงได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายท่ีดินถมแล้วจ านวน 10 ไร่ 3 งาน  28  ตารางวา  เมื่อวันพุธท่ี  10  
สิงหาคม  2526  เพื่อพระราชทานแก่กระทรวงศึกษาธิการ  และได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนเมื่อวันท่ี 11  สิงหาคม  
2526 โดยใช้ช่ือว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า” ตามประสงค์ของ นางฉวี  ทัศนปรีดา ท้ังนี้  คุณหญิง
สุชาดา  ถิระวัฒน์  ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นเป็นผู้ประสานงาน ในการจัดต้ัง
โรงเรียน  นับต้ังแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารรวม 10 ท่าน ดังนี้ 
 1. นายอัศวิน  วรรณวินเวศร์  เป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   (พ.ศ. 
2526 - 2533) ได้จัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเตรียมและเรือนแถวพักนักการภารโรง  สร้างอาคาร
อเนกประสงค์ฉวี  ทัศนปรีดา  2  ช้ัน โดยใช้ ช้ันล่างเป็นโรงอาหารชงโค ช้ัน 2ใช้เป็นหอประชุมและ                            
โรงพลศึกษานอกจากนี้ยังได้สร้างเรือนเพาะช าเกษตร สร้างรั้ว  ป้ายช่ือ และป้อมยามด้านหน้า 
      2. นายเผดิม  สุวรรณโพธิ์  ผู้อ านวยการคนท่ี 2 (พ.ศ. 2533 – 2539) ได้ขยายพื้นท่ีของโรงเรียน
เพิ่มเติมอีก 3 ไร่ รวมมีพื้น ท่ี 13  ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาและ                      
ความอนุ เคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา สร้าง “อาคารทศวรรษ”จ านวน 1,412,000 บาท โดยใช้ ช้ัน ท่ี 2                           
เป็นอาคารห้องสมุด ช้ันท่ี 3 เป็นห้องสมุดโสตทัศนศึกษา และช้ันท่ี 4 เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้ยัง
ได้จัดสร้างอาคารประชาสัมพันธ์ - ปกครอง บ้านเรือนไทย  หอพระ และเสาธงชาติ 

3. นายสิทธิรักษ์   จันทร์สว่าง   ผู้อ านวยการคนท่ี 3 (พ.ศ. 2539 – 2543)  ได้สร้างอาคาร   
“สมบูรณ์ – เสาวรัตน์  นิ่มละออ” ใช้เป็นหอประชุมขนาดใหญ่จุคนได้ 700 – 800 คน และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ได้รับความร่วมมือจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ผู้มีจิตศรัทธา 
ครู อาจารย์  ผู้ปกครอง  โดยเฉพาะครอบครัวคุณสมบูรณ์ – เสาวรัตน์  นิ่มละออ  ได้บริจาคเงินสมทบ  ในส่วน
ท่ียังขาดท้ังหมดโดยใช้งบประมาณท้ังส้ิน 11 ล้าน ท าพิธีเปิดอาคาร เมื่อวันท่ี 11  สิงหาคม 2542  นอกจากนี้
ยังได้จัดสร้างอาคารพลศึกษา และสนามบาสเกตบอล 
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 4. นายสายัณห์  รุ่งป่าสัก ผู้อ านวยการคนท่ี 4 (พ.ศ. 2543 - 2544) ได้สร้างอาคารฝ่ายปกครองและ
งานประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงห้องประชุมปานเทพ ห้องราชพฤกษ์ ห้องประชุมคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์       
สร้างห้องซ้อมดนตรี ปรับปรุงห้องพักครู ห้องสุขาพร้อมสุขภัณฑ์บนอาคารเรียน ท้ัง 5 ช้ัน และสนามฟุตบอล 

5. นางอ่องจิต  เมธยะประภาส  ผู้อ านวยการคนท่ี 5 (พ.ศ. 2544 - 2546) ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนิน                   
ทรงประกอบพิธีเปิดห้องสมุดสารสนเทศ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการ                    
ในวันศุกร์ท่ี 20 มิถุนายน 2546  น าโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม  จนได้รับคัดเลือกเป็น
โรงเรียนต้นแบบในด้านวิชาการ 
  6. นายยอร์ช  เสมอมิตร  ผู้อ านวยการคนท่ี 6 (พ.ศ. 2546 - 2551) ได้จัดสร้างอาคารเรียน 25 ปี ซึ่ง
มีท้ังหมด 4 ช้ัน และได้หาเงินเป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 16,950,000 บาท เพื่อจัดซื้อท่ีดินเพิ่มเติมจ านวน 1 ไร่ 1
งาน 65 ตารางวา จนท าให้ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อท่ีรวมท้ังหมดเป็นจ านวน 15 ไร่ 93 ตารางวานอกจากนี้
โรงเรียนยังได้รับโล่เกียรติคุณ  หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  ครูผู้ปฎิบัติหน้าท่ีด้วยความเข้มแข็ง เสียสละเอาใจใส่  
ส่ังสอนอบรมเยาวชนด้วยเมตตากรุณา ประจ าปี พ.ศ. 2550 

7. นายสรายุทธ  ฟูทรัพย์นิ รันดร์  ผู้อ านวยการคนท่ี 7 (พ.ศ. 2551 - 2555) ได้จัดสร้างลาน
อเนกประสงค์ หลังคาโครงเหล็กคลุม  ก่อสร้างโดมรูปแบบของงานท่ีท าเป็นงานหลังคาคลุมลานกีฬา                 
เป็นแบบไร้โครงสร้าง  สร้างหลังคาคลุมลานกีฬา  ปรับปรุงกันสาดแดดอาคาร 25 ปี ปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร 
ปรับปรุงและติดต้ังระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิคส์ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 

 8. นายกล้าศักด์ิ  จิตต์สงวน  ผู้อ านวยการคนท่ี 8 (พ.ศ. 2555 – 2558) ได้จัดสร้างอาคารแบบพิเศษ 
5 ช้ัน ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนรูปตัว E ท้ังอาคาร จัดสร้างหลังคาคลุมอัฒจรรย์เชียร์กีฬา ปรับปรุงอนุสาวรีย์
คุณย่าฉวี ทัศนปรีดา จัดจ้างปั้นรูปนูนต่ าภาพการน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายโฉนดท่ีดิน ปรับปรุงห้องสมุด
เป็นแบบห้องสมุดมีชีวิต (Modern Library) ต่อเติมโดมล่างคลุมลานเอนกประสงค์ ต่อเติมโดมเช่ือมโดมล่าง
โดมบน คลุมลานเอนกประสงค์ ก่อสร้างโดมคลุมลานเอนกประสงค์ด้านหน้าข้างหอพระ 

 9. นายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธ ารง  ผู้อ านวยการคนท่ี 9  (พ.ศ. 2558 – 2561) ได้ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าท้ังภายในและภายนอกอาคารเรียน ติดต้ังเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ไว้ในห้องเรียน ส าหรับใช้
ประกอบการเรียนการสอน ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงและเครื่องตามสาย ปรับปรุงห้องเรียน ห้องศูนย์
ปฏิบัติการต่างๆ ห้องพักครู และห้องส านักงาน ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 25 ปี ติดต้ังเหล็กดัดอาคาร 33 ปี 
ทาสีอาคารเรียนใหม่ ปรับปรุงห้องเรียนธรรมชาติ และติดต้ังกล้องวงจรปิดด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 

 
 
 
 



 

 10.  นายสมพร  สังวาระ  ผู้อ านวยการคนท่ี 10 (พ.ศ. 2561 - จนถึงปัจจุบัน ) ปรับปรุงอาคาร
หอประชุมคุณย่าฉวี ทัศนปรีดา ปรับปรุงรางระบายน้ าฝนหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ ปรับปรุงห้องน้ า
อาคารเรียน จัดจ้างท าระบบบัตรนักเรียนดิจิทัล จัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดต้ัง 
ปรับปรุงห้องศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปรับปรุงเรือนไทย 
ยกพื้นสูงเป็นสองช้ัน เพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามและมีพื้นท่ีใช้สอยเพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงสนามกีฬา 
ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ (International Program) ติดต้ังระบบพ่นฉีดหมอกดักจับฝุ่นในอากาศ ปรับปรุง    
โรงอาหารเฟื่องฟ้า ปรับปรุงแนวทางเดินภายในโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมยกระดับถนนและประระดับพื้นท่ีต่ า 
ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ครอบคลุมท้ังโรงเรียน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4ห้อง 
(Gifted) และสร้างห้องศูนย์การเรียนอัจฉริยะ 
 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 
 
 

 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
 

        ชงโค เป็นต้นไม้ยืนต้น เป็นสมุนไพรใช้ท ายาได้  ใบของชงโคเมื่อพับเข้าหากันจะมีลักษณะคล้ายกับการ
พนมมือ หมายถึง ลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เปน็ผู้นอบน้อม และกระท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม    
        เฟื่องฟ้าชมพู   มีดอกสีชมพู ลักษณะดอกเป็นช่องามสะพรั่ง หมายถึง ลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ามี
ความเข้มแข็งอดทน สดใสงดงาม และมีความสมัครสมานสามัคคีกัน 
 
สีประจ าโรงเรยีน 

     สีฟ้า  หมายถึง   
1. ท้องฟ้า กว้างใหญ่ไพศาล  ลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าต้องเป็นผู้ท่ีมีจิตใจกว้าง     
    เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่โอบอ้อมอารี  มีน้ าใจ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ใจแคบ          

            2. ฟ้า - ฟ้าอยู่สูง ลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นผู้มีจิตใจสูงส่ง    
            3. เจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน  เป็นโรงเรียนท่ีพระราชทานท่ีดินให้สร้างโรงเรียน        
            4. ฟ้า สีแห่งความสดใส เย็นตาน่ามองลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าต้องเป็นผู้มีใจร่าเริง  แจ่มใส 
                สุภาพ  อ่อนน้อม ใครเห็นใครชอบ        
     สีชมพู  หมายถึง  สีลูกพระเกี้ยว 
 

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน    “ พระสิทธัตถะมหามุนี ” 
 
 

พระเก้ียว  ค าว่า “ เกี้ยว “ เป็นค านาม  หมายถึงเครื่องประดับศีรษะ หรือเครื่องสวมจุก 
เป็นค ากริยา แปลว่า ผูกรัด หรือ พัน  เครื่องสวมจุกราชาศัพท์เรียกว่า  “พระเกี้ยว” 
 



 

 

1.2 ข้อมูลนักเรียนและห้องเรียน 

        
ข้อมูล ณ วันที่  25  มิถุนายน  2564 

 

1.3 ข้อมูลครูและบุคลากร 

                                          ประเภทบุคลากร 
เพศ วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 
รองผู้อ านวยการ 2 1 - 3 - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3 12 11 4 - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 17 14 8 - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 23 14 18 - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 4 13 14 3 - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 5 6 8 3 - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 6 8 2 - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 5 6 7 4 - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5 20 15 10 - 
งานแนะแนว - 6 2 4 - 

รวม 43 110 93 59 1 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 

 
 

 
 

 

ระดับชั้น 
จ านวน ( คน ) 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  218 258 476 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 225 266 491 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 209 280 489 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 226 296 522 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 244 280 524 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 235 323 560 

รวมนักเรียนทั้งหมด 1,357 1,703 3,060 



 

1.4  ข้อมูลชุมชน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ต้ังอยู่ในเขตสะพานสูง ซึ่งมีพื้นท่ีปกครอง 3 แขวง คือ           

แขวงสะพานสูง แขวงราษฎร์พัฒนา และแขวงทับช้าง ประชากรประมาณ 96,092 คน ค าว่า  “สะพานสูง” 
เป็นช่ือของท้องถิ่นด้ังเดิม ซึ่งมีล าคลองมากมายคลองใหญ่ๆ ท่ีใช้สัญจรมาช้านาน และมีช่ือเสียงมากคือ คลอง
แสนแสบ  คลองบ้านม้า  คลองลาดบัวขาว  คลองแม่จันทร์  และคลองวังใหญ่  เป็นต้น การสัญจรใช้ทางน้ า
เป็นหลักมาต้ังแต่โบราณ จึงจ าเป็นต้องสร้างสะพานสูง  ซึ่งเป็นลักษณะท่ีมีอยู่โดยท่ัวไปในพื้นท่ีให้เรือน้อย
ใหญ่ลอดผ่านใต้สะพานได้สะดวกรวมถึงประชาชนสามารถใช้สะพานเดินข้ามคลองไปมาหาสู่กันได้ท้ังสองฝ่ัง
คลองอีกทางหนึ่ง  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นที่มาของค าว่า “สะพานสูง” 

1.4.1  สภาพชุมชนโดยรอบ 
       สภาพแวดล้อมภายนอกบริเวณโรงเรียนประกอบด้วยชุมชนบ้านจัดสรรใหม่  ศูนย์การค้าต่างๆ 

บริษัทห้างร้าน  ส านักงานเขตสะพานสูง  มีสถานท่ีส าคัญบริเวณใกล้เคียง  ได้แก่ 
           - วัดลาดบัวขาว  หรือ วัดราชโยธา                
       - บ้านทรงไทย  สุไลมาน –  ฟารีดา 
       - วัดบางเพ็งใต้ 

       นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคัญคือ โกเดนท์เพลส (Golden Place) ด าเนินการโดยบริษัท
สุวรรณชาด จ ากัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ คลองแสนแสบ เขตสะพานสูง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เขตสะพานสูง 

  1.4.2  สภาพของผู้ปกครองนักเรียน 
       ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพหลักคือ  ธุรกิจ

ส่วนตัว  รับจ้าง  ข้าราชการ และค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉล่ีย
ต่อครอบครัวต่อปี  มากกว่า 360,000 บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 3 – 5 คน 

 

1.5. ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา (2559  - 2563) 

ตาราง แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

ปีการศึกษา 
ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET)   

ไทย คณิต วิทย์ สังคมฯ อังกฤษ 
2559 60.56% 56.89% 51.54% 65.24% 56.93% 
2560 65.72% 57.53% 48.66%  - 53.19% 
2561 74.67% 53.10% 61.23% - 52.51% 
2562 72.72% 58.08% 41.38% - 61.68% 
2563 71.51% 62.34% 50.53% - 66.34% 



 

ตาราง แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ปีการศึกษา 
ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET)   

ไทย คณิต วิทย์ สังคมฯ อังกฤษ 
2559 66.33% 43.64% 40.96% 43.35% 46.13% 
2560 64.85% 52.76% 43.64% 46.63% 50.52% 
2561 64.14% 58.83% 43.11% 44.88% 53.42% 
2562 58.45% 51.11% 40.92% 44.86% 50.85% 
2563 60.92% 47.97% 47.15% 45.09% 53.17% 

 
1.6 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
 

        ผลจากการประเมินภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) 
 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1. คุณภาพของผู้เรียน ดีเย่ียม 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเย่ียม 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเย่ียม 

 

 
                     ผลจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 ผลการด าเนินงาน  

สถานศึกษาก าหนดปรัชญา ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  2562 - 2564 ก าหนดเอกลักษณ์  : ความเป็นเลิศทางวิชาการ คือ วิชาการเลิศล้ า 
คุณธรรมเพียบพร้อม เน้น 4 เก่ง ได้แก่ เก่งเรียน เก่งเล่น เก่งพัฒนาสุนทรียภาพ เก่งเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คุณธรรมเพียบพร้อม เน้น ดี 5 ได้แก่ นอบน้อมดี บุคลิกภาพดี จรรยามารยาทดี น้ าใจดี สุขภาพจิตสุขภาพกาย
ดี เป็นต้น สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ ท่ีสอดคล้องกับบริบทและสภาพจริงของผู้เรียน สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาและประเด็น
พิจารณาท้ัง 10 ตัวช้ีวัด มีการก าหนดโครงการ กิจกรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียนและมาตรฐานสากล โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจาก
แหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลาย โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ ส านึกความเป็นไทย 
และโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  สานสู่ฝัน 
กิจกรรมส่งเสริมความรู้มุ่งพัฒนาศักยภาพสู่นักเรียน กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาเยาวชน กิจกรรมคนรุ่นใหม่ 



 

หัวใจพอเพียง เป็นต้น มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ประเมินผลและน าผลไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ระบบสารสนเทศ มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนท้ัง 10 ตัวบ่งช้ี ตามเป้าหมายท่ีก าหนดชัดเจน 
กิจกรรมทางวิชาการ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความหลากหลายสอดคล้อง
ศักยภาพและความแตกต่างของผู้เรียน นอกจากนี้กิจกรรมชุมนุมโครงงานเพื่อชีวิตจิตสาธารณะตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งใช้เวลาในคาบชุมนุม สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง 
โดยสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียน เลือกท าโครงงานตามความสนใจ ฝึกให้วิพากษ์หัวข้อโครงงาน เขียนเค้าโครง
ของโครงงาน ผู้เรียนระดมความคิดลงมือจัดท าโครงงาน และน าเสนอผลงานนวัตกรรมผ่านกิจกรรมนิทรรศการ
โครงงานประจ าปี จากการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายท่ีเหมาะสม เป็นไปได้ มีผลการประเมินท่ี
เช่ือถือได้ มีผลส าเร็จการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด เกิดประสิทธิผล มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน ม. 3 และ ม.6 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียของระดับสังกัด และคะแนน
เฉล่ียระดับประเทศทุกวิชา อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มีผลงาน ท่ีได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้เรียนเข้าโครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนาฐานวิทยาศาสตร์ (สอ.วน.) และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งท่ี 13 
ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยจากการแข่งขันตอบปัญหาเคมี ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ ได้รับเหรียญทอง Thailand Open Music & Marching Arts Championship 
2018  ประเภท  Small Concert Band เหรียญ ทองการประกวดดนตรี  Symphonic Band ชิ งถ้ วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน Story 
Telling รางวัลเหรียญทองการแสดงละครส้ันภาษาจีน รางวัลเหรียญทองการแข่งขันรายการ Impromptu 
Speech เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้เรียนมีผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันออกแบบส่ิงของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์ระดับกลาง และระดับสูง 
รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ เป็นต้น 

สถานศึกษาเกิดประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลงานท่ีมี
คุณภาพเป็นแบบอย่างได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ช่ือเสียง เกียรติคุณ
และความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสถานศึกษาอื่น ๆ 
ตลอดจนได้รับความเช่ือถือศรัทธาจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี  

 
 
 
 



 

สรุปการประเมินด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  

1. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม  มีเหตุผล รู้จักยอมรับฟัง
ความคิดของผู้อื่น รู้จักทางานเป็นทีม มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย มีจิตอาสา ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยความรับผิดชอบ  

2. ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้ ท้ังความสามารถด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย    
มีความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี ประธานคณะสีและคณะกรรมการนักเรียน มีความเข้มแข็ง ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง  มีผลงานดีเด่นจากประกวดและการ
แข่งขันจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง  

 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

สถานศึกษามีปัจจัยภายใน  ท่ีส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  อย่างเด่นชัด คือ ผู้บริหาร            
มีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่คณะครูและผู้เรียน      
คณะครูอาจารย์ดูแลให้ความรักความอบอุ่นแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ผู้เรียนมีศักยภาพและความพร้อม 
ในการพัฒนาตนเอง และปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส คือ การยอมรับ และความเช่ือถือศรัทธาจากผู้ปกครอง
และชุมชน จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือสถานศึกษาอื่น ๆ สถานศึกษาจึงควรรักษามาตรฐานในระดับสูงของตน
และพัฒนาต่อยอดสู่แบบอย่างท่ีดี ด้านคุณภาพของผู้เรียน ดังนี้  

1. ผู้เรียนทุกคนควรได้รับการพัฒนาสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาอย่างสมดุล และเต็มศักยภาพตาม
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล โดยบูรณาการกิจกรรมชุมนุมโครงงานเพื่อชีวิต       
จิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง พัฒนาต่อยอด              
สู่กระบวนการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อมุ่งพัฒนาลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทุกคนให้เกิด
คุณลักษณะท่ีส าคัญ 5 ประการ คือ 1) Creativity & Innovation ความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม        
2) Scientific thinking ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์  เน้นวิธีคิดท่ีเป็นเหตุผล มีตรรกะ คิดอย่างเป็นระบบ            
บนพื้นฐานข้อมูลท่ีเป็นจริง 3) Digital Media Production ความสามารถในการสร้างส่ือดิจิทัล 4) Artist มี
ความเป็นศิลปิน สามารถเสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อแสดงออกเป็นผลงานท่ีเป็นรูปธรรม 5) Leadership มี
ภาวะผู้น าทางการเปล่ียนแปลง ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดค้น ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนส่งเสริมให้
ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ โดยบันทึกสาระความรู้ท่ีได้จากการเรียน การค้นคว้า และเขียนอนุทินการเรียนรู้        
เป็นการเขียนแสดงความคิดเห็น จากการลงมือผลิตผลงานหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ สถานศึกษาควรสร้างพื้นท่ี
ส าหรับให้ผู้เรียนนาเสนอหรือเผยแพร่ความคิด ผลงาน ความส าเร็จของตนเองผ่านกิจกรรมประเภทการกระจายเสียง 
(Broadcast) และ TED Talk ภายใต้ T.U.N TED Talk ท่ีมีผู้พูด หรือ Speaker เป็นผู้เรียนในระดับช้ันต่าง ๆ 
ทุกหลักสูตร/แผนการเรียน ท่ีคัดเลือกมาอย่างหลากหลาย ครอบคลุม topic กว้างขวาง ผู้เรียนท่ีจะเป็นผู้พูด 
หรือ Speaker จะมีลักษณะ “leading thinker and doer” เป็นท้ังผู้มีความคิดท่ีดีเย่ียมและต้องผ่านการลงมือ



 

ทามาแล้วอย่างจริงจัง โดยการจัดกิจกรรมควรส่งเสริมให้คณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ขับเคล่ือนโครงการ 
กิจกรรม มีคณะครูเป็นท่ีปรึกษา เชิญบุคคลภายนอก หรือส่ือมวลชนเข้าร่วมรับฟัง ส่งเสริมให้คณะกรรมการ
นักเรียนประเมินผล และนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน จนเกิดเป็นแบบอย่างท่ียั่งยืน และน าไปสู่
นวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป  
 

ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ผลการด าเนินงาน  
ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม TUN Model ขับเคล่ือนด้วยกลยุทธ์ BEST 

Strategy ควบคุมด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ร่วมกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทน
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าวิเคราะห์องค์กรน าผลก าหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์และก าหนดจุดเน้น ด้านผู้เรียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาและจุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
รวมท้ังก าหนดกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และกลยุทธ์พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ทุกกลยุทธ์มีโครงการรองรับ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเสริมสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ประกอบด้วยโครงการท่ีต้องการพัฒนาสถานศึกษา โครงการจาก
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ โครงการท่ีตอบสนองนโยบายตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด ทุกโครงการ
ด าเนินการเสร็จส้ินผู้บริหารสถานศึกษาให้มีการประเมินโครงการการโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นส าคัญ  น าผล
รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษา มีสถานศึกษามีองค์กรสนับสนุนการบริหารจัดการ 
เช่น มูลนิธิฉวี ทัศนปรีดา สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมนักเรียนเก่า ชมรมครูเก่า เครือข่ายผู้ปกครอง และ
การท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอกประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมให้ทุกองค์กรเสนอแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษา  การจัดท าหลักสูตร 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษารวมท้ังจัดท าโครงการคู่ขนานไป
กับสถานศึกษา เช่น โครงการจิตสาธารณะ โครงการทางวิชาการ เป็นต้น การพัฒนาวิชาการเพื่อรองรับผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินการผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คัดกรองผู้เรียนเป็นสาม
กลุ่มคือกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหา ผู้บริหารสถานศึกษาจัดหลักสูตรตอบสนองความเป็นเลิศให้กับ
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลาย รวมท้ังเปิดแผนการเรียนอย่างหลากหลาย เช่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ แผนการ
เรียนสหสาระส าหรับผู้เรียนท่ีมีความถนัดความสนใจท่ัวไป เป็นต้น ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้แต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมหมอภาษาเพื่อแก้ไข
ปัญหาการอ่านของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น ผู้เรียนกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษผู้บริหารสถานศึกษาจัดการเรียนร่วมกับ
ผู้เรียนปกติประสานผู้ปกครองติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพครูผู้บริหารสถานศึกษา
ก าหนดให้ครูจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ประกอบด้วย การพัฒนาสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจ าสาย



 

งานและสมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศรวมท้ังการพัฒนาศักยภาพครูผ่านโครงการนิเทศภายใน และกระบวนการ PLC 
กล่าวคือ การนิเทศภายในประกอบด้วยกิจกรรม การเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อรับฟังปัญหาและเสนอ
แนวคิดในการพัฒนาวิชาการ การเย่ียมช้ันเรียนสังเกตการสอนด้วยเครื่องมือมาตรประมาณค่าน าผลการสังเกต
แนะน าครูพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และการนิเทศโดยเพื่อนครูคู่นิเทศ เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC ก าหนดให้ครูรวมกลุ่มในระดับช้ัน
เดียวกันร่วมกันพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนและกระบวนการเรียนการสอน น าผลการด าเนินงานสะท้อนผลเพื่อ
พัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ เอื้อต่อการเรียนรู้ ผ่านโครงการพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมด้วยการมีส่วนร่วมกับคณะครู ผู้เรียน และศิษย์เก่า จัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามมีมุมพักผ่อน 
สวนหย่อม ป้ายนิเทศแสดงองค์ความรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนบรรยากาศภาพรวมมีความสะอาดและ
บรรยากาศทางวิชาการ ห้องปฏิบัติการมีจ านวนเหมาะสมกับผู้เรียนโดยเฉพาะห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติได้รับ
การสนับสนุนจากศิษย์เก่าพัฒนาห้องสมุดให้มีความทันสมัย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือสิงพิมพ์ มีจ านวนเพียงพอกับ
ผู้เรียน การจัดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้บริหารสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล
ด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  เช่น ใช้ระบบระบบ D-School ระบบ TUN       
E–book ผู้เรียนสามารถยืมหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ และ หนังสือท่ัวไปผ่านระบบเทคโนโลยี ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยระบบ DLIT ผ่านห้องเรียน Online เป็นต้น ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วน า
ข้อมูลบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ผลการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนวัตกรรมการบริหารT.U.N Model ประกอบกับการ
ขับเคล่ือนด้วยกลยุทธ์ Best Strategyและควบคุมด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ส่งผล ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน  ท่ีสถานศึกษาก าหนดท้ังมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีพัฒนาการ
ต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และปีท่ี 6 มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ผู้เรียนได้รับรางวัล
การแข่งขันทักษะวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น รางวัลเหรียญเงินจากการประกวดวงโยธวาทิต
นักเรียน นักศึกษาชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งท่ี 35 ประจาปี 2559 โดยส านักนันทนาการ กรมพลศึกษา รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์ ระดับประเทศ ครั้งท่ี 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
ปี 2560รางวัลนักกีฬาทีมชาติยิงปืนรุ่นเยาวชน  อันดับ 4 ตัวแทนทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันกีฬายิงปืนส้ัน      
รณยุทธ ชิงแชมป์โลก “ไอพีเอส แฮนด์กัน เวิลด์ชู้ต 2017 ซารูว ฝรั่งเศส” ท่ีเมืองชาโตรูว ประเทศฝรั่งเศส  
เป็นต้น ครูได้รับรางวัล ครูอาสาสมัครดีเด่นผู้มีอูปการคุณของ AFS ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 และเข้า
รับพระราชทานโล่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันท่ี 6 มิถุนายน 2560 รางวัลครู
ภาษาไทยดีเด่น จากคุรุสภา เป็นต้น ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลMOE AWARDS สาขาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงประเภทบุคคลจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  รางวัล Galatti Award รางวัลท่ีมอบแก่
อาสาสมัคร AFS ดีเด่นระดับโลก ประจ าปี 2560 และได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติท่ีประเทศอิตาลี



 

เดือนกันยายน 2561 รับมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 
(นบส.ศธ.)  รุ่นท่ี 6 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โล่รางวัล “บุคคลผู้เสียสละอุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ” ในงานวันครู จังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 63 วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2562 
เป็นต้น  

การบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ บริหารจัดการด้วยนวัตกรรม T.U.N 
Model ผลการบริหารจัดการส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการต่อเนื่อง สูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด ชุมชนผู้ปกครอง     
มีความพึงพอใจ การบริหารจัดการมีประสิทธิผล  

 
สรุปการประเมินด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  

ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการประสานสัมพันธ์นาศักยภาพครูและการ
สนับสนุนจากองค์กรภายในสถานศึกษา เช่น มูลนิธิฉวี ทัศนปรีดา สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมครูเก่า ศิษย์
เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นต้น รักษาระดับรวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี  

ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมการบริหาร  T.U.N Model ขับเคล่ือนด้วยกลยุทธ์ 
Best Strategy บูรณาการกับการควบคุมคุณภาพด้วยวงจร PDCA ด้วยการเพิ่มเติมแนวคิด Student Care 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนลงรูปแบบการบริหารในส่วนท่ีเป็นBest Strategyเนื่องจากสถานศึกษามีปัจจัย
ภายในท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกล่าวคือ คณะครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้เรียน การเก็บข้อมูลผู้เรียนด้วยระบบเทคโนโลยี คณะครูและผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยภายนอกเครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรสัมพันธ์ เช่น สมาคมครูผู้ปกครองมีความเข้มแข็ง
สนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรสร้างความเข้มแข็งระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยการท าความเข้าใจกับคณะครูถึงกระบวนการด าเนินงานรวมท้ังก าหนด          
เป็นนโยบายให้ชัดเจน วางแผนการด าเนินงาน การก ากับติดตาม การน าผลการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเมื่อด าเนินการอย่างเข้มแข็ง   
จะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไป   
 

ด้านที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ผลการด าเนินงาน  
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูมีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ    

ต่อหน้าท่ี ดูแลเอาใจใส่ รับส่งผู้เรียนบริเวณหน้าประตู เพื่อทักทายดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย การท า       
ความเคารพและความปลอดภัยในการจราจร ครูและผู้บริหารแต่งกายเรียบร้อยตามสถานศึกษาก าหนด        
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน ให้การอบรมและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับผู้เรียนทุกกิจกรรม มีคณะกรรมการ



 

นักเรียนและคณะกรรมการสีน ากิจกรรมภายใต้การดูแลของครู ช่วงพักกลางวันครูจะดูแลความเรียบร้อยในการ
รับประทานอาหารของผู้เรียน ดูแลการท ากิจกรรมช่วงพักกลางวัน ครูวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน      
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล น าข้อมูลมาจัดท าโครงการสอน Course Syllabus จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
กับศักยภาพผู้เรียน  ครูมีนวัตกรรมการสอนเชิงรุก (Active Learning) สู่ความเป็นเลิศ ตามแนวคิดทฤษฎี      
ของบลูม Bloom’s Taxonomy ท่ีเน้นด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิ สัย เริ่มจากความรู้      
ความเข้าใจ   การน าไปใช้ การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การประเมิน  รู้จักการจ าแนกเป็น  การรับรู้             
การตอบสนอง  การสร้างค่านิยม การจัดระบบ การสร้างคุณลักษณะจากค่านิยม มีทักษะการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย ทักษะ การส่ือสารโดยใช้ท่าทาง และทักษะการแสดงพฤติกรรมทางการพูด เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ กระบวนการท างาน และเจตคติท่ีดีต่อการท างาน เน้นกระบวนการคิด การลงมือ
ปฏิบัติ การแก้ปัญหา เช่น การทาโครงงาน ช้ินงาน น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระหว่างกระบวนการปฏิบัติงาน ครูด าเนินการตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด
ด้วยโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการอ่าน โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการคิดค านวณ โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพด้านภาษา โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้ภาษาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการชุมนุมโครงงานทักษะชีวิตเพื่อจิตสาธารณะและกิจกรรม Learning by Doing เป็นต้น การสอนเชิงรุก 
(Active Learning) สู่ความเป็นเลิศดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใช้กิจกรรมคลินิกหมอภาษา 
กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใช้กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ใช้กิจกรรมFlip Classroom ห้องเรียนกลับด้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใช้
กิจกรรม TUN Reading Records กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะใช้เทคนิค Learning by doing กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใช้กิจกรรมทักษะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ใช้ส่ือGoogle Classroom กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาใช้
กิจกรรมคณะสี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใช้กิจกรรมชุมนุมโครงงานทักษะชีวิตเพื่อจิตสาธารณะ  นวัตกรรม
ดังกล่าว ประสบความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีสถานศึกษาในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา ได้แก่ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 
มาศึกษาแนวทางไปเป็นแบบอย่างเพื่อปฏิบัติในสถานศึกษาของตน ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีครบขั้นตอน เช่น วิเคราะห์ผู้เรียนด้วยแบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียน การเยี่ยมบ้าน 
การศึกษาข้อมูลผู้เรียนเกี่ยวกับสุขภาพ ผลการเรียน น าผลมาแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มปกติ กับกลุ่มผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษ ครูกับผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน มีบรรยากาศช้ันเรียนท่ีดี มีการสร้างข้อตกลงร่วมกัน
เพื่อสร้างวินัยในตนเองแก่ผู้เรียน การวัดผลประเมินผลเน้นตามสภาพท่ีแท้จริง ครูก าหนดเกณฑ์ในการผ่านเพื่อ
กระตุ้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถด าเนินการเพิ่มคะแนนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด มี
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่ไปกับการประเมินวินัยผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีระบบ       
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนควบคู่ไปกับการท า PLC 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนจากการบันทึกหลังการสอน เช่น วิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา



 

ฟิสิกส์ โดยใช้การเรียนรู้เสมือนจริงผ่านแอปพลิเคช่ัน quiver วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่องเศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เป็นต้น 
สถานศึกษามีระบบการเก็บข้อมูลการวัดและประเมินผลการประเมินตนเอง  มีประกาศมาตรฐานการศึกษา 
ประกาศค่าเป้าหมาย มีคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีความสอดคล้องกับการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา การวัดและประเมินผลผู้เรียนมีความหลากหลาย มีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินการทางานกลุ่ม มีการวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อหาคุณภาพ น าผลมาพัฒนา
แบบทดสอบเพื่อจัดเก็บเป็นคลังข้อสอบ มีการประเมินโครงการด้านการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์    
มีเครื่องมือและแบบบันทึกผลการประเมินผู้เรียน ปพ.5 ปพ.6 และปพ.8 ผลจากการจัดการเรียนการสอนผ่าน
นวัตกรรมการสอนเชิงรุก (Active Learning) สู่ความเป็นเลิศ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเป้าหมายของสถานศึกษา คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาระดับชาติ O-NET 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่าระดับชาติ  ระดับสังกัด และนักเรียนสามารถเข้า
ศึกษาต่อ ท้ังในประเทศและต่างประเทศตามความต้องการได้  มีพัฒนาการทุกกลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ครูและผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง วิชาการได้รับรางวัลจากหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
เช่น รางวัลโล่พระราชทาน ครูอาสาสมัครดีเด่นผู้มีอุปการคุณ AFS ระดับประเทศ จากสมเด็จพระเทพ -
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร คณะครูและนักเรียนได้ท ากิจกรรมจิตอาสาป้องกันเอดส์จนโรงเรียนได้จัด
นิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
ครั้งท่ี 9 ระหว่างวันท่ี 18 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเปิดโครงการ โครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์
เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รางวัล
ครูภาษาไทยดีเด่น ประจ าปีพุทธศักราช 2560 จากคุรุสภา รางวัล Galatti Award ครูอาสาสมัคร AFS ดีเด่น
ระดับโลก ประจ าปี 2560 รางวัล Conducting Master Class ประเภทวงโยธวาทิตขนาดเล็ก โดยคณะ        
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสหพันธ์โยธวาทิตวินเทอร์การ์ดประเทศไทย รางวัลทุนการศึกษา    
ด้านการอ านวยเพลงกับ Mr.Jan Cober และศึกษาดูงาน ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมายระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศาลยุติธรรม รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งท่ี  14 ของสมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลชนะเลิศนักกีฬายอดเยี่ยม กีฬาเทควันโดรุ่นอายุ       
ไม่เกิน 16 ปี การแข่งขนักีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา  

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีความเช่ือถือได้ ผลการด าเนินงานผู้เรียนมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรมการสอนเชิงรุก (Active Learning) สู่ความเป็นเลิศ ตามธรรมชาติของแต่ละ        
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควบคู่ไปกับความ    
มีวินัยของผู้เรียนท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลงานของผู้เรียนสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ เช่น การสร้างหนังสือ



 

อักษรเบรลล์เพื่อคนพิการตาบอด การอัดคลิปวีดิโอการพากย์การ์ตูนภาษาอังกฤษ การวางแผนการใช้จ่ายและ
การออมในชีวิตประจาวันขยายผลไปในชุมชน ลูกเสืออาสาจราจรในชุมชน การนาวงดุริยางค์และวงโยธวาทิต     
เข้าร่วมงานในชุมชนและสถาบันทางการศึกษา เป็นต้น ชุมชนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู  

 
สรุปการประเมินด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 
 จุดเด่น  

ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครูมีแนวคิดท่ีดีในการหา
กระบวนการ แนวทางปฏิบัติเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาและระดับชาติ ควบคู่ไปกับ
การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการมีวินัยตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ครูมีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมผู้เรียนเข้า
สู่การแข่งขันระดับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ครูสร้างระบบการบริหาร
จัดการให้กับผู้เรียน ให้รู้จักคิดงาน สร้างงาน แก้ไขปัญหาระหว่างการท างาน สู่ความเป็นผู้น าในทุกสถานการณ์
สอดคล้องกับความเป็นบุคคลในศตวรรษท่ี 21 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  

นวัตกรรมการสอนเชิงรุก(Active Learning) สู่ความเป็นเลิศ ครูมีกระบวนการขั้นตอนตามบริบทของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนการ
สร้างวินัยผู้เรียนตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยยึดทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม Bloom’s Taxonomy ซึ่งแบ่งเป็น 
3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย ด้านพุทธิพิสัย เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ           
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมิน ด้านจิตพิสัย จ าแนกเป็น การรับรู้ การตอบสนอง       
การสร้างค่านิยม การจัดระบบ และการสร้างคุณลักษณะจากค่านิยม ด้านทักษะพิสัย มีทักษะการเคล่ือนไหว
ของร่างกาย ทักษะการเคล่ือนไหวอวัยวะสองส่วนหรือมากกว่าพร้อม ๆ กัน ทักษะการส่ือสารโดยใช้ท่าทาง 
และทักษะการแสดงพฤติกรรมทางการพูด นวัตกรรมการสอนดังกล่าว ผู้เรียนได้รับการพัฒนาท้ัง 3 ด้าน ท้ัง
ด้านความรู้ความเข้าใจ กระบวนการท างาน และเจตคติท่ีดีต่อการเรียน จนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และสร้างสรรค์การท างาน สร้างสรรค์ช้ินงานได้ ดังนั้นครูจึงควรส่งเสริมผู้เรียนให้นาความรู้ ทักษะชีวิตท่ี
ได้รับจากบทเรียน ลงสู่ชุมชนด้วยโครงการชุมนุมโครงงานเพื่อชีวิตจิตสาธารณะ  จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนศตวรรษท่ี 21 ให้เป็นนักคิด
วิเคราะห์  นักแก้ปัญหา นักสร้างสรรค์ นักประสานความร่วมมือ รู้จักใช้ข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น
นักส่ือสาร ตระหนักและรับรู้สภาวะโลก เป็นพลเมืองท่ีทรงคุณค่า มีพื้นฐานความรู้ทางเศรษฐกิจและการคลัง
และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการศึกษาและบริหารจัดการ เช่น การเผยแพร่
ผลงานการอ่านแก่บุคคลท่ัวไปผ่านการบันทึกรักการอ่าน  การสร้างหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อคนพิการตาบอด 
การอัดคลิปวีดิโอการพากย์การ์ตูนภาษาอังกฤษเผยแพร่ การวางแผนการใช้จ่ายและการออมในชีวิตประจ าวัน



 

ขยายผลไปในชุมชน ลูกเสืออาสาจราจรในชุมชน การน าวงดุริยางค์และวงโยธวาทิตเข้าร่วมงานในชุมชนและ
สถาบันส าคัญ เป็นต้น   

 

1.7 ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดการศึกษาได้แบ่ งระ ดับการขับ เค ล่ือน เพื่ อ ให้บ รรลุวัตถุประสงค์ ไว้   2 ระ ดับ  คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคุม ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาเป็นระดับปฏิบัติการ น าข้อมูลมาวางแผนก าหนดทิศทางบริหารจัดการของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  

  

1.7.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มเีป้าหมาย ดังนี้ 

1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ     

    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

             2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษได้รับ  
              การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

             3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน การ 

                    แข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
1. ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ          
   การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

          2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ  
              เฉพาะด้าน 

          3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง  
              เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
          1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจ าเป็น   
              ในศตวรรษท่ี 21 
          2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ 

   มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
          3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ 
              อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

4. แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและ    
   ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 



 

          5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
          6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
          7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
          1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
          2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
          3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อ 
              การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 
           1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม หลัก     

   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม      
    คุณธรรมจริยธรรม และการน าแนวคิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ  
   ส่ิงแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเป้าหมาย ดังนี้ 
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ  
    สามารถตรวจสอบได้ 
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 
   มาตรฐานการศึกษา 
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของ 
   ประชาชนและพื้นท่ี 
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่าง  
   กันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง  
   ขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  

 

1.7.2 นโยบายและจุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
     นโยบาย 
     1. ด้านความปลอดภัย 
        ผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบ
เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 



 

         1.1 พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยเฉพาะภัยจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายใต้แนวทาง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”  
    1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีแผนเผชิญเหตุ และแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อความปลอดภัยเมื่อ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม 
    1.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีแผนการป้องกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกท่ีไม่
เหมาะสม พฤติกรรมกล่ันแกล้ง รังแกผู้อื่น ความรุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด
โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
    1.4 จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าและ
ในภาวะชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
     2. ด้านโอกาส 
    สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
     2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพสอดคล้อง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 
    2.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
    2.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการมีงานท าหรือประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ
และศักยภาพของผู้เรียน 
    2.4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม 
    2.5 สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ อุปกรณ์ดิจิทัล และอินเตอร์เน็ตให้นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
    2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.7 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ ส่ือ เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวกทางการศึกษา
ส าหรับคนพิการ รวมท้ังการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการและเด็กด้อย
โอกาส 
     3. ด้านคุณภาพ 
   พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
และพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 
21 อย่างครบถ้วน เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และปฏิบัติตามสิทธิและหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มี



 

ความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
    3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานท าตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
    3.3 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท และการเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) จัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้าน 
    3.4 ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะด้านการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษา มีความรู้ ความเช่ียวชาญ จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ 
    3.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้นวัตกรรมอย่างหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้มีประสิทธิภาพ 
     4. ด้านประสิทธิภาพ 
    ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
    4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประเทศและเกิดความยั่งยืน 
    4.2 น านวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังระบบ 
    4.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ
ข้อมูลต่างๆ ท่ีน าไปสู่การวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 
    4.4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย สู่การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
    4.5 ส่งเสริมให้มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และการรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ มีงานวิจัย และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
     จุดเน้น 
     1. สร้างความตระหนัก ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สามารถวิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์ความเส่ียงและเสริมสร้างแนวทางป้องกันและดูแลความปลอดภัยท้ังทางด้านร่างกาย และจิตใจ
โดยเฉพาะความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
     2. เสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
     3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมอย่างหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid) ให้มีประสิทธิภาพ 
     4. ส่งเสริมการจัดากรศึกษาเพื่อรองรับการมีงานท าหรือประกอบอาชีพตามความถนัด ควาสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรียน 



 

     5. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้การขับเคล่ือน “ศูนย์กลางการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประเทศ 
(Quality Education Center) 
     เป้าหมาย  
     1. คุณภาพผู้เรียน 
    ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นทางด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการใช้เทคโนโลยี มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสุขภาวะกายและจิตท่ีดี 
     2. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย และมีทักษะด้านภาษาและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
     3. คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
    มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
และข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจ มีการสร้างบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย รวมทั้งมีห้องเรียนคุณภาพ และมีส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัย 
     4. คุณภาพเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา 
    มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับสหวิทยาเขต ระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     5. คุณภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
   มีการบริหารจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และบูรณาการกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือสังคมออนไลน์ 
     การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบติ 
     1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสาถนศึกษาในสังกัด น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคล่ือนตามแนวทาง 
“สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” และ “ศูนย์กลางการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประเทศ” (Quality Education 
Center) 
     2. ให้มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติในระดับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในรูปแบบงานวิจัยเป็นฐาน อย่างมีคุณภาพ 
 
วิสัยทัศน์ 
        “เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการด้วยนวัตกรรมท่ีทันสมัย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” 
พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยทุกรูปแบบ
เพื่อรองรับวิถีชิวิตใหม่ 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
  4. ยกระดับผู้เรียนให้มีสมรรถนะและมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 



 

  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงเท่า
เทียม และมีคุณภาพ 
  6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และภาษา 
  7. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียังยืน 
  8. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 
เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองท่ีรู้และปฏิบัติตามสิทธิและหน้าท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ
ความภูมิใจในคงามเป็นไทย 
  2. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยทุกรูปแบบเพื่อรองรับ
วิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 
  3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ให้สมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
  4. ผู้เรียนมีสมรรถนะและมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
  5. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสความเสมอภาคบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
  6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และภาษา มีความรู้ความเช่ียวชาญ มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  7. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  8. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 
  9. ก ากับ ติดตาม ประเมิน และสรุปรายงานผลอย่างเป็นระบบ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มี
งานวิจัย และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ ์
  กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
  กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงใน 
        ศตวรรษท่ี 21 
  กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 2  
ผลการวิเคราะห์สถานภาพสถานศกึษา 

2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 กระบวนการ SWOT Analysis ท่ีน ามาใช้ในการประเมินสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา และก าหนดกลยุทธ์องค์กร ในการบริหารจัดการศึกษาและการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายใน ปรากฎผล ดังนี้ 

2.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

 1. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and cultural factors : S) 

ท่ี ข้อค าถาม/ประเด็น มีสภาพเป็น 
โอกาส อุปสรรค 

1 โรงเรียนต้ังอยู่ในท าเลท่ีต้ังท่ีดี ติดถนนสายหลักและเส้นทาง
รถไฟฟ้า ท าให้นักเรียนเดินทางได้อย่างสะดวก 

  

2 ชุมชนมีความศรัทธาและเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ส่งผลให้โรงเรียนเป็นท่ีนิยมของคนในชุมชน และเป็นโรงเรียนท่ีมี
อัตราการแข่งขันสูง 

  

3 ความเจริญของชุมชน ท าให้เกิดแหล่งท่ีอยู่อาศัย หมู่บ้านใหม่ๆ 
เกิดขึ้น 

  

4 ชุมชนหรือหน่วยงานภายนอกมีส่วนรว่มในการอนรุักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรม 

  

5 ผู้ปกครองมีทัศนคติท่ีดีต่อโรงเรียนมีความศรัทธาและเช่ือมั่นในการ
บริหารจัดการของโรงเรียน ส่งผลให้มีการสนับสนุนความร่วมมือใน
การจัดการศึกษา 

 
 
 

 
6 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้น้อย ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ

อาชีพท่ีมีในชุมชน 
  

 

     2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology factors : T) 

ท่ี ข้อค าถาม/ประเด็น มีสภาพเป็น 
โอกาส อุปสรรค 

1 เทคโนโลยีมีบทบาทต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ     

2 เทคโนโลยีส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)   

 

  



 2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology factors : T) (ต่อ) 

ท่ี ข้อค าถาม/ประเด็น มีสภาพเป็น 
โอกาส อุปสรรค 

3 ส่ือเทคโนโลยีดิจิทอลส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของ
นักเรียนท าให้การปฏิสัมพันธ์กับส่ิงรอบข้างและบุคคลอื่นลด
น้อยลง 

  

4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง   

5 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีเว็บไซต์ท่ี
ไม่เหมาะสมจ านวนมาก 

  

 

 3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) 

ท่ี ข้อค าถาม/ประเด็น มีสภาพเป็น 
โอกาส อุปสรรค 

1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีสภาพทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี ท าให้มีความ
พร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนของบุตรหลาน 

  

2 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ องค์กร และหน่วยงานภายนอกให้การ
สนับสนุนงบประมาณ ท าให้การด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

  

3 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผล
กระทบในการประกอบอาชีพและรายได้ผู้ปกครองนักเรียน 

  

4 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ หน่วยงาน องค์กร และบุคคลภายนอก
ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับ
นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

  

 

 4. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors : P) 

ท่ี ข้อค าถาม/ประเด็น มีสภาพเป็น 
โอกาส อุปสรรค 

1 นโยบายการปฏริูปการศึกษา ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ 

 

 
 

2 สถานการณ์ทางการเมือง ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเรื่อง
บุคคลและนโยบาย 

  

 

3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

 
 

4 นโยบายของต้นสังกัดการเปล่ียนแปลงบ่อยครั้งจึงท าให้การจัด
การศึกษาขาดความต่อเนื่อง 

  

 

5 การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ท าให้นักเรียนมี
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป 

  

 



2.1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 1. โครงสร้างและนโยบาย (Structure and Policy : S1) 

ท่ี ข้อค าถาม/ประเด็น 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1 โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายท่ีชัดเจน

และสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ   

2 มีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการและคุณธรรม   

3 มีโครงการและกิจกรรมท่ีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กล
ยุทธ์และมาตรฐานการศึกษา   

4 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรท่ีหลายหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ท่ีมีความถนัดและความสนใจแตกต่างกันได้อย่างเต็มตามศักยภาพ   

5 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ    
6 โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ทุกกิจกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  

7 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากร   

8 โรงเรียนให้ความส าคัญการการเสริมสร้างความเข็มแข็งของ
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียนมีความรัก 
ความผูกพัน และสามัคคี 

  

9 โรงเรียนมีพืน้ท่ีจ ากัด ท าให้มีข้อจ ากัดในการจัดกิจกรรม   
 

 2. การให้บริการทางการศึกษาและผลที่ปรากฏกับนักเรียน (Service and Product : S2) 

ท่ี ข้อค าถาม/ประเด็น 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1 โรงเรียนจัดการศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางครอบคลุมกับต้องการของ
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม เนื่องจากผู้บริหารครูและ
บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความสามารถและท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

2 การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพและอนามัยของ
นักเรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   

3 มีส่ือเทคโนโลยีช่วยในการสอนเพียงพอต่อการเรียนการสอนของ
ครูและนักเรียน   

4 โรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้และการบริการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
น้อย 

  

 



 2. การให้บริการทางการศึกษาและผลที่ปรากฏกับนักเรียน (Service and Product : S2) (ต่อ) 

ท่ี ข้อค าถาม/ประเด็น 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
5 มีเว็บไซต์โรงเรียน และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส าหรับ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้
ง่าย 

 
 

6 โรงเรียนจัดสวัสดิการให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง เช่น ประกัน
อุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพปี สวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้ปกครองท่ีเจ็บป่วย และเสียชีวิต 

 
 

7 โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการเรียนการรู้ท่ีสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

 

8 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร  

 

9 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ใน
ระดับดี เป็นท่ียอมรับจากสถาบันนานาชาติ  

 

 

 3. ครูและบุคลากร (Man : M1)  

ท่ี ข้อค าถาม/ประเด็น 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1 ผู้บริหารและครูได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการ

จัดการศึกษา   

2 ครูมีความรู้ตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 

  

3 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ใช้
เทคโนโลยีและกระบวนการวิจัยในการพฒันาจัดการเรียนรู้   

4 โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ ครบตามเกณฑ์ และมีคุณภาพ ช่วยให้
บรรลุเป้าประสงค์ได้   

5 ครูมีการพัฒนานวัตกรรมการสอนเชิงรุก (Active Learning)    
6 ครูมีการวัดผลและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง   
7 บุคลากรได้รับการเสริมแรง ท าให้มีก าลังใจในการปฏิบัติงาน   
8 ครูมีภาระงานอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

ค่อนข้างมาก  
 

  

9 การย้ายของข้าราการครูกลับภูมิล าเนา ท าให้ขาดความต่อเนื่องใน
การจัดการเรียนการสอน 

  

10 บุคลากรท่ีมีความช านาญในการดูแลอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีมี
ไม่เพียงพอ 

  



 4. งบประมาณ (Money : M2)  

ท่ี ข้อค าถาม/ประเด็น 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1 การเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม

แผนงานโครงการท่ีก าหนดไว้ 
  

2 การใช้งบประมาณท่ีได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
จัดการและพัฒนาการศึกษา   

3 การด าเนินการใช้จ่ายเงินทุกประเภทเป็นไปตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการ 
และด าเนินการตามข้ันตอนของระเบียบการรับจ่ายเงินของทาง
ราชการ 

  

4 การจัดท าแผนงาน/โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณโดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดท า และงบประมาณมีความเพียงพอท่ีจัดสรร
ตามแผนงาน/โครงการ 

  

5 การระดมทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับความร่วมมือ
จากผู้ปกครองและองค์กรอื่นเป็นอย่างดี   

6 การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามจ านวนนักเรียนท่ี
เอื้ออ านวยและจัดสรรให้กับนักเรียน   

7 การเพิ่มโครงการ/กิจกรรมระหว่างปีงบประมาณท่ีมีผลกระทบ
ต่อการจัดสรรงบประมาณ 

  

8 การเบิกจ่ายงบประมาณบางครั้งมีความล่าช้าขาดความคล่องตัว 
เนื่องจากต้องใช้การจ่ายเงินตามระเบียบของราชการ 

  

 

 5. ปัจจัยการศึกษา/วัสดุอุปกรณ์ (Materials : M3) 

ท่ี ข้อค าถาม/ประเด็น 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1 มีวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการรู้อย่างเพียงพอ   
2 มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย 

(WIFI) ครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีบริเวณโรงเรียน 
  

3 มีการจัดสรรอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนให้ใช้งานอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

  

4 มีความพร้อมมีการจัดสรรอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนให้
ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านอาคารสถานท่ี
แก่นักเรียน ชุมชน และองค์กรภายนอก 

  

5 มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเรียน
การสอน 

  

6 มีการจัดบริการด้านพาหนะของโรงเรียนท่ีดี   
7 มีการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานท่ีอย่างสม่ าเสมอ   



 5. ปัจจัยการศึกษา/วัสดุอุปกรณ์ (Materials : M3) (ต่อ) 

ท่ี ข้อค าถาม/ประเด็น 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
8 ระบบสาธารณูปโภคควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
9 ห้องปฏิบัติการและห้องศูนย์การเรียนรู้มีความพรอ้มในการจัดการ

เรียนรู ้
  

10 อาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกมีความปลอดภัย   
 

 6. การบริหารจัดการ (Management : M4) 

ท่ี ข้อค าถาม/ประเด็น 
มีสภาพเป็น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบและ

บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา 
  

2 มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ด าเนินงานตามแผน
และนิเทศ ก ากับติดตามอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 

  

3 มีโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารท่ีชัดเจน   
4 โรงเรียนมีการบริหารจัดการ ด้วยนวัตกรรมการบริหาร TUN 

Model ขับเคล่ือนด้วยกลยุทธ์ Best Strategy ส่งผลให้โรงเรียนมี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 

  

5 โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ PDCA ส่งผลให้
ได้รับรางวัล OBECQA และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
ท่ี 4 ได้รับผลการประเมินระดับคุณภาพดีเย่ียม ท้ัง 3 มาตราฐาน 

  

6 โรงเรียนมีระบบการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ   
7 มีการกระจายอ านาจทางการบริหารท่ีเหมาะสมกับประเภทของ

งาน 
  

8 การบริหารจัดการสารสนเทศ ยังไม่เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ ท า
ให้ไม่สะดวกต่อการน าไปใช้งาน 

  

 

2.2 การวิเคราะห์บริบทของโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

 จากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน โดยท่ัวไปของโรงเรียนเป็นบริบทท่ีส าคัญในการตัดสินใจ
เพื่อวางแผนพัฒนาโรงเรียน โดยใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน โดยด าเนินการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมอืการวินิจฉัยองค์กร เทคนิค SWOT ตามแนวคิดและการ
วิเคราะห์เชิงสถิติ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก STEP และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 2S4M มีผลการ
วิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 



ตารางท่ี 1 การสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

 

จากตารางท่ี 1  การวิเคราะสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มี
โอกาสท่ีระดับคะแนน 4.33 สูงกว่าอุปสรรค ซึ่งอยู่ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 1.61 มีความแตกต่างกันท่ีระดับ
คะแนนเฉล่ีย 2.72  เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอกรายด้าน พบว่า ด้านเทคโนโลยี มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
4.48 ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 4.17 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า เทคโนโลยี เป็นโอกาส 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แต่มีด้านเศรษฐกิจ เป็น
อุปสรรค เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลกระทบในการประกอบ
อาชีพและรายได้ผู้ปกครองนักเรียน 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

  

 จากตารางท่ี 2  การวิเคราะสภาพแวดล้อมภายใน พบว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีจุด
แข็งท่ีระดับคะแนน 4.32 สูงกว่าจุดอ่อน ซึ่งอยู่ ท่ีระดับคะแนนเฉล่ีย 1.97 มีความแตกต่างกันท่ีระดับ
คะแนนเฉล่ีย 2.35 เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในรายด้าน พบว่า ด้านบริหารจัดการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
4.43 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ด้านบริหารจัดการ เป็นจุดแข็ง โรงเรียนมีการบริหารจัดการ ด้วยนวัตกรรม
การบริหาร TUN Model ขับเคล่ือนด้วยกลยุทธ์ Best Strategy ส่งผลให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบและมีคุณภาพ แต่มีจุดอ่อน คือ ด้านประสิทธิภาพการเงินการเบิกจ่ายงบประมาณบางครั้งมีความ
ล่าช้าขาดความคล่องตัว เนื่องจากต้องใช้การจ่ายเงินตามระเบียบของราชการ 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

น  าหนัก คะแนนเฉลี่ย น  าหนักคะแนนเฉลี่ย สรุปผล 
การวิเคราะห์ โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.25 4.43 - 1.59 1.11 - 0.40 0.71 
ด้านเทคโนโลยี (T) 0.30 4.48 - 1.74 1.34 - 0.52 0.82 
ด้านเศรษฐกิจ (E)  0.25 4.17 - 1.89 1.04 - 0.47 0.57 
ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 0.20 4.18 - 1.08 0.84 - 0.22 0.62 

รวม (สรุปน  าหนักคะแนน) 4.33 - 1.61 2.72 

 

สภาพแวดล้อมภายใน 
 

น  าหนัก คะแนนเฉลี่ย น  าหนักคะแนนเฉลี่ย สรุปผล 
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 0.15 4.32 - 1.97 0.64 - 0.30 0.34 
ด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 0.20 4.39 - 1.94 0.88 - 0.39 0.49 
ด้านบุคลากร (M1) 0.20 4.35 - 2.07 0.87 - 0.41 0.46 
ด้านประสิทธิภาพการเงิน (M2) 0.10 4.27 - 2.13 0.43 - 0.21 0.22 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 0.15 4.08 - 1.90 0.61 - 0.29 0.32 
ด้านบริหารจัดการ (M4) 0.20 4.43 - 1.98 0.89 - 0.37 0.52 

รวม (สรุปน  าหนักคะแนน) 4.32 -1.97 2.35 



ตารางท่ี 3  สรุปผลการประเมินสถานภาพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน 
 

ปัจจัย 
สรุปค่า
น  าหนัก
คะแนน 

 
ปัจจัย 

สรุปค่า
น  าหนัก
คะแนน 

1. ด้านเทคโนโลยี (T) 0.82 1. ด้านบริหารจัดการ (M4) 0.52 
2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S) 0.71 2. ด้านผลผลิตและการบริการ (S2) 0.49 
3. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P) 0.62 3. ด้านบุคลากร (M1) 0.46 
4. ด้านเศรษฐกิจ (E) 0.57 4. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 0.34 
  5. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 0.32 
  6. ด้านประสิทธิภาพการเงิน (M2) 0.22 
สรุปปัจจัยภายนอก 4.33 1.61 สรุปปัจจัยภายใน 4.32 1.97 
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 2.72 เฉลี่ยปัจจัยภายใน 2.35 

 

จากตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมินสถานภาพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เมื่อพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายนอกรายด้าน พบว่า ด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาสมากท่ีสุด เทคโนโลยีส่งผลต่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วนด้านเศรษฐกิจ เป็นอุปสรรค เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน่า (COVID-19) ส่งผลกระทบในการประกอบอาชีพและรายได้ผู้ปกครองนักเรียน เมื่อพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายในรายด้าน พบว่า ด้านบริหารจัดการ เป็นจุดแข็ง โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วย
นวัตกรรมการบริหาร TUN Model ขับเคล่ือนด้วยกลยุทธ์ Best Strategy ส่งผลให้โรงเรียนมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ แต่มี     จุดอ่อน คือ ด้านประสิทธิภาพการเงินการเบิกจ่าย
งบประมาณ บางครั้งมีความล่าช้าขาดความคล่องตัว เนื่องจากต้องใช้การจ่ายเงินตามระเบียบของราชการ 

แผนภูมิการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 จากการพิจารณากราฟ ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ
ส ารวจโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนท่ีมีผลต่อการด าเนินการ (SWOT) พิจารณาพื้นท่ีวงรี (วงใน) คือ
พื้นท่ีท่ีโรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า อยู่ในต าแหน่งดาวรุ่ง (STARS) หมายถึง มีสภาพแวดล้อมภายในท่ีค่อนข้างเข้มแข็ง ในขณะท่ี
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอื้ออ านวยต่อการด าเนินการ สรุปเป็นทิศทางได้ว่าสภาพปัจจุบันของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ควรก าหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลท่ีสูงขึ้น 

ตารางที่ 4 การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 

 

 

 

 

 

 จากตารางท่ี 4 การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ทุกต าแหน่ง
ในตารางตามล าดับความส าคัญ เพื่อศึกษารายละเอียดของปัจจัยต่างๆ แต่ละด้าน สามารถวิเคราะห์ได้เป็น 
2 กลุ่ม ดังนี้   

 1. ความสัมพันธ์ท่ีแสดงถึงโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็ง และมีสภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเอื้อต่อการด าเนินการจัดเป็นกลุ่มดาวรุ่ง มีจ านวน  15 คู่ ซึ่งสามารถก าหนดกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานในด้านส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด และเสริมสร้าง  

 2. ความสัมพันธ์ท่ีแสดงถึงโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็ง แต่มีสภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นอุปสรรค จัดเป็นกลุ่มวัวแม่ลูกอ่อน มีจ านวน 5 คู่  

ตารางที่ 5 ความหมายความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 

ปัจจัย ความหมาย 
TM4 เทคโนโลยีมีบทบาทต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ เป็นโอกาส และ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ
และบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา เป็นจุดแข็ง 

TS2 เทคโนโลยีมีบทบาทต่อการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เป็นโอกาส 
และ โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยีเพียงพอต่อการเรียนการรู้ของครูและนักเรียน เป็นจุดแข็ง 

TM1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นโอกาส 
และครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคัญ ใช้เทคโนโลยีและ
กระบวนการวิจัยในการพฒันาจัดการเรียนรู้ เป็นจุดแข็ง 

TS1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นโอกาส 
และโรงเรียนมีการจัดหลักสูตรท่ีหลายหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีความถนัดและ
ความสนใจแตกต่างกันได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นจุดแข็ง 

TM4 TS2 TM1 TS1 TM3 T TM2 

SM4 SS2 SM1 SS1 SM3 S SM2 

PM4 PS2 PM1 PS1 PM3 P PM2 

M4 S2 M1 S1 M3  M2 
EM4 ES2 EM1 ES1 EM3 E EM2 



ปัจจัย ความหมาย 
TM3 เทคโนโลยีมีบทบาทต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ เป็นโอกาส และมีการจัดสรรอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนให้ใช้งาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นจุดแข็ง 

SM4 โรงเรียนต้ังอยู่ในท าเลท่ีต้ังท่ีดี ติดถนนสายหลักและเส้นทางรถไฟฟ้า ท าให้นักเรียนเดินทาง
ได้อย่างสะดวก เป็นโอกาส และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ
และบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา เป็นจุดแข็ง 

SS2 โรงเรียนต้ังอยู่ในท าเลท่ีต้ังท่ีดี ติดถนนสายหลักและเส้นทางรถไฟฟ้า ท าให้นักเรียนเดินทาง
ได้อย่างสะดวก เป็นโอกาส และโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และการบริการท่ีมีคุณภาพเอื้อต่อ
การเรียนรู้ เป็นจุดแข็ง  

SM1 โรงเรียนต้ังอยู่ในท าเลท่ีต้ังท่ีดี ติดถนนสายหลักและเส้นทางรถไฟฟ้า ท าให้นักเรียนเดินทาง
ได้อย่างสะดวก เป็นโอกาส และผู้บริหารและครูได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน
ในการจัดการศึกษา เป็นจุดแข็ง 

SS1 โรงเรียนต้ังอยู่ในท าเลท่ีต้ังท่ีดี ติดถนนสายหลักและเส้นทางรถไฟฟ้า ท าให้นักเรียนเดินทาง
ได้อย่างสะดวก เป็นโอกาส และโรงเรียนจัดหลักสูตรท่ีหลายหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนท่ีมีความถนัดและความสนใจแตกต่างกันได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นจุดแข็ง 

SM3 โรงเรียนต้ังอยู่ในท าเลท่ีต้ังท่ีดี ติดถนนสายหลักและเส้นทางรถไฟฟ้า ท าให้นักเรียนเดินทาง
ได้อย่างสะดวก เป็นโอกาส และโรงเรียนมีความพร้อมมีการจัดสรรอุปกรณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนให้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านอาคารสถานท่ี   
แก่นักเรียน ชุมชน และองค์กรภายนอก เป็นจุดแข็ง 

PM4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นโอกาส 
และโรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ PDCA ส่งผลให้ได้รับรางวัล OBECQA 
และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 4 ได้รับผลการประเมินระดับคุณภาพดีเย่ียม 
ท้ัง 3 มาตรฐาน เป็นจุดแข็ง  

PS2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นโอกาส 
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี เป็นท่ี
ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ เป็นจุดแข็ง 

PM1 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เป็น
โอกาสและครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ใช้เทคโนโลยี
และกระบวนการวิจัยในการพฒันาจัดการเรียนรู้ เป็นจุดแข็ง  

PS1 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เป็น
โอกาส และโรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
และคุณธรรม เป็นจุดแข็ง 

PM3 นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เป็น
โอกาส และโรงเรียนมีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) 
ครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีบริเวณโรงเรียน เป็นจุดแข็ง 

EM4 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลกระทบในการประกอบ
อาชีพและรายได้ผู้ปกครองนักเรียน เป็นอุปสรรค แต่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์สามารถ
บริหารงานได้อย่างเป็นระบบและบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา เป็นจุดแข็ง 

 



ปัจจัย ความหมาย 
ES2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลกระทบในการประกอบ

อาชีพและรายได้ผู้ปกครองนักเรียน เป็นอุปสรรค แต่โรงเรียนมีศักยภาพในการจัดการเรียน
การรู้ท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เป็นจุดแข็ง 

EM1 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลกระทบในการประกอบ
อาชีพและรายได้ผู้ปกครองนักเรียน เป็นอุปสรรค แต่ผู้บริหารและครูได้รับการยอมรับจาก
ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา เป็นจุดแข็ง 

ES1 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลกระทบในการประกอบ
อาชีพและรายได้ผู้ปกครองนักเรียน เป็นอุปสรรค แต่โรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อ
รองรับให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 

EM3 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลกระทบในการประกอบ
อาชีพและรายได้ผู้ปกครองนักเรียน เป็นอุปสรรค แต่โรงเรียนมีการจัดสรรอุปกรณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนให้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นจุดแข็ง 

 

2.3 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

เมื่อพิจารณาจากสภาพปัจจัยย่อยของบริบทโดยรวมแล้ว สรุปได้ดังนี้  
 สภาพแวดล้อมภายนอกโดยรวม พบว่า สภาพประเด็นปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีสภาพเป็นโอกาส คือ 
เทคโนโลยีมีบทบาทต่อการบริหารจัดการของโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ส่ือเทคโนโลยี
ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) และ
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วนท่ีเป็นอุปสรรค คือ ส่ือเทคโนโลยีดิจิทอลส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่
พึงประสงค์ของนักเรียนท าให้การปฏิสัมพันธ์กับส่ิงรอบข้างและบุคคลอื่นลดน้อยลง ส าหรับสภาพประเด็น
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม มีสภาพเป็นโอกาส คือ โรงเรียนต้ังอยู่ในท าเลท่ีต้ังท่ีดี ติดถนนสายหลัก
และเส้นทางรถไฟฟ้า ท าให้นักเรียนเดินทางได้อย่างสะดวก ชุมชนมีความศรัทธาและเช่ือมั่นในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนเป็นท่ีนิยมของคนในชุมชน และเป็นโรงเรียนท่ีมีอัตราการแข่งขันสูง 
ส่วนปัญหาอุปสรรค คือ ชุมชนเป็นสังคมเมือง หมู่บ้านใหม่ๆ เกิดขึ้นมาก มีแหล่งเรียนรู้น้อย ส่งผลให้
นักเรียนไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีมีในชุมชน ส่วนสภาพประเด็นปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย มี
สภาพเป็นโอกาส คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วน
ปัญหาอุปสรรค คือ การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลง
ไป ส่วนสภาพประเด็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีสภาพเป็นโอกาส คือ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีสภาพทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้างดี ท าใหม้ีความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนของบุตรหลาน ส่วนปัญหาอุปสรรค คือ การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบในการประกอบอาชีพและรายได้
ผู้ปกครองนักเรียน 

สภาพแวดล้อมภายในโดยรวม พบว่า สภาพประเด็นปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย มีสภาพเป็น
จุดแข็งมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับ
แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนสภาพท่ีเป็นจุดอ่อน คือ โรงเรียนมีสถานท่ีคับแคบ พื้นท่ีจ ากัดไม่
สามารถขยายได้ ส าหรับประเด็นปัจจัยด้านการให้บริการทางการศึกษาและผลท่ีปรากฏกับนักเรียน มีสภาพ



เป็นจุดแข็ง คือ โรงเรียนจัดสวัสดิการให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง เช่น ประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี สวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองท่ีเจ็บป่วย และเสียชีวิต ส่วนสภาพปัญหาท่ีเป็นจุดอ่อน คือ 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และการบริการท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้น้อย สภาพประเด็นปัจจัยด้านครูและบุคลากร    

มีสภาพเป็นจุดแข็งมากท่ีสุด คือ ครูมีความรู้ตรงกับสาขาวิชาท่ีสอน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน ส่วนสภาพปัญหาท่ีเป็น
จุดอ่อน คือ ครูมีภาระงานอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างมาก สภาพประเด็นปัจจัย
ด้านงบประมาณ มีสภาพเป็นจุดแข็ง คือ การด าเนินการใช้จ่ายเงินทุกประเภทเป็นไปตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการและด าเนินการตามข้ันตอนของระเบียบการรับจ่ายเงินของทางราชการ ส่วนสภาพปัญหาท่ี
เป็นจุดอ่อน คือ การเบิกจ่ายงบประมาณบางครั้งมีความล่าช้าขาดความคล่องตัว เนื่องจากต้องใช้การ
จ่ายเงินตามระเบียบของราชการ  สภาพประเด็นปัจจัยด้านปัจจัยการศึกษา/วัสดุอุปกรณ์ มีสภาพเป็นจุด
แข็ง คือ มีการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานท่ีอย่างสม่ าเสมอ ส่วนสภาพปัญหาท่ีเป็นจุดอ่อน คือ ระบบ
สาธารณูปโภคควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านการบริหารจัดการ เป็นจุดแข็งมากที่สุด คือ 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ PDCA ส่งผลให้ได้รับรางวัล OBECQA และผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบท่ี 4 ได้รับผลการประเมินระดับคุณภาพดีเยี่ยม ท้ัง 3 มาตรฐาน ส าหรับปัญหา
อุปสรรค คือ การบริหารจัดการสารสนเทศ ยังไม่เป็นลักษณะแบบรวมศูนย์ ท าให้ไม่สะดวก ต่อการน าไป  
ใช้งาน  

 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis นั้นสรุปได้ว่าโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายนอกด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาส
หลัก และมีสภาพด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสนับสนุน ส่วนสภาพด้านเศรษฐกิจนั้นมีแนวโน้มท่ีจะ
เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส าหรับ
สภาพแวดล้อมภายในนั้น มีสภาพด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการบริหารจัดการ ด้วยนวัตกรรมการ
บริหาร TUN Model ขับเคล่ือนด้วยกลยุทธ์ Best Strategy ส่งผลให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบและมีคุณภาพ การให้บริการทางการศึกษาและผลท่ีปรากฏกับนักเรียน ด้านครูและบุคลากรมีการ
อบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นครูมืออาชีพ ด้านโครงสร้างและนโยบาย โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรท่ีหลาย
หลาย พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความถนัดและความสนใจแตกต่างกันได้อย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นจุดแข็ง
ของโรงเรียน และยังมีด้านการเงินเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน มีการ
จัดสรรอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนให้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ปรับปรุงอาคารเรียนและ
ส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมและสวยงาม เป็นจุดแข็งเช่นกัน ส่วนด้านงบประมาณนั้นมีแนวโน้มท่ีจะเป็นจุดอ่อน
ในการบริหารจัดการของโรงเรียน  

 สรุปโดยภาพรวมโรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการพัฒนาไปสู่ความเป็นดาวรุ่งได้ โดยมี
สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในเป็นหลัก แต่ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกสนับสนุน อย่างไรก็ตาม
โรงเรียนค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของพลวัตในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อการ
เปล่ียนแปลงในทุกระบบของสังคมโลก รวมถึงระบบการจัดการศึกษาด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพื่อให้การ
ขับเคล่ือนการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Management) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน 



(School Based Management : SBM) มีการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
มีการบริหารงานด้วย TUN Model ควบคู่ไปกับวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช้กลยุทธ์ BEST STRATEGY ใน
การขับเคล่ือนการบริหารงาน ยังได้ให้ความส าคัญกับการมุ้งเน้นกระบวนการและวิธีการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนใช้
เพื่อท าให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและ
ครูฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯ มูลนิธีคุณย่าฉวี ทัศนปรีดา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองให้การช่วยเหลือ
สนับสนุน โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการขับเคล่ือนของ
โรงเรียน  

ในปีการศึกษา 2565 – 2567 โรงเรียนมุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart 
Classroom) ห้องสมุดดิจิตอล ห้องสมุดสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดการศึกษา และท่ีต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส 
และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าได้ร่วมกันวางแผนก าหนดนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนให้ 
โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ได้ก าหนดการขับเคล่ือน  3 ประการ  โดยใช้กระบวนการ
บริหารงานแบบ TUN Model ประกอบด้วย 

1. การใช้  ICT ให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0  (Technology : T)  สนับสนุนให้มีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิง
สร้างสรรค์  เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของคนสังคม  โดยอาศัยปัจจัยหลัก 
3 ปัจจัย คือ          

   1.1 Internet  เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการค้นคว้าหาความรู้ โรงเรียนจึงได้ส่งเสริมให้มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมือส าคัญนี้  โดยจัดให้มีไว้ในห้องเรียนทุกห้อง  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน 
เข้าถึง Internet ได้ง่าย  
             1.2 ความคิดสร้างสรรค์  หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เปิดโอกาส ให้นักเรียนกล้าท่ีจะคิด
นอกกรอบหรือต่อยอดจากต ารา  โดยจัดคาบสอนรายวิชาชุมนุมโครงงานเพื่อชีวิต จิตสาธารณะตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ในตารางสอนสัปดาห์ละหนึ่งคาบ  เพื่อเปิดโอกาสให้นั กเรียนทุกคนได้
แสดงออก ซึ่งความสามารถด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  โรงเรียนจะจัดให้มีนิทรรศการเพื่อแสดงผลงาน
ของนักเรียนทุกปี  
     1.3 การปฏิสัมพันธ์กับสังคม  เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท างาน
ร่วมกันในสังคมได้ ซึ่งผลจากปัจจัยท้ัง 3 ข้อ ท าให้โรงเรียนสามารถสร้างและพัฒนานักเรียน ให้สามารถ
ค้นหาความรู้ต่างๆ มาปะติดปะต่อและประยุกต์เข้ากับงานท่ีท าสามารถต่อยอดและพัฒนาส่ิงใหม่ๆ ได้  

2. ความเป็นน  าหนึ่งใจเดียวกัน (Unity : U) เป็นความกลมกลืนภายในตนเองและความ
สอดคล้องของแต่ละบุคคลภายในกลุ่ม ทุกปีโรงเรียนจะมีการจัดอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อสร้าง ความตระหนักเกี่ยวกับความร่วมมือกัน รวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่คงอยู่ได้ด้วยการรวมพลังงาน
และพลังความคิดด้วยการยอมรับและเห็นคุณค่าในความหลากหลายของสมาชิก ซึ่งมีผลงานอันเป็น
เอกลักษณ์ของตน เป็นการคงอยู่ด้วยศรัทธาท่ีมีต่อกันและต่องานท่ีท า เป็นการแสดงให้เห็นพลังแห่งการให้
ความร่วมมือกันในโรงเรียน 

3. ความรู้คู่คุณธรรม (Noble Man : N) ในท่ีนี้รวมถึง การเป็นผู้ดี เป็นผลผลิต (Output) ท่ี
โรงเรียนต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 



ส่งเสริม ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  
สามารถน า ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันรวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต  
              ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการบริหารงานแบบ TUN Model  ต้ังแต่ขั้น Input  ขั้น 
Procees  จนถึงขั้น Output  นั้นจะต้องมีการด าเนินการเป็นวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA แทรกอยู่
ทุกขั้นตอน  นอกจากนี้โรงเรียนยังใช้ กลยุทธ์ BEST STRATEGY เข้ามาเสริมเพื่อเติมเต็มแต่ละขั้นตอน  
ซึ่งประกอบด้วย 
              B : Break  through  thinking  โรงเรียนมุ่งส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน มีการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบมีแบบแผนการคิดในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็น
กระบวนการและรู้จักสร้างความคิดในทางสร้างสรรค์หรือการคิดนอกกรอบท้ังในด้านการเรียนและการด ารง 
ชีวิตประจ าวัน 
              E : Expert  มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างชัดเจน ถ่องแท้ ใน
สาขาวิชาท่ีปฏิบัติการสอนและงานท่ีได้ รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการ มีระบบ
การนิเทศภายในท่ีเข้มแข็ง รวมถึงนักเรียนทุกคนท่ีเลือกศึกษาในแผนการเรียนตามความถนัดได้รับการ
พัฒนา ตามกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
              S : Service  mind มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้มีจิตใจของนักบริการ  มี   
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี  มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม  มีหลักคุณธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นทรัพยากรบุคคล ท่ีมีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ 
              T :  Team work มุ่ ง ส่ง เสริมการท างานอย่างเป็นระบบ โดยการพัฒนาทีมงานให้มี
ประสิทธิภาพ  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยให้ทุกคนได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจและร่วมแก้ไข
ปัญหาเพื่อเป้าหมายด้านคุณภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนเป็นส าคัญ 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีความเช่ือมั่นว่าการใช้รูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ BEST 
STRATEGY จะสามารถสร้างความเข้มแข็ง ความรักความศรัทธา ความสามัคคีในองค์กร เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าให้เป็นสถานศึกษา
ท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม และสามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงในพลวัตของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างสง่างามและยั่งยืน 

 



ส่วนที่ 3  
ทิศทางการจดัการศึกษา 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 4 จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดับ ดีเยี่ยม และการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนโดยผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน น ามาวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สรุปเป็นทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 
  

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นสถานศึกษาช้ันน า มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

3.2 พันธกิจ (Mission)   
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม  

เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาให้ผู้เรียนใหม้ีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ตัดสินแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุ-   

สมผล พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การด ารงชีวิต 
3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีความเป็นไทย มีภูมิคุ้มกันจาก

ภัยในทุกรูปแบบ เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและประชาคมโลก  
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
6. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 

สามารถจัดกระบวนการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจด้วยระบบคุณภาพตาม 

หลักธรรมาภิบาล  
 

3.3 เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

2. ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ ตัดสิน แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล  
และน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การด ารงชีวิต 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีความเป็นไทย มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุก
รูปแบบ เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติและประชาคมโลก  

4. โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 



5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถ

จัดกระบวนการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
7. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจด้วยระบบคุณภาพตามหลัก

ธรรมาภิบาล  
 

3.4 จุดเน้น (Priorities) 
      ส่วนที่ 1 ด้านผู้เรียน 
       ใหผู้้เรียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะท่ีส าคัญ ดังนี้ 

1.1 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ 
(Critical thinking and problem solving) 

1.2 มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดเชิงนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
1.3 มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เน้นวิธีคิดท่ีเป็นเหตุผล มีตรรกะ คิดอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานข้อมูลท่ี

เป็นจริง (Scientific Thinking) 
1.4 มีความสามารถในการส่ือสารดิจิทัล (Digital Media Production) 
1.5 มีความเป็นศิลปิน สามารถเสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อแสดงออกเป็นผลงานท่ีเป็นรูปธรรม (Artist) 
1.6 มีภาวะผู้น าทางการเปล่ียนแปลง (Leadership) 
 1.7 มีสมรรถนะ “เก่ง 4 ดี 5”  
       เก่ง 4  ได้แก่ เก่งเรียน เก่งเล่น เก่งพัฒนาสุนทรีย์ และเก่งเทคโนโลยี  
       ดี 5 ได้แก่ นอบน้อมดี บุคลิกภาพดี จรรยมารยาทดี น้ าใจดี  และสุขภาพจิตสุขภาพกายดี 

 

       ส่วนที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
        2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านภาษา 
             และเทคโนโลยีดิจิทัล ปรับวิธีการสอนและการใช้ส่ือท่ีทันสมัย  
        2.2 ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน และกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ 

   ทางวิชาชีพ (PLC) 
       ส่วนที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ  
        3.1 สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ   
             แบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับประโยชน์/ผลดี  
             ผลเสียจนเกิดภูมิร่วมกัน  
        3.2 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษา การก ากับ ติดตามและการประกัน 
             คุณภาพการศึกษา  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อัตลักษณ์ 
วิชาการเลิศล ้า คุณธรรมเพียบพร้อม 

เอกลักษณ์ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

เป็นสถานศึกษาแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 

ดี 5 

นอบน้อมดี 

สุขภาพจิต  
สุขภาพกายด ี

บุคลิกภาพดี 
 

น ้าใจดี จรรยา
มารยาทดี 

เก่ง 4 

เก่งเรียน 

เก่งเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เก่งเล่น 

เก่งพัฒนา
สุนทรีย ์



3.5 กลยุทธ์ (Strategy) 

 

     กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มี 6 โครงการ ได้แก่ 
    1.1  โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

     1.2  โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  

    1.3  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
    1.4  โครงการพฒันางานทะเบียนวัดผลและจัดท าส ามะโนผู้เรียน  

     1.5  โครงการห้องเรียนพิเศษ 
    1.6  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 เสรมิสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี 4 โครงการ ได้แก่ 

     2.1  โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
         2.2  โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขอนามัยท่ีดี 

    2.3  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
      2.4  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการรู้ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มี 3 โครงการ ได้แก่ 

     3.1  โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
              3.2  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    3.3  โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.6 แผนท่ีกลยุทธ์ของโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

ประสิทธิผล 
 

คุณภาพ 

การให้บริการ 

 

ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน 

 

พัฒนา 

องค์กร 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 
เสริมสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู ้

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 

เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน  
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ 

 

เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม 

เพ่ือสนับสนุนการให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนอย่างทั่วถึง 

เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

เพ่ือให้มีความคล่องตัวและโปร่งใส 
ในการบริหารจัดการ 

เพ่ือให้การบริการทรัพยากรต่างๆ 
 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือพัฒนาครูและผู้เรียนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู ้

เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ชุมชน
และผู้รับบริการ 

เพ่ือส่งเสริมให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
แก่บุคลากรและผู้เรียนอย่างพอเพียงและทั่วถึง 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นสถานศึกษาช้ันน า มุ่งพัฒนาผู้เรียน 
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 



3.7 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน 
      3.7.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ส่งเสริมการจัด

การศึกษา พัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนความสมบูรณ์ท้ังสติปัญญา จิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

พันธกิจ 
   1. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
  2. จัดท าหลักสูตรสอดคล้องกับศักยภาพ และความต้องการของผู้เรียน 
   3. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
   4. ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
   5. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
   6. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 
   7. ส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีศักยภาพทางวิชาการไปสู่เป้าหมายสูงสุด 
 

เป้าประสงค์ 
   1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความพร้อมในการไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ 
   2. โรงเรียนมีการพฒันาคุณภาพการศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   3. ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
   4. ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
   5. การจัดการศึกษาของโรงเรียน สามารถน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  
 

     3.7.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

วิสัยทัศน์ 

กลุ่มบริหารงานบุคลคลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่
คุณธรรม มีอัตราก าลังเพียงพอในการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะการปฏิบัติงาน ประพฤติ 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

พันธกิจ 
  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้ตระหนักรู้คุณค่า มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมโลกและ 
         ด ารงตนบนพื้นฐานวิธไีทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ เก่งความรู้คู่คุณธรรม เช่ียวชาญในการ 
         พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
     ประสิทธิผล 
 
 



 

เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถด ารง 
     ตนบนพื้นฐานวิถีไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู 
     อย่างเคร่งครัด มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบบริหารและการจัด 
     การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3.7.3 กลุ่มบริหารงบประมาณ 

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งมั่นและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันยุคดิจิตอล เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
ซื่อสัตย์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 

พันธกิจ 
  1. บริหารจัดการอย่างถูกต้องตามระเบียบด้วยระบบการมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  
  2. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณประจ าปี 
  3. ด าเนินการบริหารจัดการงานพัสดุของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบงานการเงินและพัสดุ 
  4. จัดท าข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล    
  5. ด าเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

เป้าประสงค์ 
  1. เพื่อให้การบริหารงานงบประมาณเป็นไปตามแผนงบประมาณประจ าปี มีความโปร่งใส สามารถ 
      ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อให้การบริหารงานมีการวางแผน ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
  3. ระบบการบริหารจัดการงานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปตามระเบียบงานการเงินและพัสดุ 
  4. ระบบสารสนเทศมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้และสอดคล้องกับความต้องการของ 
     โรงเรียนได้ 
  5. มีการวางแผนการพัฒนาการศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

3.7.4 กลุ่มบริหารท่ัวไป 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนและส่งเสริมงานทุกกลุ่ม ทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถพัฒนางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

พันธกิจ 
 จัดบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต แก่ผู้เรียนและบุคลากรทุกกลุ่ม  ทุกหน่วยงานใน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองตามศักยภาพของผู้เรียน  
  2. อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียน 



  3. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
  4. อ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทุกกลุ่ม  ทุกหน่วยงานในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี   
      แหล่งข้อมูลความรู้ นวัตกรรม ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อประโยชน์กับผู้เรียนโดยตรง  
  5. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ และสุขอนามัย แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
  6. ประสานสัมพันธ์กับชุมชน ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม จัดการศึกษา 
      โดยใช้อาคารสถานท่ีวัสดุอุปกรณ์แหล่งเรียนรู้จากชุมชนร่วมกับโรงเรียน 
 

เป้าประสงค์ 
  1. จัดแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย  
  2. ผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  3. ทุกหน่วยงานในโรงเรียนได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง  
 

3.7.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

วิสัยทัศน์ 

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางภาษาไทยเพื่อน าไปใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และอาชีพ 
 

พันธกิจ 

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะทางภาษาไทยท่ีได้มาตรฐาน และมีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นมรดกของชาติ   
  2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะภาษาไทยของผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของเทคโนโลยี 
  4. พัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทยให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นมืออาชีพ 
 

เป้าประสงค ์
  1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติทางภาษาไทยอยู่ในระดับดีสอดคล้องกับระดับค่าเป้าหมายของกลุ่มสาระฯ      
  2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทยตามความถนัดและความสนใจ 
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองอยา่งเป็นระบบ 
 
3.7.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

วิสัยทัศน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม   

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีเหตุผล สามารถด ารงชีวิตบนพื้นฐานวิถีไทย  
  
 
 
 
 
 
 



 
 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาหลักสูตรหลักสูตรให้มีโครงสร้างท่ียึดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้  เวลา และการจัดการเรียนรู ้และ   
      ประเมินผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และผลิตงานอย่าง  
      สร้างสรรค์  
  3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม   
      หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

เป้าประสงค์ 
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้มีหลักสูตรหลักสูตรท่ีมีความยึดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้  เวลา และการจัดการ   
      เรียนรู้ และประเมินผลโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม      
     หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
 

3.7.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

วิสัยทัศน์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่คุณธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชา  สู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ   
     ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคุณธรรม  
  2. พัฒนาให้ผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ตัดสินแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุ-     
      สมผล พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การด ารงชีวิต 
  3. ส่งเสริมครูให้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้  
     สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานการณ์เปล่ียนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความเป็น 
     ครูมืออาชีพ 
 

เป้าประสงค์ 

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ  
     คุณธรรม 
  2. ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ ตัดสิน แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล และ 
     น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การด ารงชีวิต 
 

 



 

3.7.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

วิสัยทัศน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า                        

มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นบุคคลท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความ
เป็นไทยและพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
มีความรู้และทักษะพื้นฐานมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ด ารงตนบนพื้นฐานวิถีไทย น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม  
      หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีแบบแผนการคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล 
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมโลก 
  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้ตระหนักรู้คุณค่า และด ารงตนบนพื้นฐานวิถีไทย น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่    
      การพัฒนาท่ียั่งยืน 
  6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ให้มี   
      ความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
  7. ส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างมี  
     ประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร  
      โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตาม   
     หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
  3. ผู้เรียนมีความรู้อันเป็นสากล และมีความสามารถในการคิด แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
  4. ผู้เรียนมีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครอง  
     ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
  5. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ และพัฒนา  
      ส่ิงแวดล้อม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี 
      ความสุข 
 

3.7.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
     ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและยกระดับสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนา
ในด้าน สมรรถภาพและศักยภาพด้านกีฬาไทย และกีฬาสากล   
 
 
 



 

พันธกิจ 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา เพิ่มความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
และสถานท่ีท่ีได้มาตรฐานสู่ความเป็นสากล สร้างวินัยและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนเป็นผู้ประพฤติ
ดีและมีความรู้ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ 
  2. ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
  3. บุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย พัฒนาผู้เรียนในด้านสุขภาพ และกีฬาอย่างมี   
      ประสิทธิภาพ 
 
3.7.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

วิสัยทัศน์ 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์และมีสุนทรียภาพในศิลปะด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ ตระหนักในหน้าท่ีรับผิดชอบ มีความประณีตอ่อนโยน มีจิตสาธารณะและ
จิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น าทักษะสร้างสรรค์บูรณาการจากไทยสู่สากล พัฒนาคุณภาพชีวิต     
ดี เก่ง มีสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ 
 ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ จัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและประเมินผลตามสภาพจริง 
 

เป้าประสงค์ 
 ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ ทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีสุนทรียภาพเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดก
ทางภูมิปัญญาของชาติ มึความเช่ือมั่นในการพัฒนาตนเองและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 
3.7.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

วิสัยทัศน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งมันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะพื้นฐานท่ี

จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและการอาชีพ   สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิตและการอาชีพ มาประยุกต์ใช้
ในการท างานและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล ในการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
สามารถด ารงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 
 
 
 
 
 



พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการจัดการเรียนการสอน การส่ือสาร    
     การแก้ปัญหา การท างานและการอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการท างานด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 
  3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในงานบ้าน งานประดิษฐ์ งานช่าง งานเกษตร และงานธุรกิจ  เพื่อให้มีความรู้  
     ความสามารถมีทักษะในการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้อย่างมี  
     ประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ 
  หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการ
ท างาน ประกอบด้วย  
  1. ครูและผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียน การส่ือสาร การแก้ปัญหา การ  
      ท างานและการอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  2. จัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการท างานเห็น  
      แนวทางในการด ารงชีวิตการท างานและการอาชีพและศึกษาต่อได้ 
  3. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการท างานและการปฏิบัติจริงจากประสบการณ์และกระบวนการกลุ่มเกิดเจตคติท่ีดี มี  
     ทักษะในการท างาน รักการท างาน ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข 
  4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

3.7.12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

วิสัยทัศน์ 
         มุง่พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพด้านภาษาท่ีสู่มาตรฐานสากล ความเข้าใจและส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศ 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน  ยึดมั่นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   ด ารงตนอย่างมี
ความสุขในสังคม เพื่อก้าวสู่การเป็นพลโลก 
  

พันธกิจ 
  1. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างหลากหลาย เพื่อสนองมาตรฐานสากล และกลุ่มประเทศอาเซียน  
     ภายใต้กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2. จัดแหล่งเรียนรู้และบุคลากรเพื่อให้มีส่ิงแวดล้อมเป็นสถานการณ์จริงในการเรียนรู้ภาษา 
  3. จัดหลักสูตรให้เป็นตลาดวิชาการให้ผู้เรียนได้มีทางเลือกตามความต้องการและความถนัดเป็นรายบุคคล 
  4. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา 
  5. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี 
 

เป้าประสงค์ 

   ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยใช้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ตามความต้องการ ตะหนักในประโยชน์ของภาษาต่างประเทศว่าเป็นแนวทางให้พัฒนาผลงาน 
ตามแนวมาตรฐานสากล 

 
 



3.7.13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
วิสัยทัศน์ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท้ัง
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  และสังคมให้เห็นคุณค่าชีวิต รู้จักและเข้าใจตนเอง ปรับตัวและปฏิบัติ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาผู้เรียนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  และสังคม  ให้มีคุณภาพตามหลักสูตร     
     สถานศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม  
  2. พัฒนาให้ผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ตัดสินแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล  
      พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การด ารงชีวิต 
  3. พัฒนาให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าชีวิต รู้จักและเข้าใจตนเอง ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ 
      ประเทศชาติ 

 

เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความเป็นเลิศทางวิชาการและ 
     คุณธรรม 
  2. ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ ตัดสิน แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลและน้อม 
     น าศาสตร์พระราชาสู่การด ารงชีวิต 
  3. ผู้เรียนเห็นคุณค่าชีวิต รู้จักและเข้าใจตนเอง ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ 
     ประเทศชาติ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.8 กรอบกลยุทธ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
     ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี วัด (KPI) ข้อมูล
พื นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 

โครงการ 

2565 2566 2567 
1.เพื่อใหส้ถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยใช้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
ทันสมัย 
2.เพื่อพัฒนางานวิชา 
การท่ีเน้นคุณภาพของ
ผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1.ร้อยละของการบริหาร 
ทรัพยากรให้บรรลุวัตถุ 
ประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ร้อยละของการบริหาร
บรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนด 
3.ร้อยละของการ
บริหารงานของกลุ่ม
บริหารวิชาการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.ร้อยละของการ
บริหารงานของกลุ่ม
บริหารงบประมาณบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.ร้อยละของการ
บริหารงานของกลุ่ม
บริหารงานบุคคลบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6.ร้อยละของการ
บริหารงานของกลุ่ม
บริหารท่ัวไปบรรลุตาม
วัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

94 
 
 
 

94 
 
 

94 
 
 
 
 

94 
 
 
 
 

94 
 
 
 
 

94 

95 
 
 
 

95 
 
 

95 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

95 

96 
 
 
 

96 
 
 

96 
 
 
 
 

96 
 
 
 
 

96 
 
 
 
 

96 

97 
 
 
 

97 
 
 

97 
 
 
 
 

97 
 
 
 
 

97 
 
 
 
 

97 

1.โครงการพฒันา 
ระบบการบริหาร 
จัดการ 
 

 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี วัด (KPI) ข้อมูล
พื นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 

โครงการ 

2565 2566 2567 
3.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถ
ตามหลักสูตรและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
4.เพื่อจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

7.ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะ การอ่าน การคิด
วิเคราะห์ ตัดสิน 
แก้ปัญหา ได้อย่าง
สมเหตุสมผล สร้างสรรค์ 
และท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ 
8.ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางในเรียน
สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
9.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
เป็นตัวแทนเข้าร่วม
ประกวดแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการประสบ
ความส าเร็จ 
10.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
เรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษมีความรู้
ความสามารถเฉพาะ
สาขาในระดับดี 

84 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 

90 
 
 
 
 

90 

85 
 
 
 
 
 
 

91 
 
 
 

92 
 
 
 
 

91 

86 
 
 
 
 
 
 

92 
 
 
 

94 
 
 
 
 

92 

87 
 
 
 
 
 
 

93 
 
 
 

95 
 
 
 
 

93 

1.โครงการพัฒนา
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 
 
 
 
2.โครงการพัฒนา
งานทะเบียนวัดผล
และจัดท าส ามะโน
ผู้เรียน 
3.โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง 
วิชาการ 
 
 
4.โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

5.เพื่อพัฒนาผู้บริหาร 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้มี
ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ ทางวิชาชีพ 

11.ร้อยละของการ
พัฒนาคร ูในการจัด
การศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยี มีกระบวน 
การจัดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
12.ร้อยละของผู้บริหาร
และครูมีผลงานทาง
วิชาการและได้รับการ
อนุมัติให้มีวิทยฐานะและ
เล่ือนวิทยฐานะ 

90 
 
 
 
 
 

80 

91 
 
 
 
 
 

85 

92 
 
 
 
 
 

87 

93 
 
 
 
 
 

89 

1.โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่
ความเป็นมืออาชีพ 

 



ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี วัด (KPI) ข้อมูล
พื นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 

โครงการ 

2565 2566 2567 
6.เพื่อจัดอาคาร
สถานท่ีสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
และเอื้อต่อการมีสุข
ภาวะท่ีดี 

13.ร้อยละของ
สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมให้
ปลอดภัย เพื่อให้ผู้เรียนมี
สุขภาวะท่ีดี 
14.ร้อยละของห้องเรียน 
ห้องศูนย์ปฏิบัติการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ มี
เพียงพอและมีประสิทธิ- 
ภาพ 

90 
 
 
 
 

90 

91 
 
 
 
 

91 

92 
 
 
 
 

92 

93 
 
 
 
 

93 

1. โครงการพัฒนา
อาคารสถานท่ีและ 
ส่ิงแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

 

7.เพื่อให้นักเรียนมีสุข
ภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคมท่ีดี 

15.ร้อยละของผู้เรียนมี
สุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคมท่ีดี 
 
16.ร้อยละของผู้เรียน
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
จากผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

95 
 
 
 

95 

96 
 
 
 

96 

97 
 
 
 

97 

98 
 
 
 

98 

2. โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต 
และสุขอนามัยท่ีดี 
3.โครงการพัฒนา
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

8.เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ 
9.โรงเรียนมี
แพลตฟอร์มดิจิทัลท่ี
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู ้

17.ร้อยละของ
สถานศึกษา ครู และ
ผู้เรียน น านวัตกรรม 
เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
18.ร้อยละของครูและ
ผู้เรียนมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลท่ีสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ 

90 
 
 
 
 
 

90 

91 
 
 
 
 
 

92 

93 
 
 
 
 
 

94 

95 
 
 
 
 
 

96 

4. โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารและ
การจัด 
การเรียนการรู ้

 
 
 



ประเด็นกลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี วัด (KPI) ข้อมูล
พื นฐาน 
(BL) 

เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 

โครงการ 

2565 2566 2567 
10.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 
11.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารได้ 
12.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

19. ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ ตัดสิน 
แก้ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล สร้างสรรค์
และท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ 
20.ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
21.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสร้าง
นวัตกรรม 

90 
 
 
 
 
 
 

90 
 
 

90 
 
 
 

91 
 
 
 
 
 
 

91 
 
 

92 

92 
 
 
 
 
 
 

92 
 
 

93 

93 
 
 
 
 
 
 

93 
 
 

94 

1.โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้สู่มาตรฐาน 
สากล 

 
 

2.โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

13.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรักในสถาบันชาติ 
ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
14.เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบ มี
วินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

22.ร้อยละของ
สถานศึกษา น้อมน า
ศาสตร์พระราชา ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
23.ร้อยละของผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบ มีวินัย 
มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

95 
 
 
 
 

91 

96 
 
 
 
 

93 

97 
 
 
 
 

94 

98 
 
 
 
 

95 

3.โครงการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

 

 
 



ส่วนที่ 4 
แผนยุทธศาสตรแ์ละกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

 

 การจัดท าแผนกลยุทธ์และกรอบประมาณการจ่ายเงินระยะปานกลางของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ประกอบกับบริบทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
ด้วยการน าเอากลยุทธ์ของโรงเรียน จุดเน้น และประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าโดยอาศัยฐานข้อมูลจากสารสนเทศ 
แผนงบประมาณ และรายงานการรับจ่ายด้านงบประมาณย้อนหลังมาก าหนด พร้อมกับพยากรณ์ล่วงหน้าให้
สอดคล้องกับทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
4.1 กลยุทธ์ของโรงเรียน 
 โรงเรียนได้ก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการต่างๆ ตามท่ีได้ก าหนดทิศทางไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้  

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

4.2 กรอบประมาณการรายรับของโรงเรียน 
 

รายการ 
งบประมาณ (ปีงบประมาณ) 

2564 2565 2566 2567 
1. เงินงบประมาณ 
   1.1 งบบุคลากร 
   1.2 งบด าเนินงาน 
   1.3 งบลงทุน  

 
57,486,270 

     683,041 
  1,443,300 

 
57,500,000 

     685,000 
   1,500,000 

 
57,500,000 

     690,000 
   1,500,000 

 
57,500,000 

     690,000 
   1,500,000 

2. เงินอุดหนุนการศึกษา 
   2.1 เงินอุดหนุนรายหัว 
   2.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   2.3 เงินสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
11,340,750 
 2,842,540 

  6,215,257 

 
11,191,200 

   2,805,080 
   6,201,455 

 
10,981,800 

   2,752,610 
   6,120,750 

 
10,981,800 

   2,752,610 
   6,040,615 

3. เงินบ ารุงการศึกษา   
   (รายได้สถานศึกษา) 

48,469,508 52,363,100 51,593,055 51,593,055 

4. เงินบริจาค 714,814 700,000 700,000 700,000 
รวมเงินทั้งสิ้น  129,195,480 132,945,835 131,838,215 131,758,080 

 
 
 
 



 4.3 กรอบประมาณการรายจ่ายของโรงเรียน 
 

 

รายการ 
งบประมาณ (ปีงบประมาณ) 

2564 2565 2566 2567 
1. เงินงบประมาณ 
   1.1 งบบุคลากร 
   1.2 งบด าเนินงาน 
   1.3 งบลงทุน  

 
57,486,270 

     683,041 
  1,443,300 

 
57,500,000 

     685,000 
   1,500,000 

 
57,500,000 

     690,000 
   1,500,000 

 
57,500,000 

     690,000 
   1,500,000 

2. เงินอุดหนุนการศึกษา 
   2.1 เงินอุดหนุนรายหัว 
   2.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   2.3 เงินสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
11,340,750 
 2,842,540 

   6,215,257 

 
11,191,200 

   2,805,080 
   6,201,455 

 
10,981,800 

   2,752,610 
   6,120,750 

 
10,981,800 

   2,752,610 
   6,040,615 

3. เงินบ ารุงการศึกษา  
   (รายได้สถานศึกษา) 

47,964,650 46,780,000 45,000,000 45,000,000 

4. เงินบริจาค      626,850      627,000   627,000   627,000 
รวมเงินทั้งสิ้น  128,602,658 127,289,735 125,172,160 125,092,025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ - โครงการ  ปีงบประมาณ 2565 - 2567 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 

1. พัฒนา
คุณภาพการ
จัดการศึกษา 

1.1 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 38 
1.2 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 10 
1.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 4 
1.4 โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผลและจัดท าส ามะโนผู้เรียน 1 
1.5 โครงการห้องเรียนพิเศษ 3 
1.6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 8 

รวม  6 โครงการ 64 
2. เสริมสร้าง
สังคมแห่งการ
เรียนรู ้

2.1 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 6 
2.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพการ สุขภาพจิต และสุขอนามัยท่ีดี 6 
2.3 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 
2.4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 5 

รวม 4 โครงการ 18 
3. พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 20 
3.2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 
3.3 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 12 

รวม 3 โครงการ 35 
รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ 117 

   

รวม 3 กลยุทธ์  13 โครงการ / 117 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ - โครงการ  ปีงบประมาณ 2565 - 2567 
 

กลยุทธ์ 
 

โครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 
กลยุทธ์ที ่1 
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

 
 

1.1 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

6,248,110 
 

6,979,870 
 

7,326,680 
 

1.2 โครงการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

1,090,125 
  

1,186,000 
  

1,226,000  
 

1.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

172,000 
 

193,000 
 

194,000 
 

1.4 โครงการพัฒนางานทะเบียน 
วัดผลและจัดท าส ามะโนผู้เรียน 

1,800,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

1.5 โครงการห้องเรียนพิเศษ 19,278,400 19,694,700 20,503,125 
1.6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

1,940,150 
 

1,946,400 
 

1,952,400 
 

รวมเงิน 30,528,785 31,999,970 33,202,205 
กลยุทธ์ที ่2 
เสริมสร้าง 
สังคม 
แห่งการเรียนรู้ 

2.1 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
และส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

14,103,000 
 

13,492,300 
 

15,477,895 
 

2.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต และสุขอนามัยท่ีดี 

398,700 
 

358,100 
 

369,100 
 

2.3 โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

306,000 
 

306,000 
 

306,000 
 

2.4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ 
การจัดการเรียนรู้ 

6,787,615 
 
 

3,647,000 
 
 

3,652,000 
 
 

รวมเงิน 21,595,315 17,803,400 19,804,995 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรียน 

3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 

2,067,490 
 
 

2,140,550 
 
 

2,175,850 
 
 

3.2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

105,000 
 

110,000 
 

110,000 
 

3.3 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 

429,370 
 
 

439,480 
 
 

453,980 
 
 

รวมเงิน 2,601,860 2,690,030 2,739,830 
 
 



กลุ่มสาระ / งาน - กิจกรรม  ปีงบประมาณ 2565 - 2567  

 

 

ล าดับ 
 

กลุ่มสาระ / งาน 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
1.1 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

33,600 
 

38,000 
 

40,000 
 

หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 19,100 13,000 13,000 
วันส าคัญทางภาษาไทย 10,000 10,000 10,000 
การประกวดแข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทย 

1,000 
 

3,000 
 

4,000 
 

1.2 กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

62,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1.3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

187,000 
 
 

210,000 
 
 

210,000 
 
 

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 

240,200 
 
 

265,000 
 
 

280,000 
 
 

สร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมงาน
ครุภัณฑ์ 

2,641,000 
 
 

915,000 
 
 

1,030,000 
 
 

ดาราศาสตร์ 5,000 10,000 10,000 
1.4 กลุ่มสาระการ 

เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และ 
วัฒนธรรม 

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

26,790 
 
 

27,000 
 
 

28,000 
 
 

พัฒนาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

50,000 
 
 

40,000 
 
 

30,000 
 
 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

2,000 
 
 

3,000 
 
 

4,000 
 
 

สร้างเสริมความเป็นศาสนิกชนท่ี
ดีในยุค 4.0 

19,550 
 

22,000 
 

24,000 
 

 



 

ล าดับ 
 

กลุ่มสาระ / งาน 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 

1.5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

99,490 
 
 

100,000 
 
 

101,000 
 
 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬา 

64,600 
 

70,000 
 

80,000 
 

1.6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 91,890 
  

    101,000 
  

 112,000 
  

การแข่งขันทักษะทางศิลปะ
ภายนอกโรงเรียน 

    58,940 
  

   68,000 
  

    78,000 
  

นิทรรศการศิลปะนักเรียน 25,000 25,000 25,000 
1.7 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงาน
อาชีพ 

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

  92,195 
  

  100,000 
  

  110,000 
  

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรม 

- 
    

    10,000 
  

   10,000 
  

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร 
ห้อง1115 

500,000 
 

- 
 

- 
 

1.8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

การจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

100,000 
 
 

150,000 
 
 

150,000 
 
 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน 
ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น) 

10,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

ภาษาและวัฒนธรรม 40,000 80,000 80,000 
1.9 กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
พัฒนาระบบงานและสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทัน
ยุค 4.0 

60,000 
 
 

65,000 
 
 

70,000 
 
 

ปันยิ้ม อิ่มรัก 45,000 46,000 47,000 
1.10 กิจกรรมลูกเสือ

เนตรนารี 
การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-
เนตรนารี 

35,000 
 

37,000 
 

39,000 
 

การเข้าค่ายพักแรมและทัศน
ศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี 

946,400 
 

993,720 
 

1,043,000 
 

การอบรมลูกเสือจราจร 27,000 28,000 29,000 
 



 

ล าดับ 
 

กลุ่มสาระ / งาน 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
 กิจกรรมลูกเสือ

เนตรนารี (ต่อ) 
การอบรมลูกเสืออนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

19,000 
 
 

20,000 
 
 

21,000 
 
 

การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางลูกเสือ 

17,000 
 

17,000 
 

17,000 
 

การจัดพิธีวันสมเด็จพระมหาธีร
ราชเจ้า 

4,500 
 

4,600 
 

4,700 
 

1.11 กิจกรรมแนะแนว สนับสนุนการบริหารจัดการงาน
แนะแนว 

19,000 
 

20,000 
 

25,000 
 

ส่งเสริมพัฒนาความรู้สู่นักเรียน 14,400 16,400 18,400 
1.12 กิจกรรมเพื่อสังคม

และสาธารณ- 
ประโยชน์ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

1.13 กิจกรรมชุมนุม 
โครงงานเพื่อชีวิต 
จิตสาธารณะ 

การจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนกิจกรรมชุมนุมโครงงาน 
 

115,000 
 
 

125,000 
 
 

130,000 
 
 

1.14 กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

1.15 กิจกรรมส่งเสริม
ความป็นเลิศทาง
วิชาการ 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 

  160,000 
 
  

 160,000 
 
  

  160,000 
 
  

1.16 กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา 

  156,960  
 

  160,000 
  

  160,000 
  

1.17 กิจกรรมต้านทุจริต เตรียมน้อมพร้อมบอก ไม่ลอก
การบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ "3 Ex" 
Excusive, Expert, Expand 
the organization 

     5,000 
 
 
  

    6,000 
 
 
  

    7,000 
 
 
  

1.18 กิจกรรมรัก 
การอ่าน 

วางทุกงาน อ่านทุกคน 
 

30,000  
 

    35,000 
  

    40,000 
  

1.19 กิจกรรมโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
(IS) 

การจัดการเรียนการสอนในวิชา 
Independent study (IS) 
 

  30,000 
 
  

   30,000  
 
 

  30,000 
 
  

 



 

ล าดับ 
 

กลุ่มสาระ / งาน 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 

1.20 กิจกรรมรักษา
ดินแดน 

การดูแลการฝึกภาคสนาม
นักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ 

   29,000 
  

    29,500 
  

    30,000 
  

1.21 กิจกรรมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) 

งานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
 

       1,000 
 
  

     1,000 
 
 

    1,000 
 
  

1.22 กิจกรรมโรงเรียน
คุณภาพการศึกษา 

ประชุมปฏิบัติการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วย วิธีการ Active 
learning 

- 
 
 
 
 

    65,000 
 
 
 
  

    65,000 
 
 
 
  

1.23 งานส านักงานกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

พัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 

     78,500 
  

    80,000 
  

    80,000 
  

1.24 งานพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

  16,000 
 
  

   20,000 
 
  

   20,000 
 
  

1.25 งานรับนักเรียน การรับนักเรียน 405,000 410,000 410,000 
1.26 งานทะเบียนและ

วัดผลฯ 
พัฒนางานวัดผลประเมินผลงาน
ทะเบียนนักเรียนและจัดท าส า
มะโนผู้เรียน 

1,800,000  
 
 

2,000,000 
 
  

2,000,000 
 
  

1.27 งานพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

การพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษายุค
ดิจิทัล 

 763,000 
 
  

 750,000 
 
  

  750,000 
 
  

พัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยี
ส าหรับครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

    47,960 
  

   50,000 
  

    50,000  
 

ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์การ
เรียนรู้ยกก าลังสอง 

4,434,655 
  

1,000,000 
  

1,000,000  
 

1.28 งานห้องสมุด ส่งเสริมการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุด 

  250,000 
  

350,000 
  

  350,000 
  

1.29 งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการ
บริหาร 

1,232,000 
 
  

1,432,000 
 
  

1,432,000 
 
  

 
 



 

ล าดับ 
 

กลุ่มสาระ / งาน 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 
1. กลุ่มบริหารวิชาการ 

1.30 งานประกนั
คุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาระบบงานประกนั
คุณภาพการศึกษา 

    25,000 
  

    27,000  
 

    26,000 
  

1.31 งานประสานความ
ร่วมมือในการ
พัฒนางาน 
วิชาการฯ 

การประสานความร่วมมือใน
การพัฒนางานวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น
(MOU) ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ 

 250,000 
 
 
 
  

   250,000 
  
 
 
 

250,000 
 
 
 
  

1.32 งานวิจัยเพื่อ
การศึกษา 

ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

        2,000 
  

     3,000 
  

     4,000 
  

1.33 งานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์ 

ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
 
 

3,175,200 
 
 
  

3,200,000 
 
 
  

3,200,000 
 
 
  

1.34 งานโครงการ
ห้องเรียน English 
Program 

ห้องเรียนพิเศษ English 
Program 
 

7,608,200  
 
 

8,029,700 
 
  

8,838,125 
 
  

1.35 งานโครงการ
ห้องเรียน พิเศษ 
International 
Program 

ห้องเรียนพิเศษ International 
Program 
 
 

8,495,000 
 
 
  

8,465,000 
 
 
  

8,465,000 
 
 
  

รวมเงิน 34,816,130 30,380,920 31,436,225 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.1 งานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

สนับสนุนการบริหารจัดการ
งานบริหารงานบุคคล 

   179,900 
  

   180,000 
  

   185,000 
  

2.2 งานสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

พัฒนางานสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
 

    14,000 
 
  

    14,000 
 
  

   14,000 
 
  

2.3 งานพัฒนา
บุคลากรและ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 

การศึกษาดูงานและแหล่ง
เรียนรู ้
 
 
 

893,750  
 
 
 
 

895,000  
 
 
 
 

  895,000 
 
 
 
  

 
 



 

ล าดับ 
 

กลุ่มสาระ / งาน 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 งานพัฒนา
บุคลากรและ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 
(ต่อ) 

อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานสห
วิทยาเขตเบญจบูรพา, 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 

  240,000 
 
 
 
  

 240,000 
 
 
 
  

240,000 
 
 
 
  

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสู่
มืออาชีพเพื่อความเป็นเลิศของ
องค์กร, อบรมครูผู้ช่วย 

 422,000 
 
  

423,000 
 
  

 424,000 
 
  

2.4 งานทะเบียน
ประวัติและสถิติ 

ทะเบียนและสถิติ 
 

- 
 

        2,000 
  

        2,000 
  

2.5 งานวิทยฐานะ 
(ขอมี/เล่ือน) 

ส่งเสิมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพครู 

     20,400 
  

     20,400 
  

    20,400 
  

2.6 งานส่งเสริมยก
ย่องและเชิดชู
เกียรต ิ

ครูท่ีหนูรัก 
 
 

    45,000 
 
  

    48,000  
 
 

    52,000 
 
  

2.7 งานกิจการ
นักเรียน 

นักเรียนฝึกความเป็นผู้น า 12,000   13,000  14,000  
ค่ายอบรมนักเรียนผู้น า 8 
เตรียมน้อม 

51,800 
  

52,800 
  

53,800 
  

อบรมค่ายยังลีดเดอร์ 237,350  238,350    239,350  
อ าลาสถาบัน 14,000  15,000  16,000 

2.8 งานวินัยนักเรียน
และความ
ประพฤตินักเรียน 

ส่งเสริมวินัยนักเรียน 
 
 

   17,500 
 
  

   18,500 
 
  

  19,500 
 
  

2.9 งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

    12,000 
  

    14,000 
  

    16,000 
  

2.10 งานป้องกัน แกไ้ข 
ปัญหายาเสพติด 
อบายมุขฯ 

โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

 7,200 
  

 7,200 
  

 7,200 
  

ห้องเรียนสีขาว   41,100     42,100      43,100  
2.11 งานส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม 
วันส าคัญเกี่ยวกับสถาบัน
กษัตริย ์

    73,480 
  

     73,480 
  

    73,480 
  

 
 
 



 
 

ล าดับ 
 

กลุ่มสาระ / งาน 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 งานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
(ต่อ) 

วางพวงมาลารัชกาลท่ี 4 
รัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 9 

    32,200 
  

     32,200 
  

    32,200  
 

วันไหว้คร ู     10,800      10,800       10,800  
2.12 งานรักษาความ

ปลอดภัย 
รักษาความปลอดภัย 
 

195,000 
  

200,000 
  

205,000 
  

2.13 งานคณะสี กีฬาสีภายใน "เบญจรงค์เกมส์"      56,000      58,000      60,000  
เตรียมสวยด้วยสะอาด     30,000      30,000      30,000  

2.14 งานระบบดูแล 
ช่วยเหลือ 
นักเรียน 

เย่ียมถึงเรือน เยือนถึงบ้าน 
สานสัมพันธ์ ผู้ปกครอง 
 

306,000 
 
  

306,000 
 
  

306,000 
 
  

2.15 งานระดับช้ัน และ
ครูท่ีปรึกษา 

ทัศนศึกษา และพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม นักเรียน
ระดับช้ัน ม.4-6 

1,284,800 
 
  

1,291,800 
 
  

1,300,000 
 
  

งานระดับช้ัน   129,840   130,000    135,000  
2.16 งานประสานและ

พัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
 

   18,400 
 
  

  18,400 
 
  

    18,400 
 
  

2.17 กิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE 

TO BE NUMBER ONE 
 

    40,000 
  

    40,000 
  

    40,000 
  

2.18 กิจกรรมจิตอาสา
ป้องกันเอดส์ 

ส่งเสริมศักยภาพและจิตอาสา
เพื่อสังคมของนักเรียนแกนน า
ชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ 

   18,800 
 
  

  18,800 
 
  

   18,800 
 
  

รวมเงิน 4,403,320  4,432,830  4,471,030  
3. กลุ่มบริหารงบประมาณ 

3.1 งานส านักกลุ่ม
บริหาร
งบประมาณ 

งานส านักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
 

 241,000 
 
  

 250,000 
 
  

  250,000 
 
  

3.2 งานการเงิน พัฒนาระบบการเงนิ บัญชี 
เงินเดือนและค่าจ้าง 

    32,000 
  

   5,000 
  

     5,000 
  

3.3 งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 

พัฒนาระบบงานพัสดุ 
 

 722,000    616,000     616,000  

 



 

ล าดับ 
 

กลุ่มสาระ / งาน 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 
3. กลุ่มบริหารงบประมาณ 

3.4 งานระดม
ทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
 
 

  301,000 
 
 
  

  210,000 
 
 
  

  210,000 
 
 
  

3.5 งานประสาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ประชุมงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

    15,000 
 
 
  

   15,000 
 
 
  

  15,000 
 
 
  

3.6 งานทุนการศึกษา งานทุนการศึกษา         8,000          8,000          8,000  
3.7 งานส านักงาน

ผู้อ านวยการ 
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน 

   40,000 
  

   40,000 
  

   40,000 
  

3.8 งานวิจัยสถาบัน พัฒนางานวิจัย     10,000      10,000     10,000  
3.9 งานแผนงาน

โรงเรียน 
การบริหารจัดการด้านนโยบาย
และแผนงานของโรงเรียน 

279,000 
  

  120,000 
  

  120,000 
  

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนา คุณภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนในเครือ
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

   67,000 
 
 
  

    67,000 
 
 
  

    67,000 
 
 
  

รวมเงิน 1,715,000  1,341,000 1,341,000  
4. กลุ่มบริหารทั่วไป 

4.1 งานส านักงานกลุ่ม
บริหารท่ัวไป 

สนับสนุนการบริหารจัดการ
งานส านักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป 

   35,000 
  

   35,000 
  

   35,000 
  

4.2 สารสนเทศกลุ่ม
บริหารท่ัวไป 

สนับสนุนการบริหารจัดการ
งานสารสนเทศกลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 

    2,000 
 
  

     2,000 
 
  

     2,000 
 
  

4.3 งานธุรการ สนับสนุนการบริหารจัดการ
งานธุรการ 

  131,000 
  

  258,000 
  

  260,000 
  

4.4 งานประชาสัมพนัธ ์ พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์     69,460      70,000     80,000  
4.5 งานยานพาหนะ สนับสนุนการบริหารจัดการ

งานยานพาหนะ 
  844,500 

  
  844,500 

  
  844,500 

  
 
 
 



 

ล าดับ 
 

กลุ่มสาระ / งาน 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

2565 2566 2567 
4. กลุ่มบริหารทั่วไป 

4.6 งานอนามัย
โรงเรียน 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  227,000 
  

  180,000 
 

  180,000 
  

4.7 งานอนุรักษ์
พลังงาน 

จัดท าแผนป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน 

     5,000 
  

      5,750 
  

   6,650 
  

4.8 งานส่ิงแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องเรียน
ธรรมชาติ 

210,700 
  

242,305  
 

278,650 
  

4.9 งานรักษาความ
สะอาด 

สนับสนุนการบริหารจัดการ
งานรักษาความสะอาด 

 293,550 
  

  293,550 
  

  293,550 
  

4.10 งานโสตทัศนศึกษา พัฒนาระบบงานโสตทัศนศึกษา   181,000    208,150    239,372  
อบรมนักเรียนแกนน างานโสต
ทัศนศึกษา 

    29,000 
  

    33,350 
  

    38,352 
  

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์
ภาพยนตร์ 

  16,300  
 

    18,745 
  

    21,556 
  

4.11 งานตกแต่งสถานท่ี สนับสนุนการบริหารจัดการ
งานตกแต่งสถานท่ี 

  352,000 
  

  404,800 
  

  465,520 
  

4.12 งานจราจรภายใน
โรงเรียน 

การบริหารจัดการงานจราจร
ภายในโรงเรียน 

- 
 

   700,000 
  

  805,000 
  

4.13 งานโภชนาการ ปรับปรุง/ซ่อมแซม/จัดจ้างเพื่อ
พัฒนางานโภชนาการ 

500,000 
  

  575,000  
 

  661,250  
 

4.14 งานสวัสดิการ 
จัดเล้ียง 

สนับสนุนการบริหารจัดการ
งานสวัสดิการจัดเล้ียง 

  335,000 
  

  335,000 
  

  335,000 
  

4.15 งานอาคารสถานท่ี พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี 5,050,000  5,807,500  6,678,625  
4.16 งานไฟฟ้าและงาน

ประปา 
พัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 

5,510,000 
  

6,325,000 
  

7,273,750  
 

รวมเงิน 13,791,510  16,338,650  18,498,775  
 
 
 


	01 - ปกแผน 3 ปี
	05 - ส่วนที่ 1
	06 - ส่วนที่ 2
	07 - ส่วนที่ 3
	08 - ส่วนที่ 4

