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TRIAM MODEL



ขอบข่ายงาน

o ฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร
o ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

TASKS4



วิสัยทัศน์ (VISION)
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพ

และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”



พันธกิจ 
(MISSIONS)

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารและการจัด
การศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลกัธรรมาภบิาลให้มี
ประสิทธิภาพสูม่าตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง

2.จัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู ้และแหล่งเรียนรูท้ี่
หลากหลาย ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรยีนสู่ความเปน็เลศิ
ทางวิชาการ

3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแหง่การเรียนรู้มีคุณธรรม
จริยธรรมมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีงามบนพืน้ฐานความ
เป็นไทย
4.พัฒนาครูให้มีทักษะในการสร้างสรรค์องคค์วามรู้และ
นวัตกรรมทางวิชาการมีผลงานเทียบเคียงมาตรฐานสากล



เป้าหมาย (GOAL)
“ผู้เรียนมีศักยภาพ เป็นพลโลก 

มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้ 
2 ภาษา ด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นพัฒนาระบบ
สู่ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพในทุกมิติ” 



กลยุทธ์ (STRATEGIES)
เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
และรูปแบบการบริหารเตรียมโมเดลสู่มาตรฐานสากล1



กลยุทธ์ (STRATEGIES)
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย   
เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม2



ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
สถานศึกษา

3
กลยุทธ์ (STRATEGIES)



ยกระดับครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู4
กลยุทธ์ (STRATEGIES)



ค่านิยม (VALUE)
“ เป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม ”



INPUT

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
รูปแบบTRIAM MODEL สู่มาตรฐานสากล

1.  MOE POLICIES

2. OBEC POLICIES

3. SPM.PL UTD POLICIES 

4. TN2021.POLICIES

G2 Great Students

G3

Great ConnectionG4

Great Teachers

Great School G1

PROCESS
OUTCOME

Team up

Reflect

Invent

Achieve

Monitor

T

R

I

A

M

OUTPUT
1.  คุณภาพผู้เรียน 

ดีเลิศ
2. กระบวนการ

บริหารและการ
จัดการ ดีเลิศ
3. กระบวนการ

จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ดีเลิศ



INPUT
1.  MOE POLICIES

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  โดยได้วิเคราะห์
โครงการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบ

2. OBEC POLICIES

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จากโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)  
โดยขับเคลื่อนผ่านแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564 

3. SPM 39 POLICIES 
นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  
ได้แนวคิดมากจากโครงการห้องเรียนน่าอยู่  
การเรียนรู้ก้าวไกล  วิถีใหม่  วิถีคุณภาพ

4. TN 2021 POLICIES
นโยบายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส านึก  และค่านิยม
ที่ดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย



PROCESS



Team up : ท างานเป็นทีม  

Reflect : ไตร่ตรอง / ทบทวนวัตถุประสงค์ / พันธกิจ

Invent : ปฎิบัติงานด้วยวิธี / นวัตกรรมใหม่ๆ

Achieve : มุ่งมั่นในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์

Monitor : ก ากับติดตาม นิเทศ ประเมินผล

T
R
I
A
M

PROCESS



OUTPUT
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน

ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90 อยู่ในระดับ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90 อยู่ในระดับ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ

ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 90 อยู่ในระดับ ดีเลิศ



OUTCOME

Great School : โรงเรียนเป็นเลิศG1

TN4G



OUTCOME
Great Students : นักเรียนเป็นเลิศ   

ด้านวิชาการ คู่คุณธรรม
G2

TN4G



OUTCOME
Great Teachers : ครูและ

บุคลากรเป็นเลิศ
G3

TN4G



OUTCOME

G4 Great Connections : เครือข่าย
ผู้สนับสนุนโรงเรียนเป็นเลิศ

TN4G



เป้าหมายส าคัญ
เมื่อ TN 4G บรรลุความเป้าหมายแล้ว นักเรียนมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ประสบความส าเร็จ

ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นย่อมน าไปสู่การมีชื่อเสียงผู้ปกครองให้การยอมรับส่ง
บุตรหลานมาศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือเพิ่มมากขึ้น



แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึน้
ด้านคุณภาพผู้เรียน

- ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนในสาขาวิชาที่สนใจเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยการจัด
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2564-2565 ดังนี้

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. แผนการเรียนวิศวกรรมศาสตร์
4. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์
5. แผนการเรียนวิทย์-คณิต
6. แผนการเรียนภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน เกาหลี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น)
7. แผนการเรียนศิลปกรรม ด้านกีฬา/ศิลปะด้านนาฏศิลป์
เป้าหมาย คือ ให้นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ร้อยละ 80



มาตรฐาน (STANDARDS)

มาตรฐานที ่1
คุณภาพผูเ้รยีน

รอ้ยละของผูเ้รยีน
มทีกัษะแหง่ศตวรรษที ่21

นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสารและการคิดค านวณ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร มีความรู้ ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ ส่งผลให้ศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษา
เพ่ิมขึน้ ควบคู่ได้รบัการฝึกฝนจนมีคณุลกัษณะท่ีพึง
ประสงคแ์ละค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด

ตวัช้ีวดัท่ี 1
รอ้ยละของผูเ้รยีนมทีกัษะแหง่
ศตวรรษที ่21
ตวัช้ีวดัท่ี 2
รอ้ยละของผูเ้รยีนสามารถเขา้เรยีน
ต่อในระดบัอุดมศกึษา

1. โครงการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ 

2.    โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือศึกษาต่อ 
ในระดับอุดมศึกษา

นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ
คู่คณุธรรม ( Great Students)



มาตรฐาน (STANDARDS)

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการและการบริหารจัดการ

ร้อยละของผู้เรียน
มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

ใช้รูปแบบ TRIAM Model ในการบริหารและจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาโดย ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ด าเนินงานพัฒนา วิชาการ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เอื้อต่อการ จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพรวมทั้งจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอจนผ่านการรับรองและได้รับ
รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(OBECQA) 

1. โครงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
และรูปแบบการบริหาร TRIAM MODEL 
สู่มาตรฐานสากล

2. โครงการบริหารจัดการหลักสูตร กระบวนการ 
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

3. โครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)

โรงเรียนเป็นเลิศ ( Great School)
เครือข่ายเข้มแข็ง (Great Connections)

ตัวชี้วัดท่ี 1
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
ครู และนักเรียน



มาตรฐาน (STANDARDS)

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ

ร้อยละของผู้เรียน
มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้นักเรียนเป็นรายบุคคล
และพัฒนาผู้เรียนโดยวางแผนการวัดและประเมินผลชัดเจนตลอด
ปีการศึกษารวมทั้งมีความสามารถในการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา 
เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรมสามารถเป็นแบบอย่างได้

ตัวชี้วัดท่ี 1
ร้อยละของครูผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ตัวชี้วัดที่ 2
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

1. โครงการพัฒนาความรู้ และจริยธรรมของบุคลากร 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3. โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC
4. โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล 

วิถีใหม่วิถี คุณภาพ

ครูเป็นเลิศ ( Great Teachers)



THANK YOU


