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 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางทางปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน โดยยึดตาม
กรอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการร่วมกันคิดร่วมกันทำสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนางานในความรับผิดชอบเพื่อสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเป็นสำคัญ 
  ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งนี้ โรงเรียนได้จัดทำโครงการรองรับอย่าง
ครบถ้วนสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามกรอบกลยุทธ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
  ขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่รับผิดชอบโครงการได้ร่วมกันจัดทำและรวบรวมจนเป็นแผนปฏิบัติ
การที่สมบูรณ์ของโรงเรียนอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านมีความยินดีที่
จะตั้งใจปฏิบัติงานให้ตรงตามโครงการและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
ข้อมูลโรงเรียน 

โรงเรียนคลองใหญ่ วิทยาคม  ที่ ตั้ ง ตำบล คลองใหญ่ อำเภอ คลองใหญ่ จั งหวัด  ตราด  
สั งกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษาเขต 17  โทรศัพท์ /โทรสาร  039 -581192  
e-mail : klongyai@ky.ac.th  website : www.ky.ac.th  เปิดสอนระดับชั้ น  มั ธยมศึกษาปีที่ 1  ถึ ง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ เขตพ้ืนที่บริการ 20 หมู่บ้าน  แบ่งเป็น ตำบลคลองใหญ่ 9 หมู่บ้าน ได้แก่ 
เจ๊กลัก คลองใหญ่ คลองจาก คลองสะบ้า ตาหนึก บางอิน สวนมะพร้าว คลองจาก และร่มเย็น   ตำบลไม้รูด 
6 หมู่บ้าน ได้แก่ ไม้รูด หนองม่วง ห้วงโสม คลองมะนาว ห้วงบอนและร่วมสุข  ตำบลหาดเล็ก 5 หมู่บ้าน 
ได้แก่  คลองมะขาม โขดทราย คลองหิน หาดเล็ก และคลองสน  
 
ประวัติโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอคลองใหญ่ สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
ตั้งอยู่ เลขที่ 222/1 หมู่ที่ 7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  รหัสไปรษณีย์ 23110   
โทร 039 -581192 อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่  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.  จำนวน 14 ห้องเรยีน  เสร็จในวันที่  22  กันยายน  
พ.ศ. 2522  จึงย้ายมาอยู ่ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 

ปัจจุบันได้เปิดสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  (เปิดเมื่อ พ.ศ.  
2532)  ม.1-ม.6  จำนวน 35 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,033 คน มีผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครูจำนวน  
53 คน พนักงานราชการจำนวน 5 คน ครูต่างชาติ 4 คน นักการภารโรงจำนวน 2  คน และพนักงานขับรถ
จำนวน 1 คน โดยมีนายสำเนา  บุญมาก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
 
 คติธรรมโรงเรียน 
       

 สจจํเว   อมตา   วาจา 
 
 
 คติพจน์โรงเรียน 
 

ซื่อสัตย์  มุ่งม่ัน  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
 
 
 

คำขวัญประจำโรงเรียน 
   
 มีความนอบน้อม  พร้อมสามัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เคียงคู่ความเป็นไทย  ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม       
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         ปรัชญาโรงเรียน 
 
                                          การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 
 
สีประจำโรงเรียน 

 
        น้ำเงิน - แดง 

 
   
 
          อักษรย่อ 

 
        ค. ค. 
 
 
 
            ตราประจำโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน 

 
 

                           ต้นกันเกรา 
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ผู้อำนวยการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารวิชาการ 

1. การพัฒนาระบบและขอ้มูลเครือข่ายสารสนเทศ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4. งานวิจัยเพือ่พัฒนานโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8. การดำเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
10. การจัดทำสำมะโนนักเรียน 
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. การวางแผนอัตรากำลัง 
2. การจัดสรรอัตรากำลังขา้ราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
4. การดำเนินการเกีย่วกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
5. การลาทุกประเภท 
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
7. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
8. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน 
9. การรายงาน การดำเนินการทางวินยัและการลงโทษ 
10. การออกจากราชการ 
11. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
12. การจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
นำเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
13. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะขา้ราชการครุและ
บุคลากรทางการศึกษา 
14. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
15. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
16. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ
ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
17. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
18. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การดำเนินการที่เกีย่วกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น 

1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพือ่เสนอ
ต่อปลัดกระทรวงศกึษาธกิารหรือเลขาธกิารคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน แล้วแต่กรณี 
2. การจัดทำแผนปฏบัิตกิารใชจ้่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
โดยตรง 
3. การอนมุัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิตจาก
งบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอืน่ใด ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน
เพื่อการศกึษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศกึษา 
11. การวางแผนพัสด ุ
12. การกำหนดรูปแบบรายการหรอืลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างที่ใชเ้งินงบประมารเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการหรอืเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
แล้วแตก่รณ ี
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและการ
จัดหาพัสด ุ
14. การจดัหาพัสด ุ
15. การควบคุม ดูแล บำรุงรกัษาและจำหนา่ยพัสด ุ
16. การหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สนิ 
17. การเบิกเงนิจากคลัง 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจา่ยเงนิ 
19. การนำเงนิส่งคลัง 
20. การจดัทำบัญชีการเงนิ 
21. การจดัทำรายงานทางการเงนิและงบการเงิน 
22. การจดัทำหรือจดัหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

1. การพัฒนาหรือการดำเนินงานเกีย่วกบัการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2. การวางแผนงานดา้นวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลกัสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
6. การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน 
7. การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ระบบมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแขง็ทางวชิาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพือ่ใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
18. รับนักเรียน 
 

รองผู้อำนวยการ 

โครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
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ขนาดพื้นที่ของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีพ้ืนที่ทั้งหมด  18  ไร่ 1 งาน  11 ตารางวา 
 
การคมนาคม 
 การคมนาคมสะดวกเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณท่ีมีถนนตัดผ่านทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และ
ด้านหลัง โดยด้านหน้าของโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้กับถนนสาย ตราด- คลองใหญ่ และมีถนนด้านข้างโรงเรียนมุ่ง
สู่ตลาดคลองใหญ่ ระยะทาง 1 กิโลเมตร และถนนสายด้านหลังโรงเรียน สามารถตัดสู่ถนน ตราด-คลองใหญ่ 
สามารถเดินทางไปสถานีตำรวจ ตลาด หรือโรงพยาบาล มีรถประจำทางผ่านโรงเรียน จึงทำให้การคมนาคม
สะดวก สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์และรถจักยานยนต์ 
 
ที่ตั้งของโรงเรียน 
  โรงเรียนตั้ งอยู่ เลขที่  222/1 หมู่ที่  7 ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่  จั งหวัดตราด  
รหัสไปรษณีย์ 23110  อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ ห่างจากตลาดคลอง
ใหญ่ประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบโรงเรียนจะเป็นแหล่งชุมชน มีบ้านเรือนตั้งอยู่โดยรอบ สามารถ
เดินทางไปตลาด ร้านค้า สถานีตำรวจ โรงพยาบาล โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้สะดวกรวดเร็ว 
 
อาคารสถานที่  
 จำนวนอาคารเรียน ห้องเรียน 
  โรงเรียนมีอาคารเรียนดังนี้ 
 1. อาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 14 ห้องเรียน 1 หลัง 
 2. อาคารเรียนแบบ 318 ล./38 พิเศษ จำนวน 18 ห้องเรียน 1 หลัง 
 จำนวนอาคารประกอบ 
  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 ซึ่งมีจำนวนเพียงพอและใช้การได้ดี     

                                                                                                                                                                                                                                                              
 ห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้ 
  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมมีห้องปฏิบัติการทางการเรียนรู้  ดังนี้  คือ 
  1.  ห้องสมุดขนาดใหญ่   ขนาด 4  ห้องเรียน 
  2.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จำนวน 3  ห้อง 
  3.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จำนวน  4  ห้อง 
  4.  ห้องโสตทัศนศึกษา   จำนวน 1  ห้อง 
  5.  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  จำนวน  1  ห้อง 
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ขนาดของโรงเรียน 
 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง  มีนักเรียนในปีการศึกษา 2564
จำนวน  1,003  คน 
  

ระบบสาธารณูปโภค 
 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่มีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอต่อการบริโภค  อุปโภค
ของนักเรียน  ครู  -  อาจารย์ 
 ระบบน้ำ  มีแหล่งน้ำที่นำมาใช้ในการบริโภค  อุปโภค  ของบุคลากร  ครู -  อาจารย์  นักการภาร
โรง  ตลอดจนแม่ค้า  ดังนี้ 
 1.  มีระบบน้ำประปา  จากประปาส่วนภูมิภาคอำเภอคลองใหญ่ 
 2.  มีระบบน้ำบาดาล  ใช้ในการอุปโภค ต่าง ๆ  เช่น  ใช้ในการรดน้ำต้นไม้  และใช้ในชำระล้าง 
       ต่าง ๆ  
 ระบบไฟฟ้า  มีระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ  ขนาดหม้อแปลง  250  KVA  ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้ง
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  2563 
 โทรศัพท์  มีโทรศัพท์  จำนวน  1  เลขหมาย  และมีคู่สายโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ได้จำนวน  2 คู่สาย 
 

สนามกีฬา 
 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมมีสนามกีฬา  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  และ
ออกกำลังกายตลอดจนได้ชุมชนได้มาใช้บริการออกกำลังกายช่วงตอนเย็นดังนี้ 
 1.  สนามวอลเลย์บอล  จำนวน  1  สนาม 
 2.  สนามปิงปอง   จำนวน  1  ที่ 
 
สภาพความพร้อมของบุคลากร 

สภาพความพร้อมของบุคลากรในภาพรวม    บุคลากรของโรงเรียนมีความพร้อมในด้านความรู้  
ความสามารถในวิชาที่สอน  แต่จำนวนบุคลากรในหมวดวิชาบางหมวดวิชายังขาดแคลน ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางท่ี  1   แสดงจำนวนข้าราชการครูโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  ปีการศึกษา  2564  จำแนกตาม
ตำแหน่ง (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 64) 
 

ตำแหน่ง 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1  1 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1  1 
คร ู 9 29 38 
ครูผู้ช่วย 4 5 9 

รวม 16 34 49 
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ตารางท่ี  2   แสดงจำนวนข้าราชการครูจำแนกตามระดับวุฒิสูงสุด  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา/งานที ่
       ปฏิบัติหน้าที ่
  

หมวดวิชา/งาน 
ระดับวุฒิสูงสุด 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
ฝ่ายบริหาร(ผอ.และรอง.ผอ.) - 2 - 2 

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ - 5 5 10 
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ - 2 5 7 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ - - 7 7 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย - 1 4 5 
กลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม - - 7 7 
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 1 5 6 
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา - - 3 3 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ - 1 1 2 

รวม - 12 37 49 
 
 
ตารางที ่ 3  แสดงจำนวนพนักงานราชการ  ครูจ้างสอน  ลูกจ้างประจำ  นักการภารโรงและพนักงานขับรถ 

     โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม  ปีการศึกษา 2564 
 

 

ตำแหน่ง 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

พนักงานราชการ 2 1 3 
ครูต่างชาติ 4 - 4 
ครูอัตราจ้าง 1 1 2 
นักการภารโรง 2 1 3 
พนักงานขับรถ 1 - 1 
ลูกจ้างประจำ - - - 
เจ้าหน้าที่ - 3 3 

รวม 10 6 16 
 

 
 
 
 
 
 
 



8 
 

สภาพผู้เรียนในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
         สภาพของผู้เรียนในเชิงปริมาณและคุณภาพแสดงดังตารางข้างล่างนี้ 
 
ตารางท่ี  4  แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียน คลองใหญ่วิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  

     มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,003  คน (ปีการศึกษา 2564) 
 
 

จำนวนนักเรียน แยกตามระดับชั้น   ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 

ม. 1 7 94 106 200 

ม. 2 7 109 105 214 

ม. 3 7 121 102 223 

ม. 4 4 52 78 130 

ม. 5 5 42 82 124 

ม. 6 4 44 68 112 

รวม 34 462 541         1,003 
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ตารางท่ี  5   แสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2563  

กลุ่มสาระ 

กลุ่มสูง 
กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มต่ำ รวม 
ร้อยละ
จำนวน
นักเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส  

ที่ได้
ระดับ 
2.5  

ขึ้นไป 
ภาษาไทย 362 159 149 113 121 58 100 7 130 33 1232 63.56 
คณิตศาสตร์ 370 157 257 303 258 231 374 189 294 83 2516 43.20 
วิทยาศาสตร์ฯ 947 429 444 352 323 219 337 83 337 84 3555 61.10 
สังคมศึกษาฯ 617 298 359 266 235 171 307 2 371 76 2702 56.99 
สุขศึกษาและพลศึกษา 1332 385 309 60 36 14 32 1 246 71 2486 83.91 
ศิลปะ 338 156 154 148 112 69 95 60 72 35 1239 64.25 
การงานอาชีพ 683 177 233 104 118 53 84 0 128 55 1635 73.21 
ภาษาอังกฤษ 412 134 174 164 222 102 213 86 44 42 1593 55.49 
ภาษาต่างประเทศ 846 263 319 259 312 176 296 92 101 58 2722 61.98 
(IS1) 124 29 32 4 4 0 0 0 14 9 216 87.50 

รวม 6031 2187 2430 1773 1741 1093 1838 520 1737 546 19896 62.43 
ร้อยละ 30.31 10.99 12.21 8.91 8.75 5.49 9.24 2.61 8.73 2.74 100.00 62.43 

รวมกลุ่ม 12421 1741 5734 19896 62.43 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ปีการศึกษา 2563 
  

กลุ่มสาระ 

กลุ่มสูง 
กลุ่ม
กลาง 

กลุ่มต่ำ 

รวม 

ร้อยละ
จำนวน
นักเรียน 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส 

ที่ได้
ระดับ 
2.5  

ขึ้นไป 
ภาษาไทย 297 169 154 57 79 30 24 0 93 17 920 73.59 
คณิตศาสตร์ 270 95 105 115 130 80 73 13 111 10 1002 58.38 
วิทยาศาสตร์ฯ 1177 468 483 345 182 113 114 42 154 18 3096 79.88 
สังคมศึกษาฯ 592 127 118 108 98 59 79 12 136 19 1348 70.10 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

463 91 113 71 37 16 8 29 21 9 858 86.01 

ศิลปะ 342 99 63 45 36 37 38 11 15 18 704 77.98 
การงานอาชีพ 696 58 73 30 22 7 12 1 80 15 994 86.22 
ภาษาอังกฤษ 794 179 155 110 100 71 101 45 25 15 1595 77.62 
ภาษาต่างประเทศ 934 203 174 129 112 74 122 47 29 22 1846 78.01 
(IS1) 118 3 1 0 0 0 0 0 0 0 122 100.00 
(IS2) 58 9 17 9 14 5 10 0 0 1 123 75.61 

รวม 5741 1501 1456 1019 810 492 581 200 664 144 12608 77.07 
ร้อยละ 45.53 11.91 11.55 8.08 6.42 3.90 4.61 1.59 5.27 1.14 100.00 77.07 

รวมกลุ่ม 9717 810 2081 12608 77.07 
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สว่นที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 การศึกษามีคุณภาพอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล    
2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
3. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

 
เป้าประสงค์ (Goals) 
 

  1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล 
  2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  3. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
              เศรษฐกิจพอเพียง 
  4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล 
 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจดัการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาหลักสูตรสู่สากล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
 กลยุทธ์ที่ 1  เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 กลยุทธ์ที่ 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
                                   พอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกจิตสำนึกการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
  
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
          โรงเรียนวัฒนธรรมสองแผ่นดิน 
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อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
นักเรียนมีสุนทรียภาพด้านดนตรีและกีฬา 

 
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน (ระบุด้านด้วยเม่ือใส่ในโครงการ) 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  แต่ละมาตรฐานมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ 
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
  ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

 
การวิเคราะห์งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณรายรับเงินอุดหนุนรายหัว 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3,500 บาท/คน/ปี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท/คน/ปี  
 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน งบประมาณ 

ม.1 200 700,000 

ม.2 214 749,000 

ม.3 223 780,500 
รวม ม.ต้น 637 2,229,500 

ม.4 130 494,000 
ม.5 124 471,200 
ม.6 112 425,600 

รวม ม.ปลาย 366 1,390,800 
รวมทั้งหมด 1,003 3,620,300 

 
งบประมาณรายรับเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  880 บาท/คน/ปี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 950 บาท/คน/ปี 

 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน งบประมาณ 
ม.ต้น 637 560,560 

ม.ปลาย 366 347,700 
รวมทั้งหมด 1,003 908,260 
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ตารางแสดงรายรับ - รายจ่าย (ประจำ) ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

รายการ (เงินอุดหนุนรายหัว) จำนวน รายการ (เงินเรียนฟรี15 ปี) จำนวน 
เงินอุดหนุนรายหัว 3,620,300 เงินอุดหนุนเรียนฟรี15 ปี - 
1. ค่าไฟฟ้า 648,000 1. ค่าเครื่องแบบนักเรียน - 
2. ค่าน้ำประปา     2,700 2. คา่อุปกรณ์การเรียน - 
3. ค่าโทรศัพท,์ค่าบริการอินเทอร์เน็ต   42,000 3. ค่าหนังสือเรียน - 
4. ค่าดวงตราไปรษณียากร 1,200 4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 908,260 
5. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 180,000   
รวมรายจา่ยประจำ 873,900 รวม 908,260 
คงเหลือเพื่อจัดทำแผน 2,746,400 รวมจัดทำแผนงาน 

(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
908,260 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินนอก
รายหัว พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา งบประมาณ

เงินงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณตามฝ่าย 3,620,300 2,405,496

     1.  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 1,647,840 908,260 229,190

     2  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 274,640

        งานสาธารณูปโภค 873,900

     3  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 274,640 27,091

     4  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 274,640 2,176,306

     5  งบบริหาร 274,640

งบสารธ

การจัดสรรงบประมาณ
1. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 1,647,840 908,260 229,190

     1.1  โครงการพัฒนาส านักงานธุรการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 251,591

     1.2  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 22,942

     1.3  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,020

     1.4  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 109,425

     1.5  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 178,410

     1.6  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 83,481

     1.7  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 42,374

     1.8  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 85,300

     1.9  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 65,560

     1.10  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศสู่โรงรียนพหุภาษา 95,955

     1.11  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯศิลปะ 110,895

     1.12  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านงานห้องสมุด 56,550

     1.13  โครงการด าเนินการโสตทัศนศึกษา 81,540

     1.14  โครงการพัฒนากิจกรรมชุมนุมนักเรียน 5,000
     1.15  โครงการส่งเสริมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน o-net 20,400

     1.16  โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์ 188,940

     1.17  โครงการค่ายเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการ 6,000
     1.18  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ 25,875

     1.19  โครงการนิเทศพัฒนาการเรียนการสอน 24,000
     1.20  โครงการงานนิทรรศการวิชาการและการแสดงผลงานของนักเรียนและครู 61,500

รายการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565

แผนงาน/งาน/โครงการ



เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินนอก
รายหัว พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา งบประมาณ

แผนงาน/งาน/โครงการ

     1.21  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 150,450
     1.22  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการของนักเรียน MEP/MP 78,740

     1.23  โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 908,260

     1.24  โครงการพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษา 11,800

     1.25  โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)41,480

     1.26  โครงการส่งเสริมการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 47,802

     1.27  โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้การท าการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง30,000

2. ฝ่ายบริหารงบประมาณ 274,640
   2.1  โครงการพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 17,200

     2.2  โครงการพัฒนางานพัสดุโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 157,440

     2.3  โครงการงานสาธารณูปโภค

     2.4  โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ 100,000

3. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 274,640 27,091

     3.1  โครงการพัฒนาส านักงานธุรการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 8,060

     3.2  โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 100,000

     3.3  โครงการพัฒนางานปกครองนักเรียน 4,000

     3.4  โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน 59,900

     3.5  โครงการประชาสัมพันธ์ 18,200

     3.6  โครงการอนามัยโรงเรียน 10,000

     3.7  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 30,000

     3.8  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 15,000

     3.9  โครงการแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยฯ 2,500

     3.10  โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 2,650

     3.11  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพึงประสงค์ 5,000

     3.12  โครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์ 2,050

     3.13  โครงการสุขาน่าใช้ 6,000

     3.14  โครงการธนาคารโรงเรียน 11,430

     3.15  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน
     3.16  โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาและความปลอดภัยข้อมูลไซเบอร์ (Cyber)6,280

     3.17  โครงการพัฒนางานโภชนาการ 5,000

     3.18  โครงการร้านค้าสวัสดิการ 15,661

4. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 274,640 2,176,306

     4.1  โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 50,840

     4.2  โครงการการจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอนเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพฯ 220,500



เงินอุดหนุน เงินกิจกรรม เงินรายได้ เงินนอก
รายหัว พัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา งบประมาณ

แผนงาน/งาน/โครงการ

     4.3  โครงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 3,300
     4.4  โครงการการจ้างครูต่างชาติ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอนและวิทยากรท้องถ่ิน 2,176,306

5. งบบริหาร
     5.1  งบบริหาร 274,640

แผนงาน/งาน/โครงการ
เงินอุดหนุนรายหัวท่ีได้รับปีงบประมาณ  2565
เงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เงินรายได้สถานศึกษา
เงินนอกงบประมาณ
   - โครงการธนาคารโรงเรียน
   - โครงการร้านค้าสวัสดิการ

รวมเงินงบประมาณของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมท้ังส้ิน 6,961,147

11,430
15,661

2,405,496

งบประมาณ (บาท) 
3,620,300
908,260



 
 

 

ตารางแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล 
กลยุทธ์

ที่ 1 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

โครงการพัฒนา
สำนักงานธุรการ 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 
 
 
 
 

ครูและบุคลากร  
มีวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต
สื่อ การวัดผลประเมินผล
การเรียนและพัฒนา 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ  
คิดเป็นร้อยละ 100 

-กิจกรรมที่ 1 เตรียม
ความพร้อมกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
-กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
เพ่ือรับรองการ
ปรับเปลี่ยนตามนโยบาย 
กิจกรรมที่ 3 รายงานผล
การปฏิบัติงานประจำปี 
 

251,591 
 

1 พ.ย. 64 
16 พ.ค. 65 

 
กันยายน 
2565 

 
กันยายน 
2565 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวทิพาภรณ์   
สุโพธิ์ 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม  ร้อย
ละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การผลิตสื่อ การวัดผล
ประเมินผลการเรียนและ
พัฒนา กิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 

โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 

1. ครูมีผลงานวิจัยในชั้น
เรียนอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 เรื่อง ได้ร้อยละ 100 
2. มีผลงานวิจัยโรงเรียน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 
1 เรื่อง ได้ร้อยละ 100 

กิจกรรมครูจัดทำวิจัยใน
ชั้นเรียน 
 

1,020 
 

1 พ.ย.64- 31 
มี.ค.65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวดาริกา 
พรมวงษา  

และ 
นางสาวปาจรีย์  

จันคะนา 

ครูและโรงเรียนนำ
ผลการวิจัยไปปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน คิดเป็น
ร้อยละ 100 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 

 

โครงการนิเทศ
พัฒนาการเรียน
การสอน 
 
 
 

ครูโรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคมมีการพัฒนาด้าน
การสอนและมีขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ 

-กิจกรรมที่ 1 นิเทศ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
 
 
-กิจกรรมที่ 2 ประกวด
ผลงานด้านการจัดการ
เรียนการสอนของครู ภาค
เรียนที่ 1/2565 
( Success Story SESA 
Chan-Trat Symposium 
: S-S-S-S 2022 ) 

- 
 
 
 
 
 

24,000 
 
 
 
 
 

 
24,000 

 

ครั้งที ่1 
22 พ.ย.64 -
17 มี.ค.65 
ครั้งที่ 2 

16 พ.ค.65 –
17 ส.ค.65 
1 มิ.ย.65 

-16 ก.ย.65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางพัชรียา  
นะทีวาส 

ครูพัฒนาการสอนพัฒนา
ด้านการสอนและมีขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ 

 

โครงการส่งเสริม
การประเมิน
สถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัล
พระราชทาน 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 90 โรงเรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียน บุคลากร 
ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 รัก
และภาคภูมิใจใน
สถานศึกษา 

-กิจกรรมที่ 1 การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับการ
ประเมินโรงเรียน
พระราชทาน 
-กิจกรรมที ่2   
การรับการประเมิน
โรงเรียนพระราชทาน 

17,984 
 
 
 

29,818 
 
 

47,802 
 

พ.ย. 2564- 
ส.ค. 2565 

 
 
พ.ย. 2564- 
เม.ย. 2565 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวดาริกา 
พรมวงษา   

และ 
นางสาวปาจรีย์  

จันคะนา 

สถานศึกษามีความพร้อม
ในการประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 

 

โครงการพัฒนา
โรงเรียน
มาตรฐานสากล
ด้วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัล 
คุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) 
 
 
 

1.รายงานผลการ
ดำเนินงาน การบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แหงชาติ TQA  ในปี 
2563 – 2564  
2. ผ่านการประเมินการ
บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแหงชาติ TQA  
ในปี 2563 – 2564  
 

กิจกรรมรายงานผลการ
ดำเนินงาน การบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 

41,480 ส.ค. 2564 – 
ส.ค. 2565 

 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวสุกัญญา  
คงทรัพย์ 

รายงานผลการดำเนินงาน 
การบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห
งชาติ TQA ในปี 2563 – 
2564 ร้อยละ 100 

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
บุคลากรให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการอบรมพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง และ 
เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 
100 

-กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม
บุคลากรเข้ารับการพัฒนา 
-กิจกรรมที่ 2   การ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ1 
-กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถด้านภาษา
กัมพูชา1 

32,140 
 

6,800 
 
 
 
 
- 
 
 

1 ต.ค.64 – 
30 ก.ย.65 
1 พ.ย.64- 
31 ม.ค.65 

 
 

1พ.ย.64- 
31ม.ค.65 

 
 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสุวิมล   
สุขสวัสดิ์ 

โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคมส่งบุคลากร
จำนวน 68 คน เข้ารับ
การอบรมครบตามเกณฑ์
ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 
100 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
-กิจกรรมที่ 4 การ
เสริมสร้างพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา 
-กิจกรรมที่ 5 ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
-กิจกรรมที่ 6 การอบรม
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ICT 

1,700 
 
 
 

3,400 
 
 
 
 

6,800 
 
 

50,840 

1 ต.ค. 64 
 
 
 
7 พ.ย. 64, 
21 มี.ค.65 

 
 

29 ต.ค.64 

 

โครงการการจ้าง
ครูชาวต่างชาติ 
เจ้าหน้าที่
สนับสนุนการสอน 
และวิทยากร
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

โรงเรียนมีงบประมาณ
พอเพียงให้กับครูผู้สอน
ชาวต่างชาติ ครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศ  
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการ
สอน และวิทยากรท้องถิ่น 
ของโรงเรียนตาม
ระยะเวลากำหนด   

-กิจกรรมที่ 1 จ้างครู
ชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่
สนับสนุนการสอน และ
วิทยากรท้องถิ่น 
-กิจกรรมที่ 2 ประเมิน
สมรรถนะการทำงานของ
บุคลากร 

2,176,306 
 
 
 
- 
 

 
 

2,176,306 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวนัยนา   
มานะสิริ  

และ 
นางสาวคณภร   

อัตจริต 

1. มีครูผู้สอนชาวต่างชาติ  
จำนวน 5 คน 
2. ครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศ 
จำนวน 2 คน 
3. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานสนับสนุนการสอน  
จำนวน 2 คน 
4. มีวิทยากรท้องถิ่นสอน
ภาษาเวียดนาม  
จำนวน 1 คน 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 

 

โครงการการจ้าง
เจ้าหน้าที่
สนับสนุนการสอน
เพื่อสร้างเสริม
ศักยภาพบุคคลทุก
ระดับให้เป็นมือ
อาชีพ 
 
 
 
 

เพ่ือให้บุคลากรพอเพียง
ต่อความต้องการและ
ความขาดแคลนของ
โรงเรียน จำนวน 4 คน 

-กิจกรรมที่ 1 จ้าง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการ
สอนเพ่ือสร้างเสริม
ศักยภาพบุคคลทุกระดับ  
ให้เป็นมืออาชีพ 
-กิจกรรมที่ 2 ประเมิน
สมรรถนะการทำงานของ
บุคลากร 

220,500 
 
 
 
 
- 
 
 

220,500 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวนัยนา   
มานะสิริ  

และ 
นางสาวคณภร   

อัตจริต 

มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน
สนับสนุนการสอน  
จำนวน  4 คน 

 

โครงการสร้าง
ขวัญและกำลังใจ
ให้แก่บุคลากร 
 
 
 
 

บุคลากรจำนวน  68  คน 
ได้รับการสร้างขวัญและ
กำลังใจคิดเป็นร้อยละ 
100 

-กิจกรรมที่ 1 การแสดง
ความยินดีในโอกาส 
ต่าง ๆ 
-กิจกรรมที่ 2 การสร้าง
เสริมสุขภาพให้กับ
บุคลากร 
-กิจกรรมที่ 3 การยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคลากร 
-กิจกรรมที่ 4  อนุรักษ์ผ้า
ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
ห้อมล้อมด้วยรัก 
-กิจกรรมที่ 5 การพัฒนา
ระบบงานบุคลากร 

3,300 1ต.ค.64- 
30ก.ย.65 

 
1ต.ค.64- 
31มี.ค.65 

 
1ต.ค.64- 
30ก.ย.65 
1ต.ค.64- 
30 ก.ย.65 

 
20 ต.ค.64 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสุวิมล   
สุขสวัสดิ์ 

1. บุคลากรจำนวน  68  
คน ได้รับการสร้างขวัญ
และกำลังใจคิดเป็นร้อย
ละ 100 
2. บุคลากรมีความพึง
พอใจในกิจกรรมสร้าง
ขวัญและกำลังใจในระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ  90 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

โครงการพัฒนา
งานปกครอง
นักเรียน  
 
 
 

จัดทำเอกสารต่าง ๆ  
ในงานปกครองนักเรียน 
ประจำปีงบประมาณ 
2565 ร้อยละ 100 

กิจกรรมพัฒนาเอกสาร
งานปกครองนักเรียน 

4,000 16 - 20 
พ.ย. 64 
24 – 28 
พ.ค.65 
และ 

16 - 20 
ส.ค. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวบงกชรัตน์  
เจริญทวี 

1. จัดเอกสารงาน
ปกครองนักเรียน เป็น
ระบบ หมวดหมู่ สามารถ
ค้นคว้าได้รวดเร็วขึ้น 
2. เอกสารงานปกครอง
และข้อมูลสารสนเทศเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

กลยุทธ์
ที่ 2 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

โครงการงาน
นิทรรศการ
วิชาการและการ
แสดงผลงานของ
นักเรียนและคร ู
 
 
 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม ได้จัด
นิทรรศการตลอด
ปีงบประมาณ 2565 และ 
จัดนิทรรศการ Open 
House รวมเพ่ือเสนอ
ผลงานต่อสาธารณชน 
ร้อยละ 100 
 

กิจกรรมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานนักเรียนและ
ครู (Open  house) 

61,500 
 

21 ม.ค. 65 โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นายกฤษณะพงศ์ 
สงคง 

ครู และ นักเรียนร้อยละ 
100  ได้นำผลงานที่
พัฒนาและสร้างสรรค์จาก
กระบวนการเรียนรู้ 
ตลอดจนการฝึกประกอบ
อาชีพอิสระเพ่ือการมี
รายได้ระหว่างเรียนเสนอ
ต่อสาธารณชน ทำให้เกิด
ความภาคภูมิใจ 

 

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ทักษะทางวิชาการ
ของนักเรียน

นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการการเรียนการ
สอนด้วยภาษาอังกฤษ  
MEP/EP/MP จำนวน 

-กิจกรรมที่ 1 เตรียม
ความพร้อม ห้องเรียน
พิเศษ MEP/EP/MP 

18,000 
 
 

17,580 

ธ.ค. 2564 
 
 

9 ก.ค. 2565 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวดาริกา 
พรมวงษา 

นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการการเรียนการ
สอนด้วยภาษาอังกฤษ 
MEP/EP/MP จำนวน 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ห้องเรียนพิเศษ 
MEP/MP 
 
 
 

120 คน สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอนได้ ร้อยละ 80 
 

-กิจกรรมที่ 2 ค่าย
ภาษาอังกฤษ 
-กิจกรรมที่ 3 การแข่งขัน
ทักษะวิชาการ
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
MEP/EP/MP 

 
43,160 

 
 

 
78,740.00 

 

 
ส.ค. 2565 

120 คน สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียน
และมีทักษะการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันได้ 

 

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
 
 
 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับ 2.5 
ขึ้นไป  
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2   
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ระดับชาติ (O 
- NET ) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
3. นักเรียนและบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
อยู่ 
ในระดับดีร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 

-กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการ 
-กิจกรรมที่ 2 ทบทวน
ความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการสอบ O – 
NET และ การสอบ PISA 
-กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
เพชรตัดเพชร 
-กิจกรรมที่ 4 การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือเข้าร่วม
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
-กิจกรรมที่ 5 พัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน 
-กิจกรรมที่ 6  สัปดาห์
คณิตศาสตร์ 

178,410 พ.ย.64- 
ส.ค.65 
พ.ย.64–  
ก.พ.65 

 
 
11 มิ.ย. 65 

 
ต.ค. 64 

 
 

 
มิ.ย. 65 

 
18 – 30 
ก.ค. 65 

ม.ค.- ก.พ. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวปัญจพร  
อาบหิรัญ 

1. นักเรียนที่มีความเป็น
เลิศในด้านการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ได้รับการ
สร้างเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพอย่างเต็ม
ความสามารถของแต่ละ
คน 
2. นักเรียนและบุคลากร 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับดี  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3. นักเรียนได้รับการ
เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และมีเจตคติ



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
-กิจกรรมที่ 7  การ
แข่งขัน เอแม็ท  ซูโดกุ  
ครอสเวิร์ด คำคม เกมส์  
ครั้งที่ 7 

ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

 

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 
 
 
 

นักเรียนของโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม มีวัสดุ
เพ่ือการเรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติร้อย
ละ 90  
 

-กิจกรรมที่ 1 ประกวด
แข่งขันทักษะการวาด
ภาพระบายสีและ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สาระทัศนศิลป์  
-กิจกรรมที่ 2 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สาระทัศนศิลป์ 
-กิจกรรมที่ 3  เตรียม
ความพร้อมการจัด-
กิจกรรมการเรียนรู้และ
นิทรรศการผลงานศิลปะ 
-กิจกรรมที่ 4 เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้าน
นาฏศิลป์ไทยใน
สถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา 
-กิจกรรมที่ 5 พัฒนาการ
เรียนการสอนดนตรีสากล 

3,600 
 
 
 
 

4,800 
 
 

12,800 
 
 
 

25,200 
 
 

 
 

15,400 
 

10,455 

พ.ย 64 –ส.ค 
65 

 
 
 

ก.ย.64- 
พ.ย. 65 

 
พ.ย.64- 
ส.ค.65 

 
 

ธ.ค.64- 
ก.ค.65 

 
 

 
ส.ค.64- 
ม.ค.65 

พ.ย. 64- 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นายวีระ  
มนตรีวงษ,์ 

นางสาวบัวภา 
จางวางแก้ว  

และ 
นางสาวปุริมปรัชญ์  

หมื่นศรีพรม 

1.นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ มีความม่ันใจ 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและเห็นคุณค่า 
ของตนเอง 
2.นักเรียนสามารถนำ
ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
-กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริม
ทักษะ ความสามารถด้าน
ดนตรีสากลและขับร้อง 
(ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 
-กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริม
ทักษะ ความสามารถด้าน
ดนตรีสากลและขับร้อง
(ภายนอก) 
-กิจกรรมที่ 8 การแสดง
คอนเสิร์ตและประกวด
โฟล์คซองของนักเรียน 
-กิจกรรมที่ 9 ค่าย
โครงการพัฒนาจิตเพ่ือ
คุณภาพชีวิตของเยาวชน 
-กิจกรรมที่ 10 ค่าย
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเยาวชนด้วยดนตรี 
-กิจกรรมที่ 11 ประกวด
แข่งขันทักษะดนตรีไทย 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
-กิจกรรมที่ 12 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
(ดนตรีไทย) 

 
 

 
5,040 

 
 
 

2,000 
 
 

3,000 
 
 

1,000 
 
 

20,000 
 
 

 
7,600 

 
 
- 

ก.พ. 65 
 

 
ต.ค.64- 
ก.ย.65 

 
 

มิ.ย.65-  
ส.ค.65 

 
28-30 มี.ค.

65 
 

1-12 เม.ย. 
65 
 

ก.พ. 65 
 
 

 
พ.ย.64-ส.ค. 

65 
 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
-กิจกรรมที่ 13 บริการ
ชุมชน 

 
110,895 

 

พ.ย.64-ส.ค. 
65 
 

 

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 50 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(O-net) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น  
2. ร้อยละ 80 นักเรียนมี
ทักษะและความรู้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ร้อยละ 80 นักเรียน
ระดับชั้น ม.1 – 6  ได้รับ
การสอนเสริมความรู้ใน
รายวิชาภาษาไทย 
เพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ
เตรียมพร้อมเข้ารับการ
ทดสอบภาษาไทยทุก
ระดับชั้น และ  ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น 

-กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทย 
-กิจกรรมที่ 2 สดุดีกวีไทย 
และวันภาษาไทยแห่งชาติ 
-กิจกรรมที่ 3 ทบทวน
ความรู้ 
-กิจกรรม 4  ค่าย
ภาษาไทย 
-กิจกรรมที่ 5 การแข่งขัน
ทักษะภาษาไทย 
-กิจกรรมที่ 6 การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 
 
 
 
 
 

4,990 
 

6,015 
 

3,204 
 

5,540 
 

37,900 
 

25,832 
 
 

83,481 

พ.ค.-มิ.ย. 65 
 

29 ก.ค.65 
 
ม.ค.- ก.พ. 65 

 
16 ส.ค. 65 

 
ต.ค.64 -      
ก.ย. 65 
พ.ย. 64 

 
 
 

 
 

 
 
 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางบานชื่น  
ประไพ 

1. นักเรียนได้รับความรู้
และมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนภาษาไทย 
2. นักเรียนมีจิตสำนึกท่ีดี
ในการร่วมอนุรักษ์
เอกลักษณ์ทางภาษาไทย
และศิลปวัฒนธรรมไทย 
3. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มี
ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมโครงการร้อยละ 
80 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 

 

โครงการพัฒนา
กิจกรรมชุมนุม
นักเรียน 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 นักเรียน
ระดับชั้น ม.1-ม.6 ทุกคน
ได้เข้ากิจกรรมชุมนุม
นักเรียน  
2. นักเรียนระดับชั้น ม.1-
ม.6 ได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
อย่างมีคุณภาพ 
3. นักเรียนได้สร้างผลงาน
ตามความถนัดนำสู่     
การนำเสนอให้โอกาสต่าง 
ๆ อย่างมีศักยภาพ 

กิจกรรมเปิดโลกชุมนุม
คลองใหญ่ 

5,000 
 

21 ม.ค. 65 โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นายอดิศักดิ์  
แสงจันทร์ดี 

1. นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์เพ่ิมเติม
จากการเรียนวิชาต่าง ๆ 
2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
มีความพึงพอใจต่อการ
เข้ากิจกรรมชุมนุม
นักเรียน 
ร้อยละ 80 

 

โครงการค่าย
เตรียมความพร้อม
สู่โอลิมปิกวิชาการ 
 
 
 
 

นักเรียนที่เข้าค่ายเตรียม
ความพร้อมสู่โอลิมปิก
วิชาการ ได้สอบผ่านการ
คัดเลือกเข้าโครงการ                 
โอลิมปิกวิชาการของ
มูลนิธิ สอวน. ศูนย์
มหาวิทยาลัยบูรพา  ร้อย
ละ 20 

กิจกรรม ค่ายเตรียมความ
พร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการ 

6,000 
 

13 ม.ย - 
31 ส.ค.65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวสุทธิดา  
ศรีสุริย์ 

นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีทักษะและ
พัฒนาการด้านความรู้
สูงขึ้นร้อยละ 80 และ
สามารถแนะนำเพื่อนใน
การเรียนสาขาวิชาที่ได้รับ
การเข้าค่ายเตรียมความ
พร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการ 

 

โครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน
งานห้องสมุด 
 

1. นักเรียนร้อยละ  80   
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่ง 

-กิจกรรมที่ 1 บันทึกการ
อ่านวางทุกงานอ่านทุกคน 
-กิจกรรมที่ 2 มาอ่าน
หนังสือ -  หนังสือพิมพ์ – 

6,930 
 

40,000 
 

พ.ย. 64 – 
ส.ค. 65 

พ.ย. 64 – 
ส.ค. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางบานชื่น  
ประไพ 

1. นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และ



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
 เรียนรู้และสื่อต่างๆ 

รอบตัว 
2. นักเรียนร้อยละ  80 มี
ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู 
พูด เขียน และตั้งคำถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 
3. นักเรียนร้อยละ  80   
มีทักษะในการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
4. นักเรียนร้อยละ  80   
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
และสืบค้นข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง 
5. มีสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง 
ๆ และสื่อโสตทัศนวัสดุ
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 
40   
6. มีการให้บริการสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ E-BOOK 
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ  
50 

วารสารผ่าน E-BOOK กัน
เถอะ        
-กิจกรรมที่ 3  
พัฒนาระบบให้บริการยืม-
คืน และซ่อมบำรุงหนังสือ 
-กิจกรรมที่ 4  
จัดสภาพแวดล้อมและจัด
บรรยากาศห้องสมุด 
-กิจกรรมที่ 5 
จัดนิทรรศการ สัปดาห์
ห้องสมุดและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน   
-กิจกรรมที่ 6 จัดป้าย
นิเทศความรู้ในห้องสมุด 
-กิจกรรมที่ 7 ประกวด
ยอดนักอ่าน   
-กิจกรรมที่ 8  
ตอบปัญหาสารานุกรม
ไทยสำหรับเยาวชน 
-กิจกรรมที่ 9 เล่มโปรดโพ
สต์ออกสื่อ 
-กิจกรรมที่ 10  

 
 

2,840 
 
 

4,500 
 
 

2,280 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

 
 

23 ม.ค. – 
20 ส.ค. 65 

 
3 พ.ย. 64 -
19 ส.ค. 65 

 
1-29 ก.ค. 65 
 
 
 

พ.ย. 64 – 
ส.ค. 65 

พ.ย. 64 – 
ส.ค. 65 

10 ส.ค. 65 
 
 

พ.ย. 64 – 
ส.ค. 65 

29 ก.ค. 65 

พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. โรงเรียนมีแหล่งการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยไว้บริการ
ทั้งบุคลากรในโรงเรียน
และในชุมชน 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
กิจกรรมประกวดทักษะ
ภาษาไทยวันสุนทรภู่, วัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 
 

 
56,550 

 

 

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศสู่
โรงเรียนพหุภาษา 
 
 
 

1. นักเรียนได้เรียนรู้
ประเพณีวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา ร้อยละ 
100  
2. นักเรียนมีความ
เพลิดเพลินต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมและมีเจตคติท่ีดี
ต่อวิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่าง ๆ ที่เปิดสอน 
ร้อยละ 100 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษและจากการ
ทดสอบวัดระดับโดย
สถาบันการทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ เพ่ิม
สูงขึ้น ร้อยละ 3 
4. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพจากการ

กิจกรรมที่ 1  
วันคริสต์มาส 
กิจกรรมที่ 2 เตรียมความ
พร้อมภาษาอังกฤษสู่  
O-Net 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายส่งเสริม
ความเป็นเลิศ บูรณาการ
พหุภาษา 
กิจกรรมที่ 4 
แข่งขันทักษะภาษากลุ่ม
สาระต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ภาษากัมพูชาสู่ความเป็น
เลิศ 2 แผ่นดิน 

4,420 
 

5,025 
 
 

15,140 
 
 
 

46,480 
 
 

24,890 
 

 
95,955  

30 ธ.ค. 64 
 

1 พ.ย. 64 – 
28 ก.พ. 65 

 
16 ก.ค. 65 

 
 

ก.ค.– ก.ย. 
65 
 

21 ม.ค. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวกชพร     
ศิริจำรัส 

1. นักเรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษาอย่าง
ลึกซึ้งและเกิดความ
ภาคภูมิใจในผลงานที่จัด
นำเสนอต่อสาธารณชน 
2. นักเรียนมีความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และ
นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับกาลเทศะ 
3. นักเรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาและ
สามารถสื่อสารได้
มากกว่า 1 ภาษา 
4. นักเรียนมีผลการ
แข่งขันเป็นที่น่าพอใจ 
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการสอบ O-Net ใน



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
แข่งขันทักษะทางภาษา 
ร้อยละ 100  
5. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
มีความเป็นเลิศด้านภาษา 
เกิดการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน
และสามารถสื่อสารได้
มากกว่า 1 ภาษา ร้อยละ 
100 

รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิม
สูงขึ้น 
 

 

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

1. นักเรียนร้อยละ 100 
จากนักเรียนจำนวน  
1,003 คน มีอุปกรณ์การ
เรียนพลศึกษาอย่าง 
เพียงพอ 
2. นักเรียนร้อยละ 100 
จากนักเรียนจำนวน 
1,003 คน มีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง มีพัฒนาการทั้ง
ทางร่างกาย อารมณ์  
สังคม  และสติปัญญา  
และมีทักษะกีฬาที่ดี 
สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้
อย่างมีคุณภาพ 

-กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา 
-กิจกรรมที่ 2 การแข่งขัน
กีฬาภายนอก 
-กิจกรรมที่ 3 การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
-กิจกรรมที่ 4 อบรมเพศ
วิถีศึกษา (การป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) 

23,850 
 
 

36,400 
 

20,500 
 
 

4,550 
 
 
 

85,300  

พ.ย. 64 
 
 
ม.ค. – ส.ค. 

65 
ก.ค.-ส.ค.65 

 
 

ธ.ค.64 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นายวิชย์วศิน  
พิมพ์เทศ 

นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ์ 
แข็งแรง มีพัฒนาการทั้ง
ทางร่างกาย  อารมณ์  
สังคม  และสติปัญญา  
และมีทักษะกีฬาที่ดี 
สามารถอยู่ร่วมในสังคม
ได้อย่างมีคุณภาพ 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 

 

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพัฒนาอาชีพ
อิสระทักษะชีวิต อยู่อย่าง
พอเพียง เข้าแข่งขัน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 
ร้อยละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะ
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 
การอาชีพ สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ได้เพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 

-กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนา
อาชีพอิสระทักษะชีวิตอยู่
อย่างพอเพียง ครั้งที่ 10 
-กิจกรรมที่ 2 ตลาดนัด
อาชีพ 
-กิจกรรมที่ 3 การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
-กิจกรรมที่ 4 พัฒนา
ทักษะชีวิต วิถีเกษตร
พอเพียง 

26,310 
 
 
 
 

29,250 
 
 
 

10,000 
 
 

 
 

65,560 
 

9 ก.ค. 65 
 
 

พ.ย. 64 - 
ส.ค. 65 

ก.ค. - ก.ย. 
65 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.พ. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวบัวภา  
จางวางแก้ว 

1. นักเรียนเกิดทักษะการ
ดำดงชีวิต การทำงาน มี
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพรู้จัก
แก้ปัญหาในการดำเนิน
ชีวิต  
2. นักเรียนได้รับการ
เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิชาชีพ 

 

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. ครูมีวัสดุ อุปกรณ์ 
สารเคมี และสื่อการสอน 
มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย  
ร้อยละ 85 
2. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ เข้าร่วม

-กิจกรรมที่ 1 เตรียม
ความพร้อมการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์และ
กิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 
-กิจกรรมที ่2  
วันวิทยาศาสตร์ 

20,000 
 
 
 
 
 

8,250 
 

1-15 ธ.ค.64 
และ 

1-15 มิ.ย.65 
 
 

20 ก.ค.- 
21 ส.ค.65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวปริศนา 
พิมพ์ช่วย 

1.มีวัสดุอุปกรณ์และ
สารเคมีอย่างเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน  
2. นักเรียนเกิด
กระบวนการคิด 
แก้ปัญหาเป็น  และ
พัฒนาเจตคติที่ดีในการ



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
แข่งขันทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ และ 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในและ
นอกท้องถิ่น ร้อยละ 80  
มีความรู้ และมีทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทักษะ
ด้านอื่น ๆ เพิ่มข้ึน 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ในระดับดี 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3    

-กิจกรรมที ่3 ร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ใน
และนอกกลุ่มโรงเรียน ฯ 
-กิจกรรมที่ 4 ทบทวน
ความรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ 
-กิจกรรมที ่5 ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
ใน/นอกท้องถิ่น 
-กิจกรรมที่ 6 การจัดการ
เรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษา 
-กิจกรรมที่ 7 Science – 
Tech Quiz 
 

55,380 
 
 

4,450 
 
 
 

3,000 
 
 
 

14,580 
 
 

3,765 
 
109,245 

 

1 ก.ค.65 –
10 ก.ย.65 

 
1-20 ก.พ.65 
 
 
 

15-30 
ม.ค.65 

 
 

18 ธ.ค.64 
20-30 
ส.ค.65 

แก้ปัญหาอย่างเป็น
กระบวนการ 
3. นักเรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้ง 
ในและนอกท้องถิ่นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สูงขึ้นและมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึน   

 

โครงการพัฒนา
งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. นักเรียน โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคมเข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 1,003 
คน 
2. นักเรียน โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จำนวน 

-กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ 
-กิจกรรมที่ 2 
ค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม 
-กิจกรรมที่ 3  
แหล่งสืบค้นข้อมูล   
-กิจกรรมที่ 4  

908,260 14-15  
พ.ค. 65 

13-14 พ.ค. 
65 

1 พ.ย.64- 
20 ส.ค.65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวบัวภา  
จางวางแก้ว  

และ 
นายวรวิทย์  สังข์

เอียด 

1. นักเรียน โรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม เป็นผู้
มีศีลธรรม  มีคุณธรรม 
และมีจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถนำ
หลักธรรมไปใช้ในการ



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
1,003 คนมีความรู้และ
ทักษะด้านการใช้
คอมพิวเตอร์การสืบค้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ 
3.  บุคลากรทางการ
ศึกษาผ่านการอบรมวิชา
พิเศษทางลูกเสือปีละ 3 
คน 
4. จัดงานแสดง
นิทรรศการวิชาการและ
การแสดงผลงานของ
นักเรียน และครู (Open  
House)   ร้อยละ 100 

ลูกเสือ-เนตรนารี 
-กิจกรรมที่ 5 ทัศนศึกษา 
-กิจกรรมที่ 6 ปัจฉิมนิเทศ 
-กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ 
-กิจกรรมที่ 8 จัดงาน
นิทรรศการวิชาการและ
การแสดงผลงานของ
นักเรียน และครู (Open 
house) 
-กิจกรรมที่ 9 
กิจกรรมทักษะชีวิต 
-กิจกรรมที่ 10 
กิจกรรมแหล่งการเรียนรู้
นอกสถานที่ 
-กิจกรรมที่ 11 
กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
-กิจกรรมที่ 12 
กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร 
-กิจกรรมที่ 13 ต้านภัย 
COVID-19 

25 พ.ย.64-    
20 ส.ค.65 

มี.ค.65 
มี.ค. 65 

23-24 ธ.ค. 
64 

1 ม.ค.65- 
20 มี.ค.65 

 
 

 
1 พ.ย.64- 
20 ส.ค.65 
1 พ.ย.64- 
20 ส.ค.65 

 
1 พ.ย.64- 
20 ส.ค.65 
1 พ.ย.64- 
20 ส.ค.65 

 
1 พ.ย.64- 
20 ส.ค.65 

 

แก้ปัญหาระดับต่างๆ ได้
เพ่ือเสริมทักษะ  ในการ
ดำรงชีวิตให้แก่นักเรียน 
เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
2. นักเรียนมีทักษะด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับการเรียนรู้ 
3.  ผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม เป็นแบบอย่างที่
ดีต่อนักเรียนและบุคคล
อ่ืนได้ 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 

 

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1. นักเรียน โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคมเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 85 
2. ผลการทดสอบจาก
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (O-
NET) วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ในปีการศึกษา 2564 
สูงขึ้นร้อยละ 2.5 
3. นักเรียนร้อยละ 85 มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและนำหลักธรรม
ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ระดับต่าง ๆ 
4. นักเรียนทั้งโรงเรียน 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6) 
มีสื่อการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อการเรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
ร้อยละ 85 

-กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม
ความเป็นเลิศวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-กิจกรรมที่ 2 เตรียม
ความพร้อมสู่ O-Net 
-กิจกรรมที่ 3 วันอาเซียน 
(ASEAN DAY) (ม.1 – 6) 
-กิจกรรมที่ 4 สอบธรรม
ศึกษา (ม.1 – ม.3) 
-กิจกรรมที่ 5 ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-กิจกรรมที่ 6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

16,000 
 
 
 

2,880 
 

5,000 
 

8,004 
 

6,200 
 
 

4,290 
 

42,374  

30 ต.ค.64 
-30 ส.ค.65 

 
 

1 ธ.ค.64 -  
19 ม.ค.65 
5-6 ส.ค.65 

 
9 พ.ย.65 

 
10 ก.ค.65 

 
 

ก.ย. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวสุนทรา  
ฝอยทอง 

1. นักเรียนนำหลักธรรม
ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ระดับต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันได้  
2. คะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน จากการสอบ
โดยสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  
(O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ปี
การศึกษา 2564  สูงขึ้น 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 

 

โครงการส่งเสริม
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
เข้าร่วมการติวเข้มเสริม
ความรู้  เพ่ือสอบ O – 
NET   ร้อยละ 89 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปี
ที่ 6  ปีการศึกษา 2564  
เข้าร่วมสอบ Pre O – 
NET ร้อยละ 89 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่  
6 เข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O - NET)   
ปีการศึกษา 2564  
มากกว่าร้อยละ  97 
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  6 ที่มีความสนใจเข้า
รับการติวเสริมความรู้การ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - 

-กิจกรรมที่ 1  จัดติวเข้ม
เสริมความรู้ เพ่ือสอบ  O 
– NET   
-กิจกรรมที่ 2 สอบ Pre  
O – NET  ปีการศึกษา 
2564 
-กิจกรรมที่ 3 จัดสอบ    
O – NET  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีทื่ 3         
ปีการศึกษา 2564 
-กิจกรรมที่ 4  นำนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
ปีการศึกษา 2564   
เข้าร่วมสอบ O – NET  
-กิจกรรมที่ 5  นำนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
ปีการศึกษา 2565   
เข้าร่วมติว O – NET   
-กิจกรรมที่ 6 สอบจุดเน้น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของ สพฐ. 

- 
 
 
- 
 

 
3,000 

 
 
 

17,400 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

1 พ.ย.64 – 
28 ก.พ. 65 

 
1 พ.ย.64 – 
31 ม.ค. 65 

 
13 ก.พ. 65 

 
 
 

26-27  
ก.พ. 65 

 
 

10 มิ.ย.65 – 
20 ส.ค. 65 

 
 
 

1 พ.ย.64- 
20 ส.ค. 65 

 
 
 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวปัญจพร 
อาบหิรัญ 

1. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3  และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6    
ปีการศึกษา 2564 ที่เข้า
ร่วม ติวเข้มเสริมความรู้  
เพ่ือสอบ  O – NET   มี
คุณภาพ มีความรู้  
ความสามารถ  และ มีผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET)  อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
จากปีการศึกษา 2563  
ร้อยละ  5 
2. นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3  และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
ปีการศึกษา 2564  มีผล
การสอบ Pre O – NET  
อยู่ในระดับที่สูงขึ้นจากปี
การศึกษา 2563  ร้อยละ  
5 
3. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม  ปี



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
NET)  ประจำจังหวัด
ตราด  ปีการศึกษา 2565    
ร้อยละ  89 
5. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม  ปี
การศึกษา 2564  และปี
การศึกษา 2565 เข้าร่วม
สอบจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของ สพฐ. 
ร้อยละ 89 

 
 
 
 
 
 
 
 

20,400 
 

การศึกษา 2564  และปี
การศึกษา 2565 มีผลการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์ตามจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ 
สพฐ. ร้อยละ 89 
 

 

โครงการพัฒนา
หลักสูตร  
สถานศึกษาและ
ส่งเสริม
กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้
 
 
 

โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาครบทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ร้อยละ 80 

-กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
(หลักสูตรท้องถิ่น, 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
-กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ 

2,000 
 
 
 

23,875 
 
 
 
 

 
25,875 

 

พ.ย. 64– 
พ.ค.65 

 
 

ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 

2564 
และ ภาค

เรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 

2565 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวปุริมปรัชญ์ 
หมื่นศรีพรม  

และ 
นางสาวฉันทวรรณ 

สุวรรณหิตาทร 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เหมาะสมครบทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
3. มีการกำกับ ติดตาม 
หลักสูตรสถานศึกษาและ
นำผลไปปรับปรุงพัฒนา 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 

 

โครงการส่งเสริม
การประเมิน
สถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัล
พระราชทาน 
 

1. ร้อยละ 90 โรงเรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียน บุคลากร 
ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 รัก
และภาคภูมิใจใน
สถานศึกษา 

-กิจกรรมที่ 1 การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับการ
ประเมินโรงเรียน
พระราชทาน 
-กิจกรรมที ่2   
การรับการประเมิน
โรงเรียนพระราชทาน 

17,984 
 
 
 

29,818 
 
 

47,802 
 

พ.ย. 2564- 
ส.ค. 2565 

 
 
พ.ย. 2564- 
เม.ย. 2565 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวดาริกา 
พรมวงษา   

และ 
นางสาวปาจรีย์  

จันคะนา 

สถานศึกษามีความพร้อม
ในการประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

โครงการสุขาน่าใช้ นักเรียน จำนวน  1,003  
คน ครูและบุคลากร 
จำนวน 68 คน ได้ใช้
บริการห้องสุขาที่ได้
มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ 

-กิจกรรมที่ 1  การดูแล
รักษาความสะอาดห้อง
สุขา 
-กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุง
บรรยากาศห้องน้ำ 

6,000 
 

5 พ.ย. 64 
มิ.ย. 65 

 
12 พ.ย.64 
10 มิ.ย.65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นายดิเรก ขนรกุล 1. มีระบบการตรวจสอบ
และการดูแลรักษาความ
สะอาดเป็นประจำ 
2. ห้องสุขาในโรงเรียน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 

โครงการอนามัย
โรงเรียน 

1. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนความรู้ความ
เข้าใจ สามารถป้องกัน
ตนเองและหลีกเลี่ยงจาก
โรค ต่าง ๆรวมทั้งเรื่องยา
เสพติด ร้อยละ 90  

-กิจกรรมที่ 1 การดูแล
รักษาสุขภาพและปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
-กิจกรรมที่ 2 อบรมวัย
เรียน วัยใส รักอย่างไร
ไม่ให้เสี่ยง 

4,900 
 
 

5,100 
 

 
10,000 

1 พ.ย. 64, 
16 พ.ค. 65 

 
26-27 
มิ.ย.65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นายดิเรก ขนรกุล 1. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม มีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถป้องกัน
ตนเองหลีกเลี่ยงจากโรค 
ต่างๆรวมทั้งเรื่องยาเสพ
ติด  



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
2. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนได้รับการ
บริการที่ดี ร้อยละ 100 

2. นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนร้อยละ 100 
ได้รับการบริการที่ดี 

กลยุทธ์
ที่ 3 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอน
คอมพิวเตอร์ 
 
 

1. ครูจำนวน 68 คน และ
นักเรียนจำนวน 1003 คน 
มีระบบเครือข่ายและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการ
จัดเรียนการสอน ร้อยละ 
91 
2. นักเรียนจำนวน 1003 
คน สามารถใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน
และประยุกต์ใช้งานได้ 
ร้อยละ 91 

-กิจกรรมที่ 1 จัดหาระบบ
เครือข่าย อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และ
สื่อคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี 
ในการเรียนการสอน 
(ห้อง 224) 
-กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ระบบเครือข่าย อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และ
สื่อคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี 
ในการเรียนการสอน 

92,760 
 
 
 
 
 

57,690 
 
 
 
 

150,450 
 

1 พ.ย. 64 – 
20 ส.ค. 65 

 
 
 
 
1 พ.ย. 64 – 
20 ส.ค. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวมัทรี  
ขนรกุล 

1. ครูและนักเรียนมีระบบ
เครือข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการ 
จัดการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ  
2. นักเรียนสามารถเข้าใช้
คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการเรียนการสอน และ
สามารถใช้งานได้ในคาบ
ว่าง 

 

โครงการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ
ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ 
 

1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
ทางด้านคอมพิวเตอร์และ
หุ่นยนต์ เกี่ยวกับการใช้
งานโปรแกรมและการ

-กิจกรรมที่ 1 การแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม (ระดับ
จังหวัด) 

37,500 
 
 

17,620 
 

1-3 ธ.ค. 64 
 
 
ก.พ.-ก.ย.65 

 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวมัทรี  
ขนรกุล 

1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
ทางด้านคอมพิวเตอร์และ
หุ่นยนต์ เกี่ยวกับการใช้



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
 
 

เขียนโปรแกรม ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 90 
2. นักเรียน จำนวน 40 
คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร้อยละ 90 
3. ครูและนักเรียนมีสื่อใน
การจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม DLIT ร้อย
ละ 83 

-กิจกรรมที่ 2 การแข่งขัน
คอมพิวเตอร์ นอกกลุ่ม
โรงเรียน ฯ 
-กิจกรรมที่ 3 การแข่งขัน
หุ่นยนต์นอกกลุ่มโรงเรียน 
ฯ 
-กิจกรรมที่ 4 ค่ายบูรณา
การวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ค่ายหนังสั้น
วิทยาศาสตร์) 
-กิจกรรมที่ 5 การแข่งขัน
คอมพิวเตอร์ (ภายใน
โรงเรียน) 
-กิจกรรมที่ 6 การจัดการ
เรียนการสอนโดย DLIT 
-กิจกรรมที่ 7 การจัดหา
สื่อการสอน
(ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 221) 

 
 
 

7,420 
 
 

6,400 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

120,000 
 
 
 

188,940 

 
1 พ.ย. 64- 
20 ส.ค.65 

 
16 ก.ค.65 

 
 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

2564 
1 พ.ย.64- 
20 ส.ค. 65 

งานโปรแกรมและการ
เขียนโปรแกรม 
2. นักเรียนมีทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์
เพ่ิมข้ึน  
3. ครูและนักเรียนมีสื่อใน
การจัดการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม DLIT 

 

โครงการพัฒนาสื่อ
และแหล่งเรียนรู้
เพื่อการศึกษา 
 

1. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา มีอุปกรณ์ในการ
อำนวยความสะดวก ร้อย
ละ 80 

-กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ (ภายใน
ห้องเรียน) 

9,900 
 
 
- 

1 พ.ย. 64 – 
20 ส.ค. 65 

 
1 พ.ย. 64 – 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวมัทรี  
ขนรกุล 

1. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สร้างสื่อการเรียน
การสอนและเรียน



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
 2. ครูจำนวน 68 คน และ

นักเรียนจำนวน 1,003 
คน มีสื่อที่เหมาะสมใน
การจัดการเรียน 
3. ครูจำนวน 68 คน และ
นักเรียนจำนวน 1,003 
คน มีแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก 
ห้องเรียนให้นักเรียนได้
ศึกษาและสืบค้นข้อมูล 
ร้อยละ 80 

-กิจกรรมที่ 2 การใช้และ
ผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
-กิจกรรมที่ 3 การจัดทำ
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-กิจกรรมที่ 4 การจัดหา
แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 

 
- 
 
 
 

1,900 
 
 

11,800 
 

20 ส.ค. 65 
1 พ.ย. 64 – 
20 ส.ค. 65 

 
 

1 พ.ย. 64 – 
20 ส.ค. 65 

ออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูและนักเรียนมีสื่อท่ี
เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน 
3. ครูและนักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนให้
นักเรียนได้ศึกษาและ 
สืบค้นข้อมูล 

 

โครงการส่งเสริม
การประเมิน
สถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัล
พระราชทาน 
 

1. ร้อยละ 90 โรงเรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียน บุคลากร 
ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 รัก
และภาคภูมิใจใน
สถานศึกษา 

-กิจกรรมที่ 1 การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับการ
ประเมินโรงเรียน
พระราชทาน 
-กิจกรรมที ่2   
การรับการประเมิน
โรงเรียนพระราชทาน 

17,984 
 
 
 

29,818 
 
 

47,802 
 

พ.ย. 2564- 
ส.ค. 2565 

 
 
พ.ย. 2564- 
เม.ย. 2565 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวดาริกา 
พรมวงษา   

และ 
นางสาวปาจรีย์  

จันคะนา 

สถานศึกษามีความพร้อม
ในการประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน 

กลยุทธ์
ที่ 4 

พัฒนาหลักสูตรสู่สากล 

 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

       



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 

 

โครงการพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษาและ
ส่งเสริม
กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้
 
 
 

โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาครบทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ร้อยละ 80 

-กิจกรรมที่ 1 พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
(หลักสูตรท้องถิ่น, 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
-กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ 

2,000 
 
 
 

23,875 
 
 
 
 

 
25,875 

 

พ.ย. 64– 
พ.ค.65 

 
 

ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 

2564 
และ ภาค

เรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 

2565 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวปุริมปรัชญ์ 
หมื่นศรีพรม  

และ 
นางสาวฉันทวรรณ 

สุวรรณหิตาทร 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เหมาะสมครบทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้   
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
3. มีการกำกับ ติดตาม 
หลักสูตรสถานศึกษาและ
นำผลไปปรับปรุงพัฒนา 

 

โครงการส่งเสริม
การประเมิน
สถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัล
พระราชทาน 
 

1. ร้อยละ 90 โรงเรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียน บุคลากร 
ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 รัก
และภาคภูมิใจใน
สถานศึกษา 

-กิจกรรมที่ 1 การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับการ
ประเมินโรงเรียน
พระราชทาน 
-กิจกรรมที ่2   
การรับการประเมิน
โรงเรียนพระราชทาน 

17,984 
 
 
 

29,818 
 
 

47,802 
 

พ.ย. 2564- 
ส.ค. 2565 

 
 
พ.ย. 2564- 
เม.ย. 2565 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวดาริกา 
พรมวงษา   

และ 
นางสาวปาจรีย์  

จันคะนา 

สถานศึกษามีความพร้อม
ในการประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์

ที่ 1 
เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

โครงการงาน
นิทรรศการ
วิชาการและการ
แสดงผลงานของ
นักเรียนและคร ู

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม ได้จัด
นิทรรศการตลอด
ปีงบประมาณ 2565 และ 
จัดนิทรรศการ Open 
House รวมเพ่ือเสนอ
ผลงานต่อสาธารณชน 
ร้อยละ 100 
 

กิจกรรมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานนักเรียนและ
ครู (Open  house) 

61,500 
 

21 ม.ค. 65 โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นายกฤษณะพงศ์ 
สงคง 

ครู และ นักเรียนร้อยละ 
100  ได้นำผลงานที่
พัฒนาและสร้างสรรค์จาก
กระบวนการเรียนรู้ 
ตลอดจนการฝึกประกอบ
อาชีพอิสระเพ่ือการมี
รายได้ระหว่างเรียนเสนอ
ต่อสาธารณชน ทำให้เกิด
ความภาคภูมิใจ 

 

โครงการพัฒนา
งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1. นักเรียน โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคมเข้าร่วม
กิจกรรม จำนวน 1,003 
คน 
2. นักเรียน โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จำนวน 
1,003 คนมีความรู้และ
ทักษะด้านการใช้
คอมพิวเตอร์การสืบค้น
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้ 
3.  บุคลากรทางการ
ศึกษาผ่านการอบรมวิชา

-กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศ 
 
-กิจกรรมที่ 2 
ค่ายพุทธบุตรพุทธธรรม 
-กิจกรรมที่ 3  
แหล่งสืบค้นข้อมูล   
-กิจกรรมที่ 4  
ลูกเสือ-เนตรนารี 
-กิจกรรมที่ 5 ทัศนศึกษา 
-กิจกรรมที่ 6 ปัจฉิมนิเทศ 
-กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ 

908,260 14-15  
พ.ค. 65 

13-14 พ.ค. 
65 

1 พ.ย.64- 
20 ส.ค.65 
25 พ.ย.64-    
20 ส.ค.65 

มี.ค.65 
มี.ค. 65 

23-24 ธ.ค. 
64 

1 ม.ค.65- 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวบัวภา  
จางวางแก้ว  

และ 
นายวรวิทย์  สังข์

เอียด 

1. นักเรียน โรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม เป็นผู้
มีศีลธรรม  มีคุณธรรม 
และมีจริยธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถนำ
หลักธรรมไปใช้ในการ
แก้ปัญหาระดับต่างๆ ได้
เพ่ือเสริมทักษะ  ในการ
ดำรงชีวิตให้แก่นักเรียน 
เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
2. นักเรียนมีทักษะด้าน
การใช้คอมพิวเตอร์ในการ



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
พิเศษทางลูกเสือปีละ 3 
คน 
4. จัดงานแสดง
นิทรรศการวิชาการและ
การแสดงผลงานของ
นักเรียน และครู (Open  
House)   ร้อยละ 100 

-กิจกรรมที่ 8 จัดงาน
นิทรรศการวิชาการและ
การแสดงผลงานของ
นักเรียน และครู (Open 
house) 
-กิจกรรมที่ 9 
กิจกรรมทักษะชีวิต 
-กิจกรรมที่ 10 
กิจกรรมแหล่งการเรียนรู้
นอกสถานที่ 
-กิจกรรมที่ 11 
กิจกรรมแนะแนวสัญจร 
-กิจกรรมที่ 12 
กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร 
-กิจกรรมที่ 13 ต้านภัย 
COVID-19 

20 มี.ค.65 
 
 

 
1 พ.ย.64- 
20 ส.ค.65 
1 พ.ย.64- 
20 ส.ค.65 

 
1 พ.ย.64- 
20 ส.ค.65 
1 พ.ย.64- 
20 ส.ค.65 

 
1 พ.ย.64- 
20 ส.ค.65 

 

สืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับการเรียนรู้ 
3.  ผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม เป็นแบบอย่างที่
ดีต่อนักเรียนและบุคคล
อ่ืนได้ 

กลยุทธ์
ที่ 2 

ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

 
ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล 

       

 
โครงการการจ้าง
ครูชาวต่างชาติ 
เจ้าหน้าที่

โรงเรียนมีงบประมาณ
พอเพียงให้กับครูผู้สอน

-กิจกรรมที่ 1 จ้างครู
ชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่

2,176,306 
 
 

ต.ค. 64 – 
ก.ย. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวนัยนา   
มานะสิริ  

และ 

1. มีครูผู้สอนชาวต่างชาติ  
จำนวน 5 คน 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
สนับสนุนการสอน 
และ 
วิทยากรท้องถิ่น 
 
 
 

ชาวต่างชาติ ครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศ  
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการ
สอน และวิทยากรท้องถิ่น 
ของโรงเรียนตาม
ระยะเวลากำหนด   

สนับสนุนการสอน และ
วิทยากรท้องถิ่น 
-กิจกรรมที่ 2 ประเมิน
สมรรถนะการทำงานของ
บุคลากร 

 
- 
 

 
 

2,176,306 

นางสาวคณภร   
อัตจริต 

2. ครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศ 
จำนวน 2 คน 
3. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานสนับสนุนการสอน  
จำนวน 2 คน 
4. มีวิทยากรท้องถิ่นสอน
ภาษาเวียดนาม  
จำนวน 1 คน 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

1. จัดทำจุลสารช่อ
กันเกราสรุปและเผยแพร่
กิจกรรมของโรงเรียน
อย่างน้อยเดือนละ 5 ฉบับ 
2. จัดทำเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของโรงเรียนอย่างเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 85 
3. จัดทำวีดีทัศน์สำหรับ
กิจกรรมของโรงเรียน
อย่างน้อย 3 เรื่อง 
4. จัดทำวารสารสรุปผล
งานโรงเรียนประจำปี 
จำนวน 1 ฉบับ 

-กิจกรรมที่ 1 จัดทำจุล
สาร 
ช่อกันเกรา 
-กิจกรรมที่ 2 จัดทำ
เว็บไซต์โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม 
-กิจกรรมที่ 3 จัดทำวีดี
ทัศน์ 
-กิจกรรมที่ 4 จัดทำ
วารสารสรุปผลงาน
ประจำปี 

510 
 

2,140 
 
 

13,500 
 

2,050 
 

 
18,200 

 

1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 
1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

 
1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 
15 พ.ค.- 

30 มิ.ย.65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวณัฐวรินทร์  
โยธาภิรมย ์

1. นักเรียน ครู บุคลากร
โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม ชุมชน และ
เครือข่ายทางการศึกษา
ได้รับข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนมีความเข้าใจ
ตรงกันในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
3. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศที่มีคุณภาพ



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
5. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 

และสามารถนำมาใช้ใน
การช่วยตัดสินใจที่ถูกต้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์

ที่ 1 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ และ
ความสามารถในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
ร้อยละ 100 
2. นักเรียนเป็นคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย  
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ร้อยละ 100 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์จากการดูแล
ช่วยเหลือของ ครู  
ผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 

-กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง 
-กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
เยี่ยมบ้านและคัดกรอง
นักเรียน 
-กิจกรรมที่ 3 ปรับเปลี่ยน
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
-กิจกรรมที่ 4 เสริมสร้าง
ระเบียบวินัยนักเรียน 
-กิจกรรมที่ 5 ตำรวจ
ประสานโรงเรียน 

6,940 
 

23,040 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

30,000 

พ.ย. 64 - 
มิ.ย. 65 

มิ.ย. -ส.ค. 65 
 
 

  มี.ค. 65 
 

พ.ย. 64 –  
ก.ย. 65 

พ.ย. 64 –  
ก.ย. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวบงกชรัตน์ 
เจริญทวี 
และคณะ 

1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างเป็นระบบ 
2. นักเรียนเป็นคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีระเบียบวินัย  
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  
3. นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์จากการดูแล
ช่วยเหลือของ ครู  
ผู้ปกครอง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 

 

โครงการ
สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

1. นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและเกิดความ
ตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด ร้อยละ
100 
2. นักเรียนที่มีปัญหา
ได้รับความช่วยเหลือ 
ได้รับคำปรึกษาและ
คำแนะนำที่ถูกต้อง
เหมาะสมจากนักเรียนที่
เป็นแกนนำ ครูที่ปรึกษา
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ร้อยละ 
100 
3. นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์
เสี่ยงมีพฤติกรรมที่อาจ
เป็นปัญหา ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์เป็นแนวทาง
ปฏิบัติสู่กระบวนการ 
พัฒนาและหลอมรวม
พฤติกรรมโดยใช้กิจกรรม
กับแนวที่ปฏิบัติ 
4. มีนักเรียนแกนนำใน
ห้องเรียนดูแลช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ตักเตือน 

-กิจกรรมที่ 1 ตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติดใน
ร่างกาย 
-กิจกรรมที่ 2 คลินิกเสมา
รักษ์ 
-กิจกรรมที่ 3 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
-กิจกรรมที่ 4 โรงพักจำลอง
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
-กิจกรรมที่ 5 ห้องเรียนสี
ขาว 

2,600 
 
 
- 
 

6,000 
 

6,400 
 
- 

 
15,000 

 

พ.ย. 64 –  
ส.ค. 65 

 
พ.ย. 64 –  
ส.ค. 65 
1 - 24  
มิ.ย. 65 

พ.ย. 64 –  
ส.ค. 65 
1-30  

มิ.ย. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวกวินนา 
และโวหาร  
และคณะ 

1. นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
เกิดความตระหนัก
เกี่ยวกับโทษพิษภัยของ 
ยาเสพติดตลอดจนมี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่ม
มากขึ้น 
2. นักเรียนทุกคนที่มี
ปัญหาได้รับความ
ช่วยเหลือ ได้รับ
คำปรึกษาและคำแนะนำ
ที่ถูกต้องเหมาะสมจาก 
นักเรียนที่เป็นแกนนำ ครู
ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. นักเรียนทุกคนที่อยู่ใน
เกณฑ์เสี่ยงมีพฤติกรรมที่
อาจเป็นปัญหา ได้รับการ
พัฒนานาและหลอมรวม 
พฤติกรรมไปในแนวทางที่
เหมาะสมตามแนวปฏิบัต
4.ครูและนักเรียนเกิด
ความตระหนักและ
กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมกันปฏิบัติในการดูแล



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
แนะนำเพ่ือนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โรคเอดส์ การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
อบายมุขและอุบัติภัย ร้อย
ละ 100 

เอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู 
น่าอยู่ น่าเรียน และเป็น
ศูนย์รวมกิจกรรมในชั้น
เรียน ปลอดจากอุบัติภัย
และอบายมุข 

 

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ใน
สถานศึกษา 

นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม ได้รับ
คัดเลือกเป็นนักเรียนดีศรี
ครอบครัวและนักเรียนดี
ศรีคลองใหญ่ 

-กิจกรรมที่ 1 นักเรียนดี
ศรีครอบครัว 
-กิจกรรมที่ 2 นักเรียนดี
ศรีคลองใหญ่ 

2,500 
 

2,500 
 
 

5,000 

พ.ย.64 -  
ก.ย.65 

พ.ย.64 -  
ก.ย.65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นายวิชย์วศิน  
พิมพ์เทศ  
และคณะ 

นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคมตระหนักถึง
หน้าที่ได้รับผิดชอบ มี
คุณธรรม จริยธรรมและ    
ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดี
งาม เป็นแบบอย่างดีที่ใน
สังคม 

 

โครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่และ
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 68 คน 
และนักเรียน จำนวน 
1,003 คน  ไม่สูบบุหรี่
และดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในโรงเรียน 
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดและอบายมุข 100% 

-กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวัน
งดสูบบุหรี่โลก     
-กิจกรรมที่ 2 Gen Z 
อาสา นำพาปลอดสุรา
และบุหรี่ 

1,900 
 

150 
 
 

2,050 
 

27 พ.ค. 65 
 

พ.ย. 64 –  
ส.ค. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นายวิชย์วศิน  
พิมพ์เทศ  
และคณะ 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคมทุกคน ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี   
ไม่สูบบุหรี่และดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติดและอบายมุข 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 

 

โครงการส่งเสริม
กิจการนักเรียน 

1. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จำนวน 
1,003 คน  ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มี
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  
อารมณ์  และสังคม 
2. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จำนวน 
1,003 คน ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมให้  
เป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ระเบียบวินัย  
เป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
3. นักเรียนโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม จำนวน 
1,003 คน ได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมให้ 
นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

-กิจกรรมที่ 1 อบรมธง
ไตรรงค์ 
-กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
ประชาธิปไตย 
-กิจกรรมที่ 3 เทิดไท้องค์
ราชันย์ 
-กิจกรรมที่ 4 ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และสืบ
สานประเพณีไทย 
-กิจกรรมที่ 5  School 
on stage 
-กิจกรรมที่ 6  วันไหว้ครู 
-กิจกรรมที่ 7  วันแม่
แห่งชาติ   
-กิจกรรมที่ 8  พัฒนางาน
กิจการนักเรียน 
-กิจกรรมที่ 9  ส่งเสริม
นักเรียนร่วมแข่งขันเยาวส
ตรีไทยดีเด่นประจำปี
2565 
-กิจกรรมที่ 10  ส่งเสริม
นักเรียนร่วมประกวดสืบ
สานประเพณี วัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

 
 

1,200 
 

2,010 
 

11,590 
 
 

5,000 
 

3,050 
4,180 

 
9,575 

 
400 

 
 
 

16,200 
 
 
 

พ.ย.64- 
มี.ค.65 

9 ธ.ค. 64 
 

27 ก.ค. 65 
 

ต.ค. 64- 
ส.ค. 65 

 
ม.ค. 65 

 
9 มิ.ย. 65 
11 ส.ค. 65 

 
ธ.ค. 64 

 
ก.ค. 65 

 
 
 

พ.ย.64-
ม.ค.65 

 
 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นายภัทรวัฒน์ 
เขียวขจี 

1. นักเรียนมีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  อารมณ์  และ
สังคม 
2. นักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม  จริยธรรม  
ระเบียบวินัย  เป็น
พลเมืองไทยและพลเมือง
โลก 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และ
สมรรถนะสำคัญตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
-กิจกรรมที่ 11 
การจัดการศึกษาเพ่ือ 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมที่ 12 กิจกรรม
การต่อต้านการทุจริตและ
ปัญหาการคอรัปชั่น 
-กิจกรรมที่ 13  TO BE 
NUMBER ONE 

2,500 
 
 
 
 
 

744 
 
 

3,450 
 
 

59,900 

ส.ค.-ธ.ค 65 
 
 
 
 
 

8 ธ.ค.64 
 
 

ก.พ.-มิ.ย. 65 
 
 
 
 

 

โครงการสร้าง
ขวัญและกำลังใจ
ให้แก่บุคลากร 

บุคลากรจำนวน  68  คน 
ได้รับการสร้างขวัญและ
กำลังใจคิดเป็นร้อยละ 
100 

-กิจกรรมที่ 1 การแสดง
ความยินดีในโอกาส 
ต่าง ๆ 
-กิจกรรมที่ 2 การสร้าง
เสริมสุขภาพให้กับ
บุคลากร 
-กิจกรรมที่ 3 การยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคลากร 

3,300 1ต.ค.64- 
30ก.ย.65 

 
1ต.ค.64- 
31มี.ค.65 

 
1ต.ค.64- 
30ก.ย.65 
1ต.ค.64- 
30 ก.ย.65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสุวิมล   
สุขสวัสดิ์ 

1. บุคลากรจำนวน  68  
คน ได้รับการสร้างขวัญ
และกำลังใจคิดเป็นร้อย
ละ 100 
2. บุคลากรมีความพึง
พอใจในกิจกรรมสร้าง
ขวัญและกำลังใจในระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ  90 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
-กิจกรรมที่ 4  อนุรักษ์ผ้า
ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
ห้อมล้อมด้วยรัก 
-กิจกรรมที่ 5 การพัฒนา
ระบบงานบุคลากร 

 
20 ต.ค.64 

กลยุทธ์
ที่ 2 

ปลูกจิตสำนึกการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

       

 

โครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงาน
อาชีพ 
 
 

1. นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายพัฒนาอาชีพ
อิสระทักษะชีวิต อยู่อย่าง
พอเพียง เข้าแข่งขัน
ศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 
ร้อยละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทักษะ
พ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 
การอาชีพ สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ได้เพ่ิมข้ึน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 

-กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนา
อาชีพอิสระทักษะชีวิตอยู่
อย่างพอเพียง ครั้งที่ 10 
-กิจกรรมที่ 2 ตลาดนัด
อาชีพ 
-กิจกรรมที่ 3 การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
-กิจกรรมที่ 4 พัฒนา
ทักษะชีวิต วิถีเกษตร
พอเพียง 

26,310 
 
 
 
 

29,250 
 
 
 

10,000 
 
 

 
 
 

9 ก.ค. 65 
 
 

พ.ย. 64 - 
ส.ค. 65 

ก.ค. - ก.ย. 
65 
 
 

พ.ย. 64 - 
ก.พ. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวบัวภา  
จางวางแก้ว 

1. นักเรียนเกิดทักษะการ
ดำดงชีวิต การทำงาน มี
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพรู้จัก
แก้ปัญหาในการดำเนิน
ชีวิต  
2. นักเรียนได้รับการ
เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการทางวิชาชีพ 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
65,560 

 

 

โครงการจัดทำ
แหล่งเรียนรู้การ
ทำการเกษตรแบบ
ผสมผสานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. นักเรียน ร้อยละ 80  
มีความรู้ ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียน ร้อยละ 80 
สามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
3. นักเรียนร้อยละ 80  
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ “อยู่อย่าง
พอเพียง” ในระดับดีขึ้น
ไป 
4. นักเรียน ครู/บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
ร้อยละ 70 ใช้แหล่งเรียนรู้
การทำการเกษตรแบบ
ผสมผสานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา

กิจกรรมจัดทำแหล่ง
เรียนรู้การทำการเกษตร
แบบผสมผสานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000 1-20 พ.ย. 64  โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นายสุริยา  
ฮุยประโคน 

1.นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. นักเรียนเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ “อยู่อย่าง
พอเพียง” ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. นักเรียน ครู/บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
และหน่วยงานอื่น ใช้
แหล่งเรียนรู้การทำ
การเกษตรแบบ
ผสมผสานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
4. มีแหล่งเรียนรู้การทำ
การเกษตรแบบ
ผสมผสานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบครบวงจร 

 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

โครงการสร้าง
ขวัญและกำลังใจ
ให้แก่บุคลากร 
 
 
 

บุคลากรจำนวน  68  คน 
ได้รับการสร้างขวัญและ
กำลังใจคิดเป็นร้อยละ 
100 

-กิจกรรมที่ 1 การแสดง
ความยินดีในโอกาส 
ต่าง ๆ 
-กิจกรรมที่ 2 การสร้าง
เสริมสุขภาพให้กับ
บุคลากร 
-กิจกรรมที่ 3 การยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคลากร 
-กิจกรรมที่ 4  อนุรักษ์ผ้า
ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
ห้อมล้อมด้วยรัก 
-กิจกรรมที่ 5 การพัฒนา
ระบบงานบุคลากร 

3,300 1ต.ค.64- 
30ก.ย.65 

 
1ต.ค.64- 
31มี.ค.65 

 
1ต.ค.64- 
30ก.ย.65 
1ต.ค.64- 
30 ก.ย.65 

 
20 ต.ค.64 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสุวิมล   
สุขสวัสดิ์ 

1. บุคลากรจำนวน  68  
คน ได้รับการสร้างขวัญ
และกำลังใจคิดเป็นร้อย
ละ 100 
2. บุคลากรมีความพึง
พอใจในกิจกรรมสร้าง
ขวัญและกำลังใจในระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ  90 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 

 

โครงการธนาคาร
โรงเรียน 

1. นักเรียนเป็นสมาชิก
ของธนาคารโรงเรียน ร้อย
ละ 100 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นสมาชิก
ของธนาคารโรงเรียน ร้อย
ละ 80 
3. นักเรียนที่ปฏิบัติงาน
ธนาคารโรงเรียนมีทักษะ
การบริหาร การบริการ
และการทำงาน       
อย่างมีขั้นตอน ได้รับ
ประสบการณ์จาก
กระบวนการทำงานของ
ธนาคารโรงเรียน ร้อยละ            
100 

-กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริม
การออมเงิน 
-กิจกรรมที่ 2    
ดำเนินงานธนาคาร
โรงเรียน 
-กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมให้
นักเรียนมีรายได้ระหว่าง
เรียน 

2,240 
 

5,190 
 
 

4,000 
 

 
11,430 

(เงิน
ธนาคาร
โรงเรียน) 

พ.ย.64 –  
ส.ค.65 

พ.ย.64 –  
ส.ค.65 

 
พ.ย.64 –  
ส.ค.65 

 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวกชพร   
ศิริจำรัส   

1. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคมทุกคนมีนิสัยรัก
การประหยัดอดออม รู้จัก
การใช้จ่ายเงิน  
2. นักเรียนทุกคนมีการ
วางแผนจัดการด้าน
การเงินและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน
ได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
3. นักเรียนที่ปฏิบัติงาน
ธนาคารโรงเรียนมีทักษะ
การบริหาร การบริการ 
และการทำงานอย่างมี
ขั้นตอน ได้รับ
ประสบการณ์จาก
กระบวนการทำงานของ
ธนาคารโรงเรียน 

 

โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้สหกรณ์
โรงเรียน 
 
 

1. ผู้เรียนสามารถวาง
แผนการทำงานและ
ดำเนินการจนสำเร็จ ร้อย
ละ 100 

กิจกรรมการดำเนินงาน
สหกรณ์โรงเรียน 

- 1 พ.ย.64 –
15 ก.ย.65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวจุฑาวดี  
ศรีเชียงสา 

ผู้เรียนสามารถทำงาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่น
พัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานตนเอง ร้อยละ 
100 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
2. ผู้เรียนสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 
100 
3. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ ร้อยละ 100 

 

 

โครงการ
สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
 
 
 

1. นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและเกิดความ
ตระหนักถึงโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด ร้อยละ
100 
2. นักเรียนที่มีปัญหา
ได้รับความช่วยเหลือ 
ได้รับคำปรึกษาและ
คำแนะนำที่ถูกต้อง
เหมาะสมจากนักเรียนที่
เป็นแกนนำ ครูที่ปรึกษา
และผู้ที่เก่ียวข้อง ร้อยละ 
100 
3. นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์
เสี่ยงมีพฤติกรรมที่อาจ
เป็นปัญหา ใช้เวลาว่างให้

-กิจกรรมที่ 1 ตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติดใน
ร่างกาย 
-กิจกรรมที่ 2 คลินิกเสมา
รักษ์ 
-กิจกรรมที่ 3 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
-กิจกรรมที่ 4 โรงพักจำลอง
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
-กิจกรรมที่ 5 ห้องเรียนสี
ขาว 

2,600 
 
 
- 
 

6,000 
 

6,400 
 
- 

 
15,000 

 

พ.ย. 64 –  
ส.ค. 65 

 
พ.ย. 64 –  
ส.ค. 65 
1 - 24  
มิ.ย. 65 

พ.ย. 64 –  
ส.ค. 65 
1-30  

มิ.ย. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวกวินนา 
และโวหาร  
และคณะ 

1. นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
เกิดความตระหนัก
เกี่ยวกับโทษพิษภัยของ 
ยาเสพติดตลอดจนมี
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่ม
มากขึ้น 
2. นักเรียนทุกคนที่มี
ปัญหาได้รับความ
ช่วยเหลือ ได้รับ
คำปรึกษาและคำแนะนำ
ที่ถูกต้องเหมาะสมจาก 
นักเรียนที่เป็นแกนนำ ครู
ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. นักเรียนทุกคนที่อยู่ใน
เกณฑ์เสี่ยงมีพฤติกรรมที่



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
เกิดประโยชน์เป็นแนวทาง
ปฏิบัติสู่กระบวนการ 
พัฒนาและหลอมรวม
พฤติกรรมโดยใช้กิจกรรม
กับแนวที่ปฏิบัติ 
4. มีนักเรียนแกนนำใน
ห้องเรียนดูแลช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ตักเตือน 
แนะนำเพ่ือนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โรคเอดส์ การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
อบายมุขและอุบัติภัย ร้อย
ละ 100 
 

อาจเป็นปัญหา ได้รับการ
พัฒนานาและหลอมรวม 
พฤติกรรมไปในแนวทางที่
เหมาะสมตามแนวปฏิบัต
4.ครูและนักเรียนเกิด
ความตระหนักและ
กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมกันปฏิบัติในการดูแล
เอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู 
น่าอยู่ น่าเรียน และเป็น
ศูนย์รวมกิจกรรมในชั้น
เรียน ปลอดจากอุบัติภัย
และอบายมุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์

ที่ 1 
สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. ผู้บริหาร ครูสอนและ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม ที่เข้า
ร่วมโครงการ จำนวน 63 
คน 

-กิจกรรมที่ 1 กำหนด
เป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา 
 
 

- 
 
 
 
 

พ.ค.-มิ.ย.65 
 
 

 
 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวดาริกา 
พรมวงษา  และ
นางสาวปาจรีย์ 

จันคะนา 

1. มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มี
คุณภาพ ซึ่งจัดทำข้ึนตาม
แนวการประกันคุณภาพ 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
2. นักเรียนของโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม ที่เข้า
ร่วมโครงการ จำนวน 
1,003 คน 
3. คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 
15 คน 
4. โรงเรียนพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุก
มาตรฐานใหอยู่ในระดับ
คุณภาพดีขึ้นไปและครู  
นักเรียน ชุมชน มีความพึง
พอใจในการดำเนินงาน
ตามโครงการในระดับมาก
ไมต่ำกว่ารอยละ 80 

-กิจกรรมที่ 2   
การรับการติดตาม
ตรวจสอบ การประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
-กิจกรรมที่ 3   
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี 

22,062 
 
 
 

880 
 
 
 

22,942 

 
มี.ค.- เม.ย. 65 
 
 
 
มี.ค.- เม.ย. 65 

การศึกษา พ.ศ.2561 
และผานเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
และภายในสถานศึกษา 
2. มีการประเมินการ
ดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเกณฑ์  
75 % 
4. การบริหารและการจัด
การศึกษามีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเกณฑ์  
90 % 
5. โรงเรียนมีการจัดทำ
รายงานการประเมิน
ตนเอง 100 % 

 

โครงการ
ดำเนินการโสต 
ทัศนศึกษา 

โรงเรียนให้บริการห้องโสต
ทัศนศึกษาสนับสนุน
กิจกรรมในโรงเรียนได้  
ร้อยละ 100 

กิจกรรมพัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา 

81,540 1 พ.ย. 64-20 
ส.ค. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นายบัณฑิต   
รามศรี 

โรงเรียนมีห้องโสตทัศน
ศึกษาสนับสนุน 
ทุกกิจกรรมอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

 

โครงการพัฒนา
สำนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

ครูและบุคลากร  
มีวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต
สื่อ การวัดผลประเมินผล
การเรียนและพัฒนา 

-กิจกรรมที่ 1 เตรียม
ความพร้อมกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

274,640 
 

1 พ.ย. 64 
16 พ.ค. 65 

 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวทิพาภรณ์   
สุโพธิ์ 

ครูและบุคลากรโรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม  ร้อย
ละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การผลิตสื่อ การวัดผล



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ  
คิดเป็นร้อยละ 100 

-กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
เพ่ือรับรองการ
ปรับเปลี่ยนตามนโยบาย 
-กิจกรรมที่ 3 รายงานผล
การปฏิบัติงานประจำปี 
 

กันยายน 
2565 

 
กันยายน 
2565 

ประเมินผลการเรียนและ
พัฒนา กิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

 

โครงการพัฒนาสื่อ
และแหล่งเรียนรู้
เพื่อการศึกษา 

1. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา มีอุปกรณ์ในการ
อำนวยความสะดวก ร้อย
ละ 80 
2. ครูจำนวน 68 คน และ
นักเรียนจำนวน 1,003 
คน มีสื่อท่ีเหมาะสมใน
การจัดการเรียน 
3. ครูจำนวน 68 คน และ
นักเรียนจำนวน 1,003 
คน มีแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก 
ห้องเรียนให้นักเรียนได้
ศึกษาและสืบค้นข้อมูล 
ร้อยละ 80 

-กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ (ภายใน
ห้องเรียน) 
-กิจกรรมที่ 2 การใช้และ
ผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
-กิจกรรมที่ 3 การจัดทำ
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-กิจกรรมที่ 4 การจัดหา
แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 

9,900 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

1,900 
 
 

11,800 
 

1 พ.ย. 64 – 
20 ส.ค. 65 

 
1 พ.ย. 64 – 
20 ส.ค. 65 
1 พ.ย. 64 – 
20 ส.ค. 65 

 
 

1 พ.ย. 64 – 
20 ส.ค. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวมัทรี  
ขนรกุล 

1. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สร้างสื่อการเรียน
การสอนและเรียน
ออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูและนักเรียนมีสื่อท่ี
เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอน 
3. ครูและนักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนให้
นักเรียนได้ศึกษาและ 
สืบค้นข้อมูล 

 ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 

 

โครงการซ่อมแซม
ยานพาหนะ   

รถยนต์โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม  
จำนวน 3 คัน ได้รับการ
ซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้งาน 

กิจกรรม ตรวจเช็ค-
ซ่อมแซม-เปลี่ยนอุปกรณ์ 

100,000 1 ต.ค.64 โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นายสุริยา   
ฮุยประโคน 

รถยนต์โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม ได้รับการ
บำรุงซ่อมแซมให้มี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 100% 

 

โครงการงาน
สาธารณูปโภค 

โรงเรียนมีงบประมาณ
เพียงพอในปรับระบบการ
จัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณสำหรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียน 

-กิจกรรมที่ 1     
ปรับระบบการจัดสรร
ทรัพยากรและ
งบประมาณ 
-กิจกรรมที่ 2  รณรงค์
ประหยัดพลังงาน 

873,900 
 
 
 

- 
 

873,900 
 

ต.ค. 64- 
ก.ย.65 

 
 

ต.ค. 64- 
ก.ย.65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวศิรินภา   
ทองดีนอก 

ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจระดับมาก   

 

โครงการพัฒนา
งานพัสดุโรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

1. มีวัสดุ - ครุภัณฑ์
สำนักงานเพียงพอ ร้อยละ 
100 
 2. มีวัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ใช้
ในการซ่อมแซม ร้อยละ 
100 

-กิจกรรมที่ 1 วางแผน
และดำเนินการงานพัสดุ 
-กิจกรรมที่ 2 การซ่อม
บำรุง 
-กิจกรรมที่ 3 จัดเตรียม
เอกสารทางราชการ 

92,440 
 

25,000 
 

40,000 
 
157,410 

 

ต.ค. 64- 
30 ส.ค. 65 
ต.ค. 64- 

30 ส.ค. 65 
ต.ค. 64- 

30 ส.ค. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวนิรัญชนา  
แก้วบัวขาว 

1. มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่
เพียงพอและอยู่ในสภาพ
ที่สามารถนำไปใช้งานได้
2. การใช้ และการเก็บ
รักษาวัสดุ – อุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์เป็นระบบ
ถูกต้อง 
3. การใช้วัสดุอุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์มีความคุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 

 

โครงการพัฒนา
ระบบงานนโยบาย
และแผน 

โรงเรียนดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565  
ได้ร้อยละ 98 

-กิจกรรมที่ 1 จัดทำ
แผนปฏิบัติการและ
โครงการประจำปี
งบประมาณ 2565 
-กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ 

3,600 
 
 
 

13,600 
 

 
17,200 

1-15 ต.ค..64 
 
 
 

20 - 21  
ส.ค.65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวปริศนา  
พิมพ์ช่วย 

โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 
2565  ที่มีคุณภาพและ
สามารถนำไปใช้เป็น 
แนวทางการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

โครงการแผน
เตรียมความพร้อม
เผชิญสถานการณ์
ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติใน
สถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 68 คน 
และนักเรียน จำนวน 
1,003 คน เข้าใจถึงการ
การป้องกันภัย และ
เตรียมความพร้อมเผชิญ
สถานการณ์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ  
ร้อยละ 80 

-กิจกรรมที่ 1 อบรม
ป้องกันภัยและเตรียม
ความพร้อมเผชิญ
สถานการณ์ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
-กิจกรรมที่ 2  ตรวจสอบ
สภาพความพร้อมการใช้
งานของอาคาร
ประกอบการ ระบบไฟฟ้า
และน้ำประปา 
 

2,500 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

2,500 
 

22 ก.ค. 65 
 
 
 
 
1 ต.ค. 64 – 
20 ส.ค. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นายวุฒิชัย   
มีสำราญ 

นักเรียน ครู และบุคลากร 
ในสถานศึกษาตระหนัก
ในปัญหาของภัยพิบัติและ
หาทางป้องกันตนเอง เพ่ือ
ลดความเสี่ยงและ ความ
เสียหายจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

 
โครงการวิจัยเพื่อ
นโยบายและแผน 

โรงเรียนได้ผลงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการ
ซึ่งและประโยชน์ต่อคณะ

กิจกรรมวิจัยเพื่อการ
บริหารจัดการ 

2,650 1 พ.ย. 64 – 
31 ส.ค. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นายวสุ สุขสถิตย์ โรงเรียนนำข้อมูลจาก
งานวิจัยมาใช้ในการ
พัฒนาระบบการบริหาร



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ครู บุคลากรและ นักเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 80 ของ
จำนวนครู บุคลากรและ
นักเรียนทั้งหมด 

จัดการของโรงเรียน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์ 

1. จัดทำจุลสารช่อ
กันเกราสรุปและเผยแพร่
กิจกรรมของโรงเรียน
อย่างน้อยเดือนละ 5 ฉบับ 
2. จัดทำเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของโรงเรียนอย่างเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 85 
3. จัดทำวีดีทัศน์สำหรับ
กิจกรรมของโรงเรียน
อย่างน้อย 3 เรื่อง 
4. จัดทำวารสารสรุปผล
งานโรงเรียนประจำปี 
จำนวน 1 ฉบับ 
5. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ใน
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80 

-กิจกรรมที่ 1 จัดทำจุล
สาร 
ช่อกันเกรา 
-กิจกรรมที่ 2 จัดทำ
เว็บไซต์โรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม 
-กิจกรรมที่ 3 จัดทำวีดี
ทัศน์ 
-กิจกรรมที่ 4 จัดทำ
วารสารสรุปผลงาน
ประจำปี 

510 
 

2,140 
 
 

13,500 
 

2,050 
 

 
 

18,200 
 

1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 
1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

 
1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 
15 พ.ค.- 

30 มิ.ย.65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวณัฐวรินทร์  
โยธาภิรมย ์

1. นักเรียน ครู บุคลากร
โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม ชุมชน และ
เครือข่ายทางการศึกษา
ได้รับข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
2. นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนมีความเข้าใจ
ตรงกันในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
3. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศที่มีคุณภาพ
และสามารถนำมาใช้ใน
การช่วยตัดสินใจที่ถูกต้อง 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 

 

โครงการพัฒนา
สำนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

1. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ใน
งานธุรการ ประจำปี
งบประมาณ 2565 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
100% 
2. รับหนังสือราชการ 
และจัดส่งหนังสือราชการ 
จากหน่วยงานต้นสังกัด 
และหน่วยงานภายนอก          
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
100% 

กิจกรรม พัฒนาระบบงาน
สารบรรณและข้อมูล
สารสนเทศ 

8,060 1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวสุนทรา  
ฝอยทอง 

1. จัดเอกสารงานธุรการ 
เป็นระบบ หมวดหมู่ 
สามารถค้นหาได้รวดเร็ว
ขึ้น 
2. ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 

 

โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

1. อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบทุกอาคารพร้อม
ใช้ในการเรียนการสอน
และปลอดภัย  
ร้อยละ100 
2. โรงเรียนมีสถานที่เป็น
สัดส่วน  สะอาด  สวยงาม
มีที่พักผ่อนทำกิจกรรม
ยามว่าง  มีบรรยากาศท่ีดี  
ร้อยละ 90 

-กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซม
อาคารสถานที่ 
-กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โรงเรียน 
-กิจกรรมที่ 3 การทำ
ความสะอาดและฆ่าเชื้อ
พ้ืนผิวในสิ่งแวดล้อมใน
สถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 19 
-กิจกรรมที่ 4 การ
ดำเนินงานอาคาร 
สถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

60,000 
 

27,080 
 

4,400 
 
 
 
 

4,530 
 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
20 ส.ค. 65 
1 ต.ค. 64 – 
20 ส.ค. 65 
1 ต.ค. 64 – 
20 ส.ค. 65 

 
 
 

1 ต.ค. 64 – 
20 ส.ค. 65 

 
 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นายวุฒิชัย  
มีสำราญ 

และนายวสันต์  
ศรีจันทร์ 

1. อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนและ
ปลอดภัย ร้อยละ 100 
2. พ้ืนที่ประกอบทั้งหมด
เป็นสัดส่วน  ทำกิจกรรม
ยามว่าง  สะอาด  
สวยงาม ร้อยละ 90 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
-กิจกรรมที่ 5 การจัด
อบรมให้ความรู้การ 
จัดการและคัดแยกขยะใน
สถานศึกษา    
-กิจกรรมที่ 6 การ
ประกวดห้องเรียนและ
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 
 
 

 
3,990 

 
 
 
- 
 
 
 

100,000 

 
1 ต.ค. 64 – 
20 ส.ค. 65 

 
 

1 ต.ค. 64 – 
20 ส.ค. 65 

 

โครงการพัฒนา
ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

1.  โรงเรียนให้บริการ
ระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
ในโรงเรียนได้ ร้อยละ 
100 
2.  โรงเรียนให้บริการ
ข้อมูล สารสนเทศ 
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใน
โรงเรียนได้ร้อยละ 100 
3. โรงเรียนมีระบบการ
จัดเก็บสารสนเทศของ
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ 

-กิจกรรมที่ 1 การพัฒนา
ระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
-กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาการใช้ระบบ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
-กิจกรรมที่ 3 ครู 
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ (Cyber) ในการใช้
ข้อมูลของโรงเรียน 
-กิจกรรมที่ 4 การอบรม
ครูและบุคลากรทางการ

6,280 1 พ.ย. 64- 
20 ส.ค. 65 

 
1 พ.ย. 64-20 

ส.ค. 65 
 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา 

 
 
 

6-7 พ.ย. 64 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นายบัณฑิต   
รามศร ี  

1.  โรงเรียนมีระบบ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
สนับสนุนทุกกิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  โรงเรียนมีซอฟต์แวร์ 
ฮาร์ดแวร์ บริหารจัดการ
ข้อมูล สารสนเทศ ที่
สมบูรณ์ ประสิทธิภาพดี 
3.  โรงเรียนมีระบบการ
จัดเก็บสารสนเทศของ
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
และสามารถใช้ได้
ตลอดเวลามีประสิทธิภาพ 



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
และสามารถใช้ได้
ตลอดเวลา ร้อยละ 80 
4. ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cyber) ใน
การใช้ข้อมูลของโรงเรียน  
ร้อยละ 100 
5. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 68 
คน เข้าร่วมอบรมระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษา  
EdNet-OMS ร้อยละ 80 
6. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถลด
ค่าใช้จ่ายตามมาตรการลด
ค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ด้าน 
ต่าง ๆ ร้อยละ 80 

ศึกษา ระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
EdNet-OMS 

4.  ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cyber) ใน
การใช้ข้อมูลของโรงเรียน 
5.  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถใช้
งานระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา EdNet-OMS  
ปรับใช้ในการทำงานและ
เผยแพร่สื่อการเรียนการ
สอน 
6. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายตาม
มาตรการลดค่าใช้จ่ายค่า
ไปรษณีย์ด้านต่าง ๆ 

 

โครงการร้านคา้
สวัสดิการ 

1. นักเรียน ครู และ
บุคลากรโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม ได้ซื้อสินค้า
ที่มีคุณภาพ ราคาถูก   
ร้อยละ 100 
2. นักเรียน ครู และ
บุคลากรโรงเรียนคลอง

-กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม 
Return profits to our 
customers 
-กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงาน
ร้านค้าสวัสดิการ 

2,500 
 
 

9,161  
 

4,000 
 

พ.ย.64 –  
ม.ค.65 

 
พ.ย.64 –  
ม.ค.65 

พ.ย.64 –  
ม.ค.65 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสุมาลี   
จันอรัญ 

1. นักเรียน ครู และ
บุคลากรโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม ได้ซื้อสินค้า
ที่มีคุณภาพ ราคาถูก   
2. นักเรียน ครู และ
บุคลากรโรงเรียนคลอง



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
ใหญ่วิทยาคม ได้ใช้บริการ
ร้านค้าสวัสดิการ  
มีมาตรฐาน คุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 
ร้อยละ 100 
3. นักเรียนที่ปฏิบัติงาน
ร้านค้าสวัสดิการ มีทักษะ
การบริหาร การบริการ
และการทำงาน อย่างมี
ขั้นตอน ได้รับ
ประสบการณ์จาก
กระบวนการทำงานของ
ร้านค้าสวัสดิการ ร้อยละ            
100 

-กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมให้
นักเรียนมีรายได้ระหว่าง
เรียน 

 
15,661 

(เงินร้านค้า
สวัสดิการ) 

 ใหญ่วิทยาคม ได้ใช้
บริการร้านค้าสวัสดิการ  
มีมาตรฐาน คุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย  
3. นักเรียนที่ปฏิบัติงาน
ร้านค้าสวัสดิการ มีทักษะ
การบริหาร การบริการ
และการทำงาน อย่างมี
ขั้นตอน ได้รับ
ประสบการณ์จาก
กระบวนการทำงานของ
ร้านค้าสวัสดิการ 

 

โครงการพัฒนา
งานโภชนาการ 

1. นักเรียน ครู และ
บุคลากรโรงเรียนคลอง
ใหญ่วิทยาคม ร้อยละ 85 
ได้รับบริการด้านสถานที่
โรงอาหาร สะอาด สะดวก
และปลอดภัยได้มาตรฐาน 
2. มีสื่อความรู้ด้าน
โภชนาการ ที่น่าสนใจและ
ทันสมัย ร้อยละ 85 

-กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
ส่งเสริมโภชนาการและ
อาหารที่ปลอดภัย 
-กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
พัฒนางานการเบิกจ่าย 
และการจำหน่ายคูปอง
อาหาร 
-กิจกรรมที่ 3  กิจกรรม
พัฒนาสื่อเสริมสร้างด้าน
โภชนาการวัยเรียน 

880 
 
 

2,470 
 
 
 

1,650 
 
 

พ.ย.64 –  
ส.ค.65 

 
พ.ย.64  

 
 
 

พ.ย.64  
 
 

โรงเรียน
คลองใหญ่
วิทยาคม 

นางสาวอรอนงค์ 
แหวนวงษ ์

1. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคมทุกคน ได้รับ
บริการด้าน สถานที่โรง
อาหาร สะอาด สะดวก
และปลอดภัยได้มาตรฐาน 
2. นักเรียนทุกคนมี
ความรู้ด้านโภชนาการ  



 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การ

ประเมิน 
3. จัดทำเอกสารงานการ
เบิกจ่าย และการจำหน่าย
คูปองอาหาร ประจำปี
งบประมาณ 2565  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 85 

5,000 3. จัดเอกสารงานการ
เบิกจ่าย และการจำหน่าย
คูปองอาหาร เป็นระบบ 

 



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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

1.2
2.1 2.2 2.3 3.3 3.4

            ตารางแสดงข้อมูลโครงการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2565

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง /ตอบสนอง มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

1. คุณภาพผู้เรียน 2. กระบวนการบริหารและจัดการ
3. กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ

3.52.4 2.5 2.6 3.1 3.2
1.1



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

1.2
2.1 2.2 2.3 3.3 3.4

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง /ตอบสนอง มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

1. คุณภาพผู้เรียน 2. กระบวนการบริหารและจัดการ
3. กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ

3.52.4 2.5 2.6 3.1 3.2
1.1

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 / /
24 พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) / / / / / /
25 โครงการส่งเสริมการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน /
26 โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้การท าการเกษตรแบบผสมผสาน / / / / / / /

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
27 โครงการพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษา / / / /

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
1 โครงการพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน / /
2 โครงการพัฒนางานพัสดุโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม /



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

1.2
2.1 2.2 2.3 3.3 3.4

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง /ตอบสนอง มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

1. คุณภาพผู้เรียน 2. กระบวนการบริหารและจัดการ
3. กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ

3.52.4 2.5 2.6 3.1 3.2
1.1

3 งานสาธารณูปโภค /
4 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ /

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
1 โครงการพัฒนาส านักงานธุรการฝ่ายบริหารงานท่ัวไป /
2 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม / /
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 / / /
16 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา /
17 โครงการพัฒนางานโภชนาการ / /
18 โครงการร้านค้าสวัสดิการ /



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

1.2
2.1 2.2 2.3 3.3 3.4

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง /ตอบสนอง มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

1. คุณภาพผู้เรียน 2. กระบวนการบริหารและจัดการ
3. กระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ

3.52.4 2.5 2.6 3.1 3.2
1.1

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ /
2 โครงการการจ้างเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอนเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพฯ /
3 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร /
4 โครงการการจ้างครูต่างชาติ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการสอน ฯ / / /

จ านวนโครงการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  มีโครงการท่ีสอดคล้อง จ านวน 12 โครงการ  
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน มีโครงการท่ีสอดคล้อง จ านวน 13 โครงการ

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารจัดการ      มีโครงการท่ีสอดคล้อง จ านวน 26 โครงการ

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีโครงการท่ีสอดคล้อง จ านวน 19 โครงการ



ส่วนที่ 4 
การกำกับติดตาม ประเมนิผล ตรวจสอบ 

 
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ได้จัดระบบกำกับติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบ 
และรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
ดังนี้ 
  1. การกำกับ ติดตาม 
                1.1. จัดทำรูปแบบการกำกับติดตามแผนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 
                1.2. จัดผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตาม 
  2. การประเมินผล 
                2.1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
                2.2. สร้างเครื่องมือประเมินผล 
                2.3. ดำเนินการประเมินผลทั้งก่อนดำเนินโครงการเพื่อดูแลความเป็นไปได้ระหว่างดำเนิน 
โครงการเพื่อดูความก้าวหน้าและปรับปรุง แก้ไขการดำเนินเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการดำเนินการ 
  3. การตรวจสอบ 
               3.1. การประเมินตนเองตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ปฏิบัติ บันทึกผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
               3.2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุน 
  4. การรายงานผล 
              4.1. รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ 
              4.2. เมื่อสิ้นสุดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในปีงบประมาณ แต่งตั้งคณะทำงานสรุปผลการ 
ปฏิบัติงาน เพื่อการปรับปรุง แก้ไข กำหนดทิศทางจัดการศึกษา 
              4.3. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษา ต่อหน่วยงาน 
บังคับบัญชา สำนักงานประเมินมาตรฐานแห่งชาติ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
 

1. นายกษิดิ์เดช  ไชยศิริ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
2. นายภักดี  ศิริ    ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
3. นายสุริยา  ฮุยประโคน   ผู้แทนครู    กรรมการ 
4. นายเฉลิม  สุดประเสริฐ  ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
5. นายสิทธิกร  เลิศสิทธิกุล  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
6. พระครูพิทักษ์บุรเขต   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทน  กรรมการ 

องค์กรศาสนาอ่ืนในเขตพ้ืนที่ 
7. พระครูวินัยธรไอซ์ ชินวโร  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทน  กรรมการ 

องค์กรศาสนาอ่ืนในเขตพ้ืนที่ 
8. นางโสภิต  ท่าพริก   ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
9. นายธนวุฒิ  ธนากิจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10. นายจำนง  แสงจันทร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
11. นางปอร์วัน  ไชยศิริ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
12. จอ.ธัญญะ  กิจนุเคราะห์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
13. นางพนิดา  อินทเกสร   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
14. นางสาวสุรีรัตน์  ธนากิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
15. นายสำเนา  บุญมาก   ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ  
16. นางสาวสุนทรา  ฝอยทอง  ครูชำนาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       คณะทำงาน 
            ที่ปรึกษา 
      1)    นายสำเนา  บุญมาก               ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
     2)    นายกษิดิ์เดช  ไชยศิริ       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  
      คณะผู้จัดทำ 
     1.  นายกฤษณะวัฒน์ พานทอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

2. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ    
3. นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ 
          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ    
4. นายมนัส  ถึกสุวรรณ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล/ 
          หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
5. นางพัชรียา นะทีวาส    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ   
6. นางสาวบัวภา จางวางแก้ว   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
7. นางบานชื่น  ประไพ     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
8. นางสาวปริศนา พิมพ์ช่วย    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             
9. นางสาวปัญจพร  อาบหิรัญ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       
10. นางสาวสุนทรา  ฝอยทอง     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ   
11. นางสาวปุริมปรัชญ์ หมื่นศรีพรม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 
12. นางสาวอรอุมา พูลเพ่ิม   คร ู          
13. นางสาวนุชนภา โอภาชาต ิ  พนักงานราชการ 
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