
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
1.  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ข้อที ่2 1.1.1  โครงการพัฒนาส านักงานธุรการ ครูและบุคคลากร จ านวน 62 คน มี 312,138 ต.ค.59-ก.ย.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูทนง ครูมีวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตส่ือการ
      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ อุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการ วิทยาคม สังวาลย์ วัดผลประเมินผลการเรียนและ
 - กิจกรรมเตรียมความพร้อมใน สอนและการวัดผลประเมินผล  1พ.ย.59 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่
กิจกรรมการเรียนการสอน  -16พ.ค.60 มีประสิทธิภาพ

ข้อที ่1 1.1.2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี  70,000 ต.ค.59-ก.ย.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูพัชรียา ครูมีวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีส าหรับ
 ทางวิชาการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ จ านวน  90  รายการ นัก วิทยาคม นะทีวาส จัดการเรียนการสอนเพิม่ขึ้น

เรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
 - กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัด วิทยาศาสตร์ 1-30 พ.ย.59 นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  ค่ายวิทยาศาสตร์และทัศนศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์
และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ แหล่งเรียนรู้ในและนอกท้องถิ่น นักเรียนม.3และม.6ผ่านการทดสอบ
 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยภาคเรียนละ1คร้ัง 1ก.ค.-18ส.ค.60 ความรู้ระดับชาติ
 - กิจกรรมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ส่วน นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน 1-31ส.ค.60 นักเรียนฝึกทักษะจากประสบการณ์
ภูมิภาคและส่วนกลาง วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับดี จัดการนักเรียนมีทักษะกระบวนการ
 - กิจกรรมทบทวนความรู้เพือ่ยกระดับ เพิม่ขึ้นร้อยละ 5  1พ.ย.59 ทางวิทยาศาสตร์สามารถน าไปใช้ใน
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์  -28ก.พ.60 การแก้ปัญหามีห้องปฏิบัติการที่
 - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 25-26ก.ค.60 พร้อมในการส่งเสริม
ค่ายวิทยาศาสตร์เพือ่การอนุรักษ์
พลังงาน
 -  กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  15 พ.ย. 59
โครงงาน  -30ก.ย.60
 - กิจกรรมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 10พ.ย.-15ธ.ค.59
วิทยาศาสตร์
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ข้อที ่1 1.1.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที1่ 40,000     ร.ร.คลองใหญ่ ครูสุวิมล นักเรียนมีความเป็นเลิศในด้านการ

  ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 50 คนและครูกลุ่มสาระ วิทยาคม สุขสวัสด์ิ เรียนร้อยละ 60
  คณิตศาสตร์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์จ านวน 10 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 -  กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม พ.ย.59-ส.ค.60 สูงขึ้น ร้อยละ 3
 - กิจกรรมทบทวนความรู้เพือ่เตรียม จินตคณิตคิดเลขเร็ว  ม.ค.60 ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นร้อยละ80
ความพร้อมในการสอบ O -NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี มีส่ือ นวัตกรรมเพียงพอในการจัด
 -  กิจกรรมจัดกิจกรรมอบรมจินตคณิต ที2่ จ านวน 50 คนและครูกลุ่ม  27 พ.ค.60 การเรียนรู้ ร้อยละ 90
คิดเลขเร็ว สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันได้รับ
 - กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์คร้ังที ่4 จ านวน 10คน ได้เข้าร่วม  17 ม.ิย.60 รางวัลและได้เป็นตัวแทน
 - กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพือ่ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ คร้ังที ่4  พ.ค.59
เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
 - กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ  ส.ค.60
 - กิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอน  ธ.ค.59
 - กิจกรรมการเตรียมความพร้อมใน  พ.ย.59
การสอบ PISA

ข้อที ่1,2 1.1.4  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ร้อยละ 54 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ30,000     ร.ร.คลองใหญ่ ครูบานชื่น ร้อยละ 50นักเรียนมีผมสัมฤทธิ์
ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียน(O-NET)กลุ่มสาระการเรียน วิทยาคม ประไพ ทางการเรียน(o-net) กลุ่มสาระ
ภาษาไทย รู้ภาษาไทยสูงขึ้น การเรียนรู้ภาษไทยสูงขึ้น
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน  ร้อยละ 85 นักเรียนมีทักษะและ 15 พ.ค.-ธ.ค.60 นักเรียนน าความรู้จากการแข่งขัน
ภาษาไทย ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ภาษาไทยพร้อมทัง้น าประสบการณ์
 - กิจกรรมสดุดีกีไทยและวันภาษาไทย 1 ม.ิย.-29ก.ค.60  ทีไ่ด้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
แห่งชาติ
 - กิจกรรมทบทวนความรู้ ม.ค.-ก.พ.60
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 - กิจกรรมประกวดทักษะการเขียนและ ต.ค.59-ส.ค.60
พูดในวันส าคัญ
 - กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย  ต.ค.-พ.ย.60
 - กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตกรรม พ.ย.60
 - กิจกรรมเสริมความรู้ลดเวลาเรียน พ.ย.59ก.พ.60
เพิม่เวลาเรียนรู้
 - กิจกรรมการแข่งขันค าคม ม.ีค.60

ข้อที ่2 1.1.5  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียนจ านวน  991 คน 65,000 ร.ร.คลองใหญ่ ครูกัญณิญาพัทน์มีอุปกรณ์การเรียนพลศึกษาอย่าง
ทางวิชาการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและ มีอปุกรณ์การเรียนพลศกึษา วิทยาคม มนตรีวงษ์ เพียงพอ นักเรียนมีโอกาสเข้า
พลศึกษา อย่างเพียงพอ ร่วมการแข่งขันกีฬา
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระนักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพ 1-15พ.ย.59 นักเรียน ม.3 และ ม.6 ผ่านการ
   สุขศึกษาและพลศึกษา พลานามัยทีส่มบูรณ์ ความรู้ระดับชาติ
 - กิจกรรมจัดแข่งขันกีฬาภายนอก แข็งแรง มีพัฒนาการทัง้ทาง  1ส.ค.59

ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  -ม.ค.60
 - กิจกรรมทบทวนความรู้เพือ่เตรียม   และสติปัญญา  และมีทักษะ 1-31ม.ค.60
ความพร้อม ในการสอน O-net กีฬาทีดี่ สามารถอยู่ร่วมใน
 -  กิจกรรมการแข่งขันงาน พ.ย.59
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ พ.ย.59

ข้อที ่2,3,4 1.1.6  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ  นักเรียนมีเจตคติทีดี่ต่อวิชาชีพ 48,740 ร.ร.คลองใหญ่ ครูบัวภา นักเรียนมีความสามารถในการ
ทางวิชาการสาระฯการงานอาชีพและ  รู้จักแก้ปัญหาในการด าเนินงาน วิทยาคม จางวางแก้ว ประกอบอาชีพอิสระได้ คะแนน
เทคโนโลยี ร้อยละ 85นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ เฉล่ียของนักเรียน ม.3 และ
 - กิจกรรมค่ายพัฒนาอาชีพอิสระทักษะทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ  11ม.ิย. 60 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจาก
ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง คร้ังที ่5 และเทคโนโลยีเพิม่ขึ้น ร้อยละ 3 หน่วยงานภายนอก   ลดเวลา
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 -  กิจกรรมทบทวนความรู้เพือ่ยกระดับ 1 พ.ย.59 เรียน เพิม่เวลารู้นักเรียนเข้าร่วม
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน กิจกรรมและ ได้เป็นตัวแทนของ
 - กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการ 11 ส.ค.60 จังหวัด เพิม่มากขึ้นกว่าปี 2559
แข่งขันจากหน่วยงานภายนอก ม.6 เพิม่มากขึ้นกว่าเดิม
 - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ 1 พ.ย.59
 - กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่ง 6-8พ.ย.60
ขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพืน้ทีศึ่กษา คร้ังที ่66

ข้อที ่2 1.1.7 โครงการส่งเสริมความเลิศสู่ นักเรียนทัง้หมดได้ทราบประเพณี 56,190.00 ร.ร.คลองใหญ่ ครูมนัส นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
โรงเรียนพหุภาษา วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา วิทยาคม ถึกสุวรรณ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาลึกซ้ึง
 - กิจกรรมปิดโลกภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 100นักเรียนชั้นม.3 ธ.ค.59 และเกิดนักเรียนเกิดความรู้ ความ
 - กิจกรรมเข้าค่ายภาษาจีน  และ ม.6 22-23 ต.ค.60 เข้าใจ ภาษาอังกฤษเป็นส่ือกลาง 
 - กิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษ มิ.ย.-ส.ค. 60 100% และความสนใจ  100%
 - กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษากัมพูชา 5-6 ส.ค. 60 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการสอบ
 - กิจกรรมเตรียมความพร้อมภาษา  1พ.ย.59  O-Net เพิม่สูงขึ้น 70%
  อังกฤษสู่ O-Net  -28 ก.พ.60 นักเรียนมีผลการแข่งขันเป็นทีน่่า

พอใจ ความภาคภูมิใจผลงานทีจ่ัด
น าเสนอต่อสาธารณชน

ข้อที ่2 1.1.8  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียนทัง้โรงเรียน (ม.1-6) 17,000     ร.ร.คลองใหญ่ ครูปุริมปรัชญน์ักเรียนมีความเป็นเลิศด้านศิลปะ 
ทางวิชาการกลุ่มสาระฯศิลปะ มีอุปกรณ์เพือ่การเรียนรู้ทัง้ภาค วิทยาคม หมื่นศรีพรม นักเรียนสามารถน าความรู้ความ
 -  กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะการ ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 80% ต.ค.59-ส.ค.60 สามารถ ทักษะและประสบการณ์
วาดภาพระบายสี มาใช้ในชีวิตประจ าวันหรือในการ
 -  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ พ.ย.59 ประกอบอาชีพได้
 -  กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัด ต.ค.-พ.ย. 59
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กิจกรรมการเรียนรู้วิชาศิลปะ
 -  กิจกรรมประเมินผลและสรุปผล ส.ค.-60

ข้อที ่1 1.1.9  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการ 22,000     ต.ค.59-ก.ย.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูบานชื่น นักเรียนทุกคนมีการจัดท าบันทึกรัก
งานห้องสมุด อ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง วิทยาคม ประไพ ห้องสมุดมีวารสาร หนังสือพิมพ์ 
 - กิจกรรมบันทึกการอ่านวางทุกงาน จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และ พ.ย.59-ส.ค.60 ไม่น้อย กว่า 5 รายการ
อ่านทุกคน  ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมทีดี่ ผู้เข้า
 - กิจกรรมมาอ่านหนังสือพิมพ-์วารสาร พ.ย.59-ส.ค.60 ใช้บริการเพิม่ขึ้น ร้อยละ 10
กันเถอะ นักเรียน ครูทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
 - กิจกรรมพัฒนาระบบให้บริการยืม - พ.ย.59-ส.ค.60 สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิต
  คืนและหนังสือและซ่อมบ ารุงหนังสือ พ.ย.59-ส.ค.60 ประจ าวันนักเรียนสนใจการอ่าน
 - กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมห้องสมุด พ.ย.59-ส.ค.60 จากแหล่ง ความรู้
และจัดบรรยากาศห้องสมุด นักเรียนสนใจสร้างเสริมนิสัยรักการ
 -  กิจกรรมจัดนิทรรศการสัปดาห์ห้อง ส.ค.-ก.ย.60 อ่านนักเรียน ครู ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 
สมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สามารถน าความรู้และประสบการณ์
 -  กิจกรรมจัดป้ายนิเทศความรู้ในห้อง  พ.ย.-ส.ค.60 ไปใช้ในชีวิตนักเรียน ครู สามารถน า
สมุด ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน
 -  กิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน  ม.ีค.60 ชีวิตประจ าวันนักเรียนชั้นมัธยม
 -  กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทย ส.ค.-ก.ย.60 ศึกษาตอนปลายเข้าร่วมแข่งขัน
ส าหรับเยาวชน ของนักเรียนชั้นมัธยม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนักเรียน
ศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วม
 - กิจกรรมเสียงตามสายทุกวันศุกร์  พ.ย.59-ส.ค.60
 -  กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน  พ.ย.59-ส.ค.60
 - กิจกรรมเล่มโปรดโพสต์ออกส่ือ  พ.ย.59-ส.ค.60
 - กิจกรรมประกวดทักษะภาษาไทยวัน  ก.ค.60
 สุนทรภู,่ วันภาษาไทยแห่งชาติ
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
ข้อที ่1 1.1.10  โครงการด าเนินการ ให้บริการห้องโสตทัศนศึกษาสนับ 30,000     ร.ร.คลองใหญ่ ครูจักรกฤษณ์มีห้องโสตทัศนศึกษาสนับสนุน

โสตทัศนศึกษา สนุนกิจกรรมต่าง ๆ วิทยาคม แท่นยั้ง กิจกรรมในโรงเรียน
 -  กิจกรรมพัฒนาโสตทัศนศึกษา 1-30 พ.ย. 59

ข้อที ่2 1.1.11 โครงการพัฒนากิจกรรมชุมนุม นักเรียน 991 คน เข้าร่วม 3,000 ร.ร.คลองใหญ่ ครูนัทกานต์ นักเรียนได้พัฒนาตนเองทัง้ในด้าน
นักเรียน กิจกรรม วิทยาคม สวาสด์ิ ร่างกายและจิตใจตามความถนัด

 -  กิจกรรมเปิดโลกชุมนุมคลองใหญ่  23 พ.ค. 60 และความสนใจ  100%
- 31ส.ค. 60

ข้อที ่4 1.1.12  โครงการพัฒนากิจกรรม นักเรียน  991  คน 26,190     ร.ร.คลองใหญ่ ครูบัวภา นักเรียนน าความรู้ไปปรับใช้
แนะแนว สามารถปรับตัวอยู่ในโรงเรียน วิทยาคม จางวางแก้ว ในชีวิตประจ าวันได้  100%
 - กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต มีทักษะในการด ารงชีวิต  พ.ย.60
 - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก  24 ก.ย.60
สถานศึกษา
 - กิจกรรมการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม  ม.ค.60-ม.ีค.60
ประกวดด้านต่างๆ

ข้อที ่2 1.1.13  โครงการส่งเสริมการเพาะเล้ียง นักเรียน  30  คน 9,000 ร.ร.คลองใหญ่ ครูปริศนา นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการ
เนื้อเยื่อพืชเพือ่การเรียนรู้สู่อาชีพอิสระ สามารถเพาะเล้ียงเนื่อเยื่อพืช วิทยาคม พิมพ์ช่วย ใช้ทักษะกระบวนการทาง
 -  กิจกรรมอบรมเทคนิคการเพาะเล้ียง ได้  15 ก.ค. 60 วิทยาศาสตร์ในการเพาะเล้ียงเนื้อ
เนื้อเยื่อพืช เยื่อพืช และจัดเป็นอาชีพอิสระเพือ่

สร้างรายได้ให้กับตนเอง

ข้อที ่2 1.1.14  โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ นักเรียนทุกคนได้รับการ 244,877 ร.ร.คลองใหญ่ ครูทนง นักเรียนทีม่ีความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ 
ความเป็นเลิศทางวิชาการทัง้ในประเทศ พัฒนาอย่างทัว่ถึงและต่อเนื่อง วิทยาคม สังวาลย์ ได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็ม
และต่างประเทศ ความสามารถ และมีผลสัมฤทธิท์าง
 - กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะ  4 พ.ย.59 การเรียนสูงขึ้น
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
หัตถกรรมนักเรียนคร้ังที ่66 ในเขตพืน้  - ก.ย.60
ทีร่ะดับภาค ระดับประเทศ และราย
การอื่นๆ

ข้อที ่1 1.1.15  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียนจ านวน 15 คนเข้า 20,000 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวันชัย นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
ทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมการแข่งขันภายนอก วิทยาคม พละราด ทักษะในเชิงวิชาการ ซ่ึงเกิดจากการ
 - กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันเอแม็ท   28 พ.ย.59 แข่งขันและแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
 ซูโดกุ  ครอสเวิร์ด ค าคม  -12ก.พ.60 ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน
    

ข้อที ่4 1.1.16 โครงการท าความดีเพือ่สังคม นักเรียนทุกคนท าโครงการท าความดีเพือ่2,000       ร.ร.คลองใหญ่ ครูกัลยาณี นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมสาธารณ
และสาธารณะประโยชน์ สังคมและสาธาณประโยชน์ภาย วิทยาคม หนูพัด ประโยชน์ 100%
 - กิจกรรมท าความดีเพือ่สังคมและ ในชุมชนอย่างน้อยภาคเรียนละ พ.ย.59-ส.ค.60
   สาธารณะประโยชน์ในชุมชน  1 คร้ัง
 - กิจกรรมท าความดีเพือ่สังคมและ พ.ย.59-ส.ค.60
   สาธารณะประโยชน์ในโรงเรียน

ข้อที ่4 1.1.17 โครงการส่งเสริมศักยภาพ นักเรียนในชุมนุมจ านวน 30 25,000 ร.ร.คลองใหญ่ ครูจตุพร  นักเรียนมีความสามารถฝึกการแสดง
นาฎศิลป์สู่ความเป็นเลิศ คน สามารถร าพืน้ฐานได้ วิทยาคม พุม่เรียบ ในด้านนาฏศิลป์และร่วมกิจกรรมใน
 -  กิจกรรมชุดการแสดงร าถวาย ธ.ค.59 งานของโรงเรียนและชุมชน
พระพร
 -  กิจกรรมจัดกิจกรรมการแสดง ธ.ค.59
นาฏศิลป์ไทยทุกประเภทภายในสถาน
ศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ข้อที ่1 1.1.18  โครงการส่งเสริมการทดสอบ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 25,000     ร.ร.คลองใหญ่ ครูกัลยาณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 และ 6 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมติวเข้ม วิทยาคม หนูพัด ทีเ่ข้าร่วมติวเสริมความรู้เพือ่สอบ 
 (O-NET) เสริมความรู้ เพือ่สอบ O – NET O-NET
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 -  กิจกรรมจัดติวเข้มเสริมความรู้เพือ่ และ Pre O – NET ร้อยละ 85  1 พ.ย. 59 มีความรู้ความสามารถและมีผลการ
สอบ O – NET   -31 ม.ค. 60 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูง
 -  กิจกรรมสอบ Pre O – NET   1 พ.ย. 59 ขึ้นร้อยละ 3
ปีการศึกษา  2559  -31 ม.ค. 60
 -  กิจกรรมน านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  18–19 ก.พ. 60
ปีที ่ 6 ปีการศึกษา 2559  เข้าร่วม  
สอบ O – NET 
 -   กิจกรรมน านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  10 ม.ิย. 60 
ปีที ่ 6ปีการศึกษา 2560  เข้าร่วมติว  -30 ก.ย. 60
 O – NET ประจ าจังหวัดตราด
 - กิจกรรมสอบจุดเน้นการพัฒนา  1 พ.ย. 59 
คุณภาพผู้เรียนของ สพฐ.    -30 ก.ย. 60

ข้อที ่2 1.1.19  โครงการพัฒนาการเรียนรู้ นักเรียน จ านวน 30 คนสามารถ 20,000     ร.ร.คลองใหญ่ ครูจักรกฤษณ์นักเรียนชุมนุมเคร่ืองบินเล็ก
เคร่ืองบินเล็กก้าวสู่เส้นทางนักบิน ต้ังเคร่ืองบินทัง้3 ประเภท วิทยาคม แท่นยั้ง สามารถพัฒนาและชิ้นงานเคร่ือง
 - กิจกรรมแข่งเคร่ืองบินพลังงานยาง เคร่ืองบิน กระดาษ  ส.ค.60 บินเล็กกลุ่มละ 1 ชิ้นงาน
นอกกลุ่มโรงเรียน เคร่ืองบินพลังงานยางและเคร่ือง
 - กิจกรรมแข่งเคร่ืองบินบังคับนอก บินบังคับ  พ.ย.-30ส.ค.60
กลุ่มโรงเรียน
 -กิจกรรมแข่งขันเคร่ืองบินพับชิงแชมป์ ส.ค.-30ส.ค.60
ประเทศไทย ระดับภูมิภาคนอกกลุ่ม
โรงเรียน

ข้อที ่4 1.1.20  โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม นักเรียน จ านวน 991 คน 5,000       ร.ร.คลองใหญ่ ครูบัวภา นักเรียนมีความตระหนักและเห็น
 - กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนและ ปลูกป่าชายเลนหญ้าแฝกและการ  ธ.ค. 59-ส.ค.60 วิทยาคม จางวางแก้ว ค่าของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ป่าบก คัดแยกขยะ และร่วมกันอนุรักษ์ 100%
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 - กิจกรรมคัดแยกขยะ ส่ิงแวดล้อม  มี.ค.60
 - กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพาะต้นกล้า  ธ.ค.59-ก.ย.60
ตะเคียน
 - กิจกรรมบวชป่าชายเลนและป่าบก  ธ.ค.59-ส.ค.60

ข้อที ่2 1.1.21  โครงการส่งเสริมและพัฒนา นักเรียนจ านวน 991 คน สามารถ 20,000     ร.ร.คลองใหญ่ ครูบัวภา นักเรียนสามารถน าความรู้ 
ดนตรีไทย ร่วมกิจกรรมและบริการชุมชน วิทยาคม จางวางแก้ว ความสามารถ ทักษะดนตรีไทยและ
 - กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะดนตรี ด้านดนตรีไทย ม.ีค.-59 ประสบการณ์ในการแข่งขันมาใช้
ไทย พ.ย.-ก.พ.59 ในชีวิตประจ าวัน
 - กิจกรรมบริการชุมชนด้านดนตรีไทย

ข้อที ่2 1.1.22  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ มีวัสดุ-อุปกรณ์และเคร่ือง 38,758 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวีระ มีเคร่ืองดนตรีทีม่ีคุณภาพเพิม่ขึ้นใน
ด้านดนตรีสากล ดนตรีสากลทีจ่ าเป็นเพิม่ขึ้นใน วิทยาคม มนตรีวงษ์ วงดนตรีสากล
 - กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน  วงดนตรีท าให้คุณภาพเสียง  ต.ค.59-ส.ค.60 นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านดนตรี
ดนตรีสากล ดีขึ้น ร้อยละ 85
 - กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถ  ก.ย.59-ม.ค.60
ด้านดนตรีสากลและขับร้อง
(ศิลปหัตถกรรม)
 - กิจกรรมส่งเสริมทักษะ ความสามารถ  ต.ค.59-ก.ค.60
ด้านดนตรีสากลและขับร้อง(ภายนอก)
 - กิจกรรมการแสดงคอนเสริร์ตของ พ.ค.-ก.ค.60
นักเรียน
 - กิจกรรมค่ายโครงการพัฒนาจิตเพือ่ ก.พ.-ม.ีค.60
  คุณภาพชีวิตของเยาวชน
 - กิจกรรมค่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ ม.ีค.-เม.ย.60
ชีวิตเยาวชนด้วยดนตรี
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ข้อที ่1 1.1.23  โครงการพัฒนาการเรียนการ นักเรียนจ านวน  991  คนและครู 297,300 ร.ร.คลองใหญ่ ครูมัทรี มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทีม่ี

สอนคอมพิวเตอร์ จ านวน 57 คน (บกศ) วิทยาคม ขนรกุล ระบบเพียงพอ สามารถจัดการเรียน
 - กิจกรรมจัดหา บ ารุง ระบบเครือข่าย สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ 1 พ.ย. 2559 รู้แก่นักเรียนในโรงเรียนได้
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ การเรียนและประยุกต์ใช้งานได้ -20 ส.ค. 2560
ส่ือคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการเรียน
การสอน

ข้อที ่2 1.1.24 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ 18,000     ร.ร.คลองใหญ่ ครูมัทรี นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
        ทางด้านคอมพิวเตอร์ แข่งขันคอมพิวเตอร์ ภาคเรียน วิทยาคม ขนรกุล แข่งขันคอมพิวเตอร์ และหุน่ยนต์
 -  กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ละ 1 คร้ัง ร้อยละ 84%  1 ส.ค. 59
(ระดับจังหวัด) นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียน  -30ม.ีค.60
 -  กิจกรรมร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์ และมีเจตคติที่  1 ส.ค. 59
นอกกลุ่มโรงเรียน ดีต่อวิชาคอมพิวเตอร์  -30ม.ีค.60
 - กิจกรรมร่วมแข่งขันหุน่ยนต์นอก  1 ส.ค. 59
กลุ่มโรงเรียน  -30ม.ีค.60
 - กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์  17 ม.ิย. 60
 -  กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ 1-28 ก.พ. 60
ภายในโรงเรียน 1-31 ก.ค. 60

ข้อที ่2 1.1.25 โครงการปรับปรุงคุณภาพ IT นักเรียนจ านวน 991 คน ครู 12,300 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวรวิทย์ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
ระบบดูแลพัฒนาระบบจัดท าข่าว 74 คน ผู้ปกครอง และบุคคล วิทยาคม สังข์เอียด ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทาง
K.K.NEWS ภายได้รับทราบข่าวสาร โรงเรียนอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง
 -  กิจกรรมจัดท าข่าว  พ.ย.59-ส.ค.60

ข้อที ่2,4 1.1.26 โครงการมารยาทงาม สืบสาน นักเรียนประพฤติปฏิบัติตน 3,400 ร.ร.คลองใหญ่ ครูชไมพร ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีมารยาท
วัฒนธรรมไทย ตามมารยาทไทยได้อย่างถูก      วิทยาคม ดวงแก้ว งามตามแบบไทย
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ข้อที ่2,4 1.1.26 โครงการมารยาทงาม สืบสาน นักเรียนประพฤติปฏิบัติตน 3,400 ร.ร.คลองใหญ่ ครูชไมพร ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีมารยาท

วัฒนธรรมไทย ตามมารยาทไทยได้อย่างถูก      วิทยาคม ดวงแก้ว งามตามแบบไทย
 - กิจกรรมสาธิตมารยาทงาม ต้องและแนะน า ให้ความรู้ด้าน  20 ม.ิย.60
ตามวัฒนธรรมไทย มารยาทไทยแก่บุคคลอื่นได้    

ร้อยละ 80               

ข้อที ่1 1.1.27 โครงการค่ายเตรียมความพร้อม คัดเลือกได้ตัวแทนนักเรียนเพือ่ 6,000       ร.ร.คลองใหญ่ ครูกัลยาณี คัดเลือกได้ตัวแทนนักเรียนเพือ่
สู่โอลิมปิกวิชาการ เข้าค่ายเตรียมความพร้อมสู่ วิทยาคม หนูพัด เข้าค่ายเตรียมความพร้อมสู่
  - กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อม โอลิมปิกวิชาการ และเข้าสอบ  12 ม.ิย 60 โอลิมปิกวิชาการ และเข้าสอบ
โอลิมปิกวิชาการ คัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชา  -31ส.ค.60 คัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชา

การของมูลนิธิ สอวน. การของมูลนิธิ สอวน. 
ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา
 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา   ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  
และคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาละ และคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาละ
 1  คน จ านวน  5  คน  1  คน จ านวน  5  คน

ข้อที ่1 1.1.28 โครงการส่งเสริมทักษะกิจกรรมพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1-6 34,790 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวันชัย นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
        ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-6 วิทยาคม พละราด ทักษะในเชิงวิชาการ ซ่ึงเกิดจากการ
 - กิจกรรมการจัดการแข่งขัน เอแม็ท ตราด เข้าร่วมแข่งขันที ่โรงเรียน  24-25 ธ.ค.59 แข่งขันและแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ซูโดกุ ครอสเวิร์ด ค าคม คลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน

จ านวน 200 คน

ข้อที ่2 1.1.29 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียนแผนการเรียน EP ระดับ 27,400 ร.ร.คลองใหญ่ ครูมนัส นักเรียนแผนการสอน English 
 ทักษะทางวิชาการของนักเรียน EP  มัธยมศึกษาปีที ่1,2 และ 3 รวม วิทยาคม ถึกสุวรรณ Program ทีเ่ป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
 - กิจกรรมส่งนักเรียนตัวแทนห้อง EP  70 มีทักษะทางวิชาการ 100%  ก.ค.-ส.ค.60 แข่งขันภาษาอังกฤษมีผลการแข่งขัน
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เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เป็นทีน่่าพอใจ

ข้อที ่2 1.1.30 โครงการส่งเสริมทักษะภาษา โรงเรียนทุกโรงเรียนทีเ่ปิดสอน 27,100 ร.ร.คลองใหญ่ ครูมนัส มีโรงเรียนในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
กัมพูชาสู่ความเป็นเลิศระดับเขตพืน้ที่ ภาษาเขมรในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา วิทยาคม ถึกสุวรรณ มัธยมศึกษาเขต 17 ทีเ่ปิดสอนภาษา
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 17 ส่ง เขมรให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่ง
 - กิจกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 14ม.ค.60 ขันและนักเรียนีผลการแข่งขัน
ภาษากัมพูชา ร้อยละ 100 เป็นทีน่่าพึงพอใจ

ข้อที ่1,3 1.1.31   โครงการพัฒนาระบบการ ผู้บริหาร ครูสอนและเจ้าหน้าที่ 7,000 ร.ร.คลองใหญ่ ครูชไมพร ครูเห็นความส าคัญของการประกัน
ประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม วิทยาคม ดวงแก้ว คุณภาพภาย ชุมชนและหน่วยงานที่
 - กิจกรรมประชุมปฏิบัติการศึกษาผล ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 62 คน  15 ต.ค.59 เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในระบบประกัน
การรายงานตนเอง นักเรียนเข้าร่วม จ านวน 991 คน  -30 ก.ย.60 คุณภาพภายใน
 - กิจกรรมสร้างเคร่ืองมือวัดและ คณะกรรมการสถานศึกษา  1ม.ค.60 เคร่ืองมือวัดและประเมินมาตรฐาน
ประเมินมาตรฐาน  จ านวน 9 คน  -20ก.พ.60 มีการปรังบปรุงแก้ไขระบบประกัน 
 - กิจกรรมปรับปรุงแก้ไขระบบการ โรงเรียนพัฒนามาตรฐานการ  16ม.ค.60 คุณภาพภายในจากการประเมินใน
ประกันคุณภาพภายใน ศึกษาทุกมาตรฐานให้อยู่ในระดับ  28ก.พ.60 ระยะที ่2

คุณภาพดีขึ้นไปและครู นักเรียน 
ชุมชน มีความพึงพอใจในระดับ
มากไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

ข้อที ่3 1.1.32 โครงการวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่าง 5,000.00   ร.ร.คลองใหญ่ ครูทนง ครูมีผลงานวิจัยการเรียนการสอน
การศึกษา น้อยปีการศึกษาละ 1 เร่ือง วิทยาคม สังวาล โรงเรียนมีผลงานวิจัยพัฒนา
 - กิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาการ 10  ม.ิย. 60
เรียนการสอนด้วยการท าวิจัย
 - กิจกรรมครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียน ต.ค.59-ก.ย.60
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 - กิจกรรมโรงเรียนจัดท าวิจัยเพือ่ ต.ค.59-ก.ย.60
พัฒนา
 - กิจกรรมเผยแพร่ผลงานวิจัยโรงเรียน ต.ค.59-ก.ย.60

ข้อที ่1,3 1.1.33 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถาน โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณ 20,000     ร.ร.คลองใหญ่ ครูวารุณี ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ศึกษาและสนับสนุนครูและบุคลากร ภาพการจัดการศึกษาตาม วิทยาคม อิทธิพันธ์อเนกน้อยร้อยละ 85 สามารถจัดการ
ทางการศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ มาตรฐาน ร้อยละ 85 ศึกษาได้ตามหลักสูตรของสถาน
 - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  พ.ย.59 ศึกษา และจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
 - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ม.ค.60
โครงการ MP , MEP และ 
Education Hab
 - กิจกรรมอบรมกระบวนการจัดการ  มี.ค.60
เรียนการสอน

ข้อที ่1,2 1.1.34 โครงการงานนิทรรศการวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 50,000 ร.ร.คลองใหญ่ ครูกัลยาณี นักเรียนและครูร่วมแสดงผลงาน
และการแสดงผลงานของนักเรียน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม วิทยาคม หนูพัด วิชาการผลงานของนักเรียน/ครูได้
และครู  ได้จัดนิทรรศการตลอดปีงบ เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างมี
 - กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ประมาณ 2560และ จัดนิทรรศ  14พ.ย.59 ประสิทธิภาพ
นักเรียนและครู (Open house) การ Open House รวมเพือ่  -10ก.พ.60

เสนอผลงานต่อสาธารณชน 
ร้อยละ 100

ข้อที ่2 1.1.35 โครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตซอลนักเรียนจ านวน  50  คน มีความรู้และ 17,750 ร.ร.คลองใหญ่ ครูดิเรก นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านทักษะ
 - กิจกรรมอบรมทักษะกีฬาฟุตซอล ทักษะทางด้านกีฬาฟุตซอล  17-18 ธ.ค. 59 วิทยาคม ขนรกุล  ฟุตซอลรู้และเข้าใจกฎกติกา  

เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย มารยาทในการเป็น ผู้เล่นและผู้ชม
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อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา กีฬาทีดี่ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ าใจ

เป็นนักกีฬา

ข้อที ่1,3 1.1.36 โครงการส่งเสริมและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษามี 61,509 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวารุณี  ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ความรู้เข้าใจและสามารถจัด วิทยาคม อิทธิพัทธ์อเนก ความรู้ความเข้าใจและสามารถจัด
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน
 - กิจกรรมอบรมพัฒนาการจัดการเรียน  ตามแบบสะเต็มศึกษา (STEM) 7-8ต.ค.59 ตามแบบสะเต็มศึกษา (STEM)
การสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนมีความรู้ทักษะทีส่อดคล้อง
(STEM) คณิตศาสตร์ และการงานอาชีพ กับบริบทของพืน้ทีเ่ขตพัฒนา
 - ค่ายสเต็มศึกษา (STEM) และเทคโนโลยี 12 พ.ย.59 เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
 - กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก ผู้เรียนมีความรู้ทักษะทีส่อดคล้อง 9-20ม.ค.60  ร้อยละ 75
สถานที่ กับบริบทของพืน้ทีเ่ขตพัฒนา
 - การจักนิทรรศการและ เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ก.พ.60
ประกวดผลงาน  ร้อยละ 75

ข้อที ่1 1.1.37 โครงการพัฒนาโรงเรียน ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ 34,275 ก.ย.59-ม.ีค.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูกัลยาณี ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
มาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพตาม ศึกษา เข้าร่วมอบรมสร้างความ วิทยาคม  หนูพัด ศึกษา เข้าร่วมอบรมสร้างความ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน เข้าใจเกณฑรางวัลคุณภาพแหง เข้าใจเกณฑรางวัลคุณภาพแหง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการการ ส านักงานคณะกรรมการการ
 (OBECQA) ศึกษาขั้นพืน้ฐาน OBECQA ศึกษาขั้นพืน้ฐาน OBECQA
 -  กิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจ ร้อยละ 100 พ.ย.-59 ร้อยละ 100 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ  (OBECQA) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  - ม.ค 60 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
 - กิจกรรมรายงานผลการด าเนินงาน การบริหารจัดการด้วยระบบ  ม.ค.60 การบริหารจัดการด้วยระบบ
 การบริหารจัดการด้วยระบบคุณาพ คุณภาพ ปี พ.ศ. 2559-2560   - ม.ีค. 60 คุณภาพ ปี พ.ศ. 2559-2560

ตารางแผนปฏิบัตกิารประจ าปี  2560 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
ข้อที ่3 1.1.38 โครงการนิเทศพัฒนาการเรียน ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 18,000 ต.ค.59-ก.ย.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูพัชรียา ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียน

การสอน จ านวน 60 คน วิทยาคม นะทีวาส
 -  กิจกรรมนิเทศพัฒนาการเรียนการ  3พ.ย59
สอน -26ก.พ.60

18-พ.ค.
 -31 ส.ค.60

 - กิจกรรมแสดงผลงานและส่งประกวด 15-31 ก.ค.60
ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน 20ก.ย.60
ของครู

ข้อที ่4 1.1.39 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ครูและนักเรียนทุกคนมีความ 10,000     ร.ร.คลองใหญ่ ครูทนง นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่ง
 - กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง สามารถในการใช้ชีวิตอย่างพอ  1ต.ค.-30.ธ.ค.59 วิทยาคม สังวาล เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เรียนรู้ เพียง นักเรียนร้อยละ 100 เศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถ
 - กิจกรรมสร้างความสมดุล 4 ด้าน สามารถน าหลักปัชญาของ  1พ.ย.59 น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตตาม

เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้  -1ก.ย.60 แนววิถีไทย
ในการด ารงชีวิตได้

ข้อที ่1,3 1.1.40 โครงการพัฒนางานกิจกรรม นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่ 629,831   ร.ร.คลองใหญ่ ครูบัวภา นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยา
พัฒนาผู้เรียน วิทยาคม เป็นผู้มีศีลธรรม วิทยาคม จางวางแก้ว คมเป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรม
 - กิจกรรมปฐมนิเทศ  คุณธรรมและจริยธรรมในการ  9-10พ.ค.60  และมีจริยธรรมในการด ารงชีวิต
 - กิจกรรมค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม  ด ารงชีวิต มีทักษะในด้านการใช้  9-12พ.ค.60  สามารถน าหลักธรรมไปใช้ในการ
 - กิจกรรมแหล่งสืบค้นข้อมูล คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล  1พ.ย.59 แก้ปัญหาระดับต่างๆได้เพือ่เสริม

ผู้บริหารและครูเป็นแบบอย่างทีดี่   -20 ส.ค.60 ทักษะในการด ารงชีวิตในแก่นักเรียน
 - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ต่อนักเรียนและบุคคลอื่นได้  25พ.ย.59 มีทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์

 -1ก.ค.60 ในการสืบค้นข้อมูลผู้บริหารและ
 - กิจกรรมทัศนศึกษา  ม.ีค.60 ครูเป็นแบบอย่างทีดี่ต่อนักเรียน
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ม.ีค.60 และบุคคลอื่นได้
 - กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  15-18พ.ย.59
 - กิจกรรมการจัดงานนิทรรศการวิชา  1-17ก.พ.60
การและการแสดงผลงานของนักเรียน
และครู

ข้อที ่2 1.1.41 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ผลการทดสอบจากสถาบันทด 25,000     ร.ร.คลองใหญ่ ครูทนง นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
ทางวิชาการกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา สอบทางการศึกษาแห่งชาติ วิทยาคม สังวาล วิชาสังคมฯและน าไปปฏิบัติใน
ศาสนา และวัฒนธรรม O-NET วิชาสังคม ศาสนาและ ชีวิตประจ าวันได้

วัฒนธรรมของโรงเรียนคลองใหญ่ คะแนนเฉล่ียวิชาสังคมฯม.3และ
 - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชา วิทยาคมในปีการศึกษา 2559  ธ.ค.59-ก.ย.60 ม.6 ของโรงเรียนสูงขึ้น
สังคมศึกษา สูงขึ้นร้อยละ 3 นักเรียนน าหลักธรรมไปใช้ใน
 - กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ O-NET นักเรียนได้รับรางวัลความเป็นเลิศ  พ.ย.59-ม.ีค.60 ชีวิตประจ าวัน
 - กิจกรรมสอบธรรมศึกษาปี 2559 วิชาสังคมศึกษา  ธ.ค.59

นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการสอบ
ธรรมศึกษา

2. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป
ข้อที ่4 1.2.1 โครงการพัฒนางานปกครอง นักเรียน 991 คน ได้รับการ 15,304 ต.ค.59-ก.ย.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูบงกชรัตน์นักเรียนได้รับการติดตามก ากับ

นักเรียน วิทยาคม เจริญทวี ดูแลโดยครูอย่างทัว่ถึงและมี
 - กิจกรรมพัฒนาเอกสารงานปกครอง ก ากับดูแลติดตามพัฒนาส่งเสริม 3 – 15ม.ค.60 ประสิทธิภาพ

ด้านพฤติกรรม ระเบียบวินัยและ และ
รับการช่วยเหลือตามความ  16 - 31ก.ค.60

เหมาะสม

ตารางแผนปฏิบัตกิารประจ าปี  2560 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
ข้อที ่4 1.2.2 โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน นักเรียน 991 คน ได้รับการพัฒนา 49,985     ต.ค.59-ก.ย.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวัชรพร นักเรียนแกนน าสามารถน าความรู้ไป

 - กิจกรรมอบรมธงไตรรงค์ และส่งเสริมให้มีความสมบรูณ์ทัง้ ก.ย. 60 วิทยาคม แสงสว่าง ใช้ในการด าเนินกิจกรรมยามเช้า
ร่างกายและจิตใจ มีคุณลักษณะ อย่างถูก

 - กิจกรรมประชาธิปไตย พึงประสงค์และสมถรรนะส าคัญ 1,8 ม.ิย. 60 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา   การปกครองแบบประชาธิปไตย

 ขั้นพืน้ฐานร้อยละ 98  
  - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  2 ธ.ค. 59 นักเรียนได้ร่วมแสดงออกซ่ึงความจง

รักภัคดีต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

 - กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  14 ธ.ค.59 - นักเรียนได้ทราบถึงประเพณีต่าง
และสืบสานประเพณีไทย   11 ก.ค. 59 ทีอ่ยู่ในท้องถิ่นของตน

นักเรียนเกิดส านึกอันดีงามต่อกิจกรรม
 - กิจกรรม school on stage  ม.ค. 60
 -กิจกรรมไหว้ครู  8 ม.ิย. 60 นักเรียนเกิดส านึกอันดีงามต่อ

กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับพระคุณข
 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  11 ส.ค. 60 องคุณครูนักเรียนได้ร่วมแสดงออก

ซ่ึงความจงรักภักดีต่อพระบรม
ราชินีนารถและนึกถึงพระคุณของ

 - กิจกรรมนักเรียนเพือ่นปรึกษา (YC)  ก.พ. 60 แม่นักเรียนได้รับค าปรึกษาอย่าง
และเฟรนด์คอนเนอร์ เป็นกันเองและเข้าใจตนเอง
 - กิจกรรมKK.'s Got Talent  8 ม.ิย. 60 นักเรียนได้แสดงความสามารถตาม
 ทีต่นถนัดและสนใจ
 - กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 กิจกรรม  ก.พ.60 นักเรียนได้ท าความดีเพือ่สังคมและ
ท าความดี สาธารณประโยชน์
 - สืบสานวัฒนธรรมปีใหม่ไทย  30 ธ.ค. 59 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมปีใหม่ไทย
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ข้อที ่1 1.2.3 โครงการประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียน 3,880 ต.ค.59-ก.ย.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูภัทรวัฒน์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านบอร์ด

 - กิจกรรมการวางแผนระบบงานและจัดท าจ านวน 991 คน วิทยาคม เขียวขจี ประชาสัมพันธ์และจัดท าเอกสาร
  เอกสารวารสารช่อกันเกรา บุคลากรครู 74 คน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร “วารสาร

เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ช่อกันเกรา” ร้อยละ 90
ผลงานต่างๆของโรงเรียน 

ข้อที ่4 1.2.4 โครงการอนามัยโรงเรียน นักเรียน 991 คน 18,000 พ.ย.59,ก.ย60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูจิราภา บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความ
 - กิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพและ ครูและบุคลากร 74 คน พ.ย. 59,พ.ค. 60 วิทยาคม บรรดาศักด์ิ เข้าใจสามารถป้องกันตนเองและ
ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น ได้รับการบริการด้านสุขภาพ โรคภัยต่างๆรวมทัง้เร่ืองยาเสพติด
 - กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ 31 พ.ค., 1 ธ.ค. 60

ข้อที ่1 1.2.5 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน จ านวน 991 คน 38,290 ต.ค.59-ก.ย.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวันชัย นักเรียนได้รับการดูแลตามระบบ
นักเรียน ครูและบุคลากร 74 คน พละราด ดูแลช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ซ่ึงจะท า
 -  กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการระบบดูแล 1-พ.ย.-59 วิทยาคม ดูแลช่วยรับการพัฒนาทัง้ด้าน

และ 2 ม.ิย. 60 สติปัญญาและร่างกายมีระเบียบวินัย
 -  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ช่วยเหลือ มีความประพฤติดี มี ก.ค.-60 ทีเ่หมาะสม
 -  กิจกรรมคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ระเบียบวินัยร้อยละ 95 ก.ค.-60
 -  กิจกรรมอบรมกฎหมายจราจร ขับขี่ปลอดภัย  1 ก.ค. 60

 - 15 ส.ค. 60
 -  กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย  
 -  กิจกรรมท าเนียบคนดี  พืน้ทีค่นเก่ง พ.ย.-59

 -15 ส.ค. 60
 -  กิจกรรมปรับเปล่ียนแก้ไขพฤติกรรม 15-ม.ค.-60

นักเรียน
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 -  กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย พ.ย.-59
นักเรียน      - ก.ย. 60

ข้อที ่4 1.2.6 โครงการสุขาน่าใช้ นักเรียน จ านวน  991  คน 22,000     ร.ร.คลองใหญ่ ครูจิราภา มีระบบการตรวจสอบและการ
 - การดูแลรักษาความสะอาด ครูและบุคลากร 74 คน (บกศ.) พ.ย. 59 -ก.ย. 60 วิทยาคม บรรดาศักด์ิ ดูแลรักษาความสะอาดเป็นประจ า
ห้องสุขา

ข้อที ่4 1.2.7 โครงการธนาคารโรงเรียน นักเรียน จ านวน 991 คน 11,600     พ.ย.59-ก.ย.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูด ารัสศิริ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
   - ส่งเสริมการออมเงิน ครูและบุคลากร จ านวน 10เม.ย. 2560 วิทยาคม สัจจาธรรม ศึกษาในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
   - ด าเนินงานธนาคารโรงเรียน 74 คน พ.ย .2559-ก.ย. ทุกคนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม 
 - ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ 1 พ.ย. 2559 รู้จักการใช้จ่ายเงิน
ระหว่างเรียน

ข้อที ่4 1.2.8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีอาชีพสุจริตและหาความ ร.ร.คลองใหญ่ ครูวิภาพร ร้อยละของนักเรียนทีว่างแผนการท า
สหกรณ์โรงเรียน รู้ เกี่ยวกับอาชีพทีต่นเองสนใจ วิทยาคม ธรรมนามจิต งานและด าเนินการจนส าเร็จ 
 - กิจกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ ร้อยละ 100 ต.ค.59-ก.ย.60 สามารถท างานอย่างมีความสุข 
โรงเรียน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้

ข้อที ่4 1.2.9 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้าน ครูและบุคลากร จ านวน 74 10,700 ต.ค.59-ก.ย.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูศุภกิตต์ิ  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ วิทยาคม ศรีบุตร ประสงค์ตามหลักสูตร 8 ประการ
ทีพ่ึงประสงค์ เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
 - กิจกรรมคนดีวิถีพุทธ และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 26 ม.ิย. 60 

นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้
 - กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม  15-16 ก.ค. 60
จริยธรรม
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ข้อที ่1 1.2.10 โครงการแผนเตรียมความ ครูและบุคลาการทางการศึกษา 2,500 ต.ค.59-ก.ย.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวิชย์วศิน  เพือ่ด าเนินการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติ

พร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทาง จ านวน 62 คน นักเรียนจ านวน วิทยาคม พิมพ์เทศ  และคณะกรรมการด าเนินการ
 ธรรมชาติในสถานศึกษา 991 คน เข้าใจและเตรียใความ ครูวันชัย ป้องกันภัยและเตรียมความพร้อม
 - กิจกรรมอบรมป้องกันภัยและ พร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ  ก.ค. 60 พละราด เผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทาง
 เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ ทางธรรมชาติ ธรรมชาติ
  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ข้อที ่1 1.2.11 โครงการพัฒนาส านักงานธุรการ จัดท าเอกสารสรุปการด าเนินงานธุรการ 48,037 ต.ค.59-ก.ย.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูจันทิมา โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ 2560 วิทยาคม มณีสุปัญญา เป็นปัจจุบันและเอกสารเป็นระบบ
 - กิจกรรมการพัฒนาระบบงานสาร รับหนังสือราชการ และจัดส่ง 1 พ.ย. 59 หมวดหมู่
บรรณและข้อมูลสารสนเทศ หนังสือราชการ จากหน่วยงาน - 1ก.ย. 60

ต้นสังกัด และหน่วยงาน ภาย
นอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100

ข้อที ่1 1.2.12 โครงการ ห้องเรียนสีขาว ครูและบุคลากรจ านวน 74 คน 17,950 ต.ค.59-ก.ย.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวันชัย บุคลากรมีวัสดุ- อุปกรณ์เพียงพอใน
 - กิจกรรมเตรียมความพร้อมห้อง โครงการนักเรียนเข้าร่วม 1-30 พ.ย. 59 วิทยาคม พละราด การด าเนินงานนักเรียน เกิดความ
เรียนสีขาว ห้องเรียนสีขาวนักเรียนจ านวน ตระหนักในการ แสวงหาแนวทาง
 - กิจกรรมสัมมนานักเรียนแกนน าห้อง เข้าร่วมโครงการนักเรียนเข้าร่วม 2 ม.ิย. 60 ส่งเสริมป้องกัน  และแก้ไขปัญหายา
ละ 5คน โครงการห้องเรียนสีขาว  เสพติดโรคเอดส์และอุบัติภัย
 - กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน า ทุกห้องเรียน 27 พ.ค. 60  
สารวัตรนักเรียน

ข้อที ่1 1.2.13  สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา ครูและบุคลากรจ านวน 74 คน 18,400  พ.ค.59-ก.ค.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวันชัย นักเรียนปลอดภัยและห่างไกลยา
เสพติดและอบายมุข โครงการนักเรียนเข้าร่วม วิทยาคม พละราด นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
 - กิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพ ห้องเรียนสีขาว  นักเรียนจ านวน พ.ย.-59 สุขภาพจิตทีดี่
ร่างกาย 991 คนเข้าร่วมโครงการนักเรียน  - ส.ค. 60 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ
 - กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เข้าร่วมโครงการ ห้องเรียนสีขาว  26 ม.ิย. 60 เกิดความตระหนักถึงเกี่ยวกับโทษ
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 - กิจกรรมฟืน้ฟูสถานทีบ่ าบัดคลินิก ทุกห้องเรียน  พ.ย. 59 และพิษของยาเสพติด
เสมารักษ์  - ส.ค. 60
 - กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ม.ิย. - ก.ค. 60

 - กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ สมาชิกของธนาคารโรงเรียน  1 พ.ย. 59
ระหว่างเรียน ร้อยละ 100   - 16 ก.ย. 60
 

ข้อที ่1 1.2.14  พัฒนาอาคารสถานทีแ่ละ อาคารต่างๆพร้อมใช้ในการ 133,774 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวิชย์วศิน อาคารเรียนและอาคารประกอบทุก
ส่ิงแวดล้อม เรียนการสอนและปลอดภัย  วิทยาคม พิมพ์เทศ อาคารพร้อมใช้ ในการเรียนการ
 - กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที่ ร้อยละ 100  ต.ค. 59-ส.ค.60 สอนปลอดภัย
 - กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน   ต.ค. 59-ส.ค.60 โรงเรียนมีสถานทีเ่ป็นสัดส่วน

ข้อที ่1 1.2.15  พัฒนาระบบสารสนเทศ บุคลากรจ านวน 74 คน สามารถ 2,000  ร.ร.คลองใหญ่ ครูวรวิทย์ พัฒนาการบริหารการศึกษาได้
 - กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาระบบ ใช้ระบบสารสนเทศในการ 1 ต.ค. 59-พ.ค.60 วิทยาคม สังข์เอียด มาตรฐานและสามารถน ามาใช้ใน
สารสนเทศ ตัดสินใจได้ โรงเรียนมีข้อมูล การบริหารจัดการทางการศึกษา

สารสนเทศ ทีถู่กต้อง รวดเร็ว
เป็นปัจจุบัน และสามารถเผย   

 แพร่ได้ ร้อยละ 94

3. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ การปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค
 ข้อที ่1 1.3.1 งานสาธารณูปโภค ด าเนินไปอย่างถูกต้องครบถ้วน 963,900 ร.ร.คลองใหญ่ ครูธีรกานต์ โรงเรียนมีงบประมานเพียงพอใน

 - กิจกรรมปรับระบบการจัดสรร สมบรูณ์ ร้อยละ 100  1 ต.ค.59 วิทยาคม กุมภะ การจัดสรรทรัพยากรส าหรับการ
ทรัพยากรและงบประมาณ  - 30 ก.ย.60 ศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียน
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 ข้อที ่1 1.3.2 พัฒนาระบบงานนโยบาย โรงเรียนด าเนินงานตามแผน 8,000 ร.ร.คลองใหญ่ ครูปริศนา โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานประจ าปี

และแผน ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  วิทยาคม พิมพ์ช่วย งบประมาณ 2560 ครอบคลุม
 - จัดท าแผนปฏิบัติการและโครงการ 2556 ได้ร้อยละ 97  4-30 ต.ค. 59 ทุกฝ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2560 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
จ านวน 10 เล่ม

 ข้อที ่1 1.3.3 พัฒนางานพัสดุโรงเรียน มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ ส านักงานเพียงพอ 190,000 ร.ร.คลองใหญ่ ครูพรรณี มีวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานเพียงพอ
คลองใหญ่วิทยาคม และทีใ่ช้ในการซ่อมแซม  วิทยาคม หร่ีจินดา และอยู่ในสภาพทีใ่ช้งานได้
 - กิจกรรมวางแผนและด าเนินการงาน ร้อยละ 99  พ.ย.59
พัสดุ  - ม.ีค. 60
 - กิจกรรมการซ่อมบ ารุง   ต.ค.59-ส.ค.60

 - กิจกรรมจัดเตรียมเอกสารทาง   ต.ค.59-ส.ค.60
ราชการ

 ข้อที ่1 1.3.4 ซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์จ านวน 3 คัน ได้รับการ 100,000 ร.ร.คลองใหญ่ ครูสุริยา รถยนต์ส่วนกลางได้รับการซ่อมบ ารุง
 - กิจกรรมซ่อมแซมบ ารุงยานพาหนะ ซ่อมบ ารุงให้พร้อมใช้งาน  พ.ย.59-ส.ค.60 วิทยาคม ฮุยประโคน และปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
 
4. ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 ข้อที ่3 1.4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่ บุคลากรจ านวน 75 คน ได้รับการ 50,620 ร.ร.คลองใหญ่ ครูสุวิมล โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมส่ง
ประชาคมอาเซียน อบรมพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง วิทยาคม สุขสวัสด์ิ บุคลากรเข้าอบรมตามเกณฑ์ที่
 - กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรเข้ารับ และเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 90  ต.ค.59-ก.ย.60 ก าหนด

ตารางแผนปฏิบัตกิารประจ าปี  2560 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
การอบรม
 - กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  1ต.ค.59-ก.พ.60

 ข้อที ่3 1.4.2 สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรบุคลากรจ านวน 75 คน ได้รับ 15,000 ร.ร.คลองใหญ่ ครูสุวิมล บุคลากรโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
 - กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ สร้างขวัญและก าลังใจ  ต.ค.59-ก.ย.60 วิทยาคม สุขสวัสด์ิ มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
บุคลากร สร้างขวัญและก าลังใจอยู่ในระดับดี

 ขึ้นไป ร้อยละ 90

 ข้อที ่3 1.4.3 การพัฒนาระบบงานบุคลากร บุคลากรมีความพึงพอใจในการให้ 38,050 ร.ร.คลองใหญ่ ครูสุวิมล บุคลากรมีความพึงพอใจในการให้
 -พัฒนาระบบงานบุคลากร บริการของฝ่ายบริหารงานบุคคล พ.ย.59-พ.ค.60 วิทยาคม สุขสวัสด์ิ บริการของฝ่ายบริหารงานบุคคล

อยู่ในระดับดี ร้อยละ 90 ขึ้นไป

 ข้อที ่3 1.4.4 การจ้างเจ้าหน้าทีส่นับสนุน มีเจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบงานสนับ 365,400 ร.ร.คลองใหญ่ ครูคณภร บุคลากรพอเพียงต่อความต้องการ
การสอน สนุนการสอน จ านวน 3 คน วิทยาคม อัตจริต และความขาดแคลนของโรงเรียน
 - กิจกรรมจ้างบุคลากร เจ้าหน้าทีส่นับ  1ต.ค.59
 สนุนการสอน  -30ก.ย.60

 ข้อที ่2 1.4.5 จัดหาวิทยากรท้องถิ่น มีครูสอนภาษาเวียดนาม 19,200 ร.ร.คลองใหญ่ ครูคณภร มีงบประมาณเพียงพอในการจ่าย
 - กิจกรรมค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น จ านวน 1 คน  1พ.ย.59- ก.พ.60 วิทยาคม อัตจริต ค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น

 ม.ิย.-ก.ย.60

 ข้อที ่3 1.4.6 การจ้างเจ้าหน้าทีส่นับสนุนการ มีเจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบงานสนับ 255,150 ร.ร.คลองใหญ่ ครูคณภร บุคลากรเพียงพอต่อความต้องการ
สอน เพือ่สร้างเสริมศักยภาพบุคคลทุก สนุนการสอนจ านวน 2 คน วิทยาคม อัตจริต และความขาดแคลนของโรงเรียน
ระดับให้เป็นมืออาชีพ
 - กิจกรรมจ้างบุคลากร เจ้าหน้าทีส่นับ  1ต.ค.59
สนุนการสอน  - 30ก.ย. 60

ตารางแผนปฏิบัตกิารประจ าปี  2560 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
 ข้อที ่3 1.4.7 การจ้างครูชาวต่างชาติ มีครูผู้สอนชาวต่างชาติ 2,133,600 ร.ร.คลองใหญ่ ครูคณภร ครูต่างชาติเพียงพอต่อความต้องการ

 - กิจกรรมจ้างครูชาวต่างชาติ จ านวน 7 คน  พ.ค.59-เม.ย.60 วิทยาคม อัตจริต และความขาดแคลนของโรงเรียน

ตารางแผนปฏิบัตกิารประจ าปี  2560 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม







































นักเรียนเกิดส านึกอันดีงามต่อกิจกรรม




















