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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางทางปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน โดยยึดตาม
กรอบนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมุ่งเน้นการร่วมกันคิดร่วมกันท าสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนางานในความรับผิดชอบเพื่อสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเป็นส าคัญ 
  ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งนี้ โรงเรียนได้จัดท าโครงการรองรับอย่าง
ครบถ้วนสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบกลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 
  ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่รับผิดชอบโครงการได้ร่วมกันจัดท าและรวบรวมจนเป็นแผนปฏิบัติ
การที่สมบูรณ์ของโรงเรียนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านมีความยินดีที่
จะตั้งใจปฏิบัติงานให้ตรงตามโครงการและแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ข้อมูลโรงเรียน 

โรงเรียนคลองใหญ่ วิทยาคม  ที่ ตั้ ง ต าบล คลองใหญ่ อ าเภอ คลองใหญ่ จั งหวัด  ตราด  
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17  โทรศัพท์/โทรสาร  039 -581192 e-mail    
klongyai@ky.ac.th   website www.ky.ac.th  เปิ ดสอนระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึ งระดับชั้ น
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
ประกาศจดัตั้งขึ้นเม่ือวันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2518 โดยการอนุมัติของ  ดร.นิพนธ์  ศศิธร  พณฯ  
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น 

ซึ่งก่อนหน้านี้  2  ปี  (ปีการศึกษา 2516 - 2517)  ได้เปิดการสอน  มศ.1 - มศ.2 โดยเปิดสอน 
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   
โดยมี นายสง่า  รอดพิเศษ ครูโทโรงเรียนตราษตระการคุณ มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  
ต่อมามีการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  216 ก.  จ านวน 14 ห้องเรียน  เสร็จในวันที่  22  กันยายน  
พ.ศ. 2522  จึงย้ายมาอยู ่ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 

ปัจจุบันได้เปิดสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  (เปิดเมื่อ พ.ศ.  
2532)  ม.1-ม.6  จ านวน 35 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,033 คน มีผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครูจ านวน  
53 คน พนักงานราชการจ านวน 5 คน ครูต่างชาติ 4 คน นักการภารโรงจ านวน 2  คน และพนักงานขับรถ
จ านวน 1 คน โดยมีนายส าเนา  บุญมาก เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 



 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
 คติธรรมโรงเรียน 

       
 สจจ เว   อมตำ   วำจำ 

 
 
 คติพจน์โรงเรียน 

 
ซื่อสัตย ์ มุ่งม่ัน  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 

 
 

ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน 

   
 มีควำมนอบน้อม  พร้อมสำมัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เคียงคู่ควำมเป็นไทย  ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม       

 
 
         ปรัชญำโรงเรียน 
 
                                          กำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิ 



 

สีประจ ำโรงเรียน 

 
        น  ำเงิน - แดง 

 
   
          อักษรย่อ 

 
        ค. ค. 

 
 
 
            ตรำประจ ำโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
 
ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 

 
 

                           ต้นกันเกรำ 

 
 



 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

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. การเสนอความเห็นเกี่ยวกบัเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือ
เลิกสถานศึกษา 
12. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 
13. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
14. การทัศนศึกษา 
15. งานกิจการนักเรียน 
16. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
17. การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่
จัดการศึกษา 
18. งานประสานราชการเกีย่วกับส่วนภมูิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 
19. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
20.. การจัดระบบการควบคุมภายในหนว่ยงาน 
21. 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 
18. รับนักเรียน 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 

โครงสร้ำงกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
 



 
 

ขนำดพื นที่ของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งหมด  18  ไร่ 1 งาน  11 ตารางวา 
 

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

ที่ตั งของโรงเรียน 
  โรงเรียนตั้ งอยู่ เลขที่  222/1 หมู่ที่  7 ต าบลคลองใหญ่  อ าเภอคลองใหญ่  จั งหวัดตราด  
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 านวนเพียงพอ 
  และใช้การได้ดี     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                    



 
 

 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 2563
จ านวน  1,033  คน 
  

ระบบสำธำรณูปโภค 
 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอต่อการบริโภค  อุปโภค
ของนักเรียน  ครู  -  อาจารย์ 
 ระบบน  ำ  มีแหล่งน้ าที่น ามาใช้ในการบริโภค  อุปโภค  ของบุคลากร  ครู -  อาจารย์  นักการภาร
โรง  ตลอดจนแม่ค้า  ดังนี้ 
 1.  มีระบบน้ าประปา  จากประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอคลองใหญ่ 
 2.  มีระบบน้ าบาดาล  ใช้ในการอุปโภค ต่าง ๆ  เช่น  ใช้ในการรดน้ าต้นไม้  และใช้ในช าระล้าง 
       ต่าง ๆ  
 ระบบไฟฟ้ำ  มีระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ  ขนาดหม้อแปลง  250  KVA  ซึ่งได้ด าเนินการติดตั้ง
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2563 
 โทรศัพท์  มีโทรศัพท์  จ านวน  1  เลขหมาย  และมีคู่สายโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ได้จ านวน  2 คู่สาย 
 

สนำมกีฬำ 
 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมมีสนามกีฬา  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  และ
ออกก าลังกายตลอดจนได้ชุมชนได้มาใช้บริการออกก าลังกายช่วงตอนเย็นดังนี้ 
 1.  สนามบาสเกตบอล  จ านวน 1  สนาม 
 2.  สนามวอลเลย์บอล  จ านวน  1  สนาม 
 3.  สนามตะกร้อ   จ านวน  1  สนาม 
 4.  สนามปิงปอง   จ านวน  1  ที่ 
 

 



 
 

สภำพควำมพร้อมของบุคลำกร 
สภาพความพร้อมของบุคลากรในภาพรวม    บุคลากรของโรงเรียนมีความพร้อมในด้านความรู้  

ความสามารถในวิชาที่สอน  แต่จ านวนบุคลากรในหมวดวิชาบางหมวดวิชายังขาดแคลน ดังแสดง  ในตาราง 
ตำรำงท่ี  1   แสดงจ านวนข้าราชการครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  ปีการศึกษา  2563  จ าแนกตาม
ต าแหน่ง (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 63) 
 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 

รวม 
ชำย หญิง 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 - 1 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา - - - 
คร ู 11 28 39 
ครูผู้ช่วย 4 9 13 

รวม 16 37 53 
 
 
 

ตำรำงท่ี  2   แสดงจ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามระดับวุฒิสูงสุด  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา/งานที่ 
       ปฏิบัติหน้าที ่
  

หมวดวิชำ/งำน 
ระดับวุฒิสูงสุด 

ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี รวม 
ฝ่ายบริหาร(ผอ.และรอง.ผอ.) - 1 - 1 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ - 6 6 12 
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ - 3 3 6 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ - - 9 9 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย - 1 5 6 
กลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม - - 7 7 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 1 6 7 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 2 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ - 1 2 3 

รวม - 13 40 53 
 
 
 
 
 



 
 

ตำรำงที ่ 3  แสดงจ านวนพนักงานราชการ  ครูจ้างสอน  ลูกจ้างประจ า  นักการภารโรงและพนักงานขับรถ 
     โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  ปีการศึกษา 2563 

 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 

รวม 
ชำย หญิง 

พนักงานราชการ 2 1 3 
ครูต่างชาติ 4 - 4 
นักการภารโรง 1 1 2 
พนักงานขับรถ 1 - 1 
ลูกจ้างประจ า - - - 
เจ้าหน้าที่ - 3 3 

รวม 8 5 13 

 
สภำพผู้เรียนในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
         สภาพของผู้เรียนในเชิงปริมาณและคุณภาพแสดงดังตารางข้างล่างนี้ 
 
ตำรำงท่ี  4  แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียน คลองใหญ่วิทยำคม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  

     มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,033  คน (ปีการศึกษา 2563) 
 
 

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

ปี 
2561 

ห้อง 7 6 6 5 4 4 32 
คน 299 220 185 135 110 119 998 

ปี 
2562 

ห้อง 7 7 6 4 5 4 33 
คน 223 211 209 125 133 98 999 

ปี 
2563 

ห้อง 7 7 7 5 4 5 35 
คน 223 216 222 129 123 120 1,033 

 
 
 
 
 
 



 
 

จ ำนวนนักเรียน แยกตำมระดับชั น   ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั น ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน (คน) 

ชำย หญิง รวม 

ม. 1 7 117 106 223 

ม. 2 7 112 104 216 

ม. 3 7 114 108 222 

ม. 4 5 45 84 129 

ม. 5 4 53 70 123 

ม. 6 5 48 73 120 

รวม 35 489 545         1,033 

 
ตำรำงท่ี  5   แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 
ที ่

 
รายวิชา 

 

กลุม่ต้น 
กลุม่
กลาง 

 

กลุม่สูง 

รวม 

ร้อยละแต่
ละ
รายวิชา
ระดับ 2.5  
ขึ้นไป 

มส,ร,0 1 1.5 
2 

2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 124 94 82 118 193 239 176 257 1283 67.42 
2 คณิตศาสตร์ 412 349 344 410 350 305 189 536 2895 47.67 
3 วิทยาศาสตร์ 423 267 164 204 342 382 397 798 2977 64.46 
4 สังคมศึกษาฯ 328 206 122 187 502 363 364 938 3010 71.99 
5 สุขศึกษาฯ 175 97 64 91 284 401 402 1041 2555 83.29 
6 ศิลปะ 135 88 51 85 105 150 160 509 1283 72.02 
7 การงานอาชีพฯ 218 106 60 112 237 341 392 556 2022 75.47 
8 ภาษาอังกฤษ 193 232 197 138 158 172 128 294 1512 49.74 

9 ภาษาต่างประเทศ 398 129 76 116 152 158 136 526 1492 65.14 

10 IS 27 10 14 7 6 20 27 102 213 72.77 

รวม 2234 1578 1174 1468 2329 2531 2371 5557 19242 66.46 

ร้อยละ 11.61 8.20 6.10 7.63 12.10 13.15 12.32 28.88 100 66.46 

รวมกลุ่ม 4986 1468 12788 19242 66.46 

 



 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
ที ่

 
รายวิชา 

 

กลุม่ต้น 
กลุม่
กลาง 

กลุม่สูง 

รวม 

ร้อยละแต่
ละรายวิชา
ระดับ 2.5  
ขึ้นไป 

มส,ร,0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

1 ภาษาไทย 58 41 65 102 91 144 150 199 850 68.71 
2 คณิตศาสตร์ 183 99 85 167 142 154 146 301 1277 58.18 
3 วิทยาศาสตร์ 266 140 139 284 448 519 422 789 3007 72.43 
4 สังคมศึกษาฯ 147 64 63 90 116 194 153 427 1254 70.97 
5 สุขศึกษาฯ 58 26 14 73 90 81 118 362 822 79.20 
6 ศิลปะ 76 31 13 13 28 51 74 420 706 81.16 
7 การงานอาชีพฯ 99 34 36 45 81 117 131 726 1269 83.14 
8 ภาษาอังกฤษ 153 112 96 144 147 153 127 424 1356 62.76 

9 ภาษาต่างประเทศ 70 55 29 48 60 75 51 248 636 68.24 

10 IS 20 7 15 25 21 26 40 91 245 72.59 

รวม  1130 609 555 991 1224 1514 1412 3987 11422 71.24 

ร้อยละ  9.89 5.33 4.86 8.68 10.72 13.36 12.36 34.91 100 71.24 

รวมกลุม่  1130 609 555 991 1224 1514 1412 3987 11422 71.24 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 การศึกษามีคุณภาพอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมจริยธรรม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล    
2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
3. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

 
เป้าประสงค์ (Goals) 
 

  1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล 
  2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
              เศรษฐกิจพอเพียง 
  4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาหลักสูตรสู่สากล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
 กลยุทธ์ที่ 1  เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 กลยุทธ์ที่ 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
                                   พอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกจิตส านึกการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนการบรหิารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
  
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
          โรงเรียนวัฒนธรรมสองแผ่นดิน 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรีและกีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 

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 

 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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

 
การวิเคราะห์งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณรายรับเงินอุดหนุนรายหัว 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3,500 บาท/คน/ปี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท/คน/ปี  
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน งบประมาณ 

ม.1 223 780,500 

ม.2 216 756,000 

ม.3 222 777,000 

รวม ม.ต้น 661 2,313,500 

ม.4 129 490,200 

ม.5 123 467,400 

ม.6 120 456,000 

รวม ม.ปลาย 372 1,413,600 

รวมทั้งหมด 1,033 3,727,100 

 

งบประมาณรายรับเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  880 บาท/คน/ปี 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 950 บาท/คน/ปี 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน งบประมาณ 

ม.ต้น 661 581,680 

ม.ปลาย 372 353,400 

รวมทั้งหมด 1,033 935,080 

 

 



เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้

รายหัว พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา

เงินงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณตามฝ่าย 3,727,100 2,665,505

     1.  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 1,265,770 935,080 415,740

     2  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 1,147,900

     3  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 372,710 12,709

     4  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 568,010 2,237,056

     5. งบบริหาร 372,710

การจัดสรรงบประมาณ

1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 1,265,770 935,080 415,740

     1.1  โครงการพัฒนาส านักงานธุรการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 238,497

     1.2  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 880

     1.3  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,020

     1.4  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 102,610

     1.5  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 170,153

     1.6  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 76,758

     1.7  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 38,850

     1.8  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 74,998

     1.9  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 68,225

     1.10  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศสู่โรงรียนพหุภาษา 91,744

     1.11  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯศิลปะ 110,895

     1.12  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านงานห้องสมุด 34,250

     1.13  โครงการด าเนินการโสตทัศนศึกษา 48,900

     1.14  โครงการพัฒนากิจกรรมชุมนุมนักเรียน 5,000

     1.15  โครงการส่งเสริมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน o-net 23,160

รายการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

แผนงาน/งาน/โครงการ



เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้

รายหัว พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา
แผนงาน/งาน/โครงการ

     1.16  โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์ 59,180

     1.17  โครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการ 6,000

     1.18  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ 28,050

     1.19  โครงการนิเทศพัฒนาการเรียนการสอน 25,100

     1.20  โครงการงานนิทรรศการวิชาการและการแสดงผลงานของนักเรียนและครู 61,500

     1.21  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 299,700

     1.22  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการของนักเรียน MEP/MP 116,040

     1.23  โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 935,080

2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 1,147,900

     2.1  โครงการพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 8,200

     2.2  โครงการพัฒนางานพัสดุโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 141,800

     2.3  งานสาธารณูปโภค 897,900

     2.4  โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ 100,000

3. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 372,710 12,709

     3.1  โครงการพัฒนาส านักงานธุรการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 8,030

     3.2  โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 160,214

     3.3  โครงการพัฒนางานปกครองนักเรียน 10,160

     3.4  โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน 48,479

     3.5  โครงการประชาสัมพันธ์ 33,820

     3.6  โครงการอนามัยโรงเรียน 14,205

     3.7  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 40,642

     3.8  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 27,100

     3.9  โครงการแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยฯ 2,500

     3.10  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 2,650



เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้

รายหัว พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา
แผนงาน/งาน/โครงการ

     3.11  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพึงประสงค์ 9,000

     3.12  โครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์ 2,050

     3.13  โครงการสุขาน่าใช้ 13,860

     3.14  โครงการธนาคารโรงเรียน 12,709

     3.15  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน

4. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 568,010 2,237,056

     4.1  โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 65,600

     4.2  โครงการการจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอนเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพฯ 469,356

     4.3  โครงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 33,054

     4.4  โครงการการจ้างครูต่างชาติ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอนและวิทยากรท้องถ่ิน 2,237,056

5. งบบริหาร

     5.1  งบบริหาร 372,710

แผนงาน/งาน/โครงการ

เงินอุดหนุนรายหัวท่ีได้รับปีงบประมาณ  2564

เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เงินงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน/โครงการปีงบประมาณ  2564

เงินนอกงบประมาณ

   - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

   - โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการของนักเรียน MEP/MP

   - โครงการธนาคารโรงเรียน

   - โครงการการจ้างครูต่างชาติ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอนและวิทยากรท้องถ่ิน

รวมเงินงบประมาณของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมท้ังส้ิน

935,080

4,662,180

2,665,505

7,327,685

299,700

116,040

12,709

2,237,056

งบประมาณ (บาท) 

3,727,100



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1   การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
กลยุทธ์ท่ี 1

โครงการพัฒนาส านักงานธุรการ ครูและบุคคลากรโรงเรียนคลองใหญ่ 238,497 โรงเรียนคลอง นางสาวทิพาภรณ์ นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ วิทยาคม ร้อยละ 100  มีอุปกรณ์ ใหญ่วิทยาคม สุโพธ์ิ ผู้ปกครอง และประชาชน ได้รับบริการ
1. เตรียมความพร้อมกิจกรรม ใช้ประกอบการเรียน       คร้ังท่ี 1  ได้อย่างสะดวกสบายรวดเร็ว คิดเป็น
การเรียนการสอน การสอนและการวัดผลประเมินผล   1 พ.ย. 63

2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี คร้ังท่ี 2 

16 พ.ค.64

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนอย่าง 1,020 โรงเรียนคลอง นางสาว ครูและโรงเรียนน าผลการวิจัยไปปรับปรุง
การศึกษา น้อยภาคเรียนละ 1 เร่ือง ได้ ใหญ่วิทยาคม อุไรวรรณ และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน100%
1. ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน ร้อยละ 100 1 พ.ย.63- พรมวงษา ครูพัฒนางานของตนเองให้มีมาตรฐาน

มีผลงานวิจัยโรงเรียนอย่างน้อยปี 28 ก.พ. 64-

การศึกษาละ 1 เร่ือง ได้ร้อยละ 100 ปีการศึกษาละ 1 เร่ือง ได้ร้อยละ 100

โครงการนิเทศพัฒนาการเรียน ครูได้รับการนิเทศการจัดการ 25,100 คร้ังท่ี1 โรงเรียนคลอง นางพัชรียา ครูพัฒนาการสอนพัฒนาด้านการสอน
การสอน เรียนการสอน  7 ธ.ค. 63- ใหญ่วิทยาคม นะทีวาส และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
1. นิเทศพัฒนาการเรียนการสอน ครูทุกกลุ่มสาระฯส่งผลงานเข้า  19 ก.พ.64

ประกวด คร้ังท่ี 2 

 17 พ.ค.64

 - 10 ก.ย.64

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ร้อยละ 100

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

เพ่ิมข้ึน 80 %

ในหน้าท่ี



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

2. ประกวดผลงานด้านการจัด 21 มิ.ย. 64 -

การเรียนการสอนของครู  10 ก.ย.64

โครงการพัฒนางานปกครองนักเรียน จัดท าเอกสารต่าง ๆ ในงานปกครอง 10,160 โรงเรียนคลอง นางสาว จัดเอกสารงานปกครองนักเรียนเป็น
1. กิจกรรมพัฒนาเอกสารงาน นักเรียน ประจ าปีงบกระมาณ 2563 16 พ.ย.63 ใหญ่วิทยาคม บงกชรัตน์ ระบบ หมวดหมู่ สามารถค้นคว้าได้
ปกครองนักเรียน ร้อยละ 100 ถึง เจริญทวี

16 ส.ค.64 เอกสารงานปกครองและข้อมูลสาร
สนเทศเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ บุคลากรจ านวน  70  คน ได้รับการ 33,054 โรงเรียนคลอง นางสุวิมล บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรมสร้าง
ให้แก่บุคลากร สร้างขวัญและก าลังใจคิดเป็น ใหญ่วิทยาคม สุขสวัสด์ิ ขวัญและก าลังใจในระดับดีข้ึนไป  
1. กิจกรรมแสดงความยินดี ต่างๆ ร้อยละ 100 1 ต.ค.63-30ก.ย.63 ร้อยละ  90
2. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ 1 ธ.ค.63- 31 มี.ค.64

กับบุคลากร
3. การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64

4. อนุรักษ์ผ้าไทย 1 ต.ค.63-20ส.ค.64

ใส่ใจส่ิงแวดล้อม
ห้อมล้อมด้วยรัก
5. การพัฒนาระบบงานบุคลากร 19 ต.ค. 64

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

รวดเร็วข้ึน



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 65,600 โรงเรียนคลอง นางสุวิมล โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมส่งบุคลากรเข้า
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาบุคลากรในระดับดีข้ึนไป 80% ใหญ่วิทยาคม สุขสวัสด์ิ รับการอบรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 1ต.ค.63-30ก.ย.64

พัฒนา
2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 1ต.ค.63-30ก.ย.64

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 1พ.ย.63-31ม.ค.64

ความเข้าใจในการสอบ TOFEL/TOEIC  15พ.ค.63

4. การส่งเสริมพัฒนามาตรฐานทาง  มี.ค.64

วิชาชีพทางการศึกษา
5. การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี 19 ธ.ค.63

สู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน

โครงการการจ้างเจ้าหน้าท่ี มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานสนับ 469,356 โรงเรียนคลอง นางสาวนัยนา เพ่ือให้บุคลากรพอเพียงต่อความต้อง
สนับสนุนการสอนเพ่ือสร้างเสริม สนุนการสอนจ านวน 2 คน ใหญ่วิทยาคม มานะสิริ การและความขาดแคลนของโรงเรียน
ศักยภาพบุคคลทุกระดับให้เป็น
มืออาชีพ โรงเรียนมีงบประมาณพอเพียงให้กับ
1. จ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอน ต.ค.63-ก.ย.64 บุคลากรตามระยะเวลาก าหนดจ านวน 4 คน
เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพบุคคลทุก
ระดับให้เป็นมืออาชีพ
2. การประเมินสมรรถนะการ พ.ย. 64

ท างานของบุคลากร

จ านวน 4 คน



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

โครงการการจ้างครูชาวต่างชาติ มีครูผู้สอนชาวต่างชาติ 7 คน 2237056 โรงเรียนคลอง นางสาวนัยนา เพ่ือให้ครูผู้สอนชาวต่างชาติของโรงเรียน
 1. จ้างครูชาวต่างชาติ เจ้าหน้าท่ี มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานสนับ ต.ค.63-ก.ย.64 ใหญ่วิทยาคม มานะสิริ พอเพียงต่อความต้องการและความขาด
สนับสนุนการสอนและวิทยากร สนุนการสอน  จ านวน 2 คน แคลนของโรงเรียน  จ านวน 7 คน
ท้องถ่ิน มีวิทยากรท้องถ่ินสอนภาษา
2. การประเมินสมรรถนะการ เวียดนาม จ านวน 1 คน พ.ย. 64 และความขาดแคลนของโรงเรียน 2 คน
ท างานของบุคลากร เพ่ือให้ครูสอนภาษาเวียดนามเพียงพอต่อ

ความต้องการและขาดแคลนของโรงเรียน 

กลยุทธ์ท่ี 2

โครงการงานนิทรรศการวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน 61,500     โรงเรียนคลอง นาย

การแสดงผลงานของนักเรียน คลองใหญ่วิทยาคม ได้จัดนิทรรศ 21-22 ม.ค.64 ใหญ่วิทยาคม กฤษณะพงศ์

และครู การตลอดปีงบประมาณ 2564 สงคง

 - จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และ จัดนิทรรศการ Open House
นักเรียนและครู(Openhouse) รวมเพ่ือเสนอผลงานต่อสาธารณชน

ร้อยละ 100

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง ครูมีวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 102,610 โรงเรียนคลอง นางสาว

วิชาการกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ เพ่ิมข้ึนครูมีส่ือการสอน ใหญ่วิทยาคม กันยารัตน์ 

และเทคโนโลยี นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน  จันทระ

1. เตรียมความพร้อม วิทยาศาสตร์ 1-15 ธ.ค. 63

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์ 1-15 มิ.ย.64

ความรู้ระดับชาติ

เรียนรู้ ตลอดจนการฝึกประกอบอาชีพอิสระ
เพ่ือการมีรายได้ระหว่างเรียนเสนอต่อ

ครู และ นักเรียนร้อยละ 100  ได้น าผลงาน
ท่ีพัฒนาและสร้างสรรค์จากกระบวนการ

จ านวน 1 คน

เพ่ือให้บุคลากรพอเพียงต่อความต้องการ

นักเรียน ม.3และ ม.6 ผ่านการทดสอบ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

สาธารณชน ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ

นักเรียนได้ฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้
2. วันวิทยาศาสตร์ 20ก.ค.-21ส.ค. 64

3. ร่วมแข่งขันทักษะ  1 ก.ค. 64

ทางวิทยาศาสตร์ในและนอกกลุ่ม –10 ก.ย. 64

โรงเรียนฯ
4. ทบทวนความรู้เพ่ือ 1-20 มี.ค.64

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์
5. ศึกษาแหล่งเรียนรู้  15-30 ธ.ค.64 

ด้านวิทยาศาสตร์ใน/นอกท้องถ่ิน
6. การจัดการเรียนการสอน  20 ธ.ค.63 

สะเต็มศึกษา 20-30 ส.ค. 64

โครงการส่งเสริมการทดสอบ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 23,160 โรงเรียนคลอง นางสาว ผ่านเกณฑ์ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ัน และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6   ใหญ่วิทยาคม ปัญจพร ผู้เรียนของ สพฐ. ร้อยละ 88
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ท่ีเข้าร่วม    อาบหิรัญ

1. จัดติวเข้มเสริมความรู้เพ่ือสอบ ติวเข้มเสริมความรู้  เพ่ือสอบ   1 พ.ย.63

O – NET O – NET   มีคุณภาพ มีความรู้  –31 ก.พ.6ภ

2. สอบPre O–NETปีการศึกษา2563 ความสามารถ  และ มีผลการ  1 พ.ย. 63 -

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน –31 ม.ค.64

3. จัดสอบ O – NETระดับช้ันมัธยม พ้ืนฐาน (O-NET)  อยู่ในระดับท่ีสูง 13-14 มี.ค. 64

ศึกษาปีท่ื 3 ข้ึนจากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 5
4. น านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี6  27-28 มี.ค.64



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมสอบ
O – NET
5. น านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี6  10 มิ.ย. -

ปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมติว  30 ก.ย. 64

O – NET ประจ าจังหวัดตราด
6. สอบจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ 1 พ.ย.63 -

ผู้เรียนของ สพฐ. 30 ก.ย.64 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะ นักเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการการเรียน 116,040 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการการเรียนการ
ทางวิชาการของนักเรียนห้อง การสอนด้วยภาษาอังกฤษ  ใหญ่วิทยาคม อุไรวรรณ สอนด้วยภาษาอังกฤษ MEP/MP สามารถ
เรียนพิเศษMEP/MP MEP/MP สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พรมวงษา ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและมีทักษะ
1. เตรียมความพร้อมห้องเรียนพิเศษ ในการเรียนการสอนได้ ร้อยละ 80  9 ธ.ค. 63 การส่ือสารในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 80
MEP/MP
2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี  19 ก.พ.64

3. ค่ายภาษาอังกฤษ  10 ก.ค.64

4. เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ  ก.ค.- ส.ค.64

ภาษาอังกฤษของนักเรียน MEP/MP

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียนร้อยละ 100 มีอุปกรณ์ 74,998 โรงเรียนคลอง นายวิชย์วศิน นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ 
ทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียน การเรียนพลศึกษาอย่างเพียงพอ ใหญ่วิทยาคม พิมพ์เทศ แข็งแรง มีพัฒนาการท้ังทางร่างกาย 
รู้สุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนร้อยละ 100 มีสุขภาพ อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  
1. พัฒนาการเรียนการสอน พลานามัยท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง พ.ย.63 และมีทักษะกีฬาท่ีดี สามารถอยู่ร่วมใน
กลุ่มสาระ ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา มีพัฒนาการท้ังทางร่างกาย สังคมได้อย่างมีคุณภาพ



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

2. การแข่งขันกีฬาภายนอก ม.ค–ส.ค.64

3. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ก.ค.–ส.ค.64

นักเรียน
4. อบรมทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ธ.ค.63

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศสู่ นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน 91,744 ต.ค.61-ส.ค. 62 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
โรงเรียนพหุภาษา วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างลึก ใหญ่วิทยาคม กชพร วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างลึกซ้ึง
1. วันคริสต์มาส ซ้ึงและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานท่ี  25 ธ.ค. 63 ศิริจ ารัส และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานท่ีจัดน า
2. เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ จัดน าเสนอต่อสาธารณชน 1 พ.ย.63 – เสนอต่อสาธารณชน
 สู่ O-Net นักเรียนมีความเข้าใจความสัมพันธ์ 28 ก.พ. 64 นักเรียนมีความเข้าใจความสัมพันธ์
3. ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศ ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้า 24 ก.ค. 64 ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของ
บูรณาการพหุภาษา ของภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะ ภาษา และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
4. แข่งขันทักษะภาษากลุ่ม สมกับกาลเทศะ ส.ค. – ก.ย. 63

สาระต่างประเทศ
5. ส่งเสริมทักษะภาษากัมพูชา 22 ม.ค. 64

สู่ความเป็นเลิศ 2 แผ่นดิน

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 170,153 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียนท่ีมีความเป็นเลิศในด้านการเรียน
วิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ในระดับดี ใหญ่วิทยาคม ปัญจพร วิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการสร้างเสริม

คณิตศาสตร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 อาบหิรัญ และพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความ
1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ต.ค. 63 - ก.ย. 64 สามารถของแต่ละคน
วิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติ (O-NET)  นักเรียนและบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

กับกาลเทศะ



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

2. ทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมความ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 พ.ย. 63-ม.ค. 64 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่

พร้อมในการสอบ O – NET และ ในระดับดี ร้อยละ 80 ข้ึนไป
การสอบ PISA 
3. กิจกรรมอบรมเวทคณิต 5 มิ.ย. 63

4. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์คร้ังท่ี 7 3 - 4 ก.ค. 64

5. การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าร่วม ก.ย. 64

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
6. พัฒนาส่ือการเรียนการสอน ต.ค. 63

7. สัปดาห์คณิตศาสตร์ 19-30 ก.ค.64

8. การแข่งขัน เอแม็ท  ซูโดกุ 6 ก.พ.64

ครอสเวิร์ด ค าคม เกมส์  คร้ังท่ี 7

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ รู้จัก 68,225 ต.ค.61 - ก.ย.62 โรงเรียนคลอง นางสาวบัวภา นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพรู้จักแก้
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ แก้ปัญหาในการด าเนินงาน ใหญ่วิทยาคม จางวางแก้ว ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
การงานอาชีพ ร้อยละ 85 นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะ
1. ค่ายพัฒนาอาชีพอิสระทักษะชีวิต นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 10 ก.ค. 64 กระบวนการทางวิชาชีพ
อยู่อย่างพอเพียง คร้ังท่ี 9 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. ตลาดนัดอาชีพ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ธ.ค.63 - ส.ค.64

3. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ก.ค. - ก.ย.64

นักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
 คร้ังท่ี 70
4. พัฒนาทักษะชีวิต วิถีเกษตร พ.ย. 63 -ก.พ. 64

พอเพียง
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ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง ร้อยละ 50 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 76,758 โรงเรียนคลอง นางบานช่ืน นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติท่ีดี
ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทางการเรียน (O-net) กลุ่มสาระ ใหญ่วิทยาคม ประไพ ต่อการเรียนภาษาไทย
1. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย การเรียนรู้ภาษาไทยสูงข้ึน พ.ค.-มิ.ย.64 นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการร่วมอนุรักษ์
2. สดุดีกวีไทยและวันภาษาไทย ร้อยละ 80 นักเรียนมีทักษะและความ 29 ก.ค.64 เอกลักษณ์ทางภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรม
แห่งชาติ รู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ไทย นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6
3. ทบทวนความรู้ ร้อยละ 80 นักเรียนระดับช้ัน ม.ค.-ก.พ.64 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
4. ค่ายภาษาไทย  ม.1–6 ได้รับการสอนเสริมความรู้ 16 ส.ค.64

5. การแข่งขันทักษะภาษาไทย ในรายวิชาภาษาไทย ต.ค.63-ก.ย.64

 ตอบค าถามจากสารานุกรม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
6. การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ภาษาไทยให้สูงข้ึน พ.ย. 64

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง  นักเรียนของโรงเรียนคลองใหญ่ 110,895 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 
วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิทยาคม มีวัสดุเพ่ือการเรียนรู้ท้ัง ใหญ่วิทยาคม ปุริมปรัชญ์ มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

1. ประกวดแข่งขัน ภาคทฤษฎีและปฏิบัติร้อยละ 85 ต.ค.63-ก.ย.64 หม่ืนศรีพรม และเห็นคุณค่าของตนเอง
ทักษะการวาดภาพระบายสีและ นักเรียนสามารถน าความรู้ ทักษะ 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนสาระ ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ทัศนศิลป์
2. ศิลปหัตถกรรม ก.ย.-พ.ย. 64

นักเรียนสาระทัศนศิลป์
3. เตรียมความพร้อม พ.ย.63-ส.ค.64

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
นิทรรศการผลงานศิลปะ
4. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้าน ธ.ค.63-ก.ค.64

ประจ าวันได้
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นาฏศิลป์ไทยในสถานศึกษา
และนอกในสถานศึกษาและน
อกสถานศึกษา

5. พัฒนาการเรียนการสอน 15 พ.ย.63

ดนตรีสากล
6. ส่งเสริมทักษะ ความสามารถ ก.ย.64

ด้านดนตรีสากลและขับร้อง
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน)
7. ส่งเสริมทักษะ ความสามารถ พ.ย.64

ด้านดนตรีสากลและขับร้อง
(ภายนอก)

8. การแสดงคอนเสิร์ตและ  10,25 มิ.ย. 64

ประกวดโฟล์คซองของนักเรียน
9. ค่ายโครงการพัฒนาจิตเพ่ือ 26-28 มี.ค.64

คุณภาพชีวิตของเยาวชน
10. ค่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1-12 เม.ย. 64

เยาวชนด้วยดนตรี 
11. ประกวดแข่งขันทักษะดนตรีไทย ก.พ.64

 มหาวิทยาลัยบูรพา
12. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน พ.ย. 63 -ส.ค. 64

(ดนตรีไทย)
13. บริการชุมชน พ.ย. 63 -ส.ค. 64

โครงการพัฒนากิจกรรมชุมนุม ร้อยละ 100 นักเรียนระดับช้ัน 5,000 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์
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นักเรียน ม.1-ม.6 ทุกคนได้เข้ากิจกรรม ใหญ่วิทยาคม จิรายุ เพ่ิมเติมจากการเรียนวิชาต่างๆ
1. กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมชุมนุม ชุมนุมนักเรียน  21 ม.ค.64 กระแสโสม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1-6 

นักเรียนระดับช้ัน ม.1-ม.6 มีความพึงพอใจต่อการเข้ากิจกรรมชุมนุม
ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์อย่างมีคุณภาพ
นักเรียนได้สร้างผลงานตามความ
ถนัดน าสู่การน าเสนอให้โอกาสต่างๆ
อย่างมีศักยภาพ

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ นักเรียน โรงเรียนคลองใหญ่ 38,850 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ85 ใหญ่วิทยาคม สุนทรา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบ ฝอยทอง ผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบ
1. ส่งเสริมความเป็นเลิศวิชา ทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) 30 ต.ค.63 ทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ  - 30 ส.ค.64 วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2. เตรียมความพร้อมสู่ O-Net วัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษา   1ธ.ค.63-19ม.ค. 64 ระดับช้ันมัธยมศึกษาป่ีท่ี 6 ในปีการ
3. วันอาเซียน (ASEAN DAY) ป่ีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2563 สูง 5-6 ส.ค.64 ศึกษา 2563 สูงข้ึนร้อยละ 3
4. สอบธรรมศึกษา ข้ึนร้อยละ 3  9 พ.ย.63

5. ศึกษาแหล่งเรียนรู้และ  10 ก.ค.64

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ก.ย. 64

6. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ 28,050     โรงเรียนคลอง นางสาว ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และส่งเสริมกระบวนการจัดการ การจัดการศึกษาตามมาตรฐาน ใหญ่วิทยาคม วารุณี

เรียนรู้ ร้อยละ 80  อิทธิพัทธ์อเนก 

นักเรียนร้อยละ 80



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

1. กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียน  ภาคเรียนท่ี 2 

รู้ทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

 ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 64

โครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่ นักเรียนท่ีเข้าค่ายเตรียมความพร้อม 6,000 โรงเรียนคลอง นางสาว

โอลิมปิกวิชาการ สู่โอลิมปิกวิชาการ ได้สอบผ่านการ ใหญ่วิทยาคม สุกัญญา

1. เข้าค่ายเตรียมความพร้อมสู่ คัดเลือกเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ  12 มิ.ย.64 คงทรัพย์ 

โอลิมปิกวิชาการ ของมูลนิธิ  สอวน. ศูนย์มหาวิทยา และ

ลัยบูรพา   -31 ส.ค.64

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นักเรียนร้อยละ  80   มีนิสัยรัก 34,250 โรงเรียนคลอง นางบานช่ืน นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
งานห้องสมุด การอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย ใหญ่วิทยาคม ประไพ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
1. บันทึกการอ่านวางทุกงาน ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ พ.ย.63–ส.ค.64

อ่านทุกคน ส่ือต่างๆ รอบตัว โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้ท่ีทันสมัยไว้
2. มาอ่านหนังสือพิมพ์ –วารสาร นักเรียนร้อยละ  80   มีทักษะใน พ.ย.63–ส.ค.64 บริการท้ังบุคลากรในโรงเรียนและในชุมชน
3. พัฒนาระบบให้บริการยืม-คืน การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ัง 23 ม.ค.64–

และซ่อมบ ารุงหนังสือ ค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม  20 ส.ค.64

4. จัดสภาพแวดล้อมและจัด 3 พ.ย.63 –

บรรยากาศห้องสมุด  19 ส.ค.64

5. จัดนิทรรศการ สัปดาห์ห้องสมุด  1–29 ก.ค.64

6. จัดป้ายนิเทศความรู้ในห้องสมุด  พ.ย.63–ส.ค.64

7. ประกวดยอดนักอ่าน  พ.ย.63–มี.ค.64

8. ตอบปัญหาสารานุกรมไทย  10 ส.ค. 64

นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีทักษะ
 และพัฒนาการด้านความรู้สูงข้ึนร้อยละ
 80  และสามารถแนะน าเพ่ือนในการเรียน

อย่างต่อเน่ือง



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

9. เล่มโปรดโพสต์ออกส่ือ พ.ย.63–ส.ค.64

10. ประกวดทักษะภาษาไทย  29 ก.ค. 64

วันสุนทรภู่,วันภาษาไทยแห่งชาติ

โครงการพัฒนางานกิจกรรม นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 935,080 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
พัฒนาผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1033 คน ใหญ่วิทยาคม บัวภา เป็นผู้มีศีลธรรม  มีคุณธรรม และ
1. วันปฐมนิเทศ นักเรียน โรงเรียนคลองใหญ่ 14 -15 พ.ค. 64 จางวางแก้ว มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถน า
2. ค่ายพุทธบุตร  พุทธธรรม วิทยาคม จ านวน 1033 คน มีความรู้ 13-14 พ.ค. 64 หลักธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาระดับ
3. แหล่งสืบค้นข้อมูล และทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 1 พ.ย.63- ต่างๆ ได้เพ่ือเสริมทักษะ  ในการด ารง

ในการสืบค้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ  - 20 ส.ค.64 ชีวิตให้แก่นักเรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้
4. ลูกเสือ-เนตรนารี การเรียนรู้ 25 พ.ย.63 -

1 ก.ค.64

5. ทัศนศึกษา มี.ค.64

6. วันปัจฉิมนิเทศ  มี.ค.64

7. ส่งเสริมกีฬาและ 3-4 ธ.ค. 63

นันทนาการ
8. การจัดงานนิทรรศการ 21 -22 ม.ค.64

วิชาการและการแสดงผลงานของ
นักเรียน และครู (Open  house)

9. ทักษะชีวิต 1 พ.ย.63-

20 ส.ค.64

10. แหล่งการเรียนรู้ 1 พ.ย.63-

นอกสถานท่ี 20 ส.ค.64-

11. แนะแนวสัญจร 1 พ.ย.63-20ส.ค.64

อย่างมีความสุข



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

12. นักศึกษาวิชาทหาร 1 พ.ย.63-20ส.ค.64

13. ต้านภัย Covid - 19 1 พ.ย.63-20ส.ค.64

โครงการสุขาน่าใช้  นักเรียน จ านวน 1,033 คน ครูและ 13,860 โรงเรียนคลอง นาย มีระบบการตรวจสอบและการดูแล
1. การดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ า บุคลากร จ านวน 70 คน ได้ใช้  5 พ.ย. 63 ใหญ่วิทยาคม วิชย์วศิน  รักษาความสะอาดเป็นประจ า

บริการห้องสุขาท่ีได้ มาตรฐาน และ พิมพ์เทศ ห้องสุขาในโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
และถูกสุขลักษณะ  3 มิ.ย. 64

2. ปรับปรุงบรรยากาศห้องน้ า  12 พ.ย.63 

และ

 10 มิ.ย.64

โครงการอนามัยโรงเรียน นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 14,205 โรงเรียนคลอง นาย นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
1. การดูแลรักษาสุขภาพและ ความรู้ความเข้าใจ สามารถป้อง  1 พ.ย. 63 ใหญ่วิทยาคม วิชย์วศิน  คลองใหญ่วิทยาคมมีความรู้ความเข้าใจ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น กันตนเองและหลีกเล่ียงจาก และ พิมพ์เทศ สามารถป้องกันตนเองหลีกเล่ียงจากโรค

โรคต่างๆรวมท้ังเร่ืองยาเสพติด  16 พ.ค. 64 ต่างๆ รวมท้ังเร่ืองยาเสพติด 
2. อบรมวัยเรียน วัยใส ร้อยละ 89 26-27 มิ.ย. 64 

กลยุทธ์ท่ี 3

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ครูจ านวน 70 คน มีส่ือ อุปกรณ์ 299,700 โรงเรียนคลอง นางสาวมัทรี ครูมีส่ือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ท่ีเป็น ใหญ่วิทยาคม ขนรกุล ท่ีเป็นเทคโนโลยีใช้ในการจัดการเรียนการ
1. จัดหา บ ารุง ระบบเครือข่าย เทคโนโลยีใช้ในการจัด  1 พ.ย.63-

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี การเรียนการสอน ร้อยละ 90 20 ส.ค.64 นักเรียนสามารถเข้าใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

สอนอย่างเพียงพอ



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

การเรียนการสอน นักเรียนจ านวน 1033 คน สามารถ จัดการเรียนการสอน และสามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนและ ใช้งานได้ในคาบว่าง
ประยุกต์ใช้งานได้ ร้อยละ 90

โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ 59,180 โรงเรียนคลอง นางสาวมัทรี

ด้านคอมพิวเตอร์ แข่งขันคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนละ ใหญ่วิทยาคม ขนรกุล

1. การแข่งขันศิลปหัตถกรรม คร้ัง ร้อยละ 89  1-3 ธ.ค. 63 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
(ระดับจังหวัด – ระดับประเทศ) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคอมพิวเตอร์
2. การแข่งขันคอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อ  มิ.ย.64 และ นักเรียนมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
นอกกลุ่มโรงเรียน ฯ วิชาคอมพิวเตอร์ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 89  ส.ค.64

3. การแข่งขันหุ่นยนต์ นักเรียน จ านวน 40 คน เข้าร่วม
นอกกลุ่มโรงเรียน ฯ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ
4. ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ร้อยละ 89  17 ก.ค.64

5. การแข่งขันคอมพิวเตอร์  1 พ.ย.63-

(ภายในโรงเรียน)  20 ส.ค.64

6. การจัดการเรียนการสอนโดย  1 พ.ย.63-

DLIT 20 ส.ค.64

กลยุทธ์ท่ี 4

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถาน โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการ 28,050 โรงเรียนคลอง นางสาว มีหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและ
ศึกษาและส่งเสริมกระบวนการจัด จัดการศึกษาตามมาตรฐานร้อยละ 90 ใหญ่วิทยาคม วารุณี สอดคล้องในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครบ
การเรียนรู้ อิทธิพัทธ์อเนก ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ร้อยละ 85
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเขต พ.ย. 63 - พ.ค. 64 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีสอดคล้อง

พัฒนาหลักสูตรสู่สากล

คอมพิวเตอร์

เพ่ิมข้ึน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กับบริบทของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
2. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 2 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีการศึกษา 2563 มีการก ากับ ติดตาม หลักสูตรสถานศึกษา
ภาคเรียนท่ี 1 และน าผลไปปรับปรุงพัฒนา

ปีการศึกษา 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
กลยุทธ์ท่ี 1

โครงการงานนิทรรศการวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน 61,500     โรงเรียนคลอง นาย

การแสดงผลงานของนักเรียน คลองใหญ่วิทยาคม ได้จัดนิทรรศ 21-22 ม.ค.64 ใหญ่วิทยาคม กฤษณะพงศ์

และครู การตลอดปีงบประมาณ 2564 สงคง

1. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และ จัดนิทรรศการ Open House
นักเรียนและครู(Openhouse) รวมเพ่ือเสนอผลงานต่อสาธารณชน

ร้อยละ 100

โครงการพัฒนางานกิจกรรม นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 935,080 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
พัฒนาผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1033 คน ใหญ่วิทยาคม บัวภา เป็นผู้มีศีลธรรม  มีคุณธรรม และ
1. วันปฐมนิเทศ นักเรียน โรงเรียนคลองใหญ่ 14 -15 พ.ค. 64 จางวางแก้ว มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถน า

พิเศษ ร้อยละ 85

เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง

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



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

2. ค่ายพุทธบุตร  พุทธธรรม วิทยาคม จ านวน 1033 คน มีความรู้ 13-14 พ.ค. 64 หลักธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาระดับ
3. แหล่งสืบค้นข้อมูล และทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 1 พ.ย.63- ต่างๆ ได้เพ่ือเสริมทักษะ  ในการด ารง

ในการสืบค้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ  - 20 ส.ค.64 ชีวิตให้แก่นักเรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้

4. ลูกเสือ-เนตรนารี การเรียนรู้ 25 พ.ย.63 -

1 ก.ค.64

5. ทัศนศึกษา มี.ค.64

6. วันปัจฉิมนิเทศ  มี.ค.64

7. ส่งเสริมกีฬาและ 3-4 ธ.ค. 63

นันทนาการ
8. การจัดงานนิทรรศการ 21 -22 ม.ค.64

วิชาการและการแสดงผลงานของ
นักเรียน และครู (Open  house)
9. ทักษะชีวิต 1 พ.ย.63-

20 ส.ค.64

10. แหล่งการเรียนรู้ 1 พ.ย.63-

นอกสถานท่ี 20 ส.ค.64-

11. แนะแนวสัญจร 1 พ.ย.63-20ส.ค.64

12. นักศึกษาวิชาทหาร 1 พ.ย.63-20ส.ค.64

13. ต้านภัย Covid - 19 1 พ.ย.63-20ส.ค.64

กลยุทธ์ท่ี 2

โครงการประชาสัมพันธ์ จัดท าวารสารช่อกันเกรา เผยแพร่ 33,820 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียน ครู บุคลากร ชุมชน 
1. การจัดท าวารสารช่อกันเกรา เผยแพร่เดือนละ 1 ฉบับ 1 พ.ย.63 ใหญ่วิทยาคม ณัฐวรินทร์ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถาน

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

อย่างมีความสุข

เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
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จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์  - 20 ส.ค.64 โยธาภิรมย์ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเครือข่ายทางการ
2. การจัดท าเว็บไซต์โรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน 1 พ.ย.63 ศึกษามีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน และมีส่วน
คลองใหญ่วิทยาคม จัดท าวีดีทัศน์แนะน าโรงเรียนเผย  - 20 ส.ค.64 ร่วมในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มี
3. การจัดท าวีดีทัศน์แนะน าโรงเรียน แพร่ในเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์ 1 พ.ย.63 คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

 - 20 ส.ค.64 สถานศึกษา และได้รับข้อมูลข่าวสาร
4. การจัดท าวีดีทัศน์กิจกรรม (KK.News) 1 พ.ย.63 และกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง

 - 20 ส.ค.64

5. การจัดท าวารสารสรุปผลงาน 1 พ.ย.63

โรงเรียนประจ าปี  - 20 ส.ค.64

โครงการการจ้างครูชาวต่างชาติ มีครูผู้สอนชาวต่างชาติ 7 คน 2237056 โรงเรียนคลอง นางสาวนัยนา เพ่ือให้ครูผู้สอนชาวต่างชาติของโรงเรียน
 1. จ้างครูชาวต่างชาติ เจ้าหน้าท่ี มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานสนับ ต.ค.63-ก.ย.64 ใหญ่วิทยาคม มานะสิริ พอเพียงต่อความต้องการและความขาด
สนับสนุนการสอนและวิทยากร สนุนการสอน  จ านวน 2 คน แคลนของโรงเรียน  จ านวน 7 คน
ท้องถ่ิน มีวิทยากรท้องถ่ินสอนภาษา
2. การประเมินสมรรถนะการ เวียดนาม จ านวน 1 คน พ.ย. 64 และความขาดแคลนของโรงเรียน 2 คน
ท างานของบุคลากร เพ่ือให้ครูสอนภาษาเวียดนามเพียงพอต่อ

ความต้องการและขาดแคลนของโรงเรียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ท่ี 1

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ ครูและบุคลากรทางการศึกษามี 40,642 โรงเรียนคลอง นางสาว

นักเรียน ความรู้ ความเข้าใจ และ ใหญ่วิทยาคม บงกชรัตน์

เพ่ือให้บุคลากรพอเพียงต่อความต้องการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ

จ านวน 1 คน
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1. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือ คร้ังท่ี 1 เจริญทวี

นักเรียน ร้อยละ 100 12 ธ.ค. 63

นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม คร้ังท่ี 2

จริยธรรม มีระเบียบวินัย มี  22 พ.ค.64

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ร้อยละ 100
2. เย่ียมบ้านนักเรียน มิ.ย. 63 -

ส.ค. 64

3. อบรมกฎหมายจราจร 5 มิ.ย.64 

4. ค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 1 

13-14 มี.ค. 64

คร้ังท่ี 2

14 - 15 ส.ค.64

5. คัดกรองนักเรียนรายบุคคล ก.ค. - ส.ค.64

6. เสริมสร้างระเบียบวินัยนักเรียน พ.ย.63–ก.ย.64

7. ต ารวจประสานโรงเรียน พ.ย.63–ก.ย.64

โครงการสถานศึกษาสีขาว 1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ 27,100 โรงเรียนคลอง นายสมฤทธ์ิ 1.นักเรียนทุกระดับช้ันมีความรู้ 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัย ใหญ่วิทยาคม ชาญสมร ความเข้าใจและเกิดความตระหนักเก่ียว
1. ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดใน ของยาเสพติด  พ.ย.63 - กับโทษพิษภัยของยาเสพติดตลอดจน
ร่างกาย 2.นักเรียนท่ีมีปัญหาได้รับความ ส.ค. 64 มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน
2. ฟ้ืนฟูสถานท่ีบ าบัดคลินิกเสมารักษ์ ช่วยเหลือ ได้รับค าปรึกษาและ พ.ย.63–ส.ค.64 2.ครูและนักเรียนเกิดความตระหนักและ
3.  วันต่อต้านยาเสพติด ค าแนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสม  25 มิ.ย. 64 กระบวนการร่วมคิด ร่วมกันปฏิบัติในการ
4. โรงพักจ าลอง โรงเรียนคลองใหญ่ จากผู้ท่ีเป็นแกนน า ครูท่ีปรึกษา พ.ย.63–ส.ค.64 ดูแลเอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่ 

มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนขับข่ีรถจักรยานยนต์ถูกกฎจราจร

นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
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ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

วิทยาคม และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 100 น่าเรียน และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมใน
5. ห้องเรียนสีขาว  1-30 มิ.ย. 64 ช้ันเรียน และปลอดจากอุบัติภัย

โครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ีและ ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 2,050 โรงเรียนคลอง นายสมฤทธ์ิ ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 70 คน และนักเรียน จ านวน ใหญ่วิทยาคม ชาญสมร และนักเรียน  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
1. วันงดสูบบุหร่ีโลก 1033 คน  ไม่สูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ือง  31 พ.ค. 64 ทุกคน ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  
2. Gen Z อาสา ด่ืมแอลกอฮอล์ในโรงเรียน และไม่  16 ก.ค. 64 ไม่สูบบุหร่ีและด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
น าพาปลอดสุราและบุหร่ี ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข และไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและอบายมุข 

100%

โครงการส่งเสริมคุณธรรม นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 9,000 โรงเรียนคลอง นายสมฤทธ์ิ นักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียน
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง อันดีงาม เป็นคนดีของครอบครัว ใหญ่วิทยาคม ชาญสมร คลองใหญ่วิทยาคมทุกคน ได้รับการ
ประสงค์ในสถานศึกษา ร้อยละ 65 พัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
1. นักเรียนดีศรีครอบครัว  พ.ย.63-ก.ย.64 และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
2. นักเรียนดีศรี ค.ค.  พ.ย.63-ก.ย.64

โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 48,479 โรงเรียนคลอง นายจตุพร นักเรียนมีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  
1. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 1033คน  ได้รับการพัฒนา  พ.ย. 63-มี.ค. 64 ใหญ่วิทยาคม พุ่มเรียบ สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และส่งเสริมให้มีความสมบูรณ์ท้ัง นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  
2. ประชาธิปไตย ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา อารมณ์  9 ธ.ค. 63 ระเบียบวินัย  เป็นพลเมืองไทย
3. เทิดไท้องค์ราชันย์ และสังคม 27 ก.ค. 64

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ  ต.ค. 63-ก.ย.64

และพลเมืองโลก

พอเพียง และเป็นคนดีของครอบครัว
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สืบสานประเพณีไทย
5. school on stage ม.ค.64

เทียนพรรษา
6. ไหว้ครู  10 มิ.ย.64

7. วันแม่แห่งชาติ  11 ส.ค. 64

8. พัฒนางานกิจการนักเรียน พ.ย. 63

9. ส่งเสริมนักเรียนร่วมแข่งขัน ก.ค. 64

เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจ าปี 2564
10. ส่งเสริมนักเรียนร่วมประกวด พ.ย.63-ม.ค.64

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย   
11. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง ส.ค.-ธ.ค 64

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 
12. การต่อต้านการทุจริต 8 ธ.ค. 63

และปัญหาการคอร์รัปช่ัน   

โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ บุคลากรจ านวน  70  คน ได้รับการ 33,054 โรงเรียนคลอง นางสุวิมล บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรมสร้าง
ให้แก่บุคลากร สร้างขวัญและก าลังใจคิดเป็น ใหญ่วิทยาคม สุขสวัสด์ิ ขวัญและก าลังใจในระดับดีข้ึนไป  
1. กิจกรรมแสดงความยินดี ต่างๆ ร้อยละ 100 1 ต.ค.63-30ก.ย.63 ร้อยละ  90
2. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ 1 ธ.ค.63- 31 มี.ค.64

กับบุคลากร
3. การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64

ฝ่ายบริหารงานบุคคล



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

4. อนุรักษ์ผ้าไทย 1 ต.ค.63-20ส.ค.64

ใส่ใจส่ิงแวดล้อม
ห้อมล้อมด้วยรัก
5. การพัฒนาระบบงานบุคลากร 19 ต.ค. 64

กลยุทธ์ท่ี 2

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ รู้จัก 68,225 ต.ค.61 - ก.ย.62 โรงเรียนคลอง นางสาวบัวภา นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพรู้จักแก้
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ แก้ปัญหาในการด าเนินงาน ใหญ่วิทยาคม จางวางแก้ว ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
การงานอาชีพ ร้อยละ 85 นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะ
1. ค่ายพัฒนาอาชีพอิสระทักษะชีวิต นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 10 ก.ค. 64 กระบวนการทางวิชาชีพ
อยู่อย่างพอเพียง คร้ังท่ี 9 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. ตลาดนัดอาชีพ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 ธ.ค.63 - ส.ค.64

3. การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ก.ค. - ก.ย.64

นักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
 คร้ังท่ี 70
4. พัฒนาทักษะชีวิต วิถีเกษตร พ.ย. 63 -ก.พ. 64

พอเพียง

โครงการธนาคารโรงเรียน นักเรียนเป็นสมาชิกของธนาคาร 12,709 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ส่งเสริมการออมเงิน โรงเรียน ร้อยละ 100 พ.ย. 63 -ส.ค. 64 ใหญ่วิทยาคม กชพร ในโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
2. ด าเนินงานธนาคารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ย. 63 -ส.ค. 64 ศิริจ ารัส ทุกคนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม
3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ เป็นสมาชิกของธนาคารโรงเรียน มี.ค. 64 รู้จักการใช้จ่ายเงิน
ระหว่างเรียน ร้อยละ 80

ปลูกจิตส านึกการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

โครงการสถานศึกษาสีขาว 1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ 27,100 โรงเรียนคลอง นายสมฤทธ์ิ 1.นักเรียนทุกระดับช้ันมีความรู้ 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัย ใหญ่วิทยาคม ชาญสมร ความเข้าใจและเกิดความตระหนักเก่ียว
1. ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดใน ของยาเสพติด  พ.ย.63 - กับโทษพิษภัยของยาเสพติดตลอดจน
ร่างกาย 2.นักเรียนท่ีมีปัญหาได้รับความ ส.ค. 64 มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน
2. ฟ้ืนฟูสถานท่ีบ าบัดคลินิกเสมารักษ์ ช่วยเหลือ ได้รับค าปรึกษาและ พ.ย.63–ส.ค.64 2.ครูและนักเรียนเกิดความตระหนักและ
3.  วันต่อต้านยาเสพติด ค าแนะน าท่ีถูกต้องเหมาะสม  25 มิ.ย. 64 กระบวนการร่วมคิด ร่วมกันปฏิบัติในการ
4. โรงพักจ าลอง โรงเรียนคลองใหญ่ จากผู้ท่ีเป็นแกนน า ครูท่ีปรึกษา พ.ย.63–ส.ค.64 ดูแลเอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่ 
วิทยาคม และผู้ท่ีเก่ียวข้อง ร้อยละ 100 น่าเรียน และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมใน
5. ห้องเรียนสีขาว  1-30 มิ.ย. 64 ช้ันเรียน และปลอดจากอุบัติภัย

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างาน - พ.ย.62–ส.ค.63 โรงเรียนคลอง นางสาว ผู้เรียนมีทักษะวางแผนการท างานและ
สหกรณ์โรงเรียน และด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 100 ใหญ่วิทยาคม จุฑาวดี ด าเนินการจนส าเร็จ ร้อยละ 100
1. การด าเนินงานสหกรณ์โรงเรียน ผู้เรียนสามารถท างานอย่างมี ศรีเชียงสา ผู้เรียนท างานอย่างมีความสุข 

ความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจ มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานตนเอง 
ในผลงานตนเอง ร้อยละ 100

ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ร้อยละ 100

โครงการสร้างขวัญและก าลังใจ บุคลากรจ านวน  70  คน ได้รับการ 33,054 โรงเรียนคลอง นางสุวิมล บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรมสร้าง
ให้แก่บุคลากร สร้างขวัญและก าลังใจคิดเป็น ใหญ่วิทยาคม สุขสวัสด์ิ ขวัญและก าลังใจในระดับดีข้ึนไป  
1. กิจกรรมแสดงความยินดี ต่างๆ ร้อยละ 100 1 ต.ค.63-30ก.ย.63 ร้อยละ  90
2. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้ 1 ธ.ค.63- 31 มี.ค.64

กับบุคลากร
3. การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ร้อยละ 100



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

4. อนุรักษ์ผ้าไทย 1 ต.ค.63-20ส.ค.64

ใส่ใจส่ิงแวดล้อม
ห้อมล้อมด้วยรัก
5. การพัฒนาระบบงานบุคลากร 19 ต.ค. 64

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ท่ี 1

โครงการพัฒนาส านักงานธุรการ ครูและบุคคลากรโรงเรียนคลองใหญ่ 238,497 โรงเรียนคลอง นางสาวทิพาภรณ์ นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ วิทยาคม ร้อยละ 100  มีอุปกรณ์ ใหญ่วิทยาคม สุโพธ์ิ ผู้ปกครอง และประชาชน ได้รับบริการ
1. เตรียมความพร้อมกิจกรรม ใช้ประกอบการเรียน       คร้ังท่ี 1  ได้อย่างสะดวกสบายรวดเร็ว คิดเป็น
การเรียนการสอน การสอนและการวัดผลประเมินผล   1 พ.ย. 63

2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี คร้ังท่ี 2 

16 พ.ค.64

โครงการพัฒนาระบบการประกัน ผู้บริหาร ครูสอนและเจ้าหน้าท่ี 880 โรงเรียนคลอง นางสาว

คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ใหญ่วิทยาคม อุไรวรรณ คุณภาพ ซ่ึงจัดท าข้ึนตามแนวทางการ
1. ก าหนดเป้าหมายมาตรฐาน ท่ีเข้าร่วมโครงการจ านวน 70 คน  พ.ค.64 พรหมวงษา ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561และ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ นักเรียนของโรงเรียนคลองใหญ่ ผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกใน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียน วิทยาคม ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีการประเมินการด าเนินงานปีละ 2 คร้ัง
คลองใหญ่วิทยาคม จ านวน 1033 คน ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน
2. รายงานผลการปฏิทินงานประจ าปี

สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมี

ตามเกณฑ์ 75 %

ร้อยละ 100



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

โครงการด าเนินการโสตทัศนศึกษา โรงเรียนให้บริการห้องโสตทัศน 48,900 โรงเรียนคลอง นายบัณฑิต โรงเรียนมีห้องโสตทัศนศึกษาสนับสนุน
1. การบริการงานโสตทัศนศึกษา ศึกษาสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน 1 พ.ย.63 - ใหญ่วิทยาคม รามศรี ทุกกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ได้ ร้อยละ 100  20 ส.ค.64

โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 100,000 โรงเรียนคลอง นายสุริยา รถยนต์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
1. ตรวจเช็ค-ซ่อมแซม จ านวน 3 คัน ได้รับการซ่อมบ ารุง ต.ค.62-ก.ย.63 ใหญ่วิทยาคม ฮุยประโคน ได้รับการบ ารุงซ่อมแซมให้มีประสิทธิภาพ
เปล่ียนอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน

โครงการพัฒนาระบบงาน โรงเรียนด าเนินงานตามแผน 8,200 โรงเรียนคลอง นางสาว โรงเรียนด าเนินงานตามแผน
นโยบายและแผน ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ใหญ่วิทยาคม ปริศนา ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
1. จัดท าแผนปฏิบัติการและโครงการ 2563 ได้ร้อยละ 99 1 -15 ต.ค.63 พิมพ์ช่วย 2564 ได้ร้อยละ 99
ประจ าปีงบประมาณ 2564
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 21 ส.ค.64

การจัดท าแผนปฏิบัติการ

โครงการพัฒนางานพัสดุโรงเรียน มีวัสดุ - ครุภัณฑ์ส านักงานเพียงพอ 141,800 โรงเรียนคลอง นางสาว มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอและ
คลองใหญ่วิทยาคม ร้อยละ 100 ใหญ่วิทยาคม นิรัญชนา อยู่ในสภาพท่ีสามารถน าไปใช้งานได้
1. การวางแผนและด าเนินการงาน มีวัสดุ - ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการ ต.ค.63-ส.ค.64 แก้วบัวขาว การใช้ และการเก็บรักษาวัสดุ – อุปกรณ์
พัสดุ ซ่อมแซม ร้อยละ 100 ครุภัณฑ์เป็นระบบถูกต้อง
2. การซ่อมบ ารุง ต.ค.63-ส.ค.64

3. จัดเตรียมเอกสารทางการราชการ ต.ค.63-ส.ค.64

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

และปลอดภัยร้อยละ 100



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

โครงการงานสาธารณูปโภค โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในปรับ 897,900 โรงเรียนคลอง นาวศิรินภา จากการใช้จ่ายของแต่ละเดือนตาม
1. ปรับระบบการจัดสรรทรัพยากร ระบบการจัดสรรทรัพยากรและงบ ต.ค.63-ก.ย.64 ใหญ่วิทยาคม ทองดีนอก

และงบประมาณ ประมาณส าหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
2. รณรงค์การประหยัดพลังงาน ของโรงเรียน ต.ค.63-ก.ย.64

 

โครงการพัฒนาส านักงานธุรการ จัดท าเอกสารต่าง ๆ ในงานธุรการ 8,030 โรงเรียนคลอง นางสาว จัดเอกสารงานธุรการ เป็นระบบ
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 ใหญ่วิทยาคม กันยารัตน์ หมวดหมู่ สามารถค้นหาได้รวดเร็วข้ึน
1. พัฒนาระบบงานสารบรรณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100% ต.ค.63-ก.ย.64 จันทระ ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
และข้อมูลสารสนเทศ รับหนังสือราชการ และจัดส่งหนัง เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

สือราชการ จากหน่วยงานต้นสังกัด

โครงการวิจัยเพ่ือและแผน โรงเรียนมีงานวิจัยเพ่ือใช้ในการ 2,650 โรงเรียนคลอง นายวสุ โรงเรียนน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
1. วิจัยเพ่ือการบริหารจัดการ พัฒนาโรงเรียน ปีละ 1 งานวิจัย 1 พ.ย.63 ใหญ่วิทยาคม สุขสถิตย์ ทิศการบริหารจัดการโรงเรียน 

–20ส.ค.64

โครงการแผนเตรียมความพร้อม ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2,500 โรงเรียนคลอง นายวิชย์วศิน นักเรียน ครู และบุคลากร ในสถานศึกษา
เผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทาง จ านวน 70 คน และนักเรียน ใหญ่วิทยาคม พิมพ์เทศ ตระหนักในปัญหาของภัยพิบัติและหา
ธรรมชาติในสถานศึกษา จ านวน 1033 คน เข้าใจถึงการ ทางป้องกันตนเอง เพ่ือลดความเส่ียงและ
1. อบรมป้องกันภัยและเตรียม การป้องกันภัย และเตรียมความ 24 ก.ค.64  ความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ พร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ทางธรรมชาติ ร้อยละ 80

2. ตรวจสอบสภาพความพร้อม ต.ค.63 - 20ส.ค.64

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ใบเสร็จรับเงิน



กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา สถานท่ี ผู้รับผิดชอบ

ตารางแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน

การใช้งานของอาคารประกอบการ 
ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา

โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ อาคารเรียนและอาคารประกอบ 160,214 โรงเรียนคลอง นายวิชย์วศิน อาคารเรียนและอาคารประกอบทุก
ส่ิงแวดล้อม ทุกอาคารพร้อมใช้ในการเรียน ใหญ่วิทยาคม พิมพ์เทศ อาคารพร้อมใช้ในการเรียนการสอน
1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ี การสอนและปลอดภัย ร้อยละ100 ต.ค.63 - 20ส.ค.64 และปลอดภัย ร้อยละ100
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ต.ค.63 - 20ส.ค.64

3. การจัดอบรมให้ความรู้การจัดการ ต.ค.63 - 20ส.ค.64

และคัดแยกขยะในสถานศึกษา
ต.ค.63 - 20ส.ค.64

โครงการประชาสัมพันธ์ จัดท าวารสารช่อกันเกรา เผยแพร่ 33,820 โรงเรียนคลอง นางสาว นักเรียน ครู บุคลากร ชุมชน 
1. การจัดท าวารสารช่อกันเกรา เผยแพร่เดือนละ 1 ฉบับ 1 พ.ย.63 ใหญ่วิทยาคม ณัฐวรินทร์ ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถาน

จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์  - 20 ส.ค.64 โยธาภิรมย์ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเครือข่ายทางการ
2. การจัดท าเว็บไซต์โรงเรียน กิจกรรมของโรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน 1 พ.ย.63 ศึกษามีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน และมีส่วน
คลองใหญ่วิทยาคม จัดท าวีดีทัศน์แนะน าโรงเรียนเผย  - 20 ส.ค.64 ร่วมในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มี
3. การจัดท าวีดีทัศน์แนะน าโรงเรียน แพร่ในเว็บไซต์และส่ือสังคมออนไลน์ 1 พ.ย.63 คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

 - 20 ส.ค.64 สถานศึกษา และได้รับข้อมูลข่าวสาร
4. การจัดท าวีดีทัศน์กิจกรรม 1 พ.ย.63 และกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง
(KK.News)  - 20 ส.ค.64

5. การจัดท าวารสารสรุปผลงาน 1 พ.ย.63

โรงเรียนประจ าปี  - 20 ส.ค.64



คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

1 โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

3 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

5 โครงการนิเทศพัฒนาการเรียนการสอน

6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

7 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

8 โครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการ

9 โครงการงานนิทรรศการวิชาการและการแสดงผลงาน

ของนักเรียน และครู

10 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศสู่โรงเรียนพหุภาษา

11 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

13 โครงการพัฒนากิจกรรมชุมนุมนักเรียน 

14 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริม

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ

ของผู้เรียน ของผู้เรียน

/

/

คุณภาพผู้เรียน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

กระบวนการบริหารและจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

            ตารางแสดงข้อมูลโครงการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ความสอดคล้อง /ตอบสนอง มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  



คุณภาพผู้เรียน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

กระบวนการบริหารและจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

            ตารางแสดงข้อมูลโครงการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ความสอดคล้อง /ตอบสนอง มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

15 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านงานห้องสมุด

17 โครงการส่งเสริมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน(O-NET)

18 โครงการด าเนินการโสตทัศนศึกษา

19 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการของนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ MEP/MP 

20 โครงการพัฒนาส านักงานธุรการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

21 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

22 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

23 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

1 โครงการพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน

2 โครงการพัฒนางานพัสดุโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

3 งานสาธารณูปโภค

4 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

1 โครงการพัฒนาส านักงานธุรการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

2 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /

/



คุณภาพผู้เรียน
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

กระบวนการบริหารและจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

            ตารางแสดงข้อมูลโครงการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ความสอดคล้อง /ตอบสนอง มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

3 โครงการพัฒนางานปกครองนักเรียน 

4 โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน

5 โครงการประชาสัมพันธ์ 

6 โครงการอนามัยโรงเรียน

7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

8 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

9 โครงการแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัย ฯ

10 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพึงประสงค์

12 โครงเรียนโรงเรียนปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์

13 โครงการสุขาน่าใช้

14 โครงการธนาคารโรงเรียน

15 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

2 โครงการการจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอนเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพฯ

3 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร

4 โครงการการจ้างครูต่างชาติ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอน ฯ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/



 
 

ส่วนที่ 4 
การก ากับติดตาม ประเมนิผล ตรวจสอบ 

 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้จัดระบบก ากับติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบ 
และรายงานผลการปฏิบัติงาน 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 าเนินโครงการเพ่ือดูแลความเป็นไปได้ระหว่างด าเนิน 
  โครงการเพื่อดูความก้าวหน้าและปรับปรุง แก้ไขการด าเนินเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพ 
  และประสิทธิผลของการด าเนินการ 
  3. การตรวจสอบ 
               3.1. การประเมินตนเองตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ปฏิบัติ บันทึกผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
               3.2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะ 
  แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุน 
  4. การรายงานผล 
              4.1. รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
              4.2. เมื่อสิ้นสุดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในปีงบประมาณ แต่งตั้งคณะท างานสรุปผลการ 
  ปฏิบัติงาน เพื่อการปรับปรุง แก้ไข ก าหนดทิศทางจัดการศึกษา 
              4.3. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษา ต่อหน่วยงาน 
  บังคับบัญชา ส านักงานประเมินมาตรฐานแห่งชาติ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น  
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 นางปอร์วัน  ไชยศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 

2 นายจ านง  แสงจันทร์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ 

3 นายวันชัย  พละราด ผู้แทนครู กรรมการ 

4 นายเฉลิม  สุดประเสริฐ  ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 

5 นายสิทธิกร  เลิศสิทธิกุล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กรรมการ 

6 พระครูพิทักษ์บุรเขต ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือ
ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน 
ในเขตพ้ืนที่ 

กรรมการ 

7 พระไชยา ปิยธมฺโม ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือ
ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน 
ในเขตพ้ืนที่ 

กรรมการ 

8 นางโสภิต  ท่าพริก ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ 

9 นายธนวุฒิ  ธนากิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10 นายปิยวุฒิ  ประสิทธิเวช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

11 นายมานิตย์  ลาภธ ารง ผู้ทรงคณุวุฒิ กรรมการ 

12 นายกฤติภาส  ศรีแสงขจร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

13 นางวิยะดา  ซวง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

14 นางสาวสุรีรัตน์  ธนากิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

15 นายส าเนา  บุญมาก ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

20 นางสาวกันยารัตน์  จันทระ ครชู านาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ 





 
 

       คณะท ำงำน 
            ที่ปรึกษา 
      1)    นายส าเนา  บุญมาก               ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
     2)    นางปอร์วัน  ไชยศิริ       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  
      คณะผู้จัดท า 

1) นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ    
2) นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ 
          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ    
3) นายมนัส  ถึกสุวรรณ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล/ 
          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
4) นางพัชรียา นะทีวาส    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
5) นางสาวบัวภา จางวางแก้ว   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
6) นางบานชื่น  ประไพ     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
7) นางสาวกันยารัตน์  จันทระ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             
8) นางสาวปัญจพร  อาบหิรัญ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       
9) นางสาวสุนทรา  ฝอยทอง     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   
10) นายจตุพร  พุ่มเรียบ    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 
11) นายวีระ  มนตรีวงษ์    ครูช านาญการพิเศษ 
12) นางสุวิมล  สุขสวัสดิ ์         ครูช านาญการพิเศษ 
13) นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย  ครูช านาญการพิเศษ 
14) นายวรวิทย์  สังข์เอียด    ครูช านาญการ  
15) นางสาววารุณี  อิทธิพัทธ์อเนก  ครู       
16) นายสุริยา  ฮุยประโคน   คร ู     
17) นายสมฤทธิ์  ชาญสมร    ครู  
18) นายวสุ  สุขสถิตย์   คร ู
19) นางสาวอุไรวรรณ  พรมวงษา  ครู  
20) นางสาวนัยนา  มานะสิริ   ครู       
21)  นางสาวอรอุมา พูลเพ่ิม   ครูผู้ช่วย          
22)  นายอดิศักดิ์  แสงจันท์ดี    ครูผู้ช่วย   

 

 
 




