
     

แบบประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
ชื่อโครงการ บริหารงานงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  ของ สพป.กทม. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ   
สนองกลยุทธ์ที่ 3 ของ โรงเรียน สร้างภาพลักษณ์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)  

ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
สนองมาตรฐานท่ี 8 ตัวบ่งชี ้8.1 – 8.6                         

 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาทุกด้านอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 

เป้าหมาย 
    1  ด้านปริมาณ 
  -  น างบประมาณท่ีได้รับมาจัดสรรพัฒนาไม่น้อย 80 % และจัดสรรเป็นงบส ารอง 20 % 
  -  จัดเก็บข้อมูลด้านงบประมาณจากทุกแผนงาน น ามาวิเคราะห์เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณ 
  -  จัดสรรงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ 
    2  ด้านคุณภาพ 
  -  จัดสรรงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  -  วางแผนการใช้งบประมาณได้คุ้มค่า  พอเพียง ท้ังนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา 
  -  ครูและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่าง

ท่ีดีท้ังด้านการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตน 
 
ผลแห่งความส าเร็จ 
  สามารถจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาทุกด้านอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เป็นโครงการท่ีดีท าให้การจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
 
     
   
 
 



แบบประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
ชื่อโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  

 (วัดโบสถ์)  ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  ของ สพป.กทม. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4  ของ โรงเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองมาตรฐานท่ี 7 ตัวบ่งชี้ 7.1 – 7.9                       

 
วัตถุประสงค ์
 1  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2  เพื่อให้บุคลากรน าความรู้มาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรทุกคนโดนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมาย 
 1  ด้านปริมาณ 
  -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานภายในประเทศอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
  -  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาโดยการประชุม อบรม จากหน่วยงานภาครัฐ และ

เอกชน 
  -  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับครูและบุคลากรทุกคน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 2  ด้านคุณภาพ 
  -  ครูและบุคลากรมีความรู้ ทักษะ และวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาองค์กร 
  -  ครูและบุคลากรน าความรู้มาจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  -  ครูและบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่าง

ท่ีดีท้ังด้านการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตน 
 
ผลแห่งความส าเร็จ 
 สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและน าองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรทุกคนโดนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เป็นโครงการท่ีดีควรจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 
                                                                            



      
 

แบบประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
ชื่อ/โครงการ สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ที่ 5 ของ สพป.กทม. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจาย

อ านาจหลักธรรมาภิบาล และ เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา 

สนองกลยุทธ์ที่ 1 ของ โรงเรียน จัดกิจกรรมตามพระราชด าริ บูรณาการสู่การเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ที่ 5 ของ โรงเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
สนองมาตรฐานท่ี 13 ตัวบ่งชี้ 13.1 – 13.2                          

 
วัตถุประสงค ์
 1  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการหารายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2  เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม 
 3  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 
 เป้าหมาย 
 1  ด้านปริมาณ 
  -  ผู้เรียนช้ันอนุบาล 
  -  ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
  -  บุคลากร  

2  ด้านคุณภาพ 
  -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ   ร้อยละ  85  มีความตระหนักและน าวิธีกาต่างๆ ไปใช้ใน   

ชีวิตประจ าวัน 
 
ผลแห่งความส าเร็จ 
 สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการหารายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุนให้ผู้เรียน
เป็นคนดี มีคุณธรรม ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เป็นโครงการท่ีดีควรจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 
  



แบบประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
ชื่อ/โครงการ เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 ของ สพป.กทม. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริม

ความสามารถด้านเทคโนโลยี  เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
สนองกลยุทธ์ที่ 1 ของ โรงเรียน จัดกิจกรรมตามงานพระราชด าริ บูรณาการสู่การเรียนรู้ 
สนองมาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งชี้ 1.1 – 1.6 

 
วัตถุประสงค ์
 1  เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขในด้านศิลปะ  ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ และด้านกีฬา 
 2  เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และผลงานท่ีดี 
 3  เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญาด้านความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เวลาว่างให้ 
เกิดประโยชน์ 
 4  เพื่อส่งเสริมผู้ท่ีมีความสนใจและความถนัดด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ และด้านกีฬาสู่ ความเป็นเลิศ 
 

3.  เป้าหมาย 
 1  ด้านปริมาณ 
  -   ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี/นาฏศิลป์/ด้านกีฬา/

นันทนาการและสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
    -   ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตรงตามศักยภาพของตนเอง 
 2  ด้านคุณภาพ 
    -   ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
    -   ผู้เรียนร้อยละ 95  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตรงตามศักยภาพของตนเอง 
 
ผลแห่งความส าเร็จ 
 สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามรถเต็มศักยภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เป็นโครงการท่ีดีควรจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
ชื่อโครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 2 ของ สพป.กทม.   ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ  
สนองกลยุทธ์ที่ 3 ของ โรงเรียน สร้างภาพลักษณ์โรงเรียนท่ีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)  

ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 
สนองมาตรฐานท่ี 6 ตัวบ่งชี้ 6.1 – 6.4                        

 
วัตถุประสงค ์ 
 1  เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย คือ คารวะธรรม  สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ท้ัง

ในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 
 2  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
 3  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกตนเองเกี่ยวกับวถิีชีวิตประชาธิปไตย การใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค 

และหน้าท่ีตามระบบประชาธิปไตย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
      

เป้าหมาย 
 1  ด้านปริมาณ 
  -  ผู้เรียนปฐมวัย ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์

ฯ ได้รับการพัฒนา และปลูกจิตส านึกในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข               

 2  ด้านคุณภาพ 
  -  ร้อยละ 100 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย คารวะธรรม  สามัคคีธรรม และ

ปัญญาธรรม ท้ังในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 
  -  ร้อยละ 90  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  -  ร้อยละ 80  ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค และ

หน้าท่ีตามระบบประชาธิปไตย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลแห่งความส าเร็จ 
 ผู้เรียนมีมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย เคารพสิทธ์ของตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เป็นโครงการท่ีดีควรจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี  
 



แบบประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
ชื่อโครงการ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพระพุทธศาสนา 
สนองกลยุทธ์ที่ 2 ของ สพป.กทม. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิต ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม     
สนองกลยุทธ์ที่ 3 ของ โรงเรียน สร้างภาพลักษณ์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)  

ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
สนองมาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งชี ้2.1- 2.4                       

 
วัตถุประสงค์   
 1  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในค าสอนของพระพุทธศาสนา และเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันใน

สังคม 
 3  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
 

เป้าหมาย   
   1  ด้านปริมาณ   
  -  เด็กระดับช้ันปฐมวัย และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน ์

 (วัดโบสถ์)  ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับการพัฒนา  
   2  ด้านคุณภาพ   
  -  ร้อยละ 95 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  -  ร้อยละ 95 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในค าสอนของพระพุทธศาสนา และเป็นพื้นฐาน  

ในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  -  ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลแห่งความส าเร็จ 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เป็นโครงการท่ีดีควรจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 
  
 
 



แบบประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
ชื่อ/โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์ที่ 4 ของ สพป.กทม. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  
สนองกลยุทธ์ที่ 5 ของ สพป.กทม. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย

อ านาจ ทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน และการร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์ที่ 4 ของ โรงเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์ที่ 5 ของ โรงเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
สนองมาตรฐานท่ี 8  ตัวบ่งชี ้8.1 – 8.6                     

 

วัตถุประสงค์ 
 1  เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2  เพื่อให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด เพื่อรองรับ
การประเมินภายนอกและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 
เป้าหมาย 
 1  ด้านปริมาณ 
  -  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมด าเนินงาน 
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน 
  -  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  ต่อสาธารณชน ปีละ 1 ครั้ง 
 2  ด้านคุณภาพ 
  -  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานอาชีพ 
  -  ผู้เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 
ผลแห่งความส าเร็จ 
 โรงเรียนได้จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เป็นโครงการท่ีจัดท าทุกป ี 
 
 



แบบประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
ชื่อ/โครงการ               เปิดบ้าน ท.ป. 
สนองกลยุทธ์ที่ 2 ของ สพป.กทม. ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 ของ โรงเรียน กิจกรรมตามพระราชด าริ บูรณาการสู่การเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ที่ 3 ของ โรงเรียน สร้างภาพลักษณ์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)  

ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
สนองมาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งชี้ 3.1 – 3.4                     

 
วัตถุประสงค ์
  1  เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบสานงานพระราชด าริ สู่การปฏิบัติ 
  2  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมคู่กับการเรียนรู้ของนักเรียน 
  3  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้เสริมเพิ่มอาชีพ 
  4  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) 
 

เป้าหมาย 
 1  ด้านปริมาณ 
  -  บ้าน (ผู้ปกครอง) วัด (พระวิทยาพร/พระพี่เล้ียง) โรงเรียน (ผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา) เข้าร่วมกิจกรรม 
 2  ด้านคุณภาพ 
  -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ และน้อมน าปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป

ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลแห่งความส าเร็จ 
 ผู้เรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เป็นโครงการท่ีดีควรจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 
                                                     
 
             
 



แบบประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
โครงการ ส่งเสริมความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 2 ของ สพป.กทม. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 5ของ โรงเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
สนองมาตรฐานท่ี 10 ตัวบ่งชี้ 10.6                          

 
วัตถุประสงค์ 
 1  เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 
 2  เพื่อปกป้อง แก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้ทันท่วงที 
 3  เพื่อให้มีกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 4  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดีปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 

3.  เป้าหมาย 
 1  ด้านปริมาณ 
  -  เด็กช้ันอนุบาล 1 ถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2  ด้านคุณภาพ 
  -  โรงเรียนด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างเป็นระบบและพัฒนาคุณภาพนักเรียนเต็มตาม

ศักยภาพ 
 
ผลแห่งความส าเร็จ 
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามความต้องการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เป็นโครงการท่ีดีควรจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
โครงการ การอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
สนองกลยุทธ์ที่ 5  ของ สพป.กทม. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจ

หลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สนองกลยุทธ์ที่ 5 ของ โรงเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
สนองมาตรฐานท่ี 11 ตัวบ่งชี้ 11.1 – 11.3                       

 
วัตถุประสงค์ 
 1  เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ และสามารถเป็นผู้น าในการอพยพเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน  
 2  เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามแผนได้อย่างถูกต้อง 
 3  เพื่อให้ครู บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัย 
 

เป้าหมาย 
 1  ด้านปริมาณ 
  -  บ้าน (ผู้ปกครอง) วัด (พระวิทยาการพระพี่เล้ียง) โรงเรียน (นักเรียน ผู้บริหาร คุณครู และ

บุคลากร) โรงพยาบาล 
 2  ด้านคุณภาพ 
  -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ และสามรถปฏิบัติตนได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 
ผลแห่งความส าเร็จ 
 ครูและบุคลากรมีความรู้ และสามารถเป็นผู้น าในการอพยพเมื่อมีเหตุฉุกเฉินได้ถูกต้องและปลอดภัย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 เป็นโครงการท่ีดีควรจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 
ชื่อ/โครงการ โครงการพระราชทาน “ธนาคารขยะรีไซเคิล” 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 ของ สพป.กทม. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม

ความสามารถของผู้เรียน 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 ของโรงเรียน จัดกิจกรรมตามพระราชด าริ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

บูรณาการสู่การเรียนรู้  
สนองกลยุทธ์ที่ 3 ของโรงเรียน สร้างภาพลักษณ์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)  

ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
สนองมาตรฐานท่ี 13 ตัวบ่งชี้ 13.1 - 13.2                   

 
วัตถุประสงค ์
 1  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนักในการรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 2  เพื่อปลูกฝังจิตส านึก การลด การคัดแยกและการน ากลับมาใช้ใหม่ของ ท่ีบ้าน โรงเรียน และชุมชน 
 3  เพื่อให้นักเรียนมีรายได้และรู้จักออกด้วยตนเอง 
 4  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ จนเป็นลักษณะนิสัยรักส่ิงแวดล้อม 
 
เป้าหมาย 
 1  ด้านปริมาณ 
  -  นักเรียน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม 
 2  ด้านคุณภาพ 
  -  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ และน้อมน าปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป 
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลแห่งความส าเร็จ 
 ครูและบุคลากร เข้าใจและตระหนักในการรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เป็นโครงการท่ีดีควรจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 
 


