
โครงการ       สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   ข้อที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง 
   การศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที ่4. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ 
  อันพึงประสงค์ 
สนองมาตรฐานที่   1  คุณภาพของผู้เรียน 
ด้าน    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี        1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
   3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

ลักษณะโครงการ      ใหม่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสมฤทธิ์  ชาญสมร และคณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานปกครองเพ่ือพัฒนานักเรียน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
             
 
1. หลักการและเหตุผล  

 ปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหายา
เสพติด ปัญหาเยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนไว้อันควร ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและปัญหาอ่ืนๆ อีก รวมทั้ง
การไหลบ่าทางวัฒนธรรมในโลกยุคไร้พรมแดนส่งผลกระทบต่อวัยรุ่น ทั้งรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสิ่งยั่วยุหรือตัวแบบที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ที่มาพร้อมกับสื่อนานา
ชนิด รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหากับ
วัยรุ่นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการมีทักษะชีวิตที่ต่ำ ขาดภูมิคุ้มดันทางจิตใจ และขาดการรับผิดชอบ 
ตลอดจนความบกพร่องทางคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งค่านิยมของวัยรุ่นที่เปลี่ยนไปนี้ส่งผลกระทบอย่างมากทั้งตัว
วัยรุ่นเองและต่อสังคมโดยรวม 

จากสภาพปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งในด้านอาชญากรรม 
เศรษฐกิจและสังคมต่างๆมากมาย ซึ่งบั่นทอนความสามารถในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
โดยปัญหายาเสพติดในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกไร้พรมแดน มีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้
เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรม มีการปรับเปลี่ยนไปทั้งในลักษณะประเภทของยาเสพติด กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหา
ยาเสพติด และสามมารถในการเข้าถึงยาเสพติดได้โดยง่ายทั้งในฐานะผู้ค้า ผู้ขาย ผู้เสพ และกลุ่มเสี่ยง
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้มากขึ้น ซึ่งทำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทำได้ยากลำบากมากข้ึน ยิ่งไป
กว่านั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็กำลังลุกลามเข้าสู่กลุ่มวัยรุ่นและพวกเขาเองกำลังกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงไป
อย่างเลี่ยงไม่ได้ 



โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้ตระหนักถึงปัญหาของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น จึงจัด
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี งบประมาณ 2564 ขึ้น เพ่ือให้นักเรียน
สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ พัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรือง
และเพ่ือให้นักเรียนได้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักกาลเทศะ การวางตัว การคบเพ่ือน การหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ท่ีเสี่ยง และรู้จักป้องกันปัญหายาเสพติด 
 2.เพ่ือตอบสนองนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานที่ดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียน มีระเบียบวินัย โดยใช้กิจกรรมที่สอดคล้องเป็นแนวทางท่ีปฏิบัติ 
 3.เพ่ือให้นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงมีพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็น
แนวทางปฏิบัติสู่กระบวนการพัฒนาและหลอมรวมพฤติกรรมโดยใช้กิจกรรมกับแนวที่ปฏิบัติ 
 4.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
 5.เพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาได้รับความช่วยเหลือ ได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม 
จากผู้ที่เป็นแกนนำ ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 6. เพ่ือให้มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพ่ือนในการ    
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขและอุบัติภัย 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย   
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 75 คนและนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จำนวน 1033 คน 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output)   
      1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ร้อยละ100 
      2.นักเรียนที่มีปัญหาได้รับความช่วยเหลือ ได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม  
จากผู้ที่เป็นแกนนำ ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง ร้อยละ 100 
      3.นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงมีพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็น
แนวทางปฏิบัติสู่กระบวนการพัฒนาและหลอมรวมพฤติกรรมโดยใช้กิจกรรมกับแนวที่ปฏิบัติ 
      4.มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตักเตือน แนะนำเพ่ือนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุขและอุบัติภัย ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcome)  
    1.นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนักเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพ
ติดตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 
    2.ครูและนักเรียนเกิดความตระหนักและกระบวนการร่วมคิด ร่วมกันปฏิบัติในการดูแลเอาใจใส่
ห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในชั้นเรียน และปลอดจากอุบัติภัย 
 



5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. เสนอโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 3. ดำเนินการตามแผน 
 กิจกรรมที่ 1 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย 
 - ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเดือนละ 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 1 
และ 15 ของทุกเดือน ณ ห้องปกครอง โครงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
 กิจกรรมที่ 2 ฟื้นฟูสถานที่บำบัดคลินิกเสมารักษ์ 
 - ดำเนินการฟื้นฟูและใช้งานสถานที่บำบัด คลินิกเสมารักษ์ จัดตั้งตู้เสมารักษ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
นักเรียนและบุคลากรบริเวณหน้าห้องปกครอง ตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ.2563 – กันยายน พ.ศ.2564 
 กิจกรรมท่ี 3 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
 -  จดักิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดบริเวณพ้ืนที่ตำบลคลองใหญ่ จัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยา
เสพติด ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
 กิจกรรมที่ 5 โรงพักจำลอง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

 - จัดอบรมนักเรียนแกนนำสารวัตรนักเรียน ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 - ดำเนินการปฏิบัติงานโรงพักจำลอง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมรวมกันระหว่างครู นักเรียนแกนนำ

สารวัตรนักเรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 กิจกรรมที่ 6 ห้องเรียนสีขาว 
 - กิจกรรมเตรียมความพร้อมห้องเรียนสีขาว ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนจัดตกแต่งห้องเรียน มีแผนผัง
คณะทำงานของเรียนสีขาวทุกห้อง จัดการประเมินห้องเรียนสีขาว ภายใน วันที่ 1-31 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 - จัดกิจกรรมสัมมนานักเรียนแกนนำห้องละ 5 คน ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563 
 - จัดทำรูปเล่มการบันทึกการปฏิบัติงานของนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว 4 ฝ่ายทุกห้องเรียน 
 - จัดประกวดห้องเรียนสีขาวดีเด่น ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
        4. ประเมินและสรุปผล 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง                
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1. ข้ันเตรียมการ 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

    
ต.ค. 63 นายสมฤทธิ์ ชาญสมร 

และคณะ 
2. ข้ันดำเนินการ       
กิจกรรมที่ 1ตรวจปัสสาวะ
หาสารเสพติดในร่างกาย 

  5,000 5,000 พ.ย. 63 –  
ส.ค. 64 

นายสมฤทธิ์ ชาญสมร 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 ฟ้ืนฟูสถานที่
บำบัดคลินิกเสมารักษ์ 

    พ.ย. 63 – 
ส.ค. 64 

นายสมฤทธิ์ ชาญสมร 
และคณะ 



กิจกรรมและคำชี้แจง                
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

 11,100  11,100 1 - 25 
มิ.ย. 64 

นายสมฤทธิ์ ชาญสมร 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 4 โรงพักจำลอง 
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

 11,200 2,000 13,200 พ.ย. 63 –  
ส.ค. 64 

นายสมฤทธิ์ ชาญสมร 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 5 ห้องเรียนสีขาว  2,800  2,800 1-30 มิ.ย. 
64 

นายสมฤทธิ์ ชาญสมร 
และคณะ 

3. ข้ันประเมินผล       

- สรุปผลการดำเนินงาน     ส.ค. 64 
นายสมฤทธิ์ ชาญสมร 
และคณะ 

 

กิจกรรม จำนวน รายการ 
ราคา / หน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
กิจกรรมที1่ ตรวจปัสสาวะ
หาสารเสพติดในร่างกาย 

2 กล่อง ชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ 
(ยาบ้า/กัญชา/ยาไอซ์) 

2,500.- 5,000.- 

กิจกรรมที2่ ฟื้นฟูสถานที่
บำบัดคลินิกเสมารักษ์ 

- - - - 

กิจกรรมที3่ วันต่อต้านยา
เสพติดโลก 

5 ป้าย ป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
(600 x 5 ป้าย) 

600.- 3,000.- 

6 ถ้วย ถ้วยรางวัล 1,200.- 7,200.- 
1 ป้าย ป้ายกิจกรรมการแข่งขัน 900.- 900.- 

รวม 11,100.- 
กิจกรรมที่ 4 โรงพักจำลอง 
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

40 ชิ้น ปลอกแขนสารวัตรนักเรียน 50.- 2,000.- 
140 คน ค่าอาหารนักเรียน  

40 x 1 มื้อ x 140 คน 
40.- 5,600 

140 คน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
40 x 2 มื้อ x 140 คน 

40.- 5,600 

รวม 13,200.- 
กิจกรรมที่ 5 ห้องเรียนสีขาว 

280 เล่ม 
สมุดบันทึกการปฏิบัติงานของนักเรียน
แกนนำห้องเรียนสีขาว 4 ฝ่าย 35
ห้อง*8เล่ม*20หน้า*0.5 บาท 

6 2,800 

รวมทั้งสิ้น 32,100 
 



6. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึง วันที ่20  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
 

7 งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  32,100 บาท 
 

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง   

  1. วัสดุอุปกรณ์บางชนิด เช่น ชุดตรวจสารเสพติด มีจำนวนไม่เพียงพอ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง   
  1. ใช้งบประมาณในจัดซื้ออย่างคุ้มค่าและติดต่อขอรับชุดตรวจจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง         
9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
   

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
1.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและเกิดความตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ร้อยละ 100 

 
1.รายงานผลการประเมิน
กิจกรรม 
2.การสังเกตพฤติกรรม 

 
- แบบประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

2.นักเรียนที่มีปัญหาได้รับความช่วยเหลือ ได้รับ
คำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม จากผู้ที่เป็น
แกนนำ ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 

1.ผลการประเมินกิจกรรม 
2.การสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

3.นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงมีพฤติกรรมที่อาจเป็น
ปัญหา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทางปฏิบัติสู่
กระบวนการพัฒนาและหลอมรวมพฤติกรรมโดยใช้
กิจกรรมกับแนวที่ปฏิบัติ 
ร้อยละ 100 

1.ผลการประเมินกิจกรรม 
2.การสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

4.มีนักเรียนแกนนำในห้องเรียนดูแลช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ตักเตือน แนะนำเพ่ือนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
อบายมุขและอุบัติภัย ร้อยละ 100 

1.ผลการประเมินกิจกรรม 
2.การสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1.นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ ความเข้าใจและเกิด
ความตระหนักเก่ียวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด
ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 

1.ผลการประเมินกิจกรรม 
2.การสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 



ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

2.ครูและนักเรียนเกิดความตระหนักและกระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมกันปฏิบัติในการดูแลเอาใจใส่ห้องเรียนให้
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในชั้น
เรียน และปลอดจากอุบัติภัย 

1.ผลการประเมินกิจกรรม 
2.การสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมิน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักกาลเทศะ การวางตัว การคบเพ่ือน การหลีกเลี่ยง สถานการณ์
ที่เสี่ยงและรู้จักการป้องกันปัญหายาเสพติด 
 2. นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงที่มีพฤติกรรมอาจเป็นปัญหา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นแนวทาง
ปฏิบัติสู่กระบวนการพัฒนาและหลอมรวมพฤติกรรมให้ดีขึ้น 
 3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักเกี่ยวกับโทษและพิษของยาเสพติด 
 4. ตัวแทนนักเรียนที่ผ่านการสัมมนาตามโครงการห้องเรียนสีขาว  นำความรู้ทักษะที่ได้จากการ 
สัมมนาไปดำเนินการห้องเรียนสีขาวทุกห้องเรียน 
        5  นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว  เกิดความตระหนักในการแสวงหาแนวทาง 
ส่งเสริมป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  โรคเอดส์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร อบายมุข และอุบัติภัย 
       6. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาว  เกิดกระบวนการร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติในการดูแล 
เอาใจใส่ห้องเรียนให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน  และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในชั้นเรียน และปลอดจากอุบัติภัย 
 7.  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้การป้องกันยาเสพติด  โรคเอดส์การตั้งครรภ
ก่อนวัยอันควร อบายมุข และอุบัติภัย 
 
 
 
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวกวินนา  และโวหาร)                     (นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย) 
 คร ูคศ.1                           หัวหน้างานแผนงาน       
                   
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ       ลงชื่อ............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นางกัญณิญาพัทน์  มนตรีวงษ์)                                      (นายสำเนา  บุญมาก) 
   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2564 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. เขียนโครงการ 18 ส.ค. 2563 นายสมฤทธิ์ ชาญสมร และคณะ 
2. เสนอโครงการ 21 ส.ค. 2563 นายสมฤทธิ์ ชาญสมร และคณะ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ก.ย 2563 นายสมฤทธิ์ ชาญสมร และคณะ 
4. ประชุมคณะกรรมการ 5 ก.ย 2563 นายสมฤทธิ์ ชาญสมร และคณะ 
5. กำหนดปฏิทิน 10 ต.ค 2563 นายสมฤทธิ์ ชาญสมร และคณะ 

6. 

ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 
กิจกรรมที ่1 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดใน
ร่างกาย 
 
กิจกรรมที่ 2 ฟื้นฟูสถานที่บำบัดคลินิกเสมารักษ์ 
 
กิจกรรมที ่3 วันต่อต้านยาเสพติด 
 
กิจกรรมที่ 4 โรงพักจำลอง โรงเรียนคลองใหญ่
วิทยาคม 
 
กิจกรรมที่ 5 เตรียมความพร้อมห้องเรียนสีขาว 
    - เตรียมความพร้อมห้องเรียนสีขาว 
    -  สัมมนานักเรียนแกนนำห้อง 

 
พ.ย. 2563 –  
ส.ค. 2564 
 
พ.ย. 2563–  
ส.ค. 2564 
25 มิ.ย. 2564 
 
22 พ.ค. 2564 
 
 
 
1-30 มิ.ย. 2564  
5 มิ.ย. 2564 

 
นายสมฤทธิ์ ชาญสมร และคณะ 

 
 

นายสมฤทธิ์ ชาญสมร และคณะ 
 

นายสมฤทธิ์ ชาญสมร และคณะ
คณะครูกลุ่มสาระฯ พลศึกษา 

นายสมฤทธิ์ ชาญสมร และคณะ 
 
 

นายสมฤทธิ์ ชาญสมร และคณะ 
 
 

7. ประเมินผล 20 ส.ค. 64 นายสมฤทธิ์ ชาญสมร และคณะ 
8. สรุปรายงานผล 31 ส.ค. 64 นายสมฤทธิ์ ชาญสมร และคณะ 
 


