


 
 

บทท่ี๑ 
 

บทนำ 
 

                โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นโรงเรียนมัธยมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปิดสอนนักเรียนท้ังชายและหญิงต้ังแต่ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   

มีผลปรากฏเป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไป  จนได้รับการยกย่องและรับคัดเลือกให้รับรางวัลต่างๆหลายรางวัล  ดังนี้   
 

ปีการศึกษา ๒๕๒๘    

                โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดกลาง 

                โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดกลางท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน  

ปีการศึกษา ๒๕๒๙ 

                โรงเรียนปฏิบัติการตัวอย่างโครงการนำทางสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   เยาวชนและ 

                  ประชาชน     

                โรงเรียนปฏิบัติการตัวอย่างโครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน 

ปีการศึกษา ๒๕๓๐     

                โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรดีเด่นระดับมัธยมศึกษา         

                โรงเรียนท่ีจัดบริการงานแนะแนวดีเด่นของโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนกลาง จากสมาคมแนะแนว 

                   แห่งประเทศไทย                           

                โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่        

                โรงเรียนปฏิบัติการตัวอย่างโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน       

ปีการศึกษา ๒๕๓๑     

               โรงเรียนแม่แบบการแนะแนว 

               โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่             

               ผู้บริหารดีเด่นเขตกรุงเทพมหานคร   ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

                 ( นายอัศวิน   วรรณวินเวศร์ ) 

ปีการศึกษา ๒๕๓๒     

               โรงเรียนดีเด่นโครงการส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม   ของกรมการศาสนา 



 
 

               โรงเรียนรางวัลดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา ๒๕๓๔    

               โรงเรียนท่ีมีผลงานดีเด่นโครงการอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน 

 

ปีการศึกษา ๒๕๓๗    

                ผู้บริหารดีเด่นเขตกรุงเทพมหานคร  ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

                  ( นายเผดิม    สุวรรณโพธิ์ )    

ปีการศึกษา ๒๕๓๘   

                โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น    

ปีการศึกษา ๒๕๓๙   

                โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น  

ปีการศึกษา ๒๕๔๐    

                โรงเรียนชนะเลิศโครงการบรรณารักษ์ชวนอ่าน    กรมสามัญศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๔๑   

                โรงเรียนผู้นำการนิเทศการสอนวิชาภาษาไทย     

                โรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนางานแนะแนวกรมสามัญศึกษา  ส่วนกลางกลุ่มท่ี ๕      

ปีการศึกษา ๒๕๔๒       

                ประธานสหวิทยาเขตเบญจบูรพา 

                โรงเรียนโครงการนำร่องกรมวิชาการในโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนด้านการเรียนรู้ 

                  ปัจจัยสนับสนุน  และกระบวนการวิจัย     

                โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาส่ีมุมเมือง   เพื่อรับเด็กเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา 

                สถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการเยาวชนไทย    

                   ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ   สภากาชาดไทย       

                ศูนย์ประสานงาน  เอ   เอฟ   เอส   เขตกรุงเทพตะวันออก 

               สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น     

ปีการศึกษา ๒๕๔๔     

               โรงเรียนนำร่อง “ โครงการครูดีท่ีหนูรัก”ของกรมสามัญศึกษา     



 
 

               โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ของกรมสามัญศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๔๕   

               โรงเรียนนำร่องปฏิรูปการศึกษา  ปี ๒๕๔๕    

               โรงเรียนน้ำประปาด่ืมได้ 

               สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น 

 

 

ปีการศึกษา ๒๕๔๖    

               โรงเรียนพี่เล้ียงของโรงเรียนในฝัน    

               สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น 

               สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด 

                 ห้องสมุดสารสนเทศ และศูนย์วิทยาศาสตร์ และทอดพระเนตรนิทรรศการ  “ทวิทศวรรษ 

                 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า” 

              ผู้บริหารดีเด่นกรุงเทพมหานครของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

                (นางอ่องจิต   เมธยะประภาส)     

              โรงเรียนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด    

ปีการศึกษา ๒๕๔๗                  

              สถานศึกษาดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ   เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการ 

                สายใยครูและศิษย์       

              รางวัลดีเด่น  สถานศึกษาปลอดลูกน้ำยุงลาย  ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร     

              รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศด้านส่งเสริมนักประดิษฐ์  โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 

                เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    

              รางวัลดีเด่นระดับประเทศด้านส่งเสริมนักคิดคำนวณ  โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ 

                 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

              รางวัลดีเด่น  โครงการผนึกกำลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออกของสำนักอนามัย 

                กรุงเทพมหานคร  

             สถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ  จากสภากาชาดไทย 



 
 

ปีการศึกษา ๒๕๔๘                  

             รางวัลดีเด่นระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  โครงการผนึกกำลังเยาวชนไทยต้านภัยไข้เลือดออก 

             ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคณิตศาสตร์   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

              คณะกรรมการโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนภายในประเทศ  รุ่นท่ี ๒     

             โรงเรียนพี่น้องร่วมก่อตั้งและดูแลโรงเรียนน้อง  คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ปทุมธานี 

             โรงเรียนท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาในโครงการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปีการศึกษา๒๕๔๙      

              รางวัลยอดเยี่ยม  ผู้บริหารรักการอ่าน  จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 

                 เขต ๒  (นายยอร์ช เสมอมิตร) 

             รางวัลโรงเรียนรักการอ่านดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

              โรงเรียนพี่เล้ียงร่วมก่อตั้งและดูแลโรงเรียนน้อง คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

                สมุทรปราการ      

            ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคณิตศาสตร์   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

             ได้เข้าร่วมดำเนินการโครงการแลกเปล่ียนนักเรียนภายในประเทศ  รุ่นท่ี ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๐     

             ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับยอดเย่ียม 

            ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคณิตศาสตร์   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒     

ปีการศึกษา ๒๕๕๑     

             โรงเรียนพี่เล้ียงร่วมก่อตั้งและดูแลโรงเรียนน้อง คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

               อุตรดิตถ์   

            ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคณิตศาสตร์   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒    

ปีการศึกษา ๒๕๕๒      

 

             ประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ 

             ตัวแทนกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม  ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา            

               กรุงเทพมหานคร เขต ๒   



 
 

            ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคณิตศาสตร์   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓     

             โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  วิสาขบูชาโลก   ปี ๒๕๕๓   

                ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง     

            ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคณิตศาสตร์   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒  

ปีการศึกษา ๒๕๕๔     

           ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการคณิตศาสตร์   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕    

             โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยม  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

    สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง “ สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๕ “ 

   รางวัลผู้บริหารรักกการอ่าน ดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ (นาย

สรายุทธ ฟูทรัพย์นิรันดร์ ) 

            ห้องสมุดได้ผ่านการประเมินห้องสมุด ๓ ดี ระดับยอดเย่ียม 

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๖    

           ได้รับรางวัลโรงเรียนผ่านมาตรฐานการประกวดมุมส่งเสริมการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อ 

                 ความคิดท่ีเป็นวิทยาสตร์ในโครงการกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลก  

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

            ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

            สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗  ของ   

      สำนักงานเขตสะพานสูง 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

            โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม “ มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย  

            ได้รับรางวัลโรงเรียนและครูส่งเสริมการอ่านยอดเย่ียม ระดับประเทศ จากบริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด 



 
 

            ได้รับรางวัลสถานศึกษาท่ีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานท่ีประสบความสำเร็จปี พ.ศ.                     

     ๒๕๕๘ ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด  ระดับชมเชย ของสำนักงาน    

     คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

   ได้รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับ

     องค์กร ( School Quality Award : ScQA ) 

   ได้รับรางวัล โรงเรียนมาตราฐานส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

   โรงเรียนได้รับพระราชทานโล่ จากพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  

     ในกิจกรรมจิตอาสาป้องกันเอส์ 

   ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ สิงห์ฆเณศ “ รางวัลนักบริหารยอดเย่ียมแห่งปี ๒๕๕๙ จากสมัชชา

     นักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ( นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ) 

   ได้รับรางวัล MOE AWORDS  สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดย    

     กระทรวงศึกษาธิการ (( นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ) 

   สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าได้รับโล่อุปนายกสมาคมผู้ปกครอง

     ดีเด่น จาก ฯพณฯ ดร.จรัลธา กรรณสูต องคมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       

          นางฉวี ทัศนปรีดา มีความซาบซึ้ง และสำนึกในพระ 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นโรงเรียน
สหศึกษา เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา        กรมสามัญ
ศึกษา  ปั จ จุบั น สั งกั ดสำนั ก งาน เขตพื้ น ท่ี การ ศึกษ า
มัธยมศึกษาเขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีพื้นท่ี  ๑๕ ไร่  ๙๓ ตาราง
วา 
๙๓  ตารางวา   
 



 
 

มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ        พระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงเมตตาบารมี  คุ้มเกล้าฯ พสกนิกรชาวไทย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการศึกษาของเยาวชน นางฉวี ทัศนปรีดา จึงได้เข้าเฝ้าสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี        น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายท่ีดินถมแล้วจำนวน ๑๐ ไร่ ๓ 

งาน  ๒๘  ตารางวา   เมื่อวันพุธท่ี  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๒๖  เพื่อพระราชทานแก่กระทรวงศึกษาธิการ และได้

ประกาศจัดต้ังโรงเรียนเมื่อวันท่ี ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๒๖ โดยใช้ช่ือว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า” 

ตามประสงค์ของ  นางฉวี ทัศนปรีดา ท้ังนี้  คุณหญิ งสุชาดา ถิระวัฒน์  ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการ

กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นเป็นผู้ประสานงานในการจัดต้ังโรงเรียน โดยมีผู้บริหารคนแรก คือ นายอัศวิน 

วรรณวินเวศร์   ปีการศึกษา ๒๕๓๔  ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาและงบประมาณจากกรมสามัญ

ศึกษา ทำให้โรงเรียนได้ขยายเนื้อท่ีเพิ่มอีกจำนวน ๓ ไร่ มีเนื้อท่ีรวม ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๒๘ ตารางวา  ต่อมาปี

การศึกษา ๒๕๔๙ ผู้อำนวยการยอร์ช  เสมอมิตร ได้หาเงินจำนวน ๑๖,๙๕๐,๐๐๐ บาท โดยจัดพิธีทอดผ้าป่า

การศึกษา ซื้อท่ีดินจำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๖๕ ตารางวา จึงทำให้ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อท่ีรวมเป็นจำนวน ๑๕ ไร่ 

๙๓ ตารางวา 

ปีงบประมาณ ๒๕๒๖ 
 - ได้จัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  

ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง : อาคาร ค.ส.ล. ๒ ช้ัน ดาดฟ้า ขนาดกว้าง  ๑๑ เมตร ยาว ๕๙ เมตร ยื่นหน้า ขนาด
กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๖  เมตร เนื้อที่ใช้สอย ช้ัน ๑ - ๒ ช้ันละ ๘๒๕  ตารางเมตร  
รวม ๑,๖๕๐ ตารางเมตร ราคาส่ิงปลูกสร้างตามทะเบียน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท   

- ได้จัดสร้างอาคารพักนักการภารโรงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า    
ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง : อาคาร ค.ส.ล. ๒ ช้ัน ทรงจ่ัว ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร  
เนื้อท่ีใช้สอย ช้ัน ๑ – ๒ ช้ันละ ๑๒๐ ตารางเมตร รวม ๒๔๐ ตารางเมตร ราคาส่ิงปลูกสร้างตามทะเบียน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 

- ได้จัดสร้างรั้วด้านหน้า ป้ายช่ือ ป้อมยาม 
 
 
ปีงบประมาณ ๒๕๒๗ 
 -  ได้จัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (รูปตัวE) 

 ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง : อาคาร ค.ส.ล. ๕ ช้ัน ทรงจ่ัว (รูปตัวE) ขนาดกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๘๙ เมตร    
 ยื่นหน้า ๓ ส่วน ขนาดกว้าง ๑๑  เมตร ยาว ๑๖ เมตร เนื้อที่ใช้สอย ช้ัน ๑-๕ ช้ัน ละ ๑,๕๐๗ ตาราง   
 เมตร รวม ๗,๕๓๕ ตารางเมตร ราคาส่ิงปลูกสร้างตามทะเบียน ๕,๒๑๗,๐๐๐ บาท 

  
ปีงบประมาณ ๒๕๒๘ 
 - ได้จัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (รูปEส่วน๒) 



 
 

ราคาส่ิงปลูกสร้างตามทะเบียน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ปีงบประมาณ ๒๕๓๐ 
      -    ได้จัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (รูปตัวEส่วน๓)  ราคาส่ิงปลูกสร้างตาม 

          ทะเบียน ๕,๒๑๗,๐๐๐ บาท 
     -    ได้จัดสร้างเรือนแถวพักนักการภารโรงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
          ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง : เรือนแถว ค.ส.ล. ช้ันเดียว ทรงจ่ัว ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร  
          เนื้อที่ใช้สอย ๑๒๐ ตารางเมตร ราคาส่ิงปลูกสร้างตามทะเบียน ๖๑๔,๔๐๐๐ บาท 

- ได้จัดสร้างเรือนแถวพักนักการภารโรงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
           ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง : เรือนแถว ค.ส.ล. ช้ันเดียว ทรงจ่ัว ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๗ เมตร  
           เนื้อที่ใช้สอย ๑๑๙ ตารางเมตร ราคาส่ิงปลูกสร้าง ณ วันท่ีได้มา ๔๘๗,๔๒๔ บาท 

ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ 
 - ได้จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ฉวี ทัศนปรีดา 

ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง : อาคาร ค.ส.ล. ๒ ช้ัน แบบพิเศษ ทรงจ่ัว ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร 
ยาว ๔๐ เมตร ช้ันล่างเป็นโรงอาหาร ช้ัน ๒ เป็นหอประชุมและโรงพละศึกษา เนื้อที่ใช้สอย  
ช้ัน ๑-๒ ช้ันละ ๘๐๐ เมตร รวม ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ราคาส่ิงปลูกสร้างตามทะเบียน  
๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

- ได้จัดสร้างเรือนเพาะชำเกษตร 
ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง : อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว ทรงจ่ัว ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๓ เมตร  
เนื้อที่ใช้สอย ๑๖๑ ตารางเมตร ราคาส่ิงปลูกสร้าง ณ วันท่ีได้มา ๔๙๗,๐๕๕บาท    
                 

ปีงบประมาณ ๒๕๓๔ 
 - ได้จัดบ้านไม้เรือนไทย 

ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง : บ้านไม้ช้ันเดียวใต้ถุนสูง ทรงไทย ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร  
เนื้อที่ใช้สอย ๗๒ ตารางเมตร ราคาส่ิงปลูกสร้าง ณ วันท่ีได้มา ๒๒๒,๖๒๘ บาท 

 
ปีงบประมาณ   ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖ 
 - ได้จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์อาคารทศวรรษ 

ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง : อาคาร ค.ส.ล. ๔ ช้ัน แบบพิเศษ ทรงจ่ัว ขนาดกว้าง ๒๘ เมตร  
ยาว ๓๒ เมตร ช้ันล่างเป็นโรงอาหารเฟื่องฟ้า ช้ัน ๒ เป็นห้องสมุด ช้ัน ๓ เป็นห้องโสตทัศนศึกษา ช้ัน ๔ 
เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์  เนื้อที่ใช้สอย ช้ันละ ๑-๔ ช้ันละ ๘๙๖ ตารางเมตร 

 
ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ (ต่อ ) 



 
 

 -     -    ได้จัดสร้างเสาธง 
         ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง : เสาธงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร  
         เนื้อที่ใช้สอย ๕๐ ตารางเมตร ราคาส่ิงปลูกสร้างตามทะเบียน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ปีงบประมาณ ๒๕๔๐ 
 -  ได้จัดสร้างอาคารพลศึกษา 

 ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง : อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียวทรงจ่ัว ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร 
 เนื้อท่ีใช้สอย ๒๐๐ ตารางเมตร ราคาส่ิงปลูกสร้าง ณ วันท่ีได้มา ๙,๗๒๘,๐๐๐ บาบ 

- ได้จัดสร้างอาคารเล้ียงไก่  
ลักษณะส่ิงปลูกสร้างตามทะเบียน : อาคาร ค.ส.ล. ช้ันเดียว ทรงจ่ัว ฝาเหล็กตาข่าย ขนาดกว้าง   ๑๐ 
เมตร ยาว ๒๐ เมตร เนื้อที่ใช้สอย ๒๐๐ ตารางเมตร ราคาส่ิงปลูกสร้าง   ณ วันท่ีได้มา           
๑๐๒,๐๐๐ บาท 

- ได้จัดสร้างสนามบาสเกตบอล 
ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง : สนาม ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๓๑ เมตร ยาว ๓๙ เมตร เนื้อที่ใช้สอย                       

          ๑,๒๐๙ ตารางเมตร ราคาส่ิงปลูกสร้าง ณ วันท่ีได้มา ๕๖๓,๘๗๘ บาท 
ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ 
 - ได้จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ “สมบูรณ์   เสาวรัตน์-นิ่มลออ” 

ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง : อาคาร ค.ส.ล. ๒ ช้ัน ใต้ถุนโล่ง ทรงจ่ัว ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๔๘ เมตร 
ช้ันล่างเป็นใต้ถุนโล่ง ช้ัน ๑ เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ช้ัน ๒ เป็นหอประชุม  
“สมบูรณ์เสาวรัตน์-นิ่มละออ” เนื้อท่ีใช้สอย ช้ัน ๑-๒ ช้ันละ ๗๖๘ ตารางเมตร รวม ๑,๕๓๖ ตาราง
เมตร ราคาส่ิงปลูกสร้างตามทะเบียน ๑๐,๙๗๐,๐๐๐ บาท 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ 
 - ได้จัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง : อาคารเรียนแบบ สปช. ๒/๒๘  ๔ ช้ัน ๙ ห้องเรียน บันไดด้านเดียว ขนาด
กว้าง ๙.๔๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร เนื้อที่ใช้สอย ๒,๑๐๕.๖๐ ตารางเมตร ราคาส่ิงปลูกสร้าง 
ณ วันท่ีได้มา ๔,๕๗๘,๐๐๐ บาท 

 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 - ได้จัดสร้างเสาธง 

ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง : เสาธงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑ เมตร 
เนื้อที่ใช้สอย ๖๖ ตารางวา ราคาส่ิงปลูกสร้าง ณ วันท่ีได้มา ๔๔๔,๐๐๐ บาท 
 

- ได้จัดสร้างลานอเนกประสงค์ หลังคาโครงเหล็กคลุม 
ลักษณะส่ิงปลูกสร้าง : ลานอเนกประสงค์ หลังคาโครงเหล็กคลุม ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร 
 ยาว ๗๙ เมตร เนื้อที่ใช้สอย ๒,๓๗๐ ตารางเมตร ราคาส่ิงปลูกสร้าง ณ วันท่ีได้มา  



 
 

 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
 - ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา ด้วยวิธีการ e – Auction ขนาด  ๓๐  ๔๐ 

 ตารางเมตรราคา ๒,๙๙๖,๐๐๐ บาท   สัญญาเลขท่ี  ๑/๒๕๕๕  ลงวันท่ี  ๗ พ.ย. ๒๕๕๔    
ด้วยเงินอุดหนุน  แล้วเสร็จ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๕ 

- .ปรับปรุงกันสาดกันแดดอาคาร ๒๕ ปี ด้วยวิธีการสอบราคาจ้างราคา 
๕๘๘,๐๐๐ บาท สัญญาเลขท่ี  ๒/๒๕๕๕  ลงวันท่ี ๒๘ ธ.ค ๒๕๕๔  ด้วยเงินอุดหนุนแล้วเสร็จ  
๑๖ก.พ. ๒๕๕๕ 

     -    ปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร ด้วยวิธีการสอบราคาจ้างขนาด ๑๖.๓๐๒๖.๕๐  ตารางเมตร  
          ราคา ๙๑๑,๐๐๐ บาท สัญญาเลขท่ี  ๗/๒๕๕๕  ลงวันท่ี ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๕  ด้วยเงินอุดหนุน      
          แล้วเสร็จ ๑ ก.ค. ๒๕๕๕ 
     -    ปรับปรุงและติดต้ังระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิคส์ด้วยวิธีการจัดจ้างด้วยวิธีการพิเศษ                    
          ราคา ๖,๖๖๐,๐๐๐ บาทสัญญาเลขท่ี  ๑๙/๒๕๕๕  ลงวันท่ี ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๕  ด้วยเงินรายได้    
          สถานศึกษา แล้วเสร็จ  ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๕ 

 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 - ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ช้ัน วิธีการจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคา  ๔๓,๙๒๐,๐๐๐ บาท 

สัญญาเลขท่ี ๒๕ / ๒๕๕๗ ด้วยเงินอุดหนุน  แล้วเสร็จ ๕  ธ.ค. ๒๕๕๘ 
 
- ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าชายคาอาคารอเนกประสงค์ฉวี  ทัศนปรีดา จัดจ้างด้วยวิธีการพิเศษ  

ราคา ๑๗๕,๐๐๐ บาท สัญญาเลขท่ี ๒๑ / ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๓ มิ.ย. ๒๕๕๗  ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 
แล้วเสร็จ ๓ ก.ค. ๒๕๕๗ 

- ปรับปรุงห้องคุณหญิงสุชาดา  ถิระวัฒน์  จัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาจ้าง ราคา ๒๒๗ ,๙๗๓.๗๗ บาท สัญญา
เลขท่ี ๒๒ / ๒๕๕๗  ลงวันท่ี ๘ ก.ค. ๕๗  ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา แล้วเสร็จ  
๑๓ ส.ค. ๒๕๕๗ 

- ปรับปรุงและติดต้ังหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ( เพิ่มเติม )  จัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาจ้าง       

๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
- การก่อสร้างโดม วันท่ีเริ่มการก่อสร้าง ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และจะส้ินสุด     

สัญญา วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ งบประมาณในการก่อสร้าง ๒,๙๙๖,๐๐๐ บาท  
(สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)   รูปแบบของงานท่ีทำเป็นงานหลังคาคลุมลานกีฬา เป็น
แบบไร้โครงสร้าง ขนาดในการก่อสร้าง กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ประโยชน์ในการก่อสร้างครั้งนี้
เป็นลานกีฬา   เข้าแถวเคารพธงชาติ ประกอบการเรียนการสอน 

     รวม ๓,๕๘๔ ตารางเมตร ราคาส่ิงปลูกสร้างตามทะเบียน ๑๑,๑๔๒,๐๐๐ บาท 
 



 
 

ราคา  ๔๔๓,๐๐๐ บาท สัญญาเลขท่ี ๒๔ / ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๕  ส.ค. ๒๕๕๗  ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 
แล้วเสร็จ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๗ 

- ก่อสร้างโรงอาหารช่ัวคราว จัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ  ราคา ๒๑๐,๐๐๐ บาท สัญญาเลขท่ี ๓๔ / ๒๕๕๘          
ลงวันท่ี ๑๖ ต.ค. ๕๗  ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา แล้วเสร็จ ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๗ 

- ก่อสร้างโรงอาหารช่ัวคราว (เพิ่มเติม)  จัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ  ราคา ๑๗๐,๐๐๐ บาท  
สัญ ญ าเลขท่ี  ๔๓  / ๒๕๕๘    ลงวัน ท่ี  ๑๑  ธ .ค. ๕๗   ด้ วยเงิน รายได้สถาน ศึกษา แล้ว เสร็จ                      
๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 - ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ราคา ๕๘๓,๙๕๕ บาท สัญญาเลขท่ี ๔๕/๒๕๕๘  ลง

วันท่ี ๗ ม.ค. ๕๘  ด้วยเงินอุดหนุน  แล้วเสร็จ ๒๓  มี.ค.  ๒๕๕๘ 
- ปรับปรุงห้อง Sound  Lab  ห้องเรียน ๕๐๕ และห้อง ๕๐๖ จัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ  ราคา ๕๘๐,๐๐๐ บาท 

สัญญาเลขท่ี ๖๒ / ๒๕๕๘   ลงวันท่ี ๗ เม.ย. ๕๘  ด้วยเงินรายได้สถานศึกษาแล้วเสร็จ ๑๗  พ.ค. ๒๕๕๘ 
- ปรับปรุงหลังคาคลุมอัฒจันทร์เชียร์กีฬา   จัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา   ราคา  ๖๗๖,๐๐๐ บาท  
- สัญญาเลขท่ี ๗๖ / ๒๕๕๘  ลงวันท่ี ๒๙ พ.ค. ๕๗  ด้วยเงินอุดหนุน แล้วเสร็จ ๒๘ ก.ค.  ๒๕๕๘ 

 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 - งานจ้างปรับปรุงแนวทางเดินอาคารเรียนน้อมเกล้า ๑ ช้ัน ๓ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงิน 

จำนวน ๒๒๔,ooo บาท 
- จ้างปรับปรุงยกระดับพื้นและปูกระเบื้องใต้อาคารสมบูรณ์ -เสาวรัตน์ นิ่มละออ ด้วยเงินรายได้

สถานศึกษา เป็นเงินจำนวน ๕o๘,ooo บาท 
ปีงบประมาณ ๒๕๖o 
 - จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน ๒๕ ปี ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงิน จำนวน ๑๗๗,๘ooo บาท 

- จ้างปรับปรุงพื้นห้องเรียนและปูกระเบ้ืองแนวทางเดินช้ัน ๕  ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงิน 
จำนวน ๔๙๘,๖oo บาท 

- จ้างปรับปรุงหน้าห้องสำนักงาน ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงิน จำนวน ๗๑๘,ooo บาท 
- จ้างปรับปรุงห้องเรียน ๕๑๕,๕๑๖, และห้องพักครู ๕๑๗ พร้อมส่ือ-อุปกรณ์ ด้วยเงินรายได้

สถานศึกษา เป็นเงินจำนวน ๙๖๙,ooo บาท 
- จัดจ้างปรับปรุงพื้นท่ีรอบบริเวณอาคารเรียนน้อมเกล้า ๓๓ ปี ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงิน 

จำนวน ๔๓๙๕๘๗.๖o บาท 
- จ้างปรับปรุงพื้นบริเวณลานเสาธงหน้าโรงเรียน ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินจำนวน ๔๗๘,ooo 

บาท 
 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 - จัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนน้อมเกล้า ๑ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินจำนวน 



 
 

๑,๙๑๗,๘๓๒ บาท 
- จัดจ้างก่อสร้างโครงลิฟท์ คสล. ๕ ช้ัน พร้อมติดต้ังลิฟท์โดยสาร ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงิน

จำนวน ๒,๘๔o,๑oo บาท 
- จ้างปรับปรุงห้องรับรอง ๑๑๔ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินจำนวน ๔o๙,๗oo บาท 
- จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมสมบูรณ์ - เสาวรัตน์ นิ่มลออ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงิน

จำนวน  ๕๓๓,๓๕๗ บาท   
- จ้างปรับปรุงโรงอาหารเฟื้องฟ้า ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินจำนวน ๖๔๖,๕oo บาท 
- จ้างทาสีรั้วกำแพงโรงเรียน ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินจำนวน  ๑๖๔,ooo บาท 
- จ้างปรับปรุงห้อง ๑๑๘ เป็นห้องกลุ่มบริหารบุคคล ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงินจำนวน 

๒๑๙,๗oo บาท  
- จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมคุณย่าฉวี ทัศนปรีชา ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา เป็นเงิน

จำนวน ๒๑๙,๗ooo บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

                                                        
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 



 
 

 
พระเก้ียว    คำว่า “ เกี้ยว “ เป็นคำนาม  หมายถึงเครื่องประดับศีรษะ หรือเครื่องสวมจุก     
                เป็นคำกริยา แปลว่า ผูกรัด หรือ พัน  เครื่องสวมจุกราชาศัพท์เรียกว่า  “พระเกี้ยว” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                           ชงโค      เฟื่องฟ้าชมพู    
 

        ชงโค เป็นต้นไม้ยืนต้น เป็นสมุนไพรใช้ทำยาได้  ใบของชงโคเมื่อพับเข้าหากันจะมีลักษณะคล้ายกับการ
พนมมือ  หมายถึงลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  เป็นผู้นอบน้อม และกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม    
        เฟื่องฟ้าชมพู   มีดอกสี4รสวรชมพู ลักษณะดอกเป็นช่องามสะพรั่ง หมายถึง ลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้ามีความเข้มแข็งอดทน   สดใสงดงาม และมีความสมัครสมานสามัคคีกัน 
 
 
 
 
 
 
 
สีฟ้า  หมายถึง   

๑. ท้องฟ้า  กว้างใหญ่ไพศาล  ลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าต้องเป็นผู้ท่ีมีจิตใจกว้าง 
 เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่โอบอ้อมอารี  มีน้ำใจ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ใจแคบ          

            ๒. ฟ้าอยู่สูง        
            ๓. เจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน  เป็นโรงเรียนท่ีพระราชทานท่ีดินให้สร้างโรงเรียน        
            ๔. ฟ้า สีแห่งความสดใส เย็นตาน่ามองลูกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าต้องเป็นผู้มีใจร่าเริง  แจ่มใส 
               สุภาพ  อ่อนน้อม ใครเห็นใครชอบ        
 สีชมพู  หมายถึง  สีลูกพระเกี้ยว 
 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
 

สีประจำโรงเรียน 



 
 

 
 
 

 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทำเนียบผูบ้ริหารโรงเรียน 
            นับต้ังแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ามีผู้บริหารโรงเรียน   
จำนวน   ๑๐  ท่าน  คือ 

๑. นายอัศวิน วรรณวินเวศร์       พ.ศ. ๒๕๒๖ -  ๒๕๓๓ 
๒. นายเผดิม สุวรรณโพธิ์          พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๙ 
๓. นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง       พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๓ 
๔. นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก           พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ 
๕. นางอ่องจิต เมธยะประภาส     พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖ 
๖. นายยอร์ช เสมอมิตร            พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๑ 
๗ นายสรายุทธ ฟูทรัพย์นิรันดร์    พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ 
๘. ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน      พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘                                                                         
๙. นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง พ.ศ. ๒๕๕๘ - จนถึงปัจจุบัน                                                                                                                                            

 

 

 

 

“ พระสิทธัตถะมหามุนี ” 
 

๒. ข้อมูลด้านผู้บริหาร 

นายจิณณภัทร   พิบูลวิทิตธำรง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 



 
 

                                                                                                                                                                   

  

                                                                                                                       

     

 

 

 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน    นายจิณณภัทร   พิบูลวิทิตธำรง 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท ( ครุศาสตรมหาบัณฑิต ) สาขา การบริหารการศึกษา 
 

๓.๒ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ๔ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 ๑ ) นายเจริญ    บุตะเขียว วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ( ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ) 

ปฏิบัติหน้าท่ีรองอำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 ๒ ) นายอัศวชัย    อ่อนนาเรนทร์ 

 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ( ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต )
ปฏิบัติหน้าท่ีรองอำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 ๔ ) นายคมศักดิ์ หาญสิงห์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ( ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต )
ปฏิบัติหน้าท่ีรองอำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

 ๔ ) นางอิศรา ร่วมนิคม  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ( ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต )
ปฏิบัติหน้าท่ีรองอำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

      นายเจริญ    บุตะเขยีว 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

  นายอัศวชัย    อ่อนนาเรนทร์ 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

นายคมศักด์ิ หาญสิงห์ 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

นางอิศรา    ร่วมนิคม 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 



 
 

 

แหล่งข้อมูล : งานบุคลากร  ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2561 

 

 

 

 

 
 

จำนวน ( คน ) 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 252 279 531 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 246 283 529 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 235 293 528 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 206 352 558 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 230 324 554 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 237 329 566 
รวมนักเรียนทั้งหมด 1,406 1,860 3,266 

     แหล่งข้อมูล : งานทะเบียนวัดผล ณ วันท่ี 19 กุมภาพัน2๕๖๑ 

 

ประเภทบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ผู้อำนวยการ 1 - - 1 - 
รองผู้อำนวยการ 2 2 - 4 - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3 12 11 4 - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 19 15 9 - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 9 17 17 8 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 13 14 3 - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 5 7 10 2 - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5 6 7 4 - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 12 13 5 - 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4 23 22 5 - 
งานแนะแนว - 6 4 2 - 

รวม 44 117 113 47 1 

๓.ข้อมูลครูและบุคลากร 

๔.ข้อมูลนักเรียน 

ระดับชั้น 



 
 

    

 

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าต้ังอยู่ในเขตสะพานสูง  ซึ่งมีพืน้ท่ีปกครองเพียงแขวง

เดียวคือ แขวงสะพานสูง ประชากรประมาณ ๗๖,๗๓๙ คน แบ่งออกเป็น ๑๗ หมู่บ้าน คำว่า “สะพานสูง” 

เป็นช่ือของท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งมีลำคลองมากมายคลองใหญ่ๆ ท่ีใช้สัญจรมาช้านาน  และมีช่ือเสียงมากคือ คลอง

แสนแสบ  คลองบ้านม้า  คลองลาดบัวขาว  คลองแม่จันทร์  และคลองวังใหญ่  เป็นต้น การสัญจรใช้ทางน้ำ

เป็นหลักมาต้ังแต่โบราณ จึงจำเป็นต้องสร้างสะพานสูง  ซึ่งเป็นลักษณะท่ีมีอยู่โดยท่ัวไปในพื้นท่ีให้เรือน้อยใหญ่

ลอดผ่านใต้สะพานได้สะดวกรวมถึงประชาชนสามารถใช้สะพานเดินข้ามคลองไปมาหาสู่กันได้ท้ังสองฝ่ังคลอง

อีกทางหนึ่ง  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นที่มาของคำว่า “สะพานสูง” 

๕.๑  สภาพชุมชนโดยรอบ 

สภาพแวดล้อมภายนอกบริเวณโรงเรียนประกอบด้วยชุมชนบ้านจัดสรรใหม่  ศูนย์การค้าต่างๆบริษัท

ห้างร้าน  สำนักงานเขตสะพานสูง  มีสถานท่ีสำคัญบริเวณใกล้เคียง  ได้แก่ 

๑. วัดลาดบัวขาว  หรือ วัดราชโยธา                

๒. บ้านทรงไทย  สุไลมาน –  ฟารีดา 

๓. วัดบางเพ็งใต้ 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ท่ีสำคัญคือ  โกเดนท์เพลส  ( Golden  Place ) ดำเนินการโดยบริษัท

สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ คลองแสนแสบ เขตสะพานสูง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เขตสะพานสูง 

๕.๒  สภาพของผู้ปกครองนักเรียน 

ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพหลักคือ  ธุรกิจส่วนตัว  

รับจ้าง  ข้าราช และค้าขาย  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว

ต่อปี  มากกว่า ๓๖๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๓ – ๕ คน 

อาชีพหลักของชุมชนคือ   ทำการเกษตร  รับจ้าง  ธุรกิจต่างๆส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยท่ัวไป  คือ การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าราคาถูก 
 

โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  

 สภาพที่เป็นโอกาส โรงเรียนมีจุดแข็ง ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๕.ข้อมูลชุมชน 

  

 



 
 

๑. สถานท่ีต้ังของโรงเรียนต้ังอยู่ในทำเลท่ีดี ติดถนนใหญ่ ทำให้การเดินทางของนักเรียนเป็นไป

ด้วยสะดวก สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสวยงาม ร่มรื่น  และมีความปลอดภัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๒. โรงเรียนมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารท่ีชัดเจน  มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติและ

บทบาทหน้าท่ีของครูและทางการศึกษาอย่างชัดเจน มีการนิเทศ กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย่างเป็นระบบต่อเนื่องและเข้มแข็ง 

๓. มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  โดยครูท่ีปรึกษาจะต้องไปเยี่ยม

บ้านนักเรียนทุกคน 

๔. มีการจัดกิจกรรมท่ีปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมอย่างหลากหลาย เป็นรูปธรรม  และสามารถ

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการนำ

นวัตกรรมเทคโนโลยี ใช้แหล่งเรียนรู้ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน

อย่างสม่ำเสมอ 

๖. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการบริหารจัดการ  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกด้วย 

๗. ผู้ปกครองและชุมชนมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ภายใต้การดำเนินงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ 

สภาพที่เป็นข้อจำกัด   โรงเรียนมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องสถานท่ีภายใน  ซึ่งคับแคบ  มีห้องไม่เพียงพอ   

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  ซึ่งผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและเช่ือมั่นในคุณภาพจึงส่งบุตร

หลานเข้าร่วมสอบแข่งขันในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  เป็นจำนวนมากปีละกว่า 

๒,๐๐๐ คน  แต่โรงเรียนมีขีดความสามารถในการรับนักเรียน ม.๑  ได้ไม่เกิน ๖๐๐  คน และ ม.๔ อีกเล็กน้อย 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพัฒนา

หลักสูตรและจัดแผนการเรียนท่ีหลากหลายให้สอดคล้องกับสภาพความพร้อม  ความต้องการของผู้เรียนและ

ท้องถิ่นโดยจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ     เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการทำวิจัยในช้ันเรียนใช้การ

ประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
  

๖.ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา 

๗.ข้อมูลอาคารสถานที่ 



 
 

 
             อาคารเรียน  มีจำนวน  4 หลัง โรงฝึกงานจำนวน – หลัง ส้วม ๕๖ ห้อง  สระว่ายน้ำ – สระ   
สนามเด็กเล่น – สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม สนามเทนนิส – สนามโรงยิม 
หลัง หอประชุม ๒ แห่ง ห้องปฏิบัติการ ๓๗ ห้อง ห้องสมุด ๒ ห้อง ห้องเรียนสำหรับนักเรียนในโครงการพิเศษ 
๑๒ ห้อง          
 

 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ต้ังอยู่เลขท่ี 78   แขวงราษฎร์พัฒนา  เขตสะพานสูง  จังหวัด

กรุงเทพมหานคร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ประเมินรอบสาม  เมื่อวันท่ี ๑๓ ถึง ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มี

การจัดการศึกษา ๑ ระดับ คือ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : มัธยมศึกษา  มีบุคคลกรครูจำนวน ๑๓๕ คน  

ผู้เรียนจำนวน ๓,๖๗๘ คน รวมทั้งสถานศึกษา  มีบุคลากรครูจำนวน ๑๓๕ คน 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา แสดงในตารางสรุปผลได้ดังนี้    

ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
๑ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
๒ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีมาก 
๓ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
๔ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น  ดีมาก ดีมาก 
๕ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 
๖ ๗ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
๗ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 
๘ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ   

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
ดีมาก 

๙ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ดีมาก 

๑๐ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
๑๑ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน  

และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
ดีมาก 

๑๒ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ดี 
 

๘.ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 



 
 

จุดเด่น 
            ด้านผลการจัดการศึกษา 

       ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีความใฝ่รู้
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  มีการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา มีผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
        ด้านการบริหารจัดการ 
        สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ การพัฒนาสถานศึกษา  ผลการส่งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
 
        ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษามีพัฒนาการท่ีดีของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
จุดควรพัฒนา 
          ด้านผลการจัดการศึกษา 
          การปรับปรุงโรงอาหารให้เหมาะสม  ความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า   การรู้จักเลือกบริโภค
อาหารประเภทท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  การส่งเสริมการปรับความคิด  จิตใจ  ให้ความเห็นความสำคัญใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆทักษะกระบวนการคิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระวิชาคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  และภาษาต่างประเทศ 
           ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
           การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารท้ัง ๔ กลุ่มในสถานศึกษา  การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปช้ันหนึ่ง ( สพม.๒ ) ภายใน ๑๕ วัน  การดูแลระบบ
ไฟฟ้า  สายไฟ  ถังดับเพลิง  การซ้อมอพยพ 
            ด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
การนำผลประเมินครูแต่ละคนไปพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
            ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
                 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน คุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

           ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 



 
 

                ๑) ควรปรับปรุงโรงอาหารให้มีขนาดท่ีเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน  ตรวจสอบในเรื่องของความ
ปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท ๑  ตู้น้ำด่ืม  ตลอดจนเครื่องลวกช้อนว่ามีการต่อสายดิน ( Ground ) 
ครบถ้วน 
                 ๒) ทำโครงการ Clean Food  Good  Test และ  Food  Safety  ส่งเสริมระบบการดูแลโรง
อาหาร ( Canteen ) ให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นและควรส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์
ต่อร่างกาย 
                 ๓) ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมปรับความคิด  จิตใจ  ให้เห็นความสำคัญในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทุกๆด้านของตนเองอยูเ่สมอ  โดยสถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรมอย่างเป็นระบบ  ฝึกให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง  ทบทวนส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีไม่ดี  มีสำนึกในส่ิง
ท่ีกระทำ ยกระดับความคิดเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
                 ๔)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่อง  โดยพัฒนาโครงการ
ชุมนุมโครงงานเพื่อชีวิต  มุ่งเน้นให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนส่งเสริมทักษะการคิดอย่างหลากหลาย
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
                  
 ๕) ผู้เรียนควรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนและสรุปความรู้จากการเรียน  รู้จักกำหนดเป้าหมาย
ในการเรียนและอนาคต  กระตุ้นให้ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนค่อนข้างต่ำพัฒนาตนเอง  มีความตระหนกัในการ
เรียน  การสอบท้ังภายในโรงเรียน   ระดับชาติ ( O-NET ) และการเรียนซ่อมเสริม  ได้รับการกระตุ้นความคิด
ในการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
          ๒) ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
                  ๑)  สถานศึกษาควรทำการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานท้ัง ๔ กลุ่ม ในสถานศึกษาอย่างน้อยปี
ละ ๑ เรื่อง 
                  ๒)  ผู้บริหารสถานศึกษาควรรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือไปช้ันหนึ่ง  ( สพม.๒ )ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีมีการประชุม 
                  ๓)  สถานศึกษาควรตรวจตราดูระบบไฟฟ้า สายไฟ  ถังดับเพลิง  การซ้อมอพยพ  เนื่องจากตัว
อาคารสถานท่ีคบแคบและมีอายุการใช้งานมานาน 
        
         ๓) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็สำคัญ 
                 สถานศึกษาควรนำผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  ประเมินการจัดการเรียนการสอน
ประเมินการวัด  แบบทดสอบของครูทุกคนมาพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
         ๔) ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
                      - 
 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี  ( Good  Practice )  ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 



 
 

 
๑.กิจกรรมชุมนุม โครงงาน “โครงงานเพื่อชีวิต  ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างต่อ 

สร้างสรรค์  จากจิตนาการสู่การปฏิบัติ  ตามความถนัดความสนใจให้ประโยชน์ต่อสังคม” เป็นวิธีการสืบค้น
ข้อมูลโดยใช้กระบวนการทางวิจัยท่ีมีรูปแบบท่ีชัดเจน  ผู้เรียนค้าหาข้อมูลด้วยตนเอง  รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์
และมีระบบ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและใช้ทักษะชีวิตอย่างพอเพียง  มีการแสดงผลงาน  ประกวด
ผลงานทุกส้ินปี และส่งเสริมให้ผู้เรียนนำผลงาน “คนธรรม์ ( T.U.N.) ร่วมใจ  ประสานวัน ประสานรัก” เข้า
ประกวดโครงงานคุณธรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๑  เลิศล้ำ  รู้รอบ  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 

๒.โครงการห้องเรียนพิเศษ  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดสอนระดับละ ๒ ห้อง  โดย 
การสอบคัดเลือก  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนท่ีมีความรู้ความสามารถพิเศษให้มีความเป็นเลิศ  ได้รับความ
ร่วมมือ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามโครงการ MOU มาให้
ความรู้ในช่วงวันหยุด  จัดค่ายการเรียนรู้เพื่อสอนเสริมพิเศษ  สอนเสริมหลังเลิกเรียน  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เข้าแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน  โอลิมปิกระดับชาติ
ครั้งท่ี๕ ตามโครงการ สอวน. จำนวน ๒ คน  รางวัลเหรียญเงิน  โอลิมปิกระดับชาติครั้งท่ี ๖ จำนวน ๓ คน  
รางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน  และเหรียญทองแดง  โอลิมปิกระดับชาติครั้งท่ี ๗ จำนวน ๕ คน รางวัล
ชนะเลิศ  รางวัลเหรียญเงิน ประเภทบุคคล  ประเภททีม  และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งแชมป์เปี้ยนคะแนนรวม  
การแข่งขันคณิตศาสตร์  ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  
สพฐ.  ณ เกาะบาหลี  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 



 
 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าได้ร่วมกันวางแผนกำหนดนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนให้ 

โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบ  TUN Model  ดังนี้ 
 

กระบวนการบริหารงานแบบ  TUN Model 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ได้กำหนดการขับเคล่ือน  3  ประการ  โดยใช้กระบวนการ
บริหารงานแบบ  TUN Model    ประกอบด้วย 
              1. การใช้  ICT ให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0  ( Technology : T )  สนับสนุนให้มีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้าง 
สรรค์  เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของคนสังคม  โดยอาศัยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย คือ 

            1.1 Internet  เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการค้นคว้าหาความรู้  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงต้อง 
สนับสนุนให้นักเรียน เข้าถึง Internet ได้ง่าย 
                      1.2  ความคิดสร้างสรรค์  หลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เปิดโอกาส ให้นักเรียน กล้าท่ีจะ
คิดนอกกรอบหรือต่อยอดจากตำรา 

 1.3  การปฏิสัมพันธ์กับสังคม  เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและ 
ทำงานร่วมกันในสังคมได้  
                       ซึ่งปัจจัยท้ัง 3 ข้อ จะสามารถสร้างและพัฒนาคน ให้สามารถค้นหาความรู้ต่างๆ มาปะติด 
ปะต่อและประยุกต์เข้ากับงานท่ีทำสามารถต่อยอดและพัฒนาส่ิงใหม่ๆ ได้  

    2. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ( Unity : U ) เป็นความกลมกลืนภายในตนเองและความ 

  ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

 

 
  

TUN MODEL 

 

Technology 

    การใช้  ICT  
ให้สอดคล้องกับยุค 

Thailand 4.0 
 

 

 

Unity 

ความเป็น 
น้ำหนึ่งใจเดียวกัน    

ความร่วมมือ 
 

วางแผน  INPUT กระบวนการ PROCESS 
 

Noble Man 

ความรู้คู่คุณธรรม 

การเป็นผู้ดี 

 

ผลลัพธ์ OUTPUT 

 



 
 

สอดคล้องของแต่ละบุคคลภายในกลุ่ม  ความเป็นหนึ่งเดียวคงอยู่ได้ด้วยการรวมพลังงานและพลังความคิด 

ด้วยการยอมรับและเห็นคุณค่าในความหลากหลายของสมาชิก ซึ่งมีผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเป็น 

การคงอยู่ด้วยศรัทธาท่ีมีต่อกันและต่องานท่ีทำ  รวมถึงการให้ความร่วมมือกันในโรงเรียน 

    
3.ความรู้คู่คุณธรรม ( Noble Man : N ) ในท่ีนี้รวมถึง การเป็นผู้ดี  ซึ่งมีเป้าหมายในการ 

พัฒนานักเรียนใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีสุข มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการ
ประกอบอาชีพในอนาคต  

        นอกจากนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโรงเรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ขับเคล่ือนสู่สภาพแห่ง

ความสำเร็จ   โดยการใช้ กลยุทธ์   BEST  STRATEGY   ซึ่งประกอบด้วย 
 

B  
Break  through  thinking   

E  
Expert   

S  
Service  mind 

T  
Team work 

มุ่งส่งเสริมให้คณะครู  บคุลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน  มีการ
พัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบมี
แบบแผนการคิดในเชิงวิเคราะห์  
สังเคราะห์อย่างเป็นกระบวนการ
และรู้จักสร้างความคิดในทาง
สร้างสรรค์หรือการคิดนอกกรอบ 
ทั้งในด้านการเรียนและการดำรง 
ชีวิตประจำวัน 
 
 

มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้
มีความรู้  ความสามารถอย่าง
ชัดเจน ถ่องแท้ ในสาขาวิชาท่ี
ปฏิบัติการสอนและงานที่ได้ 
รับมอบหมายอย่างมืออาชีพ                
จนบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
มีระบบการนิเทศภายในที่
เข้มแข็ง รวมถึงนักเรียนทุกคน
ที่เลือกศึกษาในแผนการเรียน
ตามความถนัดได้รับการ
พัฒนา ตามกระบวนการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

มุ่งส่งเสริมและปลูกฝงั                     
ให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้มี
จิตใจของนักบริการ  มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิต
สาธารณะ รู้จักเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม  มีหลักคุณธรรมใน
การดำเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน
ของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็น
ทรัพยากรบุคคล ท่ีมคีุณค่า
ของสังคมและประเทศชาติ 

มุ่งส่งเสริมการทำงานอย่าง
เป็นระบบ  โดยการพัฒนา
ทีมงานให้มีประสิทธิภาพ   
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมโดยให้ทุกคนได้ร่วมคิด  
ร่วมทำ   ร่วมตัดสินใจและ
ร่วมแก้ไขปัญหาเพ่ือเป้าหมาย
ด้านคุณภาพและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน
เป็นสำคัญ 

 

               ท้ังนี้นอกจากการออกแบบและพัฒนาโดยใช้กระบวนการบริหารงานแบบ TUN Model และการ

ใช้ กลยุทธ์  BEST  STRATEGY  ในการขับเคล่ือนการบริหารงานแล้วนั้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ยังได้ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นกระบวนการและวิธีการต่างๆท่ีโรงเรียนใช้เพื่อทำให้งานสำเร็จ  โดยใช้

กระบวนการ ADLI  ได้แก่ A : Approach , D : Deployment , L : Learning และ I : Integration   ดังนี้ 

              ขั้นแนวทาง ( Approach : A )  เป็นการวางแผนกำหนดวิธีการท่ีใช้และออกแบบนวัตกรรม 
เพื่อให้กระบวนการบรรลุผลโดยพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการท่ีตอบสนองข้อกำหนดของหัวข้อต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้เกิดความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการต่างๆ ต้องทำงานอย่างเป็นระบบ   



 
 

               ขั้นการนำไปปฏิบัติ  ( Deployment : D ) เป็นการดำเนินการโดยใช้แนวทางตามท่ีวางแผน
และออกแบบนวัตกรรมไว้  เพื่อตอบสนองข้อกำหนดต่างๆของหัวข้อท่ีมีความเกี่ยวข้องและสำคัญต่อองค์กร  
อย่างคงเส้นคงวา ครอบคลุมและท่ัวถึงในทุกหน่วยงาน 
              ขั้นการทบทวนและการปรับปรุง  ( Learning : L )  เป็นการปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยใช้
วงจรการประเมินและการปรับปรุง   เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดดของแนวทาง 
โดยใช้นวัตกรรม  มีการแบ่งปันความรู้จากการปรับปรุงท่ีดีขึ้นและนวัตกรรมกับหน่วยงานและกระบวนการอื่น
ท่ีเกี่ยวข้องภายในองค์กร 
              ขั้นการบูรณาการ  ( Integration : I ) เป็นการใช้แนวทางท่ีสอดคล้องกันให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันกับความต้องการขององค์กร   มีการใช้ตัวช้ีวัด สารสนเทศและระบบการปรับปรุงท่ีช่วยเสริมกระบวน 
การและหน่วยงานท่ัวท้ังองค์กร  มีแผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์การเรียนรู้และการปฏิบัติการ  
ท่ีมีความสอดคล้องกลมกลืนกันทุกกระบวนการและหน่วยงาน 


