
โครงการวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมประเพณ ี

1.   แผนงาน  งานบริหารวิชาการ  
2.  ลักษณะโครงการ    เป็นโครงการต่อเน่ือง  เร่ิม  เดือนพฤษภาคม  2555  –  เดือนมีนาคม  2556 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ที่ปรึกษา    
1.  นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์   

 2.  นางอรพิน   ศรีสวรรค์ 
ผู้รับผิดชอบ    

1.  นางสาวมณี  ศิริวัฒน์ 
 2.  ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 
 3.  ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 4.  ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
 5.  ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
 6.  ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

4.  หลักการและเหตุผล 
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่า   มีความ ภาคภูมิใจ  และ มีจิต ส านึกในความเป็นไทย  ที่มี

วัฒนธรรมเป็นของตนเอง พร้อมที่จะปฏิบัติ  ปกป้อง   อนุรักษ์  สืบทอดวัฒนธรรมไทย  อีกทั้งยังเทิดทูน
สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   
5.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง  
2.  เพื่อให้นักเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  สนใจ และกระตือรือร้นใฝ่หาความรู้  
3.  เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดเพื่อฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาค าตอบ  
4.  เพื่อให้นักเรียนสามารถท างานอย่างเป็นระบบ เพียรพยายาม ขยัน อดทน 
5.  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ  
6.  เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
7.  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถและแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน 

6.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ       
  คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ด้านคุณภาพ      
คณะครูและนักเรียน ได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ  



7.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
1.  ประชุม  ปรึกษา  วางแผน 
2.  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
3.  ด าเนินงานตามโครงการ 
4.  ติดตามการด าเนินงาน 
5.  สรุปและประเมินผล 
6.  รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง  

ปฏิทินปฏิบัติงาน 
ล าดับ
ที่ 

รายการ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

ประชุม  ปรึกษา  วางแผน 
เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
จัดท าโครงการ/แผนงาน 
ด าเนินงานตามแผนงาน 
ติดตามการด าเนินงาน 
สรุปและประเมินผล 
รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
     

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.  กิจกรรมที่จัดท า 

ล าดับ วันเดือนปี รายการกิจกรรม 
งบประมาณ 

( บาท ) 
ครูที่รับผิดชอบ 

1. 28-31พ.ค.55 กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 1,000 นายจรัส นายมงคลชาย     และคณะ 
2. 5   มิ.ย. 55 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 1,000 นางสุธินี นส.วนาพรรณ  และคณะ 
3. 15 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันไหว้ครู 1,000 นส.นงเยาว์  นส.วรรณพร 
4. 26 มิ.ย. 55 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2,000 นายสมพล  นส.ชนิตร์นันท์ 

นางพรทิพย์  และคณะ 
5. 1 ส.ค. 55 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและ 

วันเข้าพรรษา 
5,000 นายบงกช  นายภวินท์ 

และคณะ 
6. 10 ส.ค. 55 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  5,000 นางกรรณิกา  นส.อัญชลี 

และคณะ 
7. 15 – 17  ส.ค. 

55 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2,000 นางสุธินี  นส.กาญจนา 

และคณะ 
8. 28 พ.ย. 55 กิจกรรมวันลอยกระทง 2,000 นางสนธยา  นางกรรณิกา 

และคณะ 
9. 4 ธ.ค. 55 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  6,000 นางสุธินี  นางศศิธร  และคณะ 

10. 25 ธ.ค. 55 กิจกรรมวันคริสต์มาส 1,000 นายชิต  นางกรรณิกา  นางดรุณี 
11. 28 ธ.ค. 55 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
3,000 นายบงกช  นายสถิตย ์

นายพรหมมินทร์ 
12. 17 ก.พ. 56 กิจกรรมวันมาฆบูชา 2,000 นางอุไรวรรณ  นางสุหทัย และคณะ 
13. 23 ก.พ. 56 กิจกรรมวันแห่งความส าเร็จ 10,000 น.ส.กุลธิดา และคณะ 
14. 28 ก.พ. 56 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 50,000 นางสุนันทา นายชิต 

 นส.ชนิตร์นันท์ 
 

9.  สถานท่ีด าเนินงาน        โรงเรียนไตรภพวิทยา  
10.  ทรัพยากร/งบประมาณ  

บุคลากร คณะครูและนักเรียนทุกคน   
งบประมาณ 37,000    บาท 

 
 
 



11.  การติดตามประเมินผล 
1.  การสังเกต 
2.  การสอบถาม 
3.  การสัมภาษณ์ 

12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  นักเรียนร้อยละ 90 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น 

ของศาสนาที่ตนนับถือ  
2.  นักเรียนร้อยละ 90 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3.  นักเรียนร้อยละ 100 มีความกตัญญูกตเวที 
4.  นักเรียนร้อยละ 90 มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม  
5.  นักเรียนร้อยละ 80 ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
6.  นักเรียนร้อยละ 95 นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในความเป็นไทย  

และรักษาวัฒนธรรมไทย  
 

 
 

 
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางสาวมณี  ศิริวัฒน์ ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
 

( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ   ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 



โครงการบูรณาการ “เรียนรู้สู่โลกกว้าง ให้สิ่งรอบข้างเป็นครู” 

1.   แผนงาน     งานบริหารวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ   เป็นโครงการต่อเน่ือง   เร่ิม  เดือนพฤษภาคม 2555 –  เดือนมีนาคม 2556 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ที่ปรึกษา   1.  นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ 
2. นางอรพิน   ศรีสวรรค์  

 ผู้รับผิดชอบ 1 .  นางสาวเสาวรส   กล้าผจญ  
      2. นางสาวมณี ศิริวัฒน์ 
   3.  นายชิต  ทัศบุตร  
   4.  นางกุลธิดา  กาวิละ  
4.  หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นหลักการส าคัญประการหนึ่งของการเรียนรู้             
ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544   ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น และคล่องตัว  ให้
ผู้เรียนได้น าความรู้  ประสบการณ์เดิมมาเชื่อมกับความรู้ที่ค้นพบ  จนเกิดเป็นความรู้ 
ที่เป็นองค์รวม และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ครูผู้สอนได้ศึกษาสาระการเรียนรู้และวิเคราะห์สาระการ
เรียนรู้     เพื่อน าเนื้อหาสาระที่มีความใกล้หรือเหมือนกัน มาร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้โบราณสถาน  โบราณวัตถุ และสรรหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ช านาญในด้านต่างๆ ในชุมชน  มา
ถ่ายทอดความรู้โดยตรง  ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เกิดความสนุกสนาน  รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องปฏิบัติในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้  
5.  วัตถุประสงค์ 

1.   เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  
 2.  เพื่อส่งเสริมให้มีการน าแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
 3.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  

 4.  เพื่อให้นักเรียนได้รู้วิธีการเรียนรู้ของตนเองและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนท าให้สนุกกับการเรียนรู้  

 5.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสม  

 6.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดอย่างหลากหลาย และสามารถสรุปความคิด  

รวบยอด 
 7.  เพื่อให้ฝ่ายวิชาการมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.  เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา   
ด้านคุณภาพ ครูและนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง   



7.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
1.  ประชุมปรึกษาและวางแผน 
2.  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของจังหวัดล าปาง 
3.  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร  
4.  ด าเนินงานตามโครงการ  
5.  ติดตามการด าเนินงาน 
6.  สรุปและประเมินผล 
7. รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง   

8.  สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนไตรภพวิทยา  
9.  ทรัพยากร / งบประมาณ     

บุคลากร คณะครู และนักเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
งบประมาณ 162,500   บาท  

10.  การติดตามประเมินผล 
   1 .  การสังเกต 
 2.  การสอบถาม 

3.  ตรวจผลงาน 
11.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.   สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง  
ร้อยละ 100     
 2.  สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ 

      และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน   ร้อยละ 100     
3.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ  
      และความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ   ร้อยละ 100     
4.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม   ร้อยละ 100    
5.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/นันทนาการ 
      ร้อยละ 100     
6.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย    

ร้อยละ 100     
7.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย   ร้อยละ 100     
8.  สถานศึกษามีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ร้อยละ 85 
9.  สถานศึกษามีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น    

ร้อยละ 85 



กิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  “เรียนรู้สู่โลกกว้าง ให้สิ่งรอบข้างเป็นครู” 
 

วันเดือนปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
26  มิ.ย.  55 แผนบูรณาการ  

“กาดหมั้วคัวงาย ร าลึกกวีไทยสุนทรภู่” 
ชั้นป.1 – ป.3 

คณะครูชั้นป.1 – ป.3 

แผนบูรณาการ  
“ร าลึกถึงครสูุนทรภู่ กวีเอกของโลก” 
ชั้นป.4 – ม.3 

คณะครูชั้นป.4 – ม.3 

แผนบูรณาการ 
“เรียนรู้หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด”  ชั้นม.1 – ม.3 

นายจรัส และคณะ 

2  ก.ค.  55 แผนบูรณาการ 
นั่งรถม้าชมวัดพระแก้วดอนเต้า  ชั้นป.1 

คณะครูชั้นป.1 

6  ก.ค. 55 แผนบูรณาการศึกษานอกสถานที่ 
“วัดสันตินิคมและศูนย์เซรามิกเกาะคา”  
ชั้นป.4 – ป.5 

คณะครูชั้นป.4 – ป.5 

10  ก.ค. 55 แผนบูรณาการศึกษานอกสถานที่  
“เหมืองแม่เมาะและวัดบรรพตสถิต”  ชั้นป.6 

คณะครูชั้นป.6 

25  ก.ค.  55 แผนบูรณาการศึกษานอกสถานที่ 
“ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและสวนป่าทุ่งเกวียน”  
ชั้นป.2 – ป.3 

คณะครูชั้นป.2 – ป.3 

27  ก.ค.  55 แผนบูรณาการศึกษานอกสถานที่ 
“วัดเชียงราย”  ชั้นป.2 – ป.3 

คณะครูชั้นป.2 – ป.3 

6 - 10  ส.ค. 55 แผนบูรณาการ  “วันแม่แห่งชาติ” 
ชั้นป.1 – ม.3 

คณะครูชั้นป.1 – ม.3 

20 – 24   ส.ค.  55  ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อบจ.ล าปาง    
ชั้นป.1 – ม.3 

คณะครูชั้นป.1 – ม.3 

28  ก.ย.  55 กิจกรรมค่ายธรรมะหรรษา 
ณ วัดเกาะวาลุการาม  ชั้นม.1 – ม.3 

คณะครูชั้นม.1 – ม.3 

 

 



ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 

ผู้อ านวยการ 

วันเดือนปี รายการ ผู้รับผิดชอบ 
1 – 30  พ.ย. 55 แผนบูรณาการแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ระดับปฐมวัย 
คณะครูระดับปฐมวัย 

28  พ.ย.  55 แผนบูรณาการ   “วันลอยกระทง” 
ชั้นอ.1 – ม.3 

คณะครูชั้นอ.1 – ม.3 

28 – 30  พ.ย. และ  
3 – 4   ธ.ค.  55 

แผนบูรณาการ  “วันพ่อแห่งชาติ”   
ชั้นอ.1 – ม.3   
และงานวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 

คณะครูชั้นอ.1 – ม.3 
 

17 - 21  ธ.ค.  55 กิจกรรมค่ายบูรณาการ  8  กลุ่มสาระ 
ชั้นป.1 – ม.3 

คณะครูชั้นป.1 – ม.3 

21  ธ.ค.  55 แผนบูรณาการ  “รถม้าล าปาง”  ชั้นอ.2 คณะครูชั้นอ.2 
25  ธ.ค. 55 แผนบูรณาการ  “อนุรักษ์ช้างไทย”   ชั้นอ.3 คณะครูชั้นอ.3 
28  ธ.ค. 55 แผนบูรณาการ  “วันขึ้นปีใหม่”  ชั้นป.1 – ม.3 คณะครูชั้นป.1 – ม.3 

 

 

 

 

 

 

 
  

                
 

 
            

     
 
 
 
        
 
              

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
( นางสาวมณี  ศิริวัฒน์ ) 

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ระดับประถมศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
( นางสาวเสาวรส  กล้าผจญ ) 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
( นายชิต   ทัศบุตร ) 

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 

ผู้จัดการ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
( นางกุลธิดา  กาวิละ ) 

หัวหน้างานบริหารวิชาการ ระดับปฐมวัย 



โครงการศิลปะ ดนตรี กีฬา เพื่อเยาวชนในโรงเรียนสีขาว 

1.   แผนงาน  งานบริหารวิชาการ   
2.   ลักษณะโครงการ     เป็นโครงการต่อเน่ือง เร่ิม เดือนมิถุนายน 2555 – เดือนกุมภาพันธ์ 2556 
3.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ที่ปรึกษา    
1.  นางรัศมีเพ็ญ   ปริปุณนานนท์  

 2.  นางอรพิน   ศรีสวรรค์ 
3.  นางสาวเสาวรส   กล้าผจญ    

ผู้รับผิดชอบ   
1.  นายศรัณภัทร์  บัวตูม   

 2.  นายบงกช  ใจกล้า   
 3.  นายจรัส  ฟูสกุล    
 4.  นายภวินท์  บุญคุ้ม  
 5.  นายมงคลชาย  จันทร์ฟอง    

4.   หลักการและเหตุผล 
ด้วยโรงเรียนไตรภพวิทยา    เป็นโรงเรียนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว   ซึ่งมีหลักการต้าน

ยาเสพตดิ  สื่อลามก  การพนันและการท าตัวอันธพาล  ทางคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนไตรภพวิทยา   จึงได้
ประชุมจัดต้ังโครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬาในยามว่าง   เพื่อเยาวชนในโรงเรียนสีขาว    โดยใช้หลักการ
ฝึกศิลปะ ดนตรี กีฬา  เพื่อสร้างระเบียบวินัย  ให้มีความคิดสร้างสรรค์   รักในศิลปะ ดนตรี กีฬา   ห่างจากยา
เสพติด  สื่อลามก  การพนัน  และการท าตัวอันธพาล 
5.   วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้นักเรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ 
 2.  เพื่อให้นักเรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์ 
 3.  เพื่อให้นักเรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ 
 4.  เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

5.  เพื่อให้นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ 
     ความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 

 6.  เพื่อให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อ่ืน 
 
 
 



6.   เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ       นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ด้านคุณภาพ     นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ  ได้แสดงออกถึง

ความสามารถด้านดนตรี และกีฬา ตลอดจนมีความสนใจ รักในศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 

7.   ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
1.  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร  
2.  ประชุมบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง 
3.  มอบหมายหน้าที่ให้กับคณะผู้ท างาน 
4.  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
5.  ด าเนินงานตามโครงการ 
6.  สรุปและประเมินผล 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

รายการ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

เสนอโครงการต่อผู้บริหาร   
ประชุมบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง 
มอบหมายหน้าที่ให้กับคณะผู้ท างาน 
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
ด าเนินงานตามโครงการ 
สรุปและประเมินผล 

 
     

 
     

 

 

 

 

 

 



8.  กิจกรรมที่จัดท า 
 1.  กิจกรรมด้านศิลปะ 
  -  วาดภาพตามจินตนาการ  
  -  ประกวดวาดภาพระบายสี  
  -  ระบายสีตามภาพที่ก าหนดให้  

2.  กิจกรรมด้านดนตรี 
 -  แสดงวงดนตรีสตริงของนักเรียน  
 -  แสดงวงดนตรีไทยของนักเรียน 
 -  ประกวดร้องเพลงสตริงและเพลงลูกทุ่ง  
 -  ประกวดเต้น B-Boy ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
3.  กิจกรรมด้านกีฬา 

  จัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอล , ฟุตซอล และเกมนันทนาการ  
 จัดกิจกรรมเดือนละ  4  คร้ัง  ช่วงพักกลางวันของวันศุกร์  ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารมัธยม   เร่ิม 
เดือนมิถุนายน 2555 – เดือนกุมภาพันธ์  2556  
9.  สถานท่ีด าเนินงาน        โรงเรียนไตรภพวิทยา 
10.  ทรัพยากร/งบประมาณ    
 จากโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  
   ภาคเรียนละ 3,500  บาท    

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  7,000  บาท 
11.  การติดตามประเมินผล 

 สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  ผู้เรียนร้อยละ 95 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
 2.  ผู้เรียนร้อยละ 95 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  

3.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

 4.  ผู้เรียนร้อยละ 85 มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อ่ืน  
 5.  ผู้เรียนร้อยละ 95 มี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และชอบมาโรงเรียน 
 6.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ  

7.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านดนตรี/นาฏศิลป์ 
8.  ผู้เรียนร้อยละ 95 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านกีฬา/นันทนาการ 

 



 
 

 
 

 
 

  
นาย    

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
 

( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ   ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายศรัณย์ภัทร  บัวตูม ) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายบงกช  ใจกล้า ) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายจรัส  ฟูสกุล ) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายภวินท์  บุญคุ้ม ) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายมงคลชาย  จันทร์ฟอง ) 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์  

1.  แผนงาน     งานบริหาร วิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ    เป็นโครงการต่อเน่ือง เร่ิม  เดือนพฤศจิกายน 2555 – เดือนกุมภาพันธ์ 2556 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ที่ปรึกษา    

1.  นางรัศมีเพ็ญ   ปริปุณนานนท์ 
2.  นางอรพิน   ศรีสวรรค์ 

                       3.  นางสาวเสาวรส   กล้าผจญ 
                       4.  นางสาวมณี    ศิริวัฒน์ 
      ผู้รับผิดชอบ    

1.  นางสุธินี   ต๊ะแสง 
                        2 .  นายชิต   ทัศบุตร    
4.   หลักการและเหตุผล 

ในระบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน  ได้มีการส ารวจพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส าหรับผู้เรียนนั้นคือ  ผู้เรียน
ได้ขาดทักษะการคิด คิดไม่เป็น คิดไม่เป็นระบบ ไม่ชอบคิด  ซึ่งเป็นปัญหาหลักในการพัฒนาระบบ
การศึกษา  ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักในเร่ืองนี้  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าน
วิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านการคิด โดยได้น านวัตกรรมและเทคนิคส าคัญ  มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้จัดท าแบบฝึก  Smart Science  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
เกิดทักษะการคิดอย่างหลากหลาย และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความกระตือรือร้นในการท าแบบฝึก  ท าให้
ผู้เรียนพัฒนาด้านการเรียน และส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

2.  เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ 
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ 
และมีความคิดแบบองค์รวม  

4.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด การเขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ  
 
 
 



6.  เป้าหมาย 
            ด้านปริมาณ   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
            ด้านคุณภาพ  เพื่อให้นักเรียนเรียนได้เกิดความกระตือรือร้น  ส่งเสริมให้ได้ฝึกทักษะการคิด
ส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้น  
7.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ประชุมเพื่อจัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
6. สรุปและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

รายการ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

แต่งตั้งคณะท างาน 
ประชุมเพื่อจัดท าโครงการ 
เสนอโครงการต่อผู้บริหาร   
ด าเนินงานตามโครงการ 
ประเมินผลการด าเนินงาน 
สรุปและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 
     

 
     

 
8.  กิจกรรม / ระยะเวลา 
   เรียนรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ก้าวไกล จากอบจ.ล าปาง  ระหว่างวันที่  20 - 24  สิงหาคม  2555  
9.  สถานท่ีด าเนินงาน    โรงเรียนไตรภพวิทยา        
10.  ทรัพยากร / งบประมาณ      
 จากโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
  -  ระดับประถมศึกษา คนละ  90  บาท    
  -  ระดับมัธยมศึกษา คนละ  130  บาท  
   รวมทั้งสิ้น …………..บาท 
 
 



11.  การติดตามและประเมินผล  
      1.  สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
        2.  ตรวจผลงาน 
12.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  ผู้เรียนร้อยละ  80 สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบและมี
ความคิดแบบองค์รวม  

2.  ผู้เรียนร้อยละ  80 สามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้ 
3.  ผู้เรียนร้อยละ  80 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 

       4 .  ผู้เรียนร้อยละ  85 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 
 

 
                       
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
 

( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางสุธินี   ต๊ะแสง ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายชิต  ทัศบุตร ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา 



โครงการจัดซ้ือ  จัดหา  และพัฒนาสื่อการสอนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.   แผนงาน  งานบริหารวิชาการ 
2.   ลักษณะโครงการ    เป็นโครงการต่อเน่ือง เร่ิม  เดือนพฤษภาคม 2555 – เดือนมีนาคม 2556 
3.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ที่ปรึกษา    

1.  นางรัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์ 
2.  นางอรพิน    ศรีสวรรค์   

 ผู้รับผิดชอบ  
1.  นางสาวเสาวรส   กล้าผจญ 

  2.  นางสาวมณี   ศิริวัฒน์ 
  3.  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่ม 
4.   หลักการและเหตุผล 

สื่อเป็นสิ่งส าคัญในการใช้ประกอบการเรียนการสอน  ซึ่งผู้สอนสามารถผลิตขึ้นใช้เอง  เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ครู ได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อที่ดี  มีประโยชน์  ใช้สอนได้หลากหลายกิจกรรม
และเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  พร้อมทั้งเป็นการสร้างและเสริมก าลังใจให้กับครูผู้สอน  เช่นเดียวกัน การ
ที่ครูผู้สอนจะถ่ายทอดเน้ือหาวิชาให้นักเรียนได้อย่างสมบูรณ์ น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ  ย่อมขึ้นอยู่กับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสื่อประกอบการเรียน
การสอน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ขึ้นในโรงเรียน 
5.   วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครูสามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
2. เพื่อให้ครูมีความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้  
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
3. เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนถือว่าเป็นการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของครู 
4.  เพื่อให้ครูประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงอิงพัฒนาการของผู้เรียน  
ได้อย่างเหมาะสม  
5.  เพื่อให้ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
 
 
 
 



6.   เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ        

1.  มีการจัดซื้อ จัดหา และพัฒนาสื่อการสอน อย่างหลากหลาย 
2.  ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

โดยใช้สื่ออย่างหลากหลาย 
 ด้านคุณภาพ       

ครูมีสื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากขึ้นและสามารถใช้สื่อในการ  
พัฒนาการสอน  ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
7.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
 1.   ประชุมปรึกษาหารือและวางแผน 
 2.  น าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
 3.  ก าหนดวันเวลาด าเนินงาน 
 4.  จัดซื้อ จัดหา และพัฒนาสื่อการสอน แนะน าวิธีการท า สาธิตวิธีการใช้  

5.  จัดประชุมสัมมนาคณะครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนของแต่ละกลุ่มสาระ   
โดยใช้สื่อประกอบการสอนอย่างต่อเน่ือง  

6.  ให้ครูน าสื่อไปประกอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
7.  สรุปและประเมินผล  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ล า 
ดับ 

รายการ 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. ประชุมปรึกษาหารือและวางแผน             
2. น าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร             
3. ก าหนดวันเวลาด าเนินงาน             
4. จัดซื้อ จัดหา และพัฒนาส่ือ 

การสอน แนะน าวิธีการท า  
สาธิตวิธีการใช้ 

            

5. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค
การสอน 

            

6. สรุปและประเมินผล             

 



8.  กิจกรรมที่จัดท า  
 8.1  จัดซื้อ จัดหา และพัฒนาสื่อการสอนแบ่งตามกลุ่มสาระ  ( ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , 
สังคมศึกษาฯ , การงานอาชีพและเทคโนโลยี , ภาษาอังกฤษ , สุขศึกษาและพลศึกษา , ศิลปะ )   
 8.2  น าสื่อที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา  
9.  สถานท่ีด าเนินงาน  โรงเรียนไตรภพวิทยา 
10.  ทรัพยากร/งบประมาณ  
 บุคลากร คณะครูโรงเรียนไตรภพวิทยา  

งบประมาณ จ านวน  100,000  บาท  
11.   การติดตามประเมินผล 

1.  การสังเกต / สอบถาม 
2.  ตรวจสอบสื่อ / อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมา 

12.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  ครูร้อยละ 95 มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 
2.  ครูร้อยละ 95  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
3.  ครูร้อยละ 95  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
4.  ครูร้อยละ 90  มีความสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้  

ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน  
5.  ครูร้อยละ 90  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้  

ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน 
6.  ครูร้อยละ 90  มีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา  

ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
7.  ครูร้อยละ 100 มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน  
  

                                    

 
                                   

                      
 

                                            
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
( นางสาวมณี   ศิริวัฒน์ ) 

หัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
( นางสาวเสาวรส   กล้าผจญ )
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 
 

( นางอรพิน  ศรีสวรรค์ )    
ผู้อ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 



โครงการพัฒนาระบบนิเทศการสอน 

1.   แผนงาน  งานบริหารวิชาการ                                   
2.   ลักษณะโครงการ    เป็นโครงการต่อเน่ือง  เร่ิม  เดือนพฤษภาคม 2555 – เดือนมีนาคม 2556 
3.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ที่ปรึกษา    

1.  นางรัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์ 
2.  นางอรพิน   ศรีสวรรค์    

 ผู้รับผิดชอบ   
1.  นางสาวเสาวรส   กล้าผจญ 

  2.  นางสาวมณี   ศิริวัฒน์ 
  3.  นายชิต   ทัศบุตร  
  4.  นางกุลธิดา    กาวิละ  
4.   หลักการและเหตุผล 

การนิเทศการสอนเป็นสิ่งจ าเป็นต่อกระบวนการเรียนการสอนมาก  ดังนั้นโรงเรียนจึงได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญในการปรับปรุงระบบนิเทศการสอน เพื่อใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง  ให้
มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ทันต่อปัญหาที่เกิดขึ้น  และเพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือ 
ช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนทั้งครูและนักเรียน  เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอนในโรงเรียน  ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
5.   วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นครู  
2.  เพื่อให้สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด  
และความสามารถของผู้เรียน   
3.  เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอน  
4.  เพื่อให้สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

6.   เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ       

คณะครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา       
ด้านคุณภาพ       

1.   เพื่อให้การเรียนการสอนของครูและนักเรียนมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น  
2.  ครูมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองและมีการใช้เทคนิควิธีการสอนที่ดี   



7.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
1.  ศึกษาสถานการณ์ 
2.  ประชุมศึกษารูปแบบปรับปรุงการนิเทศการสอน 
3.  น าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
5.  สรุปและประเมินผล  
6.  รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ล า 
ดับ
ที ่

รายการ 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. ศึกษาสถานการณ์             
2. ประชุมศึกษารูปแบบปรับปรุง

การนิเทศการสอน 
            

3. น าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร             
4. ด าเนินงานตามโครงการ             
5. สรุปและประเมินผล             
6. รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             

8.  กิจกรรมที่จัดท า  
 1.  ครูผู้สอนแต่ละสายชั้นสลับกันนิเทศ  
 2.  ครูหัวหน้าสายชั้นนิเทศครูผู้สอนในสายชั้น  
 3.  ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการนิเทศครูผู้สอน 
 4.  ประชุมสรุปผลการนิเทศเพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน  
9.  สถานท่ีด าเนินงาน        โรงเรียนไตรภพวิทยา 
10.  ทรัพยากร/งบประมาณ  
 บุคลากร คณะครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  จ านวน  53   คน 
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จ านวน 647   คน 
 งบประมาณ 2,000  บาท  
 วัสดุอุปกรณ์ 1.  กระดาษ A4     

2.  สื่ออุปกรณ์ตามเนื้อหา  



11.   การติดตามประเมินผล 
1.  การสังเกต 
2.  แบบบันทึกการนิเทศการสอน 
3.  ประเมินจากผลการเรียนของนักเรียน 

12.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  ครูร้อยละ 100 มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
2.  ครูร้อยละ 100 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อนร่วมงาน   

และบุคลากรทางการศึกษา  
3.  ครูร้อยละ 100 มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
4.  ครูร้อยละ 90  มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น  

ใจกว้าง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
5.  ครูร้อยละ 100 สอนตรงตามวิชาเอก – โท  หรือ ตรงตามความถนัด 
6.  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง 

และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์  ร้อยละ 90 
7.  สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและทันต่อการ  

ใช้งาน    ร้อยละ 90 
8.  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  ร้อยละ 90 
9.  สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ร้อยละ 90 
10.  ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียน  ร้อยละ 90 
 

 
        

  

 
                               
                  
 
 
 
  
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

( นางสาวเสาวรส   กล้าผจญ ) 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

( นางสาวมณี   ศิริวัฒน์ ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ ระดับประถมศึกษา 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 

ผู้อ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

( นางกุลธิดา  กาวิละ ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการระดับปฐมวัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

( นายชิต  ทัศบุตร ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการระดับมัธยมศึกษา 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 

ผู้จัดการ 
 



โครงการวางทุกงานอ่านทุกคน 

1.   แผนงาน     งานบริหารวิชาการ 
2.   ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง  เร่ิม เดือนมิถุนายน 2555 – เดือนกุมภาพันธ์ 2556 
3.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ที่ปรึกษา    

1.  นางรัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์ 
2.  นางอรพิน   ศรีสวรรค์    

  3 .  นางสาวเสาวรส   กล้าผจญ 
    ผู้รับผิดชอบ  

1.  นางสาวมณี  ศิริวัฒน์ 
 2.  นางสาวนงเยาว์   ผมงาม 
3.  นางสาววรรณพร   สินธุวงค์ 
4.  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 

4.   หลักการและเหตุผล 
การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรม               

ของบุคคล   สังคมและบ้านเมืองใด   ให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน พอเหมาะกัน                 
ทุกๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้น   ก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ  ซึ่งสามารถธ ารงรักษาความเจริญมั่นคง      
ของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้  การจั ดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน   มี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้   และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียน   สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ตามศักยภาพ   ในปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา ทาง
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนจัดกิจกรรม “ส่งเสริมรักการอ่าน ”   ดังนั้น  โรงเรียนได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญในกิจกรรมดังกล่าว   จึงได้จัดท าโครงการ   “วางทุกงาน    อ่านทุกคน”   อย่างน้อยวัน
ละ 15 นาที   เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐ  และจัดท าโครงการต่อเน่ืองตลอดทุกปีการศึกษา  พร้อม ทั้ง
ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านยิ่งขึ้น  
5.  วัตถุประสงค์ 

1.   เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การฟัง รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล 
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้และสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง   สามารถวิเคราะห์   
     สังเคราะห์  และคิดอย่างเป็นระบบ  
3.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ 
     รอบตัว  สามารถใช้ห้องสมุด  ใช้แหล่งความรู้ และสื่อต่างๆ ได้  ทั้งในและนอกสถานศึกษา   
 



6.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ด้านคุณภาพ 

นักเรียนสนใจรักการอ่านและใช้บริการของห้องสมุดอย่างทั่วถึงและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น   

7.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 ขั้นเตรียมการ 

 1.  ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
 2.  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
 3.  ประชุม ก าหนด วันเวลา และก าหนดกิจกรรม 

 ขั้นด าเนินการ 
  1.  ประชาสัมพันธ์ 
  2.   ด าเนินงานตามโครงการ 

- ประชุมหัวหน้าสายชั้น 
- คัดเลือกหนังสือที่น่าสนใจและเหมาะสม 
- น าหนังสือไปบริการชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
- ประชาสัมพันธ์เปิดเพลง “กริ๊ง ๆ ๆ เสียงกระดิ่ง” 
- ด าเนินงานให้นักเรียนทุกคน “วางทุกงาน อ่านทุกคน”  และบันทึกการอ่าน 

ระหว่าง เวลา  08.10 – 08.30 น.  ในวันจันทร์ – วันศุกร ์ เป็นเวลา 20 นาที 
- จัดการแข่งขันการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง อ่านจับใจความทุกระดับชั้น  
- ประเมินผลตามโครงการ 

 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ล าดับ
ที ่

รายการ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ             
2. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร             
3. ด าเนินงานตามโครงการ             
4. ประเมินผลตามโครงการ             

 
8.  สถานท่ีด าเนินงาน        โรงเรียนไตรภพวิทยา 



9.  ทรัพยากร / งบประมาณ    
 บุคลากร   

1.   งานบริหารวิชาการ  ครูบรรณารักษ์  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
  2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 อุปกรณ์   

หนังสือที่รับบริจาค และหนังสือห้องสมุด 
 งบประมาณ  

1.  ค่าจัดท าหนังสือขอรับบริจาคหนังสือทุกประเภท   500  บาท 
  2.  ค่าจัดซื้อรางวัล และจัดท าเกียรติบัตรให้นักเรียน 2,000  บาท  
10.  การติดตามประเมินผล 

1. ใช้แบบสอบถามครูในการประเมินผลระหว่างการด าเนินงานและสิ้นสุดโครงการ 
2. จากผลการเข้าร่วมแข่งขันการอ่านทุกประเภท  ทุกระดับชั้น 

11.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  นักเรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพื่อหา 

เหตุผล 
2.  นักเรียนร้อยละ 85 สนใจแสวงหา ความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว  สามารถใช้ห้องสมุดใช้

แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3.  นักเรียนร้อยละ 90 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน  

สนุกกับการเรียนรู้ และชอบมาโรงเรียน 
 
 
      
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

( นางสาวมณี  ศิริวัฒน์ ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

( นางสาววรรณพร  สินธุวงค์ ) 
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

( นางสาวนงเยาว์  ผมงาม ) 
ครูบรรณารักษ์ 



 
          

  
 
 
        
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
 

( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 



โครงการห้องสมุดส่งเสริมวิชาการ 

1.   แผนงาน     งานบริหารวิชาการ  
2.   ลักษณะโครงการ   เป็นโครงการต่อเน่ือง  เร่ิม  เดือนมิถุนายน  2555  –  เดือนมีนาคม  2556 
3.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ที่ปรึกษา    

1.  นางรัศมีเพ็ญ   ปริปุณนานนท์ 
2.  นางอรพิน   ศรีสวรรค์    

                    3.  นางสาวเสาวรส   กล้าผจญ 
 ผู้รับผิดชอบ        

1.  นางสาวมณี  ศิริวัฒน์ 
2.  นางสาวนงเยาว์  ผมงาม 
3.  นางสาววรรณพร  สินธุวงค์ 

4.   หลักการและเหตุผล 
การศึกษามีความส าคัญต่อประเทศชาติ   เป็นการพัฒนาชีวิต  และเป็นเคร่ืองมือส าคัญ  ในการ

พัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ  เพื่อเป็นทรัพยากรทางปัญญาที่มีคุณค่าของประเทศ  การศึกษาจึงจัดเป็น
กระบวนการที่ต้องมีเนื้อหาสาระ  และกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติ และ
สนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน  เป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดกิจกรรม
แบบเผชิญสถานการณ์  และประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา   มีการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสาน
สาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในทุกสาระ ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความส าคัญ   ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา
และมีความสุข  ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
5.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง  รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล  
2.  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว สามารถใช้ห้องสมุดใช้
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ ได้ 
3.  เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  
4.  เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

6.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ด้านคุณภาพ นักเรียนได้ความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านหนังสือนอกเหนือจากบทเรียน  
 



7.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 1.  ประชุมปรึกษาและวางแผน 
 2.  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
 3.  ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
 4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 5.  สรุปและประเมินผล 
 6.  รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
8.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

1.   ประชุมปรึกษาเพื่อจัดท าโครงการ 
2.   เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
3.   ประชุมก าหนด วัน เวลา และก าหนดกิจกรรมแต่งตั้งครูและนักเรียนรับผิดชอบ 
 4.  ด าเนินงานตามโครงการ  โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
 

ล าดับที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1. วาดภาพระบายสี มิถุนายน 55 
2. คัดลายมือ กรกฎาคม 55 
3. ตอบปัญหาจากสารานุกรม สิงหาคม 55 
4. เล่านิทาน กันยายน 55 
5. แต่งเร่ืองจากภาพ พฤศจิกายน 55 
6. วาดภาพระบายสี ธันวาคม 55 
7. ปัญหาจากหนังสือ มกราคม 56 
8. เล่านิทาน กุมภาพันธ์ 56 

    
9.  สถานท่ีด าเนินงาน     โรงเรียนไตรภพวิทยา 
10.   ทรัพยากร / งบประมาณ    5,000  บาท 
    -  อุปกรณ์ 
    -  รางวัลการประกวดกิจกรรม   
11.   การติดตามประเมินผล 
 1.  สังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 2.  ครูผู้รับผิดชอบรายงานการปฏิบัติงาน  

3.  ประเมินผลงานของนักเรียน 
 



12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  นักเรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน  และการฟัง  รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล  
2.  นักเรียนร้อยละ 85 สนใจ แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว สามารถใช้ห้องสมุดใช้

แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ ได้ 
3.  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  
4.  นักเรียนร้อยละ 85 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

     
 
 
 
 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
 

( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางสาวนงเยาว์   ผมงาม ) 
ครูบรรณารักษ์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางสาวมณี  ศิริวัฒน์ ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางสาววรรณพร  สินธุวงค์ ) 
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ   ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 



โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้นานาสาระ 

1.   แผนงาน     งานบริหารวิชาการ  
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง  เร่ิม  เดือนมิถุนายน  2555 –  เดือนมีนาคม  2556 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ที่ปรึกษา 

1.  นางรัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์ 
2.  นางอรพิน   ศรีสวรรค์ 

  3.  นางสาวเสาวรส   กล้าผจญ 
  4.  นางสาวมณี  ศิริวัฒน์ 
    ผู้รับผิดชอบ 

1.  นางสาวนงเยาว์   ผมงาม 
 2.  นางสาววรรณพร  สินธุวงค์ 
3.  นางสาวชนิตร์นันท์  เพ็ชรรัตน์ 
4.  หัวหน้ากลุ่มสาระทุกสาระ 

4.  หลักการและเหตุผล 
การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นพื้นฐานส าคัญในการด ารงชีวิตของคนในสังคม  

การศึกษาจึงจัดเป็นกระบวนการที่มีเน้ือหาสาระ และกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เหมาะสม
กับธรรมชาติและสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน เป็นทักษะกระบวน  การคิด การจัด
แบบเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา  มีการจัด      การเรียนรู้ที่
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่ดี 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกสาระ  ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความส าคัญ  ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น
คนดี มีปัญญา  ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  
5.  วัตถุประสงค์ 

1.   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว   
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งความรู้และสื่อต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3.  เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อ่ืน 
 
 
 
 
 



6.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –  มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ด้านคุณภาพ  

ส่งผลให้นักเรียนที่ เข้า ร่วมโครงการทุกคนเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ท าให้
สัมฤทธิผลทางการเรียนเพิ่มขึ้น  รวมทั้งมีพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกกลุ่มสาระ  

7.  กิจกรรมที่จัดท า 
 -  คณะครูแต่ละกลุ่มสาระจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและค้นคว้าหาความรู้ให้กับนักเรียน  

   หน้าเสาธง 
 -  จัดให้มีการตอบปัญหา  ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้นานาสาระร่วมกับงานบริหารวิชาการ  

ประจ าปีการศึกษา  2555 
ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระ  8  กลุ่ม 
ภาคเรียนท่ี 1    ปีการศึกษา 2555 

ระยะเวลา / วันเดือนปี รายการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
5 - 8  มิ.ย. 55 
11 – 15  มิ.ย. 55 
18 - 22  มิ.ย. 55 
 
25 – 29  ม.ิย. 55 

กลุ่มสาระภาษาไทย 
กลุ่มสาระศิลปะ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

นางพรทิพย์  อุตรัตน ์
นายบงกช  ใจกล้า 
นางสนธยา  วุฒิศรี 
 
นายจรัส  ฟูสกุล 

 

2 - 6  ก.ค. 55 
9 -13  ก.ค. 55 
16 - 20  ก.ค. 55 
23 - 27  ก.ค. 55 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

นางกรรณิกา  ไทยเดิม 
นางสุธินี  ต๊ะแสง 
นางสาววิภา  วีระเดช 
นางสุหทัย  จ าปา 

 

30 ก.ค. - 1 ส.ค. 55 
6 - 10  ส.ค. 55 
14 - 17  ส.ค. 55 
 
20 - 24  ส.ค. 55 
27 - 31  ส.ค. 55 

กลุ่มสาระภาษาไทย 
กลุ่มสาระศิลปะ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

นางพรทิพย์  อุตรัตน ์
นายบงกช  ใจกล้า 
นางสนธยา  วุฒิศรี 
 
นายจรัส  ฟูสกุล 
นางกรรณิกา  ไทยเดิม 

 

3 - 7  ก.ย. 55 
10 - 14  ก.ย. 55 
14 - 17  ก.ย. 55 
 
24 - 28  ก.ย. 55 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
กลุ่มสาระภาษาไทย  

นางสุธินี  ต๊ะแสง 
นางสาววิภา  วีระเดช 
นางสุหทัย  จ าปา 
 
นางพรทิพย์  อุตรัตน ์

 

 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้นานาสาระร่วมกับงานบริหารวิชาการ  

ประจ าปีการศึกษา  2555 
ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระ  8  กลุ่ม 
ภาคเรียนท่ี 2    ปีการศึกษา 2555 

ระยะเวลา / วันเดือนปี รายการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 - 2  พ.ย. 55 
5 - 9  พ.ย. 55 
12 - 16  พ.ย. 55 
19 - 23  พ.ย. 55 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

นางสนธยา  วุฒิศรี 
นายจรัส  ฟูสกุล 
นางกรรณิกา  ไทยเดิม 
นางสุธินี  ต๊ะแสง 

 

26 – 30 พ.ย. 55 
3 - 7  ธ.ค. 55 
 
11 - 14  ธ.ค. 55 
17 - 21  ธ.ค. 55 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
กลุ่มสาระภาษาไทย 
กลุ่มสาระศิลปะ 

นางสาววิภา  วีระเดช 
นางสุหทัย  จ าปา 
 
นางพรทิพย์  อุตรัตน์  
นายบงกช  ใจกล้า 

 

24 - 28  ธ.ค. 55 
2 - 4  ม.ค. 56 
7 - 11  ม.ค. 56 
14 - 18  ม.ค. 56 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  

นางสนธยา  วุฒิศรี 
นายจรัส  ฟูสกุล 
นางกรรณิกา  ไทยเดิม 
นางสุธินี  ต๊ะแสง 

 

21 - 25  ม.ค. 56 
28 ม.ค. – 1 ก.พ. 56 
 
4 - 8  ก.พ. 56 
11 - 15  ก.พ. 56 
18 - 22  ก.พ. 56 
25 - 28  ก.พ. 56 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
กลุ่มสาระภาษาไทย  
กลุ่มสาระศิลปะ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
กลุ่มสาระศิลปะ 

นางสาววิภา  วีระเดช 
นางสุหทัย  จ าปา 
 
นางพรทิพย์  อุตรัตน์  
นายบงกช  ใจกล้า 
นางสนธยา  วุฒิศรี 
นายบงกช  ใจกล้า 

 

 
8.  สถานท่ีด าเนินงาน        โรงเรียนไตรภพวิทยา 
9.  ทรัพยากร / งบประมาณ     

บุคลากร  คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
งบประมาณ 7,000   บาท  
  -  จัดท าเอกสาร 
  -  ของรางวัลให้นักเรียนที่ชนะเลิศกิจกรรมต่างๆ  
 
 



10.   การติดตามประเมินผล 
1.  ใช้แบบสอบถามครู 
2.  ตรวจผลงาน 

11.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด   

คิดอย่างเป็นระบบ  และมีความคิดแบบองค์รวม 
2.  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้  
3.  นักเรียนร้อยละ 80 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ  
4.  นักเรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 
5.  นักเรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน และการฟัง รู้จักตั้งค าถามเพื่อหาเหตุผล  
6.  นักเรียนร้อยละ 85 สนใจแสวงหา ความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัว  สามารถใช้ห้องสมุดใช้แหล่ง

ความรู้และสื่อต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
7.  นักเรียนร้อยละ 90 มีวิธีการเรียนรู้ของตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน  

สนุกกับการเรียนรู้ และชอบมาโรงเรียน 
  
 

                

  
            

     
 
        
 
        
        
 
 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

( นางสาววรรณพร  สินธุวงค์ ) 
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
 

( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

( นางสาวมณี  ศิริวัฒน์ ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

( นางสาวนงเยาว์  ผมงาม ) 
ครูบรรณารักษ์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

( นางสาวชนิตร์นันท์  เพ็ชรรัตน์ ) 
ผู้ช่วยงานสัมพันธ์ชุมชน 



โครงการชุมชนสวยด้วยภาษาไทย 

1.   แผนงาน  งานบริหารวิชาการ                                    
2.   ลักษณะโครงการ    เป็นโครงการต่อเน่ือง  เร่ิมเดือนมิถุนายน  2555 –  เดือนกุมภาพันธ์  2556 
3.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ที่ปรึกษา    

1.  นางรัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์ 
2.  นางอรพิน    ศรีสวรรค์    

 ผู้รับผิดชอบ  
1.  นายสมพล    ธูปบูชา 

  2.  นางสาวชนิตร์นันท์     เพ็ชรรัตน์ 
  3.  คณะกรรมการสภานักเรียน 
4.  หลักการและเหตุผล 
          การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง  การจัดการเรียนรู้จึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย      ให้นักเรียน   ได้
คิด ตัดสินใจ ที่จะเลือกฟัง พูด อ่าน เขียน และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง  จึงจะเกิดทักษะและเกิดประโยชน์
ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง  จึงได้จัดท าโครงการน้ีขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์จากกิจกรรมนี้  
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการใช้ภาษาไทยของตนเอง และยังมีส่วนร่วมเผยแพร่ภาษาไทยที่ดีงาม ถูกต้อง
แก่ชุมชนอีกด้วย 
5.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริม เผยแพร่ภาษาไทยที่ดีงาม ถูกต้องแก่บุคคลระดับต่างๆ 
 2.  เพื่อฝึกให้นักเรียนท ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม 
 3.  เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและช่วยกันสร้างสรรค์สังคม  

    ให้น่าอยู่ 
6.  เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ  

1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
  2.  ชุมชนเจริญประเทศ  ชุมชนศรีบุญโยง  และชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ 

ด้านคุณภาพ  

1. ชุมชนต่างๆ มีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน เกิดความภาคภูมิใจในภาษาไทย   และ
ช่วยกันเผยแพร่ภาษาไทยที่ถูกต้องดีงามอย่างกว้างขวาง 

2.  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ท ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม  



7.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
1.  ครูผู้สอนภาษาไทยและคณะกรรมการสภานักเรียนประชุมวางแผนด าเนินงาน 

2.  คณะกรรมการสภานักเรียนประชาสัมพันธ์โครงการแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
และชุมชนต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้  เพื่อสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือ ช่วยด าเนินงาน  
ตามโครงการ 
3.  ด าเนินงานตามโครงการ  

4.  ประเมินผลการด าเนินงานด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
8.  กิจกรรมที่จัดท า 
 1.  จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นแจกให้ชุมชน  
 2.  จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นในชุมชน  
9.  สถานท่ีด าเนินงาน         โรงเรียนไตรภพวิทยา 
10.  ทรัพยากร/งบประมาณ 2,000   บาท 
11.   การติดตามประเมินผล 

1.  แบบสอบถาม   
2.  การสัมภาษณ์ 

12.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.   นักเรียนร้อยละ 85 มีทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเร็จ  
 2.  นักเรียนร้อยละ 85 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน  
 3.  นักเรียนร้อยละ 95 ท างานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

4.  นักเรียนร้อยละ 90 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
5.  นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
6.  นักเรียนร้อยละ 90 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
7.  นักเรียนร้อยละ 85 สามารถสื่อความคิดผ่านการเขียนได้เป็นอย่างดี 
8.  นักเรียนร้อยละ 85 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

  
 
 
           
 

  
             
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
( นางสาวชนิตร์นันท์  เพ็ชรรัตน์ ) 

ครูผู้สอนสาระภาษาไทย                                 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
( นายสมพล  ธูปบูชา ) 
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา 

 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
( นางอรพิน  ศรีสวรรค์ ) 

ผู้อ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 

ผู้จัดการ 
 



โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี  

1.   แผนงาน  งานบริหารวิชาการ           
2.   ลักษณะโครงการ     เป็นโครงการ ต่อเน่ือง เร่ิมเดือนธันวาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556 
3.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ที่ปรึกษา   1.  นางรัศมีเพ็ญ   ปริปุณนานนท์ 
  2.  นางอรพิน ศรีสวรรค์  
ผู้รับผิดชอบ  1.  นายสมพล   ธูปบูชา  

2.  นายจรัส      ฟูสกุล   
4.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการเข้าค่ายพักแรม  เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน  เพื่อสร้างเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ และประสบการณ์ใหม่ให้กับนักเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษา  ซึ่งเน้นให้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบ  เพื่อพัฒนาร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
5.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนมีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม  
 2.  เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 3.  เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
 4.  เพื่อให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อ่ืน  
 5.  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดอย่างอิสระ ฝึกคิดอย่างมีเหตุผล และคิดเชิงสร้างสรรค์  
 6.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา   
6.   เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ       
คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

ด้านคุณภาพ     
นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้ปฏิบัติและได้น าไปใช้ใน 

ชีวิตประจ าวัน 

7.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
1.  ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้น าเนตรนารี    
2.  แต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายหน้าที่      
3.  จัดท าหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 
4.  จัดท าตารางการอยู่ค่ายพักแรมและส ารวจเส้นทางเดินทางไกล   



5.  จัดให้ลูกเสือและเนตรนารีอยู่ค่ายพักแรมตามก าหนด 
6.  สรุปผลและรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ 
ท่ี 

รายการ 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

ประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
และผู้น าเนตรนารี   
แต่งตั้งคณะท างานและ 
มอบหมายหน้าที่      
จัดท าหนังสือขออนุญาต
ผู้ปกครอง 
จัดท าตารางการอยู่ค่ายพักแรม
และส ารวจเส้นทางเดินทางไกล 
จัดให้ลูกเสือและเนตรนารี 
อยู่ค่ายพักแรมตามก าหนด 
สรุปผลและรายงานให้ 
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
     

 
     

8.  สถานท่ีด าเนินงาน        ค่ายลูกเสือจังหวัดล าปาง 
9.  ทรัพยากร/งบประมาณ    

บุคลากร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
งบประมาณ 32,600 บาท 

10.    การติดตามประเมินผล 
สังเกตความร่วมมือ  ความสามัคคี  ความรับผิดชอบ  ความอดทน  การเสียสละ  

กล้าแสดงออก   การรักษากฎระเบียบวินัยได้ถูกต้อง และเหมาะสม 
11.    ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.   นักเรียนร้อยละ 90 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น  

ของศาสนาที่ตนนับถือ 
 2.  นักเรียนร้อยละ 90 มีความซื่อสัตย์สุจริต   
 3.  นักเรียนร้อยละ 100 มีความกตัญญูกตเวที  
 4.  นักเรียนร้อยละ 90 มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม  



5.  นักเรียนร้อยละ 90 รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม มีแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

6.  นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
7.  นักเรียนร้อยละ 85 มีทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเร็จ 
8.  นักเรียนร้อยละ 85 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน 
9.  นักเรียนร้อยละ 95 ท างานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
10.  นักเรียนร้อยละ 90 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายสมพล   ธูปบูชา ) 
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
 

( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายจรัส  ฟูสกุล ) 
ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดล าปาง 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 



โครงการบันทึกคนเก่งไตรภพวิทยา 

1.   แผนงาน  งานบริหารวิชาการ                                    
2.   ลักษณะโครงการ    เป็นโครงการต่อเน่ือง  เร่ิม  เดือนพฤษภาคม 2555 – เดือนมีนาคม 2556 
3.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ที่ปรึกษา   1.  นางรัศมีเพ็ญ ปริปุณนานนท์ 
2.  นางอรพิน    ศรีสวรรค์    

 ผู้รับผิดชอบ 1.  นางสาวเสาวรส   กล้าผจญ 
   2.  นางสาวมณี   ศิริวัฒน์  
   3.  นายสมพล    ธูปบูชา   
   4.  ครูประจ าชั้นทุกคน 
4.   หลักการและเหตุผล 
          การจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข รวมถึงการจัดการ
ประกวดแข่งขันทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรม  กีฬา  ฯลฯ  ทุกกิจกรรมจะต้องมีการประเมิน  มีการตัดสินผล  
ซึ่งทางโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของผลการจัดกิจกรรม และการแข่งขันดังกล่าวว่าเราสามารถใช้เป็น
ส่วนหน่ึงในการประเมินผลการจัดการศึกษา และผลการบริหารจัดการของโรงเรียน 
5.   วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษ และความถนัดเต็มศักยภาพ 
 2.  เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/นันทนาการ 
 3.  เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อ่ืน 
 4.  เพื่อให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ผู้ปกครอง และชุมชน  
6.  เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกระดับชั้นและมีบันทึกผลการแข่งขันกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 ด้านคุณภาพ ท าให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มประสบการณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

7.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
 1.  ประชุมปรึกษาการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง  

 2.  จัดท าโครงการ  

 3.  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร  

 4.  ประชุมผู้เกี่ยวข้อง  

 5.  ด าเนินงานตามโครงการ  



 6.  สรุปและประเมินผล  

7.  รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ล าดับ 
ที่ 

รายการ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. ประชุมปรึกษาการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนที่สร้างชื่อเสียง 

            

2. จัดท าโครงการ             
3. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร             
4. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง             
5. ด าเนินงานตามโครงการ             
6. สรุปและประเมินผล             
7. รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             

8.  กิจกรรมที่จัดท า 
 8.1  งานบริหารวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้นและผล
การแข่งขันกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 8.2  น าผลสัมฤทธิ์ข้อ 8.1  มาวิเคราะห์เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียน 
9.  สถานท่ีด าเนินงาน  โรงเรียนไตรภพวิทยา 
10.  ทรัพยากร/งบประมาณ  
 บุคลากร -  ฝ่ายวิชาการ 

-  คุณครูประจ าชั้นทุกคน  
 งบประมาณ 2,000  บาท  
11.    การติดตามประเมินผล 

จากเอกสารการวัดผลต่างๆ 
12.    ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมความสามารถพิเศษและความถนัดเต็มศักยภาพ  
2.  นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา/นันทนาการ  
3.  นักเรียนร้อยละ 100 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อ่ืน  
4.  นักเรียนร้อยละ 100 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อนร่วมงาน และ

บุคลากรทางการศึกษา 



 
 
 
           

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

( นางสาวเสาวรส   กล้าผจญ ) 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

( นางสาวมณี   ศิริวัฒน์ ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ                                 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 

( นายสมพล  ธูปบูชา ) 
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา 

 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 
 
 

( นางอรพิน  ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 



โครงการงานวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 

1.   แผนงาน  งานบริหารวิชาการ              
2.   ลักษณะโครงการ    เป็นโครงการต่อเน่ือง  เร่ิม  เดือนพฤษภาคม 2555 –  เดือนมกราคม 2556 
3.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ที่ปรึกษา 

1.  นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ 
2.  นางอรพิน   ศรีสวรรค์    

       3.  นางสาวเสาวรส    กล้าผจญ 
 ผู้รับผิดชอบ 

1.  นางสาวมณี   ศิริวัฒน์ 
  2.  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ 
4.   หลักการและเหตุผล 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวดที่ 4  มาตรา 22  ได้ก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด   ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้   ดังนั้นกระบวนการ
จัดการศึกษา จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 
 สิ่งส าคัญที่สุดในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  คือ นักเรียนทุกคนได้ฝึกทักษะการคิด              
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างและสรุปความรู้ด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
ด้วยตัวเอง จึงเกิดเป็นชิ้นงานที่ทุกคนภาคภูมิใจขึ้นมากมาย  จึงเห็นสมควรที่จะจัดเวทีส าหรับ    ครูและ
นักเรียนโรงเรียนไตรภพวิทยา ได้น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่น่าภาคภูมิใจเหล่านี้  อีกทั้งยังเป็น
การประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ชุมชน ผู้ปกครอง ผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้ทราบถึงความก้าวหน้าของโรงเรียน  
จึงไดเ้สนอโครงการวิชาการเฉลิมพระเกียรติขึ้น 
5.   วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์ตรง ได้รับการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

      และกล้าแสดงออก 
 2.  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดจินตนาการ  คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ  

      สรุปความคิดรวบยอด 
 3.  เพื่อให้นักเรียนสามารถท างานอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน 
 4.  เพื่อให้นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข พัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน  

      ของตนเอง 
 5.  เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ดี  
 6.  เพื่อให้นักเรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ   



6.   เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ        
  ครูผู้สอน  นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน   

 ด้านคุณภาพ       
ครูและนักเรียนได้จัดเตรียมผลงาน   และน ามาแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้               

ซึ่งกันและกัน ท าให้บุคลากรทุกฝ่ายได้เพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนการสอน  อันจะเป็นผลให้เกิด
ความเป็นเลิศทางวิชาการขึ้นในโรงเรียนไตรภพวิทยาในอนาคต  

7.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
1.  ประชุมวางแผน 
2.  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
3.  ด าเนินงานตามโครงการ        
4.  สรุปและประเมินผล 
5.  รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง      
 

 ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ล าดับ 
ที่ 

รายการ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย 

1. ประชุมวางแผน             

2. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร             

3. ด าเนินงานตามโครงการ                    

4. สรุปและประเมินผล             

5. รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง                  

 
8.  กิจกรรมท่ีจัดท า 
 1.  การแสดงบนเวที 
 2.  ตอบปัญหาบนเวที 
 3.  การแข่งขันคณิตคิดเร็ว 
 4.  นิทรรศการของแต่ละกลุ่มสาระ 
 5.  เกมของสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

      สุขศึกษาและพลศึกษา 

9.  สถานท่ีด าเนินงาน     โรงเรียนไตรภพวิทยา 



10.  ทรัพยากร/งบประมาณ 10,000   บาท 
11.   การติดตามประเมินผล 

1.  การสังเกต 
2.  สอบถามโดยใช้แบบสอบถาม 
3.  ตรวจผลงานนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
4.  ประชุมครูสรุปผลงาน 

12.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.   นักเรียนร้อยละ 85 มีทักษะในการจัดการและท างานให้ส าเร็จ  

 2.  นักเรียนร้อยละ 85 เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน  
 3.  นักเรียนร้อยละ 95 ท างานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  
 4.  นักเรียนร้อยละ 90 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 5.  นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  
 6.  นักเรียนร้อยละ 90 สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด   

คิดอย่างเป็นระบบ  และมีความคิดแบบองค์รวม 
7.  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้  
8.  นักเรียนร้อยละ 80 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 
9.  นักเรียนร้อยละ 85 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ  

 
 
     

 
 
 

 
        

 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางสาวมณี   ศิริวัฒน์ ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
 

( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ   ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 



โครงการงานประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 

1.   แผนงาน  งานบริหารวิชาการ              
2.   ลักษณะโครงการ    เป็นโครงการใหม่  เร่ิม  เดือนกรกฎาคม 2555 –  เดือนตุลาคม 2555 
3.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.  ผู้บริหาร 
2.  ฝ่ายวิชาการ    

       3.  ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8 กลุ่ม 
4.   หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสถานศึกษามีความส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนมาก  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้
ตระหนักเพื่อใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง  ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน  จัดการเรียนการสอนทั้งครูและนักเรียนเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน  
ให้มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสุตร 
5.   วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนไตรภพวิทยา  พุทธศักราช 2553  
 2.  เพื่อน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการปรับปรุง  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน  ให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  ผู้ปกครองและนักเรียน  
 3.  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร  
6.   เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ        
  ครูผู้สอนทุกระดับชั้น    

 ด้านคุณภาพ       
การเรียนการสอนมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ  

7.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
1.  ประชุม  ปรึกษาและวางแผน 
2.  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
3.  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ        
5.  สรุปและประเมินผล 
6.  รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง      
 
 



8.  กิจกรรมท่ีจัดท า 
 จัดท าแบบประเมินและแบบส ารวจข้อมูลผลสัมฤทธิ์รวม  4  ชุด 
 ชุดที่  1  ผู้บริหาร  จ านวน  1  คน  ครูผู้สอนจ านวน  20  คน  กรรมการโรงเรียน  จ านวน  8  คน  เป็นผู้
ประเมิน 
 ชุดที่  2  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน  40  คน  ชั้นมัธยมศึกษา  จ านวน  30  คน  เป็นผู้
ประเมิน 
 ชุดที่  3  ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน  30  คน  ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จ านวน  20  
คน  เป็นผู้ประเมิน 
 ชุดที่  4  แบบส ารวจข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และมัธยมศึกษา
ปีที่  3 
10.   การติดตามประเมินผล 

1.  แบบประเมิน   จ านวน  3  ชุด  
2.  แบบส ารวจ      จ านวน  1  ชุด 

12.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.   ครูร้อยละ  90 รับทราบข้อมูลและน ามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนไตร

ภพวิทยา  พุทธศักราช  2553 
2.  ครูร้อยละ  90 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และใช้

สื่ออุปกรณ์จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง  
3.  ครูร้อยละ  90 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของ

ท้องถิ่น  และเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
4.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร  

 
     

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

   นางสาวมณี  ศิริวัฒน์ ..............................................................  
   นายชิต  ทัศบุตร ..............................................................  
   นางสุธินี ต๊ะแสง ..............................................................  
   นางศศิธร พิริย์โยธินกุล.......................................................  
   นางสาววิภา วีระเดช ..............................................................  
   นางอัจฉรา ปินตาวงศ.์.......................................................... 

 



    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
 

( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ   ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 



โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.  แผนงาน     งานบริหาร วิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ    เป็นโครงการต่อเน่ือง เร่ิม  เดือนพฤษภาคม  2555 – เดือนกุมภาพันธ์ 2556 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ที่ปรึกษา    

1.  นางรัศมีเพ็ญ   ปริปุณนานนท์ 
2.  นางอรพิน   ศรีสวรรค์ 

                       3.  นางสาวเสาวรส   กล้าผจญ 
      ผู้รับผิดชอบ    

1.  นางสาวมณี ศิริวัฒน์ 
                        2 .  นายชิต   ทัศบุตร 
  3.  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ    
4.   หลักการและเหตุผล 

ในระบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน  ได้มีการส ารวจพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส าหรับผู้เรียนนั้นคือ  ผู้เรียน
ได้ขาดทักษะการคิด คิดไม่เป็น คิดไม่เป็นระบบ ไม่ชอบคิด  ซึ่งเป็นปัญหาหลักในการพัฒนาระบบ
การศึกษา  แต่ละกลุ่มสาระ ได้ตระหนักในเร่ืองนี้  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้  เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านการคิด โดยได้น านวัตกรรมและเทคนิคส าคัญ  มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการ สอนทั้ง  8  กลุ่มสาระจึงจัดกระบวนการที่มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติและสนองความต้องการ ความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียน   กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้เกิดทักษะการคิดอย่างหลากหลาย และส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เกิดความกระตือรือร้น  ยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความส าคัญ  ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีปัญญา   ท าให้ผู้เรียนพัฒนาด้านการเรียน และ
ส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้น  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดี  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
ทุกสาระการเรียนรู้   
5.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

2.  เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ 
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ 
และมีความคิดแบบองค์รวม  

4.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อความคิดผ่านการพูด การเขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ  



6.  เป้าหมาย 
            ด้านปริมาณ   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
            ด้านคุณภาพ  เพื่อให้นักเรียนเรียนได้เกิดความกระตือรือร้น  ส่งเสริมให้ได้ฝึกทักษะการคิด
ส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้น  
7.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

1. แต่งตั้งคณะท างาน 
2. ประชุมเพื่อจัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน 
6. สรุปและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

รายการ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

แต่งตั้งคณะท างาน 
ประชุมเพื่อจัดท าโครงการ 
เสนอโครงการต่อผู้บริหาร   
ด าเนินงานตามโครงการ 
ประเมินผลการด าเนินงาน 
สรุปและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 
     

 
     

 
8.  กิจกรรมที่จัดท า 
   8.1  ศึกษาข้อมูลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ  
   8.2  จัดกิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ระหว่างวันที่  17 – 21 ธันวาคม  2555 
9.  สถานท่ีด าเนินงาน    โรงเรียนไตรภพวิทยา        
10.  ทรัพยากร / งบประมาณ      
 จากโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
  -  ระดับประถมศึกษา คนละ  90  บาท    
  -  ระดับมัธยมศึกษา คนละ  130  บาท  
   รวมทั้งสิ้น..........................บาท  
 



11.  การติดตามและประเมินผล  
      1.  สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
        2.  ตรวจผลงาน 
12.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  ผู้เรียนร้อยละ  80 สามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็นระบบและมี
ความคิดแบบองค์รวม  

2.  ผู้เรียนร้อยละ  80 สามารถคาดการณ์ ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการตัดสินใจได้ 
3.  ผู้เรียนร้อยละ  80 ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 

       4 .  ผู้เรียนร้อยละ  85 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ 
5.  ผู้เรียนร้อยละ  85 สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว  สามารถใช้แหล่ง  

ความรู้และสื่อต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 
 
                       
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
 

( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางสาวมณี  ศิริวัฒน์ ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายชิต  ทัศบุตร ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา 



โครงการส่งเสริมการสอนเกษตร  โดยใช้เทคโนโลยี   
1.   แผนงาน   งานบริหารวิชาการ 
2.   ลักษณะโครงการ เป็น โครงการใหม่  เร่ิม  เดือนมิถุนายน 2555 – เดือนกุมภาพันธ์  2556 
3.   ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ที่ปรึกษา 1.  นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ 
2. นางอรพิน  ศรีสวรรค์ 

   3 .  นางสาวเสาวรส  กล้าผจญ 
   4.  นางสาวมณี   ศิริวัฒน์ 

ผู้รับผิดชอบ 1.  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ 
  2 .  หัวหน้าฝ่ายประถม 
  3 .  หัวหน้าฝ่ายมัธยม 

4.  หลักการและเหตุผล 
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ส าคัญของคนไทย  ในหลักสูตรพุทธศักราช  2551  ได้เน้นให้

สถานศึกษาปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรม  เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพให้
สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เนื่องจากในโรงเรียนไตรภพวิทยามีสถานที่จ ากัด  การสอนเกษตร
ในโรงเรียนจึงมีข้อจ ากัด  แต่ถ้าใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรมาช่วยในการเรียนการสอนแล้ว  
ก็จะเกิดผลส าเร็จ  แก้ไขปัญหาด้านสถานที่ได้อีกทางหนึ่ง 

5.  วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อให้ครูน าความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรมาใช้ประกอบการเรียนการสอน  
2.  เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เห็นคุณค่าของอาชีพการเกษตร 
3.  เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนไปศึกษาต่อ  หรือประกอบอาชีพด้านการเกษตร  

6.  เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ด้านคุณภาพ  

  เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยี  และนวัตกรรมมาประกอบการสอนให้เกิดผลดี  และนักเรียนเห็นคุณค่า
ของอาชีพการเกษตร  สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรมาใช้ในการเรียนรู้ด้าน
การเกษตรอย่างหลากหลาย 
7.   ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

1.  ประชุม ปรึกษา และวางแผน  
2.  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร  



3.  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
5.  สรุปและประเมินผล 
6.  รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล า 
ดับ 

รายการ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

แต่งตั้งคณะท างาน 
ประชุมเพื่อจัดท าโครงการ 
เสนอโครงการต่อผู้บริหาร   
ด าเนินงานตามโครงการ 
ประเมินผลการด าเนินงาน 
สรุปและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 
     

 
     

8.  กิจกรรม/ ระยะเวลา 
 8.1  เรียนรู้เร่ืองส่งเสริมทางสอนเกษตรกรโดยใช้เทคโนโลยี  ช่วงเดือนมิถุนายน 2555 – เดือน
กุมภาพันธ์  2556 
9.  สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนไตรภพวิทยา 
10.  ทรัพยากร / งบประมาณ  

จากโครงการเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ 
 -  ระดับประถมศึกษา คนละ  20  บาท  
 -  ระดับมัธยมศึกษา คนละ  40  บาท  

11.  การติดตามประเมินผล 
1.  สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
2.  ตรวจผลงาน  

12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  ผู้สอนร้อยละ 80 สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการเกษตร  
                                         มาวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างเป็น 
                                         ระบบ  และมีความคิดแบบองค์รวม 
2.  ผู้เรียนร้อยละ  80 สามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร  
   มาปฏิบัติได้  
3.  ผู้เรียนร้อยละ  80 เห็นคุณค่าอาชีพเกษตรกรรม 



 
 
 
 
 

       
                       

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายชิต  ทัศบุตร ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ระดับมัธยมศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

 ( นางสนธยา  วุฒิศรี ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 

 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
 

( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 



โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   
 

1.   แผนงาน   งานบริหารวิชาการ 
2.   ลักษณะโครงการ เป็นโครงการต่อเน่ือง  เร่ิม  เดือนพฤษภาคม  2555 – มีนาคม 2556 
3.   ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ที่ปรึกษา 1.  นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ 
2. นางอรพิน  ศรีสวรรค์ 

   3 .  นางสาวเสาวรส  กล้าผจญ 
ผู้รับผิดชอบ 1.  นางสาวมณี   ศิริวัฒน์ 
  2 .  นายชิต   ทัศบุตร 
  3 .  นางกุลธิดา กาวิละ  

4.  หลักการและเหตุผล 
การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  และเป็นพื้นฐานส าคัญในการด ารงชีวิต          

ของคนในสังคม  การศึกษาจึงจัดเป็นกระบวนการที่มีเน้ือหาสาระ และกิจกรรมการเรียนการสอน ที่
หลากหลาย   เพื่อให้ เหมาะสมกับธรรมชาติ  และสนองความต้องการ  ความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียน  
เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดแบบเผชิญสถานการณ์   และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา  ควรมีการจัดการเรียนรู้  เพื่อ สั่งสมประสบการณ์  ทักษะ  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  
ค่านิยมที่ดี  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุก กลุ่มสาระ  ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน   มีความส าคัญต้อง
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี   มีปัญญา  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข   โรงเรียนไตรภพ
วิทยาโดยฝ่ายวิชาการเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ  ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
อย่างหลากหลาย  และมีการประเมินผลโดยใช้การแข่งขันทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นที่การแข่งขันกีฬา
สีภายในโรงเรียน  การแข่งขันทักษะทางวิชาการระหว่างโรงเรียน ทั้งในจังหวัดล าปางและต่างจังหวัด  รวม
ไปถึงระดับประเทศ  จึงได้จัดท าโครงการน้ีขึ้นมา  

5.  วัตถุประสงค์ 
1.   เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

 2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ  
 3.  เพื่อส่งเสริมให้มีการน าผลการเรียนไปปรับปรุงการสอนและแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบ  

ความก้าวหน้า 
 4.  เพื่อให้มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

5.  เพื่อให้นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นมีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ทั้ง  
ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 



6.  เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียนและโรงเรียน เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ผู้ปกครอง   
ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

6.  เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ด้านคุณภาพ  

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
  2.  นักเรียนมีโอกาสค้นพบศักยภาพของตนเองและพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
7.   ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

1.  ประชุม ปรึกษา และวางแผน  
2.  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร  
3.  ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
5.  สรุปและประเมินผล 
6.  รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

8.  กิจกรรม 
 1.  ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ตลอดจนศิลปหัตถกรรม  

และกีฬา ที่องค์กรและสถาบันต่างๆ จัดขึ้น  ได้แก่ 
  -  สมาคมสถานศึกษาเอกชน  
  -  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ล าปาง เขต 1  
  -  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ฯลฯ 

2.  จัดให้นักเรียนที่สนใจด้านภาษาจีน เข้าร่วมชุมนุมภาษาจีน  โดยจัดให้มีครูที่มีความรู้ 
ความสามารถด้านภาษาจีนมาสอน 

9.  สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนไตรภพวิทยา 
10.  ทรัพยากร / งบประมาณ  

บุคลากร ครูและนักเรียนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
งบประมาณ     50,000   บาท 

11.  การติดตามประเมินผล 
1.  ท าแบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2.  สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 



4.  เกียรติบัตร เหรียญรางวัล  
12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์  
2.  นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์  
3.  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ  
4.  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและ  

ภาษาต่างประเทศ 
5.  นักเรียนร้อยละ 85 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 6.   สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  ร้อยละ 100 
7.  สถานศึกษามีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ  ร้อยละ 90 
8.  สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและ  

 ความสามารถของผู้เรียน  ร้อยละ  90 
9.  สถานศึกษามีการส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การ  

เรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ร้อยละ  90 
10. สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน 

ร้อยละ  100 
11. สถานศึกษามีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอนอยู่เสมอ  

ร้อยละ 90 
12. สถานศึกษามีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน  

ร้อยละ  90 
 
 
 
 
 

       
                       

                       
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายชิต  ทัศบุตร ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ระดับมัธยมศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางสาวมณี  ศิริวัฒน์ ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ระดับประถมศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

 ( นางกุลธิดา  กาวิละ ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ระดับปฐมวัย 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 
 
 

( นางอรพิน  ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 



โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555  
ร่วมกับชมรมผู้ปกครอง – ครู โรงเรียนไตรภพวิทยา  
 

1.   แผนงาน   งานบริหารวิชาการ 
2.   ลักษณะโครงการ เป็นโครงการต่อเน่ือง  เร่ิม  เดือนพฤษภาคม  2555 – มีนาคม 2556 
3.   ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ที่ปรึกษา 1.  นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ 
2.  นายสุรกานต์   พยัคฆบุตร 
3.  นางอรพิน  ศรีสวรรค์ 

   4 .  นางสาวเสาวรส  กล้าผจญ 
ผู้รับผิดชอบ 1.  ฝ่ายวิชาการ 
  2 .  ครูประจ าชั้นและครูผู้สอนระดับชั้นอ.1 – ม.3  

4.  หลักการและเหตุผล 
จากการที่ส านักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.)  ร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1  ได้ท าการทดสอบคุณภาพ
การเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  ระดับสังกัด ส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับเหรียญทองแดง  แต่บางกลุ่มสาระ บางระดับชั้น ยังไม่เป็นที่
น่าพอใจ  ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ขึ้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนไตรภพวิทยาสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนในปีที่ผ่านมา และสูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับสังกัดและระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  รวมถึงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกคน    ทุกระดับชั้นด้วย  

5.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น 
2.  พัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ให้มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ในปีการศึกษา 2555  ทุกกลุ่มสาระ สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ของระดับโรงเรียนในปีที่ผ่านมา และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับสังกัดและระดับประเทศ  
 
 
 
 



6.  เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  
ด้านคุณภาพ 1.  นักเรียนทุกคนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 

2.  นักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 มีผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระสูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนในปีที่ผ่านมาร้อยละ 2 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับสังกัดและระดับประเทศ  ดัง
ตารางต่อไปนี้  
 

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2554 

ล าดับ กลุ่มสาระฯ คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2555 

1. ภาษาไทย 100 57.26 52.01 50.04 41.45 
2. คณิตศาสตร์ 100 69.52 56.05 52.40 49.91 
3. วิทยาศาสตร์ 100 48.70 42.67 40.82 53.08 
4. สังคมศึกษาฯ 100 62.30 55.98 52.22 58.64 
5. สุขศึกษาฯ 100 64.33 61.12 58.87 63.13 
6. ศิลปะ 100 51.10 48.50 46.75 55.36 
7. การงานอาชีพฯ 100 65.32 58.49 55.38 65.48 
8. ภาษาต่างประเทศ 100 45.75 44.07 38.37 30.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ปีการศึกษา 2554 

ล าดับ กลุ่มสาระฯ คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2555 

1. ภาษาไทย 100 41.57 47.33 48.11 48.02 
2. คณิตศาสตร์ 100 27.65 31.49 32.08 25.58 
3. วิทยาศาสตร์ 100 28.92 31.66 32.19 30.17 
4. สังคมศึกษาฯ 100 38.56 42.01 42.73 39.37 
5. สุขศึกษาฯ 100 49.88 49.43 50.87 50.05 
6. ศิลปะ 100 40.37 42.78 43.50 41.00 
7. การงานอาชีพฯ 100 41.80 46.15 47.29 42.31 
8. ภาษาต่างประเทศ 100 26.90 32.16 30.49 27.00 

หมายเหตุ ควรเพิ่มค่าเฉลี่ยให้มากกว่าระดับสังกัด  
 
7.   ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

1.  ประชุมสัมมนาครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  
2.  มอบหมายให้ครูผู้สอนรับผิดชอบสอนเสริมนักเรียนชั้นป.3 ป.6 และม.3  ท าเป็นงานวิจัยและ

พัฒนา โดยท าแบบฝึกหัดส าหรับนักเรียนทุกกลุ่มสาระวิชา แต่ละวิชาเน้นทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงทักษะด้านการคิดแก้ปัญหา ตลอดจนต้องเน้นทักษะ
กระบวนการความรู้ด้านภาษาและการสื่อสาร 

3.  มอบหมายให้ครูผู้สอนรับผิดชอบสอนเสริมนักเรียนชั้นป.3 ป.6 และม.3  โดยใช้เวลาก่อนเข้า
เรียนตามปกติ คือ เวลา 07.30 – 08.30 น.  ทุกวัน   ยกเว้นมีกิจกรรมอื่นที่ต้องปฏิบัติ 

4.  ให้ครูผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มสาระจัดการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับหัวข้อที่
ต้องการพัฒนาคุณภาพให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ล าดับ 
ที่ 

รายการ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย 

1. ประชุมวางแผนเพื่อจัดท าโครงการ             

2. เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ             

3. ด าเนินงานตามโครงการ                    

4. ประเมินผลตามโครงการ             
 
8.  สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนไตรภพวิทยา 
9.  ทรัพยากร / งบประมาณ  

บุคลากร  
- ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม  

 - ครูผู้สอนชั้นป.3 ป.6 และม.3 
งบประมาณ      

จากชมรมผู้ปกครอง – ครูโรงเรียนไตรภพวิทยา 
  -  ค่าจัดท าแบบฝึกทุกกลุ่มสาระ    40,000 บาท 
  -  ค่าจัดซื้อรางวัลและจัดท าเกียรติบัตรให้นักเรียน 10,000 บาท  

รวม 50,000 บาท  
 

10.  การติดตามประเมินผล 
ประเมินจากผลการสอบวัดคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O-NET 

11.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์  
2.  นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์  
3.  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ  
4.  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและ  

ภาษาต่างประเทศ 
5.  นักเรียนร้อยละ 85 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 6.  นักเรียนร้อยละ 100 มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  
7.  นักเรียนร้อยละ 90 มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 
8.  นักเรียนร้อยละ  90 มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัด  

และความสามารถของผู้เรียน 



9.  นักเรียนร้อยละ  90 มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่อ  
อุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

10.  นักเรียนร้อยละ100 มีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูล  
ของผู้เรียน 

11.  นักเรียนร้อยละ 90 มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและน าผลไปปรับปรุงการสอน  
อยู่เสมอ 

12.  นักเรียนร้อยละ 90 มีการน าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 

       
                       

 
                       
 
 
 

          
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายชิต  ทัศบุตร ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ระดับมัธยมศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางสาวมณี  ศิริวัฒน์ ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ระดับประถมศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

 ( นางกุลธิดา  กาวิละ ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ระดับปฐมวัย 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 
 
 

( นางอรพิน  ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

( นายสุรกานต์  พยัคฆบุตร ) 
ประธานชมรมผู้ปกครอง – ครู 

โรงเรียนไตรภพวิทยา 


