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เปลี่ยนแปลง ปรับพัฒนา เพื่อสถานศึกษาปลอดภัย



โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา
จดัพธิวีางพวงมาลาถวายราชสกัการะ

เนือ่งในวนัปิยมหาราช 
พทุธศกัราช ๒๕๖๔

  

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อ�านวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา น�าคณะผู้บริหารและข้าราชการครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา 
ถวายราชสกัการะ ณ พระบรมราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เมื่อวันเสาร์ท่ี 23 ตุลาคม 2564 เพื่อน้อมร�าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่ องในวันป ิยมหาราช  
มี อ งค ์ ก รห ลั กของ โ ร ง เ รี ยน เต รี ยมอุ ดมศึ กษ า  
และโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั 
เข ้าร ่วมพิธี โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย ดร.วรรณดี  
นาคสุขปาน ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมน�าคณะผู้บริหาร  
คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และผูเ้ข้าร่วมพิธียนืสงบน่ิงเป็นเวลา 89 วนิาท ีณ ห้องเกยีรตยิศ 111 ตกึ 2 เม่ือวนัองัคาร 
ที ่12 ตลุาคม 2564 เวลา 08.30 น. โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

พธิน้ีอมร�ำลกึ 

เนือ่งในวนัคล้ำยวนัสวรรคต
พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธิเบศร  

มหำภมูพิลอดลุยเดชมหำรำช  

บรมนำถบพติร
๑๓ ตลุำคม ๒๕๖๔
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พธิถีวำยพระพรชยัมงคล
พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั

เนือ่งในโอกำสมหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ 
๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๔

  

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น�าคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องเกียรติยศ 111 ตึก 2 
เมื่อวันพุธท่ี 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้จัดท�าสมุดลงนามถวายพระพรออนไลน์ 
บนหน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.triamudom.ac.th
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ดร.วรรณด ีนาคสขุปาน ผูอ้�านวยการโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา น�าคณะผูบ้รหิารโรงเรยีนร่วมพธิถีวายพระพรชยัมงคล 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง  
12 สงิหาคม 2564 ณ ห้องเกยีรตยิศ 111 ตกึ 2 เมือ่วนัพุธที ่11 สงิหาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยปฏิบัติตามมาตรการ 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และในโอกาสนี้โรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษาได้จัดท�าสมุดลงนามถวายพระพรออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.triamudom.ac.th

พธิถีวำยพระพรชยัมงคล
สมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์พระบรมรำชินนีำถ พระบรมรำชชนนพีนัปีหลวง

เนือ่งในโอกำสมหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ  
๑๒ สงิหำคม ๒๕๖๔
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ดร .วรรณดี  นาคสุ ขปาน ผู ้ อ� านวยการ โรง เ รี ยน 
เตรียมอุดมศึกษา น�าคณะผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ หัวหน้าตึกเรียน หัวหน้างาน และคณะครูเข้าร่วมพิธี 
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ ห้องเกียรติยศ 111 ตึก 2  
เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. โดยปฏิบัติ 
ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

พิธถีวำยพระพรชยัมงคล
สมเดจ็พระนำงเจ้ำสทุดิำ  

พชัรสธุำพมิลลกัษณ พระบรมรำชินี

เนือ่งในโอกำสมหำมงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษำ 
๓ มถินุำยน ๒๕๖๔
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สาราณียกรแถลง
  

“วันเดือนปีท่ีผ่านมา โอ้ ต.อ.จ๋ารักยังแจ่มจ้า ไม่เลื่อน...” เพลงปิ่นหทัยยังคงสะท้อนถึงความรู้สึก ความรัก  
ความคิดถึงของพวกเราชาวเตรียมอุดมฯ ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะเป็นเวลาเกือบ 2 ปีแล้วที่เราทุกคนต้องใช้ชีวิต 
ภายใต้สภาวการณ์วิกฤตทางโลกชีวภาพซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการด�าเนินชีวิตของทุกคน ตลอดช่วงระยะเวลา 
ที่ผ่านมา เราทุกคนต้องพบเจอกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในการด�าเนินชีวิตมากมาย แต่ก็ท�าให้เกิด 
การเรียนรู้ ถอดบทเรียน ปรับพัฒนา เพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น

ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้เง่ือนไข 
และข้อจ�ากัดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กิจกรรมหลายกิจกรรมได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนแบบปกติ (On-Site) ได้ และยังคงด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงถือได้ว่าโรงเรียนได้ขับเคลื่อนไปอย่าง “ชีวิตวิถีใหม่” ที่แท้จริง

แต่อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนมีความตั้งใจที่จะน�านักเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคนกลับมาเรียนในโรงเรียน 
ท่ีรักยิ่งของพวกเรา โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ ่นที่ 84 ที่จะได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศที่อบอุ่น 
ของโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก โรงเรียนจึงได้มีการวางแผน และก�าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียน 
เป็นสถานศึกษาปลอดภัยตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ท�าให้ทุกภาคส่วนเกิดความเชื่อมั่น และที่ส�าคัญที่สุด คือ 
เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการเร่งด่วน คือ การจัดให้นักเรียน
และบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้อย่างเร็วที่สุด

ในวารสารฉบับนี้ ผู ้อ ่านทุกท่านจะได้อ่านบทความ “การเปลี่ยนแปลง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”  
โดยผู้อ�านวยการ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน และจะได้รับทราบข่าวสารและข้อมูลการประกวดแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ  
ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ยอดเยี่ยมภายใต้ข้อจ�ากัดของสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมี 
ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร และประมวลภาพกิจกรรมในภาคเรียนนี้

ขอขอบคุณผู้อ่านที่ติดตามอ่านวารสารเตรียมอุดมศึกษามาโดยตลอด กองบรรณาธิการยินดีรับฟังความเห็นจาก 
ทุกท่าน เพื่อจะได้พัฒนาคุณภาพวารสารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

เมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ  เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เสียงร้องเพลงปิ่นหทัยที่สะท้อนถึงความรู้สึก ความรัก ความคิดถึง
ของพวกเราชาวเตรียมอุดมฯ จะกลับมาดังกึกก้องอีกครั้งหนึ่ง แล้วพบกันฉบับหน้า

คมชาญ สุนทรวงศ์
สาราณียกร
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สารจากผู้อ�านวยการโรงเรียน

ด้วยความรักและปรารถนาดีเสมอ

(ดร.วรรณดี นาคสุขปาน)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนได้พัฒนา 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ด้านความปลอดภัย ปรับปรุงสถานที่ให้มีความโล่ง โปร่ง อากาศ
ถ่ายเท จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาดเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงเพื่อดูแล 
พืน้ทีส่าธารณะให้มคีวามสะอาดปลอดเชือ้ตลอดเวลา ความปลอดภัยด้านบุคคล  
เตรียมครูและบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อให้มีภูมิต้านทานโรค บริหาร
จัดการข้อมูลนักเรียนและประสานกับหน่วยงานที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถมาเรียนได้ตามปกติ (On-Site)

ส่วนที่ 2 ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) 
และปกติ (On-Site) เพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีลักษณะการจัด 
การเรยีนการสอนแบบ Hybrid เพือ่ให้นกัเรยีนเข้าเรยีนได้ทัง้สองทาง ทัง้กลุม่
ที่เรียนที่บ้านและกลุ่มที่มาเรียนที่โรงเรียน โดยมีการเอื้ออ�านวยความสะดวก
ในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็นเบื้องต้น 

ส่วนที่ 3 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลย ี
สมัยใหม่ และโลกเรียนรู ้ใหม่โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  เป็นพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�าปรึกษาตลอดโครงการ มีการท�า AAR 
ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาระหว่างการพัฒนาร่วมกัน ก่อให้
เกิดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เป็นความโดดเด่นในความพยายาม 
ของครทูีจ่ะแก้ปัญหาการเรยีนการสอนออนไลน์และการค�านงึถงึภาวะการเรยีน
ถดถอย (Learning Loss)

 ปีการศึกษา 2564 นับเป็นปีที่โรงเรียนยังต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤตของโลกชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง
เกิดขึ้นภายในโรงเรียน จึงต้องปรับพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัยตามมาตรการความปลอดภัย 6 มาตรการหลัก  
6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวดของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 วารสารเตรียมอุดมศึกษาฉบับนี้เป็นฉบับที่รวบรวมผลการด�าเนินงานด้านศักยภาพของนักเรียนจากการที่โรงเรียน
ได้บ่มเพาะความรู้ทักษะ ประสบการณ์จากกิจกรรม และโครงการที่ส�าคัญ ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่โรงเรียนไม่ได้หยุดที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นตัวแทนประกวดแข่งขัน เพื่อให้
นักเรียนค้นพบตนเอง ส่งผลลัพธ์ให้นักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับเขตพื้นที่/จังหวัด ระดับชาติ เอเชียและระดับ
นานาชาติมากมาย และเตรียมความพร้อมส�าหรับการศึกษาต่อในระดับการเรียนที่สูงขึ้นและการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 
เพื่อให้เกิดพหุปัญญาเป็นคนรู้รอบด้าน มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 พร้อมเผชิญโลกแห่งอนาคต
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นางวรรณดี นาคสุขปาน
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายกิตติภพ ภวณัฐกุลธร
รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายทรงเกียรติ เทพประเสน
รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรี มานพ เพ็ญรัศมี
รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร

นายเจริญ บุตะเขียว
รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

คณะผู้บริหาร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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กลุ่มบริหารงบประมาณและงานสารบรรณ : ต่อ 116
งานทะเบียน : ต่อ 125
งานวัดผล : ต่อ 126
งานการเงิน : ต่อ 160
โทรสารธุรการ : 0 2252 7002

ผู้จัดท�า : นายณัฐพัชร์ เพ็ชรสิมาลัย
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ตึก 1

ตึก 60 ปี

ตึกเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษาบรมราชินีนาถ

ตึกคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ

ตึก 81 ปีตึก 80 ปี

ตึกศิลปะตึก 3

ตึก 55 ปี

ตึก 9

ตึก 2

วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

ตึกเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พ.ศ. 2562 - 2565
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ขอแสดงความยินดี
แก่

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรต ิเป็น “ศิษย์เก่าเกียรติยศ” ประจ�าปี 2564
ประเภทผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม และประเทศชาติ

จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ วันที่ 10 กรกฎาคม ของทุกปี

ศิษย์เก่าเกียรติยศ
ประจ�าปี 2564

ประเภทผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม และประเทศชาติ

มุมมองที่มีต่อการพัฒนาวิชาชีพครู
อาชพีครถูอืเป็นอาชพีทีม่คีวามส�าคญัต่อการพฒันา 

ประชากรของประเทศชาติ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 
ทีส่�าคญัคอืเยาวชนของชาตทิีจ่ะเตบิโตต่อไปในอนาคต 
เพ่ือที่จะน�าความรู้ความสามารถไปพัฒนาประเทศ 
ให้มีความเจริญก้าวหน้าสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เพราะฉะนั้นองค์กรที่รับผิดชอบต่อการผลิตพัฒนาครู
ต้องเป็นองค์กรที่เห็นความส�าคัญของวิชาชีพครู  
ซึ่งเป็นพลวัต เป็นพลังส�าคัญในการสร้างก�าลังคน 
ที่ประเทศต้องการในด้านต่าง ๆ ทั้งในมิติด ้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ตลอดจน
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และชีวภาพที่ก่อให้เกิดวิกฤต 
ต่อสภาวการณ์โลก จึงเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่ยังได้เห็น
วิชาชีพครูยังเป็นวิชาชีพที่มีความส�าคัญต่อการสร้าง
รากฐานในด้านทรัพยากรบุคคล เป็นเสาหลักของ 
ความมั่นคงของประเทศ
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผ่านการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลส�าเร็จเป็นแบบอย่างได ้
ของส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ประจ�าปีงบประมาณ 2564 ระดับ เหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีแก่คุณครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทครู  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดังนี้

ได้รบัการคดัเลอืกเป็นผูส้ร้างสรรค์เยาวชนคนสร้างชาต ิสาขา ผูส้ร้างสรรค์พฒันาส่งเสรมิ
กิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจ�าปี 2564 ภายใต้โครงการ “เยาวชนคิดดี ท�าดี มีคุณธรรม 

ส่งเสริมศาสนา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสังคม” (ครั้งที่ 5) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2564 จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์
พัฒนาสังคม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ครูผู ้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า  
สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจ�าปี พ.ศ. 2564 รางวัลระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
ประเภทบุคคล ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

นางจันทนี หงษ์หิรัญพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ครูเตรียมอุดมศึกษารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
ประจ�าปี 2564 รางวัลเกียรติบัตร  

“ปิยชนน์ คนการศึกษา”  
ประจ�าปี 2564

นางนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางลัดดา ฉิมพาลี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพิพัฒน์ ประภัสสรพิพัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

นางสาวขวญัรตัน์ ตัง้พษิฐานสกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดี
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ (คศ.3) ตามค�าสั่งส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

นางนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

(เชิงประจักษ์ ว 13) 

นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองค�า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาต่างประเทศที่ 2 

นางจันทนี หงษ์หิรัญพันธ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี

นายบรรจบ ช�านาญภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

และพลศึกษา

ขอแสดงความยินดี
ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ
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นางจินตนา อินทเศียร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวศิวพร ไชยพยอม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวขวัญรัตน์ ตั้งพิษฐานสกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นางสาวพิมพ์พิร์สุ สุพิพิชญ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวโสภิต เปรียญกิจไพศาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ศาสนา และวัฒนธรรม
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นางสาวพมิพศิา กุลประสติู

นายรฐัธรรมนญู เปรมชัยพร

นายอรรนพ คนเทีย่ง

นายปัญจพล บลุาลม

นายอรรถพล ศรไีพจติรวรกลุ

นายอนุวฒัน์ วงษ์ราช 

นางสาวศริโิชค อภิภัชผ่องใส

ว่าท่ีร้อยตร ีนิพรร สาลี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

กลุม่สาระการเรยีนรูสั้งคมศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีข้าราชการครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ตามค�าสั่งส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 104/2564 ลว.12 มีนาคม 2564  ดังนี้

ยินดีต้อนรับและแนะน�าครูใหม่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
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“ความทรงจ�าประทับใจ งดงามในกาลเวลา”

โรงเรียนเตรยีมอุดมศกึษาจดัพิธีแสดงมทุติาจิตแด่ครผููเ้กษยีณอายรุาชการในปีงบประมาณ 2564 มีองค์กรหลกั 
ของโรงเรียนเข้าร่วม โดยจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด และถ่ายทอดสดทาง YouTube Live ผ่านเพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ณ ห้องเกียรติยศ 111 ตึก 2

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2564
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
วิทยฐานะ ครูช�านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2538
เกียรติประวัติ พ.ศ. 2553 ครูดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 - ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
วิทยฐานะ ครชู�านาญการพเิศษ  

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
บรรจุรับราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2524
เกียรติประวัติ พ.ศ. 2559 ครูอาวโุสดีเด่น โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา
 พ.ศ. 2547 ครูดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 - นายทะเบียนวัดผล
 - ครูผู้สอนรายวิชาพรรณพืชกับคุณภาพชีวิต
ข้อคิดที่ฝากไว้
“ท�าตามหน้าทีข่องตนเองให้เตม็ความสามารถ รบัผดิชอบในหน้าทีข่องตนเองให้เต็มท่ี  
โดยท�าตามกฎระเบียบ ความถูกต้อง อดทน ยุติธรรมกับทุกคนทุกฝ่าย”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
วิทยฐานะ ครูช�านาญการพิเศษ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
บรรจุรับราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2527
เกียรติประวัติ พ.ศ. 2561 ครูอาวโุสดีเด่น โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา
 พ.ศ. 2552 ครูดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 - ครูผู้สอนวิชาพรรณพืชกับคุณภาพชีวิต,
   วิชาพื้นฐานการด�ารงชีวิต

นางสาวจุฑารัตน์ จรูญรักษ์

นางสาวสุดารัตน์ วิริยาธิปัตย์

นายพัฒนา สุทธิรอด
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
วิทยฐานะ ครูช�านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
บรรจุรับราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2538
 - ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อคิดที่ฝากไว้
“น�า้ใจจากครรูุน่พ่ี รุน่เดียวกัน และรุน่น้องทีช่่วยเหลอืกันและกัน นักเรยีนน่ารกัขยนัขนัแขง็ 
คอยช่วยเหลือครูในบางเร่ืองเป็นอย่างดี และขอฝากคติไว้ว่าความพยายามอยู่ท่ีไหน 
ความส�าเร็จก็ยังคงอยู่ที่นั่นแน่นอน”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
วิทยฐานะ ครูช�านาญการพิเศษ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
 - ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 
ข้อคิดที่ฝากไว้
“ได้มาสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เด็กนักเรียนมีศักยภาพ ครูอาจารย์มีน�้าใจ 
โรงเรียนยังคงรักษาชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคม สิ่งที่อยากฝากถึงครูรุ่นน้อง  
ใครท�าดี ขอให้สิ่งดีนั้น ย้อนมาคุ้มครอง ขอให้มีโชคมีชัย ไม่มีภัยมาเบียดเบียน  
ให้มีความเจริญในชีวิต ขอให้จิตใจมีแต่ความสงบสบาย”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
วิทยฐานะ ครูช�านาญการพิเศษ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บรรจุรับราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2533
เกียรติประวัติ พ.ศ. 2561 ครูอาวโุสดีเด่น โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา
 พ.ศ. 2556 ครูดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 - หัวหน้าตึกคุณหญิงหรั่ง กันตารัติ
 - เหรัญญิกมูลนิธิโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 - ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา 
ข้อคิดที่ฝากไว้

นางสาววไลพร ผังวิวัฒน์ 

นางสาวจิดาภา ตันวิเชียร

นางรัตน์สุณี สุขพณิชนันท์

“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการบริหารงานเป็นตึกเรียน  
โดยแต่ละตึกเรียน จะมีครูหลากหลายวิชาและต่างวัย จึงท�าให้สามารถพัฒนา 
การอยู่ร่วมกันเสริมสร้างความสามัคคี เรียนรู้การท�างานร่วมกันเป็นทีม มีการดูแล 
ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี อยากฝากให้ครูรุ ่นพี่เป็นแบบอย่างที่ดี  
ด้านหน้าที่ความรบัผดิชอบ การวางตนให้เหมาะสมแก่ครรูุน่น้อง เพือ่สานต่อความเป็น
ครูทีด่สีบืไป”
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
วิทยฐานะ ครชู�านาญการพิเศษ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บรรจุรับราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2525
เกียรติประวัติ พ.ศ. 2556 ครอูาวโุสดีเด่น โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา
 - ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารกิจการ 

  นักเรียนและบุคลากร
 - หัวหน้าตึก 3 
 - ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
วิทยฐานะ ครูช�านาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
บรรจุรับราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2537
 - หัวหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

  บรมราชินีนาถ
 - ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
วิทยฐานะ ครูช�านาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
บรรจุรับราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2531
เกียรติประวัติ พ.ศ. 2562 ครูอาวโุสดีเด่น โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา 

พ.ศ. 2554 ครูดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
- รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 - ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการค�านวณ,  
  รายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
วิทยฐานะ ครูช�านาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
บรรจุรับราชการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2536
 - ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการค�านวณ,  

  รายวิชาการเขียนโปรแกรม 

นางสาวนนทลี รัตนสิทธิ์

นางสาววัลยา เลิศวิสุทธิไพบูลย์

นางชัชนี หวังทางมี

นางสาวอารมณ์ จุลมณฑล 
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วรรณดี นาคสุขปาน

การเปลี่ยนแปลง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศีกษา

การก้าวสูก่ารเปลีย่นแปลงในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนทุกโรงเรียน 
ต่างต้องปรับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาวะ ป้องกัน
การแพร่กระจายของเชือ้โรค ด้วยการใช้เทคโนโลยใีนการเรยีน 
การสอนเพื่อลดจ�านวนช่ัวโมงที่เกินเกณฑ์ที่จะเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนต้องท�าความเข้าใจ 
ปรบัตวั และยอมรับสิง่ทีเ่กดิข้ึนในโลกชวีภาพทีส่่งผลกระทบ
ต่อการด�ารงชีวิตไปทุกส่วน รวมถึงปรับวิถีการท�างาน วิถี 
การเรียนการสอนแบบใหม่ให้เหมาะสม 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปรับวิธีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้แพลตฟอร์ม Google Classroom เป็น Learning 
Station และใช้ Zoom เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้  
ซ่ึงเป็นกลไกการจัดการเรียนรู้ที่เข้าถึงวิธีการจัดการเรียนรู ้
ท่ีสามารถเสรมิกจิกรรมการเรียนการสอนของครูและนกัเรยีน 
กลายเป็นความโดดเด่นด้านความพยายามทีค่ณุครปูรบัปรงุ
และพฒันาการจดัการเรยีนการสอนให้เหมาะสมกบัธรรมชาตวิชิา  
เพื่อส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู ้ของนักเรียนมากที่สุด  
ดังตัวอย่างการพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้

1. การเรยีนการสอนออนไลน์ในกลุม่สาระการเรยีนรู้

ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน  
ภาษาญีปุ่่น ภาษาสเปน ภาษาจนี ภาษาเกาหล)ี มุง่เน้นพฒันา
ทกัษะทางภาษาท่ีจ�าเป็น (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) และวฒันธรรม
ของเจ้าของภาษา รวมทั้งบูรณาการชิ้นงานเพื่อลดภาระงาน
ของผู้เรียน โดยเน้นการเรยีนการสอนแบบ Active Learning 
และกิจกรรมที่หลากหลาย มีการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน 
ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ตามธรรมชาติวิชาและเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
อาทิ Quiz Live worksheet ร่วมกับ Platform หลักอย่าง 
Zoom และ Google Meet

2. การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เน้นการกระจาย 
ศักยภาพให้ครูผู้สอนทุกคนได้มีการประชุมเพื่อระดมสมอง 
(Team Teaching) ในแต่ระดับชั้น เกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนการสอน สื่อนวัตกรรม การบูรณาการภาระงาน การวัด
และการประเมินผลให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด และธรรมชาติ
ของแต่ละรายวิชา

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นอกจากการใช้
โปรแกรมหลักคือ Google Meet และ Zoom ในการจัด 
การเรียนการสอนแล้ว ครูผู้สอนได้ใช้เกม โปรแกรมหรือ 

แอปพลเิคชนัเสรมิ เพือ่ให้การเรยีนการสอนออนไลน์มคีวาม
น่าสนใจมากขึน้ และดงึความสนใจของนกัเรยีน เช่น Kahoot 
Google Slide Quiz กระตุ้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และ 
มีส่วนร่วมในการตอบค�าถาม หรือใช้ Zoom Breakout 
Rooms แบ่งกลุ่มนักเรียนอภิปราย แล้วน�าเสนอในคาบ 
นั้น ๆ ทั้งนี้ครูผู้สอนแต่ละคนจะพยายามหาเทคนิคหรือ 
วิธีการสอนต่าง ๆ เพ่ือให้การเรียนการสอนออนไลน์สนุก 
และไม่น่าเบื่อส�าหรับนักเรียน

4. การสอนที่โดดเด่นของรายวิชาในกลุ ่มสาระ 

การเรียนรู้ศิลปะ เน้นทักษะการสอนในลักษณะการปฏิบัติ 
ให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดเจน รวมถึงทฤษฎีที่เป็นทฤษฎี 
ส่งเสริมความรู้ที่น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน และทักษะท่ีเน้น 
ให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ รวมถึง
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ คือประเด็นหลักของ 
กลุ่มสาระวิชาศิลปะ และที่ส�าคัญคือ นักเรียนเรียนแล้วต้อง
มีความสุขและมีอิสระทางความคิด ครูยอมรับความคิดเห็น
ของนักเรียนและต่อยอดความคิด ความคิดสร้างสรรค์ 
และจินตนาการแบบไม่ปิดกั้น

5. การสอนออนไลน์ของรายวชิาต่าง ๆ  ในกลุม่สาระ
การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใช้เทคโนโลยี 
และสารสนเทศมาช่วยจัดระบบชั้นเรียนและห้องเรียน 
ส�าหรับการจัดการเรียนรู ้ให้แก่ผู ้เรียนทุกคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การใช้ระบบ Google Classroom 
เป็นแพลตฟอร์มส�าหรับจัดระบบชั้นเรียนของรายวิชาต่าง ๆ  
เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน เป็นช่องทางหนึ่ง 
ในการสอนออนไลน์ สามารถจัดเกบ็ข้อมูลผูเ้รยีน เกบ็ชิน้งาน
นักเรียน แบบฝึกหัด เอกสารประกอบการเรียน แหล่งข้อมูล
การเรียนรู้ต่าง ๆ การส่งงานของผู้เรียนสามารถตอบกลับ 
(Feed back) และติดตามผู้เรียนรายบุคคลได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนีก้ารสอนออนไลน์ สามารถเลอืกใช้สือ่การสอน
เทคโนโลยี ในรูปแบบที่หลากหลาย ท�าให้ผู้เรียนมีความ 
ตื่นตัวในการเรียนรู้อยู่เสมอ (Active Learning) รวมถึง 
การใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศมาช่วยในการวัดและ 
ประเมินผลผู้เรียนซึ่งมีความรวดเร็วและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการวัดและประเมินผลผู้เรียนอีกด้วย

ในส่วนปัจจัยเสริมที่ท�าให้การจัดการเรียนการสอน
ด�าเนนิการอย่างมีประสทิธภิาพประสทิธผิล ซึง่กลุม่สาระการ
เรียนรู้ได้ประมวลเพื่อน�าเสนอความคิดเห็น ประกอบด้วย

1. การจดับรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ การจดัการ 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพถอืเป็นปัจจยัเสรมิในการพฒันา
งานของครูผู ้สอน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอ�านวยความสะดวก  
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วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
อีกด้วย หากมีการจัดสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการ
เรียนรู ้เป็นอย่างดีจะท�าให้ครูและนักเรียนมีความรู ้สึก 
ที่ดีในการเรียนรู้ มีผลต่อสภาพจิตใจ รวมถึงการรับรู ้ 
ของผู้เรียนด้วย

2. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของครผููส้อน 

นอกจากผู้เรียนจะเป็นแรงจูงใจที่ส�าคัญให้ครูจัดการเรียนรู้
แล้วนั้น การสร้างแรงจูงใจที่ครูได้รับจากการส่งเสริมและ
สนับสนุน ตามสายงาน เช่น การเลื่อนขั้นเงินเดือน การได้
รับรางวัลยกย่องชมเชย การให้รางวัลที่เป็นเกียรติกับ 
ครูผู ้สอน การส่งเสริมพัฒนาความรู ้ความสามารถของ 
ครูผู้สอน และการได้รับสวัสดิการที่ดี ถือเป็นปัจจัยเสริม  
เป็นตัวกระตุ ้นเสริมแรงให้ครูแสดงพฤติกรรมเชิงบวก 
ในการท�างาน โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ 

ในการใช้สื่อเทคโนโลยี วิธีการจัดการเรียนรู ้โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทักษะการใช้อุปกรณ์และแอปพลิเคชัน
ใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอน 

4. วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม เทคโนโลยีสื่อการสอน 

ที่ทันสมัยเป็นสื่อกลางท�าให้นักเรียนเข้าใจง่าย และการ
สนับสนุนที่ดีของนักเรียนและผู ้ปกครอง การได้รับการ
สนับสนุนเรื่องสื่อเทคโนโลยีจากฝ่ายบริหาร

5. การดูแลเอาใจใส่และความรับผิดชอบในการ

จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ความรู้ความสามารถ 
ที่เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ ครูสามารถปรับเนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรู ้ และการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสภาพผูเ้รยีน รวมถึงทศันคตแิละบคุลกิภาพ
ของครูผู้สอน

6. การน�าปัญหาและข้อบกพร่องในการจดัการเรยีน

การสอนออนไลน์ที่ได้รับการสะท้อนจากนักเรียนและ 
ผู้ปกครองมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

7. การมอบนโยบายและตดิตามผลการจัดการเรยีน

รู้รวมทั้งการวัดผลและประเมินผล 

8. กลไกการขับเคลื่อนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีการประชุมครูเพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั จากนัน้ครูผูส้อนแต่ละระดบัประชุมเพ่ือวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน บูรณาการเนื้อหา ให้มีความเหมาะสม
กับระยะเวลาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 บรูณาการ
เพื่อลดภาระงานให้แก่นักเรียน บางเนื้อหานักเรียนศึกษา 
ด้วยตนเอง เป็นการมอบหมายลักษณะ Take Home  
ให้ระยะเวลาในการท�าแบบฝึกหัดส่ง นักเรียนได้เรียน 
เนื้อหาครบถ้วน ครูผู ้สอนในแต่ละระดับพูดคุยกันเป็น 
ระยะ ๆ  แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อรับทราบปัญหา 

และร่วมกนัหาแนวทางแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ รบัฟังเสยีงสะท้อน
และความคิดเห็นจากนักเรียน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชัดเจนในโรงเรียน 
1. มี เทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในห ้องเรียนและ 

ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียน 
อืน่ ๆ  หลกัสตูรการสอนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของโรงเรยีน
เตรียมอุดมศึกษา

2. ครผููส้อนปรบัรปูแบบการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ออนไลน์ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีเอื้อ 
ต่อผู้เรียนทุกคน การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการสอนที่
นกัเรยีนสามารถเข้าถงึได้ทกุทีท่กุเวลา ปรบัเนือ้หาให้กระชบั
มากขึ้น 

3. ครูผู้สอนปรับตัวเพื่อเรียนรู้ในวิธีการที่จะต้องปรับ
การสอน พยายามหาเทคนิควิธีการสอน ให้นักเรียนสนุกกับ
การเรียน ซึ่งก็ข้ึนอยู ่กับลักษณะของครูแต่ละคนที่จะใช้ 
การสอนลกัษณะไหนกบัห้องใด ครตู้องเรยีนรูเ้ทคโนโลยด้ีวย
ตนเองหรอืสอบถามจากนกัเรยีน และท�าสือ่ประกอบการสอน
มากขึ้น

4. ครูผู้สอนและนักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ในทุกที่และ
ทุกเวลา ท�าให้มีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

5. นักเรียนเกิดมโนทัศน์ที่ชัดเจนในเรื่องท่ีครูสอน 
สามารถศึกษาค้นคว้าเพิม่เติมจากบทเรียนออนไลน์ หรือสื่อ
ตา่ง ๆ  ทีค่รผููส้อนได้เตรยีมไว้ใหน้กัเรยีนผา่นระบบออนไลน์
ที่ครูสามารถเรียกดูข้อมูลนักเรียนได้ตลอดเวลา และการ
สร้างกลุ่มไลน์ผู้ปกครองเพื่อแจ้งข่าวสารต่าง ๆ

6. ครูที่ปรึกษาใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการดูแล
นักเรียน เช่น ใช้การวิดีโอคอล ในคาบพบครูที่ปรึกษาเป็น
ข้อมูล

7. การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู ้เรียน  
ด้านกระบวนการบรหิารจดัการ และกระบวนการจดัการเรยีน
รู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เมื่อมีการสร้างแรงจูงใจให้กับครู 
ผู ้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้สอน  
จัดบรรยากาศการเรียนรู ้ที่ดีมีความเหมาะสม เติมเต็ม 
ส่วนที่ขาดให้ทันท่วงที และการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสทิธภิาพจะส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลง พฒันาคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้สูงขึ้นทั้ง 3 ด้านนี้

การจดัการบรหิารภายใต้ข้อมลูทีห่ลากหลาย การบรหิาร
จดัการและการตดัสนิใจทีร่วดเรว็ให้ทนัสถานการณ์บนข้อมลู 
Big Data เกดิการสร้างสรรค์และพฒันาสือ่นวตักรรมท่ีหลาก
หลายช่วยในการพฒันาการเรยีนการสอนมากขึน้ ซึง่จะน�ามา
สู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กรในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไปอย่าง
แน่นอน
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Preparation  
for Academic Excellence : PAE) ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เพ่ือปรับทกัษะความรูค้วามสามารถทางวชิาการแก่นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4  
ก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยมี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน  
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้มาพบปะพูดคุย
กับนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 2 กลุ่ม แผนการเรียน
ภาษา - คณิตศาสตร์ 1 กลุ่ม แผนการเรียนภาษา - ภาษา 1 กลุ่ม

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

(Preparation for Academic Excellence : PAE)
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการด�ารงตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนการ 
เปิดภาคเรียน ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564  
โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มตามแผนการเรียน เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2564 ได้รับการเรียนรู้ให้เป็นนักเรียนที่มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม และเป็นเยาวชนคนดี 
ของสังคม โดยมีรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร ครูหัวหน้าตึก คณะกรรมการนักเรียน  
และนักเรียนกลุ่มเอไอซี ด�าเนินกิจกรรมกับนักเรียน

โครงการพัฒนาศักยภาพการด�ารงตน

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
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งานแผนงาน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

ประชุมคณะกรรมการงานแผนงาน

งานพัสดุ

งานสารบรรณ

การจัดส่งหนังสือเรียน ตามโครงการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2564 

ประชุมครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การพิจารณาคุณสมบัติผู ้ เ สนอ 
ราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
102 เคร่ือง และเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา 169 เครื่อง
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กลุ่มบริหารทั่วไปด�าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มงวด 
ส�าหรับสถานศึกษา

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

กลุ่มบริหารทั่วไป
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ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง
จ�านวน 8 ทุน จาก 9 ทุน

 ทุนเล่าเรียนหลวงสายวิทยาศาสตร์  ทุนเล่าเรียนหลวงสายภาษา

 ทุนเล่าเรียนหลวงสายภาษา - 
       คณิตศาสตร์

นายภูมิปัญญา ชัยศรสีวสัดิส์ขุ
ชั้น ม.6 ห้อง 75

นายปรีดิ์ สิมพลิพันธุ์

นายปณต พงษ์พัฒนพันธุ์

นายพร้อม เกิดโภคทรัพย์

ชั้น ม.6 ห้อง 125

ชั้น ม.6 ห้อง 156

ชั้น ม.6 ห้อง 125

นายศรัณย์ ไตรภัทรนันท์

นายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์

นางสาวพชิชาภา สมติะสริิ

ชั้น ม.6 ห้อง 125

ชั้น ม.6 ห้อง 125

ชั้น ม.6 ห้อง 155

นายมุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์

1 2

3

ชั้น ม.6 ห้อง 125

นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 81
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การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
วันที่ 14 - 24 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 62

ทีมผู้แทนประเทศไทย นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ได้รับ 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง 
ดังนี้

      เหรียญเงิน

นายนิธิศ อัญชลีนุกูล ชั้น ม.6 ห้อง 125
นายวสวัตติ์ ระวังวงศ ์ ชั้น ม.5 ห้อง 935
นายพร้อม เกิดโภคทรัพย์ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 รุ่นที่ 81

      เหรียญทองแดง

นายศรัณยู ทองจรัส ชั้น ม.5 ห้อง 935

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : https://web.facebook.com/Olympic
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ทีมผู้แทนประเทศไทย นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ได้รับรางวัล ดังน้ี 

      รางวัลเหรียญเงิน

นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย ชั้น ม.6 ห้อง 125

วันที่ 18 - 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสาธารณรัฐโปรตุเกส

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ

( IBO HALLENGE)

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : https://web.facebook.com/Olympic

ครั้งที่ 32

32
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ทีมผู้แทนประเทศไทย นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ได้รับรางวัล ดังน้ี

      รางวัลเหรียญเงิน 

นายวรากร เดชาวรานุภาพ ชั้น ม.5 ห้อง 935

      รางวัลเหรียญทองแดง

นายณฐกร ชัยเดชาภินันท ์ ชั้น ม.5 ห้อง 935

( IBO HALLENGE)

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : Olympic ipst : https://www.facebook.com/Olympic

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

วันที่ 17 - 24 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยสาธารณรัฐลิทัวเนีย

(IPhO 2021)

ครั้งที่ 51
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ทีมผู้แทนประเทศไทย นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลดังน้ี

      รางวัลเหรียญเงิน 

นางสาวลิตา ตันติประภาส ชั้น ม.6 ห้อง 81
นายจิรภัทร รุจิรายุกต์ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 81

ทีมผู้แทนประเทศไทย นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ได้รับรางวัลดังน้ี

      รางวัลระดับ Very good (เทียบเท่าเหรียญเงิน) 

      รางวัล IESO Art and Science อันดับที่ 3 

นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ ์ ชั้น ม.6 ห้อง 125 

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ

การแข่งขันวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ
โอลิมปิกระหว่างประเทศ

วันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์ โดยประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์ โดยสหพันธรัฐรัสเซีย

ครั้งที่ 53

ครั้งที่ 14

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : https://www.facebook.com/Olympic

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : https://www.facebook.com/Olympic
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ทีมผู้แทนประเทศไทย นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลดังน้ี

      ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

นายภัครินทร์ ลีไตรรงค ์ ชั้น ม.5 ห้อง 935

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : https://www.facebook.com/Olympic

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : https://www.facebook.com/Olympic

ทีมผู้แทนประเทศไทย 
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ได้รับรางวัลดังน้ี

      รางวัลเหรียญเงิน

นายชญานนท์ วารีเกษม  ชั้น ม.6 ห้อง 81 
นายพัทธดลย์ โรจน์รัชสมบัต ิ  ชั้น ม.6 ห้อง 145

      รางวัลเหรียญทองแดง

นายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล  นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 81

      รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน

นางสาวพัชชา ชาญประโคน  นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 81

การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ผ่านระบบออนไลน์ โดยประเทศตุรกี

ผ่านระบบออนไลน์ โดยสาธารณรัฐสิงคโปร์

ครั้งที่ 17

ครั้งที่ 33

(iGeo 2021)
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      รางวัลเหรียญทอง

นายนิธิศ อัญชลีนุกูล   ชั้น ม.6 ห้อง 125

      รางวัลเหรียญเงิน

นายก้องภพ ปิยะกมลานนท์   ชั้น ม.6 ห้อง 125

การแข่งขันคณิตศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก 2564
(Asian Pacific Mathematics Olympiad : APMO 2021)

ประจ�าปี พ.ศ. 

      รางวัลเหรียญทองแดง

นายกิตติ โอภาสเมธีกุล   ชั้น ม.6 ห้อง 125
นายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป ์  ชั้น ม.5 ห้อง 935
นายวสวัตติ์ ระวังวงศ์   ชั้น ม.5 ห้อง 935
นายศรัณยู ทองจรัส   ชั้น ม.5 ห้อง 935

       รางวัลชมเชย

นายศิทธา ตันติกุล   ชั้น ม.5 ห้อง 935
เด็กชายสิรวิทย เฮงสุวนิช   ชั้น ม.4 ห้อง 945
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2564
ประจ�าปี พ.ศ. 

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย
ผ่านระบบออนไลน์ จากประเทศไทย โดยมีไต้หวันเป็นเจ้าภาพ

ระหว่างวันที่ 17 - 24 พฤษภาคม 2564

การแข่งขันประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์ 
มีผู้เข้าร่วมในการแข่งขันท้ังหมด 181 คน จาก 22 ประเทศ 
ทีมผู้แทนประเทศไทย ได้รับ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง และ 5 เกียรติคุณประกาศ

ทีมผู้แทนประเทศไทย นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัล ดังน้ี 

      เหรียญทอง

นายวรากร  เดชาวรานุภาพ ชั้น ม.5  ห้อง 935

      เหรียญทองแดง

นายณฐกร ชัยเดชาภินันท์ ชั้น ม.5  ห้อง 935

      เกียรติคุณประกาศ

นายนรกิตติ์ สุทธินรเศรษฐ์  ชั้น ม.6  ห้อง 81 
นายธิติ ชื่นจิตต์   ชั้น ม.6  ห้อง 125



วารสารเตรียมอุดมศึกษา36

นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลดังน้ี

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ

ครั้งที่ 1The First Thailand Earth Science Olympiad (1st TESO)
วันที่ 26-29 มิถุนายน 2564

      รางวัลเหรียญทอง

นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์
ชั้น ม.6 ห้อง 125 

     รางวัลพิเศษ

- รางวัลคะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด 
- รางวัลคะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด
- รางวัลคะแนนรวมสูงสุด

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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      รางวัลเหรียญเงิน นายปกรณ์ ธีระศักดิ์   ชั้น ม.6 ห้อง 78
  นายกวิล เพชรปลูก   ชั้น ม.6 ห้อง 81
  นายสรวิชญ์ สิทธิรัตนยืนยง  ชั้น ม.6 ห้อง 81
  นายวริทธิ์นันท์ กิตติชัยกุลกิจ ชั้น ม.5 ห้อง 932

      รางวัลเหรียญทองแดง 

นายภูริภัทร เพ็งค�าปั้ง  ชั้น ม.6 ห้อง 81

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : https://teso2021.mahidol.ac.th/



นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลดังน้ี

      รางวัลเหรียญทอง นายเจตริน จินตเกษกรรม ชั้น ม.6 ห้อง 126
    นายณัฐชนน หนูแก้ว  ชั้น ม.6 ห้อง 222

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
18th Thailand Biology Olympiad (18th TBO)

วันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2564

ผ่านระบบออนไลน์ ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วารสารเตรียมอุดมศึกษา38



      รางวัลเหรียญเงิน

นายพงศ์ชนก วนัชสุนทร  ชั้น ม.4 ห้อง 342 
นายอาชวิณ กิตติรัตนไพบูลย ์ ชั้น ม.4 ห้อง 842
นายชวิศ เมฆรุ่งเรืองไกร  ชั้น ม.5 ห้อง 651
นายรวีวิชญ์ แอ่งขุมทรัพย์  ชั้น ม.6 ห้อง 80

      รางวัลเกียรติบัตรเทียบเท่าเหรียญทอง

นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย  ชั้น ม.6 ห้อง 125

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : Website: tbo18.science.swu.ac.th และ Facebook TBO18: https://web.facebook.com/TBO18
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ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

นักเรยีนเตรยีมอดุมศึกษา

ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจ�าปี 2564 
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ�าปี 2564 
จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนตัวอย่างแห่งชาติ สาขาเด็กและเยาวชนผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ 
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ�าปี 2564 จัดโดยชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน

ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนคนสร้างชาติ สาขา อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและการแสดง 
ประจ�าปี 2564 ภายใต้โครงการ “เยาวชนคิดดี ท�าดี มีคุณธรรม ส่งเสริมศาสนา 
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาสังคม” (ครั้งที่ 5) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ�าปี 2564 
จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม  
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายฐิติพัฒน์ ซีประเสริฐ

นายณัฐพงศ์ สุวรรณมนตรี

นางสาวภูษณิศา ช่อฉัตรมงคล

นกัเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา รุน่ที ่81 

ชัน้ ม.5 ห้อง 936

ชัน้ ม.6 ห้อง 74
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นักเรยีนเตรยีมอดุมศึกษา

ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16 
ประจ�าปี 2564 
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16 
ประจ�าปี 2564 
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16 
ประจ�าปี 2564 ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 16 
ประจ�าปี 2564 
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

นายก้องภพ  ปิยะกมลานนท์ 

นายจิรภัทร รุจิรายุกต์

นายเนติธร ปริยกร

นายปรานต์กฤษฎิ์ สิริพิชิตศุภผล

ชัน้ ม.6 ห้อง 125

นกัเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา รุน่ท่ี 81

 นกัเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา รุน่ที ่81 

ชัน้ ม.6 ห้อง 125
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

หนนา 1/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด กรรงเทพมหานคร

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    ใหญญพพเศษ

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1010012017 เตรรยมอรดมศศกษา

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตพขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2563

ฉบหบทรช 5 - คญาสถพตพแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กรรงเทพมหานคร

วพชา : ภาษาไทย (01)

(Mode)
ฐานนพยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสรด

(Max.)
คะแนนสรงสรด

มาตรฐาน (S.D.)
สญวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  1,363 80.0076.74 9.47 95.50 1.00 78.00

ขนาดโรงเรรยน  174,407 55.0049.34 16.05 96.00 1.00 50.50

ทรทตตตงโรงเรรยน  42,094 *54.5051.46 17.11 95.50 0.50 53.00

จตงหวตด  42,094 *54.5051.46 17.11 95.50 0.50 53.00

สตงกตด  278,963 49.0045.22 15.88 96.00 1.00 45.00

ภาค  42,094 *54.5051.46 17.11 95.50 0.50 53.00

ประเทศ  363,113 46.0044.36 16.14 96.00 0.50 44.00

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

คญาสถพตพจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

78.02 11.50 19.01 19.61 19.3255.7553.53 49.01การอคาน  100.00 55.75 19.61 48.10 19.6255.75 19.61

88.01 10.91 22.25 22.88 22.5061.6259.37 53.88การเขรยน  100.00 61.62 22.88 52.73 22.7861.62 22.88

90.45 16.35 27.61 27.87 28.2072.0871.54 68.61การฟตง การดด และการพดด  100.00 72.08 27.87 67.79 28.5872.08 27.87

66.65 12.35 14.68 16.14 13.8538.8436.96 33.96หลตกการใชนภาษาไทย  100.00 38.84 16.14 33.44 13.9638.84 16.14

77.49 14.72 21.06 22.23 20.3048.4445.96 42.00วรรณคดรและวรรณกรรม  100.00 48.44 22.23 40.98 20.3748.44 22.23

วตนทรท 17/10/2021 18:28:24
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หนนา 2/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด กรรงเทพมหานคร

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    ใหญญพพเศษ

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1010012017 เตรรยมอรดมศศกษา

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตพขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2563

ฉบหบทรช 5 - คญาสถพตพแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กรรงเทพมหานคร

วพชา : สหงคมศศกษา ศาสนาและวหฒนธรรม (02)

(Mode)
ฐานนพยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสรด

(Max.)
คะแนนสรงสรด

มาตรฐาน (S.D.)
สญวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  1,381 *58.0059.01 9.28 83.00 21.00 59.00

ขนาดโรงเรรยน  176,374 37.0038.23 8.83 83.00 0.00 38.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  43,107 36.0039.36 10.00 83.00 0.00 38.00

จตงหวตด  43,107 36.0039.36 10.00 83.00 0.00 38.00

สตงกตด  281,141 35.0036.32 8.30 83.00 0.00 36.00

ภาค  43,107 36.0039.36 10.00 83.00 0.00 38.00

ประเทศ  366,117 34.0035.93 8.46 83.00 0.00 35.00

* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา

คญาสถพตพจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

70.71 11.92 13.58 14.44 13.4450.3248.96 46.34ศาสนา ศรลธรรม จรนยธรรม  100.00 50.32 14.44 45.70 13.7550.32 14.44

65.07 13.53 13.64 15.00 13.0440.9139.42 36.90หนนาทรทพลเมมอง วตฒนธรรม และ

การดดาเนนนชรวนตในสตงคม

 100.00 40.91 15.00 36.40 13.1440.91 15.00

59.24 14.50 12.75 14.03 12.0335.2233.63 31.46เศรษฐศาสตรร  100.00 35.22 14.03 31.17 12.1135.22 14.03

42.87 11.35 9.87 10.32 9.7631.3830.72 30.06ประวตตนศาสตรร  100.00 31.38 10.32 29.95 9.8031.38 10.32

57.14 11.88 12.75 13.19 12.2838.9638.44 36.84ภดมนศาสตรร  100.00 38.96 13.19 36.43 12.3538.96 13.19

วตนทรท 17/10/2021 18:28:24



วารสารเตรียมอุดมศึกษา44

หนนา 3/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด กรรงเทพมหานคร

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    ใหญญพพเศษ

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1010012017 เตรรยมอรดมศศกษา

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตพขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2563

ฉบหบทรช 5 - คญาสถพตพแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กรรงเทพมหานคร

วพชา : ภาษาอหงกฤษ (03)

(Mode)
ฐานนพยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสรด

(Max.)
คะแนนสรงสรด

มาตรฐาน (S.D.)
สญวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  1,376 85.0079.50 11.19 98.75 16.25 82.50

ขนาดโรงเรรยน  175,663 22.5034.82 16.32 98.75 1.25 30.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  42,701 22.5040.97 19.78 98.75 5.00 36.25

จตงหวตด  42,701 22.5040.97 19.78 98.75 5.00 36.25

สตงกตด  280,511 22.5029.73 13.91 98.75 1.25 25.00

ภาค  42,701 22.5040.97 19.78 98.75 5.00 36.25

ประเทศ  365,170 22.5029.94 14.40 98.75 1.25 25.00

คญาสถพตพจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

79.94 11.89 16.60 20.00 14.2140.5934.54 29.68ภาษาเพมทอการสมทอสาร  100.00 40.59 20.00 29.89 14.6640.59 20.00

83.71 13.26 21.64 24.58 19.4443.8036.46 29.89ภาษาและวตฒนธรรม  100.00 43.80 24.58 30.15 19.9143.80 24.58

71.80 14.61 17.58 20.18 16.0437.7933.57 30.43ภาษากตบความสตมพตนธรกตบกลลคม

สาระการเรรยนรด นอมทน

 100.00 37.79 20.18 30.57 16.3237.79 20.18

79.74 15.00 21.23 24.19 19.1341.7234.91 28.97ภาษากตบความสตมพตนธรกตบชลมชน

และโลก

 100.00 41.72 24.19 29.19 19.5541.72 24.19

วตนทรท 17/10/2021 18:28:24
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หนนา 4/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด กรรงเทพมหานคร

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    ใหญญพพเศษ

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1010012017 เตรรยมอรดมศศกษา

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตพขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2563

ฉบหบทรช 5 - คญาสถพตพแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กรรงเทพมหานคร

วพชา : คณพตศาสตรร  (04)

(Mode)
ฐานนพยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสรด

(Max.)
คะแนนสรงสรด

มาตรฐาน (S.D.)
สญวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  1,376 90.6371.43 24.08 100.00 6.25 81.25

ขนาดโรงเรรยน  176,006 18.7530.59 19.17 100.00 0.00 25.00

ทรทตตตงโรงเรรยน  42,940 18.7534.35 22.21 100.00 0.00 28.13

จตงหวตด  42,940 18.7534.35 22.21 100.00 0.00 28.13

สตงกตด  280,943 18.7526.33 16.77 100.00 0.00 21.88

ภาค  42,940 18.7534.35 22.21 100.00 0.00 28.13

ประเทศ  365,770 18.7526.04 16.83 100.00 0.00 21.88

คญาสถพตพจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

82.05 38.38 48.28 49.26 47.2041.4236.99 33.49บดรณาการ  100.00 41.42 49.26 33.81 47.3141.42 49.26

73.44 25.92 20.66 23.80 18.2534.8030.71 26.38จดานวนและพรชคณนต  100.00 34.80 23.80 26.17 18.3634.80 23.80

68.88 23.99 20.27 22.85 18.1933.4930.09 25.84สถนตนและความนคาจะเปป น  100.00 33.49 22.85 25.44 18.1833.49 22.85
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หนนา 5/5

รหหสโรงเรรยน ชชชอโรงเรรยน

สหงกหดจหงหวหด กรรงเทพมหานคร

ทรชตหตงโรงเรรยน    ในเมชองขนาดโรงเรรยน    ใหญญพพเศษ

สสานหกงานคณะกรรมการการศศกษาขหตนพชตนฐาน

1010012017 เตรรยมอรดมศศกษา

รายงานผลการทดสอบทางการศศกษาระดหบชาตพขหตนพชตนฐาน (O-NET)
ชหตนมหธยมศศกษาปร ทรช 6  ปร การศศกษา 2563

ฉบหบทรช 5 - คญาสถพตพแยกตามสาระการเรรยนรรรสสาหรหบโรงเรรยน

ภาค กรรงเทพมหานคร

วพชา : วพทยาศาสตรร  (05)

(Mode)
ฐานนพยม

(Median)
มหธยฐาน

(Min.)
คะแนนตสชาสรด

(Max.)
คะแนนสรงสรด

มาตรฐาน (S.D.)
สญวนเบรชยงเบน

(Mean)
คะแนนเฉลรชยจสานวนผรรเขราสอบระดหบ

โรงเรรยน  1,364 84.9067.29 18.72 100.00 11.00 72.00

ขนาดโรงเรรยน  173,769 28.3035.98 14.30 100.00 0.00 32.85

ทรทตตตงโรงเรรยน  41,783 30.5037.94 16.02 100.00 2.20 34.75

จตงหวตด  41,783 30.5037.94 16.02 100.00 2.20 34.75

สตงกตด  278,309 28.3033.04 12.97 100.00 0.00 30.50

ภาค  41,783 30.5037.94 16.02 100.00 2.20 34.75

ประเทศ  362,284 28.3032.68 13.07 100.00 0.00 30.50

คญาสถพตพจสาแนกตามระดหบ

โรงเรรยน
คะแนน

เตตม
สาระ จหงหวหด สหงกหด ประเทศ

S.D.S.D.S.D.S.D.Mean Mean Mean MeanMean MeanS.D. S.D.

ขนาด
โรงเรรยน ภาคทรชตหตง

โรงเรรยน

Mean S.D.

77.11 20.69 20.70 22.01 19.3944.4142.49 38.75วนทยาศาสตรรชรวภาพ  100.00 44.41 22.01 38.24 19.5044.41 22.01

60.88 25.27 14.86 17.09 13.2929.4327.42 25.25วนทยาศาสตรรกายภาพ  100.00 29.43 17.09 25.17 13.3629.43 17.09

57.23 17.81 17.40 18.04 16.8537.4335.96 33.56วนทยาศาสตรรโลก และอวกาศ  100.00 37.43 18.04 33.22 16.8737.43 18.04

87.17 18.47 29.94 30.52 29.5057.0554.33 49.33เทคโนโลยร  100.00 57.05 30.52 48.17 29.5257.05 30.52

วตนทรท 17/10/2021 18:28:24



ป�ที่ 31 ฉบับที่ 58 เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2564 47

รายงานการติดตามผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

95.68

4.32

การติดตามผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Gap year 

จากแผนภาพแสดงการติดตามผลการศึกษาต่อของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียนท้ังสิ้น 1,412 คน ขณะนี้ได้ด าเนินการติดตามผลแล้วเสร็จ 
สามารถติดตามนักเรียนได้ 1,412 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนนักเรียนฯ ท้ังหมด      
โดยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปี
การศึกษา 2564 มีจ านวน 1,351 คน คิดเป็นร้อยละ 95.68 และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
Gap year จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 4.32

1. สถิติการศึกษาต่อต่างประเทศ

ล าดับ ประเภทการศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน (คน)

1.

ทุนรัฐบาลไทย
ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
ทุนโอลิมปิกวิชาการ
ทุน พสวท.

8
1
2
3
1
1
2

2. ทุนรัฐบาลต่างประเทศ
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 5

3. ทุนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 18

4. ศึกษาต่อต่างประเทศด้วยตนเอง 11

รวม 52

จากการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6        
ปีการศึกษา 2563 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน
ศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของนักเรียนทั้งหมด 
ซึ่งเป็นการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยประเภทต่าง ๆ ดังข้อมูลที่ได้สรุปผลมานี้

11

18

23

ศึกษาต่ อต่ า งประ เทศด้ วยตนเอง

ทุนมหาวิทยาลั ยต่ า งประ เทศ

ทุนรั ฐบาลไทยและรั ฐบาลต่ า งประเทศ

จ านวนนักเรียน ท่ีศึกษาต่อต่างประเทศตามวิธีการต่าง ๆ

รายงานการติดตามผลการศึกษาต�อระดับอุดมศึกษา 
ประจําป�การศึกษา 2564

โดย งานแนะแนว 
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จากแผนภาพแสดงการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียนท้ังสิ้น 1,412 คน พบว่า มีนักเรียนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ภายในประเทศ จ านวน 1,299 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ศึกษาต่อต่างประเทศ (ทุกรูปแบบ) 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Gap year จ านวน 61 คน   
คิดเป็นร้อยละ 4.32

92

3.68

4.32

การติดตามผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ (ทุกรูปแบบ) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Gap year

การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6             
ปีการศึกษา 2563 ที่ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 พบว่า          
มีนักเรียนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง Gap year ดังที่ได้สรุปผลมา ดังนี้

จากแผนภาพแสดงการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียนท้ังสิ้น 1,412 คน พบว่า มีนักเรียนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ภายในประเทศ จ านวน 1,299 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ศึกษาต่อต่างประเทศ (ทุกรูปแบบ) 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Gap year จ านวน 61 คน   
คิดเป็นร้อยละ 4.32

92

3.68

4.32

การติดตามผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ (ทุกรูปแบบ) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Gap year

การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6             
ปีการศึกษา 2563 ที่ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 พบว่า          
มีนักเรียนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง Gap year ดังที่ได้สรุปผลมา ดังนี้

จากแผนภาพแสดงการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียนท้ังสิ้น 1,412 คน พบว่า มีนักเรียนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ภายในประเทศ จ านวน 1,299 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ศึกษาต่อต่างประเทศ (ทุกรูปแบบ) 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Gap year จ านวน 61 คน   
คิดเป็นร้อยละ 4.32

92

3.68

4.32

การติดตามผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ (ทุกรูปแบบ) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Gap year

การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6             
ปีการศึกษา 2563 ที่ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 พบว่า          
มีนักเรียนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง Gap year ดังที่ได้สรุปผลมา ดังนี้

จากแผนภาพแสดงการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียนท้ังสิ้น 1,412 คน พบว่า มีนักเรียนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ภายในประเทศ จ านวน 1,299 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ศึกษาต่อต่างประเทศ (ทุกรูปแบบ) 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Gap year จ านวน 61 คน   
คิดเป็นร้อยละ 4.32

92

3.68

4.32

การติดตามผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ (ทุกรูปแบบ) ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Gap year

การติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6             
ปีการศึกษา 2563 ที่ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 พบว่า          
มีนักเรียนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาภายในประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ และศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง Gap year ดังที่ได้สรุปผลมา ดังนี้

1. สถิติการศึกษาต่อต่างประเทศ

ล าดับ ประเภทการศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน (คน)

1.

ทุนรัฐบาลไทย
ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
ทุนโอลิมปิกวิชาการ
ทุน พสวท.

8
1
2
3
1
1
2

2. ทุนรัฐบาลต่างประเทศ
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 5

3. ทุนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 18

4. ศึกษาต่อต่างประเทศด้วยตนเอง 11

รวม 52

จากการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6        
ปีการศึกษา 2563 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน
ศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของนักเรียนทั้งหมด 
ซึ่งเป็นการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยประเภทต่าง ๆ ดังข้อมูลที่ได้สรุปผลมานี้
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ศึกษาต่ อต่ า งประ เทศด้ วยตนเอง

ทุนมหาวิทยาลั ยต่ า งประ เทศ

ทุน รั ฐบาลไทยและรั ฐบาลต่ า งประเทศ

จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อต่างประเทศตามวิธีการต่าง ๆ
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1. สถิติการศึกษาต่อต่างประเทศ

ล าดับ ประเภทการศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน (คน)

1.

ทุนรัฐบาลไทย
ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
ทุนโอลิมปิกวิชาการ
ทุน พสวท.

8
1
2
3
1
1
2

2. ทุนรัฐบาลต่างประเทศ
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 5

3. ทุนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 18

4. ศึกษาต่อต่างประเทศด้วยตนเอง 11

รวม 52

จากการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6        
ปีการศึกษา 2563 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน
ศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของนักเรียนทั้งหมด 
ซึ่งเป็นการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยประเภทต่าง ๆ ดังข้อมูลที่ได้สรุปผลมานี้
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ศึกษาต่ อต่ า งประ เทศด้ วยตนเอง

ทุนมหาวิทยาลั ยต่ า งประ เทศ

ทุนรั ฐบาลไทยและรั ฐบาลต่ า งประเทศ

จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อต่างประเทศตามวิธีการต่าง ๆ

1. สถิติการศึกษาต่อต่างประเทศ

ล าดับ ประเภทการศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน (คน)

1.

ทุนรัฐบาลไทย
ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
ทุนโอลิมปิกวิชาการ
ทุน พสวท.
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3. ทุนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 18

4. ศึกษาต่อต่างประเทศด้วยตนเอง 11

รวม 52

จากการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6        
ปีการศึกษา 2563 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน
ศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของนักเรียนทั้งหมด 
ซึ่งเป็นการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยประเภทต่าง ๆ ดังข้อมูลที่ได้สรุปผลมานี้
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ทุนรั ฐบาลไทยและรั ฐบาลต่ า งประเทศ

จ านวนนักเรียน ท่ีศึกษาต่อต่างประเทศตามวิธีการต่าง ๆ

1. สถิติการศึกษาต่อต่างประเทศ

ล าดับ ประเภทการศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน (คน)
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ทุนรัฐบาลไทย
ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
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4. ศึกษาต่อต่างประเทศด้วยตนเอง 11

รวม 52

จากการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6        
ปีการศึกษา 2563 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน
ศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของนักเรียนทั้งหมด 
ซึ่งเป็นการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยประเภทต่าง ๆ ดังข้อมูลที่ได้สรุปผลมานี้
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ศึกษาต่ อต่ า งประ เทศด้ วยตนเอง

ทุนมหาวิทยาลั ยต่ า งประ เทศ

ทุนรั ฐบาลไทยและรั ฐบาลต่ า งประเทศ

จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อต่างประเทศตามวิธีการต่าง ๆ

1. สถิติการศึกษาต่อต่างประเทศ

ล าดับ ประเภทการศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน (คน)

1.

ทุนรัฐบาลไทย
ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
ทุนโอลิมปิกวิชาการ
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2. ทุนรัฐบาลต่างประเทศ
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 5

3. ทุนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 18

4. ศึกษาต่อต่างประเทศด้วยตนเอง 11

รวม 52

จากการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6        
ปีการศึกษา 2563 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน
ศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของนักเรียนทั้งหมด 
ซึ่งเป็นการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยประเภทต่าง ๆ ดังข้อมูลที่ได้สรุปผลมานี้
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ศึกษาต่ อต่ า งประ เทศด้ วยตนเอง

ทุนมหาวิทยาลั ยต่ า งประ เทศ

ทุน รั ฐบาลไทยและรั ฐบาลต่ า งประเทศ

จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อต่างประเทศตามวิธีการต่าง ๆ

1. สถิติการศึกษาต่อต่างประเทศ

ล าดับ ประเภทการศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน (คน)

1.

ทุนรัฐบาลไทย
ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
ทุนโอลิมปิกวิชาการ
ทุน พสวท.
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2. ทุนรัฐบาลต่างประเทศ
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 5

3. ทุนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 18

4. ศึกษาต่อต่างประเทศด้วยตนเอง 11

รวม 52

จากการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6        
ปีการศึกษา 2563 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน
ศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของนักเรียนทั้งหมด 
ซึ่งเป็นการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยประเภทต่าง ๆ ดังข้อมูลที่ได้สรุปผลมานี้
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ศึกษาต่ อต่ า งประ เทศด้ วยตนเอง

ทุนมหาวิทยาลั ยต่ า งประ เทศ

ทุนรั ฐบาลไทยและรั ฐบาลต่ า งประเทศ

จ านวนนักเรียน ท่ีศึกษาต่อต่างประเทศตามวิธีการต่าง ๆ
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1. สถิติการศึกษาต่อต่างประเทศ

ล าดับ ประเภทการศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน (คน)

1.

ทุนรัฐบาลไทย
ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
ทุนโอลิมปิกวิชาการ
ทุน พสวท.

8
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2. ทุนรัฐบาลต่างประเทศ
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 5

3. ทุนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 18

4. ศึกษาต่อต่างประเทศด้วยตนเอง 11

รวม 52

จากการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6        
ปีการศึกษา 2563 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน
ศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของนักเรียนทั้งหมด 
ซึ่งเป็นการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยประเภทต่าง ๆ ดังข้อมูลที่ได้สรุปผลมานี้
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ศึกษาต่ อต่ า งประ เทศด้ วยตนเอง

ทุนมหาวิทยาลั ยต่ า งประ เทศ

ทุน รั ฐบาลไทยและรั ฐบาลต่ า งประเทศ

จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อต่างประเทศตามวิธีการต่าง ๆ

1. สถิติการศึกษาต่อต่างประเทศ (ต่อ)

รายชื่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563
1. สถิติการศึกษาต่อต่างประเทศ (ต่อ)

รายชื่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563
1. สถิติการศึกษาต่อต่างประเทศ (ต่อ)

รายชื่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563
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1. สถิติการศึกษาต่อต่างประเทศ

ล าดับ ประเภทการศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน (คน)
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ทุนเล่าเรียนหลวง
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ทุนโอลิมปิกวิชาการ
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3. ทุนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 18

4. ศึกษาต่อต่างประเทศด้วยตนเอง 11

รวม 52

จากการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6        
ปีการศึกษา 2563 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน
ศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของนักเรียนทั้งหมด 
ซึ่งเป็นการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยประเภทต่าง ๆ ดังข้อมูลที่ได้สรุปผลมานี้
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ศึกษาต่ อต่ า งประ เทศด้ วยตนเอง

ทุนมหาวิทยาลั ยต่ า งประ เทศ

ทุนรั ฐบาลไทยและรั ฐบาลต่ า งประเทศ

จ านวนนักเรียน ท่ีศึกษาต่อต่างประเทศตามวิธีการต่าง ๆ

2. สถิติการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ตามรายช่ือ “คณะ”  

ล าดับ คณะที่เข้าศึกษาต่อ จ านวน (คน) ร้อยละ%

1. แพทยศาสตร์ 456 32.29

2. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี/เศรษฐศาสตร์/บริหาร 161 11.40

3. นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์ 136 9.63

4. อักษรศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์ 132 9.35

5. วิศวกรรมศาสตร์ 118 8.36

6. ทันตแพทยศาสตร์ 81 5.74

7. นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร/์ศิลปกรรมศาสตร์ 72 5.10

8. เภสัชศาสตร์ 42 2.97

9. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 1.70

10. สัตวแพทยศาสตร์ 18 1.27

11. คณะอื่น ๆ/ศึกษาต่อต่างประเทศทุกรูปแบบ 111 7.86

12. Gap year 61 4.32

รวม 1,412 100

32.29

11.4

9.639.35

8.36

5.74
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วารสารเตรียมอุดมศึกษา52

1. สถิติการศึกษาต่อต่างประเทศ

ล าดับ ประเภทการศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน (คน)

1.

ทุนรัฐบาลไทย
ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
ทุนโอลิมปิกวิชาการ
ทุน พสวท.

8
1
2
3
1
1
2

2. ทุนรัฐบาลต่างประเทศ
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 5

3. ทุนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 18

4. ศึกษาต่อต่างประเทศด้วยตนเอง 11

รวม 52

จากการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6        
ปีการศึกษา 2563 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน
ศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของนักเรียนทั้งหมด 
ซึ่งเป็นการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยประเภทต่าง ๆ ดังข้อมูลที่ได้สรุปผลมานี้

11

18

23

ศึกษาต่ อต่ า งประ เทศด้ วยตนเอง

ทุนมหาวิทยาลั ยต่ า งประ เทศ

ทุน รั ฐบาลไทยและรั ฐบาลต่ า งประเทศ

จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อต่างประเทศตามวิธีการต่าง ๆ

3. สถิติการศึกษาต่อตามรายช่ือ “มหาวิทยาลัย” 

ล าดับ มหาวิทยาลัยท่ีเข้าศึกษาต่อ จ านวน (คน) ร้อยละ%

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 763 54.04

2. มหาวิทยาลัยมหิดล 196 13.88

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 136 9.63

4. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 52 3.68

5. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 21 1.49

6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 19 1.35

7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 1.27

8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 1.20

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 0.99

10. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 9 0.64

11. สถาบันอื่นๆ (รัฐ-เอกชน/ต่างประเทศทุกรปูแบบ/อื่นๆ) 106 7.51

12. Gap year 61 4.32

รวม 1,412 100

54.04

13.88

9.63

3.68
1.49

1.35 1.27 1.2
0.99

0.64

“มหาวิทยาลัย” ที่มีสถิตินักเรียนเข้าศึกษาต่อสูงสุดในปีการศึกษา 2563
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง
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13.88

9.63

3.68
1.49

1.35 1.27 1.2
0.99

0.64

“มหาวิทยาลัย” ที่มีสถิตินักเรียนเข้าศึกษาต่อสูงสุดในปีการศึกษา 2563

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหดิล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง
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1. สถิติการศึกษาต่อต่างประเทศ

ล าดับ ประเภทการศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน (คน)

1.

ทุนรัฐบาลไทย
ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
ทุนโอลิมปิกวิชาการ
ทุน พสวท.

8
1
2
3
1
1
2

2. ทุนรัฐบาลต่างประเทศ
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 5

3. ทุนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 18

4. ศึกษาต่อต่างประเทศด้วยตนเอง 11

รวม 52

จากการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6        
ปีการศึกษา 2563 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน
ศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของนักเรียนทั้งหมด 
ซึ่งเป็นการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยประเภทต่าง ๆ ดังข้อมูลที่ได้สรุปผลมานี้

11

18

23

ศึกษาต่ อต่ า งประ เทศด้ วยตนเอง

ทุนมหาวิทยาลั ยต่ า งประ เทศ

ทุนรั ฐบาลไทยและรั ฐบาลต่ า งประเทศ

จ านวนนักเรียน ท่ีศึกษาต่อต่างประเทศตามวิธีการต่าง ๆ
ล าดับ รูปแบบที่เข้าศึกษาต่อ จ านวน (คน) ร้อยละ%

1. Tcas รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 153 10.84
2. Tcas รอบที่ 2 โควตา (Quota) 48 3.40
3. Tcas รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) 1,001 70.89
4. Tcas รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 2) 82 5.81
5. Tcas รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 3 0.21
6. สถาบัน (รัฐ - เอกชน) ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS/ ศึกษาต่อต่างประเทศทุกรปูแบบ 64 4.53
7. Gap year 61 4.32

รวม 1,412 100

10.84

3.4

70.89

5.81

0.21 4.53 4.32

สถิติรูปแบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

Portfolio
Quota
Admission 1
Admission 2
Direct Admission
สถาบันไม่เข้าร่วม Tcas/ศึกษาต่อต่างประเทศ
Gap year

TCAS หรือ Thai University Center Admission System เป็นระบบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มน ามาใช้ในปีการศึกษา 
2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งใน         
ปีการศึกษา 2563 มีรูปแบบการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา      
4 รูปแบบ (รอบ) โดยมีสถิติการเลือกรูปแบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังข้อมูลที่สรุปมานี้

4. รูปแบบการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ล าดับ รูปแบบที่เข้าศึกษาต่อ จ านวน (คน) ร้อยละ%

1. Tcas รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 153 10.84
2. Tcas รอบที่ 2 โควตา (Quota) 48 3.40
3. Tcas รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) 1,001 70.89
4. Tcas รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 2) 82 5.81
5. Tcas รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 3 0.21
6. สถาบัน (รัฐ - เอกชน) ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS/ ศึกษาต่อต่างประเทศทุกรปูแบบ 64 4.53
7. Gap year 61 4.32

รวม 1,412 100

10.84

3.4

70.89

5.81

0.21 4.53 4.32

สถิติรูปแบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

Portfolio
Quota
Admission 1
Admission 2
Direct Admission
สถาบันไม่เข้าร่วม Tcas/ศึกษาต่อต่างประเทศ
Gap year

TCAS หรือ Thai University Center Admission System เป็นระบบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มน ามาใช้ในปีการศึกษา 
2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งใน         
ปีการศึกษา 2563 มีรูปแบบการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา      
4 รูปแบบ (รอบ) โดยมีสถิติการเลือกรูปแบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังข้อมูลที่สรุปมานี้

4. รูปแบบการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ล าดับ รูปแบบที่เข้าศึกษาต่อ จ านวน (คน) ร้อยละ%

1. Tcas รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 153 10.84
2. Tcas รอบที่ 2 โควตา (Quota) 48 3.40
3. Tcas รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) 1,001 70.89
4. Tcas รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 2) 82 5.81
5. Tcas รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) 3 0.21
6. สถาบัน (รัฐ - เอกชน) ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS/ ศึกษาต่อต่างประเทศทุกรปูแบบ 64 4.53
7. Gap year 61 4.32

รวม 1,412 100

10.84

3.4

70.89

5.81

0.21 4.53 4.32

สถิติรูปแบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

Portfolio
Quota
Admission 1
Admission 2
Direct Admission
สถาบันไม่เข้าร่วม Tcas/ศึกษาต่อต่างประเทศ
Gap year

TCAS หรือ Thai University Center Admission System เป็นระบบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มน ามาใช้ในปีการศึกษา 
2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งใน         
ปีการศึกษา 2563 มีรูปแบบการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา      
4 รูปแบบ (รอบ) โดยมีสถิติการเลือกรูปแบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังข้อมูลที่สรุปมานี้

4. รูปแบบการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
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1. สถิติการศึกษาต่อต่างประเทศ

ล าดับ ประเภทการศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน (คน)

1.

ทุนรัฐบาลไทย
ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
ทุนโอลิมปิกวิชาการ
ทุน พสวท.

8
1
2
3
1
1
2

2. ทุนรัฐบาลต่างประเทศ
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 5

3. ทุนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 18

4. ศึกษาต่อต่างประเทศด้วยตนเอง 11

รวม 52

จากการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6        
ปีการศึกษา 2563 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน
ศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของนักเรียนทั้งหมด 
ซึ่งเป็นการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยประเภทต่าง ๆ ดังข้อมูลที่ได้สรุปผลมานี้

11

18

23

ศึกษาต่ อต่ า งประ เทศด้ วยตนเอง

ทุนมหาวิทยาลั ยต่ า งประ เทศ

ทุน รั ฐบาลไทยและรั ฐบาลต่ า งประเทศ

จ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อต่างประเทศตามวิธีการต่าง ๆ

นางทิพย์อาภา  ศรีวรางกูล ครูที่ปรึกษา ห้อง 75
นายธนวัฒน์ ธะนะ
นางจิรวรรณ ธนะวงค์ ครูท่ีปรึกษา ห้อง 76
นายพรรษวุฒิ จูโพธิ์แก้ว
นายธรรมศักดิ์ รัศมีสกุลไกร ครูที่ปรึกษา ห้อง 77
นางสุพินดา ทิพย์เอียด ครูที่ปรึกษา ห้อง 78
นางสาวพิมนภา ธรรมเจริญ
นางสาวจิดาภา ตันวิเชียร ครูที่ปรึกษา ห้อง 79
นายภราดร นาทันรีบ ครูที่ปรึกษา ห้อง 80
นายอาทิตย์ สังขส์นิท ครูที่ปรึกษา ห้อง 81
ร.ต.วัชรสันต์ อินธิสาร ครูท่ีปรึกษา ห้อง 125
นายฉัตรชัย อภิวันท์สนอง ครทูี่ปรึกษา ห้อง 126
นายบรรชา กลมภักดี
นายกวินพัฒน์ เอกวีระพัฒน์ ครทูี่ปรึกษา ห้อง 143
นายธัณตวัช ทับจันทร์
นางรัชนี  สมทรัพย์ ครูที่ปรึกษา ห้อง 144
นายณัฐพล คชาธร ครูที่ปรึกษา ห้อง 145
นางสาวเพทาย บุณยรัตพันธุ์ ครทูี่ปรึกษา ห้อง 146
ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ เทพอินทร์
นางมนตฤ์ดี จิตรากร ครทูี่ปรึกษา ห้อง 153
นายพงศ์ระพี ธนะอุดม
นางสาวนิตยา พุ่มเพ่ิม ครูที่ปรึกษา ห้อง 154
นางธันย์ชนก เหลืองลออ ครทูี่ปรึกษา ห้อง 155
นายชญศักดิ์ สนธิสกุล
นายสยมภู รณชิตพานิชยกิจ ครูที่ปรึกษา ห้อง 156
นางสาวสุวีนา  พันธุมี ครทูี่ปรึกษา ห้อง 222
ว่าที่ ร.ต.สัพพัญญ  สุขพิระวัฒนกุล

ครูที่ปรึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (ต่อ)
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1. สถิติการศึกษาต่อต่างประเทศ

ล าดับ ประเภทการศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน (คน)

1.

ทุนรัฐบาลไทย
ทุนเล่าเรียนหลวง
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
ทุนโอลิมปิกวิชาการ
ทุน พสวท.

8
1
2
3
1
1
2

2. ทุนรัฐบาลต่างประเทศ
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 5

3. ทุนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 18

4. ศึกษาต่อต่างประเทศด้วยตนเอง 11

รวม 52

จากการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6        
ปีการศึกษา 2563 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน
ศึกษาต่อต่างประเทศ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของนักเรียนทั้งหมด 
ซึ่งเป็นการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยประเภทต่าง ๆ ดังข้อมูลที่ได้สรุปผลมานี้

11

18

23

ศึกษาต่ อต่ า งประ เทศด้ วยตนเอง

ทุนมหาวิทยาลั ยต่ า งประ เทศ

ทุนรั ฐบาลไทยและรั ฐบาลต่ า งประเทศ

จ านวนนักเรียน ท่ีศึกษาต่อต่างประเทศตามวิธีการต่าง ๆ

นายชัยภัทร แก้วจรัส ครทูี่ปรึกษา ห้อง 223
นางสาววรนันทน์   ชูมณี
นายอาจินต์  แซ่อุน ครทูี่ปรึกษา ห้อง 224
นายกฤตพงศ์ มูลมี ครทูี่ปรึกษา ห้อง 225
นางสาวพัชรินทร์   กลั่นประสม
ว่าที่ ร.ต.บุญฤทธิ์ ศรส าเร็จ ครทูี่ปรึกษา ห้อง 226
นางสาวรุ่งทิวา ราชคิด
นางอังศนา สุขาภิรมย์ ครทูี่ปรึกษา ห้อง 227
นางสาววไลพร  ผังวิวัฒน์
นางปราณี   ยอมเยาว์ ครทูี่ปรึกษา ห้อง 228
นายสิรากร  เผยขุนทด
นางจันทนี หงษห์ิรัญพันธ์ ครทูี่ปรึกษา ห้อง 229

ครูท่ีปรึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (ต่อ)
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รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563
ที่ได้รับทุนรัฐบาล ในปีการศึกษา 2564

ทุนเล่าเรียนหลวง

ทุนเล่าเรียนหลวงสายวิทยาศาสตร์

นายภูมิปัญญา ชัยศรีสวัสดิ์สุข ชั้น ม.6 ห้อง 75
นายปรีดิ์ สิมพลิพันธุ ์ ชั้น ม.6 ห้อง 125
นายศรัณย์ ไตรภัทรนันท์ ชั้น ม.6 ห้อง 125
นายมุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์  ชั้น ม.6 ห้อง 125

ทุนเล่าเรียนหลวงสายภาษา

นายปณต พงษ์พัฒนพันธุ์ ชั้น ม.6 ห้อง 156
นางสาวพิชชาภา สมิตะสิริ ชั้น ม.6 ห้อง 155

ทุนเล่าเรียนหลวงสายภาษา - คณิตศาสตร์

นายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ ชั้น ม.6 ห้อง 125
นายพร้อม เกิดโภคทรัพย ์ ชั้น ม.6 ห้อง 125 

ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธีร์ พรหมปัทมะ ชั้น ม.6 ห้อง 76

ได้รับทุนไปศึกษาต่อตามความต้องการของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไปศึกษาในสาขา Data Science/ Artificial Intelligence เน้น Deep Learning/ 
Al for Bioscience ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย  
นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป

นางสาวปรมาภรณ์ ศรีนกทอง ชั้น ม.6 ห้อง 143

ได้รับทุนไปศึกษาต่อตามความต้องการของกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีพอลิเมอร์ขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไปศึกษาในสาขา Materials Science and Engineering/ 
Mechanical Engineering/ Biology เน้น Bio-inspired Materials and Engineering/ Biomimicry/ Biomimetics  
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป

นายอคิราย์ วรปรีชาพาณิชย์  ชั้น ม.6 ห้อง 75

ได้รับทุนไปศึกษาต่อตามความต้องการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ไปศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เน้นอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
สาธารณรัฐฟินแลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐเกาหลี หรือประเทศในภูมิภาคยุโรป 

ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
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ทุนกระทรวงการต่างประเทศ 

นายศุภากร ปาละวงศ์ ชั้น ม.6 ห้อง 48

ไปศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ สหราชอาณาจักร หรือ  
สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายพชรพล ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ชั้น ม.6 ห้อง 156

ไปศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชา Public International Law ณ สหราชอาณาจักร

นางสาวปริยากร เกษมสวัสดิ์ ชั้น ม.6 ห้อง 226

ไปศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชา Political Science (Public Administration) ณ สหรัฐอเมริกา

ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์

นางสาวพิริยา เตชาพิสุทธิ์ ชั้น ม.6 ห้อง 228

ไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์  
หรือกฎหมาย ตามสถานศึกษาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด ณ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร  
สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี  
หรือเครือรัฐออสเตรเลีย

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

นายเศรษฐกรณ์ ถนอมเกียรติคุณ ชั้น ม.6 ห้อง 125

นายจิรภัทร รุจิรายุกต์  ชั้น ม.6 ห้อง 125

ไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล ชั้น ม.6 ห้อง 125

ไปศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ ณ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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รางวัลโครงงานดีเด่น 
โครงงานสาขาสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ “การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือหญ้าทะเล

ชนดิชะเงาใบยาว เพือ่ฟ้ืนฟแูนวหญ้าทะเล

ในจังหวัดตรัง”

รางวัล popular vote 
โครงงานแห่งทศวรรษ 

หัวข้อ “การพฒันาตวัเร่งปฏกิิริยาจากนาโนเซลลูโลส

เพือ่ลดการปล่อยน�า้เสยีทีป่นเป้ือนโลหะ

จากโรงงานอุตสาหกรรม”

กิจกรรม Thai Science Camp คร้ังที ่13 
วนัที ่26 - 27 เมษายน และ 12 - 13 พฤษภาคม 2564
และได้รับคัดเลอืกเข้าร่วมกิจกรรม 
STEP STEM alive! 2021 ASEAN Virtual Camp 

โดย Science Centre Singapore 
ในวนัที ่14 - 22 มิถนุายน 2564

ครูผูค้วบคุม : นายณรงค์ฤทธิ ์โฮ้งจิก 
  กลุม่สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ขอแสดงความยินดีแก่

นางสาวขอพร ธนาพงศธร ชั้น ม.5 ห้อง 432

ประกาศประชาสัมพันธ์
โครงงานดีเด่น สาขาสิ่งแวดล้อม
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เข้าร่วมแข่งขนักจิกรรม ASEAN Energy Youth Award คร้ังที ่2 จาก ASEAN Center for Energy (ACE) 
และ Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ winner 
ในหวัข้อ Youth Power & Hope ในประเภท Infographic Poster 

พร้อมทนุการศกึษาจากกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลงังานเกาหล ีจ�านวน $1,000
และได้รบัเชญิเข้าร่วมกจิกรรม ASEAN Energy Business Forum 2021 (online)

ในวนัที ่14 - 16 กันยายน 2564 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่

นายธฤต ทองวนัด ี ชั้น ม.5 ห้อง 432 
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รางวัลรองชนะเลิศที่ 1 
ประเภท Research Presentation 

หมวด Public Health and Translational Research
ในการแข่งขัน Health Challenge Thailand  

ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอน

นายปัณณธร โชติพฤกษ์  ชั้น ม.6 ห้อง 28
นายสมภูมิ สรรพวีรวงศ์  ชั้น ม.6 ห้อง 39
นายพงค์ภักดิ์ มะโนเรศ  ชั้น ม.6 ห้อง 126

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

การแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาเกาหลี  
รอบชิงชนะเลิศ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมที่ 1 คลิปวิดีโอรีวิว “ของดีประจ�าจังหวัด” 
จัดโดย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวภูริชญา พิศวง ชั้น ม.6 ห้อง 59
นายกฤษฎิ์ชนก มีลาภ ชั้น ม.6 ห้อง 59

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันพูดบรรยายภาพ  

การประกวดและแข่งขันทักษะภาษาเยอรมัน 
เพื่อการสื่อสารระดับประเทศ (ออนไลน์) 

ในงาน สัปดาห์ภาษาเยอรมัน  
“Woche der deutschen Sprache 2021” 

ภายใต้หัวข้อ “Buntes Deutsch - เยอรมันหลากสี(สร้าง)สรร(ค์)
ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564 

นางสาวพิชามญชุ์ สรรพอุดม ชั้น ม.6 ห้อง 146
นางสาวพิม อักษรวงศ์  ชั้น ม.6 ห้อง 146

ประกาศประชาสัมพันธ์
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รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

การประกวดคลิปวิดีโอรีวิว  
“ของดีประจ�าจังหวัด”

นางสาวณภัทร เอี่ยมองค์ ชั้น ม.5 ห้อง 832
นางสาวกิตตินัดดา ปัญญาดิลก ชั้น ม.5 ห้อง 833

รับเงินรางวัลจ�านวน 1,000 บาท
และได้เข้าแข่งขันในระดับภาค

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

การประกวดคลิปวิดีโอสั้น “อาชีพสุดคูล”

นางสาวสิตานันท์ บุญช ู ชั้น ม.5 ห้อง 443
นายปกรณ์ ลิ้มพรจิตรวิไล ชั้น ม.5 ห้อง 443
นายโยรภัทร์ วรรณะภูมิ ชั้น ม.5 ห้อง 443

รับเงินรางวัลจ�านวน 1,000 บาท 
และได้เข้าแข่งขันในระดับภาค

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ประจ�าปี 2564

การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้น�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 รางวัลชมเชย อันดับที่ 7
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รางวัลเหรียญทองแดง
ประเภทยิมนาสติกลีลากรุ๊ปชิงแชมป์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 12 

ประเภทคะแนนรวม 2 ท่าชุด
ในรายการ “The 12th Rhythmic Gymnastics  

Asian Championships was held in Tashkent,  
Uzbekistan from June 8 to 10, 2021”  

ณ ประเทศอุซเบกิสถาน
ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2564

นางสาวณวิตา วิบูลย์ธีรวุฒิ
ชั้น ม.6 ห้อง 73 

นักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา 
(นักกีฬายิมนาสติกลีลากรุ๊ปทีมชาติไทย)

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทอ่านฟังเสียง (ประเภทหญิง)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

 โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”  
ครั้งที่ 49 ประจ�าปี 2564

รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ
การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ  

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564
จัดโดย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ร่วมกับกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

นางสาวภูริตา อุรุเศรษฐานนท์
ชั้น ม.6 ห้อง 153 

รางวัลชนะเลิศ
ประเภท Healthcare Management 

ในงาน Ramathibodi Pitching Challenge 2021
การแข่งขันการจัดท�าโครงงานวิจัย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จัดโดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

นางสาวมนรดา ชิวหวรรณ ชั้น ม.6 ห้อง 156
นางสาวชลพนิท์ุ วไิลรตันาภรณ์  ชั้น ม.6 ห้อง 224 
นักเรียนเกียรติบัตรและทุนการศึกษารวม 25,000 บาท
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์
นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

พระปริยัติสารเวที นาชัยดี
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ

นายสมยศ นะล�าเลียง
ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

นายวิศรุต สนธิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายพิจารณ์ สุขภารังสี
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายภราดร นาทันรีบ
ผู้แทนครู กรรมการ

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

รองศาสตราจารย์
ชญาพิมพ์ อุสาโห

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายธงชัย ว่องไวพาณิชย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

นายเอก เจียมวงษา
ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

พระเทพญาณวิศิษฏ์ ปัญเศษ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ

นางนฤมล ศิริวัฒน์
ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

นางวรรณดี นาคสุขปาน
ผู้อำานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ
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ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น�าคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีน
ป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID -19) เขม็ที ่1 ในวนัที ่17 พฤษภาคม 2564 และเข็มที ่2 ในวนัที ่7 มิถนุายน 2564  
ด้วยความสมัครใจ ณ ศูนย์บริการวัคซีน ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อม 
แก่ครูและบุคลากรส�าหรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอขอบคุณ ศูนย์บริการวัคซีน  
ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตลอดจนบุคลากร 
ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่คณะครู 
และบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้มอบข้าวกล่องจ�านวน 300 กล่อง เพื่อเป็นก�าลังใจและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
ณ โรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ อาคารจันทนยิ่งยง 

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
มอบข้าวกล่องสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการแพทย์
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ด�าเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนตามโครงการ “การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” ให้แก่นักเรียน 
เตรียมอุดมศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ โดยบุคลากรของโรงเรียนผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามประกาศ 
ป้องกันโรคโควิด-19 ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกคนที่ทุ ่มเทก�าลังกาย ก�าลังใจ  
เพื่อปฏิบัติงานส่งมอบเอกสารประกอบการเรียนของโรงเรียนให้แก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคน

จัดส่งเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาสเปน) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดกิจกรรม วันรวมพลคนรักภาษาสเปน  
(Día del Español) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เม่ือวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564  
เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ นักเรียนภาษาสเปนทุกระดับชั้น จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
และโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาสเปนทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่สนใจทั้งระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
กิจกรรมออนไลน์ที่จัดขึ้น ได้แก่ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เปิดโลกการเดินทางสู่ลาตินอเมริกา และประวัติศาสตร์สเปน” 
กิจกรรมการประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ ได้แก่ การประกวดวาดรูป การประกวดร้องเพลง ซึ่งผู้ชนะการแข่งขัน ได้รับ 
เงนิรางวลั พร้อมของทีร่ะลกึจากสถานเอกอัครราชทตูสเปนและเมก็ซโิก ประจ�าประเทศไทย การแข่งขนัคดิเลขเรว็ภาษาสเปน 
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศผู้ใช้ภาษาสเปน และการแข่งขันตอบค�าถามจากวีดิทัศน์ผ่านโปรแกรม 
Kahoot

วันรวมพลคนรักภาษาสเปน 
(Día del Español)
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ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ร ่วมพิธี เคารพธงชาติไทยและร ้องเพลงชาติไทย เนื่องใน 
วันพระราชทานธงชาตไิทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) 
ประจ�าปี 2564 ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณ 
หน้าเสาธง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พิธีเคารพธงชาติไทย
และร้องเพลงชาติไทย
เน่ืองในวันพระราชทานธงชาติไทย 
28 กันยายน
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กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิ บัติการพัฒนาหลักสูตรเ พ่ือจัดการเรียน 
การสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ 
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 7 และวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ห้องคุณหญิงบุญเลื่อน 
เครือตราชู  ตึก 60 ป ี  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
โดยนายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศึกษานิเทศก์ สพม.กท 1 เป็น
วิทยากร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตร
เพื่อจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
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ในวาระครบรอบ “84 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา” สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันสมทบทุน บูรณะตึก 3 “สามสัมพันธ์” สื่อความหมายถึง โครงการบูรณะ
ตึก 3 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทั้ง 3 ฝ่าย คือ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักเรียนเก่า 
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

บริจาคเงินสมทบทุนโครงการบูรณะตึก 3 ได้ท่ี 

บัญชี     ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์
เลขที่     052-0-47713-8
ชื่อบัญชี   “กองทุนพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”

ทีมก่อสร้างโครงการบูรณะตึก 3 เป็นการรวมตัวกันของทีมวิศวกร  
และสถาปนิก นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาหลากหลายรุ ่น  
ด้วยความตั้งใจให้โครงการนี้ส�าเร็จตามเป้าหมาย

“84 ปี เตรียมอุดม สามสัมพันธ์”
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เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
ตามนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี  
ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่ประสงค์
รบัวคัซีน โดยได้รบัความยนิยอมจากผูป้กครอง เมือ่วนัอาทติย์ที ่10 ตลุาคม 
2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน สกายฮอลล์ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว โดยมี 
คณะผู ้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คอยดูแลและ 
อ�านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน ณ สถานบริการฉีดวัคซีน

นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 
ป้องกัน COVID-19
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประสานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่ได้รับ
ความยินยอมจากผู้ปกครอง เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในโครงการ  
“VACC 2 School” เพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่นักเรียน เมื่อวันจันทร์ที่  
11 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครู
ของโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา คอยดแูลและอ�านวยความสะดวกให้แก่นกัเรยีน 
ณ สถานบริการฉีดวัคซีน

VACCINE

นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
ในโครงการ “VACC 2 School”
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ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมรองผู้อ�านวยการโรงเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่  
และนักพัฒนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนให้แก่ 
โรงเรียนเครือข่ายวิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ ต.นิคมห้วยผึ้ง  
อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 
นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู เพื่อสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประชุมโรงเรียนเครือข่ายวิชาการ
ร่วมกับโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ จังหวัดกาฬสินธุ์



ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมรองผู้อ�านวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักพัฒนา 
โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา ได้เดนิทางไปมอบอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ เพือ่ใช้ในการเรยีนการสอนใหแ้ก่โรงเรยีนเครอืข่ายวชิาการ 
เมือ่วนัอังคารท่ี 19 ตลุาคม 2564 ณ โรงเรยีนบ้านนาจาน ต.โพนสงู อ.บ้านดงุ จ.อดุรธาน ีนอกจากนีโ้รงเรยีนเตรยีมอดุมศึกษา
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