
รายงานประจ าปขีองสถานศึกษาปกีารศกึษา ๒๕๕8  
ตอนที ่๑ 

ขอ้มลูพืน้ฐาน 

๑. ขอ้มลูทัว่ไป 
 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  ที่ตั้ง  ต าบลคลองใหญ่  อ าเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๑๗  โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๓๙-๕๘๑๑๙๒  e-mail : 
klongyai@ky.ac.th website www.ky.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑  ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  ๖  เนื้อท่ีเขตพ้ืนที่บริการ  ได้แก ่ เทศบาลต าบลคลองใหญ่  องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองใหญ่  องค์การบริหารส่วนต าบลไม้รูด  เทศบาลต าบลหาดเล็ก 

 ประวตัโิรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอคลองใหญ่ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
ตั้งอยู่ที่หมู่ที ่ ๗  ต าบลคลองใหญ่  อ าเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  อยู่ในเขตการปกครองขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองใหญ่  กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งขึ้นเม่ือ วันที่ ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๘  
โดยการอนุมัติของ ดร.นิพนธ์  ศศิธร พณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยนั้น 

 ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้เปิดการสอน ม.ศ.๑ - ม.ศ.๒ โดยเปิดสอนเป็นสาขาของโรงเรียนตราษ 
ตระการคุณ  และได้ใช้อาคารของโรงเรียนชุมชนวัดคลองใหญ่เป็นสถานที่เรียน ให้ใช้ชื่อว่า       
“โรงเรียนตราษตระการคุณ สาขาคลองใหญ่” โดยมีนายประดิษฐ์  ดวงนภา  เป็นหัวหน้าสาขาต่อมาใน  
ปีการศึกษา  ๒๕๑๘  ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.ศ.๑ - ม.ศ.๓)  รวม ๓ ระดับ ระดับละ  
๑ ห้องเรียน  มีนักเรียน ๙๔ คน ครู ๙ คน นักการภารโรง ๑ คน โดยมี นายสง่า   รอดพิเศษ เป็น
ครูใหญ่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

 ต่อมามีการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ก. จ านวน ๑๔ หอ้งเรียน เสร็จใน                
วันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๒๒  จึงย้ายมาอยู่  ณ  ที่ตั้งปัจจุบัน  เมื่อวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๒๒ 

 ปัจจุบันโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเปิดสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  (ม.๑ - ม.๖)  จ านวน  ๒๘ ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๙๙๑  คน  มีผู้บรหิาร ๓ คน 
ข้าราชการครู  41  คน  พนักงานราชการ  จ านวน  8  คน  ครูอัตราจ้าง  จ านวน  1  คน  ครูต่างชาติ 
จ านวน  2  คน  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  ๑ คน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  จ านวน  ๑  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ  
จ านวน  ๑  คน  นักการภารโรง จ านวน ๒ คน และพนักงานขับรถ ๑ คน ลูกจ้าง ๑ คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
15 มีนาคม ๒๕๕8) โดยมี นายส าเนา บุญมาก เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 



๒ 
  

 
รปูที ่๑ แผนทีโ่รงเรยีนคลองใหญว่ิทยาคม 

 

๒. ขอ้มลูดา้นการบริหาร 
๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน นายส าเนา  บุญมาก   โทรศัพท์ ๐๘๕-๐๙๐-๘๙๒-๙   

e-mail…………….…………-………………………… วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.  สาขา การบริหารการศึกษา 

ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๔๘  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๙ ปี ๓ เดือน 

๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน  2 คน 

    ๒.๑ นางสาวเนตรนภา  ทาเวช  โทรศัพท ์081-552-6951  e-mail …………-…..……  

วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝุาย
บริหารงานทั่วไป เริ่มด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 9  มิถุนายน ๒๕5๘   

    ๒.๒ นายศักดิ์ระพี  นกน้อย  โทรศัพท์ 083-711-6662 e-mail ………….……-……………… 
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม.  สาขา การบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝุาย
บริหารงานวิชาการ เริ่มด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 15  มิถุนายน ๒๕5๘   

 

 
    



๓ 
  

๓. ข้อมลูนักเรยีน (ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ปีการศึกษา ๒๕๕8) 

     ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 991 คน 

     ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 991 คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดบัชัน้
เรยีน 

จ านวน
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลีย่ต่อ
ห้อง ชาย หญิง 

ม.๑ ๖ 93 ๑๐๖ 199 33 
ม.๒ ๖ 105 ๑๐๔ 209 ๓๕ 
ม.๓ 6 96 96 192 32 
ม.๔ 4 63 88 151 38 
ม.๕ ๓ 59 71 130 43 
ม.๖ 3 63 47 110 37 
รวม ๒8 479 512 991 ๓5 

 หมายเหต ุ: ปัจจุบันยอดนักเรียน  ณ  วันที่  31  มีนาคม  ของปีการศึกษา  ๒๕๕8  มีนักเรียน
รวม ๙46 คน มีสาเหตุ ดังนี้ นักเรียนขาดเรียนนานเป็นเวลานานติดต่อกัน ได้ท าบันทึกติดตาม
แขวนลอยและจ าหน่ายออก 11 คน บันทึกติดตามแขวนลอย 17 คน ย้ายติดตามผู้ปกครอง 16 คน 
ลาออกเพ่ือประกอบอาชีพ 8 คน ย้ายเข้าศึกษาต่อ 7 คน  

๓) จ านวนนักเรียนที่มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนบัสนนุ    
  การสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)      920 คน คิดเป็นร้อยละ 97.25 

๔)  จ านวนนักเรียนที่มนี้ าหนักสว่นสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย      920  คน คิดเป็นร้อยละ 97.25 
๕) จ านวนนักเรียนที่มีความบกพรอ่งเรียนร่วม             7    คน  คิดเป็นร้อยละ   0.73 

 หมายเหตุ : จ าแนกเป็น นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 3 คน ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 จ านวน 1 คน 
และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 คน 

๖) จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ                26   คน  คิดเป็นร้อยละ 2.75 
 หมายเหตุ : นักเรียน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 

 แนวทางการแก้ไข 
 นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกาย น้ าหนักส่วนสูง ภาวะทุพโภชนาที่ต่ ากว่าเกณฑ์ ทางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดโปรแกรมการออกก าลังกาย การบริโภคอาหารให้เป็นไปตาม
สุขลักษณะให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวเพ่ือให้นักเรียนน าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและความ
เจริญเติบโตของร่างกาย  

๗) จ านวนนักเรียนปญัญาเลิศ         -    คน  คิดเป็นร้อยละ   - 
๘) จ านวนนักเรียนต้องการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ -    -    คน คิดเป็นร้อยละ   - 
๙) จ านวนนักเรียนทีล่าออกกลางคนั (ปจัจุบัน)   ๘   คน  คิดเป็นร้อยละ  0.81 



๔ 
  

 (ค านวณจากยอดนักเรียน ๙91 คน ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ปกีารศึกษา ๒๕๕8) 
๑๐) สถิติการขาดเรียน    16 คน  คิดเป็นร้อยละ  1.61 

 (ค านวณจากยอดนักเรียน ๙91 คน ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ปกีารศึกษา ๒๕๕8) 
๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชัน้    5   คน   คิดเป็นร้อยละ ๐.52 

 หมายเหต ุ: เนื่องจากในปีการศกึษา ๒๕๕๘ มีนักเรียน 5 ราย ขาดเรียนนาน จึงท าบนัทึกติดตามและขอ
แขวนลอย จึงต้องเรียนซ้ าชั้น (ค านวณจากยอดนักเรียน ๙58 คน ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 
๒๕๕8) 

๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ๒88  คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๑80  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 107  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน ๑ : 24 
 (ค านวณจากยอดนักเรียน ๙91 คน ณ วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน และข้าราชการครู) 

๑๔) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนนัทนาการ 
  868 คน  คิดเป็นร้อยละ 91.75 

๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผูป้กครอง 883 คน  คิดเป็นร้อยละ 93.34 
๑๖) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนทีด่ีของโรงเรียน 881 คน  คิดเป็นร้อยละ 93.13 

 หมายเหตุ : ในปีการศึกษา ๒๕๕8 มีนักเรียนมีประวัต ิ
(ค านวณจากยอดนักเรียน ๙46 คน ณ วันที่ 31 มีนาคม ปีการศึกษา ๒๕๕8) 

๗) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทัง้ในและนอกประเทศ   
  ๙21 คน คิดเป็นร้อยละ 97.36 

๑๘) จ านวนนักเรียนที่มบีันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสบืค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
  940 คน คิดเป็นร้อยละ 99.36 

(ค านวณจากจ านวนนักเรียนที่เข้าศึกษา/สบืค้นจากเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างสม่ าเสมอในคาบว่าง และจ านวน
นักเรียนที่ท าบันทึกรักการอ่าน) 
๑๙) จ านวนนักเรียนทีผ่่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

  ๙๔6 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๒๐) จ านวนนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่ก าหนดใน 

 หลักสูตรสถานศึกษา  ๙๔6 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 



๕ 
  

๔. ข้อมลูครแูละบุคลากร (ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ) 

 ครปูระจ าการ  :  ฝุายบริหารและสนับสนุนการสอน 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/ 
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วิชา เอก 
จ านวนครัง้/
ชั่วโมงทีร่บั

การพฒันา/ป ี
๑. นายส าเนา  บุญมาก ๕๒ปี 

 
31 ปี ผอ.โรงเรียน 

ช านาญการพิเศษ 
กศ.ม. บริหารการศึกษา 151 

๒. นางสาวเนตรนภา  ทาเวช   35 7ปี รอง ผอ.รร. 
ฝุายบริหารทั่วไป 

กศบ. 
กศ.ม. 

วิทยาศาสตร-์ฟิสิกส์ 
บริหารการศึกษา 

128 

๓ นายศักดิ์ระพี  นกน้อย 30 7ปี รอง ผอ.รร. 
ฝุายบริหารงาน

วิชาการ 

วทม. 
กศ.ม. 

ฟิสิกส ์
บริหาร-การศึกษา 

106 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

ที่ ชือ่ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนครัง้/

ชั่วโมงทีร่บัการ
พัฒนา/ป ี

๑. นางบานช่ืน  ประไพ ๔7ปี ๒3ป ี คร/ูคศ.๒ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๓ ม.๖,กิจกรรม
เพิ่มเวลารู้ /ม.3 

200 

๒. นายภัทรวัฒน ์ เขียวขจ ี ๒9ปี 
 

6ป ี คร/ูคศ.๒ กศ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๒ ม.๔, 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ /ม.3 

64 

๓. นางสาวคณภร  อัตจรติ ๓4ปี 
 

5ปี  
 

คร/ูคศ.๑ ค.บ. 
กศ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหาร

การศึกษา 

ภาษาไทย/ม.๒ ม.๕,IS /ม.1,
ม.4  กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ /ม.3 

112 
 

๔. นายวิเชียร วรรณภากร 25ปี 
 

1ป ี 
10เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.1 ม.๕, IS /ม.1 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ /ม.1 

192 

๕. นางสาวนัทกานต์ สวาสดิ ์ 33ป ี 1ป ี 
10เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.๑ ม.๖,IS /ม.4 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ /ม.2 

120 

๖. นางสาวจิรายุ กระแสโสม 25ปี 10เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การสอน
ภาษาไทย 

ภาษาไทย/ม.3 ,IS /ม.1
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ /ม.1,ม.2 

104 

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ านวนครั้ง/ชัว่โมง
ทีร่บัการพฒันา/ป ี

7 นางสุวิมล   สุขสวัสดิ ์ ๓7ปี 
 

15ปี 
 

คร/ูคศ.๒ ศษ.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร ์
บริหาร

การศึกษา 

คณิตศาตร/์ม.๓ 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู ้
/ม.2,ม.3 
 
 

216 



๖ 
  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน้ จ านวนครั้ง/ชัว่โมง
ทีร่บัการพฒันา/ป ี

8 นายวันชัย  พละราด ๓7ปี 
 

7ปี  
 

คร/ูคศ.๑ ค.บ. 
กศ.ม. 

คณิตศาสตร ์
บริหาร

การศึกษา 

คณิตศาตร/์ม.๓  
กิจกรรมเพิ่มเวลารู ้
/ม.2,ม.3 

152 

9 นางสาวปัญจพร  อาบหริัญ 33ป ี 7ป ี คร/ูคศ.๑ กศ.บ. 
ศศ.บ. 

คณิตศาสตร ์
ศิลปศาสตร์

บัณฑิต 

คณิตศาตร/์ม.๑ 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู ้
/ม.2,ม.3  

160 

10 นางสาวกัลยาณี หนูพัด ๒8ปี  5ป ี คร/ูคศ.๑ กศ.บ คณิตศาตร ์ คณิตศาตร/์ม.๔  ม.
๕,ม.6 กิจกรรมเพิ่ม
เวลารู ้/ม.2,ม.3 

128 

11 นางสาวบงกชรัตน์  เจรญิทวี ๒5ปี 1ป ี 
10เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาตร/์ม.๔  
ม.๕ กิจกรรมเพิม่
เวลารู ้/ม.2,ม.3 

160 

12 นายวัชรพร แสงสว่าง ๒5ปี 1ป ี 
10เดือน 

ครูผู้ช่วย กศ.บ คณิตศาตร ์ คณิตศาตร/์ม.๑ 
ม.5,ม.6 กิจกรรม
เพิ่มเวลารู ้ม.2,ม.3 

148 

13 นางวาสิฐฐี  เจริญผล ๒5ปี 
 

1ป ี 
10เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาตร/์ม.๑   
ม.๒ กิจกรรมเพิม่
เวลารู ้/ม.2,ม.3 

128 

14 นางสาวนิรัญชนา  แก้วบัวขาว 24ปี 4เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาตร/์ม.๒
กิจกรรมเพิ่มเวลารู ้
/ม.2,ม.3 

80 

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนครั้ง/

ชัว่โมงที่รบัการ
พฒันา/ป ี

15 นางพัชรียา  นะทีวาส 41ป ี 19ป ี คร/ูคศ.๒ ค.บ. 
ศศ.ม. 

เคม ี
ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต 

เคมี/ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ /
ม.2,ม.3 

232 

16 นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย 37ปี 14ป ี คร/ูคศ.๒ วท.บ. 
 

วท.ม. 

ชีววิทยาประยุกต ์
ชีววิทยาศึกษา 

วิทยาสาสตร์/ม.1 ชีว 
วิทยา/ ม.๕ ม.๖ กิจ 
กรรมเพิ่มเวลารู้ /ม.3 

248 

17 นางสาวด ารสัศิริ สัจจาธรรม 30ป ี 7ปี คร/ูคศ.๑ วท.บ ชีววิทยา วิทยาสาสตร์/ม.1 ชีว 
วิทยา/ ม.5 ม.4 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ /
ม.2,ม.3 

112 

18 นางสาววารณุ ี อิทธิพัทธ์อเนก 35ป ี 4ป ี คร/ูคศ.๑ ศษ.บ. เคม ี วิทยาสาสตร์/ม.2 
เคมี/ ม๔ กิจกรรม
เพิ่มเวลารู้ /ม.2,ม.3 

 
224 



๗ 
  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ 
จ านวนครั้ง/

ชัว่โมงที่รบัการ
พฒันา/ป ี

19 นางสาวจุฑาวดี  ศรเีชียงสา 26ปี 9เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วิทยาสาสตร/์ม.3 
โลกและอวกาศ/ 
ม.4,ม.6 กิจกรรม
เพิ่มเวลารู ้/ม.3 

96 

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

ที ่ ชือ่ – ชือ่สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วชิา เอก สอนวชิา/ชัน้ 
จ านวนครั้ง/

ชัว่โมงที่รบัการ
พฒันา/ป ี

20 นายทนง  สังวาลย ์ 33ป ี 5ป ี คร/ูคศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์/ม.2
ประชากรฯ/ม.5     
การเงินฯ/ม.5 การ
ปกครองฯ/ม.6 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ /ม.
1 ม.3 

64 

21 นางสาวชไมพร ดวงแก้ว 28ป ี 5ป ี คร/ูคศ.๑ กศ.บ 
กศ.ม 

สังคมศึกษา 
บริหาร

การศึกษา 

สังคมศึกษา/ม.๑ 
ประวัติศาสตร์/ม.๕ 
การปกครองฯ/ม.6
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ /ม.
1 ม.3 

112 

22 นายศุภกิตติ ์ ศรีบุตร ๓3ป ี 4ป ี คร/ูคศ.๑ ศศ.บ. 
 

รัฐ
ประศาสน
ศาสตร ์

ประวัติศาสตร์/ม.1
ประวัติศาสตร์/ม.3
เหตุการณ์ปัจจุบัน/ม.6 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ /ม.
1 ม.3 

120 

23 นางสาวสุนทรา  ฝอยทอง 30ป ี 4ป ี คร/ูคศ.๑ ค.บ. สังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์/ม.4
อาเซียนศึกษา/ม.3
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ /ม.
1 ม.3 

24 

24 นางสาวภัทราภรณ์ อินทสุวรรณ 24ปี 2เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ 
 

สังคมศึกษา
ฯ 
 

สังคมศึกษา/ม.1
ประวัติศาสตร์/ม.2
พุทธศาสนา/ม.4
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ /ม.
1 ม.3 

40 

25 นายสุรยิา  ฮุยประโคน 35ป ี 3เดือน ครูผู้ช่วย บธ.บ. 
ป.บฑ 

การจัดการ
ทั่วไป 

สังคมศึกษา/ม.๓ 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู ้/
ม.1 ม.3  

40 

 

 

 



๘ 
  

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 

ที ่ ชือ่ – ชือ่สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วชิา เอก สอนวชิา/ชัน้ 
จ านวนครั้ง/

ชัว่โมงที่รบัการ
พฒันา/ป ี

26 นายวีระ  มนตรีวงษ ์ 53ปี 30ปี ครู/คศ.๓ ค.บ. ดนตรี
ศึกษา 

ศิลปะ/ม.๑ 
กิจกรรมเพิ่มเวลา
รู้ /ม.1 ม.2   

96 

27 นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรีพรม 26ปี 1ปี 
๑๐ 

เดือน 

ครูผู้ช่วย ศษ.บ
. 

ศิลปศึกษา ศิลปะ/ม.2ดนตรี/
ม.๔ ม.๕กิจกรรม
เพิ่มเวลารู้ /ม.1 
ม.2   

216 

28 นายจตุพร  พุ่มเรียบ 30ปี 1ปี ครูผู้ช่วย ศษ.บ
. 

นาฏศิลป ์ ศิลปะ/ม.2 ดนตรี 
/ม.๕นาฎศิลป์/  
ม.4 ม.5 ม.6
กิจกรรมเพิ่มเวลา
รู้ /ม.1 ม.2   

128 

กลุม่สาระการเรยีนรู้สขุศกึษา และพลศึกษา 

ที ่ ชือ่ – ชือ่สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วชิา เอก สอนวชิา/ชัน้ 
จ านวนครั้ง/

ชัว่โมงที่รบัการ
พฒันา/ป ี

29 นางกัญณิญาพัทน์   มนตรีวงษ์ 49ปี 27ปี ครู/คศ.๓ วท.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ/ม.5 ม.
๖ กิจกรรมเพิ่ม
เวลารู้ /ม.1 ม.2   

164 

30 นายวชิย์วศิน  พิมพ์เทศ 34ปี 3เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ/ม.3 ม.
4 แบดมินตัน/ม.
4กิจกรรมเพิ่ม
เวลารู้ /ม.1 ม.2   

128 

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ที ่ ชือ่ – ชือ่สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วชิา เอก สอนวชิา/ชัน้ 
จ านวนครั้ง/

ชัว่โมงที่รบัการ
พฒันา/ป ี

31 นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว 48ป ี 24ป ี คร/ูคศ.๓ กศ.บ. คหกรรม
ศาสตร ์

การงาน/ม.1 แนะแนว/ม๓ 
ม๖ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้/ม.1 

316 

32 นางอุบลรัตน ์ ถึกสุวรรณ 50ป ี 21ป ี คร/ูคศ.๒ ศศ.บ. การจัดการ
ทั่วไป 

การงาน/ม๒ ม๓ กิจกรรม
เพิ่มเวลารู้ /ม.2 

72 

33 นายวรวิทย ์ สังข์เอียด 36ป ี 10ป ี คร/ูคศ.๒ บธ.บ คอมพิวเตอร์ การงานม๓ คอมพิวเตอร์ม5 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้/ม.1 ม.2 

72 

34 นางสาวมัทร ี ขนรกุล 
 
 

33ป ี 11ป ี คร/ูคศ.๒ ค.บ. 
ศศ.ม. 

คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีฯ 

คอมพิวเตอร์/ม1 ม๖ การ
งาน/ม1 กิจกรรมเพิ่มเวลารู้/
ม.1 ม.2 

200 



๙ 
  

ที ่ ชือ่ – ชือ่สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วชิา เอก สอนวชิา/ชัน้ 
จ านวนครั้ง/

ชัว่โมงที่รบัการ
พฒันา/ป ี

35 นายจักรกฤษณ์ แท่นยัง้ 34ปี 6ป ี คร/ูคศ.๑ วท.บ 
กศ.ม. 

คอมพิวเตอร์ 
การบริหาร
การศึกษา 

การงาน/ม๒ คอมพิวเตอร์/
ม4 กิจกรรมเพิ่มเวลารู้/ม.2 

104 

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
ที ่ ชือ่ – ชือ่สกลุ อาย ุ อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วชิาเอก สอนวชิา/ชัน้ จ านวนครั้ง/
ชัว่โมงที่รบัการ

พฒันา/ป ี
36 นายมนัส  ถึกสุวรรณ 54ป ี 21ป ี คร/ูคศ.2 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ม๑ กิจกรรมเพิ่ม

เวลารู้ /ม.2 ม.3 
96 

37 นางสาววิภาพร ธรรมนามจิต 33ป ี 5ป ี คร/ูคศ.๑ ศศ.บ. ภาษา 
อังกฤษธุรกิจ 

อังกฤษ/ม๔ ม๖ กิจกรรม
เพิ่มเวลารู้ /ม.2 ม.3 

152 

38 นางสาวพรรณี  หรี่จินดา 30ป ี 7ป ี คร/ูคศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ม.2 กิจกรรมเพิ่ม
เวลารู้ /ม.2 ม.3 

128 

39 นางสาวปรารถนา ศรีสงกา ๒6ปี 1ป ี๖ 
เดือน 

ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาจีน จีน/ม๑ ม3 กิจกรรมเพิ่ม
เวลารู้ /ม.2  

112 

40 นางสาวจิราพร  แก้วบัวโฮม 24ป ี 8 เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

อังกฤษ/ม.3 กิจกรรมเพิ่ม
เวลารู้ /ม.1 ม.2 

80 

41 นางสาวกีรติ  เทพมนตร ี 29ป ี 2เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. การสอน
ภาษาจีน 

จีน/ม.2กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
/ม.2  

24 

พนกังานราชการ 

ที ่ ชือ่ – ชือ่สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วชิา เอก สอนวชิา/ชัน้ 
จ านวนครั้ง/

ชัว่โมงที่รบัการ
พฒันา/ป ี

42 นางจันทิมา  มณีสุปัญญา 36ปี ๙ปี พนักงาน
ราชการ 

บธ.บ การจัด    
การทั่วไป 

การงาน/ม.๒ ม.๔  
ม.๕ ม.6กิจกรรมเพิ่ม
เวลารู้ /ม.1 ม.2 

104 

43 นายดิเรก  ขนรกุล 40ปี ๙ปี พนักงาน
ราชการ 

วท.บ. วิทยาศาสตร ์
การกีฬา 

สุขศึกษาม.3 ม.4กรีฑา
ม.2 กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
/ม.1 ม.2 

168 

44 นางธีรกานต์ กุมภะ 35ปี ๕ปี 
๙เดือน 

พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/ม๓ ม๕ 
ม๖ กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 
/ม.2 ม.3 

176 

45 นางเกตวุล ี สังวาลย์ 32ปี ๔ปี 
๑๑เดือน 

พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ม๒กิจกรรม
เพิ่มเวลารู/้ม.1 ม.3 

40 

46 ว่าท่ีร.ต.หญิงจิราภา บรรดาศักดิ ์ 28ป ี  พนักงาน
ราชการ 

วทบ. วิทยาศาสตร์
การกีฬาและ
สุขภาพ 

สุขศึกษา/ม1 เทเบิล
เทนนิส/ม1กิจกรรม
เพิ่มเวลารู้ /ม.2  

128 



๑๐ 
  

ที ่ ชือ่ – ชือ่สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วชิา เอก สอนวชิา/ชัน้ 
จ านวนครั้ง/

ชัว่โมงที่รบัการ
พฒันา/ป ี

47 นางสาวศุภพิชญ์  ธ ารงเวชช 28ปี  พนักงาน
ราชการ 

ศ.บ. 
ศษ.บ 

ตกแต่งภายใน 
หลักสตูรฯ 

ศิลปะ/ม๓ ม๖กิจกรรม
เพิ่มเวลารู้ /ม.2 ม.3 

164 

48 นายภิรมณ์ศักดิ์  สมสมัย 32ปี  พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. พละศึกษา ฟุตบอล ม.2 ม.6 
บาสเกตบอล/ม.5 

112 

49 นางสาวทิพย์สุดา  กล้าแข็ง 25ปี 1 ปี  
5เดือน 

พนักงาน
ราชการ 

ค.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์/ม.3 
ฟิสิกส์/ม.4 ม.5 ม.6 
โลกและอวกาศ/ม.6 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ /ม.
2 ม.3 

88 

หมายเหต ุ: ข้อมูลสรุปผลการพัฒนาบุคลากร ฝุายบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕8 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ๔6 คน  คิดเป็นร้อยละ 93.87 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.12 

ครอูัตราจา้ง 

ที ่ ชือ่ – ชือ่สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วชิา เอก สอนวชิา/ชัน้ 
จ านวนครั้ง/

ชัว่โมงที่รบัการ
พฒันา/ป ี

50 นางสาววิลาวรรณ  จันทร์น ี 24ปี 6เดือน ครูอัตรา
จ้าง 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ม.1 วิทยาศาสตร ์
/ม.2 โลกและอวกาศม.5 ม.6 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู ้/ม.2 ม.3 

 
168 

ครชูาวตา่งชาต ิ

ที ่ ชือ่ – ชือ่สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วชิา เอก สอนวชิา/ชัน้ 
จ านวนครั้ง/

ชัว่โมงที่รบัการ
พฒันา/ป ี

51 นายเพียะตรา  สวน 32ป ี 4ป ี ครูอัตรา
จ้าง 

พธ.บ. พระพุทธ 
ศาสนา 

ภาษเขมร/ม๑ ม๕ ม๖ กิจกรรม
เพิ่มเวลารู ้/ม.2 ม.3 

 
56 

52 นายสุวรรณี  แสงทอง ๓9ปี 4ป ี ครูอัตรา
จ้าง 

พธ.บ. พระพุทธ 
ศาสนา 

ภาษเขมร /ม๒ ม๓ กิจ 
กรรมเพิม่เวลารู ้ม.2 ม.3 

56 

นสิติฝึกสอน  

ที ่ ชือ่ – ชือ่สกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหนง่/
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วชิา เอก สอนวชิา/ชัน้ 
จ านวนครั้ง/

ชัว่โมงที่รบัการ
พฒันา/ป ี

53 นางสาวพัชรี ศรีสวสัดิ ์ 22ปี 1ปี นิสิต
ฝึกสอน 

ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์/ม.2 ชีววิทยา /ม.4 
ม๕ กิจกรรมเพิม่เวลารู ้/ม.2 ม.3  

 
- 

หมายเหต ุ: ข้อมูลสรุปผลการพัฒนาบุคลากร ฝุายบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕8 



๑๑ 
  

๕. ข้อมลูอาคารสถานที ่ 

 อาคารเรียนจ านวน  ๒ หลัง อาคารประกอบจ านวน ๕ หลัง ส้วม 1 หลัง สระว่ายน้ า - สระ 
สนามเด็กเล่น - สนาม สนามฟุตบอล ๑ สนาม สนามบาสเก็ตบอล ๑ สนาม สนามเทนนิส - สนาม อ่ืนๆ 
(ระบุ) สนามตะกร้อ ๑ สนาม บ้านพักครู 6 หลัง 

๖. ข้อมลูงบประมาณ 

  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรบั จ านวน/บาท รายจา่ย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๓,๕๕๒,๕๐๐ งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๑๒,๕๙๖,๗๖๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๓,๐๗๒,๑๐๐ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๓,๐๗๒,๑๐๐ 
เงินอ่ืนๆ (เงินเดือน-ค่าจ้าง) ๑๒,๕๙๖,๗๖๐ งบอ่ืนๆ(ระบุ) - 

รวมรายรบั ๑๙,๒๒๑,๓๖๐ รวมรายจา่ย ๑๕,๖๖๘,๘๖๐ 
 

งบด าเนินการ/เงนิเดือนเงนิคา่จ้าง      คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๔ ของรายรับ 

งบพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๘ ของรายรับ 

๗. ข้อมลูสภาพชมุชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเมืองมีประชากรประมาณ ๒๒,๘๗๘ 
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีกรมอุตุวิทยา วัดคลองใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารออมสิน  ตลาดสดเทศบาลคลองใหญ่ 
เทศบาลคลองใหญ่ ว่าที่การอ าเภอคลองใหญ่ สถานีต ารวจ สาธารณะสุข โรงงานแปรรูปอาหารทะเล
แห้งและท่าเทียบเรือ 

 อาชีพหลักของชุมชน คือ ประมง รับจ้างทั่วไปและค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ขบวนแห่สักการะศาลเจ้าแม่ทับทิม 

  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.๔ อาชีพหลัก คือ ประมง ร้อยละ ๗๐ รับจ้าง
ทั่วไป ร้อยละ ๒๐ และค้าขาย ร้อยละ ๑๐ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๐ ศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 
๑๐ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๑๕๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท จ านวนคน
เฉลี่ยต่อครอบครัว ๔ คน 

 ๓) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  

  ข้อจ ากดั : สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตชุมชนปกครองโดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ใหญ่ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ผู้ปกครองส่วนหนึ่งประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ตกงาน ขาดรายได้จุล
เจือครอบครัว ต้องประกอบอาชีพไม่มีเวลาอยู่กับนักเรียน ท าให้มีปัญหาทางด้านการปกครอง นักเรียน
บางคนประพฤตินอกกรอบ มีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการ



๑๒ 
  

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ปกครองบางคน จึงมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูและช่วยเหลือด้านการเรียน
ของบุตรหลานน้อยมาก ท าให้มีนักเรียนจ านวนหนึ่งที่ด้อยโอกาสและเรียนรู้ได้ช้า 

โอกาส :  ชุมชนเห็นความส าคญัและให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา โดยเสยีสละเวลา  
และบรจิาคเงินซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้และจ้างครูต่างชาติ ให้สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สถานศึกษาได้น าภมูิปัญญาท้องถิ่นมาสอนในสถานศึกษา โดยเชญิวิทยากรภูมิปญัญาท้องถิ่นมาให้ค าแนะน า เช่น การ
ประกอบอาหารท้องถิ่น การสานหมวก การสานพัด การจักสานเครื่องใช้ด้วยไม้ไผ่และการใช้ภาษากัมพูชา ภาษาจีน ใน
การสื่อสาร เป็นต้น  

๘. โครงสร้างหลักสตูรสถานศกึษา 

 ปีการศึกษา ๒๕๕8  มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และ
เวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

โครงสรา้งหลักสตูรโรงเรยีนคลองใหญว่ทิยาคม 
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 - 3 ปกีารศึกษา 2558 

แผนการเรยีน พหภุาษา 

สาระการเรียนรู ้

ม.1 ม.2 ม.3 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. 

วชิาพืน้ฐาน 

ภาษาไทย 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

คณิตศาสตร ์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

สุขศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

พลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

การงานอาชีพฯ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

ภาษาอังกฤษ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

รวม 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 

วชิาเพิม่เตมิ 

วิทยาศาสตร ์ 1.0 40     1.0 40     1.0 40     

คณิตศาสตร ์ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 



๑๓ 
  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40                     

ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

ภาษาจีน 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.5 60 1.0 40 1.0 40 

ภาษาเขมร 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.5 60 1.0 40 1.5 60 

อาเซียนศึกษา                      0.5 20 

หน้าที่พลเมือง 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

IS1 1.0 40                     

IS2     1.0 40                 

รวม 7.5 300 5.5 220 5.5 220 5.5 220 5.5 220 5.5 220 

รวมพืน้ฐาน/เพิม่เตมิ 18.5 740 16.5 660 16.5 660 16.5 660 16.5 660 16.5 660 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

แนะแนว   20   20   20   20   20   20 

ลูกเสอื-เนตรนาร ี   20   20   20   20   20   20 

ชุมนุม   20   20   20   20   20   20 

เพื่อสังคมฯ   15   15   15   15   15   15 

รวม   75   75   75   75   75   75 

รวมทั้งหมด   815   735   735   735   735   735 

รวมปีการศกึษา  1550 ชั่วโมง   1470 ชั่วโมง   1470 ชั่วโมง  

รวมตลอดหลักสูตร  4490 ชั่วโมง  

 

 

โครงสรา้งหลักสตูรโรงเรยีนคลองใหญว่ทิยาคม 
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 - 3 ปกีารศึกษา 2558 

แผนการเรยีน ทัว่ไป 

สาระการเรียนรู ้

ม.1 ม.2 ม.3 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. 

วชิาพืน้ฐาน 

ภาษาไทย 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

คณิตศาสตร ์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 



๑๔ 
  

สุขศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

พลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

การงานอาชีพฯ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

ภาษาอังกฤษ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

รวม 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 

วชิาเพิม่เตมิ 

คณิตศาสตร ์ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

วิทยาศาสตร ์ 1.0 40     0.5 20     0.5 20     

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40                     

ภาษาจีน 1.0 40         1.0 40     0.5 20 

ภาษาเขมร 1.0 40     0.5 20     0.5 20     

อาเซียนศึกษา                      0.5 20 

หน้าที่พลเมือง 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

IS1 1.0 40                     

IS2     1.0 40                 

รวม 6.5 260 2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 

รวมพืน้ฐาน/เพิม่เตมิ 17.5 700 13.5 540 13.5 540 13.5 540 13.5 540 13.5 540 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

แนะแนว   20   20   20   20   20   20 

ลูกเสอื-เนตรนาร ี   20   20   20   20   20   20 

ชุมนุม   20   20   20   20   20   20 

เพื่อสังคมฯ   15   15   15   15   15   15 

รวม   75   75   75   75   75   75 

รวมทั้งหมด   775   615   615   615   615   615 

รวมปีการศกึษา  1390 ชั่วโมง   1230 ชั่วโมง   1230 ชั่วโมง  

รวมตลอดหลักสูตร  3850 ชั่วโมง  

 

 

 

 

 

 



๑๕ 
  

โครงสรา้งหลักสตูรโรงเรยีนคลองใหญว่ทิยาคม 
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 - 3 ปกีารศึกษา 2558 

แผนการเรยีน ห้องเรยีนพิเศษ MEP 

สาระการเรียนรู ้

ม.1 ม.2 ม.3 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. 

วชิาพืน้ฐาน 

ภาษาไทย 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

คณิตศาสตร ์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

วิทยาศาสตร ์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

ประวัติศาสตร ์ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

สุขศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

พลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

ศิลปะ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

การงานอาชีพฯ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

ภาษาอังกฤษ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

รวม 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 

วชิาเพิม่เตมิ 

คณิตศาสตร ์ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

วิทยาศาสตร ์ 1.0 40     1.0 40     1.0 40     

ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

ภาษาจีนในชวีิตประจ าวัน  0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

ภาษาเขมรในชีวิตประจ าวัน  0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

อาเซียนศึกษา                      0.5 20 

หน้าที่พลเมือง 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

IS1 1.0 40                     

IS2     1.0 40                 

รวมเพิ่มเตมิ 6.5 260.0 5.5 220.0 5.5 220.0 4.5 180.0 5.5 220.0 5.0 200.0 

รวมพืน้ฐาน/เพิม่เตมิ 17.5 700.0 16.5 660.0 16.5 660.0 15.5 620.0 16.5 660.0 16.0 640.0 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

แนะแนว   20   20   20   20   20   20 

ลูกเสอื-เนตรนาร ี   20   20   20   20   20   20 

ชุมนุม   20   20   20   20   20   20 

เพื่อสังคมฯ   15   15   15   15   15   15 

รวม   75   75   75   75   75   75 



๑๖ 
  

รวมทั้งหมด   775   735   735   695   735   715 

รวมปีการศกึษา  1510 ชั่วโมง   1430 ชั่วโมง   1450 ชั่วโมง  

รวมตลอดหลักสูตร  4390 ชั่วโมง  

 

โครงสรา้งหลักสตูรโรงเรยีนคลองใหญว่ทิยาคม 
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 - 6 ปกีารศึกษา 2558 

แผนการเรยีน วทิย-์คณติ 

สาระการเรียนรู ้

ม.4 ม.5 ม.6 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. 

วชิาพืน้ฐาน 

ภาษาไทย 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

คณิตศาสตร ์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60         

วิทยาศาสตร ์ 4.5 180 1.5 60                 

สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.0 40 1.0 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

ศิลปะ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

การงานอาชีพฯ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

รวม 11.0 440 8.0 320 6.5 260 6.5 260 4.5 180 4.5 180 

วชิาเพิม่เตมิ 

ภาษาไทย 1.0 40                     

คณิตศาสตร์ 2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 2.5 100 

ฟิสิกส ์     1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

เคม ี     1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

ชีววิทยา     1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

วิทยาศาสตร์ 1.5 60 5.5 220 6.5 260 6.5 260 6.5 260 6.5 260 

สังคมศึกษาฯ 1.0 40     1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

อาเซียนศึกษา                 0.5 20     

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

ภาษาจีน     1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

ภาษาเขมร     0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

หน้าที่พลเมือง     0.5 20 0.5 20 0.5 20         



๑๗ 
  

IS1 1.0 40                     

IS2     1.0 40                 

รวม 9.0 360 
17.
5 

700 18.5 740 18.5 740 18.5 740 18.0 720 

รวมพื้นฐาน/เพิ่มเติม 20.0 800 
25.
5 

1020 25.0 1000 25.0 1000 23.0 920 22.5 900 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

แนะแนว   20   20   20   20   20   20 

ชุมนุม   20   20   20   20   20   20 

เพื่อสังคมฯ       20   20       20     

ความเป็นเลิศทางวิชาการ   20           20       20 

รวม   60   60   60   60   60   60 

รวมทั้งหมด   860   1080   1060   1060   
98
0 

  
96
0 

รวมปีการศกึษา  1940 ชั่วโมง   2120 ชั่วโมง   1940 ชั่วโมง  

รวมตลอดหลักสูตร  6000 ชั่วโมง  

 

โครงสรา้งหลักสตูรโรงเรยีนคลองใหญว่ทิยาคม 
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 - 6 ปกีารศึกษา 2558 

แผนการเรยีน วทิย-์คณติ 

สาระการเรียนรู ้

ม.4 ม.5 ม.6 

ภาคเรียนที ่1 
ภาคเรียนที่ 

2 
ภาคเรียนที่ 

1 
ภาคเรียนที่ 

2 
ภาคเรียนที่ 

1 
ภาคเรียนที่ 

2 
นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. 

วชิาพืน้ฐาน 

ภาษาไทย 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

คณิตศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60         

วิทยาศาสตร์ 4.5 180 1.5 60                 

สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.0 40 1.0 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

ศิลปะ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

การงานอาชพีฯ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

รวม 11.0 440 8.0 320 6.5 260 6.5 260 4.5 180 4.5 180 

วชิาเพิม่เตมิ 

ภาษาไทย 1.0 40                     

คณิตศาสตร์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 



๑๘ 
  

ฟิสิกส์     1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

เคมี     1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

ชีววิทยา     1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

โลกและอวกาศ         1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

สังคมศึกษาฯ 1.0 40                     

อาเซียนศึกษา                 0.5 20     

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

ภาษาจีน         1.0 40     0.5 20 1.0 40 

ภาษาเขมร             0.5 20     0.5 20 

หน้าที่พลเมือง     0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20     

IS1 1.0 40                     

IS2     1.0 40                 

รวม 6.5 260 9.5 380 10.5 420 10.0 400 10.5 420 10.5 420 

รวมพื้นฐาน/เพิ่มเติม 17.5 700 17.5 700 17.0 680 16.5 660 15.0 600 15.0 600 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

แนะแนว   20   20   20   20   20   20 

ชุมนุม   20   20   20   20   20   20 

เพื่อสังคมฯ       20   20       20     

ความเป็นเลิศทางวิชาการ   20           20       20 

รวม   60   60   60   60   60   60 

รวมทั้งหมด   760   760   740   720   660   660 

รวมปีการศึกษา  1520 ชั่วโมง   1460 ชั่วโมง   1320 ชั่วโมง  

รวมตลอดหลักสูตร  4300 ชั่วโมง  

 

โครงสรา้งหลักสตูรโรงเรยีนคลองใหญว่ทิยาคม 
ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 - 6 ปกีารศึกษา 2558 

แผนการเรยีน ศลิป-์ค านวณ 

สาระการเรียนรู ้

ม.4 ม.5 ม.6 

ภาคเรียนที ่1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. นน. ชม. 

วชิาพืน้ฐาน 

ภาษาไทย 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

คณิตศาสตร ์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60         



๑๙ 
  

วิทยาศาสตร ์ 4.5 180 1.5 60                 

สังคมศึกษาฯ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.0 40 1.0 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

ศิลปะ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

การงานอาชีพฯ 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

ภาษาอังกฤษ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

รวม 11.0 440 8.0 320 6.5 260 6.5 260 4.5 180 4.5 180 

วชิาเพิม่เตมิ 

ภาษาไทย 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

คณิตศาสตร ์ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

โลกและอวกาศ         1.0 40 1.0 40 1.0 40     

สังคมศึกษาฯ 1.0 40     1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

อาเซียนศึกษา                 0.5 20     

พลศึกษา 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

ภาษาอังกฤษ 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 

ภาษาจีน     1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 

ภาษาเขมร     0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 

IS1 1.0 40                     

IS2     1.0 40                 

หน้าที่พลเมือง     0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20     

                          

รวม 8.0 320 8.5 340 9.5 380 9.5 380 10.0 400 8.5 340 

รวมพืน้ฐาน/เพิม่เตมิ 19.0 760 16.5 660 16.0 640 16.0 640 14.5 580 13.0 520 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

แนะแนว   20   20   20   20   20   20 

ชุมนุม   20   20   20   20   20   20 

เพื่อสังคมฯ       20   20       20     

ความเป็นเลิศทางวิชาการ   20           20       20 

รวม   60   60   60   60   60   60 

รวมทั้งหมด   820   720   700   700   640   580 

รวมปีการศกึษา  1540 ชั่วโมง   1400 ชั่วโมง   1220 ชั่วโมง  

รวมตลอดหลักสูตร  4160 ชั่วโมง  



๒๐ 
  

๙. แหลง่เรยีนรู ้ภมูปิัญญาท้องถิน่  

๑) ห้องสมดุ มีขนาด ๓๓๑ ตารางเมตร จ านวนหนังสือในห้องสมุด 23,973 เล่ม การสืบค้น 
หนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.(OBEC Library Automation System) 
 จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย 492 คนต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
51.36  ของนักเรียนทั้งหมด 
 

 ๒) ห้องปฏบิตัิการ 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ านวน ๓ ห้อง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน - ห้อง 
ห้อง (ระบุ)..ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์       จ านวน ๑ ห้อง 

  

 ๓) คอมพวิเตอร์ จ านวน ๑๕๗ เครื่อง 

ใช้เพื่อการเรียนการสอน  เครื่อง  
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ๒ เครื่อง  
จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๘ คนต่อวัน   
  คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗  
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ               ๒๕ เครื่อง  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
  

 ๔) แหลง่เรียนรูภ้ายในโรงเรยีน 

ชื่อแหลง่เรยีนรู ้
สถิตกิารใช ้

จ านวนครัง้/ปี 
๑. ห้องสมุดพัด-มานี  สุภาภา 70,751 
๒. ศูนย์อาเซียน 

(หมายเหตุ ปรับให้เป็นห้องเรียนชั่วคราว เนื่องจากมีห้องเรียนไม่เพียงพอ) 
- 

๓. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นฯ 
(หมายเหตุ ปรับให้เป็นห้องเรียนชั่วคราว เนื่องจากมีห้องเรียนไม่เพียงพอ) 

- 

๔. ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ - 
๕. ห้องปฏิบัติการโลกและอวกาศ - 
๖. ห้องปฏิบัติการทางเคมี - 
๗. ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา - 
๘. ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ - 
๙. ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ - 
๑๐. ห้องพยาบาล ๔๓๐ 
๑๑. ห้องแนะแนว - 
๑๒. ธนาคารโรงเรียน - 
๑๓. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
  

 ๕.) แหลง่เรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน  

ชื่อแหลง่เรยีนรู ้ สถติิการใชจ้ านวนครัง้/ป ี
ศาลเจ้าแม่ทับทิม อ าเภอคลองใหญ่ 5 
ร้านอาหารปูนิ่ม 5 
สถานีกรมอุตุวิทยา ๔ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ ๔ 
วัดคลองใหญ่ ๕ 
สถานีต ารวจ ๔ 
ที่ว่าการอ าเภอคลองใหญ่ ๔ 
เกษตรอ าเภอคลองใหญ่ ๒๐ 
สาธารณะสุขอ าเภอคลองใหญ่ ๑๕ 
โรงพยาบาลอ าเภอคลองใหญ่ ๑๐ 
สถานธรรมไทซิ่ง ๑๐ 
ส านักสงฆ์หาดทรายแดง 1 
อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ 1 
ตลาดการค้าชายแดน (หาดเล็ก) 1 

  ๖) ปราชญช์าวบา้น/ภมูปิัญญาทอ้งถิน่ ผู้ทรงคณุวฒุิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน 

ชือ่-สกลุ ใหค้วามรู้เรื่อง จ านวนครัง้/ป ี
เกีย่วข้องกบักลุม่สาระ

ฯ 
๖.๑ นายอังคาร   ลัดลอย ดนตรีไทย ๒ ภาคเรียน/ปี ศิลปะ (ดนตรีไทย) 
๖.๒ นางสาวรุ่งทิวา  สมบูรณ์ อาหารท้องถิ่น 2 ภาคเรียน/ปี การงานอาชีพ ฯ 

(อาหารท้องถิ่น) 
๖.๓ ร.ต.ต. สมพงษ ์  วงษ์จินเพชร ภาษาเวียดนาม ๒ ภาคเรียน/ปี ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาเวียดนาม) 
6.4 พระอาจารย์ไชยา ปิยะธรรมโม พระพุทธศาสนา ๒ ภาคเรียน/ปี สังคมศึกษา ฯ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 
  

๑๐. ผลงานดเีดน่ในรอบปทีีผ่า่นมา 

 ๑๐.๑ ผลงานดเีดน่ 

ประเภท รางวลัทีไ่ดร้บั ระดบั 
หนว่ยงานทีม่อบ

รางวลั 

สถานศกึษา 
ดีเด่นทางวฒันธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรี
พื้นบา้น 

ประเทศ 
กระทรวง
วัฒนธรรม 

 
รองชนะเลิศอันดบั ๑ การประกวดดนตรีไทย 
ประเภทวงเคร่ืองสายผสม ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ประเทศ มหาวิทยาลยับูรพา 

 
รองชนะเลิศอันดบั ๑ การประกวดดนตรีไทย 
ประเภทวงเดี่ยวจระเข้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ประเทศ มหาวิทยาลยับูรพา 

 
ชนะเลิศ การประกวดชมรมTo Be Number 
ประเภทชุมชน 

ประเทศ 
กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

 
รองชนะเลิศอันดบั๑ การประกวดชมรมTo Be 
Number ประเภทสถานศึกษา 

ประเทศ 
กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

 โครงการดีเด่นสร้างสรรค์MOL ภาค 
กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

 รางวัลโรงเรียนสีขาวดีเด่น จังหวัด จังหวัดตราด 

 อย.น้อยดีเด่น จังหวัด จังหวัดตราด 

ผูบ้รหิาร -   

คร ู    

นางกัญณิญาพัทน์ มนตรีวงษ ์ ดาราอวอร์ด ประเทศ  

นายวีระ มนตรีวงษ ์ ครูดีชายขอบ ประเทศ  

นายวีระ มนตรีวงษ ์ เจ้าฟูามหาจักรี ประเทศ  

นางพชัรียา นะทีวาส ครูดีในดวงใจ ประเทศ  

นางสาวบัวภา จางวางแก้ว 
 

ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
วงเคร่ืองสายเล็กระดับม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๕ 

ประเทศ สพฐ. 



๒๔ 
  

ประเภท รางวลัทีไ่ดร้บั ระดบั 
หนว่ยงานทีม่อบ

รางวลั 

นางสาวปุริมปรัชญ ์ หม่ืนศรีพรม 
ครูฝึกสอนนักเรียน ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขัน
เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัต
กรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ 

ประเทศ สพฐ. 

นายวีระ  มนตรีวงษ ์
นางกัญณิญาพัทน ์ มนตรีวงษ ์
นายวชิย์วศิน  พิมพ์เทศ 

ครูฝึกสอนนักเรียน รองชนะเลิศอันดับที่ 3 การ
ประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3  งานศิลปหัต
กรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ 

ประเทศ สพฐ. 

นางอุบลรัตน ์ ถึกสุวรรณ 
นางจนัทิมา  มณีสุปัญญา 

ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ 

ประเทศ สพฐ. 

นางสาวศุภพชิญ ์ ธ ารงเวชช 
ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
วาดภาพลายเสน้ (Drawing) ม.4-ม.6 งานศิลปหัต
กรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัดอ่างทอง 

ภาค สพฐ. 
 

นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว 
ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ ๖๕ ณ จังหวัดอ่างทอง 

ภาค สพฐ. 

นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว 
ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัดอ่างทอง 

ภาค สพฐ. 

นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว 
ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญ การแข่งขันการ
ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัดอ่างทอง 

ภาค สพฐ. 

นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว 
นางสาวคณภร  อัตจริต 
นางร่มแก้ว  อยู่เกิด 
นายนพรัตน ์ ศรีงาม 

ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
วงปี่พาทย์ไมน้วมผสมเคร่ืองสายเคร่ืองเดี่ยว ม.1-
ม.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ณ 
จังหวัดอ่างทอง 

ภาค สพฐ. 

นายวีระ  มนตรีวงษ ์
นางกัญณิญาพัทน ์ มนตรีวงษ ์
นายวชิย์วศิน  พิมพ์เทศ 

ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การ
ประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6  งานศิลปหัต
กรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัดอ่างทอง 

ภาค สพฐ. 

นายวีระ  มนตรีวงษ ์
ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัดอ่างทอง 

ภาค สพฐ. 

นายวีระ  มนตรีวงษ ์

ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัด
อ่างทอง 

ภาค สพฐ. 



๒๕ 
  

ประเภท รางวลัทีไ่ดร้บั ระดบั 
หนว่ยงานทีม่อบ

รางวลั 

นางกัญณิญาพัทน ์ มนตรีวงษ ์
ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัดอ่างทอง 

ภาค สพฐ. 

นางกัญณิญาพัทน ์ มนตรีวงษ ์
ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัดอ่างทอง 

ภาค สพฐ. 

นายจตุพร  พุ่มเรียบ 
นางธีรกานต ์ กุมภะ 
นายวีระ  มนตรีวงษ ์
นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย 

ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
ระบ ามาตรฐาน ม.4-ม.6  งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัดอ่างทอง 

ภาค สพฐ. 

นางสาวบัวภา  จางวางแก้ว 
นางสาวคณภร  อัตจริต 

ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
การแสดงตลก ม.1-ม.6 งานศลิปหัตกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ ๖๕ ณ จังหวัดอ่างทอง 

ภาค สพฐ. 

นายวรวิทย ์ สังข์เอียด 
นายจักรกฤษณ ์ แท่นยั้ง 

ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  งานศิลปหัตกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัดอ่างทอง 

ภาค สพฐ. 

นายวรวิทย ์ สังข์เอียด 
นายจักรกฤษณ ์ แท่นยั้ง 

ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัด
อ่างทอง 

ภาค สพฐ. 

นายจักรกฤษณ ์ แท่นยั้ง 
นายวรวิทย ์ สังข์เอียด 

ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
หุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
คร้ังที่ ๖๕ ณ จังหวัดอ่างทอง 

ภาค สพฐ. 

นายมนัส  ถึกสุวรรณ 
นางอุบลรัตน ์ ถึกสุวรรณ 

ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
การจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  งานศิลปหัต
กรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัดอ่างทอง 

ภาค สพฐ. 

นางสาวบัวภา จางวางแก้ว 
นางสาวคณภร อัตจริต 
นางสาวอุบลรัตน์ ถึกสุวรรณ 
นายภัทรวฒัน์ เขียวขจ ี
นางสาวจนัทิมา มณีสปุัญญา 
นางสาววิภาพร ธรรมนามจิต 

รางวัลครู-อาจาร์ย ผู้ที่รับผดิชอบโครงการยุวชน
ประกันภัย 

ประเทศ  

นางสาวบัวภา จางวางแก้ว 
นางสาวคณภร อัตจริต 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ1 การประกวดชมรมTo Be Number 
ประเภทสถานศึกษา 

ประเทศ 
กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 



๒๖ 
  

ประเภท รางวลัทีไ่ดร้บั ระดบั 
หนว่ยงานทีม่อบ

รางวลั 

นางอุบลรัตน ์ ถึกสุวรรณ 
นางจนัทิมา  มณีสุปัญญา 

ครูฝึกสอนนักเรียน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕  ณ จังหวัด
อ่างทอง 

ภาค สพฐ. 

นางสาวบัวภา จางวางแก้ว 
นางสาวคณภร อัตจริต 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ1 การประกวดชมรมTo Be Number 
ประเภทชุมชน 

ประเทศ 
กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

นางสาวบัวภา จางวางแก้ว ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนโครงการดีเด่นสร้างสรรค์MOL ภาค 
กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

นางสาวมัทร ี ขนรกุล ครูดีเยี่ยม สพม.17 สพม.17 

นางธีรกานต ์ กุมภะ ครูดีเยี่ยม สพม.17 สพม.17 

นางสาวชไมพร  ดวงแก้ว ครูดีเด่น สพม.17 สพม.17 

นายทนง  สังวาลย ์ ครูดีเด่น สพม.17 สพม.17 

นายวชิย์วศิน  พิมพ์เทศ ครูดีเด่น สพม.17 สพม.17 

นางสาวบัวภา จางวางแก้ว แม่ที่ดี หมู๗่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เครือข่ายผู้หญิง จังหวัด จังหวัดตราด 

นางสาวบัวภา จางวางแก้ว ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนที่ได้รับรางวัล  อย.น้อยดีเด่น จังหวัด จังหวัดตราด 

นายวันชัย  พละราด 

ครูผู้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท  
ซูโดกุ ระดับ ม.ปลาย ในรายการ แม็กพลอยส์
ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม และซูโดกุชิง
แชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 15 
 

ภาค
ตะวันออก
และ 
ภาคกลาง 

สมาคมเอแม็ท  
ซูโดกุ 

นกัเรยีน    

เด็กชายพงษ์เทพ  เกตุแก้ว 
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเขียนภาพ
ไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 
 

ประเทศ สพฐ. 

นางสาวดนีา  ไกรเรือง 
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก 
ม.1-ม.6 

ประเทศ สพฐ. 

เด็กชายทาย  ผลาเกต ุ    

เด็กชายธนาทร  กุพันล า    



๒๗ 
  

ประเภท รางวลัทีไ่ดร้บั ระดบั 
หนว่ยงานทีม่อบ

รางวลั 

เด็กหญิงธิติมา  เหรียญเกาะปอ    

เด็กชายนภจร  วงษ์สกด    

เด็กหญิงปู  ประ    

นางสาวพทิยา  ประวัตชิักาญจน์    

เด็กชายสรวุฒ ิ พุทธรังษ ี    

เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง    

เด็กชายชนินทร ์ พูลสวัสดิ ์
รางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง 
 ม.1-ม.3 

ประเทศ สพฐ. 

เด็กชายชยพล  บุญช่วย    

เด็กชายนนทนัตถ ์ ฉัยลัย    

เด็กหญิงสมจิต  ปลูก    

เด็กชายสมชยั  แซ่ตั๊น    

นายอุทัย  เซง    

นางสาวจารุวรรณ  หอยสังข์ 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก 
ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 

ประเทศ สพฐ. 

นายนรินทร ์ จันตะเคียน    

นางสาวพิมรภัทร  เข็มเงิน    

นายทรัพยส์ถิตย ์ อภิบาลศรี 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพลายเสน้  
ม.4-ม.6 

ภาค สพฐ. 

หญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ภาค สพฐ. 
 

เด็กชายสรวุฒ ิ พุทธรังษ ี
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ 
ม.1-ม.3 

ภาค สพฐ. 

เด็กชายทาย  ผลาเกต ุ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย 
ม.1-ม.3 

ภาค สพฐ. 

เด็กชายกมุท  ศรีสวัสดิ์ 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไมน้วผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 

ภาค สพฐ. 

นายจิรเมธ  สุขวาร ี    

นางสาวดนีา  ไกรเรือง    



๒๘ 
  

ประเภท รางวลัทีไ่ดร้บั ระดบั 
หนว่ยงานทีม่อบ

รางวลั 

เด็กชายทาย  ผลาเกต ุ    

เด็กชายธนาทร  กุพันล า    

เด็กหญิงธิติมา  เหรียญเกาะปอ    

เด็กชายนภจร  วงษ์สกด    

เด็กหญิงปิ่นนภา  พลอยชาติตระกูล    

เด็กหญิงปู  ประ    

นางสาวพิทยา  ประวัติชัยกาญจน ์    

นางสาววรพร  บุญเกิด    

เด็กชายศิรพิงษ ์ สร้อยประเสริฐ    

เด็กชายสรวุฒ ิ พุทธรังษ ี    

เด็กชายอ านวย  ศรีสวัสดิ ์    

เด็กหญิงเจนจิรา  รุ่งเรือง    

นายกรวิชญ ์ ใสสีสุข รางวัลเหรียญทอง  การประกวดวงดนตรีสตริง ภาค สพฐ. 

นายจักรกริช  จินดาวงษ ์ ม.4-ม.6   

นายพนัชาด  ข าวงษ ์    

นางสาวพทิยาพร  อาจณรงค ์    

นายวชิัย  สวัสดิ ์    

นางสาวอริสา  อรุณรัตน    

เด็กชายช านาญ  มะกะระชัช 
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ภาค สพฐ. 

เด็กชายช านาญ  มะกะระชัช 
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3  

ภาค สพฐ. 

นางสาวอริสา  อรุณรัตน์ 
 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6  

ภาค สพฐ. 

นางสาวอริสา  อรุณรัตน์ 
 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ ์ประเภทหญิง ม.4-ม.6 
 

 สพฐ. 



๒๙ 
  

ประเภท รางวลัทีไ่ดร้บั ระดบั 
หนว่ยงานทีม่อบ 

รางวลั 

นางสาวกนกอร  สังข์ทอง 
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันระบ ามาตรฐาน  
ม.4-ม.6 

ภาค สพฐ. 

นางสาวกัลยารัตน ์ พูลสวสัดิ ์    

นางสาวณัฐพร  หอยสังข์    

นางสาวนฤมล  แสงบวง    

นางสาวนิรมล  เครือว์เศช    

นางสาวปัทมา  สมบูรณ ์    

นางสาวรัชนก  แสงจันทร ์    

นางสาวรัตนาภรณ ์ เพชมิต    

นางสาววรภรณ ์ สุขมาลิณ ์    

นางสาวสุวิมล  จันทร ์    

นางสาวหทัยภัทร  ลักษณะอภิชาติ    

นางสาวเขมิสรา  ประจวบเขต    

เด็กชายนพดล  ขาวมงคล รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันการแสดงตลก  ภาค สพฐ. 

นางสาวมลธิรา  บุญช่วย ม.1-ม.6   

เด็กชายวน  ตร ี    

เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสวัสดิ ์    

เด็กชายเอก  เพียง    

นายพงศ์ภัค  จิตต์นุเคราะห ์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกม  ภาค สพฐ. 

นายพรเทพ  สิงหพันธ ์ สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6   

นายชนนิทร ์ กุลประกอบกิจ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร ์  สพฐ. 

นายนันทวฒัน ์ สัตยา    

เด็กชายจิรยุทธ  รักษาภักด ี
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
 

ภาค สพฐ. 

เด็กชายทรัพย์มณี  พลอยชาติตระกูล ม.1-ม.3   

เด็กชายเพชร  จ าเรือง    



๓๐ 
  

ประเภท รางวลัทีไ่ดร้บั ระดบั 
หนว่ยงานทีม่อบ 

รางวลั 

เด็กหญิงชนัญญา  เจริญชาติสกลุ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ภาค สพฐ. 

เด็กหญิงณัฐพร  สาคร    

เด็กชายอภิชัย  ตะนาวศร ี    

เด็กหญิงมิเนีย  ดวง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน  เขตพื้นที่ 
สมาคม 
 

เด็กชายพัทธพล  สมศรี A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เอแม็ท ซูโดกุ 

เด็กหญิงล่า  ยึน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน  เขตพื้นที่ สมาคม 

เด็กชายโบว์  หอยสังข์ A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เอแม็ท ซูโดกุ 

เด็กหญิงนา  สาวุฒิ 
 

รางวัลชมเชย การแข่งขัน A-MATH  เขตพื้นที่ 
สมาคม 
 

เด็กหญิงนัชชา  พันธุ์เจริญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เอแม็ท ซูโดกุ 

นาสาวน้ าฝน  ลบแย้ม 
รางวัลชมเชย การแข่งขัน A-MATH ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

เขตพื้นที่ 
สมาคม 
เอแม็ท ซูโดกุ 

นางสาวอินทิรา  จันทร์ศิริ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน 
SUDOKU ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ภาค 
สมาคม 
เอแม็ท ซูโดก ุ

นางสาววราภรณ์  ฝอยทอง 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน 
SUDOKU ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เขตพื้นที่ 
สมาคม 
เอแม็ท ซูโดกุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 
  

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กจิกรรม ทีป่ระสบผลส าเรจ็ 

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปาูหมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๑ โครงการพฒันาส านกังานธรุการ
ฝาุยบรหิารงานวชิาการ 

๑. ส่งเสริมสนับสนนุกิจกรรม
การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
๒. ส่งเสริมอุปกรณ์พื้นฐานที่
ใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลทางการศึกษา 

๑. ส ารวจรายการวัสดุ
อุปกรณ ์
๒. จัดท าบัญชีเบิกจ่ายวสัดุ
อุปกรณ ์
๓. ให้บริการเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์แก่ครูทุกท่าน 

ครูและบุคคลากร จ านวน 
๖๒ คน มีอุปกรณ์ใช้
ประกอบการเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผล 

๒ โครงการพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพการศกึษา 

๑. เพื่อเตรียมการประเมิน
คุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด 
๒. เพื่อผดุงรักษาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนที่พัฒนาขึ้น 
 

๑. เสนอโครงการ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๓. ประชุมปฏบิัติการ
ศึกษาผลการรายงาน
ตนเอง เพื่อจัดโครงการ
และกิจกรรม 
 

๑. ผู้บริหาร ครูสอนและ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม  
ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
๖๒ คน 
๒. โรงเรียนมีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง 
๑๐๐ % 

๓ โครงการวจิยัเพื่อพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 

๑. เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๒. เพื่อประเมินผล และ
พัฒนาการปฏิบตัิงานของครู
และหน่วยงาน 
 

๑. อบรมปฏิบัติการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยการท าวิจัย 
๒. ครูจัดท าวิจัยในชัน้
เรียน 
๓. โรงเรียนจัดท าวิจัยเพื่อ
พัฒนา 
๔. เผยแพร่ผลงานวิจัย
โรงเรียน 

๑. ครูมีผลงานวิจยัในชัน้
เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 
๑ เร่ือง 
๒. มีผลงานวิจัยโรงเรียน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ 
เร่ือง 
 

๔ โครงการ  สง่เสรมิความเปน็เลศิ
ทางวชิาการกลุม่สาระฯ
วทิยาศาสตร ์
 

๑.เพื่อจัดกิจกรรมที่กระตุ้น
การเรียนรู้ของนักเรียนให้ฝึก
คิดเป็นแก้ปญัหาเป็นและ
พัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
๒. ครูจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย สามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนาสื่อเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น 

๑. จัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมี 
คู่มือครู 
๒. ปรับปรุงและผลิต 
สื่อการสอน 
๓. ร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ในและนอก
กลุ่มโรงเรียน 
๔. ทบทวนความรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
วิทยาศาสตร์ 

๑.มีวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
เพิ่มเติมอย่างเพียงพอเพิ่มขึ้น
๔๐ % 
๒. ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์มีครุภัณฑ์ที่มีสภาพ
ดี และเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน ๘๐% 
 



๓๒ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปาูหมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๕ โครงการสง่เสรมิความเปน็เลศิ
ทางวชิาการกลุม่สาระการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์

๑.เพื่อจัดกิจกรรมที่กระตุ้น
การเรียนของนักเรียนให้ฝึกคิด
เป็นแก้ปัญหาเปน็ และพัฒนา
เจตคติทางคณิตศาสตร์ 
๒.ส่งเสริมให้นกัเรียนได้รับ
ความรู้ทางคณิตศาสตร์
เพิ่มเติมจากในบทเรียนและ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่
มีความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร ์

๑. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
๒. ประชุมครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อวาง
แผนการด าเนินโครงการ 
๓. ด าเนินการตามแผน 
 

๑. นักเรียนที่มีปัญหาทางด้าน
การเรียนคณิตศาสตร์ได้รับ
การแกไ้ขปัญหา ร้อยละ ๘๐ 
๒. นักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
ในด้านการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ได้รับการสร้าง
เสริมและพัฒนาศักยภาพ
อย่างเต็มความสามารถของแต่
ละคน 

 
๖ โครงการสง่เสรมิความเปน็เลศิ

ทางวชิาการกลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษาไทย 

๑. เพือ่พัฒนาการเรยีนการ
สอนวชิาภาษาไทย 

๒. เพื่อให้นกัเรียนได้รับทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทยมากยิ่งขึ้น 
๓. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มี
ความเปน็เลิศทางภาษาไทย 
 

๑. พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย 
๒. สดุดีกวีไทยและวนั
ภาษาไทยแห่งชาติ 
๓. ทบทวนความรู ้
๔. ประกวดทักษะการเขียน
และพูดในวันส าคัญ 
๕. ค่ายภาษาไทย 
๖. การแขง่ขันทกัษะ
ภาษาไทย 

๑. ร้อยละ 50 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-
net)กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสูงขึ้น 
๒. ร้อยละ 80 นักเรียนมี
ทักษะและความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

๗ โครงการสง่เสรมิความเปน็เลศิ
ทางวชิาการกลุม่สาระการเรยีนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

๑. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาสงัคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมให้สูง
กว่าร้อยละ  ๓ 
๒.  เพื่อจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียน
เรียนรูแ้หล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของตนเอง
และประเทศเพื่อนบา้น 
 

๑. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
วิชาสงัคมศึกษา 
๒. เตรียมความพร้อมสู่  
O-Net 
๓. ค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้  
๒ แผ่นดิน (ไทย –กัมพูชา) 

๑. ผลการทดสอบจาก
สถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-NET )  
วิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗  สูงขึ้น
ร้อยละ  ๓ 

๘ โครงการสง่เสรมิความเปน็เลศิ
ทางวชิาการกลุม่สาระการเรยีนรู้
สขุศึกษาและพลศกึษา 

๑. เพื่อให้โรงเรียนมีอุปกรณ์
การเรียนอย่างพอเพียง 
๒. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ทางดา้นกีฬา เกิดการพัฒนา
ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สังคม  และสติปัญญา 
๓. ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางดา้นกีฬา 

๑. พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 
๒. การแข่งขันกีฬาสี
ภายใน 
๓. การแข่งขันกีฬา
ภายนอก 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง มีพัฒนาการทั้งทาง
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  
และสตปิัญญา 
๒. นักเรียนจ านวน  ๙๖๘ 
คน มีอุปกรณ์การเรียนพล
ศึกษาอย่างเพียงพอ 



๓๓ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปาูหมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๙ โครงการสง่เสรมิความเปน็เลศิทาง
วชิาการกลุม่สาระการเรยีนรูก้าร
งานอาชพีและเทคโนโลย ี

๑.ครูจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย สามารถ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได ้
๒.ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับ
ความรู้จากประสบการณ์ตรง 
 

๑. ประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มสาระฯ การงาน 
๒. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ์
๓. จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

๑.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพรู้จักแก้ปัญหาในการ
ด าเนินงาน  ร้อยละ  ๘๐ 
๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน 

๑๐ โครงการสง่เสรมิความเปน็เลศิสู่
โรงเรยีนพหภุาษา 

๑. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบ
ประเพณีวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 
๒. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาแบบบูรณาการทั้ง 
๓ ภาษาได้แก่ ภาษาจนี 
ภาษาอังกฤษ และภาษาเขมร 

 

๑. กิจกรรมเปิดโลก
ภาษาตา่งประเทศ 
๒. กิจกรรมค่ายภาษาจีน
Summer camp 2558 
๓. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมภาษาอังกฤษสู ่ 
O-Net 
๔. กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมในการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
๕. กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษากัมพูชา 
๖. กิจกรรมค่ายบูรณาการ
พหุภาษา 

๑.ร้อยละ๑๐๐ ของนักเรียน
ทั้งหมดได้ทราบประเพณี
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
๒. ร้อยละ ๗๕ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น จาก
การทดสอบวัดระดบัโดย
สถาบนัการทดสอบ
การศึกษาแห่งชาต ิ

๑๑ โครงการสง่เสรมินสิยัรกัการอา่น
งานหอ้งสมดุ 
 

๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
รักการอ่าน 
๓. นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

๑. บันทึกการอ่านวางทกุ
งานอ่านทุกคน 
๒. มาอ่านหนังสือพิมพ์ –
วารสารกันเถอะ 
๓. พัฒนาระบบให้บริการ
ยืม-คืน และซ่อมบ ารุง
หนังสือ 
 

๑. นักเรียนร้อยละ  ๘๐   มี
นิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหลง่เรียนรู้  
และส่ือต่างๆ รอบตัว 

๑๒ โครงการด าเนนิการโสตทศัน
ศึกษา 

๑. เพื่อให้ไดห้้องโสตทัศน
ศึกษาที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพในการสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ 
๒. เพื่อให้มีอุปกรณ์การใช้งาน
ที่มีประสิทธิภาพและพียงพอ 

๑. ให้บริการงานโสตทัศน
ศึกษา 

๑. ให้บริการห้องโสตทศัน
ศึกษาสนับสนนุกิจกรรมใน
โรงเรียนได้ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้ขอใช้บริการ 
๒. ให้บริการระบบเสียง 
หอประชุม และอาคารเรียน
ได้ ร้อยละ ๑๐๐ ของความ
จ าเป็น 



๓๔ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปาูหมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๑๓ โครงการพฒันากจิกรรมชมุนมุ
นกัเรยีน 

๑. เพื่อเสริมความรู้ และ
ประสบการณ์เพิ่มเติมจาก
การเรียนวิชาตา่ง ๆ ให้รู้จัก
และเข้าใจตนเอง  สามารถ
ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได ้
๒. เพื่อเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพ  ลักษณะนสิัย  
ให้มีความรับผิดชอบ  มี
ความสามัคคี  มีระเบียบ
วินัย  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  รู้จักช่วยเหลือ
ผู้อื่น  และรู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์  

๑. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
๒. ประชุมครูเกี่ยวกับการ
จัดต้ังชุมนุมและการรับ
สมัครนักเรียน 
๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ชุมนุมให้นักเรียนไดเ้ลือก
ตามความสนใจและรับ
สมัครนักเรียน 
 

๑. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๙๘๕ 
คนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 
๒. นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ 
ตามความถนัดและสนใจโดย 
ผ่านกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๑๔ โครงการการพฒันากจิกรรมแนะ
แนว 

๑. เพื่อให้นกัเรียนได้ค้นพบ
และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได ้
๒. เพื่อให้นกัเรียนมีทักษะ
การด าเนินชีวิต วางแผน
การศึกษาต่อได ้

๑. ปฐมนิเทศ 
๒. พัฒนาทักษะชีวิต 
๓. ปัจฉิมนิเทศ 
๔. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

๑. นักเรียนจ านวน ๙๘๕ คน 
ด ารงชีวิตและปรับตวัเข้าใน
สังคมได ้
๒. นักเรียนสามารถตัดสินใจ
ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพได้ 

๑๕ โครงการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื ๑. เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้าและใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการแก้ปญัหาของนักเรียน 
๒. เพื่อส่งเสริมการสร้าง
รายได้และอาชีพในท้องถิน่ 
โดยประยุกต์จากความรู้ที่ได้
จากการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และความรู้
รอบตัว 

๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียนจ านวน  25  คน 
๒. นักเรียนปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือพืช 
๓. นักเรียนขยายผลสู่ชั้น
เรียน 
๔. ติดตามผลและ
ประเมินผล 

๑. นักเรียนระดับมัธยมศกึษา
ตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร์ 
จ านวน  ๒๕ คน  สามารถ
เพาะเลี้ยง  
เนื้อเย่ือพืชได้อย่างน้อย  ๓ 
ชนิด 
๒. นักเรียนสามารถเพาะเลี้ยง
เนื้อเย่ือพืชได้ร้อยละ  ๗๕ 

๑๖ โครงการนาฏศลิปโ์รงเรยีน ๑.เพื่อให้นกัเรียนกล้า
แสดงออก 
๒.เพื่อให้นกัเรียนได้พัฒนา
ความสามารถพิเศษและ
ร่วมงานกับทอ้งถิ่นและชุมชน 

๑. ชุดการแสดงระบ าม่าน
มงคล 
๒. จัดหาอุปกรณ์แตง่หน้า 

๑. นักเรียนในชุมนุมสามารถ
ร าพื้นฐานได้๑๐๐% 
๒. นักเรียนในชุมนุมมีความรู้
เกี่ยวกบันาฏศิลปแ์ขนงต่างๆ
ได๑้๐๐% 

     



๓๕ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปาูหมาย 
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(จ านวน/รอ้ยละ) 

     
๑๗ โครงการสง่เสรมิการทดสอบทาง

การศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 
(O-NET) 

๑.เพื่อยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)ให้อยู่ใน
ระดับที่สูงขึ้น 
๒.เพื่อน าผลการสอบไปใช้ใน
การปรับปรงุคณุภาพการเรียน
การสอนของโรงเรียน 

๑. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ
ฯ เพื่อชี้แจงวางแผน
ด าเนินการ 
๒. แต่งตั้งคณะท างาน 
๓. ด าเนินการตามแผน 
- จัดติวให้กับนักเรียนชัน้ ม.
๓ และ ม.๖ 
๔. ประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อ แกไ้ข และ
พัฒนา 

๑.นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้า
ร่วมการติวเข้มเสริมความรู้
เพื่อสอบ O-NET ร้อยละ ๘๐ 

๑๘ โครงการพฒันาการเรยีนการสอน
ชมุนมุเครือ่งบนิเลก็ 

๑. เพื่อส่งเสริมทักษะความ
เป็นเลิศด้านการพัฒนาการ
เรียนรู้เคร่ืองบินเล็กของ
นักเรียน 
๒. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มี
ทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์  รู้จักการแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง 
 

๑. จัดค่ายอบรม พัฒนา 
ซ่อมแซม ฝึกซ้อม 
เครื่องบินเล็ก 
๒. ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันเครื่องบินเล็ก 

๑.นักเรียนจ านวน ๓๐ คน 
สามารถสร้างเคร่ืองบินเล็ก
ได้ เข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ต่างๆได้๑๐๐% 

๑๙ โครงการอนรุักษส์ิง่แวดลอ้ม ๑.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน
ตระหนักในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

๑. การปลูกปุาชายเลน
และปาุบก 
๒.การท าจุลินทรีย์ก้อน
และน้ า 
๓. คัดแยกขยะ 
๔. ปลูกหญ้าแฝก เพาะตน้
กล้าตะเคียน 
๕.บวชปาุชายเลนและปาุ
บก 

๑. นักเรียน จ านวน ๙๘๕ 
คน ปลูกปาุชายเลน หญ้า
แฝกและการคัดแยกขยะ 
๒. นักเรียนตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

๒๐ โครงการพฒันาการเรยีนการสอน
ดนตรไีทย 

๑.เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๒.เพื่อปลูกฝังทักษะการเล่น
ดนตรีไทย 

๑. ประกวดแข่งขันทักษะ
ดนตรีไทย 
๒. ซ่อมแซมวัสดุ-อุปกรณ์
ดนตรีไทย 

๑. นักเรียน จ านวน ๙๘๕  
คน สามารถร่วมกิจกรรม
และให้บริการชุมชนด้าน
ดนตรีไทย 
 
 
 



๓๖ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปาูหมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๒๑ โครงการพฒันาการเรยีนการสอน
ดนตรสีากล 

๑. เพื่อซ่อมแซมและจัดซื้อ
วัสด-ุอุปกรณ์และเครื่อง
ดนตรีสากลในห้องดนตรีให้
พร้อมใช้งานเพื่อใช้
ประกอบการเรียนการสอน
และให้บริการทั้งในโรงเรียน
และชุมชนในสังคม 
 

๑.พัฒนาการเรียนการ
สอนดนตรีสากล 
๒. ส่งเสริมทักษะ 
ความสามารถด้านดนตรี
สากลและขับร้อง
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 

๑. มีวัสดุ-อุปกรณ์และ
เครื่องดนตรีสากลที่จ าเป็น
เพิ่มข้ึนในวงดนตรีท าให้
คุณภาพเสียงดีขึ้น ๘๒  % 

๒๒ โครงการ  พฒันาสูค่วามเปน็เลศิ
ทางดา้นคอมพวิเตอร ์
 

๑. เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางดา้นคอมพิวเตอร์ให้กับ
กับนักเรียน 
๒. เพื่อจัดกิจกรรมที่กระตุ้น
การเรียนรู้ของนักเรียน และ
นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติ
จริง 

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
๓. ด าเนินการตามแผน 
๔.ส ารวจรายการอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 
๕.จัดค่ายคอมพิวเตอร์  

๑.นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ 
๑ คร้ัง ร้อยละ๘๐% 
๒. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูขึ้น และมี
เจตคติที่ดีต่อวิชา
คอมพิวเตอร์ เพิ่มข้ึน 
๘๐% 

๒๓ โครงการงานนทิรรศการวชิาการ
และการแสดงผลงานของนกัเรยีน 
และคร ู

๑. เพื่อจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ศูนย์วชิา
และผลงานนักเรียน 
ต่อชุมชน 
๒. เพื่อเผยแพรค่วามรู้และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของ
โรงเรียนต่อสาธารณชน 
 

๑. ประชุมหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้  และ
เลขาศูนย์ฯวิชาตลอดจนผู้
ที่เก่ียวข้องเพื่อจัดเตรียม
งาน 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๓. ขั้นด าเนินงานจดั
นิทรรศการและแสดงผล
งานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในภาคเรียนที่  ๒/
๒๕๕๗  
๔. ขั้นติดตามประเมินผล
สังเกตและตรวจสอบการ
ด าเนินการตา่ง ๆ 

๑. ครู และ นักเรียนร้อย
ละ ๑๐๐  ได้น าผลงานที่
พัฒนาและสร้างสรรค์จาก
กระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนการฝึกประกอบ
อาชีพอิสระเพื่อการมี
รายได้ระหว่างเรียนเสนอ
ต่อสาธารณชน ท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจ 

 
 
 

    



๓๗ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปาูหมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๒๔ โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อ
คดัเลอืกนกัเรยีนและสถานศกึษา
ฯ 

๑.เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มี
ความพร้อมในการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๒.เพื่อให้นักเรียน บุคลากร 
ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความ
รักและภาคภูมิใจใน
สถานศึกษา 

๑.ประชุมชี้แจงการ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน 
๒.วางแผนเพื่อรองรับการ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อ
รับรางวัลพระราชทาน 
๓.ด าเนินการประเมนิ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
๔.ติดตามและรายงานผล
การประเมินสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

สถานศึกษามีความพร้อม
ในการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน โดยผา่นการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ   
ทั้งในด้านเอกสาร 
สารสนเทศ และ
กระบวนการน าเสนอ
ข้อมูลต่อผู้ประเมินอยู่ใน
ระดับด ี

๒๕ โครงการพฒันาแหลง่เรยีนรูต้าม
หลักปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

 

๑. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรูต้าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้มีประสิทธิภาพ 

๑. ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒.ยุวเกษตรกร 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้
ศึกษา เรียนรูจ้ากแหล่งการ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒๖ โครงการพฒันากจิกรรมบ าเพญ็
สาธารณะประโยชน ์

๑.เพื่อเสริมความรู้ และ
ประสบการณ์เพิ่มเติมจากการ
เรียนวิชาต่าง ๆ ให้รูจ้ักและ
เข้าใจตนเอง  สามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมได ้
๒.เพื่อเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพ  ลักษณะนสิัย  ให้มี
ความรับผิดชอบ  มีความ
สามัคคี  มรีะเบยีบวินัย  มี
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์  รู้จัก
ช่วยเหลือผู้อื่น  และรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
๓.เพื่อสร้างความตระหนักให้
นักเรียนเห็นคุณคา่ของการเป็น
ผู้ให้ การแบ่งปัน และการดูแล
ซึ่งกันและกัน 

๑.ประชุมครูเกีย่วกับการ
ด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ ของ
นักเรียน 
๒.ประชาสัมพันธ ์
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ ให้นักเรียนได้
เลือกท าตามความสนใจ 
๓.ด าเนินกิจกรรมบ าเพญ็
สาธารณะประโยชน์ ตาม
ความสมคัรใจของนักเรียน
แต่และคน โดยมีครูที่ปรึกษา
เป็นที่ปรึกษา และ
ประเมินผล 
๔.สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ 
 
 

นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม จ านวน ๙๘๕  คน 
ได้ปฏิบตัิ กิจกรรมบ าเพญ็
สาธารณะประโยชน์ 



๓๘ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปาูหมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๒๗ โครงการสง่เรมิความเปน็เลศิทาง
วชิาการกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 

๑.เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถใน
ดานวิชาการกลุม่สาระการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
๒.เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของนักเรียน 

๑. น านักเรยีนเข้าร่วมการ
แข่งขัน เอแม็ท ซูโดกุ  ครอส
เวิร์ด ค าคม  
๒. จัดการแข่งขันเอแม็ท ซู
โดกุ  ครอสเวิร์ด ค าคม 
๓.สรุปประเมินผล 

๑.นักเรยีนเข้าร่วมการแข่งขัน 
เอแม็ท ซูโดกุ ครอสเวิรด์ ค าคม 
ภายนอกจ านวน ๒๔คน                                                             
๒.นักเรยีนประถมศึกษาปีท่ี ๑-
๖ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ใน
จังหวัดตราดเข้าร่วมแข่งขัน ท่ี
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
จ านวน ๒๐๐ คน 

๒๘ โครงการอาเซยีนศึกษา ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียน 
 

๑. จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา 
๒. จัดค่ายอาเซียน 

๑. ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาเซียน ร้อยละ ๘๐ 
๒. ผู้เรียนสามารถปฏิบัตติน
เป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียนร้อย
ละ๘๐ 

๒๙ โครงงานมารยาทงาม สบืสาน
วฒันธรรมไทย 

๑.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและ
เข้าใจในการปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง 

จัดกิจกรรมอบรมและ
สาธิตมารยาทงาม ตาม
วัฒนธรรมไทย ให้ทุก
ห้องเรียนในทุกระดับชั้น 

นักเรียนประพฤติปฏบิัติตน 
ตามมารยาทไทยได้อย่าง
ถูกต้องและแนะน า ให้ความรู้
ด้านมารยาทไทย ร้อยละ ๘๐                       

๓๐ โครงการคา่ยเตรยีมความพรอ้มสู่
โอลมิปกิวชิาการ 
 

๑. เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้า
สอบคัดเลือกโครงการ
โอลิมปิกวิชาการ 
๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียน  คลองใหญ่วิทยาคม 
 

๑. คัดเลือกนักเรียน
โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม     
๒. เข้าค่ายเตรียมความ
พร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการ    
๓. สมัครสอบและสอบ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
โอลิมปิกวิชาการ  

๑. มีนักเรียนผ่านการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
โอลิมปิกวิชาการ 
๒. นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีทักษะและ
พัฒนาการด้านความรู้และ
สามารถแนะน าเพื่อนในการ
เรียน สาขาวชิาทีไ่ด้รับการ
เข้าค่ายเตรียมความพร้อมสู่
โอลิมปิกวิชาการ 

๓๑ โครงการพฒันาหลกัสตูร
สถานศกึษาและสนบัสนนุครแูละ
บคุลากรทางการศกึษาจดั
กระบวนการเรยีนรู ้

 

๑. เพื่อจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น ครบทั้ง 
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้   
 

๑. ประชุมวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการด าเนนิงานการ
บริหารหลักสูตรในปทีี่ผ่าน
มา 
๒. จัดท ารายละเอียด
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนรู ้
๓. เสนอรายละเอียด
กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
ด าเนินการ 

๑. เพื่อพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาให้เป็นปัจจบุัน 
ร้อยละ ๘๐   
๒. เพื่อส่งเสริมการจัดท า
แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ร้อยละ ๘๐   



๓๙ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปาูหมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

   
๔. ด าเนินกิจกรรมตามที่
ได้รับอนุมัติ  

๓๒ โครงการกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
(กจิกรรมลกูเสอื เนตรนาร)ี 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีโอกาส
เรียนรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เลือกกิจกรรมตามความถนัด
ของแต่ละคนได้อยา่งมี
ความสุข 

๑. วันส าคัญทางลูกเสือ 
๒. การแข่งขันการจัดการ
ค่ายลูกเสือ 
๓. เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-
เนตรนาร ี
๔. การอบรบวิชาพิเศษ
ทางลูกเสือของบุคลากร 

๑. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือร้อยละ ๑๐๐ 

๓๓ โครงการสง่เสรมิกจิกรรมเพื่อ
ความเปน็เลศิทางวชิาการทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

 

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศในแตล่ะกลุ่ม
สาระฯ เข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ 
๒. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน าเสนอผลงาน
ของนักเรียน   บุคลากร
ทางการศึกษา ให้ปรากฏแก่
สาธารณชน 

 

๑. เข้าแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนใน
ระดับการแข่งขันเขตพื้นที่  
ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 
 

๑. นักเรียนเข้าร่วมประกวด
แข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอกมากข้ึนร้อยละ  ๒๐ 
๒. นักเรียนที่มีความเป็นเลิศ
ด้านตา่ง ๆ ได้พัฒนา
ศักยภาพอย่างเต็ม
ความสามารถ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ร้อยละ ๓๐ 

๓๔ โครงการ พฒันาการเรยีนการ
สอนคอมพวิเตอร ์

 

๑. เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
สามารถด าเนินได้ตรง
เปูาหมายของหลักสูตร 
๒. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ของ
นักเรียน 
 
 

๑. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
๒. ตรวจสอบระบบ
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
และซอฟแวร์ เพื่อเก็บ
ข้อมูล 
๓. วางแผนการพฒันา
ปรับปรุง 
๔. ด าเนินการปรบัปรุง
พัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอน 
๕. ประเมินผลความพร้อม
ของสื่อคอมพิวเตอร์และ
ผลการเรียนของนักเรียน 
 
 
 

๑. ครูจ านวน ๕๗ คน มีสื่อ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีใช้ใน
การจัด 
การเรียนการสอน 
๒. นักเรียน จ านวน ๙๘๕ 
คน มีผลการเรียนในรายวิชา
คอมพิวเตอร์เฉลี่ย ๓.๒๕ ขึ้น
ไป ร้อยละ ๘๐% 
 



๔๐ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปาูหมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๓๕ โครงการปรบัปรงุคณุภาพ IT 
ระบบดแูลพฒันาระบบ
ออกอากาศขา่วเทีย่ง K.K. NEWS  
และวทิยชุมุชน  

๑. เพื่อให้การจัดการ
ถ่ายทอดข่าว  K.K. NEWS 
สามารถด าเนินได้ตรง
เปูาหมายของทางโรงเรียน 
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนนุ
นักเรียนที่มีความสามารถใน
การเป็นผู้ประกาศข่าวเพื่อให้
ได้รับ    ประสบการณ์ตรง 

๑. จัดท าข่าว 
๒. ศึกษาดูงาน 
  

๑. นักเรียนชุมนมุ กราฟิก 
จ านวน ๒๐ คน มีอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพในการออกอากาศ 
 

๓๖ โครงการคา่ยพทุธบตุร  พทุธ
ธรรม ประจ าป ี2558 

 

๑. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝัง
ศีลธรรม  คุณธรรม  และ
จริยธรรมให้กับนักเรียน 

๑. ค่ายพุทธบุตร  พุทธธรรม  
ประจ าปี ๒๕๕๘ 

๑. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรยีน
คลองใหญ่วิทยาคม จ านวน 
๒๓๐ คน และนักเรียนจิตอาสา
จ านวน ๒๐ คน เป็นผู้มี
ศีลธรรม  มีคณุธรรม และมี
จริยธรรมในการด ารงชีวิต   
สามารถน าหลักธรรมไปใช้ใน
การแก้ปัญหาระดบัต่างๆ ได้
เพื่อเสรมิทักษะ  ในการ
ด ารงชีวิตให้แก่นักเรียน  
เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

๓๗ โครงการพฒันาระบบงาน
นโยบายและแผน 

๑. เพื่อให้โรงเรียนมีแผนการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน สะดวก
ในการปฏิบัติงาน 
๒. เพื่อเป็นการติดตามการ
ท างานและประเมินผลการ
ท างานอย่างมีระบบ 
 
 

๑. ประชุมชี้แจงหัวหน้าฝุาย
และหัวหน้างานในการแบ่ง
งบประมาณปี ๒๕๕๘ 
๒. วางแผนการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
๓. จัดท าโครงการและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
๔. ด าเนินการตามแผนงาน 
๕. นิเทศ ติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ๒๕๕๘ 

๑. จัดท าโครงการและ
ด าเนินงานตามโครงการได้ ๙๓ 
% 
๒. จัดท าเอกสารแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘  จ านวน ๖ เลม่ 
 

๓๘ โครงการพฒันางานพสัดโุรงเรยีน
คลองใหญว่ทิยาคม 

๑. เพื่อให้มีวัสดุ - ครุภณัฑ์ 
ส านักงานท่ีเพียงพอในการ
ด าเนินงานของงานพัสดุ
โรงเรียน 

๑. กิจกรรมวางแผนและ
ด าเนินการงานพัสด ุ
๒. กิจกรรมการซ่อมบ ารุง 
๓. กิจกรรมจัดเตรียม
เอกสารทางราชการ 

๑. มีวัสดุ - ครุภณัฑ์ส านักงาน
เพียงพอ ร้อยละ ๙๕ % 
๒. มีวัสด-ุครุภณัฑ์ที่เพียงพอ
และอยู่ในสภาพที่สามารถ
น าไปใช้งานได ้ 



๔๑ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปาูหมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

  ๒. วัสดุ – ครุภณัฑ์ในโรงเรียน
ได้รับการซ่อมแซมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

๓๙ โครงการงานสาธารณูปโภค 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่า
สาธารณปูโภค ส าหรับการ
สนับสนนุการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสถานศึกษา 
 

๑. ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้อง 
๒. วางแผนการจัดสรร
งบประมาณ 
๓. ด าเนินการตามแผน 
๔.สรุปประเมินผล 

๑.โรงเรียนมีงบประมาณ
พอเพียงในการจ่ายค่า
สาธารณปูโภคจ านวน ๑๒ 
เดือน 
๒. โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายคา่
สาธารณปูโภคส าหรับ
การศกึษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา ๑๐๐% 

๔๐ โครงการซอ่มแซมยานพาหนะ 
 

๑. เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการและการ
บริการต่างๆ 
๒. เพื่อให้ยานพาหนะ
ส่วนกลางของโรงเรียนได้รบั
การบ ารุง ซ่อมแซมรักษาให้
อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 
 

๑. ตรวจสอบรายละเอียด
และข้อบกพร่องหรือช ารุด
ของรถยนต์ 
๒.น ารถยนต์ให้ช่าง
ตรวจสอบและประเมิน
ราคาซ่อมแซม 
๓.การใช้งานของรถยนต ์
๔.สรุปและประเมนิผล 

๑. รถยนต์ส่วนกลางได้รบั
การบ ารุง ซ่อมแซมให้มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
๑๐๐% 

๔๑ โครงการการด าเนนิงานดา้น
ทนุการศึกษาแกน่กัเรยีนคลอง
ใหญว่ทิยาคม 
 

๑. เพื่อช่วยเหลือด้านเงิน
ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน
ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

๑. ศึกษารายละเอียด
ทุนการศึกษาท่ีโรงเรียน
ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา ทุนการศึกษา 
๓. พิจารณาคัดเลือก
นักเรียนท่ีมีคณุสมบัตติามที่
หน่วยงานต่างๆ ตั้งเกณฑ์ไว ้
๔.  จัดท าเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
ทุนการศึกษา 
๕. ส่งเอกสารประกอบการ
พิจารณาทนุการศึกษาไป
ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
 
 

๑. นักเรียนที่ขาดแคลนทนุ
ทรัพย์ในการเรียนได้รับ
ทุนการศึกษาร้อยละ ๕ 



๔๒ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปาูหมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๔๒ โครงการสง่เสรมิและพฒันา
บคุลากรสูป่ระชาคมอาเซยีน 
 

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

๑. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับ
การอบรม 
๒. พัฒนาบุคลากร 

๑. บุคลากรจ านวน ๖๕ คน 
ได้รับการอบรมพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง และเป็นไป
ตามเกณฑ์ ๑๐๐ % 

๔๓ โครงการการพฒันาระบบงาน
บคุลากร 
 

๑. เพื่อให้มีวัสดุ – อุปกรณ์
พร้อมและเพียงพอต่อความ
ต้องการ 
๒. เพื่อให้งานบุคลากรมี
ความเป็นระเบียบและมี
ระบบ 

๑. ส ารวจความต้องการ
วัสด-ุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ระบบงานบุคลากร 
๒. วางแผนการท างาน
และการจัดซื้ออุปกรณ์ 
๓. ด าเนินการตาม
แผนงาน 
๔. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

๑. บุคลากรทุกท่านมีวัสดุ – 
อุปกรณ์เพียงพอในการ
ด าเนินกิจกรรมของฝุาย
บุคคลร้อยละ ๑๐๐ 

๔๔ โครงการการจา้งเจา้หนา้ที่
สนบัสนนุการสอนเพือ่สรา้งเสรมิ
ศักยภาพบคุคลทกุระดบัให้เปน็
มืออาชพี 

๑. เพื่อให้โรงเรียนมีบุคลากร
ด้านเจ้าหนา้ทีส่นบัสนนุการ
ด าเนินงานของโรงเรียน
เพียงพอ 
 

๑. ส ารวจจ านวนบุคลากร
เจ้าหน้าที่สนับสนนุการ
สอน 
๒. จ้างบุคลากรเจ้าหน้าที่
สนับสนนุการสอน 
๓. ประเมินผลการ
ด าเนินงานของเจ้าหนา้ที่
สนับสนนุการสอน 

๑. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
สนับสนนุการสอน   จ านวน  
๒ คน 
๒. เพื่อให้บุคลากรพอเพียง
ต่อความต้องการและความ
ขาดแคลนของโรงเรียน
จ านวน ๒ คน 

๔๕ โครงการการจา้งเจา้หนา้ที่
สนบัสนนุการสอน 
 

๑. เพื่อให้โรงเรียนมีบุคลากร
ด้านเจ้าหนา้ทีส่นบัสนนุการ
ด าเนินงานของโรงเรียน
เพียงพอ 

๑. จ้างบุคลากรเจ้าหน้าที่
สนับสนนุการสอน 
๒. ประเมินผลการ
ด าเนินงานของเจ้าหนา้ที่
สนับสนนุการสอน 

๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
สนับสนนุการสอน   จ านวน 
๔ คน 

๔๖ โครงการสร้างขวัญและก าลงัใจแก่
บุคลากร 

๑. เพื่อแสดงความยินดีเนื่อง
ในโอกาสวันคล้ายวนัเกิดของ
บุคลากรโรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม 
๒. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้แก่บุคลากร 
และสร้างความสัมพนัธ์อันดี
ซึ่งกันและกัน 

๑. ส ารวจวันเกิดและวนั
ย้ายเปลี่ยนต าแหนง่ของ
บุคลากร 
๒. จัดท าตารางวันเกิดติด
บอร์ดประชาสัมพนัธ ์
๓. ด าเนินการมอบขอบที่
ระลึกในวันเกิด  วันขึ้นปี
ใหม่และวันย้ายเปลี่ยน
ต าแหน่ง  

๑. บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏบิัติงาน  
๙๐%  
 



๔๓ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปาูหมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

   ๔. สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 

๔๗ โครงการพฒันาส านกังานธรุการ
ฝาุยบรหิารงานทัว่ไป 
 

๑. เพื่อจัดเก็บเอกสารงาน
ธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ 
ให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น 
๒. เพื่อให้ข้อมูล สารสนเทศ
ถูกต้องและเป็นปัจจบุันอยู่
เสมอ 
 

๑. ด าเนินการตาม
แผนงาน 
 -รับ–ส่งหนังสือ 
 -ลงทะเบียน 
 -ตอบรับหนังสือ 
 -จัดเก็บหนังสือเป็นระบบ 
๒. จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ ์
๓. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
กิจกรรม 
๔. สรุปวิเคราะห์รายงาน
ผล 
 

๑. รับหนังสือราชการ และ
จัดส่งหนังสือราชการ จาก
หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานภายนอก          
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
๑๐๐% 
๒. ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน เป็นปจัจุบนัอยู่
เสมอ 
๓. จัดเอกสารงานธุรการ 
เป็นระบบ หมวดหมู่ สามารถ
ค้นหาได้รวดเร็วขึ้น 

๔๘ โครงการพฒันาอาคารสถานที่
และสิง่แวดลอ้ม 
 

๑. เพื่อให้อาคารต่าง ๆ  
พร้อมใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  การท ากิจกรรม
และปลอดภัย 
๒. เพื่อให้มีสถานที่เป็น
สัดส่วน  เป็นที่พักผ่อนท า
กิจกรรมยามว่างสะดวก  
สวยงาม  มบีรรยากาศที่ด ี

๑. ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที ่
๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียน 
 

๑. อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบทุกอาคารพร้อมใช้
ในการเรียนการสอนและ
ปลอดภัย ๑๐๐% 

๔๙ โครงการพฒันางานปกครอง
นกัเรยีน 
 

๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มี
ระเบียบวินยัและประพฤติ
เป็นคนดีของสังคม   
๒. เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาด้านต่าง ๆ ที่จะเกิด
ขึ้นกับนักเรียน 

๑. พัฒนาเอกสารงาน
ปกครองนักเรียน 
๒. อาสาสมัครสารวัตร
นักเรียน 

๑. นักเรียน ร้อยละ ๘๐ เป็น
ผู้มีระเบียบวนิัยประพฤติที่ดี
ใช้ชีวิตในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข     

๕๐ โครงการสง่เสรมิกจิการนกัเรยีน 
 

๑.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ความสมบูรณ์ทัง้ร่างกายและ
จิตใจ  
๒.เพื่อเพิ่มทักษะในการ
ด ารงชีวิตให้แก่นักเรียน 
เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

๑. ประชุมคณะครู หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ 
๒. แต่งตั้งคณะท างาน๓. 
จัดกิจกรรม 
๓. ด าเนินการ ติดตามและ
ประเมินผลอยา่งต่อเนื่อง 

๑. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จ านวน ๙๘๕ 
คนได้รับการพฒันาด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และคุณธรรม จริยธรรม ทุก
คน 



๔๔ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปาูหมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๕๑ โครงการประชาสมัพนัธ ์ ๑. เพื่อประชาสัมพนัธ์
กิจกรรม  ผลงานของ
โรงเรียนแก่ชุมชน  
ผู้ปกครอง  หน่วยงานต่างๆ 
น าไปสู่ความเข้าใจและการ
ให้ความร่วม 
 

๑. ประชุมชี้แจงครู
บุคลากร  นักเรียนเพื่อให้
เข้าใจความมุ่งหมาย 
๒. จัดท าเอกสารเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร “สาร
ประชาสัมพนัธ”์ 
๓. ประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อแก้ไขและ
พัฒนา 

๑. ผู้ปกครอง  นักเรียน  
ชุมชน  หน่วยงานตา่งๆ เกิด
ความเข้าใจในการปฏิบัตงิาน  
ผลงานตา่งๆ ของโรงเรียน  
๑๐๐% 
 

๕๒ โครงการอนามยัโรงเรยีน 
 

๑. เพื่ออ านวยความสะดวก
ในด้านการบริการด้าน
สุขภาพ การปฐมพยาบาล 
น้ าดื่มและสุขาน่าใช้ 
ตลอดจนการให้ความรู้ใน
เร่ืองสุขภาพแก่นักเรียน ครู 
และนักการภารโรง 

๑. การดูแลรักษาสุขภาพ
และปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 
๒. กิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมสุขภาพ 

๑. นักเรียน จ านวน ๙๘๕  
คน ครูและบุคลากร จ านวน 
๖๒ คนได้รับการบริการดา้น
สุขภาพ 

๕๓ โครงการระบบดแูลชว่ยเหลอื
นกัเรยีน 
 

๑. เพื่อให้บุคลากรของ
โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
และความสามารถในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
มีระบบ 
๒. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
จากการดูแลช่วยเหลือของ 
ครู  ผู้ปกครองและผู้ที่
เก่ียวข้อง 

๑. ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
๒. เยี่ยมบ้านนักเรียน 
๓. คัดกรองนักเรียน
รายบุคคล 

๑. เด็กนักเรียนที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ได้รับการสนับสนนุจากครู
และนักเรียนที่มีคุณลักษณะ                           
ที่ไม่พึงประสงค์จะได้รบัการ
ดูแลช่วยเหลือจากครู 
๑๐๐% 
 

๕๔ โครงการปอูงกนั เฝาูระวงัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิและสง่เสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรมในสถานศกึษา 
 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักกาลเทศะ 
การวางตัว การคบเพื่อน 
การหลีกเลี่ยงสถานการณ์   
ที่เสียง และรู้จักปูองกัน
ปัญหายาเสพติด 
 
 
 

๑. ตรวจปัสสาวะหาสาร
เสพติดในร่างกาย 
๒. รณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด 
๓. บ้านหลังเรียน 
๔. ต้านยาเสพติด 

๑. ครูและบุคลากรจ านวน 
๖๒ คน ผู้เข้าร่วมโครงการ
ปูองกัน เฝูาระวงัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใน
การศึกษา 



๔๕ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปาูหมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๕๕ โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ ๑. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้สามารถ
น ามาใช้ในการบริหารจัดการ
ได้จริง 
๒. เพื่อพัฒนา  และน าข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน
เผยแพร่สู่สารธารณชนได ้

๑. ประชุมคณะกรรมการ 
๒. วางแผนการด าเนินงาน 
๓. ด าเนินงานตามแผน 
   -  จัดเก็บและสรุปจดัท า
รูปเล่มข้อมูลสารสนเทศ 
๔.  สรุปผลการด าเนินงาน 

๑. บุคลากรจ านวน  ๖๒  คน  
สามารถใช้ระบบสารสนเทศ
ในการตัดสินใจได ้
๒. มีข้อมูลสารสนเทศที่มี
คุณภาพ  ๑๐๐% 
 

๕๖ โครงการพฒันาศกัยภาพ
เสรมิสรา้งเดก็ดมีวีนิยั 

๑.เพื่อจัดกิจกรรม ส่งเสริม
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความ
ประพฤติดี มีวินัย 
๒. เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาพฤติกรรมของ
นักเรียน 

๑.จัดค่ายปรับเปลี่ยนแก้ไข
พฤติกรรมของนักเรียน 
๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ระเบียบวินยั 

๑. นักเรียนมีพฤติกรรม
เหมาะสมหลังจาก
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อย
ละ ๑๐๐ 
 

๕๗ โครงการขบัขีป่ลอดภยั ๑. เพื่อให้นักเรียนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับความรู้
และทักษะเก่ียวกับการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง
ตามหลักการขับขี่ปลอดภัย 
ถูกกฎจราจร 
๒.เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ
จราจรให้น้อยลงตาม
นโยบายของรัฐบาล 

๑.จัดอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจรให้กับ
นักเรียน 
๒. ฝึกปฏิบัติในการขับขี่
รถจักรยานยนต ์

๑.นักเรียนได้รับความ 
รู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๒. นักเรียนมีความรู้เรื่องการ
ขับขี่ปลอดภัย ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๕๘ โครงการแผนเตรยีมความพรอ้ม
เผชญิสถานการณภ์ยัพบิตัทิาง
ธรรมชาตใินสถานศกึษา 

๑. เพื่อด าเนินการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติและคณะกรรมการ
ด าเนินการปูองกันภัยและ
เตรียมความพร้อมเผชิญ
สถานการณ์ภัยพบิัติทาง
ธรรมชาติของโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม 

๑. อบรมปูองกันภัยและ
เตรียมความพร้อมเผชิญ
สถานการณ์ภัยพบิัติทาง
ธรรมชาต ิ

๑. ปฏิบัติและคณะกรรมการ
ด าเนินการปูองกันภัยและ
เตรียมความพร้อมเผชิญ
สถานการณ์ภัยพบิัติทาง
ธรรมชาติของโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม มีศักยภาพใน
การจัดการเพื่อปูองกันและ 
ลดความเสี่ยงลดความ
เสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาต ิ
 
 



๔๖ 
  

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปาูหมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

๕๙ โครงการพฒันาผูเ้รยีนดา้น
คณุธรรม จรยิธรรม  และคา่นยิม
ทีพ่งึประสงค ์
 

๑. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
๒. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จัก
เสียสละเพื่อส่วนรวม และอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมี
ความสุข 

๑. กิจกรรมประกาศ
เกียรติคุณนักเรียนที่ปฏิบัติ
ตนดีในดา้นตา่งๆ 
๒. กิจกรรมคนดีวิถีพุทธ   
๓. กิจกรรมเพศวิถี 

๑. นักเรียน จ านวน ๙๘๕ 
คน เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ผู้เรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึง
ประสงค ์

๖๐ โครงการประหยดัพลงังาน ๑. เพื่อให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรของโรงเรียน
ตระหนักถึงการประหยัด
พลังงาน 
๒. เพื่อปลูกฝัง สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ให้นักเรียน
ตระหนักถึงการอนุรักษ์
พลังงาน 

๑. จัดกิจกรรมลดการใช้
พลังงาน 
๒. จัดกิจกรรม Big 
Cleaning Day 

๑.นักเรียน ครูและบุคลากร
ตระหนักถึงการอนุรักษ์
พลังงาน ร้อยละ ๑๐๐ 

๖๑ โครงการสขุานา่ใช ้ ๑. เพื่ออ านวยความสะดวก
ในด้านการให้บริการห้องสุขา
แก่บุคลากรในโรงเรียน 
๒. เพื่อดูแลความสะอาดและ
จัดสภาพแวดล้อมบริเวณสุขา
ให้ถูกสุขลักษณะ 

๑. ประชุมผู้ที่เก่ียวข้อง 
๒. เสนอโครงการ 
๓. ด าเนินการ 
-ดูแลความสะอาดห้องสุขา 
๔. ประเมินผล 

๑. นักเรียน จ านวน  ๙๖๘  
คน ครูและบุคลากร จ านวน 
๖๒ คน ได้ใช้บริการห้องสุขา
ที่ได้มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ 
 

๖๒ โครงการธนาคารโรงเรยีน 
 

๑. เพื่อส่งเสริมการออมเงิน
แก่นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน 
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึก
ปฎิบัติงานธนาคารและมี
รายได้ระหว่างเรียน 

๑. ส่งเสริมการออมเงิน 
๒. ด าเนินงานธนาคาร
โรงเรียน 
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนมี
รายได้ระหว่างเรียน 

๑. ร้อยละ ๙๐ ของจ านวน
นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
ออมเงินอย่างสม่ าเสมอ  
 

๖๓ โครงการสง่เสรมิการเรยีนรู้
สหกรณโ์รงเรยีน 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรูส้ึกท่ี
ดีต่ออาชีพสุจรติและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
 

๑. ประชุมสมาชิกชุมนุม
สหกรณ์โรงเรียน วางแผน 
เสนอขออนุมัติโครงการ 

๑. ผู้เรียนสามารถวาง
แผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 
๑๐๐ 



๔๗ 
  
 

ที ่
ชือ่ 

งาน/โครงการ/กจิกรรม 
วตัถปุระสงค/์เปาูหมาย 

วธิดี าเนนิการ 
(ยอ่ๆ) 

ตวับง่ชีค้วามส าเรจ็ 
(จ านวน/รอ้ยละ) 

   ๒. ด าเนินงาน กิจกรรม
ต่างๆของสหกรณ์ ได้แก่ 
รับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ 
งานทะเบียน การส ารวจ
สินค้า การจัดซื้อ การจัด
จ าหน่าย ให้นักเรียน
ปฏิบัติได้จริงในฐานะผู้ซื้อ
และผู้ขาย การเงิน-การ
บัญชี การตรวจสอบ และ
การปันผลให้สมาชิกเมื่อ
สิ้นปีการศึกษา 

๒. ผู้เรียนสามารถท างาน
อย่างมีความสุข มุ่งมัน่
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานตนเอง ร้อยละ ๑๐๐ 
3. ผู้เรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ๑๐๐ 

 

๑๑. ผลการประเมนิคณุภาพภายในรอบปทีีผ่่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕8) 

 ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   *  ให้บันทึกระดับคุณภาพ เช่น พอใช้  ดี ....ตามผลประเมิน 

มาตรฐาน 
น้ าหนกั
(คะแนน) 

ผลการประเมนิ
ตนเองของ

สถานศึกษา * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย 
ต้นสังกัด * 

มาตรฐานดา้นคุณภาพผู้เรียน(6/26)     

มาตรฐานที ่1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที ่2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที ่3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  

5.00 ดีมาก  

มาตรฐานที ่4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุสมผล  

5.00 ดีเยี่ยม 
 

มาตรฐานที ่5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 5.00 ดีมาก  
มาตรฐานที ่6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานดา้นการจัดการศึกษา  (6/33)     



๔๘ 
  

มาตรฐาน 
น้ าหนกั
(คะแนน) 

ผลการประเมนิ
ตนเองของ

สถานศึกษา * 

ผลการติดตาม 
ตรวจสอบโดย 
ต้นสังกัด * 

มาตรฐานที ่7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  10.0
0 

ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  10.0
0 

ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที ่9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

5.00 ดีมาก  

มาตรฐานที ่10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

10.0
0 

ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที ่11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

10.0
0 

ดีเยี่ยม  

มาตรฐานที ่12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

5.00 ดีเยี่ยม  

มาตรฐานดา้นการสรา้งสงัคมแหง่การเรียนรู้ (1/2)    
มาตรฐานที ่13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  10.0

0 
ดีเยี่ยม  

มาตรฐานดา้นอตัลักษณ์ของสถานศึกษา(1/2)     
มาตรฐานที ่14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น   

5.00 ดีมาก  

มาตรฐานดา้นมาตรการสง่เสริม (1/2)     
มาตรฐานที ่15 จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  

5.00 ดีเยี่ยม  

รวมเฉลีย่ 100 
ดีเยีย่ม  
93.77  

๑๒. ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐานการศกึษาระดบัขัน้พืน้ฐานเพือ่การประเมนิคณุภาพภายนอก 
                  ระดบัคณุภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุม่ตวับง่ชีพ้ืน้ฐาน     
ตวับง่ชีท้ี ่ ๑ ผูเ้รยีนมสีขุภาพการและสขุภาพจติทีด่ ี     
ตวับง่ชีท้ี ่๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์     
ตวับง่ชีท้ี ่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝุรู ้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     
ตวับง่ชีท้ี ่ ๔  ผู้เรียนคิดเปน็ ท าเป็น      
ตวับง่ชีท้ี ่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน     



๔๙ 
  

มาตรฐานการศกึษาระดบัขัน้พืน้ฐานเพือ่การประเมนิคณุภาพภายนอก 
                  ระดบัคณุภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ตวับง่ชีท้ี ่ ๖  ประสิทธผิลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ     
ตวับง่ชีท้ี ่๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา     
ตวับง่ชีท้ี ่๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสงักัด     
กลุม่ตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ ์     
ตวับง่ชีท้ี ่๙  ผลการพฒันาใหบ้รรลตุามปรชัญา ปณธิาน พนัธกจิและวตัถปุระสงคข์อการ
จดัตัง้สถานศกึษา 

    

ตวับง่ชีท้ี ่๑๐  ผลการพฒันาตามจดุเนน้และจดุเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้นเปน็เอกลกัษณ์ของ
สถานศกึษา 

    

กลุม่ตวับง่ชีม้าตรการสง่เสรมิ     
ตวับง่ชีท้ี ่๑๑   ผลการด าเนนิงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา     
ตวับง่ชีท้ี ่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเปน็เลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปูการศึกษา  

    

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ .............ดี................. โดยมีค่าเฉลี่ย....๘๓.๙๓............   

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง        ไม่รับรอง 

หมายเหตุ  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ภายหลังจากส่งแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก 

 จดุเดน่ จดุทีค่วรพฒันา และขอ้แสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหนว่ยงานตน้สงักดั 

 จดุเดน่  

 จดุเดน่ดา้นคุณภาพผูเ้รยีน พบว่า ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความสนใจร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และได้ร่วมอนุรักษ์การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ดนตรีไทย มีความรับผิดชอบ มีสัมมาคารวะ มีความซื่อสัตย์กตัญญู เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความสุข มีสุขภาวะ
ที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 จดุเดน่ดา้นการเรยีนการสอน   พบว่า ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ ตรงกับสาขาวิชาที่สอน 
ส่งผลให้ครูมีความมุ่งมั่น อุทิศตนเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการแสวงหา
ความรู้และน าเทคนิค นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาสอน  มีการสอนแบบโครงงาน ให้ผู้เรียนได้ท า
โครงงานด้วยตนเอง โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ มี
ความสามารถจัดท าแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม



๕๐ 
  

การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาจีน ภาษากัมพูชา 
ภาษาเวียดนาม) เพ่ือการรองรับการเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  จัดกิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนที่เรียนไม่ทัน
เพ่ือน  มีความเข้าใจและสามารถประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 

จดุเดน่ดา้นการบรหิารและการจดัการศกึษา พบว่า  โรงเรียนมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบ
การบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารเป็น
แบบอย่างของความมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่าง
เหมาะสม มีการกระจายอ านาจสู่บุคลากร ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา มีการใช้หลัก
ธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการบริหาร และด าเนินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (OBECQA) 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร เช่น การ
ลงชื่อปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และการใช้ระบบพื้นที่กลางในการ รับ-สง่ เอกสารและ
บันทึกข้อมูลไว้เป็นระบบสารสนเทศสามารถสืบค้นได้ทันที เป็นต้น จนท าให้งานประสบผลส าเร็จ บรรลุ
ตามเปูาหมาย มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างยุติธรรม รวมถึงความโปร่งใสของการ
จัดสรรงบประมาณ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  โดยมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา  มี
การก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ท าให้ระบบการ
บริหารงานมีความคล่องตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ รวมทั้งมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
อย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 

จดุเดน่ดา้นชมุชน สถานศึกษามีความสัมพันธ์ และได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนา
การศึกษาเป็นอย่างดี โดยมีสมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นต่างๆเป็นตัวเชื่อมโยง
และประสานงานท าให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ทั้งทางด้านทรัพยากรและการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน รวมทั้งให้ความส าคัญและความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา โดยเสียสละเวลา 
และบริจาคทรัพย์ สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้การจ้างครูชาวต่างชาติ การน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสอนในสถานศึกษา โดยเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ค าแนะน า อาทิ  ดนตรีไทย ภาษา
เวียดนาม ธรรมศึกษาเป็นต้น ท าให้การบริหารงานของโรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน 

          จดุทีค่วรพฒันา 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ และทักษะตามหลักสูตรให้สูงขึ้น
โดยเฉพาะวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
คณิตศาสตร์ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพด้านการจัดประสบการณ์ที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญการมุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ครบถ้วนตามเปูาหมายของ
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 และการจัดหา สื่อ-อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทั่วถึง 

๒. ครูควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

๓. ควรพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

 



๕๑ 
  

 

 จดุเดน่ จดุทีค่วรพฒันา และขอ้แสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 จดุเดน่  

1. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

2. ครูเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนใน
การสอน และพัฒนาผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเปูาหมายของการจัดการศึกษาและงานหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า เป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

จดุทีค่วรพฒันา 

 ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ และทักษะตามหลักสูตร ให้สูงขึ้น 
โดยเฉพาะวิชาภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

๑๔. สรปุสภาพปญัหา จดุเดน่ จดุทีค่วรพฒันาในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

สภาพปญัหา 

สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตชุมชนปกครองโดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ ใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ผู้ปกครองส่วนหนึ่งประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ตกงาน ขาดรายได้จุลเจือ
ครอบครัว ต้องประกอบอาชีพไม่มีเวลาอยู่กับนักเรียน ท าให้มีปัญหาทางด้านการปกครอง นักเรียนบาง
คนประพฤตินอกกรอบ มีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ปกครองบางคน จึงมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูและช่วยเหลือด้านการเรียน
ของบุตรหลานน้อยมาก ท าให้มีนักเรียนจ านวนหนึ่งที่ด้อยโอกาสและเรียนรู้ได้ช้า 

จดุเดน่ 

ชมุชน สถานศึกษามีความสัมพันธ์ และได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาการศึกษาเป็น
อย่างดี โดยมีสมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นต่างๆเป็นตัวเชื่อมโยงและ
ประสานงานท าให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ทั้งทางด้านทรัพยากรและการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน รวมทั้งให้ความส าคัญและความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา โดยเสียสละเวลา และ
บริจาคทรัพย์ สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้การจ้างครูชาวต่างชาติ การน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาสอนในสถานศึกษา โดยเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ค าแนะน า เช่น การสานหมวก 
การสานพัด การจักสานเครื่องใช้ด้วยไม่ไผ่และการใช้ภาษากัมพูชา ภาษาจีน ในการสื่อสาร เป็นต้น ท า
ให้การบริหารงานของโรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน 

ค าแนะน า เช่น การสานหมวก การสานพัด การจักสานเครื่องใช้ด้วยไม่ไผ่และการใช้ภาษา
กัมพูชา ภาษาจีน ในการสื่อสาร เป็นต้น  



๕๒ 
  

 

จดุทีค่วรพฒันา 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ และทักษะตามหลักสูตรให้สูงขึ้น
โดยเฉพาะวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพด้านการจัดประสบการณ์ที่
เน้นนักเรยีนเป็นส าคัญด้านการใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเรียนรู้และด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๒. ครูควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

๓. ควรพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และสามารถพัฒนา 
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 


