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แผนพัฒนาการศึกษา 3 ป ี 

(ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 – 2565) 
 
 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

 
 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 

 
    แผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2563-2565)   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทาง  และ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานในโรงเรียน  ให้ส าเร็จลุล่วงตามปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน์ เป้าหมายของโรงเรียน 
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ตลอดจนสอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2552  และสาระท้องถิ่น  ประกอบกับ การด าเนินงานต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
และตัวบ่งช้ีของ สมศ.  คณะกรรมการจึงได้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ครอบคลุม
เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อการวางแผนการพัฒนาการบริหารจัดการต่อไป  
 
         โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กนักเรียน  เยาวชน และประชาชน ให้เป็นคนดี  คนเก่งและมีความรู้ความสามารถ  
เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีดีมีอนาคต  ซึ่งได้เล็งเห็นการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  จัดให้มี การศึกษาเพื่อ
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา  อารมณ์  สังคมท่ีดีและเหมาะสม   การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังในระบบ  นอกระบบ  
และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  การส่งเสริมการเรียนรู้  การส่งเสริมกีฬา  นันทนาการและกิจกรรมเด็ก  
เยาวชน  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และการส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสามป ี (พ.ศ.2563-2565) ฉบับนี้ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัด
โบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 

 ( นางสุนิพา  ไชยหงษ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) 

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
1  มกราคม พ.ศ. 2563 
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สารบัญ 

          
บทท่ี  1   -  บทน า                             หน้า 

     ประวัติความเป็นมา                                                            1 
     จ านวนผู้เรียน 
     จ านวนครูบุคลากร แยกตามวุฒิและเพศ 
      อาคารเรียน อาคารประกอบ 
      ครุภัณฑ์ 
      ผู้บริหารโรงเรียนอดีตถึงปัจจุบัน 
  

บทท่ี  2  -  ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา                  
บทที่  ๓  -  ยุทธศาสตร์การพัฒนา        

 1.  สืบสานงานพระราชด าริตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 2.  ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความพร้อมตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 3.  สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 4.  พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการ สู่ความเป็นเลิศ 
 5.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  
 บทท่ี  ๔ –  บัญชีโครงการ/กิจกรรม            
       บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม       ๙ 
       รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม    ๑๑     

บทที่  5   -  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ ๑๘ 
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ส่วนที่  1 

บทน า 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน 
 
1. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 

 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เดิมช่ือ โรงเรียนวัดโบสถ์ มีเนื้อท่ี 1 ไร่ 1 งาน 
40.17 ตารางวา  ต้ังอยู่เลขท่ี 658/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดท าการสอนระดับปฐมวัยช้ันอนุบาลปีท่ี 1-2 และระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียนวัดโบสถ์ เดิมเป็น
โ ร ง เ รี ย น ท่ี วั ด จั ด ด า เ นิ น ก า ร ม า ก่ อ น  โ ด ย อ า ศั ย ศ า ล า ก า ร เ ป รี ย ญ เ ป็ น ส ถ า น  
ท่ีเรียน  ต่อมามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นกระทรวงศึกษาธิการจึงขอด าเนินการต่อ 
 10 มีนาคม 2475 เริ่ม เปิดสอนครั้ งแรกตามพระราชบัญญั ติประถมศึกษา อาคารเป็นไม้  2 ช้ัน  
6 ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน 70 คน ครู 7 คน 
 พ.ศ.2510  โรงเรียนเข้าโครงการทดลองเล่ือนช้ันโดยมีการทดสอบปลายปีเป็นบางช้ัน 
 พ.ศ.2514  เปิดสอน 2 ผลัด ในช้ันประถมปลายเปิดท าการสอน 21 ห้อง มีครู 39 คน นักเรียน  
800 คน 
 พ.ศ.2517  สร้างอาคารต่อเติมเป็นอาคารคอนกรีต 3 ช้ัน เพิ่มอีก 12 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 2,497,100 
บาท 
 พ.ศ.2520  โรงเรียนเปิดสอนช้ันมัธยมศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นปีต่อเนื่องท่ีทาง
กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศใช้หลักสูตร 2521 
 พ.ศ.2521  กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนประถมศึกษาท่ียกฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษากลับมา
สอนระดับประถมศึกษา และประกาศให้ใช้หลักสูตรใหม่ให้สอนระดับประถมศึกษา 6 ปี 
 ปีการศึกษา 2549  เป็นโรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน และได้รับการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา จากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพสถานศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมาก 
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 25 พฤศจิกายน  2549  ทรงพระกรุณ าโปรดเก ล้าฯ รับ โรงเรียน วัด โบสถ์  ไว้ เป็น โรง เรียน ใน  
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 13 มกราคม 2550  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ โรงเรียนวัดโบสถ์ ว่า “ ทีปังกรวิทยา
พัฒน์ ” (วัดโบสถ์) เพือ่เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
 พ.ศ.2551  สร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ช้ัน บ้านพักภารโรง เงินงบประมาณจ านวน 7,360,000 บาท   
(เจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ปรับปรุงอาคาร ห้องประทับ และห้องประชุมเล็ก ด้วยเงินงบประมาณ จ านวน 
3,913,600 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาเดิม 
และห้องอนุบาล 1  
 พ.ศ. 2552  ปรับปรุงตกแต่งภายในพร้อมระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมใหญ่ และห้องสมุด อาคาร
อเนกประสงค์ 3 ช้ัน เงินงบประมาณ จ านวน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
 พ.ศ. 2556  โรงเรียนโดยได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับปรุงอาคาร
เรียน อาคารประกอบและบริเวณ เป็นเงินจ านวน 9,852,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
10 มีนาคม พ.ศ. 2556  เป็นวันครบรอบการก่อตั้งสถานศึกษา ช่ือเดิม โรงเรียนวัดโบสถ์ ครบรอบ ๘๑ ปี กรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ก าหนดจัดงานท าบุญ ในวันท่ี 
1 เมษายน 2556 
 พ.ศ. 2557  โรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนา เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังระบบ เพื่อให้เกิดคุณธรรมด้านผลผลิต 
กระบวนการจัดการและด้านผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากล และ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สมาคมอาเซียน มีการจัดท าแผนอาเซียนศึกษา โดยโรงเรียนได้รับงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณ เป็นเงินจ านวน 7,088,000 
บาท (เจ็ดล้านแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
 ปีงบประมาณ 2558  ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ประกอบห้องศูนย์ส่ือเทิดพระเกียรติ ในรูปแบบห้องสมุด
ดิจิตอล เงินงบประมาณ จ านวน 1,330,300 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  
  - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างท่ีช ารุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย (ส าหรับโรงเรียน
พระราชด าริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ) จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  
  - ปรับปรุงซ่อมแซมงานส้วม พื้นกระเบ้ือง งานหลังคา จ านวน 224,700 บาท (สองแสนสองหมื่นส่ีพันเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน)  
  - ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง 6 ชุด จ านวน 276,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท
ถ้วน)  
 ปีงบประมาณ 2559  ได้งบปรับปรุงซ่อมแซมพื้นสนามโรงเรียน งานคอนกรีต งานท่อระบาย 700,000 บาท 
(เจ็ดแสนบาทถ้วน)  
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 ปีงบประมาณ 2560  ได้งบประมาณด าเนินการจัดการศึกษา เงินอุดหนุนรายหัวโครงการเรียนฟรี 15 ปี ตาม
จ านวนนักเรียน ส่วนงบปรับปรุงซ่อมแซมไม่ได้ด าเนินการจัดสรร 
 ปีงบประมาณ 2561  ได้งบประมาณด าเนินการจัดการศึกษา เงินอุดหนุนรายหัวโครงการเรียนฟรี 15 ปี ตาม
จ านวนนักเรียน งบปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้าง 990,000 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน)  
 ปีงบประมาณ 2562  ได้งบประมาณด าเนินการจัดการศึกษา เงินอุดหนุนรายหัวโครงการเรียนฟรี 15 ปี ตาม
จ านวนนักเรียน ส่วนงบปรับปรุงซ่อมแซมไม่ได้ด าเนินการจัดสรร 
 ปีงบประมาณ 2563  ได้งบประมาณด าเนินการจัดการศึกษา เงินอุดหนุนรายหัวโครงการเรียนฟรี 15 ปี ตาม
จ านวนนักเรียน งบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 650,200 บาท (หกแสนห้าหมื่น สองร้อบบาท
ถ้วน) 
 ปีงบประมาณ 2564  ได้งบประมาณด าเนินการจัดการศึกษา เงินอุดหนุนรายหัวโครงการเรียนฟรี 15 ปี ตาม
จ านวนนักเรียน งบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1,520,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  งบค่า
ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ 126,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 
ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

 
 

 พระตราสัญลักษณ์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารเป็นพระ
นามาภิไธยย่อ ม.ว.ก. ประดิษฐานเหนือข้อความ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
 
อักษรย่อโรงเรียน 
 ท.ป. ขนาดความสูง 1.5 ซม. สีน้ าเงิน ปักอยู่บนด้านขวาของเส้ือนักเรียนเป็นพระนามย่อ พระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
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ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
“ ต้นสาละ ” 

 เป็นต้นไม้ท่ี  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า  
ทีปังกรรัศมีโชติ ทรงปลูกเป็นท่ีระลึกเนื่องในวันเสด็จฯ เปิดป้ายช่ือโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)  
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันจันทร์ ท่ี 27 กรกฎาคม 2552 
 
สีประจ าโรงเรียน 

 
“ ฟ้าออ่น – ฟ้าแก่ ” 

 สีฟ้า หมายถึง ความเข้มแข็ง ความอดทน ความกล้าหาญ ความเสียสละ เป็นสีท้องฟ้าท่ีมีอาณาเขตกว้างใหญ่
ไม่มีท่ีส้ินสุด เพราะเป็นสีแห่งจักรวาล 
 ดังนั้น สีฟ้า จึงหมายถึง การพัฒนาการศึกษา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เป็นการศึกษา
ไม่มีท่ีส้ินสุด พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ เป็นไปตามพระราชประสงค์ของการจัดต้ังโรงเรียน คือ 
 1.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
 2.  เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา 
ความหมายของโรงเรียน  “ การพัฒนาการศึกษา จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ” 
 
ปรัชญาประจ าโรงเรียน มีคุณธรรมน าความรู้ เชิดชูงานพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนต้นแบบสืบสานงานพระราชด ารัส 
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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พันธกิจ 
 1.  สืบสานงานพระราชด าริ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
 2.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ไทย 
ส านึกในความเป็นพลเมืองไทย รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 3.  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญูกตเวที รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
 4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีความสุข 
 5.  บริหารจัดการศึกษาให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒนาสถาน ศึกษาให้ เป็น สังคม  
แห่งการเรียนรู้ 
 
อัตลักษณ์   เทิดทูนสถาบัน สืบสานงานพระราชด าริ 
 
เอกลักษณ์ ยุวชนคนดีทีปังกร 
 
ยุทธศาสตร์ 
 1.  สืบสานงานพระราชด าริตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 2.  ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความพร้อมตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 3.  สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 4.  พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการ สู่ความเป็นเลิศ 
 5.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
 
เป้าประสงค์ 
 1.  ผู้เรียนน้อมน างานพระราชด าริ สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 3.  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 
 4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะและมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 5.  ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นต้นแบบการ
พัฒนาการศึกษา 
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กลยุทธ ์
 1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 2.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.  สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม 
 4.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย เน้นการมีส่วนร่วม 
 6.  น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายไปใช้การด าเนินชีวิต     อย่าง
ยั่งยืน 
 
ตัวชี้วัด 
 1.  ร้อยละของผู้เรียนน้อมน างานพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการ  
การเรียนรู้ 
 2.  ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 3.  โรงเรียนมีภาพลักษณ์ท่ีเหมาะสม 
 4.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ มี
ทักษะและสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน 
 5.  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 
สภาพชุมชนโดยรวม  
 ลักษณะของชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ มีประชากรหนาแน่นมาก เนื่องจากเป็นชุมชนเมือง ส่วนใหญ่มีอาชีพ
รับจ้าง และค้าขาย ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาดีมาก มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 
โรงเรียนมีผลงานดีเด่นในด้านการส่งเสริมทะนุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม และด้านคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจาก
โรงเรียนร่วมกับวัดโบสถ์และชุมชน จัดโครงการธรรมศึกษาในโรงเรียน มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เน้น
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเข้าค่ายธรรมศึกษาในโรงเรียน ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับช้ันตามความเหมาะสม นอกจากนี้ 
โรงเรียนต้ังอยู่ในย่านธุรกิจการค้า สถานท่ีราชการท่ีเป็นเครือข่ายทางการศึกษา จึงได้รับความร่วมมือจาก
คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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จ านวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2563) 
          1) จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน   411 คน 
          2) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน    411 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

ปฐมวัย      

อนุบาล 1 1 15 15 30 30 
อนุบาล 2 2 21 17 38 19 
อนุบาล 3 2 20 19 39 19 

รวม 5 56 51 107 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 2 27 21 48 24 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 2 29 17 46 23 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2 27 27 54 25 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 2 24 22 46 23 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 2 24 30 54 25 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 2 28 28 56 28 

รวม 12 159 145 304 - 

รวมทั้งสิ้น 17 215 196 411 - 

 
จ านวนครู บุคลากร แยกตามวุฒิและเพศ 

ประเภท 
เพศ 

รวม 
ระดับการศึกษา 

อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์
เฉลี่ย (ปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ผู้อ านวยการ - 1 - - - 1 51 32 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - ว่าง 
ครูประจ าการ 1 17 18 - 11 7 40 13 
ครูอัตราจ้าง 2 7 9 - 8 1 35 7 
พนักงานราชการ - 1 1 - 1 - 36 7 
ลูกจ้างประจ า - 1 1 1 - - 55 26 
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ประเภท 
เพศ 

รวม 
ระดับการศึกษา 

อายุ
เฉลี่ย 

ประสบการณ์
เฉลี่ย (ปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
(พี่เล้ียง/ภารโรง)  

3 4 7 6 1 - 54 20 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 1 - 1 - 22 3 
รวม 6 32 38 7 22 9     

2  
 
 
ข้อมูลอาคารเรียนอาคารประกอบ 

ประเภทอาหาร จ านวนหลัง 
จ านวน 

รวม หมายเหตุ 
ห้องเรียน ห้องพิเศษ 

อาคารเรียน 2 16 12 28 อยู่ในอาคารเรียน 
อาคารอเนกประสงค์ 
 - ห้องสมุด 
 - ห้องประชุม 

1 
- 
- 

- 
- 
- 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

อยู่ในอาคารเรียน/โรงอาหาร 

ห้องส้วมนักเรียนชาย 
 

2 9 - 9 อยู่ในอาคารเรียน/ 
โรงอาหาร 

ห้องส้วมนักเรียนหญงิ 2 
 

9 
 

- 9 
 

อยู่ในอาคารเรียน/ 
โรงอาหาร 

ห้องส้วมเด็ก - 4 - 4 อยู่ในอาคารเรียน/ 
โรงอาหาร /อยู่ในห้องเรียน 

ห้องส้วมครู - 5 - 5 อยู่ในอาคารเรียน 
 
ข้อมูลครุภัณฑ์ 

ท่ี ประเภทครุภัณฑ์ จ านวน 
1 โต๊ะม้านั่งนักเรียนเด่ียว 425  ตัว 
2 โต๊ะเก้าอี้ครู 35  ชุด 
3 เก้าอี้นวมสีขาวขาสแตนเลส 170  ตัว 
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ท่ี ประเภทครุภัณฑ์ จ านวน 
4 เก้าอี้พลาสติกสีฟ้ามีพนักพิง  144  ตัว 
5 เครื่องฉายแผ่นใส 1 เครื่อง 
6 เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ (L.C.D.)  10 เครื่อง 
7 เครื่องฉายทึบแสง 1 เครื่อง 
8 เครื่องขยายเสียง 4  ชุด 
9 วิทย-ุเทป 17 เครื่อง 

ข้อมูลครุภัณฑ์ (ต่อ)  
ท่ี ประเภทครุภัณฑ์ จ านวน 
10 วีดีโอ 2 เครื่อง 
11 โทรทัศน์ 6 เครื่อง 
12 เครื่องเล่น ดีวีดี 4 เครื่อง 
13 โทรศัพท์ 7 เครื่อง 
14 ตู้เก็บเอกสาร 20  ใบ 
15 เตียงพยาบาล 4 เตียง 
16 ดนตรีไทยประถมศึกษาชุดเล็ก 1  ชุด 
17 เครื่องปรับอากาศ 36 เครื่อง 
18 เครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง 
19 เครื่องคอมพิวเตอร์ (พร้อมอุปกรณ์)  134  ชุด 
20 เครื่องท าน้ าเย็น/ตู้ท าน้ าเย็น 4 เครื่อง 
21 เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล 1 เครื่อง 
25 เครื่องดูดฝุ่น 1  เครื่อง 
26 เครื่องโทรสาร 1  เครื่อง 
27 เครื่องกรองน้ า 2  เครื่อง 
28 กลองพาเหรด  4  ใบ 
29 กลองใหญ่ 1  ใบ 
30 คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค)  9 เครื่อง 
31 เปียโน  2 หลัง 
32 เครื่องทอดเฟรนฟราย 1  เครื่อง 
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ท่ี ประเภทครุภัณฑ์ จ านวน 
33 เครื่องอบอาหาร  1  เครื่อง 
34 เครื่องปริ้นเตอร์  11  เครื่อง 
35 เครื่องขยายเสียง ขนาด 100 วัตต์  1  เครื่อง 
36 เครื่องขยายเสียงแบบตู้ 3  ชุด 
37 พัดลมโคจร 83  เครื่อง 
38 โทรทัศน์ 32 นิ้ว 2 เครื่อง 
39 กระดานบอร์ดก ามะหยี่ 1  อัน 
40 ชุดไมโครโฟนลอยชนิดไร้สาย  3  ชุด 
41 อังกะลุง 24  ตัว  
42 เครื่องผสมอาหาร 1 ชุด 
43 เครื่องวัดความอ่อนตัว 1  อัน 
44 แผ่นยางกระโดด 1  อัน 
45 ตู้แร็คใส่เครื่องเสียง 1  ตู้ 

 
 
ผู้บริหารโรงเรียน อดีตถึงปัจจุบัน 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 

1 นายโลม นิลวงษ์ ครูใหญ่ มี.ค. 2475 – พ.ค. 2476 
2 นายบุญเล้ียง ฮะหลี ครูใหญ่ พ.ค. 2476 – ธ. ค. 2477 
3 นายดาบทองดี ชิณเครือ ครูใหญ่ ธ.ค. 2477 – ก.ค. 2478 
4 ร้อยตรีอาจ อิษวาส ครูใหญ่ ส.ค. 2478 – ก.ค. 2482 
5 นางสาวมณฑา ชูประวัติ ครูใหญ่ ก.ค. 2482 – ก.ค. 2483 
6 นางใหญ่ ปาละนันท์ ครูใหญ่ ก.ค. 2483 – ธ.ค. 2502 
7 นางถวิล ครุฑพงษ์ อาจารย์ใหญ่ ม.ค. 2503 – ก.ย. 2522 
8 นายชัยยุทธ บุณย์สวัสด์ิ อาจารย์ใหญ่ ต.ค. 2522 – ธ.ค. 2523 
9 นางฉายศรี คงมีสุข  (รักษาการ ฯ)  ต.ค. 2523 – ต.ค. 2527 
10 นางสาวจันทร์แรม เจริญวงศ์ อาจารย์ใหญ่ ต.ค. 2527 – ต.ค. 2527 
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11 นายชัยยุทธ บุณย์สวัสด์ิ อาจารย์ใหญ่ พ.ค. 2527 – ก.ย. 2527 
12 นายโกศล จันทพัฒน์ อาจารย์ใหญ่ ส.ค. 2528 – พ.ค. 2530 
13 นายทองเมือง เพ็งโสดา อาจารย์ใหญ่ พ.ค. 2530 – ก.ค. 2532 
14 นายประยูร สกุลกิม ผู้อ านวยการ มี.ค. 2532 – พ.ค. 2534 
15 นายศิริพงษ์ รักวงศ์วาน ผู้อ านวยการ พ.ย. 2534 – พ.ค. 2538 
16 นายสุริยนต์ สุวรรณวงศ์ ผู้อ านวยการ ม.ค. 2539 – พ.ย. 2543 
17 นายประสาท พวงมาลี ผู้อ านวยการ พ.ค. 2543 – ต.ค. 2544 
18 นางสาวณัฏฐนันท์ ปั้นลายนาค ผู้อ านวยการ ต.ค. 2544 – ต.ค. 2549 
19 นางเพ็ญศรี กรุณี ผู้อ านวยการ ต.ค. 2549 – ก.ย. 2557 

20 นางนัยนา พงษ์สีดา  (รักษาการ ฯ)  ต.ค. 2557 –  ก.พ. 2558 
21 นางวราภรณ์ ภาต้ังใจจริง ผู้อ านวยการ  ก.พ. 2558 – ต.ค. 2559 
22 นางศิริพร    จิตงามข า  (รักษาการ ฯ)  ต.ค. 2559– พ.ย. 2559 
23 นางเนาวรัตน์  ขจรเดชะ (รักษาการ ฯ) พ.ย.2559 - ต.ค. 2561 
24 นางอรนุช  วงษ์ประยูร (รักษาการ ฯ) ต.ค.2561 – ก.พ. 2562 
25 นางสุนิพา  ไชยหงษ์ ผู้อ านวยการ ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 

๗ 
 

บทที่  2 

ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณทีผ่่านมา 

************* 



14 
 

 

  ในปีท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน  ยังมิได้ด าเนินการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านแต่อย่างใด  มีเพียงแต่การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการพัฒนาการเรียนการ
สอน  จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  และอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นท่ี (โรงเรียนสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  ๑ )   

บทที่  3 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

************ 

  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 – 2565  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้านมียุทธศาสตร์และ                  
แนวทางการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ 

1. สืบสาน งานพระราชด าริตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้คู่คุณธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

1.1  การบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ 
1.2  พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1.3  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1.4  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

  1.5 จัดให้มีการฝึกอบรม  เสริมความรู้  ด้านวิชาการและเรียนรู้ถีวีการพอเพียงตามอัธยาศัย 
1.6  พัฒนาแหล่งเรียนรู้การจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
1.7  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

 
2. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความพร้อมตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

        แนวทางการพัฒนา 
2.1  การบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ 
2.2  พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.3  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2.4  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีให้ได้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ   

  2.5  การพัฒนาครู  ครูต่างชาติ  และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ี 
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       เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
2.6  การจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
2.7  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

 
3. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

   แนวทางการพัฒนา 
                     3.1  จัดให้มีหรือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 

3.2  จัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้  เพื่อสร้างจิตส านึกให้เด็กต่อสังคม 
3.3  จัดกิจกรรมให้เด็ก  เยาวชน  มีความเป็นประชาธิปไตย  ท้ังในแง่แนวความคิดและวิถี

ชีวิตประจ าวัน 
3.4  จัดกิจกรรมให้เด็ก  เยาวชน  ได้มีความตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
  3.5  ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
  3.6  ส่งเสริมกิจกรรม  ด้านการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
 

4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการ สู่ความเป็นเลิศ  
   แนวทางการศึกษา 

4.1  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
4.2  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีให้ได้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ   

  4.3  การพัฒนาครู  ครูต่างชาติ  และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ี 
       เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
4.4  การจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
4.5  การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้

 
5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    แนวทางการศึกษา 
5.1  จัดให้มีหรือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
5.2  จัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้  เพื่อสร้างจิตส านึกให้เด็ก  เยาวชน  รักการกีฬา  การ

ออกก าลังกาย  การนันทนาการอย่างต่อเนื่อง 



16 
 

 

5.3  จัดกิจกรรมให้เด็ก  เยาวชน  มีความเป็นประชาธิปไตย  ท้ังในแง่แนวความคิดและวิถี
ชีวิตประจ าวัน 

5.4  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
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4.2  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  สืบสาน งานพระราชด าริตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
(ผลลัพธ)์ 

หมายเหตุ 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. สร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และ
พระพุทธศาสนา 

1  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
2  เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรม
ค าสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
3  เพื่อให้นักเรียนได้น้อมน าหลักธรรม
ค าสอนทางพระพุทธศาสนาไป
ปรับเปล่ียนใช้ในการด าเนินชีวิตให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง 
 

15,000 
 
 

 

15,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

1  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีดี ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
2  นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมค า
สอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
3  นักเรียนน้อมน าหลักธรรมค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปล่ียนใช้
ในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

ต้ังงบประมาณ
การ  จากยอด
นักเรียน ยอด 
411 คนข้อมูล
มีนาคม 2563 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ)์ 

หมายเหตุ 255๗ 
(บาท) 

255๘ 
(บาท) 

255๙ 
(บาท) 

2. 
 
 
 
 

ส่งเสริมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและสืบ 
สานประเพณีไทย 

1  เพื่อปลูกจิตส านึกและกระตุ้นให้
เยาวชนเกิดความตระหนักในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณี
ไทย 
2  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมส าคัญใน
โรงเรียน  

3,000 
 

3,000 
 

3,000 
 

ระบบการบริหารงานกลุ่มงานท่ัวไป
เกิดประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
ด าเนินการ  เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่
ทางราชการและตัวนักเรียน 

ต้ังงบประมาณ
การ  จากยอด
นักเรียน ยอด 
411 คนขอ้มูล
มีนาคม 2563 

3. สถานศึกษาพอเพียง 1  เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการหารายได้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2  ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการ
น าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 3  เพื่อให้ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1  ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ รู้จักประมาณตน 
ซื่อสัตย์ ประหยัด ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
2  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัด
โบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ  เป็น
ต้นแบบในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันครอบครัว
และโรงเรียนอย่างยัง่ยืน 
 

ต้ังงบประมาณ
การ  จากยอด
นักเรียน ยอด 
411 คนข้อมูล
มีนาคม 2563 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
(ผลลัพธ)์ 

หมายเหตุ 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการพระราชทาน  
“ธนาคารขยะ 
 รีไซเคิล” 

1. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนมีความตระหนักในการรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
2 เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยท้ังท่ีบ้าน 
โรงเรียน และสามารถแยกขยะได้ 
3 เพื่อให้รู้จักวิธีการออมด้วยตนเองอย่าง
เป็นระบบบัญชีธนาคาร 
4 เพื่อให้มีส่วนร่วมในการท างานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
5 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบ 
 

15,000 
 
 

 

15,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

1.เพื่อใหผู้้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชน มีจิตส านึก
ท่ีดี ตระหนักในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและคัดแยกขยะเป็น 
2  เพื่อให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชน เข้าใจใน
การน าขยะท่ีคัดแยกได้ท าให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม  
3  เพื่อใหผู้้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชนรู้จักวิธีการ
เก็บออมด้วยตนเอง และน าไปสู่
การออมอย่างเป็นระบบบัญชี
ธนาคาร 
 

ต้ังงบประมาณ
การ  จากยอด
นักเรียน ยอด 
411 คนข้อมูล
มีนาคม 2563 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ)์ 

หมายเหตุ 255๗ 
(บาท) 

255๘ 
(บาท) 

255๙ 
(บาท) 

5 โครงการตลาดนัด  
ท.ป. 

1  เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการหารายได้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2  ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการน า
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
3  เพื่ อให้ ผู้ เรียนน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอ เพี ยงมาประยุก ต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

1,000 1,000 1,000 1  ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ท้ัง
รา่งกาย จิตใจ รู้จักประมาณตน 
ซื่อสัตย์ ประหยัด ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่นอยู่ร่วมในสังคมอย่างมี
ความสุข 
2  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
(วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ  
เป็นต้นแบบในการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถาบันครอบครัวและโรงเรียน
อย่างยั่งยืน 

ต้ังงบประมาณ
การ  จากยอด
นักเรียน ยอด 
411 คนข้อมูล
มีนาคม 2563 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความพร้อมตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติแนวทางการพัฒนา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
(ผลลัพธ)์ 

หมายเหตุ 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

.1  เพื่อให้ ผู้เรียนมีการพัฒนาในผลงานของ
ตนเอง เกิดความภาคภูมิใจและสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
2  เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง และ
กล้าแสดงออกและแสวงหาความรู้ 
3  เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถ
ท่ีตนเองถนัดอย่างต่อเนื่อง 
 

15,000 
 
 

 

15,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

.1  นักเรียนมีความใฝ่และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
2  นั ก เ รี ย น ไ ด้ รั บ ค ว า ม สุ ข 
สนุกสนาน จากการร่วมกิจกรรมและ
เกิดทักษะทางสังคม 
3  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
และสนุกสนาน 
4  นั ก เรี ย น มี ค ว าม มั่ น ใจ  ก ล้ า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

ต้ังงบประมาณ
การ  จากยอด
นักเรียน ยอด 
411 คนข้อมูล
มีนาคม 2563 

2. พัฒนาระบบบริหาร
วิชาการ 

1  เพื่ อพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่ม
บริหารวิชาการให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการด าเนินการ 
2  เพื่อการก ากับติดตามบุคลากรในกลุ่มงาน
วิชาการให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ 
3  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหางานวิชาการ
ให้มีความเป็นเอกภาพและเกิดประโยชน์

100,000 100,000 100,000 1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
2  นักเรียนมีทักษะในการแสดงหา
ความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
3  นักเรียนมีคุณภาพในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4  นักเรียนเข้าถึงบริการการศึกษา

ต้ังงบประมาณ
การ  จากยอด
นักเรียน ยอด 
411 คนข้อมูล
มีนาคม 2563 
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สูงสุดแก่ทางราชการ ขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ)์ 

หมายเหตุ 255๗ 
(บาท) 

255๘ 
(บาท) 

255๙ 
(บาท) 

3. 
 
 
 
 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  
1 - 6 

1  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ใน
รายวิชาพื้นฐาน  
ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
2  เพื่อนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาทุกคน 
มีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
พื้นฐานท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
และผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ต้ังงบประมาณ
การ  จากยอด
นักเรียน ยอด 
411 คนข้อมูล
มีนาคม 2563 
 

4. โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

1  เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน 
2  เพื่ อ ก ารก า กั บ ติ ด ต าม บุ ค ล าก ร ให้
ปฏิบั ติงานอย่างมีประ สิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

ระบบการบริหารงานกลุ่มบริหาร
วิช าก าร เกิ ดป ระ สิท ธิภ าพ และ
ศักยภาพในการด าเนินการ   
เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ
และตัวนักเรียน 
 

ต้ังงบประมาณ
การ  จากยอด
นักเรียน ยอด 
411 คนข้อมูล
มีนาคม 2563 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยแนวทางการพัฒนา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
(ผลลัพธ)์ 

หมายเหตุ 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โรงเรียนประชารัฐ 
(บูรณาการสู่การมี 
รายได้ระหว่างเรียน) 

1  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  
มีทักษะกระบวนการในการท างาน  
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
เหตุผล  มีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร 
2  เพื่อใหค้รูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ชุมชนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

2,000 
 
 

 

2,000 
 
 
 

2,000 
 
 
 

.1  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  
มีทักษะกระบวนการในการ
ท างาน  สามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  มี
ความรู้และทักษะตามท่ีจ าเป็น
หลักสูตร 
2  นักเรียนมีรายได้ในระหว่าง
เรียน 
3  ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
4  โรงเรียนมีเอกลักษณ์ และอัต

ต้ังงบประมาณ
การ  จากยอด
นักเรียน ยอด 
411 คนข้อมูล
มีนาคม 2563 
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ลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ)์ 

หมายเหตุ 255๗ 
(บาท) 

255๘ 
(บาท) 

255๙ 
(บาท) 

2. 
 
 
 
 

เสริมสร้างความรัก 
และศรัทธาในสถาบัน 

1  เพื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบัน
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ มาก
ยิ่งขึ้น 
2  เพื่อความรักความผูกพันระหว่างคน
ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
3  เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด 
โรงเรียน สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

1  ผู้เรียนมีความรักเทิดทูนต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น 
2  ผู้เรียนมีความรักความผูกพัน
ระหว่างคนในครอบครัวให้แน่น
แฟ้นมากยิ่งขึ้น 
3  ผู้เรียนเป็นแบบอย่างและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน  
วัด  โรงเรียนมากยิ่งขึ้นและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

ต้ังงบประมาณ
การ  จากยอด
นักเรียน ยอด 
411 คนข้อมูล
มีนาคม 2563 
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มีความสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารการจัดการ สู่ความเป็นเลิศแนวทางการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
(ผลลัพธ)์ 

หมายเหตุ 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

.1  เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในผลงาน
ของตน เอง เกิ ดความภาคภูมิ ใจและ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
2  เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง 
และกล้าแสดงออกและแสวงหาความรู้ 
3  เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย น ไ ด้ แ ส ด งอ อ ก ซึ่ ง
ความสามารถท่ีตนเองถนัดอย่างต่อเนื่อง 
 

15,000 
 
 

 

15,000 
 
 
 

15,000 
 
 
 

.1  นักเรียนมีความใฝ่และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
2  นั ก เรี ย น ไ ด้ รั บ ค ว าม สุ ข 
สนุกสนาน จากการร่วมกิจกรรม
และเกิดทักษะทางสังคม 
3  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
และสนุกสนาน 
4  นักเรียนมีความมั่น ใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

ต้ังงบประมาณ
การ  จากยอด
นักเรียน ยอด 
411 คนข้อมูล
มีนาคม 2563 

2. ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กระดับปฐมวัย 

1  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็น
องค์รวมทั้ง 4  ด้าน 
2  เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์
ของเด็กปฐมวัย 
3  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กร่วมกันของ 

70,000 70,000 70,000 1  เด็กปฐมวัยทุกคนท่ีพัฒนาการ
ท้ัง 4 ด้าน ดีขึ้น 
2  เด็กปฐมวัยทุกคนท่ีมี
คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ)์ 

หมายเหตุ 255๗ 
(บาท) 

255๘ 
(บาท) 

255๙ 
(บาท) 

2. ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กระดับปฐมวัย(ต่อ) 

3  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กร่วมกันของ
บ้านโรงเรียนและชุมชน 

   3  เกิดการร่วมมือกันในการ
พัฒนาเด็กร่วมระหว่าง บ้าน 
โรงเรียน และชุมชน 
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3. ห้องเรียนสีเขียว 1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบบูรณาการ 
2. เพื่อใหน้ักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์) ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ฯ มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  
3. เพื่อสนับสนุนนักเรียน ครู และ
บุคลากรให้มีการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยสามารถ  ลดการใช้
พลังงานได้  
4. เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
นักเรียน และชุมชน 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1 ครูผู้สอน มีการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบบูรณาการการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม  
2 นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียนที มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม  
3 นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน มีการด าเนินงานท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยสามารถ
ลดการใช้พลังงานได้ 
4 นักเรียน และชุมชน ของ
โรงเรียน ใช้ห้องเรียนสีเขียวเป็น
แหล่งการเรียนรู้ 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ)์ 

หมายเหตุ 255๗ 
(บาท) 

255๘ 
(บาท) 

255๙ 
(บาท) 

4. พัฒนาระบบ
บริหารงานโรงเรียน 

1  เพื่อให้การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2  เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้
เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน 
 

1,000 
 

1,000 
 

1,000 
 

1  การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณของโรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระ
ราชูปถัมภ์ ฯ   เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นท่ีพึงพอใจ
ของหน่วยงานต้นสังกัดและ
บุคลากรในโรงเรียน 
2  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
(วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ   
มีวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการ
บริการจัดการภายในโรงเรียน
อย่างเพียงพอ  
 

ต้ังงบประมาณ
การ  จากยอด
นักเรียน ยอด 
411 คนข้อมูล
มีนาคม 2563 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
(ผลลัพธ)์ 

หมายเหตุ 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. พัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษา 

1  เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
.2  เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ท้ัง
ในและนอก สถานศึกษา 
3  เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าท่ี  
 

50,000 50,000 50,000 1  ครูและบุคลากรได้พัฒนา
เพิ่มพูนความรู้ และ
ประสบการณ์ 
2  ครูและบุคลากรมีขวัญ 
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
3  โรงเรียนมีระบบการบริหาร
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ต้ังงบประมาณ
การ  จากยอด
นักเรียน ยอด 
411 คนข้อมูล
มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    แนวทางการศึกษา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
(ผลลัพธ)์ 

หมายเหตุ 2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ส่งเสริมกระบวนการ
คิด 

1  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดเพิ่มขึ้น 
2  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาได้ 
 

3,000 
 
 

 

3,000 
 
 
 

3,000 
 
 
 

. 1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
มีทักษะกระบวนการคิดท่ีดีขึ้น 
2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
สามารถคิดแก้ปัญหา 

ต้ังงบประมาณ
การ  จากยอด
นักเรียน ยอด 
411 คนข้อมูล
มีนาคม 2563 

2. พัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 

1  เพื่อปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานท่ี 
และส่ิงแวดล้อมให้ทันสมัยและเอื้อต่อ
การเรียนรู ้
2  เพื่อจัดแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในโรงเรียน
ให้แก่ผู้เรียน 
3  เพื่อจัดหาส่ือเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

1,000 1,000 1,000 1  โรงเรียน ห้องเรียน มี
สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ตามศักยภาพของนักเรียน 
 2  นักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษา มีความสุขในการจัด
การศึกษา 
3  โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องสมุด และส่ิงอ านวยความสะดวก
ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  
4  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ใน
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

ต้ังงบประมาณ
การ  จากยอด
นักเรียน ยอด 
411 คนข้อมูล
มีนาคม 2563 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 

งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 
(ผลลัพธ)์ 

หมายเหตุ 255๗ 
(บาท) 

255๘ 
(บาท) 

255๙ 
(บาท) 

3. 
 
 
 
 

เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี 1  เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเล่นกีฬาได้
อย่างมีความสุข 
2  เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในด้าน
อารมณ์ สังคม สติปัญญาด้านความคิด
สร้างสรรค์ และการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
3  เพื่อส่งเสริมผู้ท่ีมีความสนใจและความ
ถนัดด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 
 

1 ผู้เรียนได้เรียนรู้และเล่นกีฬาได้อย่าง
มีความสุข 
2 ผู้เรียนมีการพัฒนาในด้านอารมณ์ 
สังคม สติปัญญาด้านความคิด
สร้างสรรค์ และการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
3 ผู้เรียนมีความสนใจ และรักในการ
เล่นกีฬา 
 

ต้ังงบประมาณ
การ  จากยอด
นักเรียน ยอด 
411 คนข้อมูล
มีนาคม 2563 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                       
 
 
 
 

๑๒ 
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ศิลปวัตถุและศิลปกรรมท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม ิ ๑๙ 
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๒๐ 

บทที่  ๕ 
การติดตามและประเมินผล  

การน าแผนพัฒนาการศ ึกษาสามปีไปสูการปฏ ิบัต ิ 
 

1 วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนการพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนการพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การ

ปฏิบัติ แล้วจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ  เพื่อร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตาม
และประเมินผลฯ โดยประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการ และประเมินส าเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม่  ท้ังนี้ ควรประเมินผลท้ังระบบ กล่าวคือ ประเมินท้ังปัจจัยท่ีใช้  กระบวนการท่ีใช้  ผลผลิตท่ีได้รับ 
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
 

2. ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมนิผลการน าแผนการพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
การติดตามและประเมินผลการน าแผนการพัฒนาการศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
 
 
 

 
 


