กลยุทธ์
ข้อที่ 2

ข้อที่ 1

ข้อที่ 1,2

โครงการ/กิจกรรม
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
1.1.1 โครงการพัฒนาสานักงานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่
ครูและบุคคลากร โรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคมร้อยละ 100
มีอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียน
การสอนและการวัดผล

1.1.2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ครูมีวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
ทางวิชาการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ เพิม่ ขึ้น
ครูมีสื่อการสอน
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัด นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์
-ร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ใน
และนอกกลุ่มโรงเรียน
-ทบทวนความรู้เพือ่ ยกระดับผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนวิทยาศาสตร์
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ใน/นอกท้องถิ่น
-การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
-ค่ายเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1.1.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ในระดับดี
ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน

387,376 พ.ย.60 - ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูปรารถนา ครูและบุคคลากร โรงเรียน
วิทยาคม ศรีสงกา คลองใหญ่วิทยาคมร้อยละ 100
พ.ย.60 - ส.ค.61
มีวสั ดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการวัดผล

ประเมินผลการเรียนและการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ีประ
สิทธิภาพ
144,964 พ.ย.60 - ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูพชั รียา นักเรียน ม.3และ ม.6 ผ่านการ
วิทยาคม นะทีวาส ทดสอบความรู้ระดับชาติ
นักเรียนได้ฝึกทักษะจากประสบการณ์
จริง
1-30พ.ย.60
9-ส.ค.-60
15-18 ส.ค.60
13พ.ย.5014-ม.ค.-61
4-22 ธ.ค.60
1พ.ย.60-30มี.ค.61
14-ก.ค.-61
45,000 พ.ย.60 - ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูสุวิมล นักเรียนทีม่ ีความเป็นเลิศในด้านการ
วิทยาคม สุขสวัสดิ์ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการ

สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพ
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ข้อที่ 1,2

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
- กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
พ.ย.60-ม.ค.61
อย่างเต็มความสามารถของแต่ละคน
- กิจกรรมทบทวนความรู้เพือ่ เตรียม วิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติ
ม.ค.-61
นักเรียนและบุคลากรทีเ่ ข้าร่วม
ความพร้อมในการสอบ O -NET
(O - NET ) เพิม่ ขึ้นร้อยละ 2
กิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัด
- กิจกรรมจัดกิจกรรมอบรมจินตคณิต
กิจกรรมอยู่ในระดับดี
2-มิ.ย.-61
คิดเลขเร็ว
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
- กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 5
นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะ
7-8 ก.ค.61
- กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพือ่
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
ธ.ค.-60
เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
มีเจตคติทดี่ ีต่อวิชาคณิตศาสตร์เพิม่ ขึ้น
นักเรียน
- กิจกรรมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ
พ.ย.-60
- กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ธ.ค.-60
- กิจกรรมการเตรียมความพร้อมใน
ธ.ค.-60
การสอบ PISA
1.1.4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ร้อยละ 50 นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ36,183 พ.ย.60 - ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูบานชื่น นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติทดี่ ี
ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
เรียน(O-NET)กลุ่มสาระการเรียน
วิทยาคม
ประไพ ต่อการเรียนภาษาไทย
ภาษาไทย
รู้ภาษาไทยสูงขึ้น
นักเรียนมีจิตสานึกทีด่ ีในการร่วม
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ร้อยละ 80 นักเรียนมีทักษะและ
พ.ค.61-ก.ย.61
อนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทยและ
ภาษาไทย
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
- กิจกรรมสดุดีกีไทยและวันภาษาไทย ร้อยละ 80 นักเรียนระดับชั้น
มิ.ย.61-ก.ค.61
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
แห่งชาติ
ม.1 – 6 ได้รับการสอนเสริมความ
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
- กิจกรรมทบทวนความรู้
รู้ในรายวิชาภาษาไทย
ม.ค.61-ก.พ.61
โครงการร้อยละ 80
-ค่ายภาษาไทย
เพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ม.ค.-61
-การแข่งขันทักษะภาษาไทย
เตรียมพร้อมเข้ารับการทดสอบ
ส.ค.60-มี.ค.61
-การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ภาษาไทยทุกระดับชั้น และยก
พ.ย.-61
-การจัดการทดสอบแนว PISA สาหรับ ระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชา
มิ.ย.61-ม.ค.61
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ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาษาไทยให้สูงขึ้น
1.1.5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียนจานวน 977 คน คิด
73,500 พ.ย.60-ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวิชย์วศิน นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่
ทางวิชาการกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและ เป็นร้อยละ 100 มีอุปกรณ์การ
วิทยาคม พิมพ์เทศ สมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการทัง้ ทาง
พลศึกษา
นักเรียนจานวน 977 คน คิดเป็น
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
-พัฒนาการเรียนการสอน
ร้อยละ 100 มีสุขภาพพลานามัย
1-17 พ.ย.60
สติปัญญา และมีทักษะกีฬาทีด่ ี
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการทัง้
สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมี
-การแข่งขันกีฬาภายนอก
ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม
ก.ย.61-ธ.ค.60
คุณภาพ
-ทบทวนความรู้เพือ่ เตรียมความพร้อม และสติปัญญา และมีทักษะกีฬา
1-31 ม.ค.61
ในการสอน O – net
ทีด่ ี สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้
-การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
พ.ย.-60
-อบรมทักษะกีฬาฟุตซอล
23-24 ธ.ค.61
1.1.6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียนมีเจตคติทดี่ ีต่อวิชาชีพ
48,740
ร.ร.คลองใหญ่ ครูบัวภา นักเรียนมีความสามารถในการ
ทางวิชาการสาระฯการงานอาชีพและ รู้จักแก้ปัญหาในการดาเนินงาน
วิทยาคม จางวางแก้ว ประกอบอาชีพอิสระได้ คะแนน
เทคโนโลยี
ร้อยละ 85นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
เฉลี่ยของนักเรียน ม.3 และ
11มิ.ย. 60
- กิจกรรมค่ายพัฒนาอาชีพอิสระทักษะ ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจาก
ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ครั้งที่ 5
และเทคโนโลยีเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 3
หน่วยงานภายนอก ลดเวลา
1 พ.ย.59
เรียน เพิม่ เวลารู้นักเรียนเข้าร่วม
- กิจกรรมทบทวนความรู้เพือ่ ยกระดับ
กิจกรรมและ ได้เป็นตัวแทนของ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
11 ส.ค.60
จังหวัด เพิม่ มากขึ้นกว่าปี 2559
- กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันจากหน่วยงานภายนอก
ม.6 เพิม่ มากขึ้นกว่าเดิม
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
1 พ.ย.59
- กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่ง
6-8พ.ย.60
ขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพืน้ ทีศ่ ึกษา ครั้งที่ 66
1.1.7 โครงการส่งเสริมความเลิศสู่
นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน 71,090.00 ธ.ค.60 - มี.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูมนัส นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการสอบ
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ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
โรงเรียนพหุภาษา
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่าง
วิทยาคม ถึกสุวรรณ O-Net ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
-กิจกรรมวันคริสต์มาส
ลึกซึ้งและเกิดความภาคภูมิใจใน
25 ธ.ค.60
เพิม่ สูงขึ้น
- กิจกรรมเข้าค่ายภาษาจีน 2561
ผลงานทีจ่ ัดนาเสนอต่อสาธารณชน
21-21 ก.ค.61
นักเรียนมีผลการแข่งขันเป็นทีน่ ่าพอใจ
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมภาษา นักเรียนมีผลการแข่งขันเป็นทีน่ ่า
1พ.ย.60-28ก.พ.61
นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะด้าน
อังกฤษสู่ O-Net
พอใจ
ภาษาและสามารถสื่อสารได้มากกว่า
-กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียนมีความเข้าใจความ
28-29 ก.ค.61
1 ภาษา
บูรณาการพหุภาษา
สัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
นักเรียนมีผลการแข่งขันเป็นทีน่ ่า
-กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษากัมพูชา วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
5-6 ส.ค.61
พอใจ
-กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
มิ.ย.61-ส.ค.61
ร้อยละของนักเรียนทีเ่ ปิดสอนภาษา
-กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษากัมพูชาสู่ กับกาลเทศะ
ม.ค.61-มี.ค.61
กัมพูชา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ความเป็นเลิศ 2 แผ่นดิน
และนักเรียนมีผลการแข่งขันเป็นที่
น่าพอใจ
1.1.8 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียนทัง้ โรงเรียน (ม.1-6)
37,000 ต.ค.60-ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูปุริมปรัชญ์ นักเรียนทัง้ โรงเรียน (ม.1-ม.6)
ทางวิชาการกลุ่มสาระฯศิลปะ
มีอุปกรณ์เพือ่ การเรียนรู้ทงั้ ภาค
วิทยาคม หมื่นศรีพรม มีอุปกรณ์เพือ่ การเรียนรู้ทงั้ ภาคทฤษฎี
- กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะการ ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 80%
ต.ค.60-ส.ค.61
และปฏิบัติ ร้อยละ 80
วาดภาพระบายสี
นักเรียนมีความสามารถ
นักเรียนมีความสามารถสร้างสรรค์ผล
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้
พ.ย.60-ส.ค.61
งานศิลปะได้ ร้อยละ 80
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัด ร้อยละ 80
พ.ย.60-ส.ค.61
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาศิลปะ
นักเรียนมีความสามารถฝึกการ
นักเรียนมีความสามารถฝึกการแสดงใน
-เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ แสดงในด้านนาฏศิลป์ไทยและ
31-ส.ค.-61
ด้านนาฏศิลป์ไทยและร่วมกิจกรรมในงาน
ไทยในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมในงานของโรงเรียน
ของโรงเรียนและชุมชน
และชุมชน
1.1.9 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการ
22,000 พ.ย.60–ก.ย. 61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูบานชื่น นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความ
งานห้องสมุด
อ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
วิทยาคม
ประไพ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนา
- กิจกรรมบันทึกการอ่านวางทุกงาน จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และ
พ.ย.60-ส.ค.61
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์

ข้อที่ 1

ข้อที่ 2

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
อ่านทุกคน
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ทที่ ันสมัย
- กิจกรรมมาอ่านหนังสือพิมพ์-วารสาร นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรัก
พ.ย.60-ส.ค.61
ไว้บริการทัง้ บุคลากรในโรงเรียนและ
กันเถอะ
การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ในชุมชน
- กิจกรรมพัฒนาระบบให้บริการยืม - ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
พ.ย.60-ส.ค.61
คืนและหนังสือและซ่อมบารุงหนังสือ และสื่อต่างๆ รอบตัว
- กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมห้องสมุด นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะใน
พ.ย.60-ส.ค.61
และจัดบรรยากาศห้องสมุด
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ
- กิจกรรมจัดนิทรรศการสัปดาห์ห้อง ตั้งคาถามเพือ่ ค้นคว้าหาความรู้
ส.ค.60-ส.ค.61
สมุดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพิม่ เติม
- กิจกรรมจัดป้ายนิเทศความรู้ในห้อง นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะใน
พ.ย.60-ส.ค.61
สมุด
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
- กิจกรรมประกวดยอดนักอ่าน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพือ่ การ
พ.ย.60-ก.พ.61
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทย เรียนรู้ระหว่างกัน
ส.ค.60-ก.ย.61
สาหรับเยาวชน ของนักเรียนชั้นมัธยม นักเรียนร้อยละ 80 ใช้
ศึกษาตอนต้น
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
-เล่มโปรดโพสต์ออกสื่อ
สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง
พ.ย.60-ส.ค.61
- กิจกรรมประกวดทักษะภาษาไทยวัน มีสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ และสื่อ
ก.ค.-61
สุนทรภู,่ วันภาษาไทยแห่งชาติ
โสตทัศนวัสดุเพิม่ ขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 40
1.1.10 โครงการดาเนินการ
การบริการห้องโสตทัศนศึกษา
25,000 พ.ย.60-ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูจกั รกฤษณ์ คุณภาพระบบเสียง สื่อและอุปกรณ์
โสตทัศนศึกษา
สนับสนุนกิจกรรม การบริการ
วิทยาคม
แท่นยั้ง ทีส่ นับสนุนกิจกรรม
- กิจกรรมพัฒนาโสตทัศนศึกษา
ระบบเสียงหอประชุมและกิจกรรม
1 พ.ย. 2560–
ของโรงเรียนได้
30-ส.ค.-61
1.1.11 โครงการพัฒนากิจกรรมชุมนุม ร้อยละ 100 นักเรียนระดับชั้น

10,646 ต.ค.60 - ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูนัทกานต์ นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์

กลยุทธ์

ข้อที่ 4

ข้อที่ 2

ข้อที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

นักเรียน
-กิจกรรมเปิดโลกชุมนุมคลองใหญ่

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
ม.1-ม.6 ทุกคนได้เข้ากิจกรรม
วิทยาคม
สวาสดิ์ เพิม่ เติมจากการเรียนวิชาต่างๆ
ชุมนุมนักเรียน
23 พ.ค.61 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
31-ส.ค.
1-6 มีความพึงพอใจต่อการ
ก.พ.61-ม.ค.61
เข้ากิจกรรมชุมนุมนักเรียน

- จัดนิทรรศการชุมนุมงานเปิดโลก
วิชาการ
1.1.12 โครงการพัฒนากิจกรรม
นักเรียน 991 คน
แนะแนว
สามารถปรับตัวอยู่ในโรงเรียน
- กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
มีทักษะในการดารงชีวิต
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา
- กิจกรรมการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม
ประกวดด้านต่างๆ
1.1.14 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพือ่ นักเรียนทุกคนได้รับการ
ความเป็นเลิศทางวิชาการทัง้ ในประเทศ พัฒนาอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่อง
และต่างประเทศ
- กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะ
หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ในเขตพืน้
ทีร่ ะดับภาค ระดับประเทศ และราย
การอื่นๆ

1.1.15 ส่งเสริมทักษะกิจกรรมพัฒนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท1ี่ -6
- กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันเอแม็ท
ในจังหวัดตราด เข้าร่วมแข่งขัน
ซูโดกุ ครอสเวิร์ด คาคม
ที่ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
-แข่งขัน เอแม็ท ซูโดกุ ครอสเวิร์ดคาคมจังหวัดตราด จานวน 200 คน

ร.ร.คลองใหญ่ ครูบัวภา นักเรียนนาความรู้ไปปรับใช้
วิทยาคม จางวางแก้ว ในชีวิตประจาวันได้ 100%

26,190
24 ก.ย.60
ม.ค.60-มี.ค.60
244,877
4 พ.ย.59
- ก.ย.60

54,790

ร.ร.คลองใหญ่ ครูอไุ รวรรณ นักเรียนทีม่ ีความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ
วิทยาคม พรหมวงษา ได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็ม
ความสามารถ และมีผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนสูงขึ้น

ร.ร.คลองใหญ่ ครูวันชัย นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
วิทยาคม พละราด ทักษะในเชิงวิชาการ ซึ่งเกิดจากการ
แข่งขันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ธ.ค.60-ก.พ.61
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
พ.ย.60-ก.ค.61

กลยุทธ์

ข้อที่ 1

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
-นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
เอแม็ท ซูโดกุ ครอสเวิร์ด คาคม
ภายนอก จานวน 30 คน
1.1.18 โครงการส่งเสริมการทดสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 20,000 ต.ค.60 - ก.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูปัญจพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
วิทยาคม อาบหิรัญ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
(O-NET)
2560 เข้าร่วมการติวเข้มเสริม
2560 เข้าร่วมการติวเข้มเสริม
ความรู้ เพือ่ สอบ O-NET ร้อยละ
12-22 ธ.ค.60
- กิจกรรมจัดติวเข้มเสริมความรู้เพือ่ ความรู้ เพือ่ สอบ O-NET ร้อยละ
สอบ O – NET
85
85
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
5-ม.ค.-60
- กิจกรรมสอบ Pre O – NET
ปีการศึกษา 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีเ่ ข้าร่วมติวเข้ม
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีเ่ ข้าร่วมติวเข้ม
3-4 ม.ค.61
เสริมความรู้เพือ่ สอบ O-NET
- กิจกรรมนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เสริมความรู้เพือ่ สอบ O-NET
มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วม มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ
และมีผลการทดสอบการศึกษา
และมีผลการทดสอบการศึกษา
สอบ O – NET
ระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)
6-7 ก.ย.61
- กิจกรรมนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET)
อยู่ในระดับทีส่ ูงขึ้นจากปีการศึกษา
ปีที่ 6ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมติว อยู่ในระดับทีส่ ูงขึ้นจากปีการศึกษา
2559 ร้อยละ 4
2559 ร้อยละ 4
O – NET ประจาจังหวัดตราด
- กิจกรรมสอบจุดเน้นการพัฒนา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
8-9 ก.พ.61
คุณภาพผู้เรียนของ สพฐ.
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2560 เข้าร่วมสอบ Pre O-NET
2560 เข้าร่วมสอบ Pre O-NET
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2560 มีผลการสอบ Pre O-NET
2560 มีผลการสอบ Pre O-NET
อยู่ในระดับทีส่ ูงขึ้นจากปีการศึกษา
อยู่ในระดับทีส่ ูงขึ้นจากปีการศึกษา
2560 ร้อยละ 4
2560 ร้อยละ 4

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนชุมนุมเครื่องบินเล็ก
7,302 พ.ย.60 - ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูจกั รกฤษณ์ นักเรียนชุมนุมเครื่องบินเล็กจานวน
จานวน 20 คน สามารถสร้างเ
วิทยาคม
แท่นยั้ง 20 คน สามารถสร้าง สามารถปรับ
ครื่องบินทัง้ 3 ประเภทได้คือ
1ส.ค.60-30ส.ค.61
แต่งควบคุม และบังคับเครื่องบินเล็ก
เครื่องบินกระดาษเครื่องบิน
1ส.ค.60-30ส.ค.61
ทีต่ นเองประดิษฐ์ขึ้นมา บอกหลักการ
พลังยาง และเครื่องบินบังคับ
ทางานของเครื่องบินได้ทุกชิ้นส่วน
สามารถนาทักษะและกระบวนการ
ในรูปแบบต่าง ๆ กลุ่มละ
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
1 ชิ้นงาน/1 ภาคเรียน
นักเรียนจานวน 991 คน สามารถ 20,000
ร.ร.คลองใหญ่ ครูบัวภา นักเรียนสามารถนาความรู้
ร่วมกิจกรรมและบริการชุมชน
วิทยาคม จางวางแก้ว ความสามารถ ทักษะดนตรีไทยและ
ด้านดนตรีไทย
มี.ค.-61
ประสบการณ์ในการแข่งขันมาใช้
พ.ย.60-ก.พ.61
ในชีวิตประจาวัน

กลยุทธ์
ข้อที่ 2

โครงการ/กิจกรรม
1.1.19 โครงการพัฒนาการเรียนรู้
เครื่องบินเล็กก้าวสู่เส้นทางนักบิน
- กิจกรรมแข่งเครื่องบินพลังงานยาง
-ร่วมแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิง
แชมป์แห่งประเทศไทย(ระดับภูมิภาค)
ม.บูรพาจันทบุรี

ข้อที่ 2

1.1.21 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ดนตรีไทย
- กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะดนตรี
ไทย
- กิจกรรมบริการชุมชนด้านดนตรีไทย

ข้อที่ 2

1.1.22 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ มีวัสดุ-อุปกรณ์และเครื่อง
ด้านดนตรีสากล
ดนตรีสากลทีจ่ าเป็นเพิม่ ขึ้นใน
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน วงดนตรีทาให้คุณภาพเสียง
ดนตรีสากล
ดีขึ้น ร้อยละ 85
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะความสามารถ นักเรียนทัง้ โรงเรียน (ม.1-ม.6)
ด้านดนตรีสากลและขับร้อง
มีเครื่องดนตรีสากลเพือ่ การเรียน
(ศิลปหัตถกรรม)
รู้ทงั้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะ ความสามารถ ร้อยละ 85
ด้านดนตรีสากลและขับร้อง(ภายนอก) นักเรียนดุริยางค์ นักดนตรีและ
- กิจกรรมการแสดงคอนเสริร์ตของ นักร้องของโรงเรียน มีวัสดุ
นักเรียน
อุปกรณ์และเครื่องดนตรีสากลที่
- กิจกรรมค่ายโครงการพัฒนาจิตเพือ่ มีคุณภาพเพือ่ การประกวดแข่งขัน

60,000 ส.ค.60-ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่

วิทยาคม

พ.ย.-60
พ.ย.60-ม.ค.61
ต.ค.60-ส.ค.61
มิ.ย.61-ส.ค.61
28-30 มี.ค.61

ครูวีระ มีวัสดุ-อุปกรณ์และเครื่องดนตรีสากล
มนตรีวงษ์ ทีส่ มบูรณ์มีคุณภาพทาให้บรรยากาศ

ในการเรียนการสอนและการฝึกซ้อม
ดีขึ้น เอื้ออานวยต่อการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนเพือ่ มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ ร้อยละ 85
สามารถนาความรู้ ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์มาใช้ใน
ชีวิตประจาวันหรือใช้ประกอบอาชีพ
ได้ ร้อยละ 85

กลยุทธ์

ข้อที่ 1

ข้อที่ 2

ข้อที่ 2

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่
ร้อยละ 85

โครงการ/กิจกรรม
คุณภาพชีวิตของเยาวชน
- กิจกรรมค่ายโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเยาวชนด้วยดนตรี
1.1.23 โครงการพัฒนาการเรียนการ ครูจานวน 55 คน มีสื่อ อุปกรณ์
สอนคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทเี่ ป็น
- กิจกรรมจัดหา บารุง ระบบเครือข่าย เทคโนโลยีใช้ในการจัด
การเรียนการสอน ร้อยละ 86
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
สื่อคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการเรียน นักเรียนจานวน 932 คน สามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์เพือ่ การเรียนและ
การสอน
ประยุกต์ใช้งานได้ ร้อยละ 86
1.1.24 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ทางด้านคอมพิวเตอร์
(ระดับจังหวัด)
- กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน
(ระดับจังหวัด)
คอมพิวเตอร์
- กิจกรรมร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์ นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันหุน่ ยนต์
นอกกลุ่มโรงเรียน
นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
- กิจกรรมร่วมแข่งขันหุน่ ยนต์นอก แข่งขันคอมพิวเตอร์ และหุน่ ยนต์
กลุ่มโรงเรียน
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันภายในโรงเรียน
- กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์
- กิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
ภายในโรงเรียน
1.1.25 โครงการปรับปรุงคุณภาพ IT นักเรียนจานวน 977 คน ครู 68
ระบบดูแลพัฒนาระบบจัดทาข่าว
คน ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอก
K.K.NEWS
ได้รับทราบข่าวสาร
- กิจกรรมจัดทาข่าว

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน

1-12 เม.ย.61
279,600 พ.ย.60 - ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูมัทรี
วิทยาคม
ขนรกุล
1 พ.ย.6020-ส.ค.-61

ครูมีสื่อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ทเี่ ป็นเทคโนโลยีใช้ใ
นการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ
นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชา
คอมพิวเตอร์เฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป

25,210 พ.ย.60 - ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูมัทรี
วิทยาคม
ขนรกุล
1ส.ค.60 30-มี.ค.-61
1ส.ค.60 30-มี.ค.-61
1ส.ค.60 30-มี.ค.-61
16-มิ.ย.-61
ก.พ.61ก.ค.-61
9,950 ต.ค.60-ส.ค.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวรวิทย์
วิทยาคม สังข์เอียด

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
(ระดับจังหวัด)
นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขัน
คอมพิวเตอร์
นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันหุน่ ยนต์
นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันคอมพิวเตอร์ และหุน่ ยนต์
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันภายในโรงเรียน

1 พ.ย.60 -

กลุ่มบุคคลภายใน และภายนอก
ได้รับทราบข่าวสารและกิจกรรม
ต่างๆ ของทางโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง
และถูกต้อง

กลยุทธ์
ข้อที่ 1

ข้อที่ 2

ข้อที่ 1,3

โครงการ/กิจกรรม

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่

1.1.27 โครงการค่ายเตรียมความพร้อม คัดเลือกได้ตัวแทนนักเรียนเพือ่
สู่โอลิมปิกวิชาการ
เข้าค่ายเตรียมความพร้อมสู่
- กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อม โอลิมปิกวิชาการ และเข้าสอบ
โอลิมปิกวิชาการ
คัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชา
การของมูลนิธิ สอวน.
ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา
ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คอมพิวเตอร์
คัดเลือกด้านครูวิทยากรค่ายเตรียม
ความพร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการ
จานวน 5 คน
1.1.29 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ทักษะทางวิชาการของนักเรียนห้องเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
พิเศษ MEP/MP
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการการเรียนการ
-กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
สอนด้วยภาษาอังกฤษ MEP
-ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนได้ ร้อยละ 70
1.1.31 โครงการพัฒนาระบบการ ผู้บริหาร ครูสอนและเจ้าหน้าที่
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
- กิจกรรมประชุมปฏิบัติการศึกษาผล ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ 62 คน
การรายงานตนเอง
นักเรียนเข้าร่วม จานวน 991 คน
- กิจกรรมสร้างเครื่องมือวัดและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ประเมินมาตรฐาน
จานวน 9 คน

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน

20ส.ค.61
6,000 มิ.ย.61 - ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูปัญจพร
วิทยาคม อาบหิรัญ
12 มิ.ย.61
31-ส.ค.-61

นักเรียนทีเ่ ข้าค่ายเตรียมความพร้อมสู่
โอลิมปิกวิชาการ ได้สอบผ่านการคัด
เลือกเข้าโครงกสารโอลิมปิกวิชาการ
ของมูลนิธิ สอวน.ศูนย์มหาวิทยาลัย
บูรพา
นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ มีทักษะ
และพัฒนาการด้านความรู้สูงขึ้น
และสามารถแนะนาเพือ่ นในการเรียน
สาขาวิชาทีไ่ ด้รับการเข้าค่ายเตรียม
ความพร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการ

63,600 พ.ค.61-ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูอไุ รวรรณ นักเรียนทราเข้าร่วมโครงการการเรียน
วิทยาคม ถึกสุวรรณ การสอนด้วยภาษาอังกฤษ MEP
14-15 ก.ค.61
8-ส.ค.-61
11,881 พ.ย.60 - ก.ย.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูชไมพร
วิทยาคม ดวงแก้ว
พ.ย 60
และ
ครูอไุ รวรรณ
พ.ย 60 พรหมวงษา

สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
และมีทักษะการสื่อสารในชีวิต
ประจาวันได้ ร้อยละ 70
มีระแบบการประกันคุณภาพภายใน
ทีม่ ีคุณภาพซึ่งจัดทาขึ้นตามแนวทาง
การประกันคุณภาพการศึกษาในกฎ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553
และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณ
ภาพภายนอก

กลยุทธ์

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่
- กิจกรรมปรับปรุงแก้ไขระบบการ โรงเรียนพัฒนามาตรฐานการ
ม.ค.-61
ประกันคุณภาพภายใน
ศึกษาทุกมาตรฐานให้อยู่ในระดับ
-การเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพ คุณภาพดีขึ้นไปและครู นักเรียน
พ.ค.-61
ภายใน
ชุมชน มีความพึงพอใจในระดับ
มากไม่ต่ากว่าร้อยละ 80

ข้อที่ 3

1.1.32 โครงการวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพ - ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรี
6,090.00ยนละ
พ.ย.60
1 เรื่อ- งส.ค.61
การศึกษา
น้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง
- มีผลงานวิจัยโรงเรียนอย่างน้อย
22-ธ.ค.-60
-ประชุมชี้แจงการวิจัย
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง
พ.ย.60 - ส.ค.61
-ครูจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
พ.ย.60 - ส.ค.61
-โรงเรียนจัดทาวิจัยเพือ่ พัฒนา

ข้อที่ 1,3

1.1.33 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถาน โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณ
ศึกษาและสนับสนุนครูและบุคลากร ภาพการจัดการศึกษาตาม
ทางการศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ มาตรฐาน ร้อยละ 90

22,000 พ.ย.60 - ส.ค.60

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน

มีระแบบการประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง เพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทีม่ ีคุณภาพของโรงเรียน
มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง
ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
75%
การเรียนการสอนมีคุณภาพและมาตร
ฐาน ตามเกณฑ์ 58%
การบริหารและการจัดการศึกษามี
คุณภาพและมาตรฐาน 90%
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์
85%
โรงเรียนมีการจัดการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง 100%
ร.ร.คลองใหญ่ ครูอไุ รวรรณ ครูและโรงเรียนนาผลการวิจัยไป
วิทยาคม พรมวงษา ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 100%
ครูพัฒนาผลงานของตนเองให้มี
มาตรฐานเพิม่ ขึ้น 80%
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมจน
บรรลุศักยาภาพสูงสุดเพิม่ 30%
ร.ร.คลองใหญ่ ครูวารุณี -มีหลักสูตรสถานศึกษาทีส่ อดคล้อง
วิทยาคม อิทธิพนั ธ์อเนก ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพร้อม
ตามหลักปรัชญญาเศรษฐกิจพิเพียง

กลยุทธ์

ข้อที่ 1

ข้อที่ 3

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่

โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ในเขตเศรฐกิจพิเศษ
-พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้
ในเขตเศรฐกิจพิเศษ
-วิจัยเพือ่ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ในเขตเศรฐกิจพิเศษ
1.1.37 โครงการพัฒนาโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน และครูและ
มาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพตาม บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสานักงาน อบรมสร้างความเข้าใจเกณฑ์รางวัล
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน คุณภาพแห่งสานักงานคณะ
(OBECQA)
กรรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน OBECQA
-พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนร้อยละ 100
มาตรฐานสากล
ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร
-เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา มีความเข้าใจเกณฑ์
ด้านสมรรถนะโรงเรียนมาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพแห่งสานักงาน
-รายงานผลการดาเนินงาน การบริหาร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จัดการด้วยระบบคุณภาพ
OBECQA ในปี 2559 - 2561 และ
-รับการประเมินการบริหารจัดการด้วย สามารถวางแผนการขับเคลื่อน
ระบบคุณภาพ
การบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลระดับดีขึ้นไป
1.1.38 โครงการนิเทศพัฒนาการเรียน ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
การสอน
จานวน 60 คน
- กิจกรรมนิเทศพัฒนาการเรียนการ
สอน
- กิจกรรมแสดงผลงานและส่งประกวด

ภาคเรียนที่
2/2560
2/2560
2/2560-1/2561

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน

ครบทัง้ 8 กลุ่มสาระ ร้อยละ 90
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นที่
สอดคล้องในเศรษฐกิจพิเศษในการ
ดาลงชีวติดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพิเศษพอเพียงร้อละ 80

9,995 ก.ย.60 - มี.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูปัญจพร จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
วิทยาคม อาบหิรัญ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ม.ค.61-มี.ค.61
1-30 ส.ค.60

ปี พ.ศ.2559 - 2561 ตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งสานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
OBECQA ในปี 2559 - 2561
ร้อยละ 100
รายงานผลการดาเนินงาน การบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแหม่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน OBECQA
ในปี 2559 - 2561 ร้อยละ 100

16,100 ต.ค.59-ก.ย.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูพชั รียา ครูพัฒนาการสอนพัฒนาด้านการสอน
วิทยาคม นะทีวาส และมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
1ธ.ค.6016-ก.พ.-61
13-ก.ย.

กลยุทธ์
ข้อที่ 4

ข้อที่ 2

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่

โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอน
ของครู
1.1.39 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม ครูและบุคลากรจานวน 68 คนและ 20,000 พ.ย.60-ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวันชัย นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้
วิทยาคม พละราด ความเข้าใจและเกิดความตระหนัก
หลักปรัชญาของเศรษญกิจพอเพียง นักเรียนจานวน 977 คน
พ.ย.60-30 ส.ค.61
ครูสปันญ์ยทุ ธ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
-สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการ
1-มิ.ย.-61
พัชรภูเบศธ์
-ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
-ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
พ.ย.60-30 ส.ค.61
และ
พอเพียง
ครูกฤษนะพงศ์
เศรษฐกิจพอเพียง
พ.ย.60-30 ส.ค.61
สงคง
-ทักษะเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.41 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียน โรงเรียนคลองใหญ่
50,000 พ.ย.60 -ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูชไพพร 1. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบ
ทางวิชาการกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา วิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม
วิทยาคม ดวงแก้ว 2. มีสื่อใช้จัดการเรียนการสอน
ศาสนา และวัฒนธรรม
ร้อยละ 80
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบ
ผ่านการทดสอบความรู้ ระดับชาติ
พ.ย.60-30 ส.ค.61
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชา ทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สังคมศึกษา
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
4 เข้าร่วมกิจกรรมมารยาทไทย
1ธ.ค.60-19ม.ค.61
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ O-NET วัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
-มารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย ที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 สูงขึ้น
1-พ.ค.-61
เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน
7-8 ส.ค.61
- วันอาเซียน (ASEAN DAY)
ร้อยละ 3
6. หน่วยงานภายนอกมาบรรยายให้
นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะ
9-พ.ย.-60
ความรู้วันอาเซียน
-สอบธรรมศึกษา
15-พ.ค.-61
-แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทีพ่ ึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของ
7. จัดสนามสอบธรรมศึกษา
- 15มิ.ย.61
“รู้จักถิ่น รู้จักตนเอง "
หลักสูตร และนาหลักธรรมไปใช้ใน
8. นักเรียนได้รับประสบการณ์จริง
30-พ.ย.-60
จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
การแก้ปัญหาระดับต่างๆ
นักเรียนทัง้ โรงเรียน (ชั้น
9. นักเรียนได้รับฝึกทักษะจาก
30 ม.ค.61
ทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ร้อยละ
ประสบการณ์จริง กิจกรรมลดเวลา
80%
เรียน เพิม่ เวลารู้
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ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่

โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
2. ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
1.2.1 โครงการพัฒนางานปกครอง
นักเรียนจานวน 977 คน
14,134 ก.ย.60-ต.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูบงกชรัตน์ นักเรียน ร้อยละ 80 เป็นผู้มีระเบียบ
นักเรียน
ได้รับการกากับดูแล ติดตาม
วิทยาคม เจริญทวี วินัยประพฤติทดี่ ีใช้ชีวิตในสังคม
- กิจกรรมพัฒนาเอกสารงานปกครอง พัฒนาส่งเสริมด้านพฤติกรรม
พ.ย.60-พ.ค.61
ได้อย่างมีความสุข
ระเบียบวินัยและรับการ
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม
1.2.2 โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 52,215 ต.ค.60-ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวัชรพร นักเรียนมีความสมบูรณ์ทงั้ ร่างกาย
จานวน 977 คน ได้รับการพัฒนา
พ.ย.-60
วิทยาคม แสงสว่าง จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
- กิจกรรมอบรมธงไตรรงค์
และส่งเสริมให้มีความสมบูรณ์ทั้
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
14-มิ.ย.-61
- กิจกรรมประชาธิปไตย
งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ระเบียบวินัย เป็นพลเมืองไทย
26-ก.ค.-61
-เทิดไท้องค์ราชันย์
และพลเมืองโลก
ธ.ค.60-ก.ค.61
- กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อารมณ์ และสังคม
นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสืบสานประเพณีไทย
จานวน 977 คน ได้รับการพัฒนา
ธ.ค.-60
และสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
- กิจกรรม school on stage
และส่งเสริมให้ เป็นผู้มีคุณธรรม
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
14-มิ.ย.-61
-กิจกรรมไหว้ครู
10-ส.ค.-60
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
จริยธรรม ระเบียบวินัย
พ.ย.-60
-พัฒนางานกิจการนักเรียน
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
พ.ย.-60
-ส่งเสริมสภานักเรียน
จานวน 977 คน ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมให้ นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1.2.3 โครงการประชาสัมพันธ์
ผู้ปกครองของนักเรียนจานวน
3,880 ต.ค.60-ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูภัทรวัฒน์ ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน
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ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
- กิจกรรมการวางแผนระบบงานและจัดท977
า คน บุคลากรครูจานวน
ต.ค.60-ส.ค.61 วิทยาคม
เขียวขจี หน่วยงานต่างๆ เกิดความเข้าใจใน
เอกสารวารสารช่อกันเกรา
68 คน และชุมชนและหน่วย
การปฏิบัติงาน ผลงานต่างๆ
งานต่างๆ ภายนอก ร้อยละ 94
ของโรงเรียน ร้อยละ90
1.2.5 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ ช่วยเหลือนักเรียน
38,290 พ.ย.60-ก.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวันชัย พึงประสงค์ได้รับการสนับสนุนจากครู
นักเรียน
นักเรียนโรงเรียน
วิทยาคม พละราด และนักเรียนทีม่ ีคุณลักษณะทีไ่ ม่
- กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง วิทยาคม มีความประพฤติดี
พึงประสงค์จะได้รับการดูแลช่วยเหลือ
1-ธ.ค.-60
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
มีระเบียบวินัยร้อยละ 95
จากครู ร้อยละ 100
1-ธ.ค.-60
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
1-30 ก.ค.61
- กิจกรรมอบรมกฎหมายจราจร
จานวน 68 คน
มีความประพฤติดีมีระเบียบวินัย
ก.ค.-61
- กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัย
นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้
ก.ย.60-ส.ค.61
- กิจกรรมทาเนียบคนดี พืน้ ทีค่ นเก่ง นักเรียน จานวน 100 คน
และสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัย
พ.ย.60-ส.ค.61
- กิจกรรมปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรม เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัย
และปฏิบัติตามกฎจราจรได้
พ.ย.60-ส.ค.61
- กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย
พ.ย.60-ก.ย.61
นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
-ตารวจประสานโรงเรียน
พ.ย.60-ก.ย.61
ทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ ในทุกกิจกรรมตาม
ทีโ่ ครงการกาหนด
1.2.7 โครงการธนาคารโรงเรียน
นักเรียนเป็นสมาชิกของธนาคาร
8,160 ต.ค.60-ก.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูดารัสศิริ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
- ส่งเสริมการออมเงิน
โรงเรียนร้อยละ 100
เม.ย.61-พ.ย.60 วิทยาคม สัจจาธรรม ศึกษาในโรงเรียนคลองใหญ่
- ดาเนินงานธนาคารโรงเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาคมทุกคนมีนิสัยรักการประหยัด
พ.ย.60-ก.ย.61
- ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้
เป็นสมาชิกของธนาคารโรงเรียน
พ.ย.60-ก.ย.61
อดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน
ระหว่างเรียน
ร้อยละ 80
นักเรียนทุกคนมีการวางแผนจัดการ
นักเรียนทีป่ ฏิบัติงานธนาคาร
เงินและสามารถนาไปประยุกต์
โรงเรียนมีทักษะการบริหาร
ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
การบริการและการทางานอย่างมี
กับวัย
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โครงการ/กิจกรรม

1.2.8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
สหกรณ์โรงเรียน
- กิจกรรมการดาเนินงานสหกรณ์
โรงเรียน

1.2.9 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอันพึงค์ ในสถานศึกษา
- กิจกรรมคนดีวิถีพุทธ
- กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนา
ต้นกล้าคุณธรรม จานวน 40 คน
-กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียน
ทีป่ ฏิบัติคนดีในด้านต่าง ๆ
-กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่
ขั้นตอนได้รับประสบการณ์
จากการะบวนการทางานของ
ธนาคารโรงเรียนร้อยละ 100
ผู้เรียนสามารถวางแผนการทางาน
และดาเนินการจนสาเร็จ
ร้อยละ 100
ผู้เรียนสามารถทางานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานตนเอง
ร้อยละ 100
ผู้เรียนสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ร้อยละ 100
ผู้เรียนมีความรู้สึกทีด่ ีต่ออาชีพ
สุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับ
ทีต่ นเองสนใจ ร้อยละ 100
ครูและบุคลากร จานวน 68 คน
และนักเรียน จานวน 977 คน
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
อันดีงาม ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน

นักเรียนทีป่ ฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน
มีทักษะการบริหาร การบริการ
และการทางานอย่างมีขั้นตอน
ได้รับประสบการณ์จากกระบวน
การทางานของธนาคารโรงเรียน
ต.ค.60-ก.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูจฑุ าวดี ผู้เรียนมีทักษะวางแผนการทางาน
วิทยาคม ศรีเชียงสา และดาเนินการจนสาเร็จ ร้อยละ 100
ต.ค.60-ก.ย.61
ผู้เรียนทางานอย่างมีความสุข
มุ่งมั่นพัฒนางาน
และภูมิใจในผลงานตนเอง ร้อยละ100

ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ร้อยละ 100
ผู้เรียนมีความรู้สึกทีด่ ีต่ออาชีพสุจริต
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพทีต่ นเอง
สนใจร้อยละ 100
5,700 พ.ย.60-ก.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูศุภกิตติ์ นักเรียน ครูและบุคลากร
วิทยาคม
ศรีบุตร โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมทุกคน
26-มิ.ย.-61
ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม
17-ส.ค.-61
จริยธรรม และดารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ย.60 - ส.ค.61
มิ.ย.61-ก.ค.61

กลยุทธ์
ข้อที่ 1

ข้อที่ 1

ข้อที่ 1

ข้อที่ 1

โครงการ/กิจกรรม
(1 ห้องเรียน 1โครงานคุณธรรม)
1.2.10 โครงการแผนเตรียมความ
พร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในสถานศึกษา
- กิจกรรมอบรมป้องกันภัยและ
เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 68 คน และนักเรียน
จานวน 977 คน เข้าใจถึง
การการป้องกันภัย
และเตรียมความพร้อม
เผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ร้อยละ 80
1.2.11 โครงการพัฒนาสานักงานธุรการ จัดทาเอกสสารต่างๆในงานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
ประจาปีงบประมาณ 2560
-การพัฒนาระบบงาน
รับทาหนังสือราชการ และจัดส่ง
และจัดส่งหนังสือราชการ
-สารบรรณและข้อมูล
-สารสนเทศ
จากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วย
งานภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 100%
1.2.12 โครงการ ห้องเรียนสีขาว
ครูและบุคลากร จานวน 68 คน
และนักเรียน จานวน 977 คน
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมห้อง
เข้าร่วมโครงการห้องเรียน
เรียนสีขาว
- กิจกรรมสัมมนานักเรียนแกนนาห้อง สีขาว ทุกห้องเรียน ร้อยละ 100
ละ 5คน
- กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนา
สารวัตรนักเรียน
1.2.13 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา ครูและบุคลากรจานวน 68 คน
เสพติดและอบายมุข
เข้าร่วมโครงการป้องกัน
- กิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา

2,500

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน

2.ก.ค.61 ถึง ร.ร.คลองใหญ่ ครูวิชย์วศิน นักเรียน ครู และบุคลากร
31.ก.ค.61
วิทยาคม พิมพ์เทศ ในสถานศึกษาตระหนักในปัญหา
และ ของภัยพิบัติและหาทางป้องกันตนเอง
ก.ค.-61
ครูสปันญ์ยทุ ธ เพือ่ ลดความเสี่ยงและ
พัชรภูเบศร์ ความเสียหายจากภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ

30,865 ต.ค.60-ก.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูกนั ยารัตน์ จัดเอกสารงานธุรการ เป็นระบบ
วิทยาคม
จันทระ หมวดหมู่ สามารถค้นหาได้รวดเร็วขึ้น
ต.ค.60-ก.ย.61
ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
ต.ค.60-ก.ย.61
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ต.ค.60-ก.ย.61
17,950 พ.ย.60-ก.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวันชัย นักเรียนทุกคนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
วิทยาคม พละราด ห้องเรียนสีขาว เกิดกระบวนการ
1-30 พ.ย.60
2-มิ.ย.-61
27-พ.ย.-61

ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติในการดูแลเอาใจ
ใส่ห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในชั้นเรียน
และปลอดจากอุบัติภัย

20,400 พ.ย.60-ก.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวันชัย นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้
วิทยาคม พละราด ความเข้าใจและเกิดความตระหนัก
เกีย่ วกับโทษพิษภัยของยาเสพติด
พ.ย.60-ส.ค.61

กลยุทธ์

ข้อที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

ร่างกาย
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
- กิจกรรมฟืน้ ฟูสถานทีบ่ าบัดคลินิก
เสมารักษ์
- กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
-โรงพักจาลอง
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
1.2.14 พัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละ
สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที่
- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน

ข้อที่ 1

1.2.15 พัฒนาระบบสารสนเทศ
- กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

ข้อที่ 4

1.2.16 ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
-กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตและปัญหาการคอร์รัปชั่น

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
ยาเสพติดและส่งเสริมคุณธรรม
ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรมในการศึกษา
เพิม่ มากขึ้น
25-มิ.ย.-61
นักเรียนจานวน 977 คน
พ.ย.60-ส.ค.61
เข้าร่วมโครงการป้องกัน
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1-26 มิ.ย.61
และส่งเสริมคุณธรรม
พ.ย.60 - ส.ค.61
จริยธรรมในการศึกษา
150,000 ต.ค.60- ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวิชย์วศิน อาคารเรียนและอาคารประกอบ
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
วิทยาคม พิมพ์เทศ พร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ทุกอาคารพร้อมใช้ในการเรียน
ต.ค.60- ส.ค.61
และปลอดภัย ร้อยละ 100
การสอนและปลอดภัย
ร้อยละ 100
ต.ค.60- ส.ค.61
พืน้ ทีป่ ระกอบทัง้ หมดเป็นสัดส่วน
โรงเรียนมีสถานทีเ่ ป็นสัดส่วน
ทากิจกรรมยามว่าง สะอาด
สะอาด สวยงามมีทพี่ ักผ่อนทา
สวยงาม ร้อยละ 90
กิจกรรมยามว่าง มีบรรยากาศทีด่ ี
ร้อยละ 90
บุคลากรจานวน 68 คน
2,500 ต.ค.60-ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวรวิทย์ โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศทีม่ ีคุณภาพ
ต.ค.60-พ.ค.61 วิทยาคม สังข์เอียด และสามารถนามาใช้ในการช่วย
สามารถใช้ระบบสารสนเทศใน
ตัดสินใจทีถ่ ูกต้อง ร้อยละ 97
การตัดสินใจได้และข้อมูล
สารสนเทศทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว
เป็นปัจจุบัน พร้อมสามารถ
เผยแพร่ได้ ร้อยละ 97สารสนเทศ
ทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว
2000 ต.ค.60-ธ.ค.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูสุนทรา โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ครู ผู้บริหาร บุคลากรใน
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
วิทยาคม ฝอยทอง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
8 ธ.ค.60
จานวน 68 คน
มีระบบและวิถีพอเพียง

กลยุทธ์

ข้อที่ 4

ข้อที่ 6

โครงการ/กิจกรรม

1.2.17 TO BE NUMBER ONE
-รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
-รณรงค์งดสูบบุหรี่โลก
-รณรงค์วันเอดส์โลก
-กีฬาต้านยาเสพติด
-ประกวดร้องเล่น เต้น รีไซเคิล
-ศูนย์เพือ่ นใจวัยรุ่น
1.2.18 สุขาน่าใช้
-การดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขา

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่
นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคมจานวน 951 คน

ครูและบุคลากรจานวน 68 คน
เข้าร่วมโครงการ
TO BE NUMBER ONE
ฝนักเรียนจานวน 977 คน
เข้าร่วมโครงการ
TO BE NUMBER ONE
นักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ดูแลความสะอาดและจัดสภาพ
แวดล้อมบริเวณสุขาให้ถูกสุข

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน

มีความสุจริต รับผิดชอบ
ปลอดอบายมุข
ครู นักเรียน ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
กระบวนการเรียนรู้ทเี่ ท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตสานึกและทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่
อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่น
ใน คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน
การทุจริต
ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา
มีการพัฒนาแบบบูรณาการอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องอย่างมี
คุณภาพ มีความพอเพียง ความสุจริต
5000 พ.ย.60-ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูจตุพร นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้
วิทยาคม พุม่ เรียบ ความเข้าใจและเกิดความตระหนัก
25-มิ.ย.-61
31-พ.ค.-61
เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด
1 ธ.ค 60
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมเพิม่
มิ.ย.61-ก.ค.61
มากขึ้น

มิ.ย.-61
พ.ย.60-ก.ย.61
24000 พ.ย.60-ก.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูจริ าภา ห้องสุขาของโรงเรียนมีความสะอาด
พ.ย.60-ก.ย.61 วิทยาคม บรรดาศักดิ์ ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะตาม

หลักของกระทรวงสาธารณสุข
ห้องสุขาในโรงเรียนผ่าน

กลยุทธ์

ข้อที่ 7

ข้อที่ 1

ข้อที่ 1

ข้อที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

1.2.19 อนามัยโรงเรียน
-การดูแลรักษาสุขภาพและปฐม
พยาบาลเบือ้ งต้น
-กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ

1.2.20 พัฒนาระบบงานนโยบาย
และแผน
-วิจัยเพือ่ การบริหารจัดการ
3. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
1.3.1 งานสาธารณูปโภค
- กิจกรรมปรับระบบการจัดสรร
ทรัพยากรและงบประมาณ

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่
ลักษณะ
พร้อมให้ใช้งานอยู่ตลอดเวลา
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถป้องกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงจากโรคต่างๆรวมทัง้
เรื่องยาเสพติด
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ได้รับการบริการทีด่ ี
โรงเรียนมีงานวิจัยเพือ่ ใช้ในการ
พัฒนาโณงเรียน ปีละ 1 งานวิจัย

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์มาตรฐาน

26000 พ.ย.60-ก.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูจริ าภา นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
พ.ย.60-พ.ค.61 วิทยาคม บรรดาศักดิ์ ความรู้ความเข้าใจ

สามารถป้องกันตนเองและ
หลีกเลี่ยงจากโรคต่างๆรวมทัง้
ส.ค.-61
เรื่องยาเสพติด
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ได้รับการบริการทีด่ ี
3,000 พ.ย.60-ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูวสุ โรงเรียนนาผลการวิจัยมาใช้ในการ
วิทยาคม สุขสถิตย์ พัฒนาทิศทางการบริหาร
จัดการโรงเรียน
1-พ.ย.-60
31-ส.ค.-61

963,900
1 ต.ค.60 ร.ร.คลองใหญ่ ครูธีรกานต์
โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอ
วิทยาคม
กุมภะ
- 30 ก.ย.61
ในการปรับระบบการจัดสรร
ทรัพยากรและงบประมาณสาหรับ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐานของโรงเรียน
1.3.2พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน โรงเรียนดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ 23,070.00 ต.ค.60 - ก.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูปริศนา
-จัดทาแผนปฏิบัติการและโครงการ การประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยาคม พิมพ์ช่วย
2-20 ธ.ค.60
ประจาปีงบประมาณ 2561
ได้ร้อยละ 97
-อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผน ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
25-26ส.ค.61
ปฏิบัติการ
ความรู้ความเข้าใจในการจัดทา

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
ระดีบมาก
โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจาปีงบ
ประมาณ 2561 ทีม่ ีคุณภาพและ
สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ

กลยุทธ์
ข้อที่ 1

ข้อที่ 1

ข้อที่ 3

ข้อที่ 3

ข้อที่ 3

โครงการ/กิจกรรม

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
แผนปฏิบัติการประจาปี
รู้ความเข้าใจในการทาแผนปฏิบัติการ
ร้อยละ 85
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ สานักงานเพียงพอ 215,000 ต.ค.60-เม.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูพรรณี มีวัสดุ คุรุภัณฑ์ทอี่ ยู่ในสภาพนาไปใช้
ต่อการใช้งาน
วิทยาคม หรีจ่ นิ ดา งานได้

1.3.3 พัฒนางานพัสดุโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม
- กิจกรรมวางแผนและดาเนินการงาน
พัสดุ
- กิจกรรมการซ่อมบารุง
- กิจกรรมจัดเตรียมเอกสารทาง
ราชการ
1.3.4 ซ่อมแซมยานพาหนะ
รถยนต์ส่วนกลางได้รับการบารุง
- กิจกรรมซ่อมแซมบารุงยานพาหนะ และปลอดภัยซ่อมแซมให้มี
ประสิทธิภาพ
4. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
1.4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่ ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ประชาคมอาเซียน
จานวน 70 คน ได้รับการอบรม
-ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการพัฒนา พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
จากหน่วยงานภายนอก
และครบตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
-พัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน
1.4.2 สร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากรบุคลากรจานวน 75 คน
-กิจกรรมแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ได้รับการสร้างขวัญและ
-กิจกรรมกีฬาสามัคคี พี-่ น้อง ค.ค. กาลังใจคิดเป็นร้อยละ 100
ครั้งที่ 1
-กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้
กับบุคลากร
1.4.3 การพัฒนาระบบงานบุคลากร บุคลากรมีความพึงพอใจในการให้

1-ต.ค.-60
ต.ค.60-เม.ย.61
ต.ค.60-เม.ย.61
100,000 ต.ค.60-ส.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูสุริยา รถยนต์ส่วนกลางได้รับการบารุง
วิทยาคม ฮุยประโคน และปลอดภัยซ่อมแซมให้มี

ประสิทธิภาพ

55,800 ต.ค.60-ก.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูสุวิมล ครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมมีทักษะ
วิทยาคม สุขสวัสดิ์ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ต.ค.60-ก.ย.61
ภาษาขแมร์เพิม่ ขึ้น
ม.ค.60-ก.ย.61
13,500 ต.ค.60-ก.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูสุวิมล บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม
ต.ค.60-ก.ย.61 วิทยาคม
สุขสวัสดิ์ สร้างขวัญและกาลังใจในระดับดีขึ้นไป
พ.ย.60-ก.ย.61
ร้อยละ90%
ม.ค.60-ก.ย.61
21,250 พ.ย.60-พ.ค.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูสุวิมล งานบุคลากรมีการจัดเก็บเอกสาร

กลยุทธ์

ข้อที่ 3

ข้อที่ 2
ข้อที่ 3

ข้อที่ 3

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน
-พัฒนาระบบงานบุคลากร
บริการของฝ่ายบริหารงานบุคคล
พ.ย.60-พ.ค.61 วิทยาคม
สุขสวัสดิ์ ถูกต้องและเป็นระบบ
อยู่ในระดับดีร้อยละ 90 ขึ้นไป
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
1.4.4 การจ้างเจ้าหน้าทีส่ นับสนุน
มีเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบงานสนับ
365,400 ต.ค.60 -ก.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูคณภร เพือ่ ให้บุคลากรเพียงพอต่อความต้อง
การสอน
สนุนการสอน จานวน 3 คน
วิทยาคม
อัตจริต การและความขาดแคลนของ
- กิจกรรมจ้างบุคลากร เจ้าหน้าทีส่ นับ
ต.ค.60 -ก.ย.61
โรงเรียนจานวน 3 คน
สนุนการสอน
โรงเรียนมีงบประมาณพอเพียง
ให้กับบุคลาตามระยะเวลากาหนด
จานวน 3คน
1.4.5 จัดหาวิทยากรท้องถิ่น
มีครูสอนภาษาเวียดนาม
19,200 ต.ค.60 -ก.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูคณภร เพือ่ ให้ครูสอนเวียดนามเพียงพอต่อ
- กิจกรรมค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น จานวน 1 คน
ต.ค.60 -ก.ย.61 วิทยาคม
อัตจริต ความต้องการและขาดแคลนของ
โรงเรียนจานวน 1 คน
1.4.6 การจ้างเจ้าหน้าทีส่ นับสนุนการ มีเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบงานสนับ
262,710 ต.ค.60 -ก.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูคณภร เพือ่ ให้บุคลากรพอเพียงต่อความต้อง
สอน เพือ่ สร้างเสริมศักยภาพบุคคลทุก สนุนการสอนจานวน 2 คน
วิทยาคม
อัตจริต ความต้องการและความขาดแคลน
ระดับให้เป็นมืออาชีพ
ของโรงเรียนจานวน 2 คน
- กิจกรรมจ้างบุคลากร เจ้าหน้าทีส่ นับ
ต.ค.60 -ก.ย.61
โรงเรียนมีงบประมาณพอเพียงให้กับ
สนุนการสอน
บุคลากรตามระยะเวลากาหนด
2 เดือน
1.4.7 การจ้างครูชาวต่างชาติ
มีครูผู้สอนชาวต่างชาติ
2,133,600 พ.ค.60-เม.ย.61 ร.ร.คลองใหญ่ ครูคณภร เพือ่ ให้ครูผู้สอนชาวต่างชาติ เพียงพอ
- กิจกรรมจ้างครูชาวต่างชาติ
จานวน 7 คน
พ.ค.60-เม.ย.61 วิทยาคม
อัตจริต ต่อความต้องการของโรงเรียนจานวน
7คน
โรงเรียนมีงบประมาณพอเพียงให้กับ
ครูผู้สอนชาวต่างชาติของโรงเรียน
ตามระยะเวลากาหนดจานวน 7 คน

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตารางแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถานที่

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน

ในการผลิตสื่อการวัดผล

ทักษะจากประสบการณ์

อวิชาคณิตศาสตร์เพิม่ ขึ้น

ารแข่งขันเป็นทีน่ ่าพอใจ

การเรียนรู้ทงั้ ภาคทฤษฎี

มสามารถสร้างสรรค์ผล

ความรู้และประสบการณ์

ค่ายเตรียมความพร้อมสู่

นะนาเพือ่ นในการเรียน

ข้าร่วมโครงการการเรียน

สอนมีคุณภาพและมาตร

รดาเนินงาน การบริหาร

สานักงานคณะกรรมการ

สอนพัฒนาด้านการสอน

ละ 80 เป็นผู้มีระเบียบ

ญญา อารมณ์ และสังคม

รับการสนับสนุนจากครู

ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

ละหาทางป้องกันตนเอง

ารถค้นหาได้รวดเร็วขึ้น

รวมกิจกรรมในชั้นเรียน

ลสารสนเทศทีม่ ีคุณภาพ

นการทาแผนปฏิบัติการ

องใหญ่วิทยาคมมีทักษะ

กาลังใจในระดับดีขึ้นไป

