
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย 



 

คำนำ 

 โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น และนโยบายของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย ในรอบปีท่ีผ่านมา และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานให้หน่วยงาน 
สถานศึกษาและสาธารณชนได้ทราบ 

 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ท่ีมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในครั้งนี้ โรงเรียนวังมว่งพิทยาคม 
จะนำผลการดำเนินงานตามรายงานนี้ ไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีดียิ่งขึ้นไป 

 

 

 

         โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม 
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ส่วนที่ 1  

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.1  ประวัติ ที่ต้ัง /  สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย   

 โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม ต้ังอยู่เลขท่ี  243  หมู่  2  ถนน  บ้านม่วง-เทพประทับ ตำบลบ้านม่วง   
อำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย  รหัสไปรษณีย์  43160  โทรศัพท์  0-4241-4740 โทรสาร 0-4241-
4740  

e - mail : wangmuangpit@hotmail.com  website  http//www.wangmuangpit.org สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

 

 ที่ต้ังของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 

 ทิศเหนือ จรดกับบ้านม่วง แม่น้ำโขง ชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

   (บ้านคกแห้) 

 ทิศใต้  จรดกับบ้านนางิ้ว ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

 ทิศตะวันออก จรดกับบ้านตาดเสริม บ้านวังมน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม  

   จังหวัดหนองคาย 

 ทิศตะวันตก จรดกับบ้านหนองและบ้านโนนสว่าง  

 

โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคมได้รับประกาศจัดต้ังเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ประจำตำบลบ้านม่วง   

เมื่อวันท่ี  8 พฤษภาคม 2540 นับรวมถึง ปีการศึกษา 2564  เป็นเวลา 24 ปี มีเนื้อที่ 35 ไร่   

เปิดสอนต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีเขตพื้นท่ีบริการ  21 หมู่บ้าน  
ได้แก่  บ้านหนอง  บ้านห้วยค้อ บ้านโนนสว่าง บ้านภูเขาทอง บ้านม่วง บ้านตาดเสริม บ้านวังมน บ้านนางิ้ว 
บ้านซำเจียง บ้านดงป่าเปลือย บ้านเทาใต้ บ้านเทากลาง บ้านนาบอน บ้านเทพประทับ บ้านฟ้าประทาน บ้าน
ม่วงน้ำไพร บ้านห้วยเหียม บ้านห้วยขอบ บ้านคกเว้า บ้านหาดคัมภีร์ และบ้านนาโม้  โดยรับนักเรียนในเขต
พื้นท่ีบริการ  ตำบลบ้านม่วง  ตำบลนางิ้ว และตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และตำบลหาด
คัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย 
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 อักษรย่อโรงเรียน  ว.ม. 

 สีประจำโรงเรียน  น้ำเงิน-ขาว 

    น้ำเงิน  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ความอดทน  ความยิ่งใหญ่ 

    ขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความสะอาด  ปราศจากส่ิงมัวหมอง 

 ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษาพัฒนาชีวิตและสังคม 

 คำขวัญของโรงเรียน เรียนดี  กีฬาเด่น เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม  นำสู่ความเป็นเลิศ 

 คติพจน์ของโรงเรียน ปญฺญา นราน ํ รตนํ   (ปัญญาเปรียบประดุจดวงแก้วของนรชน) 

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นคูณ หรือ ราชพฤกษ์  หมายถึง ความค้ำคูณ หรือความรุ่งเรือง 

    ต้นค้อเขียว  หมายถึง  ความชุ่มช่ืน  ร่มเย็น 

1.2 ข้อมูลด้านการบริหาร 

 ปัจจุบันผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายมหันต์  เวทไธสง มือถือ 089-655-5451   
e-mail : mahan9097@hotmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาการ
บริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ 19 ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน  

ปัจจุบันโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม เปิดทำการสอน 2 ระดับ  คือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  

1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 

ตารางแสดง ข้อมูลนักเรียนในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

จำนวน (คน) 318 266 294 278 315 

  

 ตารางแสดงคาดการณ์ใน 5 ปีการศึกษาข้างหน้า (พ.ศ. 2564-2568) คิด อัตราการเพิ่มขึ้น 2 % 

ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 

จำนวน (คน) 315 321 327 333 340 

  

 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดต้ังเป็นโรงเรียนคุณธรรมช้ันนำซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความสำนึกใน
ความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยู่เสมอ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เสียสละ  เพื่อ
ส่วนรวม  มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 



 

1.4 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  

1. อาคารเรียนแบบ 216 ล/41 หลังคาทรงไทย 16 ห้องเรียน 1 หลัง 
2. อาคารเรียนช่ัวคราวกึ่งถาวร 5 ห้องเรียน 1 หลัง 
3. ห้องน้ำ– ห้องส้วม (มูลนิธิซิมฟูมูนประเทศมาเลเซีย)  ขนาด 4 ท่ีนั่ง 
4. ห้องน้ำ– ห้องส้วม (งบประมาณ)  ขนาด 4 ท่ีนั่ง 1    หลัง 
5. ศาลาพักริมทาง 1 หลัง 
6. อาคารห้องสมุดห้องสมุดเสียง 1 หลัง 
7. โรงอาหารขนาด 300  ท่ีนั่ง 1 หลัง 
8. บ้านพักครู 3  หลัง 
9. บ้านพักภารโรง 1 หลัง 
10. หอพระพุทธรูป  จำนวน  1  หลัง 
11. หอถังน้ำประปา  จำนวน  1  ชุด 
12. สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม  สนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม    
13. สนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม 

 

1.5 ทำเนียบผู้บริหาร 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง 

1 นายชัยรัตน์  หลายวัชระกุล กศบ., กศม. ผู้บริหารโรงเรียน 2540 – 2540 

2 นายสมพงษ์   โสภิณ กศ.บ. ครูใหญ่ 2540 – 2541 

3 นายสมพงษ์   โสภิณ กศบ., อาจารย์ใหญ่ 2541 – 2543 

4 นายสมพงษ์   โสภิณ กศ.ม. ผู้อำนวยการ 2543 – 2549 

5 นายประพันธ์  พรหมกูล กศ.ม. ผู้อำนวยการ 2549 – 2552 

6 นายวีรยุทธ  ชานัย กศ.ม. ผู้อำนวยการ 2552 – 2559 

7 นายวิษณุ  อึ้งตระกูล ศษ.ม ผู้อำนวยการ 2559 – 2561 

8 นายมหันต์  เวทไธสง กศ.ม. ผู้อำนวยการ 2561-ปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

1.6 ข้อมูลข้าราชการครู – พนักงานราชการ – ลูกจ้าง โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  ประจำปีการศึกษา 2564 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1. นายมหันต์  เวทไธสง ผู้อำนวยการ ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

2. นางยุภาพร  ธรรมฤทธิ์ 
รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ 

ครู(คศ.2) 
กศ.ม.บริหารการศึกษา 

3. นางสาวนวลอนงค์  สมพร ครู(คศ.2) กศ.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา 

4. นางสาวนิตยา  ดุลณีย์ ครู(คศ.2) กศ.ม. การบริหารและพัฒนาการศึกษา 

5. นางจุรีภรณ์  จอดนอก ครู(คศ.1) กศ.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา 

6. นายลิขิต  ไกรรบ ครู(คศ.1) ค.บ.ภาษาไทย 

7. นางสาวสิริพร  ใฝ่สัจจะธรรม ครู(คศ.1) ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเพื่อผู้พูดภาษาอื่น 

8. นางสุดาภรณ์  ธนกฤตเมธี ครู(คศ.1) ค.บ.สังคม 

9. นายกานต์  จอดนอก ครู(คศ.1) ค.บ.ดนตรีศึกษา 

10. นางสาววารุณี  มิหิม ครู(คศ.1) ค.บ.ภาษาไทย 

11. นางสาวน้ำมนต์  ศรีหาชัย ครู(คศ.1) ค.บ.ภาษาไทย 

12. นายศิลา  อรรถประจง ครู(คศ.1) ค.บ.คอมพิวเตอร์ 

13. นางสาวหทัยรัตน์  โคตรชมพู ครู(คศ.1) วท.บ.วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

14. นางกาญจนา  สว่างวงค์ ครู(คศ.1) วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 

15. นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี ครู(คศ.1) คม.นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

16. นางสาวกมลพรรณ  วันลีลา  พนักงานราชการ ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต 

17. นางสาววิไลลักษณ์  คำวงษา ครูอัตราจ้าง ค.บ.คอมพิวเตอร์ 

18. นายไพบูรณ์  สมพงษ์ พนักงานราชการ มัธยมศึกษาปีท่ี  6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.7 ประมาณการจำนวนนักเรียนและรายรับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ท่ี รายการ 
นักเรียน 
(คน) 

เงิน 
(บาท) 

 หมายเหตุ  

1 เงินอุดหนุนรายหัว     

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ม.1) 55        192,500.00   
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ม.2) 48        168,000.00    

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.3) 56        196,000.00    

  รวม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 159        556,500.00   3,500 บาท/คน/ปี  

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ม.4) 53        201,400.00    

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ม.5) 60        228,000.00    

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) 43        163,400.00    

  รวม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 156        592,800.00   3,800 บาท/คน/ปี  

  รวมเงินอุดหนุนรายหัว 315     1,149,300.00    

2 เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป ี       

  2.1 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน     

  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 159          71,550.00   450 บาท/คน/ปี  

  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 156          78,000.00   500 บาท/คน/ปี  

  รวม ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 315       149,550.00    

  2.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 156        137,280.00   880 บาท/คน  

  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 159        151,050.00   950 บาท/คน  

  รวม ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 315       288,330.00    

  2.3 ค่าหนังสือเรียน     

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ม.1) 55          44,440.00   808 บาท/คน/ปี  

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (ม.2) 48          44,208.00   921 บาท/คน/ปี  

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ม.3) 56          55,776.00   996 บาท/คน/ปี  

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ม.4) 53          73,352.00   1,384 บาท/คน/ปี  

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ม.5) 60          79,560.00   1,326 บาท/คน/ปี  



 

ท่ี รายการ 
นักเรียน 
(คน) 

เงิน 
(บาท) 

 หมายเหตุ  

  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6) 43          50,052.00   1,164 บาท/คน/ปี  

  รวม ค่าหนังสือเรียน 315       347,388.00    

  2.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน     

  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 159          66,780.00   420 บาท/คน/ปี  

  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 156          71,760.00   460 บาท/คน/ปี  

  รวม ค่าอุปกรณ์การเรียน 315       138,540.00    

  รวม  เงินอุดหนุนเรียนฟรี       923,808.00   

3 เงินอุดหนุนอื่น       

  
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน
ยากจน 159        477,000.00   3,000 บาท/คน/ปี  

  รวม เงินอุดหนุนอื่น       

4 เงินระดมทุนและรายได้สถานศึกษา       

  รายได้สถานศึกษา - -   

  เงินผ้าป่า / ระดมทุนประจำปี - -   

  
ห้างร้าน / เอกชน สนับสนุน 
(ระบุ)................. 

- - 
  

  อื่นๆ(ระบุ)........................... - -   

  รวม เงินระดมทุนและรายได้สถานศึกษา - -   

  รวมทั้งสิน       2,550,108.00    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา๒๕๖3 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2561-2563 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

2.1 วิสัยทัศน์ (VISION) 

 มุ่งพัฒนานักเรียนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ส่ือเทคโนโลยี
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีนิสัยรักการอ่าน 

2.1 พันธกิจ (MISSION) 

  1.  ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.  จัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  3.  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับชุมชน 

  4.  การผลิตส่ือ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  5.  การนิเทศการปฏิบัติงานครูและบุคลากร 

  6.  การส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการอ่าน 

  7.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  

2.3 เป้าประสงค์ (GOAL) 

 1.  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีการดำเนินงานครบกระบวนการได้แก่การกำหนดมาตรฐาน
สถานศึกษาการประเมินตนเองและการเสนอรายงาน 
 2.  ครูจัดการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นให้ผู้เรียนจัดทำโครงงานการร่วมมือ    

การเรียนรู้แบบบูรณาการ   
 3.  ส่งเสริมให้ครูผลิตส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอน 

2.4 กลยุทธ์  (STRATEGY) 

 1. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนาผู้เรียน  สมรรถนครู และ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 2. ปลูกฝังคุณธรรม   ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 

 3. เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป  ผู ้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  และลดอัตราการออก
กลางคัน 

 4. พัฒนาความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 

 5. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 

 6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อ 



 

ส่วนที่  3 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏิบตัิการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-2) 

โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  
****************************************** 

 โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้จัดทำแผนปฏิบัติ
การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางเพื่อการขับเคล่ือนการดำเนินงานตาม
ภารกิจของโรงเรียน ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2562-
2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายสำนักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้งได้ดำเนินการ
วิเคราะหค์วามเช่ือมโยงและความสอดคล้องจากแผนงานยุทธศาสตร์ โดยการบูรณาการแผนงาน ผลผลิต 
โครงการ กิจกรรม ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมุ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ทุกระดับ ทุกประเภท ขยายโอกาส สิทธิ ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา เพื่อเข้าถึงการบริการการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้ท่ัวถึง ครอบคลุม ผู้เรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพเร่งรัด
พัฒนาคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และเพื่อการจัดทำแผนในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 

 โรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม ได้ดำเนินงานโครงการ/กจิกรรม ตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1-
2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามการจำแนกเป็นรายการตามฝ่ายบริหารงานในโรงเรียน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ จำแนกตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน (งาน 4 ด้านของสถานศึกษา) 

 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

แผนงานด้านวิชาการ    

1 
โครงการ แนะแนวการศึกษา 
และการรับสมคัรนักเรียน 

1. นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม
จำนวน  315  คน 
2. คณะครูโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม
จำนวน  18  คน 

1. นักเรียนเห็น
ความสำคัญของ
การศึกษากล้า
แสดงออกในทางที่ดี   
2. นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ มี
คุณธรรม  จริยธรรมมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สามารถ   
อยู่ร่วมบุคคลอื่นใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1.นักเรียนเห็น
ความสำคัญของ
การศึกษา  กล้า
แสดงออกในทางที่ดี   
2.นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรม  
จริยธรรมมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สามารถอยู่
ร่วมบุคคลอื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
3.โรงเรียนมีบุคลากร
ที่ดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

12,500.00  12,500.00   

2 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและ
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

1. ครูทุกกลุ่มสาระ
มีความรู้
ความสามารถและ
ความถนัดใน
รายวิชาท่ีสอนร้อย
ละ 80  

1. ครูมีความสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามเป้าหมาย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ครูทุกกลุ่มสาระมี
ความรู้ความสามารถ
และความถนัดใน
รายวิชาท่ีสอน  
2. ครูมีความรู้
ความสามารถใช้สื่อ

10,000.00  10,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

2. ครูมีความรู้
ความสามารถใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนได้ 
ร้อยละ 80  
3. ครูมีความรู้
ความสามารถในการ
นาวิธีการสอนและ
เทคนิควิธีการเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80  
4. ครูมีความรู้
ความสามารถในการ
นาปัญหาและ
อุปสรรคจากการ
เรียนการสอนมา
แก้ไขโดยใช้
กระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียนมา
พัฒนาการจัดการ

2. ครูสามารถจัดทา
งานวิจัยในชั้นเรียน
และพัฒนากระบวน
วิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ครูสามารถแก้ไข
ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน  
3. ครูมีความรู้
ความสามารถในการ
นาวิธีการสอนและ
เทคนิควิธีการเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. ครูมีความรู้
ความสามารถในการ
นาปัญหาและอุปสรรค
จากการเรียนการสอน
มาแก้ไขโดยใช้ 
กระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียนมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ให้ดีข้ึน 
 

 



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

เรียนการสอนให้ดี
ข้ึนร้อยละ 80 

3 โครงการ มหกรรมวิชาการ 

ร้อยละ 80  ของ 
นักเรียน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 

นักเรียน เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการได้แสดงออก
ถึงความสามารถ  
ความถนัด  ความ
สนใจ  ของแต่ละ
บุคคล 

1. นักเรียนมีทักษะ
และประสบการณ์ใน
การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการสูงข้ึน 
2. การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน 

 

60,000.00  60,000.00   

4 
โครงการ การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

- นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคมในปี
การศึกษา 2564 
ได้รับการวัดและ
ประเมินผลร้อยละ 
100  
- ครูผู้สอนเข้าร่วม
กิจกรรมของ
โครงการร้อยละ 
100 

- ผู้เรียนในปีการศึกษา 
2564 ผ่านการวัดผล
และประเมินผลทุก
รายวิชา และโรงเรียน
ดำเนินงานตามระแนว
ทางการวัดผลและ
ประเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
ปรับปรุง พุทธศักราช 

1. ครูมีการจัดการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
2. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
 

35,000.00  35,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

2560 อย่างเคร่งครัด
และมีประสิทธิภาพ 
- ผู้สอนมีทักษะความรู้
ความเข้าใจในการวัด
และประเมินผล
การศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ และเลือกใช้
วิธีการวัดและ
ประเมินผลได้
เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของผู้เรียน 
- ผู้สอนใช้เทคนิค
วิธีการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ      
-ครูผู้สอนนำผล
วิเคราะห์จากการ
ทดสอบ O-NET มาใช้
เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมสูงข้ึน 



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

5 
กิจกรรมปจัฉิมนิเทศและการมอบ
ประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3,6  

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่6 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งน้ี
ร้อยละ 100 

1. เพ่ือผู้เรียนเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์กว้างไกลใน
การศึกษา   
2. เพ่ือผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
การศึกษาในระดับสงู   
3. เพ่ือผู้เรียน มี
ความรู้สึกรักและ
เคารพสถาบันและมี
ความภาคภูมิใจในการ
จบการศึกษา 

1.ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี
ต่อการศึกษาใน
ระดับสูง 
2.ผู้เรียน มีความรู้สึก
รักและเคารพสถาบัน
และมีความภาคภูมิใจ
ในการจบการศึกษา  
 

15,000.00  15,000.00   

6 โครงการ นิเทศการศึกษา 
คณะครโูรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคมจำนวน  
18  คน 

ครูมีการจัดการเรียน
การสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.ครูมีการจัดการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
2.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 

1,000.00  1,000.00   

7 
โครงการ สง่เสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด 

1.นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม

จำนวน  315  คน 
2.คณะครูโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม
จำนวน  18  คน 

1.นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้  
ใฝ่เรียนและมีทักษะ
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 
2.นักเรียนและ
ผู้ใช้บริการมีความพึง

1.นักเรียนเห็น
ความสำคัญของการ
อ่านและมีนิสัยรักการ
อ่านตลอดจนให้การ
อ่านนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่
เรียนตลอดชีวิต   

35,000.00  35,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

พอใจในการใช้
ห้องสมุด 

2.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน 
3.นักเรียนมี
ความสามารถในการ
อ่านและเลือกหนังสือ
ที่เหมาะสมกับวัยของ
ตนเองได้  
4.ห้องสมุดมีตู้หนังสือ
ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัด
สถานที่ให้เอ้ือต่อ
การศึกษาค้นคว้า 

8 

โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้น 
ม.3 และ ม.6 

1. นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคมร้อย
ละ 100 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 
2. นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคมร้อย
ละ 100 ของ
นักเรียนชั้น ม.3 
และ ม.6 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ

1.นักเรียนชั้นม.6 
และ ม.3 โรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคมมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพ่ิมมากข้ึนใน 5  
กลุ่มสาระ  
2.นักเรียนชั้นม.6 
และ ม.3 โรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคมมี
ผลสัมฤทธ์ิในการ
ทดสอบทางการศึกษา

1. นักเรียนชั้นม.6 
และ ม.3 โรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคมมี
ผลสัมฤทธ์ิเพ่ิมมากข้ึน
ทั้ง 5 กลุ่มสาระ 
2. นักเรียนที่มีผลการ
เรียนอ่อนในบาง
รายวิชามีผลสัมฤทธ์ิ
เพ่ิมข้ึน 
3. ผลสัมฤทธ์ิในการ
ทดสอบความรู้รวบ

20,000.00  20,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

เรียนที่สูงข้ึนเมื่อ
นำมาเทียบเคียงกับ
การประเมินผลใน
ระดับชาติ 

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ิมมากข้ึนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

ยอดระดับชาติ (O-
NET) ในปีการศึกษา
2561 เพ่ิมมากข้ึน 
ร้อยละ 3 ท้ัง 5 กลุ่ม
สาระ 

9 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 

1.นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคมใน
ระดับ ม.1 และ ม.
4 รวม 120 คนมี
คุณสมบัติ
คุณลักษณะที่ดีตาม
นโยบายของ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

1.นักเรียนเรียนเข้าใจ 
กฎระเบียบ ขอบังคับ 
และสวัสดิการต่างๆ
ของโรงเรียน มีความ
ประพฤติดีมีระเบียบ
วินัย 
2.นักเรียนมีคุณสมบัติ 
คุณลักษณะที่ดีตาม
นโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.นักเรียนทราบและ
เข้าใจ กฎระเบียบ ขอ
บังคับ และสวัสดิการ
ต่างๆของโรงเรียน 
2.นักเรียน ได้มีการ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 
3.นักเรียนมีความ
ประพฤติดี มีระเบียบ
วินัย 
4.นักเรียนมีคุณสมบัติ 
คุณลักษณะที่ดีตาม
นโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5,000.00  5,000.00   

10 กิจกรรมงานทะเบียนและวัดผล 
1. มีการประเมินผล
การเรียนให้แก่
นักเรียน ครู 

1. สามารถทำงานได้
อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

1. มีข้อมูลวัดผล
ประเมินผลของ
นักเรียนอย่างถูกต้อง

5,000.00  5,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

อาจารย์ และผู้ที่
เก่ียวข้อง 
2. จัดข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็น
ระบบครอบคลุม
และทันต่อการใช้
งาน 

2. ผู้รับบริการและผู้ที่
เก่ียวข้องพึงพอใจการ
บริหารงาน 

สอดคล้องกับสภาพ
การเรียนรู้ 
2. การจัดข้อมูลสาร
สันเทศได้อย่างเป็น
ระบบครอบคลุมทัน
ต่อการใช้งาน 
3. ผู้รับบริการและผู้ที่
เก่ียวข้องพึงพอใจ
บริหารงานและการ
พัฒนาการของผู้เรียน 

11 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระภาษาไทย                

นักเรียนโรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคม  
จำนวน  315  คน  
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
วันสุนทรภู่ และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

นักเรียนโรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคม  เห็น
ความสำคัญของบุคคล
ที่มีชื่อเสียงทาง
วรรณคดี มีความ
ภาคภูมิใจ ในกวีเอก
ของโลกที่เป็นชาวไทย 
สามารถนำความรู้
ความสามารถของพระ
สุนทรโวหาร (ภู่) ไป
ยึดถือเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติของ
ตนเองได้ 

1.  นักเรียนเห็น
ความสำคัญของ
ภาษาไทย 
2.  นักเรียน มีทักษะ
ในการใช้ภาษาไทยที่
ถูกต้อง ดีข้ึน 
3.  นักเรียนเห็น
คุณค่าของวิถีไทยและ
วัฒนธรรมไทย 
4.  นักเรียนทราบ
ประวัติของพระสุนทร
โวหาร (ภู่) 
5.  นักเรียนเห็น
ความสำคัญของบุคคล

15,000.00  15,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

ที่มีชื่อเสียงทาง
วรรณคดี 
6.  นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจ ในกวีเอก
ของโลกที่เป็นชาวไทย
และนำไปยึดถือปฏิบัติ
ตามแบบอย่าง 
ในการสร้างผลงานบท
กวีของตนเอง 

12 
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1.นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม
จำนวน   307  คน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 
2.คณะครูโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม
จำนวน  18  คน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

1.นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
2.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดีข้ึน 
 

1. บุคลากรกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการพัฒนา
ด้านการเรียนการสอน
รวมถึงการปฏิบัติงาน
ของตนเองให้ดีข้ึน  
2. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดีข้ึน 
 

15,000.00  15,000.00   

13 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร ์

1. นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคมมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ

1.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในกลุ่มสาระ

1. มีการส่งเสริมและ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน

15,000.00  15,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

เรียนในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ดีข้ึน
ร้อยละ  5 
2.นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคมมี
พัฒนาการทางการ
เรียน สามารถคิด 
วิเคราะห์มีเจตคติที่
ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์  
ร้อยละ  5 
3.นักเรียนร้อยละ  
80  เกิดทักษะใน
การคิด  คำนวณ 
จากการใช้ สื่อ  
อุปกรณ์ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้
ที่เหมาะสม 
4.นักเรียนร้อยละ 
80  เกิดทักษะใน
การทำงานเป็นกลุ่ม 
รู้จักคิดแก้ปัญหา
ร่วมกันและมี  

คณิตศาสตร์และผล
การสอบระดับชาติ o-
net ดีข้ึน 
2.นักเรียนมี
พัฒนาการทางการ
เรียน สามารถคิด 
วิเคราะห์มีเจตคติที่ดี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์  
 3.นักเรียนเกิดทักษะ
ในการคิด  คำนวณ 
จากการใช้ สื่ออุปกรณ์  
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสม 
4.นักเรียนมีทักษะใน
การทำงานแบบ
โครงงานซึ่งต้องมีการ
ทำงานเป็นกลุ่ม รู้จัก
คิดแก้ปัญหาร่วมกัน 
และมีวิสัยทัศน์ในการ
เรียนรู้ 

คณิตศาสตร์
โดยเฉพาะผลสอบ o-
net ให้สูงข้ึนร้อยละ 
5 
2. มีการจัดสอนซ่อม
เสริม และติวเตอร์ 
เพ่ือสร้างกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ สร้าง
เจตคติที่ดีในวิชา
คณิตศาสตร์ให้สงูข้ึน
ร้อยละ 5    
3. ครูมีการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนใน
แต่ละระดับจนพัฒนา
เป็น Best Practice 
ได้คนละ 1  อย่าง 
4. นักเรียนได้รับ
รางวัลหรือเกียรติบัตร
ระดับเขต  จังหวัด
และระดับประเทศ ใน
การเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร ์



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

วิสัยทัศน์ในการ
เรียนรู้ 

14 
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา และเศรษฐกิจพอเพียง 

1.นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนในวัน
สำคัญต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมได้ร้อยละ  
80 
2.นักเรียนเกิดความ
รักและเคารพต่อ
สถาบันชาติ  ศาสนา 
และ
พระมหากษัตริย์ 
   ได้ร้อยละ  80 

1.นักเรียนรู้และเข้าใจ
ถึงความสำคัญของวัน
สำคัญต่างๆ 
2.นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ตามวันสำคัญต่างๆ 
3.นักเรียนเกิดความ
รัก  และเคารพใน
สถาบันชาติ  ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 
4.นักเรียนเกิดความ
ศรัทธาในพุทธศาสนา
มากข้ึน 

1. นักเรียนทุกคนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และนำหลักธรรมมา
ปรับใช้ในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน 
สร้างประโยชน์ให้กับ
ตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ 

2. นักเรียนร่วม
กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนาเพ่ือแสดงตน
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
และเป็นการสืบทอด
พุทธศาสนาให้ดำรง
อยู่สืบไป และสามารถ
ปฏิบัติตนได้เหมาะสม
กับวันสำคัญต่างๆ 

3. นักเรียนทุกคนเกิด
ความเคารพ รัก และ
หวงแหนในสถาบัน 

15,000.00  15,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

15 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ภาษาอังกฤษ และกิจกรรม Merry 
Christmas & Happy New Year 

3.นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม
จำนวน  315  คน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 
4.คณะครูโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม
จำนวน  18  คน 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

3.นักเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
4.นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะทางภาษาและ
สามารถนำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่าง                         
ถูกต้องร้อยละ  80 

1. บุคลากรกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศมี
การพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนรวมถึง
การปฏิบัติงานของ
ตนเองให้ดีข้ึน  
2. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษดีข้ึน 

15,000.00  15,000.00   

16 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

1. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึนร้อยละ
100 
2.มีสื่อการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพและ
เพียงพอร้อยละ
100บุคลากร 
3.มีการพัฒนา
ทักษะและ
กระบวนการการ
จัดการเรียนการ

1.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึนอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2.มีสื่อการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพและ
เพียงพอบุคลากร 
3.มีทักษะและ
กระบวนการการ
จัดการเรียนการสอน

1.นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและมาตรฐาน
การกีฬาสูงข้ึน 
2.ได้สื่อการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ 
3.ครูมีทักษะและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

15,000.00  15,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

สอนเพ่ิมข้ึนร้อยละ
100  
4.นักเรียนและ
บุคลากรมสีุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
และสุขภาพจิตที่
สมบูรณ์ร้อยละ100 

อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพ 
4.นักเรียนและ
บุคลากรมสีุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและ
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 
 

4.นักเรียนและ
บุคลากรทุกคนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงและ
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 
 

17 

โครงการพัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพ
กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีรายได้
ระหว่างเรียน  

1.นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ร้อยละ 100  มี
ความรู้ประสบการณ์
ในกิจกรรมงาน
อาชีพที่นักเรียนถนัด
สนใจและเหมาะสม
กับศักยภาพของ
ตัวเอง 
2.นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ร้อยละ 100  มี
รายได้ระหว่างเรียน
และรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

1.นักเรียนโรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคม มีความรู้
ประสบการณ์ใน
กิจกรรมงานอาชีพที่
นักเรียนถนัดสนใจ
และเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตัวเองอยู่
ในระดับดีมาก 
2.นักเรียนโรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคม มีรายได้
ระหว่างเรียนและรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์อยู่ในระดับ
ดีมาก 
3.นักเรียนโรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคม เกิด
จิตสำนึกที่ดีต่อหลัก

1.นักเรียนโรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคม มีความรู้
ประสบการณ์ใน
กิจกรรมงานอาชีพที่
นักเรียนถนัดสนใจ
และเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตัวเอง 
2.นักเรียนโรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคม มีรายได้
ระหว่างเรียนและรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
3.นักเรียนโรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคม เกิด
จิตสำนึกที่ดีต่อหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

15,000.00  15,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

3.นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ร้อยละ 100 เกิด
จิตสำนึกที่ดีต่อหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอยู่ในระดับดี
มาก 
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โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

นักเรียนมีเครื่อง
ดนตรี 100% 

1. นักเรียนมีวัสดุ 
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
สากลสำหรับการจัด
กิจกรรมและการ
จัดการเรียนการสอน
อยู่ในสภาพสามารถใช้
การได้ดี         
 2. นักเรียนสามารถ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่อง
ดนตรีสากลในการ
จัดการแสดงได้อย่าง
เหมาะสม 

1.นักเรียนมีทักษะ
ทางด้านดนตรี 
2.เข้าร่วมประกวดวง
สตริงในงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
3.นักเรียนมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในการ
เล่นดนตรีในงาน
ประจำป ี

15,000.00  15,000.00   
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โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

1.นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม

จำนวน  315  คน 

สถานศึกษามีการ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็น 

1.การบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคมมี
ประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

1,000.00  1,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

2.คณะครูโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม
จำนวน  18  คน 

ระบบและต่อเน่ือง   2.การบริหารจัด
การศึกษามีการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง 
3.สถานศึกษามีการ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
เต็มตามศักยภาพ 
4.โรงเรียนมีความ
พร้อมรับการประเมิน 

20 

โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 

1. มีกิจกรรม “ ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลา
รู้ ” แบ่งออกเป็น 4 
หมวด 
หมวดที่ 1 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
(กิจกรรมบังคับตาม
หลักสูตร) 
หมวดที่ 2 สร้าง
เสริมสมรรถนะและ
การเรียนรู้ 

1. นักเรียนโรงเรียน
วัดลาดหวายมี
คุณลักษณะที่กำหนด 
4 หมวด 
ประกอบด้วย 
กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 
(กิจกรรมบังคับตาม
หลักสูตร) สร้างเสริม
สมรรถนะและการ
เรียนรู้ สร้างเสริม
คุณลักษณะและ 

1. โรงเรียนบริหาร
จัดการเวลาเรียน และ
กิจกรรม “ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้
อย่างเหมาะสม 
ทั้งด้านวิชาการ ด้าน
ปฏิบัติ นักเรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตามความ
สนใจและถนัดของ
นักเรียน 
แต่ละบุคคล 

1,700.00  1,700.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

หมวดที่ 3 สร้าง
เสริมคุณลักษณะ
และค่านิยม 
หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ทำงาน การดำรงชีพ 
และทักษะชีวิต 2. 
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ “ ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” 
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ค่านิยม เสริมสร้าง
ทักษะการทำงาน การ
ดำรงชีพและทักษะ
ชีวิต 
2. นักเรียนมีความพึง
พอใจ ในการเข้าร่วม
โครงการ “ ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้” 
 

 2. นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ มี
ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเอง 
ตามความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ และมี
ความสุขกับการเรียนรู้ 
3. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
และผู้เก่ียวข้องกับการ
จัดการศึกษามีความ
พึงพอใจในการจัด
การศึกษา 
ของโรงเรียนและมี
ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

1.ร้อยละ 85 ของ
ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจ มี
ความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรและ
สามารถ จัดทำ

1.ร้อยละ 85 ของครู
มีความรู้ ความเข้าใจ 
มีความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรและ
สามารถ จัดทำ
หลักสูตรของกลุ่ม

1. ครูผู้สอนมีความรู้ 
ความเข้าใจ มี
ความสามารถในการ
พัฒนาหลักสูตรและ
สามารนำไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3,504.00  3,504.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

หลักสูตรของกลุ่ม
สาระการเรียนรูค้รบ
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
ท้องถ่ินและ
เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล             

สาระการเรียนรูค้รบ
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถ่ิน
และเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล       

2. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาท่ี
เหมาะสม และ
สอดคล้องกับท้องถ่ิน
เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล 
 

22 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา 

1.  นักเรียนร้อยละ 
80 สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ พออยู่พอ
กิน                     
2.  นักเรียนร้อยละ 
80 เห็นประโยชน์
ส่วนร่วม มุ่ง
ประโยชน์สุขคนส่วน
ใหญ ่

1  นักเรียนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ พออยู่
พอกิน                     
2  นักเรียนเห็น
ประโยชน์ส่วนร่วม มุ่ง
ประโยชน์สุขคนส่วน
ใหญ ่
 

1. นักเรียนมีชีวิตที่ดี
ข้ึน 
2. นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
และต่อส่วนรวม 
3. นักเรียนสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุขตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3,000.00  3,000.00   
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โครงการเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์โรงเรียน 

นักเรียน คร ูและ
บุคลากรได้รับ 
ข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมผ่านทาง

นักเรียนและครู
ทั้งหมด รับข่าวสาร
กิจกรรมจากผ่านทาง
เว็บไซต์โรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. นักเรียน คร ูและ
บุคลากรได้ข่าวสาร 
กิจกรรมทัง้ภายใน
และนอกห้องเรียนที่
ทันเหตุการณ์ 

3,000.00  3,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

เว็บไซต์โรงเรียนทุก
คน 
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โครงการสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

-บุคลากรคณะครูใน
โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม 16 คน 

บุคลากรในโรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคม ได้รับ
การพัฒนาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
-บุคคลในโรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคม ได้รับ
การพัฒนาให้ องค์
ความรู้ความเข้าใจ 
ระดมความคิด 
เก่ียวกับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Integrity 
& Transparency 
Assessment : ITA)  

1 เพ่ือพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนวังม่วงพิทยา
คม ให้เป็นสถานศึกษา 
การเรียนรู้สร้างระบบ
การคิด วิถีพอเพียง 
สุจริตรับผิดชอบ 
ปลอดอบายมุข สร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมต่อต้านการ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ทุกรูปแบบ  
2 เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ในโรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม  ให้ได้รับ
การพัฒนาให้ มีองค์
ความรู้ความเข้าใจ 
ระดมความคิด 
เก่ียวกับการประเมิน
คุณธรรามและความ
โปร่งใสในการ

2,000.00  2,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

-บุคลากรในโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคมรู้จัก
ประยุกต์ใช้หลัก 
ทักษะกระบวนการคิด
แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตน และ
ผลประโยชน์สวนรวม 
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่
อย่างพอเพียง มีจิต 
สาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมใน
การดําเนินชีวิตและ
ต่อต้านการทุจริตและ
ป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ 

ดําเนินงานของ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Integrity 
& Transparency 
Assessment : ITA)  
3 เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมบคุลากรใน
โรงเรียนวังม่วงพิทยา
คม รู้จัก ประยุกต์ใช้
หลักทักษะ
กระบวนการคิด
แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สวนรวม ่ 
มีวินัย ซื่อสัตย์อยู่ 
อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมใน
การดําเนินชีวิตและ
ต่อต้านการทุจริตและ
ป้องกันการ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

25 โครงการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือประเมินรับ
รางวัลโรงเรียนพระราชทานและพัฒนา

1. นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม

1. นักเรียน มีคุณภาพ
ด้านการศึกษา การ

1. นักเรียน มีคุณภาพ
ด้านการศึกษา การ

5,000.00  5,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

ผู้เรียนเพ่ือรับรางวัล 
นักเรียนพระราชทาน 

ได้รับรางวัล
พระราชทานจำนวน  
2  คน 
2. สถานศึกษาได้รับ
รางวัลพระราชทาน 
จำนวน  1  แห่ง 

ร่วมงานกับผู้อื่น และ
มีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง  
2. สถานศึกษา
สามารถผลิตบุคลากร
ที่มีคุณภาพออกไปรับ
ใช้สังคมสามารถอยู่
ร่วมบุคคลอื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

ร่วมงานกับผู้อื่น และ
มีสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรง  
2. สถานศึกษา
สามารถผลิตบุคลากร
ที่มีคุณภาพออกไปรับ
ใช้สังคมสามารถอยู่
ร่วมบุคคลอื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

1. 
โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

1.โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมมีการ
บริหารงานด้าน
งบประมาณ มีความ
เป็นอิสระคล่องตัว 
โปร่งใส   
ตรวจสอบได้ ร้อย
ละ 100   
2.โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมมีการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ได้ อย่าง
เพียงพอและมี

1. โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมมีการ
บริหารงานด้าน
งบประมาณ มีความ
เป็นอิสระ คล่องตัว 
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
2. โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ได้ 
อย่างเพียงพอและมี 
ประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมมีการบันทึก
บัญชีและการเงิน

1.โรงเรียนมีวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานการเงินและ
พัสดุอย่างเพียงพอ
และมีคุณภาพ 
2.โรงเรียนมีการ
จัดแบ่งหมวดหมู่
เอกสารแยกเป็น
หมวดหมู่จัดทำบันทึก
รายการในทะเบียน 
ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
โดยแยกเป็นหมวด
ตามประเภทของเงิน
ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน 

     



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

ประสิทธิภาพ ร้อย
ละ 100  
3.โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมมี การ
บันทึกบัญชีและ
การเงินเป็นไปด้วย
ความถูกต้องเป็น 
ปัจจุบันสามารถ
ตรวจสอบได้  ร้อย
ละ 100 
4.โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมมีพัสดุ
กลาง ไว้บริการ
อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 
80   
5. โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมดำเนินงาน
ด้านพัสดุเก่ียวกับ
การจัดซื้อ  การ
ควบคุมและการใช้
ประโยชน์เป็นไป
อย่างถูกต้อง 
เพียงพอและ

เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
สามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 
4. โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมมีพัสดุกลาง
ไว้บริการอย่าง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
5. โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมดำเนินงาน
ด้านพัสดุเก่ียวกับการ
จัดซื้อ  การควบคุม
และการใช้ประโยชน์
เป็นไปอย่างถูกต้อง 
เพียงพอและประหยัด
มีการบันทึกบัญชีพัสดุ
และสินทรัพย์เป็น
ปัจจุบันถูกต้อง
สามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 
6. โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมมีการบริหาร
ด้านสาธารณูปโภคให้

3.โรงเรียนมีการจัดทำ
หลักฐานขอเบิกเงิน
งบประมาณต่าง ๆ 
ของโรงเรียนเป็น
ปัจจุบัน 
4.โรงเรียนมีการจัดทำ
รายงานเงินคงเหลือ
ประจำวันและรายงาน
ประเภทเงินคงเหลือ
ทุกสิ้นเดือน 
5.โรงเรียนจัดเก็บ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินและการบัญชี 
ให้เป็นระบบระเบียบ 
เรียบร้อย  เพ่ือความ
สะดวกในการ
ตรวจสอบจัดหาพัสดุ 
ตามความต้องการโดย
ดำเนินการจัดซื้อ จัด
จ้าง ตามระเบียบของ
ทางราชการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
จำเป็นในงานการเงิน



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

ประหยัดมีการ
บันทึกบัญชีพัสดุ
และสินทรัพย์เป็น
ปัจจุบันถูกต้อง
สามารถตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลาร้อยละ 
100 
6. โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมมีการ
บริหารด้าน
สาธารณูปโภคให้
เป็นไปอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 100 
7. โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมมีการ
ควบคุมภายใน
องค์กรทำให้ทราบ
และวิเคราะห์ปัญหา
ความเสี่ยง 
ที่เกิดภายในองค์กร
ได้ และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ ร้อย
ละ 100 

เป็นไปอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 
7. โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมมีการควบคุม
ภายในองค์กรทำให้
ทราบและวิเคราะห์
ปัญหาความเสี่ยงที่
เกิดภายในองค์กรได้ 
และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ 
8. โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมมีการซ่อม
บำรุงวัสดุครภุัณฑ์ให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
มีคุณภาพ 

และพัสดุให้เพียงพอ
อยู่เสมอ 
6.โรงเรียนมีการ
ติดตาม และ
ตรวจสอบหลักฐาน 
การปฏิบัติงานเป็น
ประจำ 
7.วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของโรงเรียนได้รับการ
ตรวจสอบและ
จำหน่ายอย่างถูกต้อง
อยู่เสมอ 
8.โรงเรียนมีการ
ซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ท่ีชำรุดให้ใช้
งานได้ดีอยู่เสมอ 
9.มีการบริหาร
ทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาให้ถึงผู้เรียน 
อย่างคุ้มค่าท่ีสุดในการ
จัดการเรียนการสอน  
10. มีการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล 
และรายงานผลการใช้



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

8. โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมมีการซ่อม
บำรุงวัสดุครภุัณฑ์
ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีคุณภาพ ร้อย
ละ 85 

เงินและรายงานผล
การดำเนินงานเป็น
ประจำ  
11. มีการจัดระบบ
ควบคุมภายใน 

 
กิจกรรมการพัฒนาระบบการเงินและ
บัญชี     

 17,392.00  17,392.00   

 
กิจกรรมการจัดหาพัสดุ ครุภัณท์  และ
ซ่อมแซม  บำรุง   

 10,000.00  10,000.00   

 กิจกรรมรายงานการควบคุมภายใน    500.00  500.00   
 รายงานตันทุนผลผลิต    500.00  500.00   
แผนงานด้านการบริหารงานบุคคล 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม 
 

1.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามคีวามรู้ 
ความเข้าใจและเกิด
ทักษะในการสร้างและ
พัฒนาสื่อการเรียน
การสอน นวัตกรรม 
และนำมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนได้ 100 % 
2.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถ

1.ครูมีความรู้ความ
เข้าใจ  และสามารถ
พัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาไปพัฒนา
งานในหน้าท่ีตลอดทั้ง
นำเสนอเป็นผลงาน
ทางวิชาการในการขอ
กำหนดตำแหน่งที่
สูงข้ึน 
2.ครูมีความรู้ความ
เข้าใจและมีเทคนิคใน

     



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

สร้างเครื่องมือวัดผล 
ประเมินผลตามสภาพ
จริงได้อย่าง
หลากหลายและมี
ประสิทธิภาพ 
 

การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน อย่าง
หลากหลาย 
3.ครูมีความรู้ความ
เข้าใจและมีเทคนิค 
วิธีการ วัดประเมินผล
ตามสภาพจริงโดยใช้
เครื่องมือที่
หลากหลาย 
 
 

 กิจกรรมงานส่งเสริมการนิเทศภายใน    500.00  500.00   

 

งานส่งเสริมและพัฒนาความรู้เก่ียวกับ
การผลิตสื่อ นวัตกรรม โครงงาน โดยใช้
วัสดุท้องถ่ินและพัฒนาการใช้สื่อ
เทคโนโลยี (ICT)  แก่บุคลากรใน
โรงเรียน 

   500.00  500.00   

 
กิจกรรมอบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน  

   14,892.00  14,892.00   

 งานพัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ     500.00  500.00   

 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการนำภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาร่วมจัดการเรียนการ
สอน 

   500.00  500.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

 
การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอน และการวัดประเมินผลตามสภาพ
จริงโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 

   500.00     

2. โครงการสง่เสริมประสิทธิภาพการ
ทำงาน สร้างขวัญและกำลังใจของ
บุคลากร 

   ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาใน
โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม 
 

   ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  ได้รับการยก
ย่อง ชมเชย เชิดชู
เกียรติมีขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ี   
 

1.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  ท่ีมีความ
ประพฤติดี และปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ได้รับการยกย่อง 
ชมเชย เชิดชูเกียรติ 
 2.
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีขวัญ กำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน และ
สร้างศรัทธา ความ
เชื่อถือในวิชาชีพ 
 

     

 งานกีฬาสามัคค ี    9,500.00  9,500.00   
 งานคัดเลือกบุคลากรดีเด่น    500.00  500.00   

3. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
ประสิทธิภาพการทำงาน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน

1.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาความ
เข้าใจในหลักการและ

1.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
เข้าใจในหลักการและ

1,000.00  1,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม 

วิธีการพัฒนาจิตใจ
ของตนเองโดยวิธี
สมาธิและวิปัสสนา
กรรมฐาน 

2.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง
และต่อการทำงานบน
พ้ืนฐานแห่งศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล  
ตลอดจนสามารถ
ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างมี
ความสุขทั้งในชีวิต
ส่วนตัวและชีวิตการ
ทำงาน 

วิธีการพัฒนาจิตใจ
ตนเองโดยวิธีสมาธิ
และวิปัสสนา
กรรมฐานสามารถ
นำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันและ
การทำงานได้ 
2.ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดี
ต่อการทำงานบนหลัก
แห่งศีลธรรมคุณธรรม
จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

แผนงานด้านการบริหารทั่วไป 
1. โครงการปรับปรงุและพัฒนา

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
อาคารเรียน โรง
อาหาร ห้องน้ำ ห้อง
ประชุมทุกท่ี 

1.โรงเรียนมี  “ครูที่
พูดไม่ได้” ทันสมัย
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

1. โรงเรียนมี “ครูที่
พูดไม่ได้” ทันสมัย
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

     



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

2.มีแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร และเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า
และสอดคล้องกับ
บรรยากาศทาง
วิชาการ 65% 
3.โรงเรียนมีที่กำจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ 65% 
4.โรงเรียนมีสภาพ
พ้ืนที่เหมาะสม และ
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

2. โรงเรียนมี
แหล่งข้อมูลข่าวสาร 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่
มีคุณค่าและสอดคล้อง
กับบรรยากาศทาง  
วิชาการ 
3. โรงเรียนมีแหล่ง
กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ 
 

 ซ่อมแซมอาคารเรียน    15,000.00  15,000.00   
 ปรับปรุงห้องเรียน    5,000.00  5,000.00   
 ซ่อมแซมห้องประชุม    21,568.00  21,568.00   

2. โครงการสง่เสริมงานกิจการนักเรียน 1.นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม
จำนวน  315  คน 
2.คณะครูโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม
จำนวน     17  คน 

 

1.ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
นักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนวังม่วงพิทยา
คมมีคุณธรรม
จริยธรรม 

1.นักเรียน มีระเบียบ
วินัย รู้รักษ์สถาบัน 
ปฏิบัติตนอยู่ใน
ระบอบประชาธิปไตย
ได้ 
 2.นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมมี
คุณลักษณะที่พึง

     



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

2.ครู  บุคลากร
ทางการศึกษา  
นักเรียนและ
ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนวังม่วงพิทยา
คมสามารถอยู่ร่วม
บุคคลอื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ประสงค์สามารถอยู่
ร่วมบุคคลอื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 

 กิจกรรมวันไหว้คร ู    5,000.00  5,000.00   
 กิจกรรมวันปิยมหาราช    1,000.00  1,000.00   

 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   2,000.00  2,000.00   

 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ    1,000.00  1,000.00   
 วันเอดส์โลก    1,000.00  1,000.00   
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ    1,000.00  1,000.00   

 
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินี 

   2,000.00  2,000.00   

 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระ 

นางเจ้าสิริกิต์ิ (วันแม่แห่งชาติ) 

   6,000.00  6,000.00   

 

- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

   1,000.00  1,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

 

- วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหา
จักรีบรมวงค ์

   1,000.00  1,000.00   

3. - โครงการพัฒนาและปรับปรุงอนามัย
โรงเรียน 

1. นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม
จำนวน  315 คน 
2. คณะครู – 
อาจารย์โรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคมจำนวน      
18   คน 
3. นักการภารโรง
โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม จำนวน        
1   คน 
4. ประชากรตำบล
บ้านม่วง 
5. ประชากรตำบล
นางิ้ว 

      1.โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคมมีบุคลากรที่
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสมบูรณ์
ทั้งร่างกายละจิตใจ 
 2.บุคลากรใน
โรงเรียนวังม่วงพิทยา
คม ประชาชนตำบล
บ้านม่วงและตำบลนา
งิ้ว มีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์และแข็งแรง 

1.บุคลากรในโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม  
ประชาชนตำบลบ้าน
ม่วงและตำบลนางิ้ว  
มีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์และแข็งแรง  
2.หน่วยงานทาง
ราชการภายนอก
สถานศึกษา ได้มีส่วน
ในการเข้ามาดูแลด้าน
สุขภาพ และให้ความรู้
กับนักเรียนและ
บุคลากรภายใน
โรงเรียน   

 

     

 - โภชนาการ    500.00  500.00   

 - ย้ิมสวยฟันสะอาด    500.00  500.00   

 - ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน    500.00  500.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

 - อบรมเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน    500.00  500.00   

 - ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำป ี    2,000.00  2,000.00   

4. - โครงการพัฒนางานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม
จำนวน   315 คน 
2.คณะครูโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม
จำนวน     18 คน 

1.นักเรียนโรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคม มีระบบ
ดูแลนักเรียนที่เป็น
ปัจจุบันและต่อเน่ือง 
2.โรงเรียนมีเครือข่าย
ผู้ปกครองที่เข้มแข็ง 

1. โรงเรียนมีเครือข่าย
ผู้ปกครองที่เข้มแข็ง 
2. โรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชน 
3. นักเรียนมี
พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ลดลง 
4. ผู้ปกครองนักเรียน
มีส่วนร่วมในการ
สอดส่องดูแล
พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 
5. บรรเทาปัญหา
ความยากจนของ
นักเรียน ซึ่งอาจส่งผล
ต่อการเรียนของ
นักเรียน จนสามารถ
ทำให้ผลการเรียน
นักเรียนดีข้ึน 

     



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

 - กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียนรายบุคคล    10,000.00  10,000.00   

 - กิจกรรมคัดกรองนักเรียน    2,000.00  2,000.00   

 - กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน    10,000.00  10,000.00   

 
- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและ

บรรเทาสาธารณภัย 
   2,000.00  2,000.00   

 - กิจกรรมคุ้มครองเด็ก    2,000.00  2,000.00   

5. - โครงการ TO BE NUMBER ONE 1.นักเรียนโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม
จำนวน  315 คน 
2.คณะครูโรงเรียน
วังม่วงพิทยาคม
จำนวน   18 คน 

 

1.นักเรียนโรงเรียนวัง
ม่วงพิทยาคม ได้เข้า
ร่วมชมรม TO BE 
NUMBER ONE ต้ัง
ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE 
NUMBER ONE และมี
การดำเนินงานตาม
กิจกรรมของชมรม 

1.เยาวชนที่มีปัญหา
หรือต้องการความ
ช่วยเหลือได้รับ
คำปรึกษาแนะนำท่ี
ถูกต้องเหมาะสมจาก 
ผู้เชี่ยวชาญหรือเพ่ือน
อาสาสมัครทีผ่่านการ
อบรม 
2.เยาวชนได้รับ
ประสบการณ์และ
เพ่ิมพูนทักษะจากการ
ฝึกแก้ไขปัญหาและ
พัฒนา  EQ ทั้งด้วย 
ตนเองและจากกลุ่ม
เพ่ือนวัยเดียวกัน 

1,000.00  1,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

3.เยาวชนได้มีโอกาส
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์โดยการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่
สร้างสรรค์และ 
เสริมสร้างความสุข
ให้กับตนเองมีสถานที่
ที่เหมาะสม  และเป็น
ที่ยอมรับจากทุกฝ่าย
ในการทำกิจกรรมที่
สนใจร่วมกัน 
4.โรงเรียนมีชมรม ( 
TO BE NUMBER 
ONE) และศูนย์เพ่ือน
ใจวัยรุ่น  (FRIEND 
CORNER ) 

6. - โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.  นักเรียน
โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม                                           
จำนวน  315  คน 
2.  ครู บุคลากร
โรงเรียนวังม่วง
พิทยาคม                                     
จำนวน  18   คน   

1  สถานศึกษาได้
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  และ
สถานศึกษาได้
ยกระดับการศึกษาสู่
มาตรฐาน 
2   สถานศึกษามี
ผลผลิตที่ได้เป็น คนดี  

1  สถานศึกษาได้
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  
สถานศึกษาได้
ยกระดับการศึกษาสู่
มาตรฐาน 
  2สร้างความสัมพันธ์  
และการมีส่วนร่วม

2,000.00  2,000.00   



 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อโครงการกิจกรรม 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ 
งบประมาณที่

ใช้ไป 
งบประมาณ

คงเหลือ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

อุดหนุน 
รายหัว 
(บาท) 

จากส่วนอื่น
(ระบุ) 

3.  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน                
จำนวน  15    คน 

คนเก่ง  มีคุณธรรม
จริยธรรม  เป็นที่
ยอมรับในชุมชนและ
สังคม  สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุข      
 

ของชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 
3สถานศึกษามี
ผลผลิตที่ได้เป็น คนดี  
คนเก่ง  มีคุณธรรม
จริยธรรม  เป็นที่
ยอมรับในชุมชนและ
สังคม  สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมี
ความสุข      
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