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ค าน า 
 

  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์    จัดท า(Strategy Planning) พ.ศ. 2560 - 2563
ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีความสอดคล้องกบัพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช  2542 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของต้นสังกัด
และเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ซึ่งประกอบด้วย สภาพปัจจุบัน ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา 
ทิศทางของการศึกษา กลยุทธ์การจัดการศึกษา ซึ่งคณะผู้จัดท า ได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพ    ของโรงเรียน 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม น ามาท าข้อมูล ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัด และได้น ามาจัดท าแผนงานที่ประกอบด้วยโครงการต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามกล
ยุทธ์ที่ก าหนดในระหว่างปีการศึกษา    2560 - 2563
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ฉบับนี้จนส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้  และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้
จะเป็นแผนแม่บทของโรงเรียน อันจะน าโรงเรียนไปสู่เป้าประสงค์ท่ีวางไว้ต่อไป  
 
 
               นายค ารณ  ม่อมดี 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ประวัติของโรงเรียน 
 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 253  หมู่ 2  ต าบลบ้านแก่ง  อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์              
โดยเริ่มก่อสร้างอาคารหลังแรก เมื่อปี พ.ศ.2512 นายอ าเภอตรอน ขณะนั้น คือ นายผิน  แดงสอน ได้มีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดิน ส าหรับเป็นที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ ดังรายนามต่อไปนี้ 
 1. นายสนิท ข าคม 
 2. นายคิด ศิริวัฒน์ 
 3. นายสุด สมหวัง 
 4. นายวารินทร์ ศิริเจริญ   
              ฯลฯ 

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าที่ดินบริเวณบ้านเก่ายกบัตร หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแก่ง เป็นที่
สาธารณประโยชน์ มีพ้ืนที่กว้างขวางเหมาะที่จะสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอได้เป็นอย่างดี แต่พ้ืนที่   
ส่วนใหญ่ยังเป็นป่า มีจอมปลวก ไม่ราบเรียบ และบางส่วนมีผู้อาศัยท าไร่ถั่ว-ข้าวโพด เมื่อได้ที่ดินแล้วเสนอให้
ทางอ าเภอมีความเห็นชอบ จึงได้จัดตั้งอาคารหลังแรกให้เป็นสถานที่ศึกษาเป็นการชั่วคราว แต่ทางอ าเภอมีเงิน
งบประมาณก่อสร้างอาคารในวงเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แต่ไม่มีผู้ใดรับด าเนินการจัดสร้างได้ 
หากไม่สามารถจัดสร้างอาคารเรียนดังกล่าวได้ โรงเรียนก็อาจไปจัดตั้งยังสถานที่แห่งอ่ืน คือ ต าบลวังแดง ณ 
บริเวณเหนือโรงเรียนบ้านวังหิน ด้านฝั่งตะวันตกของทางรถไฟ ดังนั้นคณะกรรมการด าเนินการก่อสร้างจึง
ปรึกษาหารือกันโดยมี นายสุด  สมหวัง  นายเสรี  แสงรัศมี  นายศิริ  สุขเกษม และ นายวารินทร์  ศิริเจริญ 
รับอาสาด าเนินการก่อสร้าง โดยใช้ไม้ท่ีมีใบอนุญาตของนายศิริ  สุขเกษม ท าการแปรรูปถูกต้องตามกฎหมาย 
ตลอดจนรับบริจาคจากประชาชนท าการก่อสร้างจนส าเร็จในวงเงิน 110,873 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อย
เจ็ดสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งปัจจุบันมักนิยมเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า อาคารแดง หลังจากนั้นคณะกรรมการ
ได้ติดต่อขอรถแทรกเตอร์ รถเกรด จากหน่วย รพช.อุตรดิตถ์ มาท าการปรับพื้นที่บริเวณสนามจนเป็นที่เรียบร้อย 
ตลอดจนท าทางเข้าโรงเรียนและตัดถนนจากถนนสายพิชัย-ตรอน ผ่านที่นาของ นายอุโลม ศิริเจริญ (ซึ่งได้อุทิศ
ให้) มาบรรจบกับ ถนนสายบ้านแก่ง-น้ าอ่าง เพื่อให้การเดินทางของนักเรียนที่มาจากบ้านวังแดง บ้านวังหิน  
บ้านใหม่ และบ้านแก่งเหนือ เดินทางมาสู่โรงเรียนได้สะดวก โรงเรียนเปิดท าการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม พ.ศ.2513 มีนักเรียนทั้งสิ้น 37 คน โดยทางอ าเภอได้แต่งตั้งให้ นายสนิท  ข าคม รักษาการแทน
ครูใหญ่เป็นการชั่วคราว และยังแต่งตั้งนายประสาน เสริฐปัญญา  นางสาวจรูญรัตน์  พันธุ์ทหาร ครูโรงเรียน
ประถมศึกษามาเป็นครูชั่วคราว และในช่วงเวลาต่อมา กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายเมธินทร์  กรอิสรานุกูล 
เป็นครูใหญ่ และ  นายปรีชา  ภุมราดี เป็นครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์คนแรก 
 ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง และอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2513 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2514 คณะครู นักเรียน สุขาภิบาล และประชาชนได้ร่วมใจกัน
สร้างถนนจากตลาดบ้านแก่งเข้าสู่โรงเรียน โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ได้เปิดท าการสอนชั้น ม.ศ.1 ถึง ม.ศ.3 และ
พัฒนาเจริญขึ้นตามล าดับ 
 ปี พ.ศ.2519 ได้มีค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการให้ยุบโรงเรียนตรอน ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา มารวมกับโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
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 ปี พ.ศ.2524 ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เปิดสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 และในปีการศึกษา 2538 กรมสามัญศึกษา ยังได้อนุมัติให้โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์เปิดท าการสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพาณิชยการซึ่งโรงเรียนได้รับนักศึกษา
เข้าเรียนเป็นรุ่นแรก จ านวน 40 คน  
 
2.สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
               ปัจจุบันโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่          
หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ์รหัสไปรษณีย์  53140 โทรศัพท ์: o55 825 856, 086 
446 4461  โทรสาร : 055 825 587E- Mail : trontrisin @ yahoo.com, Web  Site :  www.tts.ac.th 
  พ้ืนที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลบ้านแก่ง  ระยะทางจากโรงเรียนถึงส านักงานเขต          
พ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร จากโรงเรียนถึงท่ีว่าการอ าเภอตรอน            
เป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร 
               จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 1 มีนักเรียนทั้งสิ้น 756 คน  
ครูสายผู้สอน 45 คน ครูจ้างสอน 5 คน พนักงานราชการ จ านวน 1 คน พนักงานบริการซึ่งเป็นลูกจ้างประจ า 1 
คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คนมีนายค ารณ ม่อมดี  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน (1 ตุลาคม 2558) 

ปรัชญาโรงเรียน 
นตฺถิ  ปญฺญาสมา  อาภา 

หาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญา  ไม่มี 
 
เครื่องหมายโรงเรียน 

พระขรรค์ไขว้  ใต้เสมาธรรมจักร 

 

  สีประจ าโรงเรียน 
 

ชมพู - เหลือง 
ชมพู    หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง 

เหลือง  หมายถึง  คุณธรรม 

ชมพู-เหลือง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณธรรม 

  อักษรย่อของโรงเรียน 
ต.ส. 
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ทรัพยากร 
ตารางที ่1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

ประเภทอาคาร ที ่ รายการ จ านวน 
อาคารเรียน 1 แบบ 216 ก  1 หลัง  

 2 แบบ 216 ล 1 หลัง  
อาคารประกอบ 1 

2 
อาคารอ านวยการ 1 หลัง 
อาคารหอประชุมเอนกประสงค์  

1 หลัง 
1 หลัง 

 3 
4 
 
5 
6 
7 

อาคารอุตสาหกรรม 
ห้องส้วมนักเรียน 
อาคารคอมพิวเตอร์ 
โรงอาหาร 
อาคารเกษตรกรรม 
ห้องศิลปะ 

1 หลัง 
3 หลัง 
1 หลัง 
1 หลัง  
1 หลัง 
1 หลัง 

 8 โรงจอดรถ 1 หลัง 
 9 บ้านพักครู แบบกรมสามัญ 

บ้านดนตรีไทย 
10 หลัง 
1 หลัง 

สนามเด็กเล่น 1 สนามฟุตบอล 1 สนาม 
และสนามกีฬา 2 สนามเซปัคตะกร้อ 2 สนาม 
 3 สนามฟุตซอล  1 สนาม 
 4 สนามกีฬาอเนกประสงค์ 1 สนาม 
    

 
 
 
ลักษณะของชุมชน 
 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีประชากรประมาณ 28,700 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ โรงพยาบาลตรอน, เทศบาลต าบลบ้านแก่ง อาชีพหลักของชุมชน        
คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณี
ไหลแพไฟ และตักบาตรเทโว 
 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพหลัก คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาพุทธ ฐานทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ประมาณ 40,000 บาท จ านวนคนเฉลี่ย
ต่อครอบครัว 3 คน 
 3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่การคมนาคมท่ีดี การเดินทางไปมา สะดวก อยู่ใกล้กับศูนย์ราชการ        
ต่าง ๆ ในอ าเภอ มีภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างหลากหลาย 
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ข้อมูลนักเรียน  
 ตารางที ่2 ข้อมูลนักเรียน  
 

 ปีการศึกษา 2556 การศึกษา 2557 การศกึษา 2558 การศึกษา 2559 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 152 148 143 170 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 136 148 147 140 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 153 132 142 136 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 125 109 97 76 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 133 118 103 89 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 129 124 114 100 

รวม 828 779 746 711 
 
ข้อมูลบุคลากร 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวม 

ปีการศึกษา 2559 2 41 1 5 8 57 
ปีการศึกษา 2558       
ปีการศึกษา 2557       
ปีการศึกษา 2556       
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

กลุ่มส านักงานบริหารโรงเรยีนและ
โครงการพิเศษ 

ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

รองผูอ้  ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

- งานส านักงานกลุ่มฯ 
- งานหลักสตูรและการ  
  เรียนการสอน 
- งานทะเบียนและ 
  วัดผล 
- งานสื่อ/นวัตกรรม/ 
  กิจกรรมส่งเสริม 
  วิชาการ 
- งานการจดัการเรียนรู ้
  และนิเทศการศึกษา 
 

- งานอ านวยการ 
- งานอาคารสถานที ่
  และยานพาหนะ 
- งานสขุาภิบาลอนามัย 
   และสิ่งแวดล้อม 
- งานระบบดูแล 
  ช่วยเหลือนักเรียน/ 
  แนะแนว/เครือข่าย 
  ผู้ปกครอง 
- งานบริการนักเรียน 
   และชมุชน 

 
 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
วชิาการ 

เครือข่ายผู้ปกครอง 

รองผูอ้  ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

รองผูอ้  ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

รองผูอ้  ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป 

รองผูอ้  ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนกัเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
ทัว่ไป 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
กจิการนักเรียน 

- งานส านักงานกลุ่มฯ 
- งานวางแผนและ 
  ประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
- งานการเงินและบัญช ี
- งานพัสดแุละ 
  สินทรัพย ์
- งานติดตามและ 
   ตรวจสอบ 
 

- งานส านักงานกลุ่มฯ 
- งานวางแผนและสรร 
   หาอัตราก าลัง 
- งานพัฒนาบุคลากร 
  และการไปราชการ 
- งานการมาปฏบิัติงาน 
   และงานวินัยของครู 
   และบุคลากร 
- งานสวัสดิการและ 
  ส่งเสรมิคุณธรรม 
  จริยธรรมคร ู

 
 
 

- งานส านักงานกลุ่มฯ 
- งานเสรมิสร้างวินัย/ 
   แก้ไขพฤติกรรม 
   นักเรียน 
- งานเสรมิสร้างทักษะ 
  ชีวติและป้องกัน 
  ยาเสพตดิ 
- งานกิจกรรมนักเรยีน/ 
  ส่งเสรมิประชาธปิไตย 
- งานเสรมิสร้าง     
  คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

 

๙ 

 
 

  

แผนท่ีโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 



 

 

๑๐ 

 
ส่วนที่ 2 

สถานภาพของโรงเรียน 
 

2.1  ผลการประเมินสถานภาพโรงเรียน 
    2.1.1  ด้านปริมาณ 

1)  การรับนักเรียน โรงเรียนสามารถรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนได้  
ร้อยละ 100  นอกจากนี้ได้มีนักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการเข้ามาเรียนในจ านวนที่ใกล้เคียงกับนักเรียนในเขต
บริการ 
     ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน (ปีการศึกษา 2557- 2559) 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ปีการศึกษา 2557 
จ านวนนักเรียน 

ปีการศึกษา 2558 
จ านวนนักเรียน 

ปีการศึกษา 2559 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ม.1 93 59 148 84 58 142 91 81 172 

ม.2 73 75 148 89 62 151 85 58 143 
ม.3 75 57 132 69 74 143 80 60 140 

ม.4 58 51 109 45 56 101 34 44 78 
ม.5 55 63 118 55 49 104 40 53 93 

ม.6 49 75 124 51 64 115 52 48 100 

รวมท้ังหมด 403 380 783 393 363 756 82 344 726 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

๑๑ 

   2.1.2 ด้านคุณภาพ 

ตาราง แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนจ าแนกตามกลุ่มสารการเรียนรู้  ช้ัน ม.ต้น ภาคเรียนท่ี 1 - 2  ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มสาระ 

นักเรียน                 จ านวนนกัเรียนที่ไดร้ะดับผลการเรียน นักเรียนท่ีได ้

เฉลี่ย ทั้งหมด 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทย  
ภาคเรยีนที่ 1 448 1 25 43 81 87 109 54 48 0 0 2.63 

ภาคเรยีนที ่2 439 4 31 47 60 96 74 78 49 0 0 2.63 

รวม 887 5 56 90 141 183 183 132 97 0 0 2.63 

คณิตศาสตร ์ 
ภาคเรยีนที่ 1 655 0 48 81 142 101 120 64 98 1 0 2.57 

ภาคเรยีนที ่2 665 0 74 112 138 109 94 50 84 0 4 2.40 

รวม 1320 0 122 193 280 210 214 114 182 1 4 2.48 

วิทยาศาสตร ์ 
ภาคเรยีนที่ 1 655 0 7 39 96 152 140 105 115 1 0 2.88 

ภาคเรยีนที ่2 665 0 27 53 112 116 140 114 103 0 0 2.78 

รวม 1320 0 34 92 208 268 280 219 218 0 0 2.83 
สังคมศึกษา 

ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ภาคเรยีนที่ 1 1006 0 59 111 174 154 164 147 194 3 0 2.73 

ภาคเรยีนที ่2 1289 0 15 48 149 220 230 232 391 0 4 3.11 

  2295 0 74 159 323 374 394 379 585 3 4 2.95 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

ภาคเรยีนที่ 1 854 0 0 0 11 78 145 99 519 2 0 3.61 

ภาคเรยีนที ่2 858 0 0 0 0 18 73 102 665 0 0 3.82 

รวม 1712 0 0 0 11 96 218 201 1184 2 0 3.72 

ศิลปะ 
ภาคเรยีนที่ 1 960 22 86 64 84 92 125 110 373 4 0 2.96 

ภาคเรยีนที่ 2 963 18 70 51 99 139 168 113 305 0 0 2.92 

รวม 1923 40 156 115 183 231 293 223 678 4 0 2.94 

การงานอาชีพ 
และเทคโนโลย ี

ภาคเรยีนที่ 1 1147 17 57 74 134 129 219 167 346 4 0 2.96 

ภาคเรยีนที่ 2 1131 25 113 118 168 146 184 161 216 0 0 2.63 

รวม 2278 42 170 192 302 275 403 328 562 4 0 2.79 

ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรยีนที่ 1 773 0 62 79 105 99 130 109 186 3 0 2.80 

ภาคเรยีนที่ 2 736 0 57 73 112 105 133 113 141 0 2 2.74 



 

 

๑๒ 

รวม 1509 0 119 152 217 204 263 222 327 3 2 2.77 

การศึกษาค้นคว้า
อิสระ 

ภาคเรยีนที่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

ภาคเรยีนที่ 2 287 2 4 16 13 61 62 34 95 0 0 3.11 

รวม 287 2 4 16 13 61 62 34 95 0 0 3.11 

รวมทั้งหมด 13531 89 735 1009 1678 1902 2310 1852 3928 17 10 2.92 

                                       คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1          2.72 
    

 
คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 2     2.73 

       



 

 

๑๓ 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ าแนกตามกลุ่มสารการเรียนรู้  ชั้น ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 - 2  ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มสาระ 

นักเรียน                 จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน 
นักเรียน
ทีไ่ด้ 

เฉลี่ย ทั้งหมด 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ร มส 

ภาษาไทย  
ภาคเรียนที่ 1 448 1 25 43 81 87 109 54 48 0 0 2.63 

ภาคเรียนที ่2 418 3 30 33 63 64 98 86 40 0 1 2.69 

รวม 866 4 55 76 144 151 207 140 88 0 1 2.66 

คณิตศาสตร์  
ภาคเรียนที่ 1 655 0 48 81 142 101 120 64 98 1 0 2.57 

ภาคเรียนที ่2 518 7 103 75 57 71 75 44 86 0 0 2.37 

รวม 1173 7 151 156 199 172 195 108 184 1 0 2.48 

วิทยาศาสตร์  
ภาคเรียนที่ 1 655 0 7 39 96 152 140 105 115 1 0 2.88 

ภาคเรียนที ่2 853 13 38 57 110 159 184 152 140 0 0 2.80 

รวม 1508 13 45 96 206 311 324 257 255 0 0 2.83 
สังคมศึกษา 

ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ภาคเรียนที่ 1 1006 0 59 111 174 154 164 147 194 3 0 2.73 

ภาคเรียนที ่2 928 0 9 14 30 93 233 278 271 0 0 3.32 

รวม 1934 0 68 125 204 247 397 425 465 3 0 3.01 

สุขศึกษา 
และพลศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 854 0 0 0 11 78 145 99 519 2 0 3.61 

ภาคเรียนที ่2 730 0 0 0 6 35 125 198 366 0 0 3.60 

รวม 1584 0 0 0 17 113 270 297 885 2 0 3.61 

ศิลปะ 
ภาคเรียนที่ 1 960 22 86 64 84 92 125 110 373 4 0 2.96 

ภาคเรียนที่ 2 351 0 7 8 30 24 72 53 157 0 0 3.33 

รวม 1311 22 93 72 114 116 197 163 530 4 0 3.06 

การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 

ภาคเรียนที่ 1 1147 17 57 74 134 129 219 167 346 4 0 2.96 

ภาคเรียนที่ 2 762 7 28 62 67 109 171 138 179 0 1 2.94 

รวม 1909 24 85 136 201 238 390 305 525 4 1 2.95 

ภาษาต่างประเทศ 
ภาคเรียนที ่1 773 0 62 79 105 99 130 109 186 3 0 2.80 

ภาคเรียนที่ 2 692 0 39 46 106 140 156 91 114 0 0 2.76 

รวม 1465 0 101 125 211 239 286 200 300 3 0 2.78 
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รวมท้ังหมด 11750 70 598 786 1296 1587 2266 1895 3232 17 2 2.96 

              

 
คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 1 

  
2.72 

      

 
คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ ภาคเรียนที่ 2 

  
2.79 

       

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เทียบปี 2557-2558 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

กลุ่มสาระ ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6 

การเรียนรู้ 2557 2558 เทียบปี 57-58 2557 2558 เทียบปี 57-58 

  
เฉลี่ย

ประเทศ 

ค่า 
O-
Net 

เฉลี่ย
ประเทศ 

ค่า 
O-
Net 

ค่า O-
Net ร้อยละ 

เฉลี่ย
ประเทศ 

ค่า 
O-
Net 

เฉลี่ย
ประเทศ 

ค่า 
O-
Net 

ค่า 
O-
Net 

ร้อย
ละ 

ภาษาไทย 35.2 33.35 42.64 40.99 7.64 22.9085 50.76 45.22 49.36 42.16 
-

3.06 -6.77 

คณิตศาสตร ์ 29.65 26.72 32.4 28.13 1.41 5.27695 21.74 17.25 26.59 23.09 5.84 33.86 

วิทยาศาสตร ์ 38.62 35.92 37.63 34.88 -1.04 -2.8953 32.54 29.73 33.4 31.44 1.71 5.75 

ภาษาต่างประเทศ 27.46 24.26 30.62 27.38 3.12 12.8607 23.44 19.99 24.98 18.86 
-

1.13 -5.65 

สังคมฯ 46.79 44.6 46.24 42.67 -1.93 -4.3274 36.53 31.86 39.7 36.59 4.73 14.85 
สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 59.32 58.13       0 51.94 49.01       0 

ศิลปะ 43.14 42.78       0 34.64 31.08       0 

การงานอาชีพฯ 45.42 42.65       0 49.01 45.97       0 

รวมเฉลี่ย 40.70 38.55 37.91 34.81 1.84 4.23 37.58 33.76 34.81 30.43 1.62 8.41 

เฉลี่ย ม. 3 และ ม.6                   1.73 6.32 



 

 

๑๕ 

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
1. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556” ณ วันที่  24  กรกฎาคม   พ.ศ. 2558 
โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
 

2. ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดร้องเพลงนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการแผ่นดินธรรม 
แผ่นดินทอง ประจ าปี 2558 โดย กองทัพภาคที่ 3 
 

3. ได้รับรางวัลอันดับที่ 3  ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจ าปี  2558  (11thTHAILAND PRI
เมตรE เมตรINISTER CUP 2015 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด) รุ่น อายุ 14  ปี จากการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 
 

4. ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนการสอนเพศศึกษา โครงการขับเคลื่อนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน 
จังหวัดอุตรดิตถ์  ปี 2558  จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ  วันที่ 17  กรกฎาคม 2558 
 

5. ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดอุตรดิตถ์  ประจ าปี  2558 ระดับ
มัธยมศึกษา  หัวข้อ “ค่านิยมหลักของคนไทย  12   ประการ” โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วันที่ 1  เมษายน  2558 

6. THAILAND INTERNATIONAL SWAN BOAT RACE 2015 THE TOURISM AUTHORITY OF THAILAND 
PRESENTS THIS PLAQUE TO THAILAND SWAN BOAT TEAM AS A MEMENT OF YOUR 
PARTICIPATION IN THAILAND INTERNATIONAL SWAN BOAT RACE 2015, CHAO PHRAYA RIVER, 
SUANLUNG RAMA VIII ,BANGKOK ,THAILAND 

7. THE 1st RUNNER-UP AWARD “THAILAND INTERNATIONAL SWAN BOAT RACE 2015” CHAO 
PHRAYA RIVER, SUANLUANG RAMA VIII, BANGKOK, THAILAND 19 – 20 DECEMBER, 2015 
ORGANIZD BY TOURISM AUTHORITY OF THAILAND 

   2. ส าหรับผู้บริหาร (ผู้อ านวยการโรงเรยีน และรองผู้อ านวยการโรงเรียน) 
    นายค ารณ  ม่อมดี  ได้รับรางวัล ผู้บริหารที่มีความดีเด่น ประจ าปี 2558 โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ณ วันที 8  มีนาคม  2559 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานการประเมินมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.)รอบ ๓ 
ประเมินวันที่ 6 -8  มกราคม 2557 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.72 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.70 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.55 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 9.05 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 10.00 9.35 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชีอั้ตลักษณ์    

ตัวบ่ชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ  
             วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                 ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตังบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินการโครงงานพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

    

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    



 

 

๑๗ 

   
  โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี     โดยมีค่าเฉลี่ย  85.07 
 สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                สมควรรับรองมาตรฐานคุณภาพ               ไม่สมควรรับรองมาตรฐานคุณภาพ     
 

 
 
 
    13. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
จุดเด่น 
 

     1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรีภาพ มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความชื่นชอบ
ในด้านสุนทรียภาพ มีผลงานด้านนาฏศิลป์ และกีฬาเรือพายที่โดดเด่นมาก มีผลงานที่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันกีฬามากมาย ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค ระดับประเทศ มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ดนดีศรีเมืองตรอน อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เป็นตัวขับเคลื่อนด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ มีกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตามจุดเด่น จุดเน้นของ

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา 
                มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ 
                ปฏริูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 

มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด 

5.00 4.90 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 85.07 ดี 



 

 

๑๘ 

สถานศึกษาประสบผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายได้สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและสามารถน าไปใช้
ในการด ารงชีวิต และน าไปเผยแพร่ให้กับชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ โรงเรียนได้ด าเนินการจนเป็นที่ประจักษ์
อย่างชัดเจน ส่งผลสะท้อนให้เป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือสุนทรียภาพลือเลื่อง ปราดเปรื่องเทคโนโลยี สืบ
สานประเพณี คนดีศรีเมืองตรอน และมีโครงการพัฒนาเรือพาย กีฬาเรือพายได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี และมีนักกีฬาบางคนได้รับการคัดเลือก
เป็นักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก “ไอดีเอสเอฟ ดรากอน โบทเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 
2013” ที่เมืองเซเกรด ประเทศฮังการี มีผลส าเร็จได้รับรางวัลเป็นจ านวนมาก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สู่
สาธารณชน ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษ์ของสถานศึกษา คือ กีฬาเรือพาย 

 2. ด้านการบริหารจัดการ 

      สถานศึกษามีส่วนร่วมและความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 
ระดับต าบลและท้องถิ่น ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      ไม่มี 

 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

      สถานศึกษาด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ทั้งฝ่ายบริหาร ครู ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินตามเกณฑ์และมีผล
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดสูงระดับดีมาก 

จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคุณภาพต่ ากว่าระดับดี และไม่มีพัฒนาการ        
การปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดให้ทันสมัยเป็นห้องสมุด IT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนในฝัน 

 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

         การด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการก าหนดอัตลักษณ์ นโยบายและ
แผนพัฒนาของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      สถานศึกษาควรน าผลประเมินการพัฒนาในสาระการเรียนรู้ที่สอน แผนการจัดการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนการสอน แบบทดสอบ พัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งครูบางส่วนต้องพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของครูที่ไม่ได้น าผลประเมินมาใช้ในการสอนซ่อมเสริม และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมโดยการน าภูมิปัญญาท้องท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 



 

 

๑๙ 

     การด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในตามแผนงานและโครงการที่ก าหนดให้สมบูรณ์ ครบตาม
ประเด็นพิจารณาท้ัง 8 ข้อ อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพของระบบการประกันคุณภาพภายในให้มากขึ้น 

โอกาส 

 1. สถานศึกษาตั้งอยู่ศูนย์กลางมีเขตพ้ืนที่บริการ 4 ต าบล 39 หมู่บ้าน มีต าบลบ้านแก่ง หาดสองแคว 
น้ าอ่าง และวังแดง มีการคมนาคมที่ดี การเนินไปมาสะดวก อยู่ใกล้ศูนย์ราชการต่าง ๆ ในอ าเภอ มีแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นมีความหลากหลายทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สถานประกอบอาชีพ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นทั้งในท้องถิ่นและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 2. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานท้องถิ่น        
ในการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และการพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาเป็นอย่างดีและ
ชุมชนมีความเข้มแข็งให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนทั้งก าลังกาย ก าลังทรัพย์อย่างต่อเนื่อง 

 3. ครูมีความรู้ความสามารถในการเลื่อนวิทยฐานะตนเองให้สูงขึ้น โดยจัดท าผลงานเลื่อนวิทยฐานะเป็น
ครูช านาญการพิเศษ จ านวน 25 คน จากครูทั้งหมด 42 คน และเชี่ยวชาญ 1 คน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
ผู้บริหารให้ศึกษาต่อระดับสูงขึ้นจนได้รับคุณวุฒิปริญญาโทจ านวน 20 คนและอยู่ในระหว่างศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทอีก ท าให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้มี
ผลส าเร็จด้านแข่งขันทักษะวิชาการได้รับรางวัลเหรียญทองหลายกิจกรรม จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 39 เข้าร่วมแขง่ขันระดับภาคและระดับประเทศ 

 4. สถานศึกษามีการตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานการระบบประกันคุณภาพภายในให้ทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา ทั้งฝ่ายบริหาร ครู ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินตามเกณฑ์และจาก
หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในอย่างสม่ าเสมอ 
 

อุปสรรค 

 1. สถานศึกษามีพ้ืนที่กว้างขวางมาก มีพ้ืนที่ 88 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา มีปัญหาในด้านการดูแล
บ ารุงรักษา และมีอาคารสถานที่ไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และจากปัญหาทางสภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว  
ผู้ปกครองร้อยละ 50 ไปประกอบอาชีพต่างจังหวัดห่างไกล ผู้เรียนต้องอาศัยอยู่กับญาติ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย           
ไม่สามารถช่วยเหลือบุตรหลานเป็นปรึกษาให้ด้านการเรียนได้ 

 3. ครูบางส่วน มีงานที่ปฏิบัตินอกเหนือจากงานในหน้าที่มากเกินไปส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียน              
การสอนไม่เต็มที่ในการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน 

 4. การด าเนินงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการของระบบการประกัน
คุณภาพภายใน แต่ขาดการน าผลประเมินคุณภาพมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553  

 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 



 

 

๒๐ 

      1) สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีระดับคุณภาพต่ ากว่าระดับ
ดี โดยจัดท าแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้มีการพัฒนาสูงขึ้นในระดับดี โดยมีการสอนเสริม
เพ่ิมเติมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยการฝึกท าแบบทดสอบที่มีลักษณะเป็น
แนวเดียวกันกับแบบทดสอบในระดับชาติ ก่อนการเข้าทดสอบระดับชาติล่วงหน้า 1-2 เดือน มีการประเมิน
สภาพจริงทุกระยะเพ่ือทรายพัฒนาการของผู้เรียน มีการนิเทศ ก ากับติดตามงานการเรียนการสอนของครู เพื่อ
เป็นการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพ่ิมข้ึนอีก ตามข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

      2) สถานศึกษาควรจัดเป็นนโยบายของโรงเรียนให้ส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการอ่าน 
การเขียน และการน าเสนอผลงาน ในทุกกิจกรรมให้ด าเนินการให้ชัดเจน ซึ่งภาษาไทยถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผล
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้พื้นฐานได้อย่างเป็นระบบ 

    3) สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ี 2 
ควรมีการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้ง การพูด การอ่าน การเขียน ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

    4) สถานศึกษาควรจัดปรับปรุงห้องสมุด พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริง เป็นห้องสมุดที่ทันสมัย  
มีสื่อเทคโนโลยี มีอินเทอร์เน็ตส าหรับการค้นคว้า เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้สืบค้นข้อมูลเป็นประจ า มีความต่อเนื่องและ
ผู้เรียนสามารถเข้าใช้บริการในการอ่าน การค้นคว้าได้ตลอดเวลาที่มีเวลาว่าง และควรจัดกิจกรรมให้หลากหลาย 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าห้องสุมด หาความรู้จากการอ่านเป็นประจ าสม่ าเสมอ จัดหาหนังสือเพ่ิมข้ึนเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ให้กับผู้เรียน 

  ระยะเวลาการด าเนินการ 1ปีการศึกษา 

 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

      สถานศึกษาควรมีการเพ่ิมการด าเนินการด้านความปลอดภัยในการป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดข้ึนกับผู้เรียนที่เติบโตขึ้นเป็นหนุ่มสาว อยู่ในวัยรุ่น ที่จะเป็นสื่อด้านทางเพศให้เกิดอันตรายต่อร่างกายชีวิต
และทรัพย์สิน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ 

 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      1) ครคูวรมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลในวิชาที่สอนเป็นระยะโดยทดสอบเด็กก่อน
เรียน/หลังเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ทราบถึงระดับพัฒนาการของผู้เรียน แล้วน าข้อมูลใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 

      2) สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นศักยภาพและความต้องการของ
ผู้เรียนปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสม โดยการส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจให้ศึกษาหาความรู้จาก
การอ่านหนังสือให้มากข้ึนทั้งในห้องเรียน ห้องสมุด ที่บ้าน และส่งเสริมการสืบค้นจากเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
แล้วสรุปสาระส าคัญและพัฒนาให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการท าโครงงาน
ที่เน้นกระบวนการคิด จัดหาสื่อ และสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย สอนเสริมเพ่ิมเติมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีการสอนซ่อมเสริมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยู่ในระดับดีขึ้นไป 



 

 

๒๑ 

      3) สถานศึกษาควรน าผลประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูการจัดการเรียนการสอนและแบบวัดผล
และแบบทดสอบที่จัดท าข้ึนมาวิเคราะห์ มีการสรุปผลการด าเนินงาน และวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการโดย
จัดให้มีการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการในกลุ่มย่อย และเป็นแนวทางการด าเนินการในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ควรมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการก ากับ ติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

      4) สถานศึกษาควรพัฒนาครูเป็นรายบุคคล/กลุ่ม โดยจัดอบรมสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เรื่องการน าผลประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนและการวิเคราะห์ผลประเมินน ามาใช้ในการสอนซ่อมเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยชั้นเรียนในด้านการพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รวมทั้งการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ครูควรใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของ
ผู้เรียนและค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ปีการศึกษา 

 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 สถานศึกษาด าเนินการระบบการประกันคุณภาพภายในตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามประเด็นการ
พิจารณาทั้ง 8 ข้อ อย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับคุณภาพดีมากอยู่แล้ว แต่สถานศึกษาควรด าเนินกิจกรรมรองรับ
ให้มีความสม่ าเสมอและมีความต่อเนื่อง 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

  ไม่มี 

 

 

ตารางผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน (Internal  analysis) 
   
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

ยุทธศาสตร์ -   มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบท 
    ของโรงเรียน    
 

-  

โครงสร้าง องค์กร 
การบริหารงาน 

-   มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 
-   มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตาม 
     โครงสร้างการบริหาร 
-  ภาระงานตามโครงสร้างการบริหารมีความ 
     เหมาะสมกับภารกิจของโรงเรียน 
-  โครงสร้างการบริหารขาดความยืดหยุ่น 
 

-  



 

 

๒๒ 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

ระบบองค์กร -  มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งสู่
มาตรฐานสากลและน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
-  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
-  มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ท าให้องค์กรเข้มแข็ง  
-  องค์มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  
   ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
-  องค์กรมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล 
-  องค์กรมีความเป็นเอกภาพ 
- องค์กรมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ชัดเจน 

-    ระบบการติดตามประเมินผลยังขาดความ 
     ชัดเจนการมีส่วนร่วมในการ 
      ด าเนินการ 

 
ตารางผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน (Internal analysis)(ต่อ) 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

ทักษะของบุคลากร 
 

-  บุคลากรเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้  
   ความสามารถ  ในวิชาชีพ 
- บุคลากรมีความสามารถด้านกีฬา 
- บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

- จ านวนบุคลากรมีความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษน้อยกว่า ๕๐ % 
 
 

บุคลากร -  มีความเสียสละ  ความทุ่มเท  
   เตม็ความสามารถ พร้อมให้บริการ มีความ 
   รับผิดชอบในหน้าที่  ในการ ท างานร่วมกัน 
-   ความสมัครใจท างานร่วมกัน  ความ 
    เตรียมพร้อมและรับปัญหาพร้อมกับแก้ไข 
   ร่วมกัน ความรับผิดชอบ 

 

ความพร้อมของ
อาคารสถานที่  สื่อ 
การสอน และ
เทคโนโลยีที่จ าเป็น  

-  ภูมิทัศน์ของโรงเรียนมีความร่มรื่น  สวยงาม 
-  มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
-  มีสื่อการสอนที่ทันสมัย 
- โรงเรียนมีรถของโรงเรียน จ านวน 2 คัน  

- สื่อการสอนยังไม่เพียงพอ 
- คอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการเรียนรู้ยังไม่ 
  เพียงพอ 
- มีขนาดพื้นที่ของโรงเรียนที่ ๘๘ ไร่ ท าให้
บางพ้ืนทีดู่แลไม่ทั่วถึง 

 
 
 
 



 

 

๒๓ 

ตารางผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน (Internal analysis)(ต่อ) 
 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

รูปแบบการน าองค์กร -   มีรูปแบบ แบบแผนและเป้าหมายที่ชัดเจน 
มุ่งพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลมีการน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียน 
-   ท างานเป็นระบบ 
-   มีการวางแผนในการท างานได้ชัดเจน  
-   มีการจัดท าแผนงานไว้เป็นระบบ 
-   มีความร่วมมือ  ร่วมคิด  ร่วมท า และร่วมชื่น 
     ชมในความส าเร็จ  

-   การกระจายอ านาจยังด าเนินการได้ไม่มาก  
     เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ 
  

งบประมาณ -  ได้รับการสนับสนุนจากวัด  ชุมชน และ 
    หน่วยงานต่างๆ   
-   ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 
     ปี อย่างมีคุณภาพ 
-  ได้รับเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง 
-  ระเบียบการใช้เงินอุดหนุนมีความยืดหยุ่น 
-  มีการบริหารจัดการงบประมาณโดยยึดหลัก 
   ธรรมาภิบาล (Good governace) 

 -  รายได้จากงบประมาณต่าง ๆ ยังไม่
เพียงพอในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
      

 
ตารางผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน  (External analysis) 

ปัจจัยภายนอก โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
ผู้รับบริการ - ผู้ปกครองมีความพึงพอใจการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 
- ชุมชนมีความพึงพอใจการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน 
- ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และวัดให้ความ

ร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียนอย่างดีและ
สม่ าเสมอ   

- ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพรับ 
   และ มีฐานะยากจน 

สถานการณ์ทาง
การเมือง 

-  ระดับท้องถิ่น เช่น อบจ.ให้ความส าคัญกับ
การศึกษาและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์การเรียน
การสอน อุปกรณ์กีฬา และงบประมาณให้กับ
สถานศึกษามากข้ึน  

-  ขาดความมั่นคงทางการเมือง 
- มีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย 
- มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการ 
  กระทรวงศึกษาธิการบ่อย 



 

 

๒๔ 

-  ระดับชาติ มีนโยบายต่างๆที่จะสนับสนุนให้
การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น เช่น การเตรียม
คนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.
๒๕๕๘  เป็นต้น  
 

- นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย 
   ตามตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
- มีการแตกความสามัคคี  ไม่ปรองดองสามัคคี 
  กันของคนในชาติ 
 

สภาพเศรษฐกิจ -  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ      
ต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพหลัก คือเกษตกร 
รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวปีละ 40,000บาท 

- ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ 
 

สภาพแวดล้อม 
และสังคม 

-  ที่ตั้งของโรงเรียนมีลักษณะกึ่งเมือง  
   กึ่งชนบท 
- ที่ตั้งของโรงเรียน และชุมชนอยู่ใน 
   สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ  
- มีการปลูกข้าวและมีการเกษตรกรรม 

-   สภาพสังคมเป็นสังคมแบบชนบท มี 
    ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเอ้ืออาทรต่อ 
    กัน  
-  บ้าน วัด โรงเรียน มีความสมัพันธ์ที่ดีเป็น 
    อันหนึ่งอันเดียวกัน 

-  เริ่มมีการน าวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตแบบ 
   สังคมเมืองมากขึ้น 
- มีปัญหาครอบครัวแตกแยกและหย่าร้าง 

 

เทคโนโลยี -  ชุมชนมีคู่สายโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต 
-   มีการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างแพร่หลาย  
-  อบต. มีศูนย์อินเทอร์เพ่ือบริการชุมชน 
  

-   ปัญหาเว็ปไซต์ที่ไม่เหมาะสมท าให้ 
    ควบคุมการใช้เทคโนโลยีของเด็กและ 
    เยาวชนได้ยาก 
-   ปัญหาการติดโทรศัพท์มือของเด็กและ 
    เยาวชน 
-  ปัญหาการใช้เทคโลยีแบบฟุ่มเฟือย 
-  ปัญหาเด็กขาดสมาธิ ขาดความอดทนในการ 
   รอคอย เนื่องจากมีเทคโนโลยีเข้ามาอ านวย 
    ความสะดวกในด้านต่างๆมากมาย  

 



 

 

๒๕ 

ส่วนที่ 3 

ทิศทางของโรงเรียน   
 

   วิสัยทัศน ์ (VISION) 
 
 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ มุ่งจัดการศึกษาตามมาตรฐานประชารัฐ พัฒนาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย 
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
   พันธกิจ (MISSION) 
          
 1.การศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการประกัน 
คุณภาพ 
  2. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีมีความเป็นเลิศด้านศิลปะ 
ดนตรี กีฬา  
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักตนเอง มีสุขภาวะ
และ ทักษะชีวิตที่ดี มีทัศนคติและกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ 
  4. พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม ความมีจิตสาธารณะ รวมทั้งปลูกฝังจิตส านึกในความเป็นไทย มี 
ประชาธิปไตยและร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  5. สร้างโอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนให้มีทักษะชีวิตและความสมบูรณ์รอบด้าน  
 6. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และตอบสนอง
ตรง ตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 7.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ของ ผู้เรียนให้สูงขึ้น  
 8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ และบริหารจัดการให้มีคุณภาพ  
 9. พัฒนา และสร้างเสริมสมรรถนะของครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบสู่การเป็นมืออาชีพ  
 10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นการประกัน 
คุณภาพ  
 11. ส่งเสริมให้ชุมชน และองค์กรต่างๆทั้งของรัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ  
 12. ปลูกฝังให้ครู บุคลากร และนักเรียนตระหนักและปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12ประการ  

 
ค่านิยม 

 

 ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
 

 

วัฒนธรรมองค์กร 
   

 ตรงเวลา รู้หน้าที่ มีน้ าใจ 



 

 

๒๖ 

 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

สุนทรียภาพลือเลื่อง    ปราดเปรื่องเทคโนโลยี     สืบสานประเพณี คนดีศรีเมืองตรอน 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

 

 กีฬาเรือพาย 
 
 

เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐาน 
การศึกษา 
 2. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ( World Citizen)  

 3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 4. นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาพัฒนาตนเองและการดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มตามศักยภาพ  

 5. ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard)  

 6. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  7. ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ตระหนักและปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย  

12 ประการ 

  8. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ( Quality System Management) 

  9. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน  

 10. ชุมชน และองค์กรต่างๆทั้งของรัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

กลยุทธ์โรงเรียน 
   

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 2. พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 4. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 
 
 
 



 

 

๒๗ 

จุดเน้น 
 

 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี 

 2. นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศท่ี 2 อ่ืน ๆ ในการสื่อสารได้ดี 

 3. นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงานที่เสนอแนวคิดเพ่ือสาธารณะประโยชน์ได้ 

 4. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งานทั้งด้านวิชาการและอาชีพ โดย 

    สามารถสื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานได้ 

 5. นักเรียนมีความน านึกในความรักชาติ ตระหนักและปฎิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12  

              ประการ 

 6. โรงเรียนจัดท าหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความ 

    ต้องการของนักเรียน 

 7. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยพัฒนาใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom System) 

 8. ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านอาชีพ 

 9. ครูผู้สอนจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 10. ครูใช้สื่ออิเล็คทรอนิคส์ ( ICT) ในการจัดการเรียนการสอน 

 11. ครูใช้วิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 12. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 

 13. ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนประชารัฐ 

 14. โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา  

      โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจ าเป็น 

 15. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่เพียงพอเหมาะสมทันสมัย 

               มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

 16. โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษาและองค์กร 

      อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

 17. โรงเรียนผ่านประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 
  



 

 

๒๘ 

ส่วนที่ 4 
กลยุทธ์การจัดการศึกษา( Strategy ) 

 จากวิสัยทัศน์ที่ว่า โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ มุ่งจัดการศึกษาตามมาตรฐานประชารัฐ 
พัฒนาวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ จึงได้
ก าหนดประเด็น จัดท าแผนกลยุทธ์ ก าหนดกลยุทธ์ จ านวน 4 กลยุทธ์ ก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ จ านวน 4 
เป้าประสงค์ และแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติการได้โครงการ/ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ รวม 21 โครงการ 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 
ประเด็นกลยุทธ ์
 

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
  2. พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  4. ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล    
  
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพด้านวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
3. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
4. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

 
กลยุทธ์โรงเรียน 

 

1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล  
2. ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดี เป็นพลโลกอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมและใช้วิถีชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการ สร้างองค์กรให้เข้มแข็งและทันสมัยโดยใช้หลักธรรมภิบาล 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้าง ภาคเครือข่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
5. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   

   
 



 

 

29 

 
แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ปีฐาน 
59 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ ปี 

60 
ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

 

1.ผู้เรียนมีคุณภาพด้านวิชาการและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

1.ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และ
การคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้
มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล  
2. ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดี 
เป็นพลโลกอย่างมีคุณภาพ มี
คุณธรรมและจริยธรรมและใช้
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
 

2.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

3.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

4.ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
5.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติ   

ดี ดี ดี ดี ดี  

6.ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการ
ท างาน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  



เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
ปีฐาน 
59 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ ปี 

60 
ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

 7. มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

8. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
9. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย  

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

10.สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
ประเด็นกลยุทธ์ที ่2 พัฒนากระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
 ข้อมูล ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ ปีฐาน 
59 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

1. สถานศึกษามีกระบวนการ
บริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  
 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน   

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 3. พัฒนากระบวนการ
บริหารและจัดการ สร้าง
องค์กรให้เข้มแข็งและ
ทันสมัยโดยใช้
หลักธรรมภิบาล ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและการ
สร้าง ภาคเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาโรงเรียน 
 

2.. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน   

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 



 

 

๓๒ 

 

 

 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
 ข้อมูล ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ปีฐาน 
59 

ปี 
60 

ปีฐาน 
61 

ปี 
62 

ปีฐาน 
63 

2. สถานศึกษากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 4. พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

5. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  
 

๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น   

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 – 2563  โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
 ข้อมูล ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ ปีฐาน 
59 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

3. สถานศึกษามีกระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  

การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น   

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 6. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 
ที่มีประสิทธิผล   



 
ส่วนที่ 5 

โครงการและกิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์ 
 
              เพ่ือการด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่วางไว้
จึงได้ก าหนดโครงการและกิจกรรมของโรงเรียน  ดังนี้ 
             
  1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  7. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  8 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 
  9. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  10. โครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
  11. โครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  12. โครงการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
  13. โครงการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  14. โครงการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
  15. โครงงานส่งเสริมทักษะการท างานและมีเจตคติต่ออาชีพสุจริต 
  16. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
  17. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
  18. โครงการกีฬาเรือพาย 
  19. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  20. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
  21. โครงการพัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพ 
 

 



 

 

๓๔ 

ส่วนที ่6 
แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
1. การบริหารแผน 
               โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ใช้หลักธรรมาภิบาล “Good Governance” ในการบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงมีองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ประการดังนี้  
               1) หลักนิติธรรม คือ การด าเนนิการใดๆจะต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกข้ันตอน  
               2) หลักคุณธรรม คือ การด าเนินการใดๆจะต้องค านึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่ท าให้ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน  
               3) หลักความโปร่งใส คือ การด าเนินการใดๆจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  
               4) หลักความมีส่วนร่วม คือ การด าเนินการใดๆจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
               5) หลักความรับผิดชอบ คือ การด าเนินการใดๆจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความรับผิดชอบ 
พร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป  
                    6) หลักความคุ้มค่า คือ การด าเนินการใดๆ ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจากัด ดังนั้นใน
การบริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
2. การก ากับติดตาม  
 

               โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓  โดยยดึหลัก PDCA : DEMING CYCLE ( วงจรคุณภาพ) 
โดย Dr.Edward W. Deming ดังนี้  
           1) P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ  
                  - วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  
                              - มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  
                              - ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่  
                              - งบประมาณที่ก าหนดเหมาะสมหรือไม่  
                              - มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่  
            2) D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  
                            - มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่  
                             - มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  
                             - มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องมากน้อยเพียงไร  
                             - สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่  
                             - สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  
            3) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน  
                            - ได้มีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่  
                            - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  



 

 

๓๕ 

                            - ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  
                            - ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่  
                            - ข้อดี/จุดแข็ง ของการด าเนินการมีหรือไม่  
           4) A : ACTION น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  
                           - มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ  
                           - มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น  
                           - มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาส าหรับใช้ วางแผนจัดท า
โครงการในครั้งต่อไป  
                           - ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป  
3.ระบบการติดตามประเมินผล 

   โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหาร 
จัดการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ พ.ศ.2560 - 2563  ดังนี้ 
                         1)  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
                         2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   
                         3)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
                         4)  ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
                         5)  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ      
                                5.1) ระยะที่ 1  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่าง
ปฏิบัติ  
                               5.2) ระยะที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อ
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว               

       6. น าข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง 2 ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือน าผล 
การศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๖ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   ภาคผนวก 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๗ 

คณะผู้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์  
พ.ศ. 2560 - 2563 

 
(แนบไฟล์ค าสั่งที่ครูสุกัญญา) 
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