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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางทางปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน โดยยึดตาม
กรอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมุ่งเน้นการร่วมกันคิดร่วมกันท าสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนางานในความรับผิดชอบเพื่อสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเป็นส าคัญ 
  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งนี้ โรงเรียนได้จัดท าโครงการรองรับอย่าง
ครบถ้วนสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบกลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 
  ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่รับผิดชอบโครงการได้ร่วมกันจัดท าและรวบรวมจนเป็นแผนปฏิบัติ
การที่สมบูรณ์ของโรงเรียนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านมีความยินดีที่
จะตั้งใจปฏิบัติงานให้ตรงตามโครงการและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ข้อมูลโรงเรียน 

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  ที่ตั้ ง  ต าบล คลองใหญ่อ า เภอ คลองใหญ่จั งหวัด ตราด  
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17  โทรศัพท์/โทรสาร  039 -581192 e-mail    
klongyai@ky.ac.th   website www.ky.ac.th  เปิดสอนระดับชั้ น  มั ธยมศึกษาปีที่ 1  ถึ งระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ เขตพ้ืนที่บริการ 20 หมู่บ้าน  แบ่งเป็น ต าบลคลองใหญ่ 9 หมู่บ้าน ได้แก่ เจ๊กลัก 
คลองใหญ่ คลองจาก คลองสะบ้า ตาหนึก บางอิน สวนมะพร้าว คลองจาก และร่มเย็น   ต าบลไม้รูด 6 
หมู่บ้าน ได้แก่ ไม้รูด หนองม่วง ห้วงโสม คลองมะนาว ห้วงบอนและร่วมสุข  ต าบลหาดเล็ก 5 หมู่บ้าน ได้แก่  
คลองมะขาม โขดทราย คลองหิน หาดเล็ก และคลองสน  
 

ประวัติโรงเรียนคลองใหญ่วิทยำคม 
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอคลองใหญ่ สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ตั้งอยู่ เลขที่ 222/1 หมู่ที่ 7  ต าบลคลองใหญ่  อ าเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  รหัสไปรษณีย์ 23110   
โทร 039 -581192 อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่  กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศจัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2518 โดยการอนุมัติของ  ดร.นิพนธ์  ศศิธร  พณฯ  
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น 

ซึ่งก่อนหน้านี้  2  ปี  (ปีการศึกษา 2516 - 2517)  ได้เปิดการสอน  มศ.1 - มศ.2 โดยเปดิสอน 
เป็นสาขาของโรงเรียนตราษตระการคุณ และใช้อาคารของโรงเรียนชุมชนวัดคลองใหญ่  เป็นสถานที่เรียน     
ให้ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนตราษตระการคุณ  สาขาคลองใหญ่”   โดยมีนายประดิษฐ์  ดวงนภา ครูโทโรงเรียน
ตราษตระการคุณมาเป็นหัวหน้าสาขา  ต่อมาในปีการศึกษา  2518  ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ม.ศ.  1 - ม.ศ.  3) รวม 3 ชั้นๆ ละ  1  ห้องเรียน  มี นักเรียน 94  คน ครู  9 คน นักการภารโรง  1  คน   
โดยม ีนายสง่า  รอดพิเศษ ครูโทโรงเรียนตราษตระการคุณ มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  
ต่อมามีการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  216 ก.  จ านวน 14 ห้องเรียน  เสร็จในวันที่  22  กันยายน  
พ.ศ. 2522  จึงย้ายมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 

ปัจจุบันได้เปิดสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย (เปิดเมื่อ  พ.ศ.  
2532)  ม.1 - ม.6 จ านวน 32 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 999 คน มีผู้บริหาร  1  คน ข้าราชการครู 
จ านวน 55 คน  พนักงานราชการจ านวน 5 คน ครูต่างชาติ 6 คน นักการภารโรงจ านวน 3 คน และ
พนักงานขับรถจ านวน 1 คน โดยมีนายส าเนา  บุญมาก เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
 
 คติธรรมโรงเรียน 

       
 สจจ เว   อมตำ   วำจำ 

 
 
 คติพจน์โรงเรียน 

 
ซื่อสัตย์  มุ่งม่ัน  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 

 
 

ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน 

   
 มีควำมนอบน้อม  พร้อมสำมัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เคียงคู่ควำมเป็นไทย  ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม       
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สีประจ ำโรงเรียน 

 
        น  ำเงิน - แดง 

 
  อักษรย่อ 

 
        ค. ค. 

 
 
 ตรำประจ ำโรงเรียน 
 
 
 
 
 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 

    
                           ต้นกันเกรำ 
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ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั นพื นฐำน 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร 

1. การพัฒนาระบบและขอ้มูลเครือข่ายสารสนเทศ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4. งานวิจัยเพือ่พัฒนานโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8. การด าเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
10. การจัดท าส ามะโนนักเรียน 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกบัเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือ
เลิกสถานศึกษา 
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. งานกิจการนักเรียน 
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
18. การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่
จัดการศึกษา 
19. งานประสานราชการเกีย่วกับส่วนภมูิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหนว่ยงาน 
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การลงโทษนักเรียน 
 

1. การวางแผนอัตราก าลัง 
2. การจัดสรรอัตราก าลังขา้ราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
4. การด าเนินการเกีย่วกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
5. การลาทุกประเภท 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
8. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน 
9. การรายงาน การด าเนินการทางวินยัและการลงโทษ 
10. การออกจากราชการ 
11. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
12. การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
น าเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
13. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะขา้ราชการครุและ
บุคลากรทางการศึกษา 
14. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
15. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
16. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
17. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
18. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การด าเนินการที่เกีย่วกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น 

1. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพือ่เสนอ
ต่อปลัดกระทรวงศกึษาธกิารหรือเลขาธกิารคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน แล้วแต่กรณี 
2. การจัดท าแผนปฏิบัตกิารใชจ้่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
โดยตรง 
3. การอนมุัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจาก
งบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอืน่ใด ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน
เพื่อการศกึษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา 
11. การวางแผนพัสด ุ
12. การก าหนดรูปแบบรายการหรอืลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างที่ใชเ้งินงบประมารเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการหรอืเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
แล้วแตก่รณ ี
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและการ
จัดหาพัสด ุ
14. การจดัหาพัสด ุ
15. การควบคุม ดูแล บ ารุงรกัษาและจ าหนา่ยพัสดุ 
16. การหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สนิ 
17. การเบิกเงนิจากคลัง 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจา่ยเงิน 
19. การน าเงนิส่งคลัง 
20. การจดัท าบัญชีการเงนิ 
21. การจดัท ารายงานทางการเงนิและงบการเงิน 
22. การจดัท าหรือจดัหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

1. การพัฒนาหรือการด าเนินงานเกีย่วกบัการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2. การวางแผนงานดา้นวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
6. การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน 
7. การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแขง็ทางวชิาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
15. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพือ่ใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 

โครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
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ขนำดพื นที่ของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งหมด  18  ไร่ 1 งาน  11 ตารางวา 
 

กำรคมนำคม 
 การคมนาคมสะดวกเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีถนนตัดผ่านทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และ
ด้านหลัง โดยด้านหน้าของโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับถนนสาย ตราด- คลองใหญ่ และมีถนนด้านข้างโรงเรียนมุ่งสู่
ตลาดคลองใหญ่ ระยะทาง 1 กิโลเมตร และถนนสายด้านหลังโรงเรียน สามารถตัดสู่ถนน ตราด-คลองใหญ่ 
สามารถเดินทางไปสถานีต ารวจ ตลาด หรือโรงพยาบาล มีรถประจ าทางผ่านโรงเรียน จึงท าให้การคมนาคม
สะดวก สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์และรถจักยานยนต์ 
 

ที่ตั งของโรงเรียน 
 โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่  222/1 หมู่ที่ 7  ต าบลคลองใหญ่  อ าเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  
รหัสไปรษณีย์ 23110  อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ ห่างจากตลาดคลอง
ใหญ่ประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบโรงเรียนจะเป็นแหล่งชุมชน มีบ้านเรือนตั้งอยู่โดยรอบ สามารถ
เดินทางไปตลาด ร้านค้า สถานีต ารวจ โรงพยาบาล โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้สะดวกรวดเร็ว 
 

อำคำรสถำนที่  
 จ ำนวนอำคำรเรียน ห้องเรียน 
  โรงเรียนมีอาคารเรียนดังนี้ 
 1. อาคารเรียนแบบ 216 จ านวน 14 ห้องเรียน 1 หลัง 
 2. อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ จ านวน 18 ห้องเรียน 1 หลัง 
 จ ำนวนอำคำรประกอบ 
  โรงเรียนมีอาคารประกอบดังนี้ 
   1. อาคารโรงฝึกงาน แบบ ป พิเศษ   1  หลัง  
   2. อาคารโรงอาหาร 1  หลัง 
   3. หอประชุม แบบ100 1  หลัง 
   4. หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ 1  หลัง 
   5. อาคารโรงอาหารหอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) 1 หลัง 
  อาคารโรงฝึกงานเป็นอาคารที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชา งานช่างต่างๆ เช่น  คหกรรม ช่าง 
เกษตร ห้องเรียนศิลปะและห้องดนตรี ซึ่งมีจ านวนเพียงพอและใช้การได้ดี 
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ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรเรียนรู้ 
  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมมีห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้  ดังนี้  คือ 
  1.  ห้องสมุดขนาดใหญ่   ขนาด 4  ห้องเรียน 
  2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 3  ห้อง 
  3.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จ านวน  4  ห้อง 
  4.  ห้องโสตทัศนศึกษา   จ านวน 1  ห้อง 
  5.  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  จ านวน  1  ห้อง 
 

ขนำดของโรงเรียน 
 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง  มีนักเรียนในปีการศึกษา  2562
จ านวน  999  คน 
  
  ระบบสำธำรณูปโภค 
 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอต่อการบริโภค  อุปโภค
ของนักเรียน  ครู  -  อาจารย์ 
 ระบบน  ำ  มีแหล่งน้ าที่น ามาใช้ในการบริโภค  อุปโภค  ของบุคลากร  ครู -  อาจารย์  นักการภารโรง  
ตลอดจนแม่ค้า  ดังนี้ 
 1.  มีระบบน้ าประปา  จากประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอคลองใหญ่ 
 2.  มีระบบน้ าบาดาล  ใช้ในการอุปโภค ต่าง ๆ  เช่น  ใช้ในการรดน้ าต้นไม้  และใช้ในช าระล้าง 
     ต่าง ๆ  
 ระบบไฟฟ้ำ  มีระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ  ขนาดหม้อแปลง  100  KVA 
 โทรศัพท์  มีโทรศัพท์  จ านวน  1  เลขหมาย  และมีคู่สายโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
จ านวน  2 คู่สาย 
 

  สนำมกีฬำ 
 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมมีสนามกีฬา  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวิชาพลศึกษา และออกก าลังกาย
ตลอดจนได้ชุมชนได้มาใช้บริการออกก าลังกายช่วงตอนเย็นดังนี้ 
 1.  สนามวอลเลย์บอล  จ านวน  1  สนาม 
 2.  สนามตะกร้อ   จ านวน  1  สนาม 
  

สภำพควำมพร้อมของบุคลำกร 
สภาพความพร้อมของบุคลากรในภาพรวม    บุคลากรของโรงเรียนมีความพร้อมในด้านความรู้  

ความสามารถในวิชาที่สอน  แต่จ านวนบุคลากรในหมวดวิชาบางหมวดวิชายังขาดแคลน ดังแสดง  ในตาราง 
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ตำรำงท่ี  1   แสดงจ านวนข้าราชการครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ปีการศึกษา  2562  จ าแนกตามต าแหน่ง 
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 
 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 

รวม 
ชำย หญิง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 - 1 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา - - - 
คร ู 12 28 40 
ครูผู้ช่วย 2 12 14 

รวม 15 40 55 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี  2   แสดงจ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามระดับวุฒิสูงสุด  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา/งานที่ 
       ปฏิบัติหน้าที ่
  

กลุ่มสำระฯวิชำ/งำน 
ระดับวุฒิสูงสุด 

ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี รวม 
ฝ่ายบริหาร(ผอ.และรอง.ผอ.) - 1 - 1 
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ - 4 4 8 
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ - 3 5 8 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ - - 10 10 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย - 1 5 6 
กลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม - - 7 7 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 3 7 10 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 2 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ - - 3 3 

รวม - 12 43 55 
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ตำรำงท่ี  3  แสดงจ านวนพนักงานราชการ  ครูจ้างสอน  ลูกจ้างประจ า  นักการภารโรงและพนักงานขับรถ 
     โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  ปีการศึกษา  2562 
 

 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 

รวม 
ชำย หญิง 

พนักงานราชการ 2 3 5 
ครูจ้างสอน - - - 
ครูต่างชาติ 4 2 6 
นักการภารโรง 2 1 3 
พนักงานขับรถ 1 - 1 
ลูกจ้างประจ า - - - 

รวม 9 6 15 

 
สภำพผู้เรียนในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
         สภาพของผู้เรียนในเชิงปริมาณและคุณภาพแสดงดังตารางข้างล่างนี้ 
 

ตำรำงท่ี  4  แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียน คลองใหญ่วิทยำคม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  
     มีนักเรียนทั้งสิ้น   999  คน (ปีการศึกษา 2562) 
 

แผนชั นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม 

ปี 
2562 

 

ห้อง 
 

7 
 

6 6 4 4 4 32 

คน 
 

223 
 

211 209 125 133 98 999 
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จ ำนวนนักเรียน แยกตำมระดับชั น   ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับชั น ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน (คน) 

ชำย หญิง รวม 

ม. 1 7 116 107 223  

ม. 2 7 103 108 211 
ม. 3 6 100 109 209  

ม. 4 4 54 71 125 
ม. 5 4 56 77 133 
ม. 6 4 32 66 98 
รวม 32 461 538 999 

 
 
 

ตำรำงท่ี  5   แสดงคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่จ าแนกตามหมวดวิชาปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั 
น 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ร้อยละของ 
นักเรียน 

ที่ต้องแก้ไขผล 
กำรเรียน (0) 

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
สังคมศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษำ
และพล
ศึกษำ 

ศิลปะ 
กำรงำน

อำชีพและ
เทคโนโลยี 

ภำษำ
ต่ำง 

ประเทศ 

ม.1 
ม.2 
ม.3 
ม.4 
ม.5 
ม.6 

2.23 
3.39 
2.86 
2.80 
2.49 
2.84 

2.10 
2.10 
2.14 
2.52 
2.42 
2.59 

2.55 
2.58 
2.30 
2.62 
2.51 
2.92 

3.00 
2.79 
3.35 
3.03 
2.74 
2.30 

2.68 
3.05 
3.59 
1.85 
2.61 
2.89 

2.63 
2.92 
3.26 
3.05 
3.29 
3.45 

2.72 
3.26 
2.91 
3.45 
3.32 
3.48 

2.33 
2.19 
2.42 
2.64 
2.49 
2.76 

0.02 
0.01 
0.04 
0.05 
0.07 
0.04 

เฉลี่ย 2.78 2.31 2.58 2.87 2.78 3.10 3.19 2.47 0.04 

ร้อยละ 2.78 57.75 64.50 71.75 69.50 77.50 79.75 61.75 1.00 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
 มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท าและภาษา
เพ่ือการสื่อสาร 

3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ เพื่อจัดการเรียนรู้ และส่งเสริม 
    ทักษะชีวิตของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล   
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. การบริหารจัดการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท าและ
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ     
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาโดยเน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท าและภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ     
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

เอกลักษณข์องโรงเรียน 
โรงเรียนพหุภาษา   

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรีและกีฬา 
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มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  

ฉบับลงวันที่  2  มกราคม  พ.ศ. 2562 
____________________________________________ 

 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน (ระบุด้านด้วยเม่ือใส่ในโครงการ) 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  แต่ละมาตรฐานมี
รายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1.) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ 
  2.) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
   3.) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4.) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5.) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6.) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1.) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2.) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3.) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4.) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
 

การวิเคราะห์งบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 

งบประมาณรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน งบประมาณ 

ม.1 223 780,500 

ม.2 211 738,500 

ม.3 209 731,500 

รวม ม.ต้น 643 2,250,500 

ม.4 125 475,000 

ม.5 133 505,400 

ม.6 98 372,400 

รวม ม.ปลาย 356 1,352,800 

รวมทั้งหมด 999 3,603,300 

 

งบประมาณรายรับเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน งบประมาณ 

ม.ต้น 643 565840 

ม.ปลาย 356 338200 

รวมทั้งหมด 999 904,040 

 

 
 



รายการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้
รายหัว พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา

เงินงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณตามฝ่าย 3,603,300

     1.  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 2,161,980 904,040 415,740

     2  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 360,330

     3  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 360,330 15,729

     4  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 360,330 2,521,350

     5. งบบริหาร 360,330

การจัดสรรงบประมาณ

1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 1,611,980 904,040 415,740

     1.1  โครงการพัฒนาส านักงานธุรการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 351,854

     1.2  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 5,000

     1.3  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,020

     1.4  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 114,590

     1.5  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 188,712

     1.6  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 81,805

     1.7  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 48,790

     1.8  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 90,000

     1.9  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 75,000

     1.10  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศสู่โรงรียนพหุภาษา 105,504

     1.11  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯศิลปะ 117,815

     1.12  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านงานห้องสมุด 38,000

     1.13  โครงการด าเนินการโสตทัศนศึกษา 40,000

     1.14  โครงการพัฒนากิจกรรมชุมนุมนักเรียน 10,000

     1.15  โครงการส่งเสริมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน o-net 23,160

แผนงาน/งาน/โครงการ

ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดของแผนงาน



เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้
รายหัว พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแผนงาน/งาน/โครงการ

     1.16  โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์ 152,210

     1.17  โครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการ 6,465

     1.18  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ 28,050

     1.19  โครงการนิเทศพัฒนาการเรียนการสอน 25,100

     1.20  โครงการงานนิทรรศการวิชาการและการแสดงผลงานของนักเรียนและครู 50,000

      1.21  โครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA 25,755

     1.22  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 299,700

     1.23  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการของนักเรียน MEP/MP 116,040

     1.24  โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 628,191

     1.25  โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 275,849

     1.26  โครงการแลกเปล่ียนทางการศึกษาระหว่างประเทศ 33,150

2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 910,330

     2.1  โครงการพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 5,150

     2.2  โครงการพัฒนางานพัสดุโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 182,360

     2.3  งานสาธารณูปโภค 622,820

     2.4  โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ 100,000

3. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 360,330 15,729

     3.1  โครงการพัฒนาส านักงานธุรการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 16,250

     3.2  โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 160,218

     3.3  โครงการพัฒนางานปกครองนักเรียน 15,310

     3.4  โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน 47,120

     3.5  โครงการประชาสัมพันธ์ 4,790

     3.6  โครงการอนามัยโรงเรียน 18,150

     3.7  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 44,442

     3.8  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 22,500

     3.9  โครงการแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยฯ 2,500

     3.10  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 2,650



เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้
รายหัว พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแผนงาน/งาน/โครงการ

     3.11  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพึงประสงค์ 9,900

     3.12  โครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์ 1,500

     3.13  โครงการสุขาน่าใช้ 15,000

     3.14  โครงการธนาคารโรงเรียน 15,729

     3.15  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน

4. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 360,330 2,159,106

     4.1  โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 52,887

     4.2  โครงการการจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอนเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพฯ 274,056

     4.3  โครงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 33,387

     4.4  โครงการการจ้างครูต่างชาติ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอนและวิทยากรท้องถ่ิน 2,159,106

5. งบบริหาร

     5.1  งบบริหาร 360,330

แผนงาน/งาน/โครงการ

เงินอุดหนุนรายหัวท่ีได้รับปีงบประมาณ  2563

เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เงินงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน/โครงการปีงบประมาณ  2563

เงินนอกงบประมาณ

   - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

   -  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการของนักเรียน MEP/MP

   - โครงการธนาคารโรงเรียน

   - โครงการการจ้างครูต่างชาติ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอนและวิทยากรท้องถ่ิน

รวมเงินงบประมาณของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมท้ังส้ิน

งบประมาณ (บาท) 

3,603,300

904,040

4,507,340

2,590,575

7,097,915

299,700

116,040

15,729

2,159,106



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ข้อท่ี 1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่ นักเรียนท่ีเข้าค่ายเตรียมความพร้อม 6,465 โรงเรียนคลอง นายสมฤทธ์ิ

โอลิมปิกวิชาการ สู่โอลิมปิกวิชาการ ได้สอบผ่านการ ใหญ่วิทยาคม ชาญสมร

- เข้าค่ายเตรียมความพร้อมสู่ คัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ  12 มิ.ย.63

โอลิมปิกวิชาการ ของมูลนิธิ     สอวน. ศูนย์มหาวิทยา และ

ลัยบูรพา   -31 ส.ค.63

โครงการงานนิทรรศการวิชากา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน 50,000 โรงเรียนคลอง นาย

การแสดงผลงานของนักเรียน คลองใหญ่วิทยาคม ได้จัดนิทรรศ ใหญ่วิทยาคม กฤษณะพงศ์

และครู การตลอดปีงบประมาณ 2563 สงคง

 - จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และ จัดนิทรรศการ Open House  24 ม.ค.63

นักเรียนและครู(Openhouse) รวมเพ่ือเสนอผลงานต่อสาธารณชน
ร้อยละ 100

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นักเรียนร้อยละ  80   มีนิสัยรัก 38,000 โรงเรียนคลอง นางบานช่ืน นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
งานห้องสมุด การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย ใหญ่วิทยาคม ประไพ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
 - บันทึกการอ่านวางทุกงาน ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ พ.ย.62–ส.ค.63

อ่านทุกคน ส่ือต่างๆ รอบตัว โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ท่ีทันสมัยไว้
 - อ่านหนังสือพิมพ์ –วารสาร นักเรียนร้อยละ  80   มีทักษะใน พ.ย.62–ส.ค.63 บริการท้ังบุคลากรในโรงเรียนและในชุมชน
 - พัฒนาระบบให้บริการยืม-คืน การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ัง 24 ม.ค.63–

และซ่อมบ ารุงหนังสือ ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  15 ส.ค. 63

 - จัดสภาพแวดล้อมและจัด 2 พ.ย.62 –

บรรยากาศห้องสมุด  20 ส.ค.63

อย่างต่อเน่ือง

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

 และพัฒนาการด้านความรู้สูงข้ึนร้อยละ

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีทักษะ

 80  และสามารถแนะน าเพ่ือนในการเรียน

ครู และ นักเรียนร้อยละ 100  ได้น าผลงาน
ท่ีพัฒนาและสร้างสรรค์จากกระบวนการ
เรียนรู้ ตลอดจนการฝึกประกอบอาชีพอิสระ
เพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียนเสนอต่อ
สาธารณชน ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
 - จัดนิทรรศการ สัปดาห์ห้องสมุด  1–29 ก.ค.63

 - จัดป้ายนิเทศความรู้ในห้องสมุด  พ.ย.62–ส.ค.63

 - ประกวดยอดนักอ่าน  พ.ย.62–มี.ค.63

 - ตอบปัญหาสารานุกรมไทย  11 ส.ค. 63

 - เล่มโปรดโพสต์ออกส่ือ พ.ย.62–ส.ค.63

 - กิจกรรมประกวดทักษะ  29 ก.ค. 63

ภาษาไทย

โครงการพัฒนาระบบการประกัน ผู้บริหาร ครูสอนและเจ้าหน้าท่ี 5,000 โรงเรียนคลอง นางสาว

คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ใหญ่วิทยาคม อุไรวรรณ คุณภาพ ซ่ึงจัดท าข้ึนตามแนวทางการ
 - ก าหนดเป้าหมายมาตรฐาน ท่ีเข้าร่วมโครงการจ านวน 75 คน  พ.ค.63 พรหมวงษา ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561และ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ นักเรียนของโรงเรียนคลองใหญ่ ผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกใน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน วิทยาคม ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีการประเมินการด าเนินงานปีละ 2 คร้ัง
คลองใหญ่วิทยาคม จ านวน 999 คน ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียน โรงเรียนคลองใหญ่ 48,790 พ.ย.61-ก.ย.62 โรงเรียนคลอง นายศุภกิตต์ิ นักเรียน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ82 ใหญ่วิทยาคม  ศรีบุตร เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 82
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบ ผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบ

 -ส่งเสริมความเป็นเลิศวิชา ทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)  พ.ย.62 ทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ  - 30 ส.ค.63 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 -เตรียมความพร้อมสู่ O-Net วัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษา  1 ธ.ค.62 ระดับช้ันมัธยมศึกษาป่ีท่ี 6 ในปีการ

 -วันอาเซียน (ASEAN DAY) ป่ีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2562 สูง – 19 ม.ค.63 ศึกษา 2562 สูงข้ึนร้อยละ 3

 - สอบธรรมศึกษา ข้ึนร้อยละ 3  9 พ.ย.62

ตามเกณฑ์ 75 %

มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมี



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

 - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน  10 ก.ค.63

 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ก.ย - ธ.ค.63

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 188,712 โรงเรียนคลอง นางสุวิมล นักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศในด้านการเรียน
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ในระดับดี ใหญ่วิทยาคม สุขสวัสด์ิ วิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการสร้างเสริม
คณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 และพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความ
 -กิจกรรมการแข่งขันทักษะ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ม.ค. 63 สามารถของแต่ละคน
วิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติ (O-NET)  นักเรียนและบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
-การแข่งขันคิดเลขเร็ว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 มิ.ย. 63- มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่
-การแข่งขัน A-Math , ต.ค. 62- ในระดับดี ร้อยละ 80 ข้ึนไป
 Sodoku ก.ย. 63-

-การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ 20 ต.ค. 62

 -การแข่งขันตอบปัญหา มิ.ย. 63-

คณิตศาสตร์และ
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
 -การแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรม พ.ย.62-ก.ย.63

กับหน่วยงานอ่ืนๆ
 - ทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมความ  พ.ย.62-ม.ค.63

พร้อมในการสอบ O – NET และ 
การสอบ PISA 
 - กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 25-26 ก.ค.63

คร้ังท่ี 7

 25 – 26

ก.ค. 63

 - การเตรียมความพร้อมเพ่ือ  ก.ย. 63

เข้าร่วมแข่งขัน



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 - พัฒนาส่ือการสอน
 - สัปดาห์คณิตศาสตร์ 13-24 ก.ค.63

 - การแข่งขัน เอแม็ท  ซูโดกุ  30 พ.ย. 62 

ครอสเวิร์ด ค าคม เกมส์  คร้ังท่ี 6

โครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐาน ตัวแทนบุคลากรทราบหลักเกณฑ์ 25,755 โรงเรียนคลอง นางสาว 1. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
สากลด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ใหญ่วิทยาคม สุกัญญา การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) TQA Criteria ประจ าปี 2562 คงทรัพย์ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหงชาติ TQA  
 - รายงานผลการด าเนินงาน 2. ผูบริหารโรงเรียน ครูและ ส.ค.-พ.ย.62 ในปี 2562 – 2563 ร้อยละ 100
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจ 2. รายงานผลการด าเนินงาน การบริหาร
 - รับการประเมินการบริหาร เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ TQA ก.ย.-พ.ย.62 จัดการด้วยระบบคุณภาพ มีความสมบูรณ์
จัดการด้วยระบบคุณภาพ Criteria ประจ าปี 2562 และ ครบถ้วนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหงชาติ 

สามารถวางแผนการขับเคล่ือน     TQA ในปี 2562 – 2563 ร้อยละ 100
การบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล  ระดับดีข้ึนไป

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง ครูมีวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 114,590 โรงเรียนคลอง นางสาว

วิชาการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ เพ่ิมข้ึนครูมีส่ือการสอน ใหญ่วิทยาคม กันยารัตน์ 

 -  เตรียมความพร้อม นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน 1-15 ธ.ค. 62  จันทระ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์และกิจกรรมลดเวลา นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 1-15 มิ.ย.63

เรียน เพ่ิมเวลารู้ ด้านวิทยาศาสตร์
 - วันวิทยาศาสตร์  1-21 ส.ค.63

ความรู้ระดับชาติ
นักเรียน ม.3และ ม.6 ผ่านการทดสอบ

นักเรียนได้ฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
 -  ร่วมแข่งขันทักษะ  1 ก.ค. 63 

ทางวิทยาศาสตร์ในและนอกกลุ่ม –10 ก.ย. 63

โรงเรียนฯ
 - ทบทวนความรู้เพ่ือ  5-30 ม.ค.63

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์
 - ศึกษาแหล่งเรียนรู้  15-30 ธ.ค.62 

ด้านวิทยาศาสตร์ใน/นอกท้องถ่ิน  -1-15 ม.ค.63 

 - การเรียนการสอน

 7 ธ.ค.2562

20-30 ส.ค.2563

สะเต็มศึกษา

โครงการส่งเสริมการทดสอบ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 23,160 โรงเรียนคลอง นางสาว ผ่านเกณฑ์ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ัน และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ใหญ่วิทยาคม ปัญจพร ผู้เรียนของ สพฐ. ร้อยละ 87
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ท่ีเข้าร่วม    อาบหิรัญ

- จัดติวเข้มเสริมความรู้เพ่ือสอบ ติวเข้มเสริมความรู้  เพ่ือสอบ   1 พ.ย.62

O – NET O – NET   มีคุณภาพ มีความรู้  –31 ม.ค.63

 - สอบ re O – NET ปีการศึกษา ความสามารถ  และ มีผลการ  1 พ.ย. 62 -

2562 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน –31 ม.ค.63

 - จัดสอบ O – NETระดับช้ันมัธยม พ้ืนฐาน (O-NET)  อยู่ในระดับท่ีสูง 1-2 ก.พ. 63

ศึกษาปีท่ื 3 ข้ึนจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 5
 - น านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี6  29 ก.พ.62

ปีการศึกษา 256 2 เข้าร่วมสอบ –1 มี.ค.63

O – NET
 - น านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี6  10 มิ.ย. -



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมติว - 30 ก.ย. 62

O – NET ประจ าจังหวัดตราด
 - สอบจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ 1 พ.ย.62 -

ผู้เรียนของ สพฐ. 30 ก.ย.63 -

โครงการด าเนินการโสตทัศนศึกษา โรงเรียนให้บริการห้องโสตทัศน 40,000 โรงเรียนคลอง นายวรวิทย์ โรงเรียนมีห้องโสตทัศนศึกษาสนับสนุน
- กิจกรรมให้บริการโสตทัศนศึกษา ศึกษาสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน 1 ต.ค..62 - ใหญ่วิทยาคม สังข์เอียด ทุกกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ได้ ร้อยละ 100  10 ส.ค.63

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะ นักเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการการเรียน 116,040 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการการเรียนการ
ทางวิชาการของนักเรียนห้อง การสอนด้วยภาษาอังกฤษ  ใหญ่วิทยาคม อุไรวรรณ สอนด้วยภาษาอังกฤษ MEP/MP สามารถ
เรียนพิเศษMEP/MP MEP/MP สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พรมวงษา ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและมีทักษะ
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ในการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 80  9 ธ.ค.62 การส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 80
- ค่ายภาษาอังกฤษ  6 มิ.ย.63

-เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ  ก.ย.63

ภาษาอังกฤษของนักเรียน MEP/MP

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 100,000 โรงเรียนคลอง นายสุริยา รถยนต์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
 - ตรวจเช็คซ่อมแซมเปล่ียน จ านวน 3 คัน ได้รับการซ่อมบ ารุง ต.ค.62-ก.ย.63 ใหญ่วิทยาคม ฮุยประโคน จ านวน 3 คัน ได้รับการซ่อมบ ารุงให้
อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน
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ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
โครงการ พัฒนาระบบงาน โรงเรียนด าเนินงานตามแผน 5,150 โรงเรียนคลอง นางสาว โรงเรียนด าเนินงานตามแผน
นโยบายและแผน ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ใหญ่วิทยาคม ปริศนา ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
 -จัดท าแผนปฏิบัติการและโครงการ 2563 ได้ร้อยละ 99 3 -20 ต.ค.62 พิมพ์ช่วย 2563 ได้ร้อยละ 99
ประจ าปีงบประมาณ 2563

โครงการพัฒนางานพัสดุโรงเรียน มีวัสดุ - ครุภัณฑ์ส านักงานเพียงพอ 182,360 โรงเรียนคลอง นางสาว  - มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอและ
คลองใหญ่วิทยาคม ร้อยละ 100 ใหญ่วิทยาคม นิรัญชนา   อยู่ในสภาพท่ีสามารถน าไปใช้งานได้
 - การวางแผนและด าเนินการงาน มีวัสดุ - ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการ ต.ค.62-ส.ค.63 แก้วบัวขาว  - การใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ – อุปกรณ์
- การซ่อมบ ารุง ซ่อมแซม ร้อยละ 100 ต.ค.62-ส.ค.63   ครุภัณฑ์เป็นระบบถูกต้อง
- จัดเตรียมเอกสารทางการราชการ ต.ค.62-ส.ค.63

โครงการงานสาธารณูปโภค โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในปรับ 622,820 ต.ค.62-ก.ย.63 โรงเรียนคลอง นาวศิรินภา จากการใช้จ่ายของแต่ละเดือนตาม
 - ปรับระบบการจัดสรรทรัพยากร ระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบ ต.ค.62-ก.ย.63 ใหญ่วิทยาคม ทองดีนอก

และงบประมาณ ประมาณส าหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
- รณรงค์การประหยัดพลังงาน ของโรงเรียน ต.ค.62-ก.ย.63

 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

โครงการพัฒนาส านักงานธุรการ จัดท าเอกสารต่าง ๆ ในงานธุรการ 16,250 โรงเรียนคลอง นางสาว จัดเอกสารงานธุรการ เป็นระบบ
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2562 ใหญ่วิทยาคม กันยารัตน์ หมวดหมู่ สามารถค้นหาได้รวดเร็วข้ึน
- กิจกรรมการพัฒนาระบบงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100% จันทระ ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
สารบรรณและข้อมูลสารสนเทศ รับหนังสือราชการ และจัดส่งหนัง เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
จัดเก็บเอกสารเป็นระบบหมวดหมู่ สือราชการ จากหน่วยงานต้นสังกัด  1 ต.ค.62

ใบเสร็จรับเงิน
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ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
และหน่วยงานภายนอก  -30 ก.ย.63

จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100%  20 ส.ค.63

โครงการโครงการวิจัยเพ่ือ โรงเรียนมีงานวิจัยเพ่ือใช้ในการ 2,650 โรงเรียนคลอง นายวสุ โรงเรียนน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
และแผน พัฒนาโรงเรียน ปีละ 1 งานวิจัย ใหญ่วิทยาคม สุขสถิตย์ ทิศการบริหารจัดการโรงเรียน 
- วิจัยเพ่ือการบริหารจัดการ 1 พ.ย..62

–20ส.ค.63

โครงการแผนเตรียมความพร้อม ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,500 ก.ค.62 - ก.ค.63 โรงเรียนคลอง นายวิชย์วศิน นักเรียน ครู และบุคลากร ในสถานศึกษา
เผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทาง จ านวน 70 คน และนักเรียน ใหญ่วิทยาคม พิมพ์เทศ ตระหนักในปัญหาของภัยพิบัติและหา
ธรรมชาติในสถานศึกษา จ านวน 999 คน เข้าใจถึงการ ทางป้องกันตนเอง เพ่ือลดความเส่ียงและ
- อบรมป้องกันภัยและเตรียมความ การป้องกันภัย และเตรียมความ 24 ก.ค.63  ความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
พร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ พร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ทางธรรมชาติ ร้อยละ 80

โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ อาคารเรียนและอาคารประกอบ 160,218 โรงเรียนคลอง นายวิชย์วศิน อาคารเรียนและอาคารประกอบทุก
ส่ิงแวดล้อม ทุกอาคารพร้อมใช้ในการเรียน ใหญ่วิทยาคม พิมพ์เทศ อาคารพร้อมใช้ในการเรียนการสอน
- ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี การสอนและปลอดภัย ร้อยละ100 ต.ค.62 - ส.ค.63 และปลอดภัย ร้อยละ100
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน ต.ค.62 - ส.ค.63

 - การจัดอบรมให้ความรู้การจัด  มิ.ย. 63

การและคัดแยกขยะในสถานศึกษา
 - การประกวดห้องเรียนและ  พ.ค.62-ส.ค.63

เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
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ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โครงการการจ้างครูชาวต่างชาติ  มีครูผู้สอนชาวต่างชาติ 7 คน 2,159,106 โรงเรียนคลอง นางสาวนัยนา  เพ่ือให้ครูผู้สอนชาวต่างชาติของโรงเรียน
 -จ้างครูชาวต่างชาติ  7 คน  มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานสนับ ต.ค.62-ก.ย.63 ใหญ่วิทยาคม มานะสิริ พอเพียงต่อความต้องการและความขาด

 - จ้างเจ้าหน้าท่ีกรอกข้อมูล 1 คน สนุนการสอน  จ านวน 4 คน ต.ค.62-ก.ย.63 แคลนของโรงเรียน  จ านวน 7 คน

 - จ้างนักการภารโรง 2 คน  มีวิทยากรท้องถ่ินสอนภาษา ต.ค.62-ก.ย.63

 - จ้างนักการภารโรงหญิง   1 คน เวียดนาม จ านวน 1 คน ต.ค.62-ก.ย.63 และความขาดแคลนของโรงเรียน 4 คน

 - จ้างวิทยากรท้องถ่ิน    1 คน ต.ค.62-ก.ย.63  เพ่ือให้ครูสอนภาษาเวียดนามเพียงพอต่อ
ความต้องการและขาดแคลนของโรงเรียน 

กลยุทธ์ข้อท่ี 2 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันกับ 275,849 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ
โครงการส่งเสริมกิจกรรม หน่วยงานภายนอกมากข้ึนร้อยละ20 ใหญ่วิทยาคม อุไรวรรณ  ได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนมีผลงานระดับชาติเพ่ิมข้ึน พรหมวงษา  และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ร้อยละ  3
 - เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม  พ.ย.–ธ.ค.62

นักเรียนใน ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

 โครงการส่งเสริมและแลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามี 33,150 โรงเรียนคลอง นางสาววารุณี

การจัดการศึกษาระหว่างประเทศ การส่งเสริมและแลกเปล่ียนการจัด ใหญ่วิทยาคม อิทธิพัทธ์อเนก ส่งเสริมและแลกเปล่ียนการจัดการศึกษา

 - การแลกเปล่ียน การศึกษา  ร้อยละ 80 ธ.ค.62  นักเรียนมีประสบการณ์ เพ่ือน ามา
เรียนรู้ทางการศึกษา นักเรียนได้รับประสบการณ์ 

ร้อยละ 30

พัฒนาตนเอง

 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ

 เพ่ือให้บุคลากรพอเพียงต่อความต้องการ
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 - ส่งเสริมประสบการณ์ เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง ร้อยละ 70 ม.ค.63

การเรียนรู้ สู่สังคมและวัฒนธรรม  
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียนร้อยละ 100 มีอุปกรณ์ 90,000 โรงเรียนคลอง นายวิชย์วศิน นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ 
ทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียน การเรียนพลศึกษาอย่างเพียงพอ ใหญ่วิทยาคม พิมพ์เทศ แข็งแรง มีพัฒนาการท้ังทางร่างกาย 
รู้สุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขภาพ อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  
- พัฒนาการเรียนการสอน พลานามัยท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง พ.ย.62 และมีทักษะกีฬาท่ีดี สามารถอยู่ร่วมใน
- การแข่งขันกีฬาภายนอก มีพัฒนาการท้ังทางร่างกาย ก.ค.-ก.ย.63 สังคมได้อย่างมีคุณภาพ

- กีฬานักเรียนนักศึกษา ก.ค–ส.ค.63

- กีฬาฟุตบอลพลาสติก ส.ค.–ก.ย.63

 - กีฬา Honda รอบคัดเลือก ก.ค–ส.ค.63

จังหวัดตราด

- กีฬา Honda ระดับภูมิภาค ส.ค.–ก.ย.63

- การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ก.ย.-ส.ค.62

- อบรมทักษะกีฬาฟุตซอล  29 ส.ค. 63

โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศสู่ นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน 105,504 ต.ค.61-ส.ค. 62 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
โรงเรียนพหุภาษา วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างลึก ใหญ่วิทยาคม กชพร วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างลึกซ้ึง
 - วันคริสต์มาส ซ้ึงและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานท่ี  25 ธ.ค. 63 ศิริจ ารัส และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานท่ีจัดน า
 - ตรียมความ O-Net จัดน าเสนอต่อสาธารณชน 1 พ.ย.62 – เสนอต่อสาธารณชน

นักเรียนมีความเข้าใจความสัมพันธ์ 28 ก.พ. 63 นักเรียนมีความเข้าใจความสัมพันธ์
 - ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศ ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้า 25 ก.ค. 63 ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของ
บูรณาการพหุภาษา ของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะ ภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
 - แข่งขันทักษะภาษากัมพูชา สมกับกาลเทศะ ส.ค. 63

 - แข่งขันทักษะภาษากลุ่ม ส.ค. – ก.ย. 63

กับกาลเทศะ



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
สาระต่างประเทศ
 - ส่งเสริมทักษะภาษากัมพูชา 25 ม.ค. 63

สู่ความเป็นเลิศ 2 แผ่นดิน

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 188,712 โรงเรียนคลอง นางสุวิมล นักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศในด้านการเรียน
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ในระดับดี ใหญ่วิทยาคม สุขสวัสด์ิ วิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการสร้างเสริม
คณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 และพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความ
 -กิจกรรมการแข่งขันทักษะ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ม.ค. 63 สามารถของแต่ละคน
วิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติ (O-NET)  นักเรียนและบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
-การแข่งขันคิดเลขเร็ว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 มิ.ย. 63 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่
-การแข่งขัน A-Math , ต.ค. 62- ในระดับดี ร้อยละ 80 ข้ึนไป
 Sodoku ก.ย. 63

-การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ 20 ต.ค. 62

 -การแข่งขันตอบปัญหา มิ.ย. 63

คณิตศาสตร์และ
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์
 -การแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรม พ.ย.62-ก.ย.63

กับหน่วยงานอ่ืนๆ
 - ทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมความ  พ.ย.62-ม.ค.63

พร้อมในการสอบ O – NET และ 
การสอบ PISA 
 - กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 25-26 ก.ค.63

คร้ังท่ี 7

 25 – 26

ก.ค. 63

 - การเตรียมความพร้อมเพ่ือ  ก.ย. 63



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน
 - พัฒนาส่ือการสอน
 - สัปดาห์คณิตศาสตร์ 13-24 ก.ค.63

 - การแข่งขัน เอแม็ท  ซูโดกุ 30 พ.ย.62

ครอสเวิร์ด ค าคม เกมส์  คร้ังท่ี 6

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ รู้จัก 75,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 โรงเรียนคลอง นางสาวบัวภา นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพรู้จักแก้
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ แก้ปัญหาในการด าเนินงาน ใหญ่วิทยาคม จางวางแก้ว ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 85 นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะ
- ค่ายพัฒนาอาชีพอิสระทักษะชีวิตอยู่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กระบวนการทางวิชาชีพ
อย่างพอเพียง คร้ังท่ี 7 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 - ศิลปะการจัดโต๊ะอาหาร เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 11 มิ.ย.63

 - การผลิตไข่เค็มพอเพียง 11 มิ.ย.63

 - มหัศจรรย์ทานตะวัน 11 มิ.ย.63

 - จับจีบผ้า 11 มิ.ย.63

 - ทักษะช่างไฟฟ้าเบ้ืองต้น 11 มิ.ย.63

 - แข่งขันการตอบปัญหาทาง 10-20 ก.พ.63

การเกษตร ทักษะวิชาการในงาน 
ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์
วันดอกไม้บาน
 - ตลาดนัดอาชีพ ธ.ค.62-ส.ค.63

 - พัฒนาการเรียนการสอนงานช่าง  2 ธ.ค.62



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
 - การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 9-10 พ.ย. 63

นักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
 คร้ังท่ี 69
 - พัฒนาทักษะชีวิต วิถีเกษตร พ.ย.62-ก.พ.63

พอเพียง

โครงการงานนิทรรศการวิชากา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน 50,000 โรงเรียนคลอง นาย

การแสดงผลงานของนักเรียน คลองใหญ่วิทยาคม ได้จัดนิทรรศ ใหญ่วิทยาคม กฤษณะพงศ์

และครู การตลอดปีงบประมาณ 2563 สงคง

 - จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และ จัดนิทรรศการ Open House 24 ม.ค.63

นักเรียนและครู(Openhouse) รวมเพ่ือเสนอผลงานต่อสาธารณชน
ร้อยละ 100

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง ร้อยละ 50 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 81,805 โรงเรียนคลอง นางบานช่ืน นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติท่ีดี
ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทางการเรียน (O-net) กลุ่มสาระ ใหญ่วิทยาคม ประไพ ต่อการเรียนภาษาไทย
- พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย การเรียนรู้ภาษาไทยสูงข้ึน พ.ค.-มิ.ย.63 นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการร่วมอนุรักษ์
- สดุดีกวีไทยและวันภาษาไทยแห่งชาติร้อยละ 80 นักเรียนมีทักษะและความ มิ.ย.-ก.ค.63 เอกลักษณ์ทางภาษาไทยและศิลป
- ทบทวนความรู้ รู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ม.ค.-ก.พ.63

- ค่ายภาษาไทย ร้อยละ 80 นักเรียนระดับช้ัน 16 ส.ค.63 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6
- การแข่งขันทักษะภาษาไทย  ม.1 – 6ได้รับการสอนเสริมความรู้ ต.ค,62-ก.ย.63 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
 ตอบค าถามจากสารานุกรม ในรายวิชาภาษาไทย พ.ย.62,ส.ค.63

 - แข่งขันทักษะภาษาไทย เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ  ส.ค.63

สัปดาห์ห้องสมุด มหาวิทยาลัย เตรียมพร้อมเข้ารับการทดสอบ
บูรพา จันทบุรี ภาษาไทยทุกระดับช้ัน และยกระดับ

วัฒนธรรมไทย

ครู และ นักเรียนร้อยละ 100  ได้น าผลงาน
ท่ีพัฒนาและสร้างสรรค์จากกระบวนการ
เรียนรู้ ตลอดจนการฝึกประกอบอาชีพอิสระ
เพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียนเสนอต่อ
สาธารณชน ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
 -  ภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา  ส.ค.63

 - รักษ์เหลืองจันทร์ ภาษาไทยให้สูงข้ึน  ก.ค. 63

 - แข่งขันทักษะภาษาไทย  ส.ค.63 โครงการร้อยละ 80
วันภาษาไทยแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง  นักเรียนของโรงเรียนคลองใหญ่ 117,815 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิทยาคม มีวัสดุเพ่ือการเรียนรู้ท้ัง ใหญ่วิทยาคม ปุริมปรัชญ์ มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

 - ประกวดแข่งขัน ภาคทฤษฎีและปฏิบัติร้อยละ 85 ต.ค.62-ก.ย.63 หม่ืนศรีพรม และเห็นคุณค่าของตนเอง

ทักษะการวาดภาพระบายสีและ นักเรียนสามารถน าความรู้ ทักษะ 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนสาระ ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ทัศนศิลป์
 - ศิลปหัตถกรรม ก.ย.-พ.ย. 63

นักเรียนสาระทัศนศิลป์
 - ค่ายกล่ินศิลป์ ม.ค.-มี.ค. 63

 - เตรียมความพร้อม พ.ย.62-ส.ค.63

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
นิทรรศการผลงานศิลปะ
 - เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้าน ต.ค.62-ก.ค.63

นาฏศิลป์ไทยในสถานศึกษา
และนอกในสถานศึกษาและน
อกสถานศึกษา

 - พัฒนาการเรียนการสอน 15 พ.ย.62

ดนตรีสากล

ประจ าวันได้



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

 - ส่งเสริมทักษะ ความสามารถ ก.ย.-พ.ย. 63

ด้านดนตรีสากลและขับร้อง
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
 - ส่งเสริมทักษะ ความสามารถ พ.ย.63

ด้านดนตรีสากลและขับร้อง
(ภายนอก)

 - การแสดงคอนเสิร์ตและ  11,26 มิ.ย.และ

ประกวดโฟล์คซองของนักเรียน 11 ส.ค.63

 - ค่ายโครงการพัฒนาจิตเพ่ือ 26-28 มี.ค.63

คุณภาพชีวิตของเยาวชน

 ค่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1-12 เม.ย. 63

เยาวชนด้วยดนตรี 

 - ประกวดแข่งขันทักษะดนตรี ก.พ.63

ไทย มหาวิทยาลัยบูรพา
 - ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ก.ย.-พ.ย. 63

ดนตรีไทย

 - บริการชุมชน ก.ย.62-ส.ค. 63

โครงการพัฒนากิจกรรมชุมนุม ร้อยละ 100 นักเรียนระดับช้ัน 10,000 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์
นักเรียน ม.1-ม.6 ทุกคนได้เข้ากิจกรรม ใหญ่วิทยาคม นัทกานต์ เพ่ิมเติมจากการเรียนวิชาต่างๆ
- กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมชุมนุม ชุมนุมนักเรียน 18 ก.ย.62- สวาสด์ิ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1-6 

นักเรียนระดับช้ัน ม.1-ม.6  20 ส.ค.63 มีความพึงพอใจต่อการเข้ากิจกรรมชุมนุม
ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์อย่างมีคุณภาพ

นักเรียนร้อยละ 80



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนได้สร้างผลงานตามความ
ถนัดน าสู่การน าเสนอให้โอกาสต่างๆ
อย่างมีศักยภาพ

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถาน โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการ 28,050 โรงเรียนคลอง นางสาว มีหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและ
ศึกษาและส่งเสริมกระบวนการจัด จัดการศึกษาตามมาตรฐานร้อยละ90 ใหญ่วิทยาคม วารุณี สอดคล้องในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครบ
การเรียนรู้ อิทธิพัทธ์อเนก ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ร้อยละ 85
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเขต ภาคเรียนท่ี 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีสอดคล้อง
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ปีการศึกษา 62 กับบริบทของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
- พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคเรียนท่ี 2 มีการก ากับ ติดตาม หลักสูตรสถานศึกษา

 ปีการศึกษา 62 และน าผลไปปรับปรุงพัฒนา
 ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 63

- กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียน ภาคเรียนท่ี 2

รู้ทางวิชาชีพ  ปีการศึกษา 62

 ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 63

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ครูจ านวน 75 คน มีส่ือ อุปกรณ์ 299,700 โรงเรียนคลอง นางสาวมัทรี ครูมีส่ือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีเป็น ใหญ่วิทยาคม ขนรกุล ท่ีเป็นเทคโนโลยีใช้ในการจัดการเรียนการ
- จัดหา บ ารุง ระบบเครือข่าย เทคโนโลยีใช้ในการจัด  1 พ.ย.62

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเรียนการสอน ร้อยละ 89 -20 ส.ค.63 นักเรียนสามารถเข้าใช้คอมพิวเตอร์ในการ
 - จัดท าข่าว นักเรียนจ านวน 999 คน สามารถ  1 พ.ย.62 จัดการเรียนการสอน และสามารถ

สอนอย่างเพียงพอ

พิเศษ ร้อยละ 85



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนและ  -20 ส.ค.63 ใช้งานได้ในคาบว่าง
ประยุกต์ใช้งานได้ ร้อยละ 89

โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ 152,210 โรงเรียนคลอง นางสาวมัทรี

ด้านคอมพิวเตอร์ แข่งขันคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ ใหญ่วิทยาคม ขนรกุล

 - การแข่งขันศิลปหัตถกรรม คร้ัง ร้อยละ 89  1-3 ธ.ค. 62 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
(ระดับจังหวัด – ระดับประเทศ) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคอมพิวเตอร์
 - การแข่งขันคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อ นักเรียนมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
นอกกลุ่มโรงเรียน ฯ วิชาคอมพิวเตอร์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 89
 - มหาวิทยาลัยบูรพา นักเรียน จ านวน 40 คน เข้าร่วม  มิ.ย.63

 - มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ  ส.ค.63

เทคโนโลยี ร้อยละ 89
 - การแข่งขันหุ่นยนต์  1 พ.ย.62-

 20 ส.ค.63

 - ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  11 ก.ค.63

 - การแข่งขันคอมพิวเตอร์ ตลอดปี

(ภายในโรงเรียน)  การศึกษา

 -  จัดหาส่ือการสอน  1 พ.ย.62

(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 221) 20 ส.ค.63

 - การจัดการเรียนการสอนโดย พ.ย.62 - ก.ย.63

DLIT

คอมพิวเตอร์

เพ่ิมข้ึน

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างาน - โรงเรียนคลอง นางสาว ผู้เรียนมีทักษะวางแผนการท างานและ
สหกรณ์โรงเรียน และด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 100 ใหญ่วิทยาคม จุฑาวดี ด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 100
- จัดจ าหน่ายสินค้าแก่สมาชิก ผู้เรียนสามารถท างานอย่างมี พ.ย.62-ก.ย.63 ศรีเชียงสา ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข 
- ให้นักเรียนปฏิบัติในฐานะผู้ซ้ือ ความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจ พ.ย.62-ก.ย.63 มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานตนเอง 
และผู้ขาย ในผลงานตนเอง ร้อยละ 100
- การเงิน-การบัญชีและงานทะเบียน พ.ย.62-ก.ย.63 ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ร้อยละ 100
- การตรวจสอบการด าเนินงาน พ.ย.62-ก.ย.63

- จัดท าการปันผลให้แก่สมาชิกเม่ือ ก.พ.63

ส้ินปีการศึกษา
- รับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ พ.ค.63

โครงการประชาสัมพันธ์ จัดท าวารสารช่อกันเกรา เผยแพร่ 4,790 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียน ครู บุคลากร ชุมชน 
 -การจัดท าวารสารช่อกันเกรา จัดท าวารสารช่อกันเกรา  3 ต.ค.62 ใหญ่วิทยาคม ณัฐวรินทร์ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถาน

 - 20 ส.ค.63 โยธาภิรมย์ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเครือข่ายทางการ
 -การจัดท าเว็บไซต์โรงเรียน เผยแพร่เดือนละ 1 ฉบับ  3 ต.ค.62 และ ศึกษามีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน และมีส่วน
คลองใหญ่วิทยาคม จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์  - 20 ส.ค.63 นายวรวิทย์  ร่วมในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มี
 -การจัดท าป้ายนิเทศเผยแพร่ กิจกรรมของโรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน  3 ต.ค.62 สังข์เอียด คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
ข้อมูลข่าวสาร จัดป้ายนิเทศเผยแพร่ข้อมูลข่าว  - 20 ส.ค.63 สถานศึกษา และได้รับข้อมูลข่าวสาร
 -การจัดท าวีดีทัศน์แนะน าโรงเรียน สารจากภายในและภายนอกโรงเรียน  3 ต.ค.62 และกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง

จัดท าวีดีทัศน์แนะน าโรงเรียนเผย  - 20 ส.ค.63

 -การจัดท าวารสารสรุปผลงาน แพร่ในเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์  3 ต.ค.62

โรงเรียนประจ าปี  - 20 ส.ค.63

ร้อยละ 100



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โครงการการจ้างครูชาวต่างชาติ มีครูผู้สอนชาวต่างชาติ 7 คน 2,159,106 โรงเรียนคลอง นางสาวนัยนา เพ่ือให้ครูผู้สอนชาวต่างชาติของโรงเรียน
 -จ้างครูชาวต่างชาติ  7 คน มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานสนับ ต.ค.62-ก.ย.63 ใหญ่วิทยาคม มานะสิริ พอเพียงต่อความต้องการและความขาด
 - จ้างเจ้าหน้าท่ีกรอกข้อมูล 1 คน สนุนการสอน  จ านวน 4 คน ต.ค.62-ก.ย.63 แคลนของโรงเรียน  จ านวน 7 คน
 - จ้างนักการภารโรง 2 คน มีวิทยากรท้องถ่ินสอนภาษา ต.ค.62-ก.ย.63

 - จ้างนักการภารโรงหญิง   1 คน เวียดนาม จ านวน 1 คน ต.ค.62-ก.ย.63 และความขาดแคลนของโรงเรียน 4 คน
 - จ้างวิทยากรท้องถ่ิน    1 คน ต.ค.62-ก.ย.63 เพ่ือให้ครูสอนภาษาเวียดนามเพียงพอต่อ

ความต้องการและขาดแคลนของโรงเรียน 

กลยุทธ์ข้อท่ี 3 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โครงการนิเทศพัฒนาการเรียนการสอนครูได้รับการนิเทศการจัดการ 25,100 คร้ังท่ี1 โรงเรียนคลอง นางพัชรียา ครูพัฒนาการสอนพัฒนาด้านการสอน
- นิเทศพัฒนาการเรียนการสอน เรียนการสอน  4 พ.ย.62- ใหญ่วิทยาคม นะทีวาส และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ครูทุกกลุ่มสาระฯส่งผลงานเข้า  15 ก.พ.63

ประกวด คร้ังท่ี 2 

 19 พ.ค.63

 - 15 ส.ค.63

 - แสดงผลงานและส่งประกวด   3 ก.ย.63

ผลงาน

ในหน้าท่ี

จ านวน 1 คน

เพ่ือให้บุคลากรพอเพียงต่อความต้องการ



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
 โครงการส่งเสริมและแลกเปล่ียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามี 33,150 โรงเรียนคลอง นางสาววารุณี ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
การจัดการศึกษาระหว่างประเทศ การส่งเสริมและแลกเปล่ียนการจัด ใหญ่วิทยาคม อิทธิพัทธ์อเนก ส่งเสริมและแลกเปล่ียนการจัดการศึกษา

 - การแลกเปล่ียน การศึกษา  ร้อยละ 80 ธ.ค.62 นักเรียนมีประสบการณ์ เพ่ือน ามา
เรียนรู้ทางการศึกษา นักเรียนได้รับประสบการณ์ 

 - ส่งเสริม เพ่ือน ามาพัฒนาตนเอง ร้อยละ 70 ม.ค.63

ประสบการณ์การเรียนรู้ สู่สังคม
และวัฒนธรรม  

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ รู้จัก 75,000 ต.ค.61 - ก.ย.62 โรงเรียนคลอง นางสาวบัวภา นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพรู้จักแก้
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ แก้ปัญหาในการด าเนินงาน ใหญ่วิทยาคม จางวางแก้ว ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 85 นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะ
- ค่ายพัฒนาอาชีพอิสระทักษะชีวิตอยู่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กระบวนการทางวิชาชีพ
อย่างพอเพียง คร้ังท่ี 7 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 - ศิลปะการจัดโต๊ะอาหาร เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 11 มิ.ย.63

 - การผลิตไข่เค็มพอเพียง 11 มิ.ย.63

 - มหัศจรรย์ทานตะวัน 11 มิ.ย.63

 - จับจีบผ้า 11 มิ.ย.63

 - ทักษะช่างไฟฟ้าเบ้ืองต้น 11 มิ.ย.63

 - แข่งขันการตอบปัญหาทาง 10-20 ก.พ.63

การเกษตร ทักษะวิชาการในงาน 
ราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์
วันดอกไม้บาน
 - ตลาดนัดอาชีพ ธ.ค.62-ส.ค.63

พัฒนาตนเอง



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
 - พัฒนาการเรียนการสอนงานช่าง  2 ธ.ค.62

 - การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 9-10 พ.ย. 63

นักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
 คร้ังท่ี 69
 - พัฒนาทักษะชีวิต วิถีเกษตร พ.ย.62-ก.พ.63

พอเพียง

โครงการงานนิทรรศการวิชากา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน 50,000 โรงเรียนคลอง นาย

การแสดงผลงานของนักเรียน คลองใหญ่วิทยาคม ได้จัดนิทรรศ  ใหญ่วิทยาคม กฤษณะพงศ์

และครู การตลอดปีงบประมาณ 2563 สงคง

 - จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และ จัดนิทรรศการ Open House 24 ม.ค.63-

นักเรียนและครู(Openhouse) รวมเพ่ือเสนอผลงานต่อสาธารณชน
ร้อยละ 100

โครงการพัฒนากิจกรรมชุมนุม ร้อยละ 100 นักเรียนระดับช้ัน 10,000 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์
นักเรียน ม.1-ม.6 ทุกคนได้เข้ากิจกรรม ใหญ่วิทยาคม นัทกานต์ เพ่ิมเติมจากการเรียนวิชาต่างๆ
- กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมชุมนุม ชุมนุมนักเรียน 18 ก.ย.62- สวาสด์ิ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1-6 

นักเรียนระดับช้ัน ม.1-ม.6  20 ส.ค.63 มีความพึงพอใจต่อการเข้ากิจกรรมชุมนุม
ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์อย่างมีคุณภาพ
นักเรียนได้สร้างผลงานตามความ
ถนัดน าสู่การน าเสนอให้โอกาสต่างๆ
อย่างมีศักยภาพ

นักเรียนร้อยละ 80

ครู และ นักเรียนร้อยละ 100  ได้น าผลงาน
ท่ีพัฒนาและสร้างสรรค์จากกระบวนการ
เรียนรู้ ตลอดจนการฝึกประกอบอาชีพอิสระ
เพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียนเสนอต่อ
สาธารณชน ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
โครงการพัฒนาส านักงานธุรการ ครูและบุคคลากรโรงเรียนคลองใหญ่ 351,854 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ วิทยาคม ร้อยละ 100  มีอุปกรณ์ ใหญ่วิทยาคม ปรารถนา ผู้ปกครอง และประชาชน ได้รับบริการ
- เตรียมความพร้อมกิจกรรม ใช้ประกอบการเรียน       คร้ังท่ี 1  ศรีสงกา ได้อย่างสะดวกสบายรวดเร็ว คิดเป็น
การเรียนการสอน การสอนและการวัดผลประเมินผล   1 พ.ย. 62

คร้ังท่ี 2 

15 พ.ค.63

กลยุทธ์ข้อท่ี 4 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ครูจ านวน 75 คน มีส่ือ อุปกรณ์ 299,700 โรงเรียนคลอง นางสาวมัทรี ครูมีส่ือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีเป็น ใหญ่วิทยาคม ขนรกุล ท่ีเป็นเทคโนโลยีใช้ในการจัดการเรียนการ
- จัดหา บ ารุง ระบบเครือข่าย เทคโนโลยีใช้ในการจัด  1 พ.ย.62

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเรียนการสอน ร้อยละ 89 -20 ส.ค.63 นักเรียนสามารถเข้าใช้คอมพิวเตอร์ในการ
 - จัดท าข่าว นักเรียนจ านวน 999 คน สามารถ  1 พ.ย.62 จัดการเรียนการสอน และสามารถ

ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนและ  -20 ส.ค.63 ใช้งานได้ในคาบว่าง
ประยุกต์ใช้งานได้ ร้อยละ 89

โครงการพัฒนางานกิจกรรม นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 628,191 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
พัฒนาผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 999คน ใหญ่วิทยาคม นัทกานต์  เป็นผู้มีศีลธรรม  มีคุณธรรม และ

 - วันปฐมนิเทศ นักเรียน โรงเรียนคลองใหญ่ 14 -15 พ.ค. 63 สวาสด์ิ มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถน า

 - ค่ายพุทธบุตร  พุทธธรรม วิทยาคม จ านวน 999 คนมีความรู้ 13-14 พ.ค. 63 หลักธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาระดับ

 - แหล่งสืบค้นข้อมูล และทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 1 พ.ย.62- ต่างๆ ได้เพ่ือเสริมทักษะ  ในการด ารง
ในการสืบค้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ  - 20 ส.ค.63 ชีวิตให้แก่นักเรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้

 - ลูกเสือ-เนตรนารี การเรียนรู้ 25 พ.ย.62 -- อย่างมีความสุข

สอนอย่างเพียงพอ

ร้อยละ 100



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
1 มิ.ย.63-

 - ทัศนศึกษา 1-15 มี.ค.63

 - วันปัจฉิมนิเทศ 25 มี.ค.63-

 - ส่งเสริมกีฬาและ 12-14 ธ.ค. 62

นันทนาการ

 - การจัดงานนิทรรศการ 1 ม.ค..63-

วิชาการและการแสดงผลงานของ 20 มี.ค.63

นักเรียน และครู (Open  house)

 - ทักษะชีวิต 1 พ.ย.62-

20 ส.ค.63-

 -แหล่งการเรียนรู้ 1 พ.ย.62-

นอกสถานท่ี 20 ส.ค.63-

 - แนะแนวสัญจร 1 พ.ย.62-

20 ส.ค.63-

โครงการพัฒนาระบบการประกัน ผู้บริหาร ครูสอนและเจ้าหน้าท่ี 5,000 โรงเรียนคลอง นางสาว

คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ใหญ่วิทยาคม อุไรวรรณ คุณภาพ ซ่ึงจัดท าข้ึนตามแนวทางการ
 - ก าหนดเป้าหมายมาตรฐานการ ท่ีเข้าร่วมโครงการจ านวน 75 คน  พ.ค.63 พรหมวงษา ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561และ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการศึกษา นักเรียนของโรงเรียนคลองใหญ่ ผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกใน
ข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนคลองใหญ่ วิทยาคม ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีการประเมินการด าเนินงานปีละ 2 คร้ัง
วิทยาคม จ านวน 999 คน ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามเกณฑ์ 75 %

มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมี



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

โครงการการจ้างเจ้าหน้าท่ี มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานสนับ 274,056 โรงเรียนคลอง นางสาวนัยนา เพ่ือให้บุคลากรพอเพียงต่อความต้อง
สนับสนุนการสอนเพ่ือสร้างเสริม สนุนการสอนจ านวน 2 คน ใหญ่วิทยาคม มานะสิริ การและความขาดแคลนของโรงเรียน
ศักยภาพบุคคลทุกระดับให้เป็น
มืออาชีพ โรงเรียนมีงบประมาณพอเพียงให้กับ
- จ้างเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด ต.ค..62-ก.ย.63 บุคลากรตามระยะเวลาก าหนดจ านวน2คน
- จ้างพนักงานขับรถยนต์ ต.ค..62-ก.ย.63

 - การประเมินสมรรถนะการ  พ.ย.62,ก.ย. 63

ท างานของบุคลากร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 52,887 โรงเรียนคลอง นางสุวิมล โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมส่งบุคลากรเข้า
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาบุคลากรในระดับดีข้ึนไป 80% ใหญ่วิทยาคม สุขสวัสด์ิ รับการอบรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ต.ค.62-ก.ย.63

- พัฒนาบุคลากร
 - การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ต.ค.62-มี.ค.63

 -ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   1 พ.ย.62

 และ

 15พ.ค.63

 -การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น  ม.ค.-มี.ค.63

เลิศทางการจัดการเรียนรู้ 
 --ภาษากัมพูชาเพ่ือการส่ือสาร  ธ.ค.62- มี.ค.63

 ในชีวิตประจ าวัน

จ านวน 2 คน



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
โครงการ สร้างขวัญและก าลังใจ บุคลากรจ านวน  70  คน ได้รับการ 33,387 โรงเรียนคลอง นางสุวิมล บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรมสร้าง
ให้แก่บุคลากร สร้างขวัญและก าลังใจคิดเป็น ใหญ่วิทยาคม สุขสวัสด์ิ ขวัญและก าลังใจในระดับดีข้ึนไป  
 - กิจกรรมแสดงความยินดี ต่างๆ ร้อยละ 100 ต.ค.62-ก.ย.63

 - กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ ธ.ค.62-มี.ค.63

กับบุคลากร ต.ค.62-ก.ย.63

- การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
- อนุรักษ์ผ้าไทย พ.ย.62-ก.ย.63

- ใส่ใจส่ิงแวดล้อม
- ห้อมล้อมด้วยรัก
- การพัฒนาระบบงานบุคลากร  พ.ย.62

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 188,712 โรงเรียนคลอง นางสุวิมล นักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศในด้านการเรียน
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ในระดับดี ใหญ่วิทยาคม สุขสวัสด์ิ วิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการสร้างเสริม
คณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 และพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความ
 -กิจกรรมการแข่งขันทักษะ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ม.ค. 63 สามารถของแต่ละคน
วิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติ (O-NET)  นักเรียนและบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
-การแข่งขันคิดเลขเร็ว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 มิ.ย. 63- มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่
-การแข่งขัน A-Math , ต.ค. 62- ในระดับดี ร้อยละ 80 ข้ึนไป
 Sodoku ก.ย. 63-

-การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ 20 ต.ค. 62-

 -การแข่งขันตอบปัญหา มิ.ย. 63-

คณิตศาสตร์และ
การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

ร้อยละ  90%



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
 -การแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรม พ.ย.62-ก.ย.63

กับหน่วยงานอ่ืนๆ
 - ทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมความ  พ.ย.62-ม.ค.63

พร้อมในการสอบ O – NET และ 
การสอบ PISA 
 - กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 25-26 ก.ค.63

คร้ังท่ี 7

 25 – 26

ก.ค. 63

 - การเตรียมความพร้อมเพ่ือ  ก.ย. 63

เข้าร่วมแข่งขันงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน
 - พัฒนาส่ือการสอน
 - สัปดาห์คณิตศาสตร์ 13-24 ก.ค.63

 - การแข่งขัน เอแม็ท  ซูโดกุ 30 พ.ย.62-

ครอสเวิร์ด ค าคม เกมส์  คร้ังท่ี 6

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนอย่าง 1,020 โรงเรียนคลอง นางสาว ครูและโรงเรียนน าผลการวิจัยไปปรับปรุง
การศึกษา น้อยภาคเรียนละ 1 เร่ือง ได้ ใหญ่วิทยาคม อุไรวรรณ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน100%
- ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน ร้อยละ 100 1 พ.ย.62- พรมวงษา ครูพัฒนางานของตนเองให้มีมาตรฐาน

มีผลงานวิจัยโรงเรียนอย่างน้อยปี 28 ก.พ. 63-

การศึกษาละ 1 เร่ือง ได้ร้อยละ 100 ปีการศึกษาละ 1 เร่ือง ได้ร้อยละ 100

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง นักเรียนของโรงเรียนคลองใหญ่ 117,815 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิทยาคม มีวัสดุเพ่ือการเรียนรู้ท้ัง ใหญ่วิทยาคม ปุริมปรัชญ์ มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

 - ประกวดแข่งขัน ภาคทฤษฎีและปฏิบัติร้อยละ 85 ต.ค.62-ก.ย.63 หม่ืนศรีพรม และเห็นคุณค่าของตนเอง

เพ่ิมข้ึน 80 %



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

ทักษะการวาดภาพระบายสีและ นักเรียนสามารถน าความรู้ ทักษะ 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนสาระ ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

ทัศนศิลป์
 - ศิลปหัตถกรรม ก.ย.-พ.ย. 63

นักเรียนสาระทัศนศิลป์
 - ค่ายกล่ินศิลป์ ม.ค.-มี.ค. 63

 - เตรียมความพร้อม พ.ย.62-ส.ค.63

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
นิทรรศการผลงานศิลปะ
 - เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้าน ต.ค.62-ก.ค.63

นาฏศิลป์ไทยในสถานศึกษา
และนอกในสถานศึกษาและน
อกสถานศึกษา

 - พัฒนาการเรียนการสอน 15 พ.ย. 62

ดนตรีสากล
 - ส่งเสริมทักษะ ความสามารถ ก.ย.-พ.ย. 63

ด้านดนตรีสากลและขับร้อง
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
 - ส่งเสริมทักษะ ความสามารถ พ.ย. 63

ด้านดนตรีสากลและขับร้อง
(ภายนอก)

 - การแสดงคอนเสิร์ตและ  11,26 มิ.ย.และ

ประกวดโฟล์คซองของนักเรียน

ประจ าวันได้



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

 - ค่ายโครงการพัฒนาจิตเพ่ือ 26-28 มี.ค.63

คุณภาพชีวิตของเยาวชน

 ค่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1-12 เม.ย. 63

เยาวชนด้วยดนตรี 

 - ประกวดแข่งขันทักษะดนตรี ก.พ. 63

ไทย มหาวิทยาลัยบูรพา
 - ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ก.ย.-พ.ย. 63

ดนตรีไทย

 - บริการชุมชน ก.ย.62-ส.ค. 63

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียน โรงเรียนคลองใหญ่ 48,790 พ.ย.62-ก.ย.63 โรงเรียนคลอง นายศุภกิตต์ิ นักเรียน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ82 ใหญ่วิทยาคม  ศรีบุตร เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 82
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบ ผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบ

 -ส่งเสริมความเป็นเลิศวิชา ทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) พ.ย. 62 ทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ  - 30 ส.ค.63 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 -เตรียมความพร้อมสู่ O-Net วัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษา   1 ธ.ค. 62 ระดับช้ันมัธยมศึกษาป่ีท่ี 6 ในปีการ

 -วันอาเซียน (ASEAN DAY) ป่ีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2562 สูง – 19 ม.ค.63 ศึกษา 2562 สูงข้ึนร้อยละ 3

 - สอบธรรมศึกษา ข้ึนร้อยละ 3  9 พ.ย.62

 - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน  10 ก.ค.63

 - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ก.ย - ธ.ค.63



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

โครงการธนาคารโรงเรียน นักเรียนเป็นสมาชิกของธนาคาร 15,729 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียนเป็นสมาชิกของธนาคาร
- ส่งเสริมการออมเงิน โรงเรียน ร้อยละ 100 ใหญ่วิทยาคม กชพร โรงเรียน ร้อยละ 100
รับสมัครสมาชิกใหม่ ม.1 และ ม.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  10 เม.ย.63 ศิริจ ารัส ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รับสมัครสมาชิกใหม่นักเรียน ครู เป็นสมาชิกของธนาคารโรงเรียน ตลอด เป็นสมาชิกของธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 80
และบุคลากร ร้อยละ 80 ปีการศึกษา

- ด าเนินงานธนาคารโรงเรียน นักเรียนท่ีปฏิบัติงานธนาคาร
จัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ด าเนินงาน โรงเรียนมีทักษะการบริหาร พ.ย.62-ส.ค.63

ธนาคารโรงเรียน การบริการและการท างานอย่าง
มีข้ันตอน ได้รับประสบการณ์

- ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ จากกระบวนการท างานของ
ระหว่างเรียน ธนาคารโรงเรียน ร้อยละ 100

รับสมัครนักเรียน  1 พ.ย.62

พิจารณาคัดเลือก  1 พ.ย.62

นักเรียนปฏิบัติงาน ตลอด

ปีการศึกษา

โครงการพัฒนางานปกครองนักเรียน จัดท าเอกสารต่าง ๆ ในงานปกครอง 15,310 โรงเรียนคลอง นางสาว จัดเอกสารงานปกครองนักเรียนเป็น
- กิจกรรมพัฒนาเอกสารงาน นักเรียน ประจ าปีงบกระมาณ 2563 4 – 9 พ.ย.62 ใหญ่วิทยาคม บงกชรัตน์ ระบบ หมวดหมู่ สามารถค้นคว้าได้
ปกครองนักเรียน ร้อยละ 100 18–23 พ.ค.63 เจริญทวี

และ เอกสารงานปกครองและข้อมูลสาร
14-19 ส.ค.63 สนเทศเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

รวดเร็วข้ึน



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 47,120 โรงเรียนคลอง นายจตุพร นักเรียนมีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  
 - อบรบธงไตรรงค์ จ านวน 999 คน  ได้รับการพัฒนา  พ.ย. 62 ใหญ่วิทยาคม พุ่มเรียบ สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม
- ประชาธิปไตย และส่งเสริมให้มีความสมบูรณ์ท้ัง   11 ก.ค. 63 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  
 - เทิดไท้องค์ราชันย์ ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา อารมณ์   27 ก.ค. 63 ระเบียบวินัย  เป็นพลเมืองไทย
 - สุขสันต์วันปีใหม่ และสังคม  30 ธ.ค. 62

 - งานศาลเจ้าแม่ทับทิม  ม.ค. 63

 - วันมาฆบูชา  8 ก.พ. 63

 - ประเพณีหล่อเทียนและแห่  ก.ค.63

เทียนพรรษา
 - จัดพิธีหล่อเทียน  ก.ค.63

 - จัดรถและขบวนแห่เทียน  13 ต.ค. 62

จ าน าพรรษาพรรษา
 - วันคล้ายวันสวรรคต  23 ต.ค. 62

รัชกาลท่ี 9
 - วันปิยมหาราช 13-15 เม.ย63

 - ประเพณีวันสงกรานต์  17 เม.ย.63

 - ท าบุญปล่อยเรือ  3 มิ.ย.63

 - ถวายราชดุดี พระราชินี  
 4 ก.ค. 63

 - วันอาสาฬหบูชา  11 พ.ย.62

 - ลอยกระทง  ม.ค. 62

 - school on stage  11 มิ.ย.63

 - ไหว้ครู  11 มิ.ย.63

 - วันแม่แห่งชาติ  11 ส.ค.63

 - พัฒนางานกิจการนักเรียน  พ.ย. 62

และพลเมืองโลก



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
 - 9 ส่งเสริมนักเรียนร่วมแข่งขัน  ก.ค.63

เยาวสตรีไทยดีเด่นประจ าปี 2562
 - ส่งเสริมนักเรียนร่วมประกวด  พ.ย.-ม.ค.63

 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและความเป็นไทย
 - การจัดการศึกษาเพ่ือ ส.ค.-ธ.ค.63

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
 - การเดินรณรงค์ต่อต้านการ  8 ธ.ค.62

ทุจริตและปัญหาการคอร์รัปช่ัน

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ ครูและบุคลากรทางการศึกษามี 44,442 โรงเรียนคลอง นายวันชัย

นักเรียน ความรู้ ความเข้าใจ และ ใหญ่วิทยาคม พละราด

- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือ คร้ังท่ี 1 

นักเรียน ร้อยละ 100  1 พ.ย.62

คร้ังท่ี 2

  30 พ.ค.63

- เย่ียมบ้านนักเรียน 2.นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม คร้ังท่ี 1 ธ.ค.62

จริยธรรม มีระเบียบวินัย มี คร้ังท่ี 2 มิ.ย.63

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ร้อยละ 100
 - อบรมกฎหมายจราจร  8-9 ก.พ.63 

 - ค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน 15-16 ส.ค.63 

 - คัดกรองนักเรียนรายบุคคล พ.ย.62–ก.ย.63



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
 - เสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน พ.ย.62–ก.ย.63

 - ต ารวจประสานโรงเรียน พ.ย.62–ก.ย.63

โครงการสถานศึกษาสีขาว 1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ 22,500 โรงเรียนคลอง นายวันชัย 1.นักเรียนทุกระดับช้ันมีความรู้ 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัย ใหญ่วิทยาคม พละราด ความเข้าใจและเกิดความตระหนักเก่ียว
- ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดใน ของยาเสพติด  พ.ย.62 – กับโทษพิษภัยของยาเสพติดตลอดจน
 - ฟ้ืนฟูสถานท่ีบ าบัดคลินิกเสมารักษ์ 2.นักเรียนท่ีมีปัญหาได้รับความ พ.ย.62–ส.ค.63 มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน
 - วันต่อต้านยาเสพติด ช่วยเหลือ ได้รับค าปรึกษาและ  26 มิ.ย. 63 2.ครูและนักเรียนเกิดความตระหนักและ
 - โรงพักจ าลอง โรงเรียนคลองใหญ่ ค าแนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสม  23 พ.ค. 63 กระบวนการร่วมคิด ร่วมกันปฏิบัติในการ
วิทยาคม จากผู้ท่ีเป็นแกนน า ครูท่ีปรึกษา ดูแลเอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่ 
 - เตรียมความพร้อมห้องเรียนสีขาว และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 100 น่าเรียน และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมใน
 - เตรียมความพร้อมห้องเรียนสีขาว  1-30 มิ.ย. 63 ช้ันเรียน และปลอดจากอุบัติภัย
 - สัมมนานักเรียนแกนน าห้อง

โครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ีและ ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 1,500 โรงเรียนคลอง นายศุภกิตต์ิ ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 75 คน และนักเรียน จ านวน ใหญ่วิทยาคม ศรีบุตร และนักเรียน  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
- กิจกรรมวันงดสูบบุหร่ีโลก 999 คน  ไม่สูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ือง  29 พ.ค. 63 ทุกคน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  
- กิจกรรม Gen Z อาสา ด่ืมแอลกอฮอล์ในโรงเรียน และไม่  17 ก.ค. 63 ไม่สูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
น าพาปลอดสุราและบุหร่ี ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข และไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข 

100%



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ
ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม ครูและบุคลากร จ านวน 75 คน 9,900 โรงเรียนคลอง นายศุภกิตต์ิ นักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียน
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง และนักเรียน จ านวน 999 คน ใหญ่วิทยาคม ศรีบุตร คลองใหญ่วิทยาคมทุกคน ได้รับการ
ประสงค์ในสถานศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม  พัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมคนดีวิถีพุทธ ร้อยละ 100  พ.ย.62-ก.ย.63 และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐ
- กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม  8-9 ส.ค. 63

- กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  15 มิ.ย. 63 

- 14 ส.ค. 63

โครงการสุขาน่าใช้  นักเรียน จ านวน  999  คน ครูและ 15,000 โรงเรียนคลอง นาย มีระบบการตรวจสอบและการดูแล
 - การดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าบุคลากร จ านวน 70 คน ได้ใช้  5 พ.ย. 62 ใหญ่วิทยาคม วิชย์วศิน  รักษาความสะอาดเป็นประจ า

บริการห้องสุขาท่ีได้ มาตรฐาน และ พิมพ์เทศ ห้องสุขาในโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
และถูกสุขลักษณะ  3 มิ.ย. 63

 - ปรับปรุงบรรยากาศห้องน้ า  12 พ.ย.62 

และ

 10 มิ.ย.63

โครงการอนามัยโรงเรียน นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 18,150 โรงเรียนคลอง นาย นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
 - การดูแลรักษาสุขภาพและ ความรู้ความเข้าใจ สามารถป้อง  1 พ.ย. 62 ใหญ่วิทยาคม วิชย์วศิน  คลองใหญ่วิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น กันตนเองและหลีกเล่ียงจาก และ พิมพ์เทศ สามารถป้องกันตนเองหลีกเล่ียงจากโรค

โรคต่างๆรวมท้ังเร่ืองยาเสพติด  16 พ.ค. 63 ต่างๆ รวมท้ังเร่ืองยาเสพติด 
 - อบรมวัยเรียน วัยใส ร้อยละ 89 29-30 มิ.ย. 63 

รักอย่างไรไม่ให้เส่ียง

กิจพอเพียง



คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

1 โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

3 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

4 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

5 โครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพ

6 ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

7 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

8 โครงการนิเทศพัฒนาการเรียนการสอน
9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

10 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
11 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการ

12 โครงการงานนิทรรศการวิชาการและการแสดงผลงาน
ของนักเรียน และครู

13 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศสู่โรงเรียนพหุภาษา
14 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

15 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

16 โครงการพัฒนากิจกรรมชุมนุมนักเรียน 

17 โครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพ

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

            ตารางแสดงข้อมูลโครงการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาข้นพ้ืนฐาน
ความสอดคล้อง /ตอบสนอง มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/
/

/

/
/

/
/

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ
ของผู้เรียน ของผู้เรียน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

กระบวนการบริหารและจัดการคุณภาพผู้เรียน



            ตารางแสดงข้อมูลโครงการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาข้นพ้ืนฐาน
ความสอดคล้อง /ตอบสนอง มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

กระบวนการบริหารและจัดการคุณภาพผู้เรียน

18 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้

19 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

20 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ

21 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านงานห้องสมุด

22 โครงการส่งเสริมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน(O-NET)

23 โครงการด าเนินการโสตทัศนศึกษา

24 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ MEP/MP 

25 โครงการพัฒนาส านักงานธุรการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

26 โครงการส่งเสริมและแลกเปล่ียนการจัดการศึกษาระหว่างประเทศ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1 โครงการพัฒนาส านักงานธุรการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

2 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม

3 โครงการพัฒนางานปกครองนักเรียน 

4 โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน

5 โครงการประชาสัมพันธ์ 

6 โครงการอนามัยโรงเรียน

7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

8 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

9 โครงการแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยฯ

10 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน

/
/

/
/

/

/

/
/

/

/
/

/

/
/

/

/

/

/
/

/

/
/

/

/
/

/
/



            ตารางแสดงข้อมูลโครงการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาข้นพ้ืนฐาน
ความสอดคล้อง /ตอบสนอง มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

กระบวนการบริหารและจัดการคุณภาพผู้เรียน

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพึงประสงค์

12 โครงเรียนโรงเรียนปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์

13 โครงการสุขาน่าใช้

14 โครงการธนาคารโรงเรียน

15 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
1 โครงการพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน
2 โครงการพัฒนางานพัสดุโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
3 งานสาธารณูปโภค
4 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2 โครงการการจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอนเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพฯ
3 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร
4 โครงการการจ้างครูต่างชาติ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอนและวิทยากรท้องถ่ิน /

/

/
/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/



53 
 

ส่วนที่ 4 
การก ากับติดตาม ประเมนิผล ตรวจสอบ 

 
             แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้จัดระบบก ากับติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบ และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ดังนี้ 
             1.การก ากับ ติดตาม 
                1.1.จัดท ารูปแบบการก ากับติดตามแผนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 
                1.2.จัดผู้รับผิดชอบในการก ากับติดตาม 
             2.การประเมินผล 
                2.1.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
                2.2.สร้างเครื่องมือประเมินผล 
                2.3.ด าเนินการประเมินผลทั้งก่อนด าเนินโครงการเพื่อดูแลความเป็นไปได้ระหว่างด าเนินโครงการเพ่ือ 
ดูความก้าวหน้าและปรับปรุง แก้ไขการด าเนินเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินการ 
            3.การตรวจสอบ 
               3.1.การประเมินตนเองตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ปฏิบัติ บันทึกผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
               3.2.คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุน 
            4.การรายงานผล 
               4.1.รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
              4.2.เมื่อสิ้นสุดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในปีงบประมาณ แต่งตั้งคณะท างานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข ก าหนดทิศทางจัดการศึกษา 
              4.3.เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษา ต่อหน่วยงานบังคับ
บัญชา ส านักงานประเมินมาตรฐานแห่งชาติ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น  
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ภาคผนวก 
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       คณะท ำงำน 

ที่ปรึกษา 
1. นายส าเนา  บุญมาก                ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม   
2  นางปอร์วัน  ไชยศิริ        ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน    
 
คณะผู้จัดท า 
1. นายวีระ มนตรีวงษ ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ  
2. นางกัญณิญาพทัน์  มนตรีวงษ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  
3. นางสาวบัวภา จางวางแก้ว   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
4. นางบานชื่น  ประไพ     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
5. นางพัชรียา นะทีวาส   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ/ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
6. นายมนัส  ถึกสุวรรณ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล/ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
7. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   
8. นางสุวิมล  สุขสวสัดิ ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์  
9. นายศุภกิตติ์  ศรีบุตร                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ   
10. นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย   หัวหน้างานแผนงาน   
11. นายจักรพล  กิจอุดม   งานแผนงาน 
12. นางสาวอรอุมา พูลเพิ่ม   งานแผนงาน               

 


