
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 

1.   แผนงาน  งานบริหารทั่วไป                        
2.   ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการประจ า  จัดวันที่ 12  พฤษภาคม 2555 
3.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ที่ปรึกษา    
1.  นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ 
2.  นางอรพิน    ศรีสวรรค์    

ผู้รับผิดชอบ    
1.  นางสาวมณี ศิริวัฒน์   

 2.  นายชิต   ทัศบุตร 
3.  นางกุลธิดา   กาวิละ           

4.   หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาเด็กทุกๆ ด้าน  เด็กจะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีได้   ต้องมีพื้นฐาน

ตั้งแต่ระดับอนุบาล ฉะนั้นจึงต้องมีการพบปะผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การ
เตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น   
5.   วัตถุประสงค์ 

1.   เพื่อเป็นแหล่งวิทยากรในการแสวงหาความรู้  
2.  เพื่อเข้าใจนโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
3.  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและผู้ปกครองด้วยกัน 

6.   เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ       

ผู้ปกครองเข้าร่วมปฐมนิเทศ  จ านวน  300  คน 
ด้านคุณภาพ      

ผู้ปกครองได้ทราบนโยบายหลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนการสอน   
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของนักเรียน   

7.   ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
1.  ประชุม ปรึกษา วางแผน 
2.  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร   
3.  จัดท าโครงการ 
4.  ติดตามการด าเนินงาน 
5.  สรุปและประเมินผล 



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

ประชุม ปรึกษา วางแผน 
เสนอโครงการต่อผู้บริหาร   
จัดท าโครงการ 
ติดตามการด าเนินงาน 
สรุปและประเมินผล 
รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
           

 
8.  สถานท่ีด าเนินงาน        โรงเรียนไตรภพวิทยา  
9.  ทรัพยากร/งบประมาณ   

บุคลากร   ผู้บริหาร  คณะครู และบุคลากร 
 งบประมาณ   5,000   บาท 
10.   การติดตามประเมินผล  

1.  การสังเกต 
2.  การสัมภาษณ์ 

11.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน  ร้อยละ 85 
2.  สถานศึกษาและผู้ปกครองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ร้อยละ 85   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
    

                   
  
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
( นางกุลธิดา  กาวิละ )    

หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
ระดับปฐมวัย 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
( นางสาวมณี  ศิริวัฒน์ )   
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ระดับประถมศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
( นายชิต   ทัศบุตร ) 

หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
ระดับมัธยมศึกษา 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 

( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 

ผู้จัดการ 
 



โครงการออมทรัพย์ 

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

ที่ปรึกษา    
1.  นางอรพิน  ศรีสวรรค์         
2.  นางสาวเสาวรส   กล้าผจญ 

ผู้รับผิดชอบ    
1.  นางดรุณี   ม่วงปาน 

 2.  นางสุหทัย   จ าปา 
4.   หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมออมทรัพย์โรงเรียนไตรภพวิทยาจัดท าขึ้น  เพื่อให้คณะครู  บุคลากร  และนักเรียน               
ได้ปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ หลักเศรษฐกิจพอเพียง                 
เพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักเก็บอดออม  และจัดระบบการเงินของตนได้อย่างเหมาะสม  
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ   
5.   วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียน  รู้จักประหยัด  
2.  เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียน  มีความรับผิดชอบ  
3.  เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียน  รู้จักใช้ทรัพย์สินของตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  

6.   เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ       

1.   คณะครู และบุคลากร   จ านวน  80  คน    เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์  
      โรงเรียนไตรภพวิทยา 
2.  นักเรียน ร้อยละ 80   เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ โรงเรียนไตรภพวิทยา 

ด้านคุณภาพ      
1.  คณะครู บุคลากร และนักเรียน  มีเงินออม   
2.  คณะครู บุคลากร และนักเรียน  เกิดความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมและ 
     สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างดี  

 
 
 



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

 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

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

1. ประชุม ปรึกษา วางแผน             

2. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร             

3. จัดท าโครงการ             

4. ติดตามการด าเนินงาน             

5. สรุปและประเมินผล             

6. รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง             

8.  กิจกรรมที่จัดท า 
1.  นักเรียนเก็บออมเงินที่ครูประจ าชั้น เป็นรายวัน  และน าฝากไทยธนาคารทุกวันศุกร์ 
     อาทิตย์สุดท้ายของเดือน 
2.  คณะครูเก็บออมเงินรายเดือนเป็นกองทุนให้ครูกู้ยืมดอกเบี้ยถูกเป็นรายเดือน 

9.  สถานท่ีด าเนินงาน    
โรงเรียนไตรภพวิทยา  

10.  ทรัพยากร/งบประมาณ 
บุคลากร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน  
งบประมาณ จัดท าเอกสาร  จ านวน  500   บาท 

11.  การติดตามประเมินผล 
1.  การสังเกต   
2.  ตรวจเอกสาร   
3.  รายงานติดตามผล 
 



12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.   นักเรียนร้อยละ 90 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้น 

ของศาสนาที่ตนนับถือ   
 2.  นักเรียนร้อยละ 90 มีความซื่อสัตย์สุจริต 

3.  นักเรียนร้อยละ 90 มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม   
4.  นักเรียนร้อยละ 80 ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของส่วนตน และส่วนรวมอย่างคุ้มค่า  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางดรุณี   ม่วงปาน ) 
ครูพิเศษ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางสุหทัย  จ าปา ) 
ครูผู้สอน 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
 

( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 



โครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา  

1.  แผนงาน  งานบริหารทั่วไป 
2.  ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง เร่ิม เดือนพฤษภาคม 2555 – เดือนกุมภาพันธ์ 2556 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ที่ปรึกษา  
1.  นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ 
2.  นางอรพิน   ศรีสวรรค์ 
3.  นางสาวเสาวรส   กล้าผจญ 

ผู้รับผิดชอบ 
1.  นางสุหทัย   จ าปา 
2.  นางพรทิพย์  อุตรัตน์ 
3.  นายจรัส   ฟูสกุล 
4.  นายมงคลชาย  จันทร์ฟอง 
5.  นางเบญจา  เอมอิ่ม 
6.  นางกุลธิดา  กาวิละ 

4.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนไตรภพวิทยา  ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนา

เด็กไทยอย่างยั่งยืน  กิจกรรมหลักเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  สร้างระบบดูแล และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   To Be Number One  กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา 
เพื่อเยาวชนในโรงเรียนสีขาว  โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมที่เน้นภารกิจใน 3  ด้าน (3D)  
ได้แก่  ด้านประชาธิปไตย  (Democracy)  คือ   มีความตระหนัก  เห็นความส าคัญ  ศรัทธา  และเชื่อมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นไทย  (Decency)   คือ  มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้รับผิดชอบชั่วดี   มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย  ยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต  ด้านการมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด(Drug – free)  คือ  รู้จักหลีกเลี่ยง
ห่างไกลยาเสพติด 
5.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองศีลธรรม จริยธรรม  ท าให้เกิดความรับผิดชอบ   

     ช่วยแก้ปัญหาสังคม  และมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
 2.  เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจิตใจ  รู้บาปบุญคุณโทษ  มีความคิด  ความประพฤติถูกต้อง  

     ตามธรรมนองคลองธรรม 
 



 3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทยได้   
 4.  เพื่อปลูกจิตส านึกในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

     ในโรงเรียน 
 5.  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และสร้างส านึกความเป็นไทยให้เกิดกับเยาวชน  
6.  เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ       นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ด้านคุณภาพ    นักเรียนทุกคนด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา   

ด้วยฐานคิดเชิงคุณธรรม  ร่วมกันอนุรักษ์  เพื่อด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย   
7.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  

1.   เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
2.  ประชุมปฏิบัติการวางแผนการด าเนินงาน  
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานพัฒนาตามกิจกรรม 

4.1  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  To Be Number One  และเชิญวิทยากรบุคคล 
        ภายนอกมาให้ความรู้ และจัดกิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา เพื่อเยาวชนในโรงเรียน  
       สีขาว 
4.2   ทักษะชีวิต : การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ  โดยการนิมนต์พระมาอบรม 
        เกี่ยวกับคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้แก่   
        ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  สามัคคี  มีน้ าใจ   
        ตลอดจนจัดกิจกรรมสภานักเรียน 
4.3  มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย   โดยให้ครูผู้สอนฝึกมารยาทนักเรียน 
        หลังจากนั้นจัดให้มีกิจกรรมการประกวดมารยาท  ทั้งระดับชั้นและรายบุคคล  
4.4  จิตอาสา เด็กไทยท าดี  โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
       ได้แก่  กิจกรรมการบริการให้ความช่วยเหลือ  กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม   
       กิจกรรมสร้างจิตอาสาเด็กไทยท าดี  และกิจกรรมมอบเกียรตบิัตรให้กับเด็กดี  
        มีคุณธรรม 

 5.  ประสานงานวิทยากร 
 6.  มอบรางวัลและเกียรติบัตร 
 7.  สรุปและประเมินผล 
 8.  รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 



8.  กิจกรรมที่จัดท า  
1.  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  To Be Number One 

 2.  ทักษะชีวิต : การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจ และการจัดตั้งสภานักเรียน 
 3.  มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย  
 4.  จิตอาสา เด็กไทยท าดี 
9.  สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนไตรภพวิทยา  
10.  ทรัพยากร/งบประมาณ    

บุคลากร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
งบประมาณ จ านวน   10,000  บาท  

11.  การติดตามประเมินผล 
 -  สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 -  สังเกตมารยาทและการปฏิบัติตัวของนักเรียน  
 -  ตรวจสมุดบันทึกความดี  
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   
 7.  นักเรียนร้อยละ 95 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง  

ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
 8.  นักเรียนร้อยละ 85 มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อ่ืน  
 9.  นักเรียนร้อยละ 95 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และชอบมาโรงเรียน 
  
 
 
 
 
 



ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
นางสุหทัย  จ าปา  ………………………………… 
นางพรทิพย์  อุตรัตน์  ………………………………… 
นายจรัส   ฟูสกุล  ………………………………… 
นายมงคลชาย  จันทร์ฟอง ………………………………… 
นางเบญจา  เอมอิ่ม  ………………………………… 
นางกุลธิดา  กาวิละ  ………………………………… 

 
 
             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
 

( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 



โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  

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

ที่ปรึกษา    
1.  นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ 

 2.  นางอรพิน   ศรีสวรรค์ 
3.  นางสาวเสาวรส  กล้าผจญ 

ผู้รับผิดชอบ   
1.  นางสาววิภา  วีระเดช 
2.  นายมงคลชาย  จันทร์ฟอง 
3.  นายภวินท์  บุญคุ้ม 
4.  คณะกรรมการสภานักเรียน  

4.   หลักการและเหตุผล 
ประชาธิปไตยเป็นหลักการด าเนินชีวิตที่น ามาจากหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การ

ด าเนินชีวิตของบุคคลที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มจึงจ าเป็นต้องอาศัยหลักการประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สถานศึกษาที่มีนักเรียนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่มาจากหลากหลายครอบครัวที่มีความคิดแตกต่าง 
วัฒนธรรมการด าเนินชีวิตที่แตกต่าง สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องน าหลักการประชาธิปไตยมาใช้เพื่อฝึกหัดให้
นักเรียนมีวัฒนธรรมประชาธิปไตย  รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม การับฟังความคิดเห็นและเหตุผลของผู้อ่ืน มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่  ตลอดจนมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  รวมถึงกล้าแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
5.   วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดต้ังสภานักเรียน 
2.  เพื่อฝึกให้คณะกรรมการสภานักเรียนเป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษา  
3.  เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการสภานักเรียนเป็นแกนน าในการท าคุณประโยชน์แก่  
     สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
4.  เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการสภานักเรียนเป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชน กิจกรรม  
     ทางศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

6.   เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ       นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  

และร่วมกิจกรรมกับสภานักเรียน ตลอดปีการศึกษา 2554 



ด้านคุณภาพ       นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นได้รับการฝึกให้รู้จกัการด าเนินชีวิตอยู่ใน  
วิถีประชาธิปไตย รู้หลักการประชาธิปไตย และด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน  
อยู่อย่างมีคุณค่าและมีความสุข  

7.   ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
1.  ประชุมปรึกษาคณะกรรมการและวางแผนงาน 
2.  น าเสนอโครงการ 
3.  ด าเนินกิจกรรม 
 -  เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  
 -  พิจารณากิจกรรมตามที่สภานักเรียนน าเสนอ  
 -  ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียน  

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. 
 

2. 
3. 
 

ประชุมปรึกษาคณะกรรมการ 
และวางแผนงาน 
น าเสนอโครงการ 
ด าเนินกิจกรรม 
-  เลือกตั้งคณะกรรมการ 
สภานักเรียน 
-  พิจารณากิจกรรมตามที่ 
สภานักเรียนน าเสนอ 
-  ติดตาม ตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรมสภานักเรียน 

 
     

 
     

8.   สถานท่ีด าเนินงาน        โรงเรียนไตรภพวิทยา                  
9.   ทรัพยากร/งบประมาณ   
 บุคลากร - คณะ ครู  

- นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3   
งบประมาณ จากโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
  -  ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 3,000  คน  
  -  ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 3,000  คน   
 
 



10.   การติดตามประเมินผล 
1.  สังเกตการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน            
2.  สังเกตการท างานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
3.  สังเกตการให้ความร่วมมือของนักเรียนทุกคนในการร่วมกิจกรรม  

11.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  นักเรียนร้อยละ 90 มีความรัก ความสามัคคี ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
2.  นักเรียนร้อยละ 90 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม 
3.  นักเรียนร้อยละ 90 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และให้เกียรติผู้อ่ืน  
4.  นักเรียนร้อยละ 90 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อ่ืน  
5.  นักเรียนร้อยละ 80 เกิดทักษะการคิดอย่างอิสระ มีเหตุผล และสร้างสรรค์  

 
 

 

 
 
 
 
 

     ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
           ผู้จัดการ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางสาววิภา  วีระเดช ) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายภวินท์  บุญคุ้ม ) 
 
 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
 

( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายมงคลชาย  จันทร์ฟอง ) 
 
 



โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน  

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

ที่ปรึกษา    
1.  นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ 

 2.  นางอรพิน   ศรีสวรรค์ 
3.  นางสาวเสาวรส  กล้าผจญ 

ผู้รับผิดชอบ   
1.  นางสาววิภา  วีระเดช 
2.  นางสุหทัย  จ าปา 
3.  นายมงคลชาย  จันทร์ฟอง 
4.  นายภวินท์  บุญคุ้ม 
5.  คณะกรรมการสภานักเรียน  

4.   หลักการและเหตุผล 
กระบวนการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนที่พึงประสงค์ จะต้องมีการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอก ให้สนับสนุนนักเรียนทุกคนได้พัฒนาตามศักยภาพ มีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย จากปัญหาจริง ประสบการณ์จริงตามธรรมชาติ เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ สู่การปฏิบัติจริง ซึ่ง
จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดใคร่ครวญ แสวงหาความรู้ ความจริงด้วยตนเอง ได้ตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาอย่างชาญฉลาด รวมทั้งได้ร่วมท างานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และพร้อมที่จะท าประโยชน์ให้สังคม 
5.   วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม รู้จักที่จะอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนไตรภพวิทยาและชุมชนเจริญประเทศ  

2.  เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ร่วมท างานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และพร้อมที่จะท าประโยชน์ให้
สังคม 

3.  เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และชุมชนได้อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
6.   เป้าหมาย  

ด้านปริมาณ        
นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนไตรภพวิทยาทุกคน รวมถึงชุมชนรอบโรงเรียน 



ด้านคุณภาพ        
 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนตระหนักถึงความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์และ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  

7.   ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
1.  ประชุมปรึกษาคณะกรรมการและวางแผนงาน 
2.  น าเสนอโครงการ 
3.  ด าเนินกิจกรรม 
 -  จัดตั้งกลุ่มแกนน ารักษ์สิ่งแวดล้อม  
 -  จัดกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  
 -  ร่วมกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเจริญประเทศตามโอกาส  

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. 
 

2. 
3. 
 

ประชุมปรึกษาคณะกรรมการ 
และวางแผนงาน 
น าเสนอโครงการ 
ด าเนินกิจกรรม 
-  จัดตั้งกลุ่มแกนน ารักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
-  จัดกิจกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ในโรงเรียน 
-  ร่วมกิจกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ในชุมชนเจริญประเทศตาม
โอกาส 

 
     

 
     

8.   สถานท่ีด าเนินงาน        โรงเรียนไตรภพวิทยา และชุมชนเจริญประเทศ    

9.   ทรัพยากร/งบประมาณ   
 บุคลากร - คณะ ครู  

- นักเรียนทุกคน 
- ชุมชนเจริญประเทศ   

10.   การติดตามประเมินผล 
1.  สังเกตการร่วมพิจารณาของนักเรียน            
2.  สัมภาษณ์นักเรียน บุคลากร และชุมชน 



11.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1.  นักเรียนร้อยละ 90 มีความรัก ความสามัคคี ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
2.  นักเรียนร้อยละ 90 มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม 
3.  นักเรียนร้อยละ 90 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และให้เกียรติผู้อ่ืน  
4.  นักเรียนร้อยละ 90 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อ่ืน  
5.  นักเรียนร้อยละ 80 เกิดทักษะการคิดอย่างอิสระ มีเหตุผล และสร้างสรรค์  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางสาววิภา  วีระเดช ) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายภวินท์  บุญคุ้ม ) 
 
 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 

 
 

( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายมนูญ  คนสนิท ) 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายมงคลชาย  จันทร์ฟอง ) 
 
 



โครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนไตรภพวิทยา 

1.   แผนงาน  งานบริหารทั่วไป   
2.   ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเน่ือง  เร่ิม  เดือนพฤษภาคม 2555 –  เดือนมีนาคม 2556 
3.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ที่ปรึกษา    
1.  นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ 

  2.  นางอรพิน   ศรีสวรรค์ 
  3.  นางสาวเสาวรส   กล้าผจญ 
 ผู้รับผิดชอบ     

1.  นางศศิธร   พิริย์โยธินกุล  
  2.  นางวันเพ็ญ  แสนกันค า  
  3.  นางสาวจริยา  สมศรีษา 
  4.  นางรัชนีวรรณ  สุนทรโรจน์  
  5.  คณะครูประจ าชั้นทุกคน 
4.  หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  คือ  โรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่ง  และมั่นคงในด้านการเป็น
สถานที่ที่มีสุขอนามัยดี  เพื่อการอาศัย  ศึกษาเรียนรู้  และท างาน    เป็นจุดเร่ิมต้นของความเป็นอยู่อย่างมี
สุขภาพดี ไม่เพียงแต่นักเรียนเท่านั้น รวมถึงบุคลากร  ชุมชน  และสมาชิกในครอบครัว ทั้งหมด  การลงทุน
ในงานอนามัยเด็กวัยเรียน   เป็นการลงทุนที่มั่นคง  และให้ผลตอบแทนอย่างไม่สิ้นสุด  คณะผู้บริหารได้
เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์ 
 1.  นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 2.  นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 3.  นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยง 
 4.  นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อ่ืน 
 5.  นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน  ครู  และผู้อ่ืน 
6.   เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 1.  โรงเรียนไตรภพวิทยาทุกคน    
2.  ครูและบุคลากรนักเรียนในโรงเรียนทุกคน   
3.  สมาชิกในครอบครัวและชุมชนรอบโรงเรียนทุกคน 



ด้านคุณภาพ      นักเรียน  ครู  บุคลากรในโรงเรียน  สมาชิกในครอบครัว   และชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  สามารถดูแลตนเองและมีสภาวะแวดล้อมที่
ดีต่อสุขภาพ 

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

 
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 ม.ีค เม.ย 

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

ประชุม ปรึกษา วางแผน
เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
จัดท าโครงการ 
ติดตามการด าเนินงาน 
สรุปและประเมินผล 
รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
 

ล าดับท่ี งาน / กิจกรรม 

1. นโยบายของโรงเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ 

2. การบริหารจัดการในโรงเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ 
3. โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
4. อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ 
5. การบริการอนามัยโรงเรียน 
6. สุขศึกษาในโรงเรียน 
7. โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 
8. การออกก าลังกาย  กีฬา และ นันทนาการ 
9. การให้ค าปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม 

10. การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของโรงเรียน 
 
8.  สถานท่ีด าเนินงาน        โรงเรียนไตรภพวิทยา และบริเวณชุมชนรอบโรงเรียน 
9.  ทรัพยากร/งบประมาณ 

บุคลากร 
ครู  บุคลากร  นักเรียน  สมาชิกในครอบครัว และชุมชนที่ร่วมโครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน  30,000  บาท 

10.   การติดตามประเมินผล 
1.  ประเมินผลตามสภาพจริงของครู  บุคลากร  นักเรียน  สมาชิกในครอบครัว  และชุมชน                        
2.  ประเมินผลตามแบบประเมิน 

11.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.  นักเรียนร้อยละ 95 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
 2.  นักเรียนร้อยละ 95 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
 3.  นักเรียนร้อยละ 95 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยง  
 4.  นักเรียนร้อยละ 85 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อ่ืน  
 5.  นักเรียนร้อยละ 95 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อ่ืน  
 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

       
 
 
     
                                    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ  ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางศศิธร  พิริย์โยธินกุล) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางวันเพ็ญ  แสนกันค า ) 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางสาวจริยา  สมศรีษา ) 
 
 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 
 
 

( นางอรพิน   ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางรัชนีวรรณ  สุนทรโรจน์ ) 
 
 



โครงการโรงเรียนปลอดลูกน้ ายุงลาย 

1.  แผนงาน  งานบริหารทั่วไป 
2.  ลักษณะโครงการ โครงการ ประจ าปี  เร่ิม  เดือนพฤษภาคม 2555 –  มีนาคม 2556 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ที่ปรึกษา  

1.  นางรัศมีเพ็ญ   ปริปุณนานนท์ 
  2.  นางอรพิน  ศรีสวรรค์ 
  3.  นางสาวเสาวรส   กล้าผจญ 
 ผู้รับผิดชอบ  

1. นางศศิธร  พิริย์โยธินกุล 
2. ครูประจ าชั้นทุกระดับชั้น 

4.  หลักการและเหตุผล 
เน่ืองจากในแต่ละปี  โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกชุก  ท าให้มีน้ าขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

มากมาย  เป็นสาเหตุส าคัญในการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามมา  โรงเรียนไตรภพวิทยา     ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดกิจกรรมควบคุม        และท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ป้องกันโรคไข้เลือดออกทั้งที่โรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์ 
 1.   เพื่อให้ผู้เรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม / โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
 3.  เพื่อให้ผู้เรียนป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ  
6.  เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  

นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนไตรภพวิทยาและชุมชนใกล้เคียงที่เข้าร่วมโครงการ  
 ด้านคุณภาพ  

นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนไตรภพวิทยาและชุมชนใกล้เคียงมีความรู้  ตระหนักถึง
ปัญหาและปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 

7.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
1.  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
2.  ประชุมแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากร 
3.  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.  ด าเนินงานตามแผนท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง 



5.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6.  สรุปผลรายงาน  

  
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ล าดับ 
ท่ี 

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. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร             
2. ประชุมแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่

บุคลากร 
            

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
4. ด าเนินงานตามแผนท าลายแหล่ง

เพาะพันธุ์ยุงลาย 
            

5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน             
6. สรุปผลรายงาน             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดกิจกรรม 
ล าดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วันที่ปฏิบัติ งบประมาณ 

1. จัดท าโครงการ วางแผนการปฏิบัติงาน ครูอนามัยทุกคน 1 – 30 มิ.ย. 55 - 
2. - จัดท าแผนบูรณาการเรื่อง “ชีวิตสดใสห่างไกล

ไข้เลือดออก” 
- จัดท าสื่อ “มุมสาธิตวงจรชีวิตยุงลาย” 
- จัดการเรียนการสอนตามแผน 

- ครูอนามัยทุกคน 
- ฝ่ายวิชาการ 
ร่วมกับครูผู้สอน 

1 – 30 ก.ค. 55 ซื้อไฟฉายและ
อุปกรณ์แต่ง 
ป้ายนิเทศ 
150 บาท 

3. กิจกรรมส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ในห้องเรียน ระเบียง ห้องน้ า ห้องส้วมรอบๆ 
บริเวณโรงเรียน 

- ครูและนักเรียนทุกชั้น 
- พนักงานดูแลห้องน้ า 
- ผู้น าและเยาวชนฯ 

1 มิ.ย. 55 –  
5 มี.ค. 55 

- 

4. กิจกรรม “มือปราบน้อยตามรอยลูกน้ า” 
(ปฏิบัติที่บ้านของนักเรียนแล้วบันทึกส่งครู
ประจ าชั้น) 

- นักเรียนชั้นป.1 – ม.3 
เป็นผู้ส ารวจที่บ้าน 
- รวบรวมแบบบันทึก 
ส่งครูประจ าชั้น 

1 ก.ค. 55 –  
28 ก.พ. 56 

ท าเอกสารแบบ
บันทึกมือปราบน้อย
ตาม รอยลูกน้ า  

300 แผ่น 100 บาท 
5. กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

เรื่อง “การป้องกันโรคไข้เลือดออก”  
ตามชุมชนรอบโรงเรียน  (3 รอบ/ปี) 

- นักเรียนชั้นป.5 – ม.3 
ร่วมเดินรณรงค์ 
- ครูอนามัยทุกคนและครู
สายชั้นป.5 – ม.3 เป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบ 

รอบ 1 
11 มิ.ย. 55 
รอบ 2 

11 ส.ค. 55 
รอบ 3 

11 พ.ย. 55 

ขอน้ าดื่ม 
รอบละ 300 บาท  
รวม 3 รอบ  
รวม 900 บาท 

6. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ “ส ารวจและท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณชุมชนใกล้เคียง 
(เดือนละ 1 ครั้ง) 

- ลูกเสือป.5 – ม.3 เป็น
ผู้ส ารวจ 
- ครูจรัส ครูคงกฤษ เป็น
ผู้ดูแล 

เริ่ม ม.ิย. 55 – 
ก.พ. 56 

- 

7. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกหน้าเสาธง เสียงตามสาย  
จัดป้ายนิเทศ และจัดท าสารสัมพันธ์ถึงผู้ปกครอง 

- ครูเบญจา ครู
ประชาสัมพันธ์ เป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบ 
- ผู้น าอนามัยนักเรียนเป็น
ผู้ประชาสัมพันธ์ 

1  มิ.ย. 55 – 
28 ก.พ. 56 

อุปกรณ์แต่งป้าย
นิเทศและของรางวัล  

เกมทายปัญหา 
150 บาท 

8. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การป้องกันโรค
ไข้เลือดออก” 

ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 1 ก.ค.  – 30 ก.ย.
55 

500 บาท 

9. จัดท าสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องมือดักลูกน้ ายุงลาย” ครูพนมเป็นผู้จัดท า 15 มิ.ย. 55 - 
10. กิจกรรม “ทาครีมกันยุงตะไคร้หอม” พ่นสารเคมี

ก าจัดยุงในห้องเรียนปรับอากาศ 
ครูพนมเป็นผู้เสนอจัดซื้อ
ยากันยุง 

15 ก.ค. 55 จ านวน 50 ตลับ 
ตลับละ 50 บาท 
รวม 2,500 บาท 

11. ประสานงานทั่วไป ประสานงานและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

ครูอนามัยทุกคน ตลอดทั้งปี น้ าดื่มเบ็ดเตล็ด 
700 บาท 

 



8.  สถานท่ีด าเนินงาน โรงเรียนไตรภพวิทยา  และชุมชนใกล้เคียง  
9.  ทรัพยากร / งบประมาณ 
 บุคลากร นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง 
 งบประมาณ 10,000  บาท  
 วัสดุอุปกรณ์  

-  ทรายอะเบท 
  -  สารเคมีก าจัดยุง   
  -  โปสเตอร์  แผ่นพับ  อุปกรณ์เสริมความรู้  
  -  แบบส ารวจลูกน้ ายุงลาย  
  -  ครีมตะไคร้หอม  
  -  เคร่ืองดักยุงลาย 
10.  การติดตามประเมินผล 
 1.  การสังเกตการร่วมสนทนาซักถามความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน  
 2.  ประเมินจากผลการควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน  
11.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  นักเรียนร้อยละ 90 รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดในการอนุรักษ์และพัฒนา  
สิ่งแวดล้อม 

 2.  นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม / โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
 3.  นักเรียนร้อยละ 95 รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยต่างๆ  
 4.  นักเรียนร้อยละ 95 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน  
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ   ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 
 
 

( นางอรพิน  ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายศศิธร  พิริย์โยธิน กุล) 



โครงการแข่งขันกีฬาสีระดับอนุบาล  และระดับประถม – มัธยมศึกษา  

1.   แผนงาน  งานบริหารทั่วไป  
2.   ลักษณะโครงการ     เป็นโครงการประจ าปี  วันที่  23  พฤศจิกายน  2555 
3.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ที่ปรึกษา 
1.  นางรัศมีเพ็ญ   ปริปุณนานนท์  

 2.  นางอรพิน    ศรีสวรรค์  
ผู้รับผิดชอบ 

1.  นายจรัส  ฟูสกุล      
2.  นางกุลธิดา  กาวิละ  
3.  นายมงคลชาย  จันทร์ฟอง 

4.   หลักการและเหตุผล 
เน่ืองจากปัจจุบัน  การพลศึกษาได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป และยังเป็นนโยบาย    ส่งเสริม

พลศึกษาของโรงเรียน จังหวัด และชาติ  เพื่อเป็นการพัฒนาร่างกาย  อารมณ์  สังคม สติปัญญา และส่งเสริม
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   โดยใช้กิจกรรมพลศึกษา 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสนอนโยบายดังกล่าว   ทางฝ่ายพลานามัยจึงได้จัดให้มีทักษะการแข่งขันกีฬา 
และร่วมแข่งขันกีฬาขึ้น 
5.   วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 2.  เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

3.  เพื่อให้นักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง   
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

 4.  เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อ่ืน  
 5.  เพื่อให้นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อ่ืน  

6.  เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัด 
      เต็มตามศักยภาพ 

6.   เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 



ด้านคุณภาพ  
1.  นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง 
2.  นักเรียนมีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
3.  นักเรียนมีประสบการณ์ในการแข่งขันเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

7.   ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
 1.  ประชุม ปรึกษา วางแผน  

2.  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
3.  แต่งตั้งคณะท างาน 
4.  เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่จะใช้  
5.  ประชุมแม่สี  และครูหมวดพลานามัย 
6.  ก าหนดระยะเวลาการฝึกซ้อม 
7.  จัดการแข่งขันกีฬาสีระดับอนุบาล 1 วัน  และระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา อีก 1 วัน 
8.  ประกาศเกียรติคุณของแต่ละกลุ่มสี 
9.  สรุปและประเมินผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง 

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 ม.ีค เม.ย 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

ประชุม ปรึกษา วางแผน 
เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
แต่งตั้งคณะท างาน 
เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่จะใช ้
ประชุมแม่สีและครูหมวดพลานามัย 
ก าหนดระยะเวลาการฝึกซ้อม 
จัดการแข่งขันกีฬาสี 
ประกาศเกียรติคุณของแต่ละกลุ่มสี 
สรุปและประเมินผลรายงาน 

 
     

 
     

 
8.   สถานท่ีด าเนินงาน        โรงเรียนไตรภพวิทยา  
9.   ทรัพยากร/งบประมาณ   
 บุคลากร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 งบประมาณ 30,000  บาท 
 



10.  การติดตามประเมินผล 
1.  สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครู และนักเรียน  
2.  ซักถามผลจากคณะครู และนักเรียน 

11.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.  นักเรียนร้อยละ 95 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
 2.  นักเรียนร้อยละ 95 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
 3.  นักเรียนร้อยละ 95 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ  

ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 4.  นักเรียนร้อยละ 85 มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อ่ืน  
 5.  นักเรียนร้อยละ 95 มี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และชอบมาโรงเรียน 
 6.  นักเรียนร้อยละ 100 ชื่นชม ร่วมกิจกรรม และมีผลงานด้านศิลปะ  

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

 
 
 
 
                   
                  
         
 
 
        
 
                                             
                   

 
 

 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ   ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 
 
 

( นางอรพิน  ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายจรัส  ฟูสกุล ) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นายมงคลชาย  จันทร์ฟอง ) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางกุลธิดา  กาวิละ ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ระดับปฐมวัย 
 



โครงการวันแห่งความส าเร็จ  

1.   แผนงาน  งานบริหารทั่วไป 
2.   ลักษณะโครงการ    เป็นโครงการต่อเน่ือง  เร่ิม  เดือนธันวาคม 2555 – เดือนมีนาคม 2556 
3.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ที่ปรึกษา    
1.  นางรัศมีเพ็ญ   ปริปุณนานนท์  
2.  นางอรพิน  ศรีสวรรค์         

ผู้รับผิดชอบ    
1.  นางกุลธิดา  กาวิละ           

 2.  นางสุนันทา   สุวีระ 
3.  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 

4.   หลักการและเหตุผล 
เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า  การพัฒนาเด็กในปัจจุบันจะต้องพัฒนาหลายๆ ด้าน  ควบคู่กันไป            

ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านจิตใจ  ดังน้ันเพื่อให้เด็ก                     
เกิดความภาคภูมิใจและเห็นความส าคัญของตนในวันที่เรียนจบหลักสูตร ทางโรงเรียนจึงได้จัด  กิจกรรม
เพื่อเสริมพัฒนาการด้านจิตใจให้กับเด็กขึ้น   
5.   วัตถุประสงค์ 

1.   เพื่อเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับเด็กมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มองโลกในแง่ดี   
      และมีจินตนาการ  
2.  เพื่อให้เด็กเห็นความส าคัญของการศึกษา  มีทักษะในการจัดการและสามารถท างาน 
      จนส าเร็จ  
3.  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้ปกครอง  ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     ร่วมกัน 
4.  เพื่อให้นักเรียนท างานอย่างมีความสุข  พัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง  

6.   เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ       

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ด้านคุณภาพ      

นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษา              
 
 



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

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. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ประชุม ปรึกษา วางแผน 
เสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
จัดท าโครงการ 
ติดตามการด าเนินงาน 
สรุปและประเมินผล 
รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
           

 
8.  กิจกรรมที่จัดท า 
 1.   มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 2.  มอบเกียรติบัตรและขวัญก าลังใจให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่นาน  
 3.  มอบเกียรติบัตรให้ครูดีเด่นของโรงเรียน  ของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดล าปาง  
       ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล าปาง เขต 1  
 4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน  
 5.  จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างครู  ศิษย์เก่า  และผู้ปกครอง 

9.  สถานท่ีด าเนินงาน         โรงเรียนไตรภพวิทยา 
10.  ทรัพยากร/งบประมาณ  15,000  บาท 
11.  การติดตามประเมินผล 

1.  สังเกตการร่วมกิจกรรมของผู้ปกครองและนักเรียน 
2.  สนทนาและสอบถามจากผู้ปกครอง  ครู  นักเรียนที่ร่วมโครงการ   
12.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 



1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
2.  นักเรียนร้อยละ 90 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์  
3.  นักเรียนร้อยละ 80      สามารถสื่อความคิดผ่านการพูด เขียน หรือน าเสนอด้วยวิธีต่างๆ  
4.  นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
5.  นักเรียนร้อยละ 85 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 
 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางกุลธิดา  กาวิละ ) 
หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

ระดับปฐมวัย 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 

( นางสุนันทา   สุวีระ ) 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

( นางรัศมีเพ็ญ   ปริปุณนานนท์ ) 
ผู้จัดการ 

 

ผู้น าเสนออนุมัติโครงการ 
 
 

( นางอรพิน  ศรีสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการ 


