
โครงการ   ส่งเสริมกิจการนักเรียน 

สนองยุทธศาสตร์ สพฐ ข้อที่  1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียน ข้อที ่ 3 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที ่  1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
สนองมาตรฐานที่           1 คุณภาพของผู้เรียน 
ด้านที่    2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน    
ตัวช้ีวัดที ่    1,2,3,4 
ลักษณะโครงการ      ใหม่       ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                นายภัทรวัฒน ์เขียวขจี 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            งานกิจการนักเรียน/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
             
 

1. หลักการและเหตุผล  
ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์

ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน ตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญ  รวมทั้ง  เจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  
การศึกษาตลอดชีวิตและการมีทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

ดังนั้นงานกิจการนักเรียน  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีการพัฒนาตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้ครอบคลุม รอบด้าน ทุกรูปแบบ ด้วยการน้อม
นำศาสตร์พระราชา  มาเป็นหลักแนวคิดและขับเคลื่อนในการวางแผน  ออกแบบกิจกรรม  ให้เหมาะสมต่อ
สถานการณ์และภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยยึดหลักการการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม  มีความ
พอเพียงและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือความมั่งคั่ง มั่นคง
และยังยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก 
3. เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น                       
   พ้ืนฐาน 

3. กลุ่มเป้าหมาย   
              นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จำนวน 1,003 คน   
 
 



4. เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ/ผลผลิต (Output)  

1. นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จำนวน 1,003 คน  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้
มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม 

2. นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จำนวน 1,003 คน ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้  
เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

3. นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จำนวน 1,003 คน  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ 
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ด้านคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcome)  
1. นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม 
2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. เสนอโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 3. ดำเนินการตามแผน 
 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

1. อบรมตัวแทนนักเรียนเชิญธงชาติและชักธงชาติให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 
2. คณะครูและนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ (กิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้า) เพ่ือสร้างความ

ตระหนักสำนึกรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย 
- สวดมนต์ไหว้พระ  แผ่เมตตาและสงบนิ่ง(ทำสมาธิ) 

   - กิจกรรมน้องไหว้พ่ี  นักเรียนไหว้ครู 
   - กิจกรรมสาระน่ารู้  ธรรมเกลาใจ ข่าวสาร ข้อมูล 
   - ฟังคำชี้แจง อบรมหน้าเสาธง โดยครูเวรประจำวันหรือผู้บริหาร 
   - กิจกรรมโฮมรูม โดยครูที่ปรึกษา 
  3.   เข้าแถวหลังเลิกเรียน (กิจกรรมหน้าเสาธงก่อนกลับบ้าน) 

 - นักเรียนเข้าแถวก่อนเลิกเรียนฟังคำชี้แจงแนะนำและปล่อยกลับบ้านโดยฝ่ายปกครอง   
  และครูเวรประจำวัน  

 กิจกรรมที่ 2 ประชาธิปไตย 
1. อบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสภานักเรียน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564  

ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
2. รณรงค์การใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นประเทศชาติสู่ชุมชนตามโอกาส 
 



  กิจกรรมที่ 3 เทิดไท้องค์ราชันย์ 
1. จัดพิธีถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 ในวันที่ 27  กรกฎาคม  2565 ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
2.   จัดกิจกรรมทำความดีเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  เช่นการลูกป่า  รักษา  

                สิ่งแวดล้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
   กิจกรรมที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย 

1. งานศาลเจ้าแม่ทับทิม อ.คลองใหญ่ จ.ตราด มกราคม 2565 
- สนับสนุนชุดการแสดงจากชุมนุมนาฏศิลป์ จำนวน 2 ชุด 
- นักเรียนระดับชั้น  ม.4  เข้าร่วมกิจกรรมแห่เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ 

2.   ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา  กรกฎาคม  2565 
 - นักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมพิธีหล่อเทียน ณ  วัดคลองใหญ่ 
 - จัดรถและขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา 

3.   วันมาฆบูชา วันที่  16 กุมพาพันธ์  2565 
 - นักเรียนระดับชั้น ม.2 ร่วมเวียนเทียน  ทำบุญ  ฟังธรรมเทศนา ณ  วัดคลองใหญ่ 

4.   ลอยกระทง  วันที่  19  พฤศจิกายน  2564 ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
      - นักเรียนทุกห้องเรียนส่งกระทงเข้าร่วมประกวด  
  5.   สุขสันต์วันปีใหม่ 30 ธันวาคม 2564 

6.   กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม 64) 
7.   กิจกรรมวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 64) 
8.   กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ (13-15 เมษายน 65) 
9.   กิจกรรมทำบุญปล่อยเรือ (17 เมษายน 65) 
10.  กิจกรรมถวายราชดุดี สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  (3 มิถุนายน 65) 
11.  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา (นักเรียนเข้าร่วมคือ ม.3) (12 กรกฎาคม 65) 

กิจกรรมที ่5 school on stage 
1. จัดชุดการแสดง 17 ชุด ในการแสดงงาน school on stage ระดับชั้น ม.2 , ม.5 , 
      ชุมนุมนาฏศิลป์ดนตรีไทยและดนตรีสากล ณ ตลาดสดอำเภอคลองใหญ่ในเดือน     
      มกราคม 2565 
2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานนักเรียน 

      กิจกรรมที่ 6 ไหว้ครู 
1. ประกวดพานไหว้ครูของแต่ละระดับชั้น  ในวันที่  9  มิถุนายน  2565 
2. จัดพิธีไหว้ครู (ศิษย์คลองใหญ่ฯ น้อมวันทา บูชาครู) 

   กิจกรรมที่ 7 วันแม่แห่งชาติ 
   1.   จัดพิธีถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ  
                  ในรัชการที่ 9  ในวันที่  11  สิงหาคม  2565 ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

         2.   มอบรางวัลแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู 

https://th-th.facebook.com/notes/631973063520161/


      กิจกรรมที่ 8 พัฒนางานกิจการนักเรียน 
                     1.   จัดซื้อวัสดุและตกแต่งห้องกิจการนักเรียน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องกิจการนักเรียน 
          กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมนักเรียนร่วมแข่งขันเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2565 

1. พฤษภาคม 2565 คัดเลือกนักเรียน ที่มีความถนัดทั้ง 4 ด้าน ด้านมารยาทไทย ด้าน
ฝีปากไทย ด้านรำไทย และด้านฝีมือไทย 

2. มิถุนายน 2565 ฝึกซ้อมนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์ความถนัดทั้ง 4 ด้าน 
3. กรกฎาคม 2565 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามวันและเวลาตามที่สภาสตรีแห่งชาติใน

พระบรม ราชินูปถัมภ์กำหนดแข่งขัน   
          กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมนักเรียนร่วมประกวดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและความเป็นไทย    
                     1.   คัดเลือกตัวแทนนักเรียนพระราชทาน     
                           - ระดับเขตพ้ืนที่ เดือน พฤศจิกายน 64 
                           - ระดับจังหวัด เดือน ธันวาคม 64   
                           - นักเรียนเข้ารับการประเมิน เดือน มกราคม 65  
                     2.   คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ - สิงหาคม 2565 
                     3.   คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   - กรกฎาคม 2565 
                     4.   คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นกรมกิจการเด็กกระทรวงพัฒนาสังคม - มิถุนายน 2565 
                     5.   คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นกระทรวงวัฒนธรรมและผู้คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
                     6.   ประกวด CSR จิตอาสา  - สิงหาคม 2565 
           กิจกรรมที่ 11 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      1.   การปลูกป่าชายเลน วันที่  11 สิงหาคม 65 
      2.   การคัดแยกขยะ   วันที่  23 ตุลาคม 64 
      3.   การปลูกหญ้าแฝก  วันที่ 11 พฤศจิกายน 64 
      4.   การบวชป่าชายเลนและป่าบก  วันที่  5 ธันวาคม 64 
           กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและปัญหาการคอร์รัปชั่น    
                    1.   แข่งขันประกวดวาดภาพ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและปัญหาคอร์รัปชั่น    
        2.   ครู นักเรียน ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาให้คำสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้าพระบรมฉายา 
                         ลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 10    
        3.   เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
       4.   ประเมินและสรุปผล 
           กิจกรรมที่ 13 TO BE NUMBER ONE 

1.   รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 65 
2.   รณรงค์วันต้านยาเสพติดโลก วันที่ 24 มิถุนายน 65 
3.   ส่งนักเรียนเข้าประกวดแกนนำเยาวชนเก่งและดี เดือน กุมภาพันธ์ 65 

 4. ประเมินและสรุปผล 



กิจกรรมและคำชี้แจง                ใน
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1. ขั้นเตรียมการ 
    -  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

    3 ก.ย. 2564 งานกิจการนักเรียน 

2. ขั้นดำเนินการ       
กิจกรรมที่ 1 อบรมธงไตรรงค์ - - - - พ.ย.64-มี.ค.65 งานกิจการนักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประชาธิปไตย - 1,200 - 1,200 9 ธ.ค. 64 งานกิจการนักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 เทิดไท้องค์ราชันย์ - - 2,010 2,010 27 ก.ค. 65 งานกิจการนักเรียน 
กิจกรรมที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และสืบสานประเพณีไทย 

      

- งานประจำปีศาลเจ้าแม่  
ทับทิม อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

- - 
 

- 
 

- 
 

ม.ค. 65 
งานกิจการนักเรียน 

- หล่อเทียนพรรษา เนื่องในวัน 
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

- - - - ก.ค. 65 งานกิจการนักเรียน 

- วันมาฆบูชา - - - - 16 ก.พ. 65 งานกิจการนักเรียน 
- ลอยกระทง   - 1,800 - 1,800 19 พ.ย. 65 งานกิจการนักเรียน 
- สุขสันต์วันปีใหม่ - - 1,500 1,500 30 ธ.ค. 64 งานกิจการนักเรียน 
- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9  - 800 - 800 13 ต.ค. 64 งานกิจการนักเรียน 
- กิจกรรมวันปิยมหาราช - 800 - 800 23 ต.ค. 64 งานกิจการนักเรียน 
- กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ - - - - 13-15เม.ย.65 งานกิจการนักเรียน 
- กิจกรรมทำบุญปล่อยเรือ - - - - 17 เม.ย. 65 งานกิจการนักเรียน 
- กิจกรรมถวายราชดุดี พระราชินี   - - 6,690 6,690 3 มิ.ย. 65 งานกิจการนักเรียน 
- กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา - - - - 12 ก.ค. 65 งานกิจการนักเรียน 
กิจกรรมที่ 5  School on stage - - 5,000 5,000 ม.ค. 65 งานกิจการนักเรียน 
กิจกรรมที่ 6  วันไหว้ครู - 1,800 1,250 3,050 9 มิ.ย. 65 งานกิจการนักเรียน 
กิจกรรมที่ 7  วันแม่แห่งชาติ   - - 4,180 4,180 11 ส.ค. 65 งานกิจการนักเรียน 
กิจกรรมที่ 8  พัฒนางานกิจการนักเรียน - - 9,575 9,575 ธ.ค. 64 งานกิจการนักเรียน 
กิจกรรมที่ 9  ส่งเสริมนักเรียนร่วมแข่งขัน
เยาวสตรีไทยดีเดน่ประจำปี2565 

- - 400 400 ก.ค. 65 ครอูดิศักดิ์ 

กิจกรรมที่ 10  ส่งเสริมนักเรียนร่วม
ประกวดสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

- 12,700 3,500 16,200 
พ.ย.64-
ม.ค.65 

ครูบัวภา 



กิจกรรมและคำชี้แจง                ใน
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
รวม

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 11 
การจัดการศึกษาเพ่ือ เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- 2,500 - 2,500 
ส.ค.65-ธ.ค 

65 
ครูบัวภา 

กิจกรรมที่ 12 
กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและปัญหา
การคอรัปชั่น 

- 600 144 744 8 ธ.ค.64 ครปูทุมรัตน์ 

กิจกรรมที่ 13  TO BE NUMBER ONE       

-  รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  - 600  600 31 พ.ค. 65 ครูอดิศักดิ์ 
-  รณรงค์วันต้านยาเสพติดโลก   600  600 24 มิ.ย. 65 ครูอดิศักดิ์ 
-  ส่งนักเรียนเข้าประกวดแกนนำเยาวชน
เก่งและดี 

500 1,750 - 2,250 ก.พ. 65 ครูอดิศักดิ์ 

3. ขั้นประเมินผล 
สรุปผลและประเมินผม การดำเนิน
กิจกรรม 

- - - - 20 ส.ค. 65 งานกิจการนักเรียน 

 
 

กิจกรรม จำนวน รายการ 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 1  อบรมธงไตรรงค์ - - - - 
     
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรประชาธิปไตย   รวม 1,200 
 1 ผืน ไวนิลป้ายกิจกรรม 600 600 
 1 ผืน ไวนิลป้ายหาเสียง 600 600 
     
กิจกรรมที่ 3  เทิดไท้องค์ราชันย์   รวม 2,010 
 15 แผ่น โฟมแผ่นหนา 1.5 นิ้ว 70 1050 
 10กระปุก สีน้ำอะคลิลิค (คละสี) 50 500 
  10 อัน แปรงทาสีขนาด 3 นิ้ว 40 400 
  2 ห่อ ไม้เสียบอาหาร 30 60 
      
      



กิจกรรม จำนวน รายการ 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 4  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
และ สืบสานประเพณีไทย 

  
รวม 6,990 

1. งานประจำปีศาลเจ้าแม่  - - - - 
ทับทิม อ.คลองใหญ่  จ.ตราด     
2. หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา - - -  
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา     
3. วันมาฆบูชา - - - - 
4. ลอยกระทง 10  ช้ิน ของรางวัล 150 1,800 
5. วันปีใหม่ 1 ม้วน ผ้ามุ้งขาวทำบุญบวชป่าตะเคียน 1,500 1,500 
6. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 1 แผ่น ป้ายไวนิล 800 800 
7. กิจกรรมวันปิยมหาราช 1 แผ่น ป้ายไวนิล 800 800 
8. กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ - - - - 
9. กิจกรรมทำบุญปล่อยเรือ - - - - 
10.กิจกรรมถวายราชดุดี  15 แผ่น โฟมแผ่นหนา 1.5 นิ้ว 70 1050 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   10กระปุก สีน้ำอะคลิลิค (คละสี) 50 500 
 10 ด้าม แปรงทาสีขนาด 3 นิ้ว 40 400 
 8 กระปุก กาวลาเท็กซ์ 55 440 
 4 กระป๋อง สีน้ำ (สีทอง) 300 1200 
 2 ปี๊บ ทินเนอรA์AA (ปี๊บ 11 กิโลกรัม) 150 300 
 40 กล่อง เข็มหมุด 70 2,800 
11. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา - -  - 
     
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรม School on Stage   รวม 5,000 
 10 ชุด ชุดการแสดง 500 5,000 
     
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมวันไหว้ครู   รวม 3,050 
 10 แผ่น โฟมแผ่นหนา 1.5 นิ้ว 70 700 
  5 กระปุก สีน้ำอะคลิลิค (คละสี) 50 250 
  1 กระป๋อง สีน้ำ (สีทอง) 300 300 
  12 รางวัล ของรางวัล 150 1,800 
      
      



กิจกรรม จำนวน รายการ 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ     รวม 4,180 
  32 ต้น ต้นไม้ 40 1,280 
 32 ถุง ดินปลูกต้นไม้ 20 640 
 32 พวง พวงมาลัยดอกไม้สด 30 960 
 15 แผ่น โฟมแผ่นหนา 1.5 นิ้ว 70 1050 
 5 กระปุก สีน้ำอะคลิลิค (คละสี) 50 250 
       
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพัฒนางานกิจการ   รวม 9,575 
 1 ตัว เครื่องยิงบอร์ด 1500 1500 
 3 กล่อง ลวดยิงบอร์ด ขนาด 12x10 มม. 40 120 
 2 กล่อง กระดาษ A4 80 แกรม 560 1,120 
 4 ห่อ กระดาษการ์ด 180 90 360 
 3 ห่อ กระดาษโฟโต้ A4 180 แกรม  180 540 
 1 แพ็ค แฟ้มสันกว้าง A4 สัน 3 น้ิว แพ็ค 6 เล่ม  390 390 
 30 ม้วน เทปผ้าแลคซีน 35 1050 
 12 ม้วน กระดาษกาวคละสี 25 300 
 20 ม้วน กระดาษเยื่อกาว 2 หน้า 20 400 
 3 แพ็ค ลวดเสียบกระดาษ (แพ็ค 10  กล่อง) 110 330 
 1 กล่อง ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 35 (กล่อง24แพ็ค) 240 240 
 1 กล่อง ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 (กล่อง 24แพ็ค) 210 210 
 1 ชุด 

หมึกเตมิเครื่องพิมพ์ Canon สีเหลือง แดง 
น้ำเงิน ดำ 960 960 

 3 กิโลกรัม ลวดชุบสังกะสี 110 330 
 1 เล่ม สมุดเสนอเซ็น 150 150 
 5 กล่อง คลิปดำสองขา เบอร์ 110 25 125 
 5 กล่อง คลิปดำสองขา เบอร์ 111 20 100 
 8 ห่อ ลวดพันก้านต้นเบอร์ 18 55 440 
 2 อัน  เครื่องเย็บกระดาษ (แม็กซ์ HD50) 320 640 
 3 อัน เครื่องเย็บกระดาษ (แม็กซ์ HD10) 90 270 
 1 ตัว เครื่องยิงบอร์ด 1500 1500 
 3 กล่อง ลวดยิงบอร์ด ขนาด 12x10 มม. 40 120 
 2 กล่อง กระดาษ A4 80 แกรม 560 1,120 



กิจกรรม จำนวน รายการ 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 9  ส่งเสริมนักเรียนร่วมแข่งขัน   รวม 400 
เยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2565 2 ห่อ กระดาษโฟโต้ A4 180 แกรม 180 360 
 8 แผ่น กระดาษสี 5 40 
     
กิจกรรมที่ 10  ส่งเสริมนักเรียนร่วม   รวม 16,200 
ประกวดสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและ 28 เล่ม ค่าเข้าเล่มและถ่ายเอกสาร 100 2,800 
ความเป็นไทย 2 ชุด ค่าหมึก 960 1,920 
 2 กล่อง กระดาษ A4 560 1,120 
 2 ห่อ กระดาษโฟโต้ 180 360 
 1 ห่อ กระดาษปก 100 100 
 

198 คน 
ค่าอาหารการประเมินนักเรียน
พระราชทาน ครั้งละ 50/คน 3ครั้ง 

50 9,900 

     
กิจกรรมที่ 11  การจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

  รวม 2,500 

สิ่งแวดล้อม 50 คน ค่าอาหาร 50 2,500 
     
กิจกรรมที่ 12  กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อ-   รวม 744 
ต้านการทุจริตและปัญหาการคอร์รัปชั่น 1 ป้าย ป้ายไวนิล เดินรณรงค์ 600 600 
 12 ด้าม ปากกาเคมี คละสี 12 144 
     
กิจกรรมที่ 13  TO BE NUMBER ONE     รวม 8,250 
1.รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  1 ป้าย ป้ายรณรงค์ ไวนิล 600 600 
2.รณรงค์วันต้านยาเสพติดโลก  1 ป้าย ป้ายรณรงค์ ไวนิล 600 600 
3.ส่งนักเรียนเข้าประกวดแกนนำ 3 ชุด ค่าชุดแสดง 500 1,500 
เยาวชนเก่งและดี  ค่าแต่งหน้า ทำผม 500 500 
 1 วัน ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 3 คน 50 150 
 1 วัน ค่าเบี้ยเลี้ยงครู (2 คน) 50 100 
     

รวมทั้งสิ้น 59,889 
 
 



6. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ถึง วันที่ 20 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2565 
สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
7 งบประมาณ 
 59,889 บาท 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง   
                    1.  นโยบายของการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้มีการเพ่ิมเติมกิจกรรมเพ่ือให้ 
                         สอดคล้องกับนโยบาย 
           2.  สถานการณ์ในอนาคตไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอนทำให้มีความต้องการในการจัดซื้อ 
                         วสัดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับโครงการ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง   
           1.  ปรับกิจกรรมตามเงื่อนไขให้สอดคล้องและบริหารจัดการตามโครงการ 

          2.  บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงวัตถุอุปกรณ์ตามระเบียบ 
 
 

9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จำนวน 1,003 

คน  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีความสมบูรณ์
ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม 

2. นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จำนวน 1,003 
คน ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ เป็นผู้มีคุณธรรม   
 

 
การสังเกต 
 
 
 
การสังเกต 
 
 
 

 
แบบสังเกต 
 
 
 
การสังเกต 
 
 
 

3. จริยธรรม  ระเบียบวินัย  เป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

3.   นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จำนวน 1,003  
     คน  ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ นักเรียนมี 
     คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

  



ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   

1. นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
อารมณ์  และสังคม 

2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

3. นักเรยีนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ
สำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การสอบถาม 
 
การสอบถาม 
 
 
การสอบถาม 

แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย   เป็นพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ครูได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับผู้เรียน 
5. โรงเรียนได้นักเรียนที่มีคุณภาพและศักยภาพที่เป็นกำลังสำคัญต่อพลเมืองไทยเป็นพลเมืองโลก 

 

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ         ลงชื่อ...........................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 

         (นายภัทรวัฒน์ เขียวขจี)                        (นางสาวปริศนา  พิมพ์ช่วย) 

              ครูชำนาญการ                                                หัวหน้างานแผนงาน       

                   

     

                       

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ        

      (นางกัญนิญาพัทธ์  มนตรีวงษ์)                                 (นายกฤษณะวัฒณ์ พานทอง) 

       หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                             รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

 

    

                               ลงชื่อ............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 

                                          (นายสำเนา  บุญมาก) 

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 



ปฏิทินการปฏิบัติงาน  

โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน  ประจำปีงบประมาณ 2565 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 

 

ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เขียนโครงการ 27 ส.ค. 2564 งานกิจการนักเรียน 

2. เสนอโครงการ 3 ก.ย. 2564 งานกิจการนักเรียน 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 15 ก.ย 2565 งานกิจการนักเรียน 

4. ประชุมคณะกรรมการ 22 ก.ย 2564 งานกิจการนักเรียน 

5. กำหนดปฏิทิน 22 ต.ค 2564 งานกิจการนักเรียน 

6. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 อบรบธงไตรรงค์ 

กิจกรรมที่ 2 ประชาธิปไตย 

กิจกรรมที่ 3 เทิดไท้องค์ราชันย์ 

กิจกรรมที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณี

ไทย 

4.1 งานศาลเจ้าแม่ทับทิม อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 

- สนับสนุนชุดการแสดงจำนวน 2 ชุด 

4.2 ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 

- จัดพิธีหล่อเทียน 

- จัดรถและขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาพรรษา 

4.3 วันมาฆบูชา 

- นักเรียนร่วมเวียนเทียน  ทำบุญ  ฟังธรรมเทศนา 

4.4 ลอยกระทง 

4.5 สุขสันต์วันปีใหม่ 

4.6 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 

4.7 กิจกรรมวันปิยมหาราช 

4.8 กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 

4.9 กิจกรรมทำบุญปล่อยเรือ 

4.10 กิจกรรมถวายราชดุดี พระราชินี   

 

พ.ย.64-มี.ค.65 

9 ธ.ค. 64 

27 ก.ค. 65 

 

 

ม.ค. 65 

 

ก.ค. 65 

 

 

16 ก.พ. 65 

 

19 พ.ย. 64 

30 ธ.ค. 64 

13 ต.ค. 64 

23 ต.ค. 64 

13-15 เม.ย 65 

17 เม.ย. 65 

3 มิ.ย. 65 

 

งานกิจการนักเรียน 

งานกิจการนักเรียน 

งานกิจการนักเรียน 

 

 

งานกิจการนักเรียน 

 

งานกิจการนักเรียน 

 

 

งานกิจการนักเรียน 

 

งานกิจการนักเรียน 

งานกิจการนักเรียน 

งานกิจการนักเรียน 

งานกิจการนักเรียน 

งานกิจการนักเรียน 

งานกิจการนักเรียน 

งานกิจการนักเรียน 



ที ่ รายการ/กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

4.11 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 

กิจกรรมที่ 5 school on stage 

กิจกรรมที่ 6 ไหว้ครู 

กิจกรรมที่ 7 วันแม่แห่งชาติ 

กิจกรรมที่ 8 พัฒนางานกิจการนักเรียน 

กิจกรรมที่ 9 ส่งเสริมนักเรียนร่วมแข่งขันเยาวสตรีไทยดีเด่น

ประจำปี 2562 

กิจกรรมที่ 10 ส่งเสริมนักเรียนร่วมประกวดสืบสานประเพณี 

วัฒนธรรมและความเป็นไทย 

กิจกรรมที่ 11 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและ

ปัญหาการคอร์รัปชั่น 

กิจกรรมที่ 13 TO BE NUMBER ONE 

13.1 รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  

13.2 รณรงค์วันต้านยาเสพติดโลก  

13.3 ส่งนักเรียนเข้าประกวดแกนนำเยาวชนเก่งและดี 

12 ก.ค. 65 

ม.ค. 65 

9 มิ.ย. 65 

11 ส.ค. 65 

ธ.ค. 65 

ก.ค. 65 

 

พ.ย.64-ม.ค.65 

 

ส.ค.65-ธ.ค 65 

 

8 ธ.ค.64 

 

 

31 พ.ค. 65 

24 มิ.ย. 65 

ก.พ. 65 

งานกิจการนักเรียน 

งานกิจการนักเรียน 

งานกิจการนักเรียน 

งานกิจการนักเรียน 

งานกิจการนักเรียน 

ครอูดิศักดิ์ 

 

ครูบัวภา 

 

ครูบัวภา 

 

ครปูทุมรัตน์ 

 

 

ครูอดิศักดิ์ 

ครูอดิศักดิ์ 

ครูอดิศักดิ์ 

7. ประเมินผล 10 ส.ค. 65 งานกิจการนักเรียน 

8. สรุปรายงานผล 20 ส.ค. 65 งานกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


