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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไป  และการจัดการศึกษา 

 

1. สภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
 1.1  สภาพโรงเรียน 

โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗  ต าบลโนนศิลาเลิง  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  
๔๖๑๓๐  โทรศัพท์  ๐-๔๓๑๓-๑๖๒๑  โทรสาร  ๐-๔๓๑๓-๑๖๒๑  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต ๒๔  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ มีเขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก่ บ้านโนนศิลาเลิง                 
หมู่ที่ ๑  และ ๗  บ้านสว่าง หมู่ที่ ๒ และ ๙, บ้านสีสุก  หมู่ที่ ๓ , บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๘, บ้านนาสีนวล             
หมู่ที่  ๖ , บ้านวังเดือนห้า หมู่ที่ ๔  ,บ้านหนองค ูหมู่ที่ ๕  
 สภาพเดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนฟ้าแดดสูงยาวิทยาคาร ซึ่งเกิดจากความประสงค์ของ
พระเทพวิมลญาณ วิ. (ถาวร จิตตถาวโร)  และสภาต าบลโนนศิลาเลิง จึงได้มอบหมายให้โรงเรียนฟ้าแดด           
สูงยางวิทยาคารโดย นายจรัสศรี ขุนทวี เป็นผู้ประสานงาน มีผู้บริหารคือ นางพิสมัย อารีย์   ผู้อ านวยการ
โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ต่อมาเมื่อวันที่  ๖        
พฤษภาคม ๒๕๓๖ ปีการศึกษา ๒๕๓๖ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อว่า 
“โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ                    
มีห้องเรียน ๔  ห้องเรียน นักเรียนจ านวน ๑๗๑ คน เนื้อท่ี ๓๔ ไร่   ๓ งาน  ๓๐ ตารางวา มีนายจรสัศร ีขุนทวี    
ด ารงต าแหน่งครูใหญเ่ป็นคนแรก  และมีนายวิวรณ์ ไชยวรรณ  นายภูมิศักดิ์ แสนกันยา และนายชาญชยั  ตัณฑสิทธิ์     
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการต่อมาตามล าดับ 
 ปัจจุบันโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                  
โดยมีนายมาโนช  ภูคงก่ิง  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ   
  
 

  

 
 

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายดาวเทียมโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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ล าดับที่ ชื่ออาคาร ชื่อแบบอาคาร ปีงบประมาณ 
ที่ก่อสร้าง 

งบประมาณ 
ที่ก่อสร้าง 

ประเภทเงิน 

1 อาคารชั่วคราว อาคารชั่วคราว 2535 200,000 บริจาค 
2 อาคารเรียน 

แบบเบ็ดเสร็จ 
อาคารแบบ
เบ็ดเสร็จ ก ข ค 

2536 10,830,000 งบประมาณ 

3 อาคารฝึกงาน 206/27 2535 2,000,000 บริจาค 
4 บ้านพักครู แบบ 205/26 2536 ยอดรวมกับอาคาร ก ข ค 
5 บ้านพักภารโรง บ้านพักภารโรง/32 2536 110,000 2536 
6 ห้องน้ าห้องส้วม แบบ  6 ที่ /27 2536 180,000 2536 
7 ถังเก็บน้ า คสล. แบบ ฝ.33 2536 101,000 2536 
8 บ้านพักครู แบบ 205/36 2537 477,000 งบประมาณ 
9 ห้องน้ าห้องส้วม แบบ 6 ที่ /27 2537 180,000 งบประมาณ 

10 ซุ้มประตู , รั้ว   
ป้ายชื่อโรงเรียน 

  
2537 

 
246,000 

 
งบประมาณ 

11 เสาธง  2537 11,500 งบประมาณ 
12 อาคารเรียน อาคาร 108 ล 2538 2,900,000 งบประมาณ 
13 บ้านพักผู้บริหาร แบบ  206 2538 435,078 งบประมาณ 
14 สระน้ าธรรมชาติ  2538 706,792 งบประมาณ 
15 สนามฟุตบอลและ

โรงอาหาร 
  

2538 
 

686,000 
 
งบประมาณ 

16 ถนนคอนกรีต กว้าง  4  เมตร 2538 105,000 งบประมาณ 
17 

 
อาคารหอประชุม แบบ  100/27 2544 3,807,886 งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
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1.2  ที่ตั้ง / ขนาด  
  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ตั้งอยู่ หมู่ 7  ต าบลโนนศิลาเลิง อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์   
มีเนื้อที่รวม  มีเนื้อที่ 34  ไร่  3 งาน  30 ตารางวา   
 

 
 

ภาพที่ 2  แผนผังโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 

 
 

ภาพที่  3   แผนที่การเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์ถึงโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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ภาพที่  4   ภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่การเดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์ถึงอ าเภอฆ้องชัย 
   

1.3  ข้อมูลทั่วไป 
  ชื่อโรงเรียน  ไตรรัตนวิทยาคม 
  ประเภทโรงเรียน  สหศึกษา 
  เปิดสอน   มัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 
  อักษรย่อ  ต.ว. 
  วันประกาศจัดตั้ง 6    พฤษภาคม  2536 
  ปรัชญาของโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม 
  คติพจน์   คนดีท าความดีได้ง่าย (สุกร  สาธุนา สาธุ)     
  สีประจ าโรงเรียน ชมพู – ขาว 
     ชมพู  หมายถึงสีแห่งความสว่างไสวมั่นคงในวิชาการ 
     สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความเลื่อมใส  ศรัทธาในสถาบัน 
  ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ต้นคูณ 
  ดอกไม้ประจ าโรงเรียน    ดอกชงโค 
  
1.4   สภาพชุมชนอ าเภอฆ้องชัย   
 อ าเภอฆ้องชัยตั้งอยู่ทางใต้ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 30 กิโลเมตร    
มีพ้ืนที่ 137 ตร.กม.หรือ 85,625 ไร่.  
 1.4.1  อาณาเขต    
  ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดต่อ กับอ าเภอกมลาไสย จังหวัด กาฬสินธุ์   
  ทิศใต้ติดต่อ กับอ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
  ทิศตะวันตกติดต่อ กับอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และอ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์  



   แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา  2565 
 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  สพม.กส.    8 

    
 

  1.4.2 ประวัติ 
              ท้องที่อ าเภอฆ้องชัยเดิมเป็นส่วนหนึ่ง ของอ าเภอกมลาไสย ทางราชการได้แบ่งพ้ืนที่การปกครอง
ออกมาตั้งเป็น กิ่งอ าเภอฆ้องชัย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผล
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
ยกฐานะข้ึนเป็น อ าเภอฆ้องชัย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน   
 1.4.3  การแบ่งเขตการปกครอง  
               อ าเภอฆ้องชัยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ต าบล 48 หมู่บ้าน ได้แก่  ต าบลฆ้องชัย
พัฒนา (Khong Chai Phatthana) 11 หมู่บ้าน  ต าบลเหล่ากลาง (Lao Klang) 8 หมู่บ้าน ต าบลโคกสะอาด 
(Khok Sa-at)  12 หมู่บ้าน  ต าบลโนนศิลาเลิง (Non Sila Loeng) 9 หมู่บ้าน  และต าบลล าชี (Lam Chi)                 
8 หมู่บ้าน 
 1.4.4 ลักษณะภูมิประเทศ  
เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตรกรรมน้ าท่วมในฤดูฝนอิทธิพลของลาน้าชีและล าน้ าปาว  
 1.4.5 ภูมิอากาศ มี 3 ฤด ูคือฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  
 1.4.6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ คือ ป่าชุมชนและล าน้ าชี  

1.4.7 ประชากรที่อยู่อาศัยจริง ที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2554 จ านวน 5,414 ครัวเรือน 
ประชากรรวม จ านวน 21,126 คน แยกเป็น ชาย 10,594 คน หญิง 10,542 คน 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 แผนที่อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  
 1.5  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  6  มีเขตพ้ืนที่บริการ 7 หมู่บ้านได้แก่  บ้านโนนศิลาเลิง   บ้านสว่าง , บ้านสีสุก ,                       
บ้านดอนม่วง , บ้านนาสีนวล , บ้านวังเดือนห้า และ บ้านหนองคู  
  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนชนบท บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน
ได้แก่  หมู่บ้านโนนศิลาเลิงและบ้านสีสุก อาชีพหลักของชุมชนคือ  อาชีพเกษตรกรรมและรับซื้อ-ขายของเก่า  
เนื่องจากเป็นเขตชลประทานน้ าอุดมสมบูรณ์ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ  ท าบุญตามประเพณี  12  เดือน   
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  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 95.87   และนับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ  100  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้
โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปีประมาณ 10,000  บาท  จ านวนประชากรเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ  4  คน 

 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมเกิดจากความประสงค์ของพระราชพิพัฒนาทร  (ถาวร จิตตถาวโร)   
และ สภาต าบลโนนศิลาเลิง  ได้รับความอุปถัมภ์จากมูลนิธิถาวร จิตตถาวโร  เป็นส่วนหนึ่งและ อยู่ใกล้แหล่ง
เรียนรู้ที่ส าคัญคือพระธาตุยาคู 

     ด้านภูมิประเทศ 
          โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ตั้งอยู่ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24  
ประมาณ  35  กิโลเมตร  ห่างจากตัวอ าเภอ ประมาณ  8  กิโลเมตร  ตั้งอยู่หมู่ที่  7  ต าบลโนนศิลาเลิง      
อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์   

    ด้านสังคม 
     ประชากรในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ประกอบด้วย 9  หมู่บ้านใ 
นต าบลโนนศิลาเลิงดังนี้  หมู่ที่ 1 , 7  บ้านโนนศิลาเลิง  ,  หมู่ที่  2 , 9  บ้านสว่าง  หมูท่ี่  3  บ้านสีสุก  ,  
หมู่ที่ 5  บ้านหนองคู  หมู่ที่ 4  บ้านวังเดือนห้า  ,  หมู่ที่  6  บ้านาสีนวล  ,  หมู่ที่  8  บ้านดอนม่วง 
  ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ประกอบอาชีพทางการเกษตร  อาชีพหลักของประชากร
คือ  การท านา  รับจ้างและรับซื้อ-ขายของเก่า 
 

1.6 ข้อมูลผู้บริหาร 
   

  นายมาโนช   ภูคงกิ่ง    ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 

     เกิดวันที่  ๒9 มกราคม  ๒๕๐5   อายุ  59  ปี    
     วุฒิการศึกษาสูงสุด   กษ.ม. การบริหารการศึกษา    

          E-mail   manod2550@gmail.com   โทรศัพท์  ๐86-2302558   
          ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕61    
          จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  3  ปี  6  เดือน 
 

  
 
           นายชัชวาลย์     โยธานันท์   รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
 

     เกิดวันที่  31 พฤษภาคม  2523  อายุ  42  ปี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   (ค.ม.)  การบริหารจัดการการศึกษา      

      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                       
E-mail   Todto@hotmail.co.th    โทรศัพท์  096-1914335                    
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่ 1  มีนาคม  ๒๕65                           
จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา  -  ปี  2  เดือน 
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      1.7 ข้อมูลครูและบุคลากร  

  1) จ านวนบุคลากร  
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

ปีการศึกษา ๒๕64 2 ๑5 1 - ๑ 3 

 
   2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

    
 
3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

 
สาขาวิชา 

 
จ านวน (คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของ                 
ครู ๑ คนในแต่ละสาขาวิชา 

(ชม./สัปดาห์) 
๑. บริหารการศึกษา 2 - 
๒. ภาษาไทย 2 20.50 
๓. คณิตศาสตร ์ 3 22.33 
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 21.00 
๕. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1  21.00 
๖. สุขศึกษาและพลศึกษา 2 19.00 
๗. ศิลปะ 1 21.00 
๘. การงานอาชีพ 2 19.00 
๙. ภาษาต่างประเทศ 2 22.00 

รวม 18 20.81 
 

๔.๕๕ %

๔๕.๔๕ %๔๕.๔๕ %

๔.๕๕ %

ม.๖ ป.ตรี ป.โท ป.เอก
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4) ข้อมูลนักเรียน 

 
 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕65  รวม  177  คน 
 

ระดับ จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 2 26 22 48 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 2 14 14 28 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 2 14 19 33 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 5 54 55 109 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 1 16 11 27 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 1 7 11 18 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 1 12 11 23 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 35 33 68 
รวมทั้งสิ้น 8 89 88 177 

 
       

 
 

 จากข้อมูลพบว่า  จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนจ านวนทั้งหมด 177 คน              
ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่าปีการศึกษา 2563 - 2564 (มีจ านวนทั้งหมด 182 คน ) และปีการศึกษา 2562            
(มีจ านวนทั้งหมด 181 คน )  และมีจ านวนเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2561 (มีจ านวนทั้งหมด 173 คน )  

 

17
3

18
1 18

2

18
2

17
7

จ า นวนนั ก เ รี ย น

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 - 2564

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565
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2. สภาพการจัดการศึกษา 

 2.1 การบริหารจัดการศึกษา  
 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมมีโครงสร้างการบริหารโดยก าหนดสายงานออกเป็น  6  กลุ่ม คือ          
กลุ่มบริหารงานวิชาการ   กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป   
และกลุ่มอ านวยการ โดยมีรองผู้อ านวยการและผู้ช่วยผู้อ านวยการรับผิดชอบดูแลติดตามการบริหารงาน   
ทุกกลุ่มจะด าเนินงานภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บริหาร   
 
  

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 
     
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
กลุ่มบริหาร 

งบประมาณ 

กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงาน

กิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหารบุคคล 

กลุ่มบริหาร 

นโยบายและแผนงาน 
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  นักเรียน 

แผนภูมิการบริหารโรงเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุม่

บริหารงบประมาณ 

การเงินและการบญัชี 

งานสาธารณปูโภค 

งานพสัดแุละสินทรัพย์ 

งานระดมทรัพยากร 

เพ่ือการศกึษา 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

กลุม่บริหารงานบคุคล 

งานคณะกรรมการ

สถานศกึษา 
งานประกนัคณุภาพ

การศกึษา 

งานสารสนเทศ 

งานแผนงาน 

งานบคุลากร 

งานธุรการ 

งานอื่นๆที่ได้รับ

มอบหมาย 

งานควบคมุภายใน งานประชาสมัพนัธ์ 

งานสวสัดิการ / ปฏิคม 

งานยานยนต์ 

งานพฒันานกัเรียน     

เรียนร่วม 

งานกิจกรรมพฒันา

ผู้ เรียน 

งานพฒันาสื่อและ

เทคโนโลยี 

งานแนะแนว 

งานนิเทศการศกึษา 

งานห้องสมดุและ  

แหลง่เรียนรู้ 

งานวดัผลประเมินผล 

งานจดัการเรียนการ

สอน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุม่

บริหารงานวิชาการ 

งานพฒันาหลกัสตูร 

งานทะเบียน 

งานศนูย์คอมพิวเตอร์ 

งานสง่เสริมความ      

เป็นเลิศ 

งานอ่ืนๆที่ได้รับ

มอบหมาย 

งานอาหาร –โภชนาการ-

น า้ดื่ม-น า้ใช้ 

งานอมามยัโรงเรียน 

งานรักษาความสะอาด 

งานสหกรณ์ร้านค้า 

งานชมุชนสมัพนัธ์ 

งานโสตทศันปูกรณ์ 

งานอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม 

ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ

กลุม่บริหารทัว่ไป 

งานรับ-สง่นกัเรียน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุม่

บริหารงานกิจการนกัเรียน 

งานข้อมลูสารสนเทศ

นกัเรียน 

งานสง่เสริมประชาธิปไตย

นกัเรียน 

 

งานรักษาความ

ปลอดภยัและเวรยาม 

 
งานป้องกนัและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

งานสง่เสริมคณุธรรม 

จริยธรรม 

งานสง่เสริมวินยัและความ

ประพฤตินกัเรียน 

งานระบบดแูลชว่ยเหลือ

นกัเรียน 

 

งานๆอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

งานกลุม่สาระการเรียนรู้ 

งานมลูนิธิถาวร

จิตตถาวโร- วงศ์มาลยั 

งานกิจกรรมนกัเรียน 

 

งานประกนัชีวิต/อบุตัิเหต ุ

งานแก้ไขพฤติกรรม

นกัเรียน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

กลุม่นโยบายและแผน

งานอ่ืนๆที่ได้รับ

มอบหมาย 

งานอ่ืนๆที่ได้รับ

มอบหมาย 

งานอ่ืนๆที่ได้รับ

มอบหมาย 
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 2.2 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
 

  ปีการศึกษา  2565  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมจึงได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา                    
เพ่ือจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ซ่ึงได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ดังแสดงในตารางต่อไปนี้   

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  ปีการศึกษา  2565 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม .  ๑  ม .  ๒ ม .  ๓  
รวม เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ 

ภาษาไทย ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓๖๐ 
คณิตศาสตร ์ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓๖๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๖๐ ๖๐ ๔๔๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา ฯ  ๔  สาระ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓๖๐ 
ประวัติศาสตร ์ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๒๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๔๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๔๐ 

การงานอาชีพ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ ๔๐ ๑๖๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียน  (พื้นฐาน) 
๔๔๐ 

(๑๑ นก) 
๔๔๐ 

(๑๑ นก) 
๔๔๐ 

(๑๑ นก) 
๔๔๐ 

(๑๑ นก) 
๔๔๐ 

(๑๑ นก) 
๔๔๐ 

(๑๑ นก) 
๒,๖๔๐ 
(๖๖ นก) 

รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  ชัว่โมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    - กิจกรรมแนะแนว 
    - กิจกรรมนักเรียน  
    -กิจกรรมชุมนมุ 
    - กิจกรรมเพื่อสังคม                     
และสาธารณประโยชน์ 

 
 

๑๒๐ 

 
 

๑๒๐ 

 
 

๑๒๐ 

 
 

๓๖๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี  ๓ ปี 
ไม่น้อยกว่า  

๓,๖๐๐ 
ชั่วโมง 

หมายเหตุ      มัธยมศึกษาตอนต้น   เวลาเรียน  ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐  ชั่วโมง/ปี  
                 ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม  โดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน  ๖๖ หน่วยกิต   
                 และวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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โครงสร้างเวลาเรียน   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (คณิต – วิทย์) 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

เวลาเรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม .  ๔  ม .  ๕ ม .  ๖ รวม 
เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ เทอม ๑ เทอม ๒ 

ภาษาไทย ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๒๔๐ (๖ นก) 
คณิตศาสตร ์ ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๒๔๐ (๖ นก) 
วิทยาศาสตร ์ ๒๒๐ (๕.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก) ๒๐(๐.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก) - - ๒๘๐ (๗ นก) 

สังคมศึกษา ฯ  
๔ สาระ 

๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๒๔๐ (๖ นก) 

ประวัติศาสตร ์ ๒๐ (๐.๕ นก) - ๒๐(๐.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก) - ๒๐ (๐.๕ นก) ๘๐ (๒ นก)   
สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
๒๐ (๐.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก) ๒๐(๐.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก) ๑๒๐ (๓ นก) 

ศิลปะ ๒๐ (๐.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก) ๒๐(๐.๕ นก) - ๒๐ (๐.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก) ๑๐๐ (๒.๕ นก) 
การงานอาชีพ ๒๐ (๐.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก) - ๒๐ (๐.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก) ๑๐๐ (๒.๕ นก) 
ภาษาต่างประเทศ ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๔๐ (๑ นก) ๒๔๐ ( ๖นก) 
 

รวมเวลาเรียน 
(พ้ืนฐาน) 

 

๔๖๐ 
(๑๑.๕ นก) 

 

๒๔๐ 
 (๖ นก) 

 

๒๔๐ 
(๖นก) 

 

๒๔๐ 
(๖นก) 

 

๒๒๐ 
(๕.๕นก) 

 

๒๔๐ 
(๖นก) 

 

๑,๖๔๐ 
(๔๑นก) 

 

รายวิชาเพ่ิมเติม        

คณิตศาสตร ์ ๖๐ (๑.๕ นก) ๖๐ (๑.๕ นก) ๖๐ (๑.๕ นก) ๖๐ (๑.๕ นก) ๖๐ (๑.๕ นก) ๖๐ (๑.๕ นก) ๓๖๐ (๙ นก) 
วิทยาศาสตร ์ - ๒๒๐(๕.๕ นก) ๒๔๐(๖ นก) ๒๔๐(๖ นก) ๒๐๐ (๕ นก) ๒๐๐ (๕ นก) ๑๑๐๐ (๒๗.๕นก) 

สุขศึกษาพลศึกษา ๒๐ (๐.๕นก) ๒๐ (๐.๕ นก) - - ๒๐ (๐.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก) ๘๐ (๒ นก) 
การงานอาชีพฯ ๖๐ (๑.๕นก) ๔๐ (๑ นก)     ๑๐๐ (๒.๕นก) 
ศิลปะ - ๒๐ (๐.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก)   ๖๐ (๑.๕นก) 
ภาษต่างประเทศ ๔๐ (๑นก) ๖๐ (๑.๕นก) ๔๐ (๑ นก) ๖๐ (๑.๕นก) ๔๐ (๑.๐ นก) ๔๐ (๑.๐ นก) ๒๘๐ (๗นก) 
สังคมศึกษา ศาสนา ฯ - ๒๐ (๐.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก) ๒๐ (๐.๕ นก) - ๘๐ (๒ นก) 
รวมเวลาเรยีน
(เพิ่มเติม) 

๖๒๐ (๑๕.๕ นก) ๗๘๐ (๑๙.๕นก) ๖๖๐ (๑๖.๕นก) ๒,๐๖๐(๕๑.๕นก) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
รวมจ านวนช่ัวโมง ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ ๓,๖๖๐ 

 

หมายเหตุ    ผู้เรียนเรียนรายวชิาพืน้ฐานและเพิ่มเติม    โดยเป็นราย วชิาพื้นฐาน  ๔๑  หน่วยกิต   
        และรายวิชาวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด  
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2.3 วิสัยทัศน ์พันธกิจ เป้าประสงค ์อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 โรงเรียนบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  สื่อสารสามภาษา  วิชาการเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม                
เป็นผู้น าด้านวินัย  ใส่ใจแหล่งเรียนรู้ ควบคู่กับชุมชน  ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ  (Mission)  

1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์รวมการจัดการศึกษา สามารถให้การบริการการศึกษาแก่นักเรียน และ
ชุมชน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งบริการและแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน   

2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านทักษะวิชาการทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต สามารถประกอบอาชีพสุจริต และด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หรือ
เลือกศึกษาต่อได้ตามความต้องการ มีคุณธรรม จริยธรรม และสื่อสารได้อย่างน้อย 3  ภาษา  

3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพอย่างมีคุณภาพ 

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา      

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ สามารถผลิตสื่อ  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วัดผลและประเมินผล จัดท าวิจัยในชั้นเรียน  และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ     

6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

 
เป้าประสงค์  (Outcome) 
1. โรงเรียนให้เป็นศูนย์รวมการจัดการศึกษา สามารถให้การบริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน  

มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งบริการและแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน   
2. นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านทักษะวิชาการ  ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต สามารถ

ประกอบอาชีพสุจริต และด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หรือเลือกศึกษาต่อได้ตาม
ความต้องการ มีคุณธรรมจริยธรรม และสื่อสารได้อย่างน้อย 3  ภาษา 

3. ครูมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ สามารถผลิตสื่อ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน               
เป็นส าคัญ วัดผลและประเมินผล จัดท าวิจัยในชั้นเรียน และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ     

4. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา                                    
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และเน้นการมีส่วนร่วม 

5. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
6. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  ให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพอย่างมีคุณภาพ 
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 นักเรียนจิตอาสา 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
 
ค่านิยมองคก์ร 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดคู่คุณธรรม ก้าวล้ าทันสมัย ใส่ใจบริการ 
 

     นโยบาย 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4. พัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา 
6. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า                 

ทางการศึกษา  
 
2.4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 

กลยุทธ์เชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

              เป้าประสงค์ 
 1.  มีหลักสูตรการศึกษา ทีเ่อ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๓R&๘Cs) และสามารถอาศัยอยู่ในยุค ๔.๐ ได้อย่างมีความสุข 
   2.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้น   
 3.  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง            
 4.  มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต  มีสุขภาวะที่ด ีมีสุนทรียภาพ  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข   และทักษะการท างานสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างน้อยคนละ ๒ 
อาชีพ            
 5.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร     
 6.  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างเหมาะสม   
 7.  นักเรียนประกอบอาชีพสุจริต หรือเลือกศึกษาต่อได้ตามความต้องการ  
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นโยบายที่ 2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

              เป้าประสงค์ 
1. ครปูฏิรูปการเรียนเปลี่ยนการสอน ใช้ Active Learning (AL)  
2. ครมูีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน สามารถผลิตสื่อ วัดผลและประเมินผล จัดท าวิจัย                     

  ในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.  มีครูครบทุกกลุ่มสาระและตรงตามวิชาเอก และมีครูสอนพิเศษทางภาษาต่างชาติ 
4.  ครเุป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
5.  ครูมคีุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ    
 

นโยบายที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
              เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
2. ผู้บริหารมีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

นโยบายที่ 4  พัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา 
             เป้าประสงค์ 

1. โรงเรียนเป็นศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถให้การบริการการศึกษาแก่นักเรียน และ   
      ชุมชน 
1. โรงเรียนมี สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพียงพอ และทันสมัย  
2. โรงเรียนมีอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการเรียน     

การสอน 
 

นโยบายที่ 5  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษา 
               เป้าประสงค์ 

1. ชุมชน องค์กรปกครองระดับท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
และพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

2. ชุมชน มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น 
 

นโยบายที่ 6 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
            เป้าประสงค์  
            สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคน  เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน               
เสมอกัน   

 
 
 
 
 
 



   แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา  2565 
 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  สพม.กส.    19 

    
 

3. ผลการด าเนินงาน 

 3.1 ผลท่ีเกิดกับนักเรียน  

 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรยีนตามระดับคณุภาพ 
(ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา) 

3.50 – 4.00 3.00 – 3.49 2.00 – 2.99 1.00 – 1.99 ต่ ากว่า  1.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 29 7 10 11 1 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 34 10 5 13 6 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 34 5 9 11 7 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 18 3 8 5 2 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 24 12 4 6 2 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 23 4 8 4 7 0 

รวม 162 44 41 50 25 2 
เฉลี่ยร้อยละ 27.16 25.31 30.86 15.43 1.23 

ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย ปีการศึกษา 2564 2.86 
 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีการศึกษา ๒๕64  
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จากกราฟร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ปีการศึกษา ๒๕64 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูง ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามล าดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  การงานอาชีพ และคณิตศาสตร์ตามล าดับ 
 

เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา  

ในระดับ ๓  ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ระหว่างปีการศึกษา ๒๕63 กับปีการศึกษา 2564 
 

 
 
 

จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา             
ในระดับ ๓  ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  ระหว่างปีการศึกษา ๒๕63 กับปีการศึกษา 2564
พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

สุขศึกษาและพลศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง ได้แก่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์
และภาษาไทย  
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ในระดับดีขึ้นไป 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 
 

 ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ระดับดี
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 29 27 2 0 0 29 100.00 

 มัธยมศึกษาปีที่ 2 34 30 3 1 0 33 97.06 

 มัธยมศึกษาปีที่ 3 34 20 4 10 0 24 70.59 

 มัธยมศึกษาปีที่ 4 18 12 6 0 0 18 100.00 

 มัธยมศึกษาปีที่ 5 24 18 2 4 0 20 83.33 

 มัธยมศึกษาปีที่ 6 23 14 2 7 0 16 69.57 

 รวม 162 109 45 12 0 154 95.06 

 เฉลี่ยร้อยละ 65.66 27.11 7.23 0   

   
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ในระดับดีขึ้นไป                   
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ) 

ระดับดี
ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

 มัธยมศึกษาปีที่ 1 29 28 1 0 0 29 100.00 

 มัธยมศึกษาปีที่ 2 34 27 7 0 0 34 100.00 

 มัธยมศึกษาปีที่ 3 34 28 6 0 0 34 100.00 

 มัธยมศึกษาปีที่ 4 18 17 1 0 0 18 100.00 

 มัธยมศึกษาปีที่ 5 24 20 4 0 0 24 100.00 

 มัธยมศึกษาปีที่ 6 23 23 0 0 0 23 100.00 

 รวม 162 143 19 0 0 162 100.00 

 เฉลี่ยร้อยละ 88.27 11.73 0 0   
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ในระดับดีข้ึนไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6          
ปีการศึกษา 2564 
 

สมรรถนะ 
ส าคัญ 

จ านวน 
นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียน 
ตามระดับคุณภาพ 
(สมรรถนะส าคัญ) 

 
ระดับดี
ขึ้นไป 
(คน) 

 
ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสามารในการ

สื่อสาร 
162 105 48 9 0 153 94.44 

2. 2.  ความสามารถในการคิด 162 69 75 18 0 144 88.89 

3. ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

162 83 68 11 0 151 93.21 

4. ความสามารถในการใช้  
ทักษะชีวิต 

162 158 3 1 0 161 99.38 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

162 139 22 1 0 161 99.38 

 เฉลี่ยร้อยละ 68.40 26.67 4.49 0.00   
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

2.1) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  

 

 

 

 

 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนในรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด, คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ซึ่งรายวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ  
4 ปีการศึกษาต่อเนื่อง ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2564 และรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ 2 
ปีการศึกษาต่อเนื่อง ระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564  ส่วนรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาคณิตศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด, คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ   

    2.2)  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

   

 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ในรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาสังคมศึกษาสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ส่วนรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. และคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ   
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      2.3) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
               ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕64 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 

 
 
จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  

๒๕63 – ๒๕64  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า ปีการศึกษา 2564 รายวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าปีการศึกษา 2563 ส่วนรายวิชาภาษาไทย รายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา 2563   คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปีการศึกษา 
คือตั้งแต่ ปีการศึกษา 2563 – 2564 
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     2.4) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
               ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 – ๒๕64  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 
 
 

จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ประจ าปี 
การศึกษา ๒๕63 – ๒๕64  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  พบว่า ปีการศึกษา 2564 รายวิชาภาษาไทย
วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2563  ส่วนรายวิชาคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าปีการศึกษา 2563  คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา คือตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562 – 2564  คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องติต่อกัน 2 ปีการศึกษา คือตั้งแต่ ปีการศึกษา 2563 – 2564 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
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     3) ผลงานนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2565 
 -   นางสาวกนกวรรณ  สมบุตร  นางสาววรินธร   ศรีทอง  และนายไกรวุฒิ  นาแถมพลอย     
ได้รับทุน 1 ต าบล 1 ทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 มอบโดยอ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์   

- นางสาวกิตติมา  มาตจรัญ  ได้รับคัดเลือกเป็นประธานเยาวชน  ของต าบลโนนศิลาเลิง  
อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
          -   นายณัฐนนท์  ภูโชคชัย  ได้เข้าร่วมการคัดเลือก “วัฒนธรรมวินิต” ตามโครงการการใช้จ่ายการ
ด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรมฯ ประจ าปี 2564 
 -   นางสาวกนกวรรณ   สมบุตร, นางสาวปันณิตา  หมายงาม,   นางสาวปรียานุช  นาถ้ าพลอย, 
นางสาววนิดา   จันทะศรีนาม   ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ด้านทักษะอาชีพ โดยได้น าเสนอผลงานการแกะสลักผักและผลไม้  การท าขนม  ในรูปแบบการปฏิบัติจริง ณ  
โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
 -   นางสาวกนกวรรณ   สมบุตร, นางสาวปันณิตา  หมายงาม,   นางสาวปรียานุช  นาถ้ าพลอย, 
นางสาววนิดา   จันทะศรีนาม   ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

 
3.2  ผลที่เกิดกับโรงเรียน  

  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จัดการศึกษามีการจัดการศึกษาในระบบ การจัดการศึกษา เพ่ือให้
โอกาสทางการศึกษากับเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน ที่มีสาเหตุมาจากสภาพครอบครัวแตกแยกเศรษฐกิจ
ไม่ดี ส่งผลได้การด าเนินงานทั้ง 6 กลุ่มงานประสบผลดังนี้ 
 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2581) 
เป้าหมายเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่งถึงและมีคุณภาพ กลุ่มบริหารงานวิชาการ จึงได้
ด าเนินงานให้เป็นไปในแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา เทคนิควิธีการสอนของครู                 
แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนทั้งในระบบโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551  เป็นตัวชีน้ าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนเกิดสมรรถนะที่ส าคัญ 5 
ประการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ สู่มาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เสริมแรงด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพท าให้โรงเรียนไตรรัต
นวิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล ซึ่งเป็นความภูมิใจของคณะครู-บุคลากร นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ต าบลนาโนนศิลาเลิงที่ ร่วมแรงใจพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งนี้มาโดยตลอด  
 
 กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ งบเงินอุดหนุน 
รายหัว งบปัจจัยพ้ืนฐาน งบโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยจัดสรรตามโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้มีคุณภาพเกิดผลดี
กับนักเรียนทุกคนโดยเท่าเทียมกัน 
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 กลุ่มบริหารบุคคล คณะครูและบุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างทั่งถึง  ให้เป็นลักษณะครูมือ
อาชีพ ที่ครูต้องมีความรัก เมตตาต่อศิษย์ เสียสละ หมั่นเพียรศึกษา อุทิศเวลา ปรับปรุงวิธีการสอน  พัฒนา
ตนเองเสมอ เอาใจใส่ต่อศิษย์ทุกคน เป็นแบบอย่างที่ดีมีจรรยาบรรณ ใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย  มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล รักความยุติธรรม มีอุดมการณ์ครู 5 ประการ คือ เต็มรู้ เต็มใจ เต็มเวลา เต็มคน เต็มพลัง  
ให้ขวัญก าลังใจด้วยกระบวนการนิเทศภายใน อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ งานธุรการขับเคลื่อนกระบวนการได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ จนปรากฏผลงานดังนี้ 
 

ผลงานผู้บริหาร 

- นายมาโนช   ภูคงก่ิง   ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจ าปี  2564 โดย
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

          ผลงานครู 

- นางมัณฑนา   เขตชมพู  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  เนื่องในวัน
ครู ครั้งที่ 66 ประจ าปี  2565 โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

- นางพูลสุข    มูลเอก  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เนื่องในวัน
คร ูครั้งที่ 66 ประจ าปี  2565 โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

- นายทวี   พรมมา   ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 
ประจ าปี  2565 โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

- นางมัณฑนา   เขตชมพู  ได้รับรางวัลเป็นวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภท “ครู 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ”  เนื่องในงาน “วันครู” ครั้งที่ 66 ปีพุทธศักราช 2565 โดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

- นางอนงค์   บัวอาจ  ได้รับรางวัลเป็นวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภท “ครู กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  เนื่องในงาน “วันครู” ครัง้ที่ 66 ปีพุทธศักราช 2565 
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

- นางพูลสุข  มูลเอก  ได้รับรางวัลเป็นวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภท “ครู กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเท”  เนื่องในงาน “วันครู” ครั้งที่ 66 ปีพุทธศักราช 2565 โดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

- นายทวี  พรมมา ได้รับรางวัลเป็นวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภท “ครู กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ”  เนื่องในงาน “วันครู” ครั้งที่ 66 ปีพุทธศักราช 2565 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

- นางสิริญากร   จุลลี  ได้รับรางวัลเป็นวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประเภท “ครู 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ”  เนื่องในงาน “วันครู” ครั้งที่ 66 ปีพุทธศักราช 
2565 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 
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 กลุ่มบริหารทั่วไป   โรงเรียนมีสถานที่และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน การให้บริการทางด้านโภชนาการได้อย่างเหมาะสมและพอเพียงกับความต้องการของนักเรียน  
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งกับชุมชน มีผลงานดังนี้ 

1. ได้รับการรับรองว่า โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก           
(พ.ศ.2564 – 2568 ) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ.2564  ผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก  ค่าคะแนนที่ได้ 100.00 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ 

3. เป็นโรงเรียนที่ได้ด าเนินการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภายใต้โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  อย่างต่อเนื่อง 

 
  

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน    โรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรัดกุม เคร่งครัด  
นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากคุณครูที่ปรึกษา  บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งประสานความร่วมมือ 
กับผู้ปกครองตลอดเวลา มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสม นักเรียนมี  
สุนทรียภาพทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ มีผลงานดังนี้  

1. โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม เป็นสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมเสริมสร้าง ค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ ได้เป็นแบบอย่างที่ดี ระดับเหรียญทอง  ของส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 ประจ าปีการศึกษา  2561  

2. โรงเรียนไตรรัตนวิท ยาคม ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2559  

3. โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง 
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2560  
ประกาศ ณ วันที่ 16  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

 
กลุ่มบริหารนโยบายและแผน การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์                       

การด าเนินงานและกิจกรรมของโรงเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการประกันภายใน การ
ควบคุมภายใน การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) 
ตามวันเวลาที่ก าหนด  

 
3.3 ผลที่เกิดกับชุมชน 

  - ชุมชนต าบลโนนศิลาเลิงและเขตพ้ืนที่บริการ ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนทุกด้าน                          
เช่น ความร่วมมือ บริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสร้างร่วมพลังมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โรงเรียนได้ให้บริหาร
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ สถานที่ สื่ออุปกรณ์ บุคลากร สร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดไป 
  - ประชุมพัฒนาส่วนราชการสัญจร เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนา
บูรณาการ ทุกภาคส่วนของอ าเภอฆ้องชัย 
   
 



   แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา  2565 
 

กลุ่มนโยบายและแผนงาน โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  สพม.กส.    29 

    
 

3.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ    
  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม มีปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร การจัดการเรียน 
การสอน คือ 

1. เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูปฏิบัติการสอนไม่ครบสาขาวิชา   
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ และไม่บรรลุเป้าหมาย                         

ที่ก าหนดไว้  
3. คะแนนผลการสอบวัดความรู้พ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่  

3 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ 6 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
4. ครูขาดทักษะในการใช้สื่อการสอน ICT   

 
มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
1. อบรบครูสาระการเรียนรู้ที่มีอยู่ ให้มีความรู้ความสามารถในการสอนในสาระการเรียนรู้ที่

ขาดแคลน  
2. จัดท าโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญในการสอบวัดความรู้พ้ืนฐาน 

ระดับชาติ (O-NET)  เพ่ือประโยชน์ของตนเองและสถานศึกษา 
4. พัฒนา ส่งเสริม ให้ความรู้และเสริมทักษะทางด้านดิจิทัลแก่ครูผู้สอน 

 

 

  


