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ค ำอนุมัติ 
 

           แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้จัดท าขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของโรงเรียนศรีบุณยานนท์  และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ข้าพเจ้าจึงขอรับรอง
ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 

  
 

                                                           (นางพรรษชล  บุญคง) 
                                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                                                โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
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ค ำน ำ 
 

 โรงเรียนศรีบุณยานนท์  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการด าเนินงาน และขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้  มีสาระส าคัญประกอบด้วย 4 ส่วน 
 ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ส่วนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนท่ี 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 และ
ส่วนท่ี 4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้  จะบรรลุผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีก าหนดได้ 
ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนศรีบุณยานนท์  ตลอดจนหน่วยงานทางการ
ศึกษาภายนอก  เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ และเป็นสากล 
 

     ว่าท่ีร้อยเอก 

(ณัฐธนพงษ์    ทองพลับ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนศรีบุณยำนนท์ 

 

 

 
 
 
 
 
ที่ตั้ง 211  ถนนนนทบุรี  ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี    

จังหวัดนนทบุรี  11000        
โทรศัพท์ 0-2969-1402-3                   
โทรสำร  0-2527-8827                         

 เว็บไซด์  www.sb.ac.th 
อักษรย่อ ศ.บ. (เดิม น.บ.1)              
ก่อตั้ง  26  กรกฎาคม 2451                 
พื้นที่  17 ไร่  2  งาน 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน 

    โรงเรียนศรีบุณยานนท์  ใช้สัญลักษณ์รูปทั่ง  และเข็ม 
                                ซึ่งออกแบบในสมัยอาจารย์ฉัตร อินทรลักษณ์ (ผู้บริหารโรงเรียนศรีบุณยานนท์)  
                                             ความหมายคือ   ความส าเร็จที่ต้องใช้ความพยายามดุจฝนทั่งให้เป็นเข็ม 
 

สีและธงประจ ำโรงเรียน 

โรงเรียนศรีบุณยำนนท์ใช้ สีม่วง และ สีชมพู เป็นสีประจ ำโรงเรียน 

สีม่วง หมายถึง   ความเป็นผู้มีน้ าใจ มั่นคง อดทน หนักแน่น มีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

สีชมพู  หมายถึง  ความเป็นผู้เจริญ ก้าวหน้าแตกฉานในวิชาการเทิดทูนชาติ   

ศาสนาพระมหากษัตริย์ และเป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย 

ธง หมายถึง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน แบ่งเป็น  2 แถบ เท่าๆ 

กันแถบบนเป็นสีม่วง แถบล่างเป็นสีชมพู 

พุทธสุภำษิตประจ ำโรงเรียน วิริเยน ทุกขมจฺเจติ หมายความว่า คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรท าดีมีคุณธรรม น าชุมชนร่วมพัฒนา 
ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน   ต้นทองกวำว เป็นสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน  ทองกวาวมีดอกสีแสดสวยงาม   
จะออกดอกช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งดอกจะบานสะพรั่งพร้อมกันอันเป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่นสมหวัง 
ที่นกัเรียนศรีบุณยานนท์จะส าเร็จการศึกษา
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แผนผังอำคำรต่ำงๆ โรงเรียนศรีบุณยำนนท์ 
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โรงเรียนศรีบุณยำนนท์   ตั้งอยู่ที่ 211  ถนนนนทบุรี ต าบลสวนใหญ่  อ าเภอเมืองนนทบุรี   

จังหวัดนนทบุรี เดิมชื่อว่า “โรงเรียนวัดท้ายเมือง”   ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2451  

ด้วยความคิดริเริ่มของ หลวงพ่อพระครูเดช ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ร่วมกับพระยาสยามนนทเขตขยัน  

ปลัดจังหวัดนนทบุรีในสมัยนั้น และเปิดท าการสอนในระดับประถมศึกษา โดยมีครูชอบ  มีชูเวท เป็นครูใหญ่ 

 ในปี พ.ศ.2476 ทางราชการได้ยกฐานะโรงเรียนวัดท้ายเมืองขึ้นเป็น โรงเรียนประจ าจังหวัด

นนทบุรี  ใช้อักษรย่อว่า น.บ.1 โรงเรียนเปิดท าการสอนถึงระดับมัธยมศึกษา จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2470 ได้สร้าง

อาคารเรียนถาวรหลังแรก เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อพระครูเดช พระยาศิริชัย

บุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขุนศิริแมน จ่าศาลจังหวัดนนทบุรี และนายซิวซิงอ๊วน ศรีบุญเรือง 

ผู้อ านวยการบริษัทพัฒนาการ เป็นก าลังส าคัญในการจัดหาทุนในครั้งนั้น และในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470

พระเจ้าวรวงศเ์ธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ขณะด ารงต าแหน่งพระยศเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัติ 

เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารถาวรหลังแรก ประทานนามโรงเรียนว่า   

“ศรีบุณยานนท”์ และได้นามทางราชการว่า “โรงเรียนประจ าจังหวัดนนทบุรี ศรีบุณยานนท์” มีครูชื่น นิวาศะบุตร 

ด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรก  

    ปัจจุบันโรงเรียนศรีบุณยานนท์มีอาคารเรียนทั้งหมด ๙ อาคารซึ่งได้จัดสร้างจากเงิน

งบประมาณและจากผู้มีจิตศรัทราบริจาค นอกจากนี้ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์

พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา  

และศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคกลางตอนบน 

                ในปีพ .ศ .2526 และพ.ศ .2540 โ รง เรี ยนศรีบุณยานนท์  ได้ รั บการคัด เลื อกจาก

กระทรวงศึกษาธิการให้เป็น โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนศรีบุณยานนท์   

มีผู้บริหารจ านวน 22 คน ในปีปัจจุบัน ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ ์ ทองพลับ เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 

 
 

 

ประวัติโรงเรียนศรีบุณยำนนท์ 
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            หลวงพ่อพระครูเดช  อดีตเจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง    ผู้ริเริ่มและก่อตั้งโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 

พระครูเดช พระผู้มีอุปการะคุณ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จนเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาจนมาถึงปัจจุบัน 
พระครูเดช เกิดวันจันทร์ ขึ้น 11 ค่ า เดือน 3 ปีจอ พุทธศักราช 2403 ณ บ้านศาลเจ้า   ต.บางกระสอ อ.เมือง  

จ.นนทบุรี โยมบิดาชื่อ นายเผือก โยมมารดาชื่อ นางโต   เมื่อเจริญวัย โยมบิดามารดาได้น าท่านมาฝากไว้ที่วัด

ท้ายเมือง เพ่ือศึกษาเล่าเรียนจากท่านหลวงพ่อเนียมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้น เมื่อเรียนจบท่านได้กลับไปช่วย

บิดามารดา ท าสวนท านาระยะหนึ่ง อายุ 22 ปี ท่านได้กลับมาอุปสมบท ณ วัดกลางบางซื่อ เมือ่ พ.ศ. 2426  

ท่านได้กลับมาอยู่กับหลวงพ่อเนียม ณ วัดท้ายเมือง เพื่อมาปฏิบัติรับใช้หลวงพ่อเนียม และศึกษาพระธรรมวินัย

จนหลวงพ่อเนียมถึงแก่มรณภาพ พระครูเดชได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ด้านการศึกษา ท่านได้สอน

หนังสือแก่เด็กๆ บุตรชาวบ้านในสมัยนั้น  พ.ศ.2438 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในสมัยนั้นได้จัดตั้งโรงเรียน

ประชาบาลขึ้นในวัด และแต่งตั้งให้ท่านพระครูเดช  เป็นกรรมการการศึกษา และบริหารการศึกษาข้ึน ในวัดท้าย

เมือง ต้ังโดยเป็นโรงเรียนเล็กๆ ใช้ศาลาการเปรียญหลังเก่าของวัดเป็นที่เรียนหนังสือ มีเด็กมาเรียนมากข้ึน ท าให้

สถานที่เรียนไม่เพียงพอ ท่านจึงพยายามขยายที่เรียนโดยเชิญชวนชาวบ้าน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพ่ือ

ก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นสถานที่เรียนมั่นคงขึ้น ตั้งชื่อว่า โรงเรียนวัดท้ายเมือง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2451 ต่อมา

โรงเรียนเจริญขึ้น จึงโอนเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนประจ า

จังหวัดนนทบุรี  ท่านพระครูเดชท่านมีพระคุณอันสูงส่งที่ได้ช่วยให้บุตรหลานมีการศึกษาเป็นคนดีต่อสังคมและ

ประเทศชาติ ในด้านศาสนาท่านมีศีล จารวัตรน่าเลื่อมใส ตั้งมั่นในศีลธรรมเสมอมา พ.ศ. 2478 กระทรวงศึกษาธิการ 

และกรรมการศึกษาได้มอบต าแหน่งพัดยศให้ท่านเป็น“พระครูเดช” ในบั้นปลายชีวิต แม้ท่านจะชราภาพท่านท า

ประโยชน์แก่สังคมมิได้ขาด ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดท้ายเมือง ให้มีบริเวณร่มรื่นน่าปฏิบัติธรรม และออกทุนทรัพย์

ปฏิสังขรณ์วัดอื่นๆ เช่นวัดน้อย อันเป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดนนทบุรี อีกด้วย 

 พ.ศ. 2579  ท่านเริ่มอาพาธ แต่ท่านก็ยังอดทนท างานเรื่อยมา จนกระทั่ง วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 

2479 ขึ้น 3 ค่ า เดือนอ้าย ปีชวด ท่านได้ถึงแก่มรณภาพ สิริรวมอายุ 75 ปี  

 

 

ประวัติพระครูเดช 



6 
  

  

 
 

• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

• วัดท้ายเมือง 

• มูลนิธิศรีบุณยานนท์ 

• สมาคมศิษย์เก่าศรีบุณยานนท์ 

• สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 

• คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

• มูลนิธิบุญช่วย - ลัดดาวัลย์ ๒ 

• โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 

• ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี 

• ศูนย์สะเต็มศึกษา 

• ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.1 วิชาชีววิทยา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนศรีบุณยำนนท์  จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

 
 
 

    1. งำนสนง.กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
   2. งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
   3. งำนจัดกำรเรียนกำรสอน 
   4.  งำนวัดผลประเมินผล 
   5. งำนทะเบียนและเทียบโอนผลกำร 
 เรียนรู้ 
   6. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำ     
   7. งำนพัฒนำส่ือนวัตกรรมและ 
       เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ 
   8. งำนจัดตำรำงสอน 
   9. งำนนิเทศวิชำกำร 
 10. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
 11. งำนชุมชนสัมพันธ์ 
 12. งำนรับนักเรียนจัดท ำส ำมะโน 
 ผู้เรียน 
 13. งำนจัดหนังสือแบบเรียน   
 14. ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย 
 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
 

 1. งำนสนง.งำนบริหำรงำนทั่วไป 
   2. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   3. งำนจัดระบบกำรบริหำรและ
พัฒนำองค์กร 
   4. งำนส่งเสริมสนับสนุนบริหำรงำน 
   5. งำนส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำกำร
แก่ชุมชน 
   6. งำนอำคำรสถำนที่สภำพแวดล้อม 
   7. งำนประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำ 
   8. งำนสัมพันธ์ชุมชนและองค์กร
ต่ำงๆ 
   9. งำนพัฒนำส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ      
 10. งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 11. งำนสวัสดิกำรสถำนศึกษำ 
 12. งำนยำนพำหนะ.  
 13.  งำนประชำสัมพันธ์ 
 14. ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย 

 

กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 

  1. งำนสนง.บริหำรงำนกิจกำร
นักเรียน 
   2. งำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน 
   3. งำนประสำนและพัฒนำเครือข่ำย 
 กำรศึกษำ 
   4.  งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   5. งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
       และประชำธิปไตย 
   6. งำนส่งเสริมประชำธิปไตยใน 
 โรงเรียน 
   7. งำนรักษำควำมปลอดภัยและ 
 จรำจร 
   8. งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำสำร 
       เสพติดและโรคเอดส์ 
   9. งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
นักเรียน 
 10. งำนระดับชั้นและคณะสี 
  11.ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย 

 

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณบุคคลฯ

1. งำนสนง.กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
  และแผน 
   2. งำนธุรกำร / สำรบัญ 
   3. งำนนโยบำยและแผนงำน 
งบประมำณ 
   4.  งำนตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน  
และ รำยงำนผล 
   5. งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนด 
 ต ำแหน่ง 
   6. งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุน 
เพื่อกำรศึกษำ 
   7. งำนบริหำรกำรเงินและบัญชี 
   8. งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 
   9. งำนจัดระบบควบคุมภำยใน 
 10. งำนสรรหำ บรรจุแต่งตั้งและงำน 
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
 11. งำนวินัย กำรรักษำวินัยและกำรออก 
จำกรำชกำร 
 12. งำนแผนงำน  /ส ำนักงำนงบประมำณ 
 13.งำนระบบสำรสนเทศ 
 14.งำนพัฒนำระบบกำรประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำ    
  15.ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย   
ำ      

 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ 

มูลนิธิศรีบุณยำนนท์ 
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 

สมำคมศิษย์เก่ำศรีบุณยำนนท์ 

สมำคมผู้ปกครองและครูฯ 

รองผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร 

7 
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ประเภทบุคลำกร 
จ ำนวน 

ชำย หญิง รวม 

ผู้บริหาร 5 - 5 

คร-ูอาจารย์ 23 79 102 

ครูอัตราจ้างอบจ. 7 8 15 

ลูกจ้าง สพฐ. - 2 2 

ครูต่างชาติ 3 3 6 

ลูกจ้างส านักงาน 7 10 17 

พนักงานราชการ 2 - 2 

ลูกจ้างประจ า 3 - 3 

ลูกจ้างชั่วคราว 5 1 6 

รวม 55 103 158 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่  5 พฤษภำคม 2564 

 

 

ข้อมูลบุคลำกร 
 

แผนภูมแิสดงข้อมลูบุคลำกร 
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ประเภทบุคลำกร ชำย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหาร 5 - 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 11 12 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 14 20 34 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4 12 16 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2 16 18 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 4 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 5 2 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1 9 10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 5 10 15 
อ่ืนๆ (กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) - 5 5 

รวม 41 89 130 
 

 
          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภำคม 2564 

 

 

ข้อมูลครูจ ำแนกตำมสำยงำน 

 

แผนภูมแิสดงจ ำนวนครจู ำแนกตำมสำยงำน 
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ครู คศ.4 ครู คศ.3 ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย รวม

จ ำนวน

  
 

 

ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 

ชำย หญิง รวม 

ครู คศ.4 - - - 

ครู คศ.3 5 17 22 

ครู คศ.2 7 16 23 

ครู คศ.1 11 28 39 

ครูผู้ช่วย 5 18 23 

รวม 28 79 107 

 
                    

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภำคม 2564 

 

 
 

ข้อมูลครูจ ำแนกตำมต ำแหน่ง 
 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนครูจ ำแนกตำมต ำแหน่ง 
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ระดับชั้น ชำย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 229 210 439 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 220 203 423 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 246 186 432 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 167 181 348 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 147 170 317 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 160 303 

รวม 1,152 1,110 2,262 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ข้อมูล ณ  1 มิถุนำยน 2564 

 

 

 

ข้อมูลนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้น 

 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดบัช้ัน 
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แผนภูมิแสดงจ ำนวนบุคลำกรทั้งโรงเรียน 
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. 

 

ประเภทบุคลำกร 
จ ำนวน 

ชำย หญิง รวม 

ผู้บริหำร 5 - 5 

ครู-อำจำรย์ 23 79 102 

ครูอัตรำจ้ำง อบจ. 7 8 15 

ลูกจ้ำง สพฐ. - 2 2 

ครูต่ำงชำติ 3 3 6 

ลูกจ้ำงส ำนักงำน 7 10 17 

ลูกจ้ำงประจ ำ 3 - 3 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 5 1 6 

นักเรียน 1,152 1,110 2,262 

รวม 1,205 1,213 2,418 

  
 

 

 

 
 

  

ข้อมูล ณ 1 มิถุนำยน 2564 

 

 

ข้อมูลบุคลำกรทั้งโรงเรยีน 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน(O-NET) 
ระดับมธัยมศึกษำปีที่ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน(O-NET) 
ระดับมธัยมศึกษำปีที่ 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

โรงเรียนศรีบุณยำนนท์ 
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วิสัยทัศน์โรงเรียนศรีบุณยำนนท์ 
 

 

สถำนศึกษำชั้นน ำ มีคุณภำพมำตรฐำนสำกล ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งศตวรรษท่ี 21 
 

พันธกิจ 
 

1. ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

3. พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 

4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีคุณภาพ 

5. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เป้ำประสงค ์
 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทักษะอาชีพ และพัฒนาสู่สากล 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลโดยใช้ HAPPY MODEL ในการขับเคลื่อนสู่

ความส าเร็จ 

 
 

 

 
H Human  คน 

 

A Ability  ความสามารถ 
 

P Participation การมีส่วนร่วม 
 

P Performance การท าให้ส าเร็จ มีประสิทธิภาพ 
 

Y Yield  เป็นที่ยอมรับ 

ส่วนที่  2 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำโรงเรียนศรีบุณยำนนท์ 

 

 

รูปแบบกำรบริหำรสถำนศึกษำ HAPPY MODEL           
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อัตลักษณ์โรงเรียนศรีบุณยำนนท์ 
 

ลูกแม่ศรีคนดี  ใต้ร่มบารมีพระปกเกล้า 
 

 
เอกลักษณ์โรงเรียนศรีบุณยำนนท์ 

 
หนึ่งในเมืองนนท์  สร้างคนคุณภาพ 

 
 

ค ำขวัญประจ ำโรงเรียน 
 

สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน เพียรท าดี มีคุณธรรม น าชุมชนร่วมพัฒนา 
 

ค่ำนิยม 
 

มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 

พุทธสุภำษิตประจ ำโรงเรียน 
 

วิริเยน ทุกขมจฺเจติ 
 

หมายความว่า  คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
 

รักเกียรติ รักงาน บริการอย่างกัลยาณมิตร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแหง่ศตวรรษที ่21 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

 

กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ HAPPY MODEL ในการขับเคลื่อนความส าเร็จสู่มาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบการใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการบริหารจัดการและการ 

     จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
โรงเรียนศรีบุณยำนนท์ 
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ส่วนที่ 3 

รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม 
โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
กิจกรรมดังนี้ 
   

-    กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย 
- กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 
- กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ระดับชั้น ม.1, ม.4 
- กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
- กิจกรรมวันเกียรติยศ 
- กิจกรรมส่งเสริมการสอบวัดความรู้ O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 
- กิจกรรมสอนเสริม O-NET, GAT, PAT นักเรียนระดับชั้น ม.6 
- กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
- กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมรับนักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 
- กิจกรรมวันวิชาการ (ศรีบุณยาวิชาการ) 
- กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้น ม.3, ม.6 
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
- กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน 
- กิจกรรมเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปัจฉิมนิเทศ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียน ชั้น ม.6 
- กิจกรรมการน าเสนอผลงานนักเรียนรายวิชาการ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 

Study : IS) ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
- ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ส่วนที ่3 

รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
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- เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
- Smart Maths ต่อยอดสู่อัจฉริยะภาพ ม.ต้น 
- พิชิต O-net ม.3 ปี 2564 
- ค่ายศึกษาสิ่งแวดล้อม ณ สะแกราช 
- Gifted-Sci Summer Camp 
- Sci - Math Problem ss3 
- การแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับประถมศึกษา 
- Math Avenger 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย 
- กิจกรรม STEM Challenge Party 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานและส่งเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน 
- กิจกรรมส่งครูเข้ารับการอบรมฯ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ , ผู้น ายุวกาชาด 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล  
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่ควำมเป็นเลิศทุกระดับ 
โครงกำร กำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
กิจกรรมดังนี้ 

 

- กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย 
- กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 
- กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ระดับชั้น ม.1, ม.4 
- กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
- กิจกรรมวันเกียรติยศ 
- กิจกรรมส่งเสริมการสอบวัดความรู้ O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 
- กิจกรรมสอนเสริม O-NET, GAT, PAT นักเรียนระดับชั้น ม.6 
- กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
- กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมรับนักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 
- กิจกรรมวันวิชาการ (ศรีบุณยาวิชาการ) 
- กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้น ม.3, ม.6 
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- กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
- กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน 
- กิจกรรมเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปัจฉิมนิเทศ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียน ชั้น ม.6 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
- กิจกรรมการน าเสนอผลงานนักเรียนรายวิชาการ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 

Study : IS) ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
- เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
- คณิตนอกคอก SS2 
- Smart Maths ต่อยอดสู่อัจฉริยะภาพ ม.ต้น 
- พิชิต O-net ม.3 ปี 2564 
- สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
- Maths 5 นาท ี
- Maths Café 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีสากล 
- ศรีบุณยาวิชาการ 
- กิจกรรมติวเข้มโค้งสุดท้าย O-NET วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมจัดท าคลังข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และศรีบุณยาวิชาการ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 
- กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมีประจ าห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ส านักงาน และสื่อการสอน 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ SB Sci-Gifted Camp 2021 (ม.4-6) 
- กิจกรรมเสริมความรู้พิเศษ (ม.4-6) 
- กิจกรรมค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ม.4 และ ม.5) 



31 
  

- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (ม.5 - 6) 
- กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ (ม.4-6) 
- กิจกรรม Create the Future U   (ม.4-6) 
- กิจกรรมค่ายบูรณาการ (ม.4-6) 
- กิจกรรมค่ายส่งเสริมการท าฟิสิกส์สัประยุทธ์ (ม.4 และ ม.5) 
- กิจกรรมค่ายฤดูร้อน (ม.4-6) 
- กิจกรรมอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน ส าหรับงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้สอนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
- กิจกรรมค่ายวิชาการSB Sci-Gifted Camp 2020 (ม.4-6) 
- กิจกรรมเสริมความรู้พิเศษ (ม.4-6) 
- กิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ม.4 และ ม.5) 
- กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ (ม.4-6) 
- กิจกรรมค่ายบูรณาการ(ม.4-6) 
- กิจกรรม Creat the Future U (ม.4-6) 
- กิจกรรมค่ายฤดูร้อน (ม.4-6) 
- กิจกรรมอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าโครงการ พสวท. 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน ส าหรับงาน พสวท. 
- กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
- กิจกรรมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก 
- กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 
- กิจกรรมวันศรีบุณยาวิชาการ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
- กิจกรรมการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา (สสวท.) 2564 
- กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ส าหรับนักเรียน ชั้น ม.1 - 6  
- กิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ 
- กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทย 
- กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาจังหวัด 
- กิจกรรมคลินิคฟุตซอล ร่วมกับ เนชั่น เทเลคอม เอฟซี (NT Telecom Futsal Club) 
- กิจกรรมส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล 
- กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยี 
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- กิจกรรมปรับปรุงห้องแนะแนว 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยบูรณำกำรรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย 
โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
 

กิจกรรมดังนี้ 

- กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ (อย.น้อย) 
- กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย 
- กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 
- กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียน ระดับชั้น ม.1, ม.4 
- กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
- กิจกรรมวันเกียรติยศ 
- กิจกรรมส่งเสริมการสอบวัดความรู้ O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 
- กิจกรรมสอนเสริม O-NET, GAT, PAT นักเรียนระดับชั้น ม.6 
- กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
- กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมรับนักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 
- กิจกรรมวันวิชาการ (ศรีบุณยาวิชาการ) 
- กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้น ม.3, ม.6 
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
- กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน 
- กิจกรรมเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปัจฉิมนิเทศ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียน ชั้น ม.6 
- กิจกรรมการน าเสนอผลงานนักเรียนรายวิชาการ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 

Study : IS) ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
- กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาการอ่าน การเขียน 
- ค่ายปฏิบัติการ Drone เบื้องต้น 
- ศึกษาดูแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ (Study Tour) 
- สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
- คณิตนอกคอก SS2 
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- ค่ายศึกษาสิ่งแวดล้อม ณ สะแกราช 
- Gifted-Sci Summer Camp 
- จัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์และซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- Sci - Math Problem ss3 
- การแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับประถมศึกษา 
- Math Avenger 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีสากล 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
- ศรีบุณยาวิชาการ 
- กิจกรรมติวเข้มโค้งสุดท้าย O-NET วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และศรีบุณยาวิชาการ 
- กิจกรรมจัดท าคลังข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 
- กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมีประจ าห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ส านักงาน และสื่อการสอน 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ SB Sci-Gifted Camp 2021 (ม.4-6) 
- กิจกรรมเสริมความรู้พิเศษ (ม.4-6) 
- กิจกรรมค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ม.4 และ ม.5) 
- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (ม.5 - 6) 
- กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ (ม.4-6) 
- กิจกรรม Create the Future U   (ม.4-6) 
- กิจกรรมค่ายบูรณาการ (ม.4-6) 
- กิจกรรมค่ายส่งเสริมการท าฟิสิกส์สัประยุทธ์ (ม.4 และ ม.5) 
- กิจกรรมค่ายฤดูร้อน (ม.4-6) 
- กิจกรรมอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน ส าหรับงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้สอนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
- กิจกรรมค่ายวิชาการSB Sci-Gifted Camp 2020 (ม.4-6) 
- กิจกรรมเสริมความรู้พิเศษ (ม.4-6) 
- กิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ม.4 และ ม.5) 
- กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ (ม.4-6) 
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- กิจกรรมอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าโครงการ พสวท. 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน ส าหรับงาน พสวท. 
- กิจกรรมค่ายสังคมศึกษา 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- กิจกรรมจัดนิทรรศการทางวิชาการ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมLanguage Camp M.4 
- กิจกรรม Gifted English Camp 
- กิจกรรม Japanese Camp 
- กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ส าหรันักเรียน ชั้น ม.1 - 6  
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ (Study tour in Singapore) 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานและส่งเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน 
- กิจกรรม Chinese Morning Talk 
- กิจกรรม Chinese One Day Camp 
- กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส 
- กิจกรรมวันทานาบาตะ 
- กิจกรรมความร่วมมือทางด้านภาษาวิชาการ และวัฒนธรรมกับองค์กรภายนอก(MOU) 
- กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 
- กิจกรรมศึกษาดูงาน ด้านอาชีพ 
- กิจกรรมค่ายอบรมพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 
- กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมการจัดประกวดแฟ้มสะสมผลงาน นักเรียน(Portfolio) 
- กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนเรียนรวม 
- Maths Innovations 64 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

กิจกรรมดังนี้ 
- คณิตนอกคอก SS2 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ 
- ค่ายศึกษาสิ่งแวดล้อม ณ สะแกราช 
- Gifted-Sci Summer Camp 
- Sci - Math Problem SS3 
- การแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับประถมศึกษา 
- Math Avenger 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีสากล 
- ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
- ศรีบุณยาวิชาการ 
- กิจกรรมค่ายอบรมพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 
- กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
- กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) 
- กิจกรรมบริจาคโลหิต 
- กิจกรรมบริการสุขภาพ 
- กิจกรรมปรับพฤติกรรมสุขภาพ 
- กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- วันไหว้ครู 
- ปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ม.1,ม.4    
- พิธีอ าลาครู นักเรียนะดับชั้น ม.3 
- ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- สถานศึกษาสีขาว 
- ศูนย์เครือข่ายจัดระเบียบนักเรียนนักศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
- การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
- โรงเรียนคุณธรรม   
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- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
- คนดีศรีบุณย์ 
- กิจกรรมค่ายภาษาพาเพลิน 
- STEM Play & Learn ให้เพลินกันไป ( ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 2 ) 
- Maths Innovations 64 
- กิจกรรม One day camp บูรณาการวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ม.5 
- กิจกรรมสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
- กิจกรรมศึกษาดูงานด้านทยาศาสตร์นอกสถานที่ 
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ จังหวัดนนทบุรี (ม.4) 
- กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานส าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.6) 
- กิจกรรมการน าเสนอโครงงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.4-6) 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องห้องเรียนพิเศษ (ม.4-6) 
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) เครือข่ายศูนย์ภาคกลาง (ม.4) 
- กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานส าหรับนักเรียนโครงการ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (ม.5-6) 
- กิจกรรมประชุมวิชาการ พสวท. (ม.5 – ม.6) 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 
- กิจกรรมวันอาเซียน 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรม STEM Education สัปดาห์วิทยาศาสตร์ / ศรีบุณวิชาการ 
- กิจกรรมเปิดโลกสะเต็ม (STEM) โรงเรียนพ่ี  โรงเรียนน้อง 
- กิจกรรม STEM Play & Learn ให้เพลินกันไป (ส าหรับชั้นมัธยมึกษาปีที่ 1/1-2) 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรมวันตรุษจีน 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) 
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
- กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.1,2,3 ผนวก กิจกรรม ทัศนศึกษา 
- ทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามฯ 
- พิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวธุ" 
- วันสถาปนายุวกาชาดไทย 
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- เข้าร่วมงานชุมนุมต่าง ๆ ลส.นน.ยว. 
- พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ 
- นิทรรศการ "ศรีบุณยาวิชาการ" กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- พิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด 
- กิจกรรมชุมนุมวิชาการ 
- กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 
- กิจกรรมบริการสนเทศและนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงยั่งยืน 
โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
กิจกรรมดังนี้ 

- พิธีอ าลาครู นักเรียนะดับชั้น ม.6 
- เยี่ยมบ้านนักเรียน 
- คัดกรองและพัฒนาช่วยเหลือนักเรียน 
- พบครูของลูก (Classroom meeting) 
- นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 
- การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ 
- กิจกรรมการจัดวางตัวบุคคล ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว และสังคม 
- กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
- การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ 1 บริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้ HAPPY MODEL ในกำรขับเคลื่อนควำมส ำเร็จสู่มำตรฐำนสำกล  
โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
กิจกรรมดังนี้ 
  --      กิจกรรมปรับภูมิทัศน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 

  --      กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 

  -     กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว พลังงานสิ่งแวดล้อมและ ห้องเรียนสะอาด 
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  -    กิจกรรมบริหารทรัพยากรส านักงาน 

  -    กิจกรรมจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและบ ารุงยานพาหนะ     

  -    กิจกรรมบ ารุงรักษาห้องประชาสัมพันธ์ ห้องครูเวร 

- กิจกรรมบ ารุงรักษา ล้างท าความสะอาคเครื่องปรับอากาศและห้องประชุมโรงเรียน 
- กิจกรรมรักษาความสะอาด 
- กิจกรรมรักษาคุณภาพโรงเรือนน้ าดื่ม 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพระบบประปา 
- กิจกรรมบ ารุงรักษาพัฒนาอาคารสถานที่ 
- สุขสันต์วันปีใหม่รั้วม่วง-ชมพู 
- สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
- กิจกรรมท ารั้วลานจอดรถบ้านพักครู 
- กิจกรรมสร้างทางเชื่อมอาคาร 7 ถึง อาคาร 9 
- กิจกรรมจัดเก็บขยะมูลฝอย 
- กิจกรรมท าความสะอาดผ้าม่านห้องประชุม 
- กิจกรรมจัดสร้างหลังคาทางเดินหลังเวทีลานอเนกประสงค์ 
- กิจกรรมจัดท าป้ายบอกทางโรงเรียน 
- กิจกรรมปรับปรุงโรงซ่อมครุภัณฑ์หลังอาคารเรียน 
- กิจกรรมปรับปรุงเสาธงชาติ 
- กิจกรรมปรับปรุงหอประชุม 84 ปี 
- กิจกรรมจัดสร้างห้องเรียนอัจฉริยะตัวอย่าง (Smart Classroom)  
- กิจกรรมปรับปรุงบอร์ดท าเนียบบุคลากร 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน 8422 และ 8423  
- กิจกรรมแผงกั้นคันดินรอบลานจอดรถ บริเวณบ้านพักครู 
- กิจกรรมปรับปรุงรั้วสแตนเลส และทาสีก าแพงบริเวณหน้าโรงเรียน 
- กิจกรรมโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนน้อง 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร 
- ซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer ) งานอนามัย 
- กิจกรรมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
- บริหารทรัพยากรส านักงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- จัดท าระบบข้อมูลงานทะเบียนนักเรียน 
- น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
- จัดซื้อจัดจ้างเอกสารการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 
- จัดซ่อม / ล้างเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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- จัดซื้อวัสดุส านักงานวิชาการ (หมึก,กระดาษ) 
- จัดซื้อครุภัณฑ์ของกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

 (คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสาร) 
- จัดซื้อครุภัณฑ์ของกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน  

(เฟอร์นิเจอร์,โต๊ะ และเก้าอ้ี) 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานปีการศึกษา 2564 
- จดัซื้อครุภัณฑ์และเอกสารต่างๆทางการเงินเพ่ือระบบบริหารงานการเงิน/บัญชี 
- จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 
- จากใจถึงใจ (ของขวัญวันเกิด) 
- จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา/ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
- สารสนเทศโรงเรียน 
- สร้างพลังบวก (รางวัลครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีและดีเด่น) 
- รางวัลผู้ช่วยเหลือโรงเรียนดีเด่น 
- มุทิตา คารวัญชลี (งานเกษียณ) 
- คิดนอกกรอบ ความรู้นอกรั้ว (ศึกษาดูงาน) 
- การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- จ้างครู งบ อบจ. 
- จ้างครูและเจ้าหน้าที่ งบ สพฐ. 
- จ้างครูและเจ้าหน้าที่ งบรายได้สถานศึกษา 
- ซื้อเครื่องลงเวลาปฏิบัติราชการระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผ้าไทยใส่สนุก  ตามวิถีชุมชน  คนนนทบุรี (เสื้อ) 
- เติมใจให้กัน ก่อนเกษียณ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่ง ครู มีวิทยฐานะ 

และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว PA) 
- ทองกวาวช่อใหม่ (อบรมครูยุคใหม่ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564) 
- ศรีบุณยานนท์ โรงเรียนสุจริต 
- ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2565 
- ประเมินสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกประเภท และงานโครงการพิเศษอ่ืนๆ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 

เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 
- กิจกรรมจัดซ่อม/ล้าง เครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 
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- ประชุมประจ าเดือนกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม 
- จัดซื้อวัสดุ /ครุภัณฑ์ของส านักงานผู้อ านวยการ 
- จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์กลุ่มบริหารงานบประมาณ บุคคล  และแผนงาน  
- เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภาษา และวัฒนธรรมยัง

ต่างประเทศ (ม.4-6) 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้อง ( พสวท.) (ม.4-6) 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงาน พสวท. 
- SB STEM Original Manual 
- กิจกรรมการจัดซื้อและจัดซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ การงานอาชีพ 
- กิจกรรมการจัดนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์ด้านการงานอาชีพ 
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โรงเรียน และการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 

  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
 

กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบกำรใช้สื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำร - 
     จัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

กิจกรรมดังนี้ 
 

- จัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์และซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
- กิจกรรมบ ารุงรักษาลิฟต์ 
- กิจกรรมบ ารุงรักษาพัฒนาอาคารสถานที่ 
- สุขสันต์วันปีใหม่รั้วม่วง-ชมพู 
- สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
- กิจกรรมท ารั้วลานจอดรถบ้านพักครู 
- กิจกรรมสร้างทางเชื่อมอาคาร 7 ถึง อาคาร 9 
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- กิจกรรมจัดเก็บขยะมูลฝอย 
- กิจกรรมท าความสะอาดผ้าม่านห้องประชุม 
- กิจกรรมจัดสร้างหลังคาทางเดินหลังเวทีลานอเนกประสงค์ 
- กิจกรรมจัดท าป้ายบอกทางโรงเรียน 
- กิจกรรมปรับปรุงโรงซ่อมครุภัณฑ์หลังอาคารเรียน 
- กิจกรรมปรับปรุงเสาธงชาติ 
- กิจกรรมปรับปรุงหอประชุม 84 ปี 
- กิจกรรมจัดสร้างห้องเรียนอัจฉริยะตัวอย่าง (Smart Classroom)  
- กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน 8422 และ 8423   
- กิจกรรมปรับปรุงรั้วสแตนเลส และทาสีก าแพงบริเวณหน้าโรงเรียน 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์งานโสตนวัตกรรม 
- กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์งานโสตนวัตกรรม 
- กิจกรรมพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด ระบบ IP รวม 16 ตัว 
- กิจกรรมจัดซื้อโพเดียม และโต๊ะหมู่บูชาหอประชุมโรงเรียน 
- กิจกรรมปรับปรุงระบบเสียงภายในโรงเรียน 
- จัดซื้อครุภัณฑ์ของกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

 (คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสาร) 
- จัดซื้อครุภัณฑ์ของกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน  

(เฟอร์นิเจอร์,โต๊ะ และเก้าอ้ี) 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานปีการศึกษา 2564 
- จดัซื้อครุภัณฑ์และเอกสารต่างๆทางการเงินเพ่ือระบบบริหารงานการเงิน/บัญชี 
- จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 
- จากใจถึงใจ (ของขวัญวันเกิด) 
- จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา/ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
- สารสนเทศโรงเรียน 
- สร้างพลังบวก (รางวัลครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีและดีเด่น) 
- รางวัลผู้ช่วยเหลือโรงเรียนดีเดน่ 
- คิดนอกกรอบ ความรู้นอกรั้ว (ศึกษาดูงาน) 
- จ้างครู งบ อบจ. 
- จ้างครูและเจ้าหน้าที่ งบ สพฐ. 
- จ้างครูและเจ้าหน้าที่ งบรายได้สถานศึกษา 
- การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 
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- ซื้อเครื่องลงเวลาปฏิบัติราชการระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- ผ้าไทยใส่สนุก  ตามวิถีชุมชน  คนนนทบุรี (เสื้อ) 
- อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่ง ครู มีวิทยฐานะ 

และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว PA) 
- ทองกวาวช่อใหม่ (อบรมครูยุคใหม่ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564) 
- ศรีบุณยานนท์ โรงเรียนสุจริต 
- ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 
- กิจกรรมจัดซ่อม/ล้าง เครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 
- ประชุมประจ าเดือนกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม 
- จัดซื้อวัสดุ /ครุภัณฑ์ของส านักงานผู้อ านวยการ 
- จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์กลุ่มบริหารงานบประมาณ บุคคล  และแผนงาน  
- พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
- พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย 
- กิจกรรมพัฒนาเครื่องสแกนใบหน้าของนักเรียน 
- กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
- กิจกรรมซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ครุภัณฑ์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ภาษา และวัฒนธรรมยัง

ต่างประเทศ (ม.4-6) 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้อง ( พสวท.) (ม.4-6) 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงาน พสวท. 
- กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
- กิจกรรมจัดซื้อ และซ่อมอุปกรณ์ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
- กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง ดูแล ห้องศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนบน 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อสอบ 
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- กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา และพลศึกษา 
- วันศรีบุณยาวิชาการ 
- กิจกรรมเช่าอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
- พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และจัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 
- กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนการสอน 
- กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ 
- กิจกรรมอุปกรณ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนาห้องสืบค้น 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษ อาคาร 9 
- กิจกรรมติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
- กิจกรรมล้างและซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 
- กิจกรรมล้างเครื่องปรับอากาศจ านวน 1 เครื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบสารนิเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารการจัดการและการเรียนรู้ 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

กิจกรรมดังนี้ 
 

- จัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์และซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 
- จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา/ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
- ทองกวาวช่อใหม่ (อบรมครูยุคใหม่ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564) 
- กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือและสารสนเทศประกอบการประเมินเพ่ือทบทวนการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมการทบทวนและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา/กิจกรรมปีการศึกษา 2564 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
- กิจกรรมจัดซ่อม/ล้าง เครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 
- ประชุมประจ าเดือนกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม 
- กิจกรรมนิทรรศการศรีบุณยาวิชาการ งานคอมพิวเตอร์ 
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สรุปโครงกำร/งบประมำณ 

ประจ ำปี 2564/ผู้รับผิดชอบ 
จ ำแนกตำมกลุ่มบริหำร 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ปีงบประมำณ 2564 

 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1. โครงกำรยกระดับคุณภำพทำง 
กำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะ  
     ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
     (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 

180,000 นางณัฏฐนันท์  ทรัพย์บ าเรอ พ.ค. 64 – ธ.ค. 64 
 

1.2 กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียน  
     ระดับชั้น ม.1, ม.4  

เก็บจากผู้ปกครองนักเรียน นางณัฏฐนันท์  ทรัพย์บ าเรอ เม.ย. 65 
 

1.3 กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์   
     นักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 

เก็บจากผู้ปกครองนักเรียน นางณัฏฐนันท์  ทรัพย์บ าเรอ 
มิ.ย. 64 – ส.ค. 64, 
พ.ย. 64 – ม.ค. 65 

 

1.4 กิจกรรมวันเกียรติยศ 24,500 นางสาวศิรณี  พลเสนา ก.พ. 65  
1.5 กิจกรรมการส่งเสริมการสอบ O-NET  
     นักเรียนระดับชั้น ม.3 

22,400 นางสาวสุมิตรี  มูสิกพันธุ์ พ.ย. 64 – ม.ค. 65 
 

1.6 กิจกรรมสอนเสริม O-NET, GAT,  
     PAT นักเรียนระดับชั้น ม.6 

45,000  นางสาวสุมิตรี  มูสิกพันธุ์ พ.ย. 64 – ก.พ. 65        
 

1.7 กิจกรรมพัฒนาแผนการจัด 
     การเรียนรู้  

2,000  นางณัฏฐนันท์  ทรัพย์บ าเรอ พ.ค. 64 – มี.ค. 65 
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ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1. โครงกำรยกระดับคุณภำพทำง 
กำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.8 กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการ 
     บริหารงานวิชาการ 

25,000  นางสาวศิรณี  พลเสนา พ.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

1.9 กิจกรรมอบรมครูและบุคลากร  
     ทางการศึกษา 

1,000  นางณัฏฐนันท์  ทรัพย์บ าเรอ พ.ค. 64- ส.ค. 64 
 

1.10 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  
       สถานศึกษา 

-- นางสาวเยาวพา  ไชยวรรณ ส.ค. 64, ก.พ. 65 
 

1.11 กิจกรรมรับนักเรียนระดับชั้น  
       ม.1 และ ม.4 

5,000  นางสาวศิรณี  พลเสนา ก.พ. – เม.ย. 65 
 

1.12 กิจกรรมวันวิชาการ  
       (ศรีบุณยาวิชาการ) 

25,000  นางสาวศิรณี  พลเสนา ก.พ. 65 
 

1.13 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร  
      นักเรียนระดับชั้น ม.3, ม.6 

3,000  นางสาวนุชรา  กุลรักษา มี.ค. 65 
 

1.14 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียน   
       ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

-- นางสาวสุมิตรี  มูสิกพันธุ์ 
ก.ย. – ต.ค. 64 
ก.พ. – มี.ค .65 
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ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1. โครงกำรยกระดับคุณภำพทำง 
กำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.15   กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 
       - นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
       - นิเทศสัญจร 

10,000  
นางสาวศิริพร  แหยมประเสริฐ      
นางณัฏฐนันท์  ทรัพย์บ าเรอ 

พ.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

1.16 กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน -- นางสาวกรรณิกา  รสหอม พ.ค. 64 – มี.ค. 65  
1.17 กิจกรรมเข้าค่ายยกระดับ 
       ผลสัมฤทธิ์ ปัจฉิมนิเทศ  
       และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   
      นักเรียนระดับชั้น ม.6 

378,700 นางสาวนุชรา  กุลรักษา ธ.ค. 64 - ก.พ. 65 

 

1.18 กิจกรรมการน าเสนอผลงาน 
       นักเรียนรายวิชาการศึกษา 
       ค้นคว้าด้วยตนเอง  
       (Independent Study: IS)  
       ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

42,000 นางสาวนุสบา เหมกุล พ.ค. 64 - ก.พ. 65 

 

1.19 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 5,000  นางสาวชนานันท์  กิมิเส พ.ค. 64 - ก.พ. 65  
2. โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

   
 

2.1 กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ 
     โรงเรียน 

30,000  นางภัทราวดี  ชัยยะสมบูรณ์ พ.ค. 64 - ก.พ. 65 
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ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
2. โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

   
 

2.2 โรงเรียนพ่ี – โรงเรียนน้อง 25,920  นางสาวศิรณี  พลเสนา พ.ค. 64 – ม.ค. 65  
3.โครงกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบ
คุณภำพมำตรฐำนสำกล 

    

3.1 บริหารทรัพยากรส านักงาน 
71,000  นางสาวศิรณี  พลเสนา พ.ค. 64 – มี.ค. 65 

160,000 
(เงินอุดหนุน 20%) 

3.2 จัดท าระบบข้อมูลงานทะเบียน 
     นักเรียน 

-- นางสาวนุชรา  กุลรักษา พ.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

3.3 น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ 
     ในการบริหารจัดการ 

37,000  นางสาวศิรณี  พลเสนา พ.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

3.4 จัดซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ 8,000   พ.ค. 64 - เม.ย. 65  
3.5 กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร 
     การวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 

85,000  นางสาวสุมิตรี  มูสิกพันธุ์ พ.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

3.6 จัดซื้อวัสดุส านักงานวิชาการ 900,000  นางสาวอรุณี  ปานชาลี พ.ค. 64 – เม.ย. 65  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน ปีงบประมำณ 2564 

 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
ด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ของกลุ่มงาน
บริหารงานงบประมาณ บุคคลและ
แผนงาน (คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
เอกสาร) 

 
105,000 

 

 
นางสาวอมรรัตน์ ทองจันทร์ 

 

 
เม.ย. 64 – 10 มี.ค. 65 

 

 

1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ของกลุ่มงาน
บริหารงานงบประมาณ บุคคลและ
แผนงาน (เฟอร์นิเจอร์ และเก้าอ้ี) 

 
51,500 

 

 
นางสาวอมรรัตน์ ทองจันทร์ 

 

 
เม.ย. 64 – 31 พ.ค. 65 

 

 

1.3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน
ปีการศึกษา 2564 

 
800,000 

 

 
นางสาวอังสณา  น้ าทอง 

 
เม.ย. 64 – 31 ก.พ. 65 

 

 

1.4 จัดซื้อเอกสารทางการเงินเพ่ือระบบ
บริหารงานการเงิน/บัญชี 

 
10,000 

 

 
นางสาวจิดานันท์ สวนคล้าย 

 

 
เม.ย. 64 – 10 มี.ค. 65 

 

 

1.5 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์กลุ่มบริหาร      
  งานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

70,000 นางสาวรัตติกาล ไวจ าปา เม.ย. 64 – 7 มี.ค. 65 
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ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
ด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.6 จากใจถึงใจ (ของขวัญวันเกิด) 61,000 นางสาวรัตติกาล ไวจ าปา พ.ค. 64 – เม.ย. 65  
1.7 การจัดประชุมครูและบุคลากรทาง  
 การศึกษา/คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

45,500 นางสาวรัตติกาล ไวจ าปา 22 มี.ค. 64 – 7 มี.ค. 65  

1.8 สารสนเทศโรงเรียน 3,000 นางสาวศิริวรรณ กิจเจตนี เม.ย. 64 – 30 ต.ค. 65  
1.9 สร้างพลังบวก 50,000 นางสาวอมรรัตน์ ทองจันทร์ เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65  
1.10 รางวัลผู้ช่วยเหลือโรงเรยีนดีเด่น 10,000 นางสาวอมรรัตน์ ทองจันทร์ 1 มี.ค. 64 – 31 มี.ค. 65  
1.11 มุฑิตา คารวัญชลี 400,000 นางพิมนิพา   โลจายะ เม.ย. 64 – 31 ต.ค. 65  
1.12 คิดนอกกรอบ ความรู้นอกรั้ว 1,050,000 นางสาวอมรรัตน์ ทองจันทร์ เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 65  
1.13 การประเมินครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  

40,000   นางสาวอมรรัตน์ ทองจันทร์ เม.ย. 64 – 30 มี.ค. 65 
 

1.14 จ้างครู งบ อบจ. 2,835,000 นางพิมนิพา   โลจายะ เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 65  
1.15 จ้างครูและเจ้าหน้าที่ งบ สพฐ. 582,498 นางพิมนิพา   โลจายะ เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 65  
1.16 จ้างครูและเจ้าหน้าที่ งบรายได้
สถานศึกษา 

3,510,000 นางพิมนิพา   โลจายะ เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 65 
 

1.17 การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน) 

3,186,000 นางพิมนิพา   โลจายะ เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 65 
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ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
ด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.18 จัดซื้อเครื่องลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

20,000 นางสาวอมรรัตน์ ทองจันทร์ เม.ย. 64 – 10 มี.ค. 65 
 

1.19 ผ้าไทยใส่สนุก ตามวิถีชุมชน คน
นนทบุรี 

200,000 นางสาวอมรรัตน์ ทองจันทร์ เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 
 

1.20 เติมใจให้กัน ก่อนเกษียณ 45,000 นางพิมนิพา   โลจายะ เม.ย. 64 – 31 ต.ค. 65  
1.21 อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่ง ครู มี
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม 

 
20,000 

 
นางสาวอมรรัตน์ ทองจันทร์ 

 
เม.ย. 64 – มิ.ย. 65 

 

1.22 อบรมเชิงปฏิบัติการ  “ทองกวาวช่อ
ใหม”่ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 

200,000 นางสาวอมรรัตน์ ทองจันทร์ 10 - 12  พ.ค.  64 
 

1.23 ศรีบุณยานนท์ โรงเรียนสุจริต 20,000 นางปนัดดา โทแหล่ง เม.ย. 64 – มี.ค. 65  
1.24 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ศรีบุณย์
โรงเรียนปลอดขยะ SB Zero Waste 

25,000 นางสาวอมรรัตน์ ทองจันทร์ เม.ย. 64 - พ.ค. 65 
 

1.25 พัฒนานวัตกรรมคุณภาพเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

20,000 นางสาวสุชาดา ว่องไว พ.ค. 64 – เม.ย. 65 
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ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
ด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.26 การทบทวนและพัฒนาสารสนเทศ
เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

12,000 นางสาวสุชาดา ว่องไว พ.ค. 64 – เม.ย. 65 
 

1.27 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  2565 

140,000 นางจันทนา  อานมณี มี.ค. 65 – เม.ย. 65  

1.28 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
สรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/
กิจกรรม ปีการศึกษา 2564  เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565 

 
12,000 

 

 
นางจันทนา  อานมณี 

 
มี.ค. 65 – เม.ย. 65 

 

1.29 ประเมินสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ในทุกประเภทและงานโครงการพิเศษอ่ืนๆ   

150,000 นางจันทนา  อานมณี พ.ค. 64 – เม.ย. 65 
 

1.30 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 

9,000 นางสาวปรารถนา  ศรัณย์ชล 11 ก.ย. 64 
 

1.31 กิจกรรมจัดซ่อม/ล้าง 
เครื่องปรับอากาศ 

6,000 นางสาวอมรรัตน์ ทองจันทร์ เม.ย. 64 – 7 มี.ค. 65 
 

1.32 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ บุคคล และ
แผนงาน 

 
120,000 

 
นางสาวอมรรัตน์ ทองจันทร์ 

 
เม.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64 

 
 

 



53 
  

ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน ปีงบประมำณ 2564 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1. โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่ง 
ศตวรรษที่ 21 

    

1.1 ไหว้ครู 12,000 นางสาวเสาวลักษณ์ มณฑล 10 มิ.ย. 65  
1.2 ปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน 
ม.1,ม.4  

 
82,000 

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 

 
13 - 14 พ.ค. 64 

 

1.3 กิจกรรมอ าลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่3 

2,500 
 

นางสาวสุรีย์  โคนาบาล 7 ก.พ. 65 
 

1.4 กิจกรรมอ าลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่6 

9,000 ว่าที่ร้อยตรีพงศธร หอมชู 7 ก.พ. 65 
 

1.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 6,000 นายบรรดาศักดิ์ อินทองชัย เม.ย. 64 – มี.ค. 65  
1.6 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว 

20,000 

นายจเด็จ จันทรภาค 
นางสาวชนิศา สุขเกษม 
นางสาวปัญชรีย์ บุญยิ่ง  
นายพจกร ธูปะเตมีย์ 

 
พ.ค. 64 – มี.ค. 65 
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ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1. โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่ง 
ศตวรรษที่ 21 

    

1.7 กิจกรรมศูนย์เครือข่ายจัดระเบียบ
นักเรียนนักศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

2,000 นายจเด็จ จันทรภาค พ.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

1.8 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไชปัญหายา
เสพติด ( To Be Number One) 

5,000 นางสาวปัญชรีย์ บุญยิ่ง พ.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

1.9 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
217,850 

นางสาววรรณกานต์ ใจช่วง 
นายสิทธิโชคสิงห์เรือง 

พ.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

1.10 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 132,000 นางสาวเทียนทอง เศษศรี พ.ค. 64 – มี.ค. 65  
1.11 กิจกรรมคัดกรองและพัฒนาช่วยเหลือ
นักเรียน 

4,400      นายเติมพงษ์ พุ่มศรีภานนท์ พ.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

1.12 กิจกรรมพบครูของลูก Classroom 
Meeting 

7,500 นางอรพินท์ ชิตเพชร 14 ส.ค. 64 
 

1.13 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 3,600 นางอภิญญา สังขรักษ์ 5 ส.ค. 64  
1.14 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

30,000 
นางนงนุช จงถาวรสถิตย์ 

นางสาววรรณกานต์ ใจช่วง 
8 ม.ค. 65 

 

1.15  กิจกรรมคนดีศรีบุณย์ 
1,500 

นายศักดิ์สินร์ ชัยเสนา 
นางสาวจรูญลักษณ์ ทิพย์มณี 

พ.ค. 64 – ก.พ. 65 
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ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
2.โครงกำร กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
ด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

    

2.1 กิจกรรมพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

52,500 
นางนงนุช จงถาวรสถิตย์ 
นายศักดิ์สินร์ ชัยเสนา 

เม.ย. 64 – ม.ค. 65 
 

2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัย 

1,000,000 นายเกรียงไกร สมบุญธวงษ์ พ.ค. 64 – มี.ค. 65 
 

2.3 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 
10,000 นางสาวปรารถนา ศรัณย์ชล เม.ย. 64 – ธ.ค. 64 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ปีงบประมำณ 2564 

 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำ
สู่มำตรฐำนสำกล 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ  
( อย.น้อย ) 

2,000 นายเรวัตน์ นาคมี 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 
 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย 
15,000                   

นายกฤษฏา ฮาดภักดี 
,นายเลิศณวุฒิ โรงวิเชียรกลาง 

9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 
 

2.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

    

2.1 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 20,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65  
2.2 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste 
School 

15,000 
นายกฤษฏา ฮาดภักดี 

นายเลิศณวุฒิ โรงวิเชียรกลาง 
9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 

 

2.3 กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว พลังงาน
สิ่งแวดล้อมและห้องเรียนสะอาด 

30,000 
นายกฤษฏา ฮาดภักดี 

นายเลิศณวุฒิ โรงวิเชียรกลาง 
9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 

 

2.4 กิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนมีจิตส านึก 
รักการออม 

10,000     นางสาวยุวดี  บุญทวี 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 
 

2.5 กิจกรรมบริหารทรัพยากรส านักงาน  30,000 นางธัญญ์นภัส  ภู่พงษ์ไพบูลย์ 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65  
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ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
2.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

    

2.6 กิจกรรมจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและบ ารุง
ยานพาหนะ 

300,000 นางสาวพัทธวรรณ  ธีรชาติธนสิน 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 
 

2.7 กิจกรรมบ ารุงรักษาห้องประชาสัมพันธ์ ห้อง
ครูเวร 

330,336 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 
 

2.8 กิจกรรมบ ารุงรักษา ล้างท าความสะอาค
เครื่องปรับอากาศห้องประชุมโรงเรียน 

100,000   นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 
 

2.9 กิจกรรมรักษาความสะอาด 1,500,000    นางสุจิตตรา  ศิริคุณ 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65  
2.10 กิจกรรมบ ารุงรักษาลิฟต์ 45,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65  
2.11 กิจกรรมรักษาคุณภาพโรงเรือนน้ าดื่ม 40,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65  
2.12 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพระบบประปา 30,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65  
2.13 กิจกรรมบ ารุงรักษา และพัฒนาอาคาร
สถานที่  

500,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 
 

2.14 กิจกรรมสุขสันต์วันปีใหม่รั้วม่วง-ชมพู  200,000 นางสาวรัฐพร ทิพย์มณฑา 1 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65  
2.15 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 50,000 นางสาวรัฐพร ทิพย์มณฑา 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65  
2.16 กิจกรรมจัดสร้างรั้วลานจอดรถบ้านพักครู 393,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 ปี 2565  
2.17 กิจกรรมสร้างทางเชื่อมอาคาร 7  
ถึงอาคาร 9  

300,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 
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ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
2.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

    

2.18 กิจกรรมจัดเก็บขยะมูลฝอย 40,000 นายกฤษฏา ฮาดภักดี 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65  
2.19 กิจกรรมท าความสะอาดผ้าม่านห้องประชุม
และห้องผู้อ านวยการ 

25,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 
 

2.20 กิจกรรมจัดสร้างหลังคาทางเดินบริเวณหน้า
โรงเรียน 

300,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 
 

2.21 กิจกรรมจัดท าป้ายบอกทางโรงเรียน 32,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65  
2.22 กิจกรรมปรับปรุงโรงซ่อมครุภัณฑ์หลัง
อาคารเรียน 

283,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 รายได้เหลือจ่าย 

2.23 กิจกรรมปรับปรุงเสาธงชาติบริเวณลาน
กิจกรรมหน้าอาคาร 4 

400,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 
 

2.24 กิจกรรมปรับปรุงหอประชุม 84 ปี 200,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65  
2.25 กิจกรรมจัดสร้างห้องเรียนอัฉริยะตัวอย่าง 
(Smart Classroom) 

50,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 เงินผ้าป่า64 

2.26 กิจกรรมปรับปรุงบอร์ดท าเนียบบุคลากร 100,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65  
2.27 กิจกรรมปรับปรุงห้องอาหารครูบริเวณโรง
อาหาร 

30,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 เงินเหลือจ่าย 63 

2.28 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน 8422 และ 
8423 

300,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ปี 2564 โดยใช้งบประมำณ ปี 2563 

 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
2.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

    

2.29 กิจกรรมแผงกั้นคันดินรอบลานจอดรถ  440,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65  
2.30 กิจกรรมปรับปรุงรั้วสแตนเลส และทาสี
ก าแพงบริเวณหน้าโรงเรียน   

350,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป (ประชำสัมพันธ์) ปีงบประมำณ 2564 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

    

1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์     
-  วารสารศรีบุณสาร เล่มที่ 40 – 2,500 เล่ม 107,000 นางสาวรัฐพร ทิพย์มณฑา 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65  
-   คู่มือนักเรียน – 1,000 เล่ม 63,000 นางสาวรัฐพร ทิพย์มณฑา 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65  
-  กระเป๋าผ้ารักษ์โลก   60,000 นางสาวรัฐพร ทิพย์มณฑา 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65  
-  ป้ายไวนิล ตัวอักษรสติกเกอร์  
   ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 

40,000 นางสาวรัฐพร ทิพย์มณฑา 9 เม.ย.64 - 31 มี.ค.65 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป (อนำมัย) ปีงบประมำณ 2564 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1. โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ และทักษะแห่งศตวรรษที่  21 

    

 1.1  กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 2,300X100   นางกาญจนา  มังครักษ์ มี.ค. 64 - ก.พ. 65  
 1.2  กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) 2,300X200   นางกาญจนา  มังครักษ์ 19 เม.ย. 64 – 19 เม.ย. 65  
 1.3  กิจกรรมบริจาคโลหิต 3,500   นางกาญจนา  มังครักษ์ พ.ค. 64 - ม.ค. 65  
 1.4  กิจกรรมบริการสุขภาพ   20,000   นางกาญจนา  มังครักษ์ พ.ค. 64 – ก.พ. 65  
 1.5  กิจกรรมปรับพฤติกรรมสุขภาพ 20,000   นางกาญจนา  มังครักษ์ พ.ค. 64 – ก.พ. 65  
2. โครงกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบ
คุณภำพมำตรฐำนสำกล 

    

2.1  กิจกรรมตรวจสุขภาพ ครู บุคลากร 3,000   นางกาญจนา  มังครักษ์ ต.ค. 64 - ม.ค. 65  
2.2  กิจกรรมซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 6,000   นางกาญจนา  มังครักษ์ พ.ค. 64 – มิ.ย. 64  
2.3  กิจกรรมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 1,000   นางกาญจนา  มังครักษ์ พ.ค. 64 - ก.ค. 64  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป (นวัตกรรม) ปีงบประมำณ 2564 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบ
คุณภำพมำตรฐำนสำกล 

    

1.1 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์งานโสตนวัตกรรม 95,680 วา่ท่ีรอ้ยตรีพงศธร หอมช ู 9 เม.ย. 64 - 31 มี.ค.65  

1.2 กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์งานโสตนวัตกรรม 30,000 นางสาวเยาวพา ไชยวรรณ 12 เม.ย. 64 - 31 มี.ค.65  

1.3 กิจกรรมปรับปรุงห้องโสตและนวัตกรรม 1 35,000 วา่ท่ีรอ้ยตรีพงศธร หอมช ู 12 เม.ย. 64 - 29 มี.ค.65  

1.4 กิจกรรมปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้อง
ประชุมทองศรี 30,000 

นางสาวเยาวพา ไชยวรรณ 12 เม.ย. 64 - 29 มี.ค.65 
 

 1.5 กิจกรรมพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดโรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์ 

100,000 วา่ท่ีรอ้ยตรีพงศธร หอมช ู 12 เม.ย. 64 - 31 มี.ค.65  

1.6  กิจกรรมห้องควบคุมเสียงหอประชุมอาคาร 9 200,000 วา่ท่ีรอ้ยตรีพงศธร หอมช ู 12 เม.ย. 64 - 31 มี.ค.65  

1.7 กิจกรรมจัดซื้อโพเดียม และโต๊ะหมู่บูชา 30,000 วา่ท่ีรอ้ยตรีพงศธร หอมช ู 12 เม.ย. 64 - 31 มี.ค.65  

1.8  กิจกรรมปรับปรุงระบบเสียงภายในโรงเรียน 150,000 วา่ท่ีรอ้ยตรีพงศธร หอมช ู 12 เม.ย. 64 - 31 มี.ค.65  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

   

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบ
คุณภำพมำตรฐำนสำกล 

    

1.1  ประชุมประจ าเดือนกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม 35,000 นางสาวกรรณิกา  รสหอม พ.ค. 64 – ก.พ. 65  
1.2 จัดซื้อวัสดุ /ครุภัณฑ์ของส านักงานผู้อ านวยการ 130,000 นางสาวกรรณิกา  รสหอม พ.ค. 64 – ก.พ. 65  
1.3 จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์กลุ่มบริหารงาน 
งบประมาณ บุคคล  และแผนงาน (ไอแพด รองผอ.) 

40,000 นางสาวกรรณิกา  รสหอม พ.ค. 64 – ก.พ. 65  



64 
  

สรุปโครงกำร/งบประมำณ 

ประจ ำปี 2564/ผู้รับผิดชอบ 

จ ำแนกตำมกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. โครงการ การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 

    

1.1  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 15,000  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 26 มิ.ย. 64  

1.2  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 6,000  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 29 ก.ค. 64  

1.3  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 3,000  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 17 พ.ค. 64 -31 มี.ค. 65  

1.4 กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาการอ่าน 
การเขียน 

2,000  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 17 พ.ค. 64 -31 มี.ค. 65 
 

2. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และมีทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21  

    

2.1  กิจกรรมค่ายภาษาพาเพลิน 74,120  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 26 มิ.ย. 64  

3. โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 

    

3.1 นิทรรศการศรีบุณยาวิชาการ 5,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

3.2 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

30,500 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มิถุนายน 2564 
 

3.3 กิจกรรมซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ครุภัณฑ์ 3,000  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 17 พ.ค. 64 -31 มี.ค. 65  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตฐาน
สากล 

    

1.1 Sci – Math Problem SS3 
66,000 

นางสาวสุมิตรี  มูสิกพันธ ์

นายกฤษฎา  ฮาดภักด ี
1 พ.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 

 

1.2 Maths 5 นาท ี 25,000 นางสาวปรารถนา  ศรัณยช์ล 1 พ.ค. 64 – 30 ก.พ. 64  

1.3 Maths Café 

80,000 

นางสาวจิรนันท์  เชื้อเมืองพาน 

นางสาวครูยุวดี บุญทวี   

นางสาวบุษบา เติมใจ  

นางสาวสุวรรณ จินดาอินทร์ 

 

1 พ.ค. 64 – 30 ก.พ. 64 

 

1.4 การแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับประถมศึกษา 35,000 นายดล  แจ่มจันทร ์ 1 พ.ค. 64 – 30 มี.ค. 65  

1.5 Math Avenger 
40,000 

นายดล  แจ่มจันทร ์

นางสาวจิรนันต์  เชื้อเมืองพาน 
1 พ.ค. 64 – 30 มี.ค. 65 

 

2. โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

    

2.1 Maths Innovations 64 
25,000 

นางพิมนิพา   โลจายะ 

นายศราวุธ  เชิงด ี
1 พ.ค. 64 – 30 มี.ค. 65 

 

3.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบ
คุณภำพมำตรฐำนสำกล 

 
 

  

3.1 ซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
35,000 

นายดล  แจ่มจันทร ์

นายกฤษฎา ฮาดภักด ี
1 พ.ค. 64 – 30 มี.ค. 65 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ ม.ต้น 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตฐาน
สากล 

    

1.1 ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
330,000 

นางณัฏฐนันท์ ทรัพย์บ าเรอ 

นายกฤษฎา ฮาดภักดี 
1 พ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 

 

1.2 เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 206,000 นางสาวณัฐชาญานนัท์ ศรชีวลิตเดชา 1 พ.ค. 64 – 30 มี.ค. 65  

1.3 ค่ายปฏิบัติการ Drone เบื้องต้น 50,000 นายศักดิ์สินร์ ชัยเสนา 1 พ.ค. 64 – 28 ก.พ. 65  

1.4 การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
55,000 นางสาวยุวดี บุญทวี 1 พ.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 

 

1.5 คณิตนอกคอก SS2 

450,000 

นางสาวปรารถนา  ศรัณย์ชล 

นางพิมนิพา   โลจายะ 

นายชนะพล บุณยภาธิน 
1 พ.ค. 64 – 30 มี.ค. 65 

 

1.6 Smart Maths ต่อยอดสู่อัจฉริยะภาพ ม.ต้น 80,000 นางสาวสุรีย์  โคนาบาล 1 พ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65  

1.7 พิชิต O-net ม.3 ปี 2564 40,000 นางสาวสุรีย์  โคนาบาล 1 พ.ค. 64 – 28 ก.พ. 65  

1.8 ศึกษาดูงานต่างประเทศ 360,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 พ.ค. 64 – 30 มี.ค. 65  

1.9 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

30,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 พ.ค. 64 – 30 มี.ค. 65 
 

1.10 Gifted English Camp 64 380,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 พ.ค. 64 – 30 มี.ค. 65  

1.11 STEM Play & Learn ให้เพลินกันไป 
 (ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 2) 

20,000 งาน STEM 1 พ.ค. 64 – 30 มี.ค. 65 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
2.โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

    

2.1 ค่ายศึกษาสิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดลอ้ม

สะแกราช จ.นครราชสีมา 
200,000 

นายดล  แจ่มจันทร์ 

นายกฤษฎา ฮาดภักดี 
1 พ.ค. 64 – 30 มี.ค. 65  

2.2 การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ  
10,000 

นางสาวบุษบา  เติมใจ 

นางสาวสุวรรณ จินดาอินทร์ 

นายกฤษฎา  ฮาดภักดี 

 

1 พ.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 

 

2.3 Gifted-Sci Summer Camp  
350,000 

นายดล  แจ่มจันทร์ 

นางสาวจิรนันต์  เชื้อเมืองพาน 

นายกฤษฎา ฮาดภักดี 

 

1 พ.ค. 64 – 30 มี.ค. 65 
 

3. โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วย

ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 

    

3.1 จัดซื้อ วัสด-ุอุปกรณ์ และซอ่มบ ารุง ครุภัณฑ์ 
ห้องเรียนพิเศษ ม.ตน้ 

350,000 นายดล  แจ่มจันทร์ 

นายกฤษฎา ฮาดภักดี 
1 พ.ค. 64 – 30 มี.ค. 65 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1.โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 

    

1.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ 23,000 นางสาวคุณากร   เกื้อบุญส่ง พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย 10,000 นายปิยะบุตร   ภาแก้ว พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

1.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีสากล 10,000 นายปิยะบุตร   ภาแก้ว พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

1.4 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 13,000 นางสาวรัฐพร   ทพิย์มณฑา พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

1.5 ศรีบุณยาวิชาการ 4,000 นางสาวรัฐพร   ทพิย์มณฑา   

2..โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

  
  

2.1 กิจกรรมบริหารทรัพยากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ล้างเครื่องปรับอากาศ  

3,000 นายปิยะบุตร   ภาแก้ว พ.ค. 64 – ก.พ. 65 
 

2.2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ (ห้อง 8426) 150,000 นางสาวคุณากร   เก้ือบุญส่ง พ.ค. 64 – ต.ค. 64  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

    

1.1 กิจกรรมติวเข้มโค้งสุดท้าย O-NET 

วิทยาศาสตร์ 
10,000 นางสาวนุสบา  เหมกุล ม.ค. – ก.พ. 65 

 

1.2 กิจกรรมจัดท าคลังข้อสอบ O-NET 
วิทยาศาสตร์ 

- นายเติมพงศ์  พุ่มศรีภานนท์ พ.ค. – ธ.ค. 64 
 

 1.3 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์                
และศรีบุณยาวิชาการ 

60,000 
นางสาวสุชาดา  ว่องไว  

นางสาวอังสณา  น้ าทอง 
มิ.ย. – ส.ค. 64  

1.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 30,000 นางสาวอรุณี  ปานชาลี พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

 1.5 กิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) 15,000 นายชัยยศ  นุ่มกลิ่น พ.ค. – ส.ค. 64  

1.6 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมีประจ า
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ส านักงาน และสื่อการสอน 

60,000 นางสาวนุชรา  กุลรักษา พ.ค. 64 – ก.พ. 65 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
2.โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

    

2.1 กิจกรรม One day camp บูรณาการ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแนะแนว 

การศึกษา ม.5 
61,975 นางภัทราวดี  ชัยยะสมบูรณ์ มิถุนายน 2564 

 

2.2 กิจกรรมสอบแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

 
20,000 

 

นายสิทธิโชค  สิงห์เรือง 

 

ธันวาคม 2564 

 

 2.3 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์นอก
สถานที่ 

40,000 นางสาวศิริพร  แหยมประเสริฐ สิงหาคม 2564 
  

3. โครงการการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ

คุณภาพมาตรฐานสากล  
   

 

 3.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

40,000 นายเรวัตร์  นาคมี พ.ค. 64 – ก.พ. 65 
 

3.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

20,000 นางสาวกรรณิกา  รสหอม พ.ค. 64 – ก.พ. 65 
 

3.3 กิจกรรมสร้างห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม 
(Fabrication Laboratory) 

500,000 นายสุธี   ผลด ี พ.ค. 64 – ก.พ. 65 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ ม.ปลำย 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 

    

1.1 กิจกรรมค่ายวิชาการ SB Sci-Gifted Camp 

2021 (ม.4-6) 
141,900 นางสาวนุชรา  กุลรักษา 5 – 12 พ.ค. 64  

 

1.2 กิจกรรมเสริมความรู้พิเศษ (ม.4-6) 183,600 นางสาวอรุณี  ปานชาลี พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

1.3 กิจกรรมค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 
(ม.4 และ ม.5) 

70,000 นายชัยยศ  นุ่มกลิ่น มิ.ย 64 – ส.ค. 64  
  

1.4 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย  

(ม.6) 
174,900 นางสาวศิรณี  พลเสนา พ.ค. 64 – ก.พ. 65 

 

1.5 กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ (ม.4-6) 173,000 
นางสาวสุภาวดี  ลุนพัฒน ์

และนายอนุรักษ์  จันทโรจน์ 
พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

1.6 กิจกรรม Create the Future U (ม.4-6) 59,400 นางสาวนุสบา  เหมกุล  พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

1.7 กิจกรรมค่ายบูรณาการ (ม.4-6) 249,800 นางสาวอรุณี  ปานชาลี 9-11 ส.ค. 64  

1.8 กิจกรรมค่ายส่งเสริมการท าฟิสิกส์สัประยุทธ์ 
(ม.4 และ ม.5) 

44,600 นายสิทธิโชค  สิงห์เรือง พ.ย. – ธ.ค. 64 
 

1.9 กิจกรรมค่ายฤดูร้อน (ม.4-6) 271,800 นายสุธี  ผลด ี มีนาคม 2565  

1.10 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

32,400 นางสาวศิริวรรณ กิจเจตนี 22-23 พ.ค. 64 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 

    

1.11 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน

ส าหรับงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
260,000 นางสาวศิริพร  แหยมประเสริฐ พ.ค. 64 – ก.พ. 65 

 

1.12 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้สอนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

28,200 นางสาวกรรณิกา  รสหอม พ.ค. 64 – ก.พ. 65 
 

2. โครงกำรกำรพัฒนำนักเรยีนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   

     

2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

จังหวัดนนทบุรี (ม.4) 
25,400 นายเรวัตร์  นาคมี มิ.ย. 64 

 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานส าหรับ
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.6 

48,000 นางสาวสุชาดา  ว่องไว พ.ค. 64 – ก.ย 64 
 

2.3 กิจกรรมการน าเสนอโครงงานของนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.4-6) 

33,400 นางพิมนิพา  โลจายะ ก.ค. – ก.ย 64 
 

2.4 กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องห้องเรียนพิเศษ  
ม.4-6 

15,000 นายเติมพงศ์  พุ่มศรีภานนท์ พ.ค. 64 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
3. โครงการการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากล 

    

3.1 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษา และวัฒนธรรม

ยังต่างประเทศ (ม.4-6) 
200,000 

นางภัทราวดี  ชัยยะสมบูรณ์ 

นางสาวสุภาวดี  ลุนพัฒน ์
ก.พ. – เม.ย. 65 

 

3.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 66,250 
นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา 
นายอนุรักษ์  จันทโรจน์ 

พ.ค. 64 – ก.พ. 65 
 

3.3 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

200,000 กลุ่มบริหารงานทั่วไป พ.ค. 64 – ก.พ. 65 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน พสวท. 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 

    

1.1 กิจกรรมค่ายวิชาการ SB Sci-Gifted Camp 

2021 (ม.4-6) 
52,890 นางสาวนุชรา  กุลรักษา 5 – 12 พ.ค. 64 

 

1.2 กิจกรรมเสริมความรู้พิเศษ (ม.4-6) 141,400 นางสาวอรุณี  ปานชาลี พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

1.3 กิจกรรมค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ  

(ม.4 และ ม.5) 
10,000 นายชัยยศ  นุ่มกลิ่น มิ.ย. 64 – ส.ค.64 

 

1.4 กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ (ม.4-6) 69,600 
นางสาวสุภาวดี  ลุนพัฒน ์

และนายอนุรักษ์  จันทโรจน์ 
พ.ค. 64 – ก.พ. 65 

 

1.5 กิจกรรมค่ายบูรณาการ(ม.4-6) 146,700 นางสาวอรุณี  ปานชาลี 9-11 ส.ค.64  

1.6 กิจกรรม Create the Future U (ม.4-6) 20,000 นางสาวนุสบา  เหมกุล  พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

1.7 กิจกรรมค่ายฤดูร้อน (ม.4-6) 159,460 นายสุธี  ผลด ี มีนาคม 2565  

1.8 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

11,600 นางสาวศิริวรรณ กิจเจตนี 22-23 พ.ค. 64 
 

1.9 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าโครงการ พสวท. 36,000 นางสาวศิริพร  แหยมประเสริฐ มิ.ย. 64 – ธ.ค.64  

1.10 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน
ส าหรับงาน พสวท 

150,000 นางสาวกรรณิกา  รสหอม พ.ค. 64 – ก.พ. 65 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
2. โครงกำรกำรพัฒนำนักเรยีนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

    

2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ พสวท.  

(สู่ความเป็นเลิศ) เครือข่ายศูนย์ภาคกลาง (ม.4) 
16,000 นายเรวัตร์  นาคมี มิถุนายน 2564 

 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานส าหรับ
นักเรียนโครงการ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (ม.5-6) 

100,000 นางสาวสุชาดา  ว่องไว พ.ค. 64 – ก.ย. 64 
 

2.3 กิจกรรมประชุมวิชาการ พสวท. (ม.5 – ม.6) 137,500 นางพิมนิพา  โลจายะ ธ.ค. 64 – ม.ค. 65  

2.4 กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้อง พสวท. (ม.4-6) 10,000 นายเติมพงศ์  พุ่มศรีภานนท์ พฤษภาคม 2564  

3. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบ
คุณภำพมำตรฐำนสำกล 

   
 

3.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 27,000 
นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา 
และนายอนุรักษ์  จันทโรจน์ 

พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

3.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

410,000 กลุ่มบริหารงานทั่วไป พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

3.3 กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงาน พสวท. 189,000 นายอนุรักษ ์ จันทโรจน์ พ.ค. 64 – ก.พ. 65  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 

    

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็น

เลิศทางวิชาการ 
5,000 นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม พ.ค. 64 – ก.พ. 65 

 

1.2 กิจกรรมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก 14,200  นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม ก.ค. 64 – ก.พ. 65  

1.3 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมภายในสถานศึกษา 10,000  นางกาญจนา แก้วน้ าค้าง 22 - 26 พ.ย. 64  

1.4 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่
และระดับประเทศ 

30,000  นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม พ.ค. 64 – ก.พ. 65 
 

1.5 กิจกรรมวันศรีบุณยาวิชาการ เงินอุดหนุน 8,000 บาท นางสาวชนานันท์ กิมิเส พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

1.6 กิจกรรมค่ายสังคมศึกษา 73,780 นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม 3 ก.ค. 64  

2. โครงกำรกำรพัฒนำนักเรยีนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

    

2.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 

9,000 นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม 2 มิ.ย. 64  

2.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

7,000 นางสาวปัญญ์ชลี บุญยิ่ง            23 ก.ค. 64  

2.3 กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 43,000 นายเลิศณวุฒิ โรงวิเชียรกลาง 23 ก.ค. 64  

2.4 กิจกรรมวันอาเซียน 6,000 นางสาวธัญญลักษณ์ สอนใจ 6 ส.ค. 64  
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
2. โครงกำรกำรพัฒนำนักเรยีนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

    

2.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 18,000 นายบรรดาศักดิ์ อินทองชัย 11 ส.ค. 64  

2.6 กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 7,000 นายบรรดาศักดิ์ อินทองชัย 3 ธ.ค. 64  

2.7 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

8,500 นางปนัดดา โทแหล่ง               พ.ค. 64 – ก.พ. 65 
 

3.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

   
 

3.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 15,300 นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม                                                                            พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

3.2 กิจกรรมจัดซื้อ และซ่อมอุปกรณ์ 25,000 นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม                                                                            พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

3.3 กิจกรรมปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

456,950 นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม พ.ค. 64 – ก.พ. 65  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน สะเต็ม 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 

    

1.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็ม

ศึกษา(สสวท.) 2564 95,000 

นายสิทธิโชค สิงห์เรือง 
นายสุธี   ผลดี 

นางสุชาดา  ว่องไว 
นายเติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท์ 

พ.ค.64 - ก.ย.64 
 

 

1.2 กิจกรรม STEM Education   
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ / ศรีบุณวิชาการ 5,000 

นายสทิธิโชค สิงห์เรือง 
นายสธุี   ผลด ี

นายเติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท ์
พ.ค.64 - ก.ย.64 

 

1.3 กิจกรรม STEM Challenge Party 1,000 นายสทิธิโชค สิงห์เรือง 
นายเติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท ์

พ.ค.64 - ก.พ.265  

1.4 SB STEM Original Manual 17,000 
นายสิทธิโชค สิงห์เรือง 

นายสุธี   ผลดี 
นางสาดา  ว่องไว 

พ.ค.64 - ม.ค.65 
 

2.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

    

2.1 กิจกรรมเปิดโลกสะเต็ม (STEM) โรงเรียนพ่ี 
โรงเรียนน้อง 

9,000 
นายสิทธิโชค สิงห์เรือง 

นายสุธี   ผลดี 
นางสุชาดา  ว่องไว 

พ.ค.64 - ก.ย.64  

2.2 กิจกรรม STEM Play & Learn ให้เพลินกันไป 20,000 นายสิทธิโชค สิงห์เรือง พ.ค.64 - ธ.ค.64 งบห้องเรียน พิเศษ ม.ต้น  

3.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 50,000 

นายสิทธิโชค สิงห์เรือง 
นายสุธี   ผลดี 

นายเติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท์ 
พ.ค.64 - ก.พ.265 

 

3.1 กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง ดูแล ห้องศูนย์สะเต็ม  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ 
 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

1. โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 

    

1.1 กิจกรรม ส่งเสรมิความเป็นเลิศทางวิชาการ 7,600 นางสาวจรูญลักษณ์  ทิพย์มณี 15 พ.ค.64 –  31 ม.ีค.65  

1.2 จัดนิทรรศการทางวิชาการ 12,000 นางสาวสุภาวดี ลุนพัฒน์  
นายสิริวัฒน์  ไตรบุตร 15 พ.ค.64 –  31 ม.ีค.65  

1.3 Language Camp M. 4 
 

61,250 
นางสาวรัตติกาล  ไวจ าปา   
นางนงนุช  จงถาวรสถิตย์ 24 พ.ค.64 – 16 ส.ค. 64 

 

1.4 กิจกรรม Gifted English Camp 380,000 นางสาวสุชาพร  ประเสริฐชาติ 
นายดล  แจ่มจันทร์ พ.ค.64 –  มี.ค.65 งบห้องเรียน พิเศษ ม.ต้น 

1.5 กิจกรรม Japanese Camp 
20,000 

นางสาวดุษณี  ค าแสง  
นางสาวกิตติยา เนียมแตง 

ธ.ค. 64 – ม.ค.65  

1.6 กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
(ม.1-6 = 36,720Gifted )  (170x216) 

 
30,000 นางอรพินท์ ชิตเพชร 

 

พ.ค.64 - ก.พ.265 

 
งบห้องเรียน พิเศษ ม.ต้น 

1.7 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ 
(Study tour in Singapore) 

360,000 
งานห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
นางสาวสุภาวดี  ลุนพัฒน์ 

นางสาวสุชาพร  ประเสริฐชาติ 
ม.ิย. 64 – มี.ค.65 งบห้องเรียน พิเศษ ม.ต้น 

1.8 กิจกรรมการศึกษาดูงานและส่งเสริม 
หลักสูตรภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน 

22,100 นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ส่งแสง  
นางสาวจรูญลักษณ์ ทิพย์มณี 15 พ.ค.64 –  31 ม.ีค.65  

1.9 กิจกรรม Chinese Morning Talk 3,000 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  รุ่งกิจการ พ.ค.64 –  มี.ค.65  

1.10 Chinese One Day Camp 25,300 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร   รุ่งกิจการ  
นางสาวอังคณา  วิรัชกุล ต.ค. 64  -  ธ.ค. 64  
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ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

2.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 2 

    

2.1 วันคริสต์มาส (Christmas Day) 
 

13,000 นางสาวสภุัสสร ค ามา  
นางสาวจรูญลักษณ์ ทิพย์มณี 16 พ.ค.64  –  24 ธ.ค. 64 

 

2.2 วันชาติฝรั่งเศส 13,000 
นางสาวเพชรรัตน์  ธนทรพัย์ทวี  

นางสาวสชุาดา  นาคบัว พ.ค.64  –  ก.ค.65  

2.3 วันตรุษจีน 13,000 นางสาวอังคณา  วิรชักุล   
ว่าที่รอ้ยตรีหญิง ศิรพิร  รุ่งกิจการ 2 พ.ย. 64  – 11 ก.พ. 65  

2.4 กิจกรรมวันทานาบาตะ 13,000 นางสาวกิตติยา เนียมแตง  
นางสาวดษุณี ค าแสง  พ.ค.64  –  ก.ค.65  

3.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

 
   

3.1 กิจกรรมความร่วมมือทางด้านภาษาวิชาการ 
และวัฒนธรรมกับองค์กรภายนอก(MOU) 

201,500  
นางนงนุช  จงถาวรสถิตย์,  

นางสาวดษุณี ค าแสง และครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ม.ีค.64 – มี.ค. 65 
 

3.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 

128,000 นางอรพนิท ์ ชิตเพชร 15 พ.ค.64  – 31 ม.ค. 65  

3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน
การวิเคราะห์ข้อสอบ 

5,000 นางสาวสภุาวดี ลนุพฒัน ์ 15 พ.ค.64  – 31 มี.ค. 65  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำ และพลศึกษำ 

 

 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

1. โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 

    

1.1 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 40,000 ว่าที่รอ้ยตรีศักดา  ชาตริัมย์ พ.ค.64 –  มี.ค.65  

1.2 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ 40,000 ว่าที่รอ้ยตรีศักดา  ชาตริัมย์ มี.ค.64 –  มี.ค.65  

1.3 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทย 35,000 นายเอกชัย ศรีบุญเรือง พ.ค.64 –  มี.ค.65  

1.4 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาจังหวัด 30,000 นายจเด็จ จนัทรภาค ต.ค.64 –  ก.พ.65  

1.5 กิจกรรมคลินิคฟุตซอล ร่วมกับ เนชั่นเทเลคอม 
เอฟซี (NT Telecom Futsal Club) 

5,000 ว่าที่ร้อยตรีศักดา  ชาติรัมย์ มิ.ย.64 –  พ.ย.64 
 

1.6 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล 5,000 นายเอกชัย ศรีบุญเรือง พ.ค.64 –  มี.ค.65  

2.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

    

2.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) 40,000 นายจเด็จ จนัทรภาค พ.ค.64 –  ธ.ค.64  

2.2 กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 
ของนักเรียน 

5,000 นายนนทกร อุดมศรีอนนัต์ พ.ค.64 –  ก.พ.65  

3.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

    

3.1 กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ 90,000 นายเอกชัย   ศรีบุญเรอืง เม.ย.64 –  มี.ค.65  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

1. โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 

    

1.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 54,990 ครูชนิศา  สุขเกษม 16  พ.ค.64 - 31  มี.ค.65  

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 54,000 ครูจอมแก้ว  ทานะปทัม 16  พ.ค.64 - 31  มี.ค.65  

1.3 กิจกรรมอบรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพอิสระ 7,000 ครูธัญญ์นภัส  ภู่พงษ์ไพบลูย์ 6 ก.ค. 64,25  ส.ค.65  

1.4 กิจกรรมศึกษาดูงาน การงานอาชีพ 10,000 ครูเขมจิรา อชิรปรชีากูล 12 ม.ค. 65  

2.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

   
 

2.1 กิจกรรมการจัดซื้อและจัดซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
การงานอาชีพ 

58,010 ครูวรวุฒิ  โอษะคลัง 16  พ.ค.64 - 31  มี.ค.65  

2.2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์
ด้านการงานอาชีพ 

10,000 ครูพัทธวรรณ ธีรชาตจิธนสนิ 
16  พ.ค.64 - 31  มี.ค.65 

ก.พ. 65 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน คอมพิวเตอร์ 

 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

1. โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 

    

1.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 

 
20,000 

 
นางสาวเพลินใจ  วิริยะ 16 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 

 

1.2 กิจกรรมค่ายอบรมพัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือทางเทคโนโลยี 

50,000 นางสาวศิริวรรณ  กิจเจตน ี 16 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 
 

1.3 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานระบบหุ่นยนต์
อัตโนมัติ 

50,000 นางสาวศิริวรรณ  กิจเจตน ี 16 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 
 

1.4 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ 

15,000 นายศักสนิร์  ชัยเสนา 16 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65  

1.5 กิจกรรมศรีบุณยาวิชาการ 5,000 นางสาวเยาวพา  ไชยวรรณ 16 พ.ค.64 - 31 มี.ค.65  

2.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

    

2.1 กิจกรรมเช่าอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 370,000 นางสาวอมรรัตน์  ทองจนัทร์ 16 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65  

2.2 พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และจัดซ่อม
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

200,000 ว่าที่รอ้ยตรี พงศธร  หอมชู 16 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65  

2.3 กิจกรรมเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน
การสอน 

1,530,500 ว่าที่รอ้ยตรี พงศธร  หอมชู 16 พ.ค. 64- 31 มี.ค. 65  
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ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

2.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

    

2.4 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ 10,000 นางสาวเพลินใจ วิริยะ 16 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65  

2.5 กิจกรรมอุปกรณ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 70,000 นางสาวรัชดาภรณ์  พมิพรตัน ์ 16 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65  

2.6 กิจกรรมพัฒนาห้องสืบค้น 40,000 นางสาวแววมณี  สลีาโคตร 16 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65  

2.7 กิจกรรมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน
พิเศษ อาคาร 9 

190,000 ว่าที่รอ้ยตรี พงศธร  หอมชู 16 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65  

2.8 กิจกรรมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

100,000 ว่าที่ร้อยตรี พงศธร  หอมชู 16 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 
 

 

2.9 กิจกรรมล้างและซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 61,860 นายธนวัฒน ์ สุขสกนธ์ 16 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65  

2.10 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และคอมพิวเตอร์ 

500,000 ว่าที่ร้อยตรี พงศธร  หอมชู 16 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65  

2.11  กิจกรรมพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ สืบค้น
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 

500,000 ว่าที่ร้อยตรี พงศธร  หอมชู 16 พ.ค. 64 - 31 มี.ค. 65  
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ตารางท่ี 1 แสดงงบประมาณจ าแนกตาม กลุ่ม/ฝ่าย/งาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

1.โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 

    

1.1 กิจกรรมส่งผู้ก ากับลูกเสือและผู้น ายุวกาชาด

เข้ารับการอบรมให้มีวุฒิ/เพิ่มวุฒิ 
งบอื่น ๆ นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา     พ.ค. 64 -  มี.ค. 65 

 

2.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

   
 

2.1 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ ไม่ของบประมาณ นายศราวุธ เชิงด ี พ.ค. 64 – ก.พ. 65  

2.2 กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน์ ไม่ของบประมาณ นางสาวปิยธิดา ล าเภาพนัธ ์ พ.ค. 64 – ก.พ. 65  
2.3 กิจกรรมพิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด  
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

ไม่ของบประมาณ นางอรพินท์ ชิตเพชร 16 พ.ค. 64 – 30 ก.ย. 64 
 

2.4 กิจกรรมทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

2,000 นายกฤษฎา ฮาดภักด ี 1 ก.ค. 64  

2.5 กิจกรรมการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
และชุมนุมยุวกาชาดแห่งชาติ  

งบอ่ืน ๆ นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา 
ตามท่ีหน่วยงานภายนอก

ก าหนด 
 

2.6 กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ   
“ศรีบุณยาวิชาการ” 

4,000 นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา 
ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2564 
 

2.7 กิจกรรมค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษ    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3 

610,530 นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา 

ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2564 

13 - 15 ม.ค. 65 
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ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

2.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

    

2.8 กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี  “วันวชิราวธุ” 2,000 นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา     25 พ.ย. 64   

2.9 กิจกรรมพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือเนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ชั้นธยมศึกษาปีที่  1 

ไม่ของบประมาณ นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา 
ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2564 
 

2.10 กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย 2,000 นางอรพนิท ์ชิตเพชร 27 ม.ค. 65  

3.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

    

3.1 กิจกรรมล้างเครื่องปรับอากาศ  
จ านวน 1 เครื่อง 

1,000    นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา 1 เม.ย. 64  - 31 มี.ค. 65 
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ตารางท่ี 1 แสดงงบประมาณจ าแนกตาม กลุ่ม/ฝ่าย/งาน งานแนะแนว 

 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

1.โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 

    

1.1 กิจกรรมการจัดประกวดแฟ้มสะสมผลงาน

นักเรียน(Portfolio) 
12,000 นางสาวสาธิยา วิเชียรวฒันานนท์ พ.ย. 64 – ก.พ. 65 

 

1.2 กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน
เรียนรวม 

2,500 นางธนวนั  ธนานักการ พ.ค. 64 – เม.ย. 65  
 

2. โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

   
 

2.1 กิจกรรมการจัดวางตัวบุคคล ด้านการศึกษา 
อาชีพส่วนตัว และสังคม 

12,000 นางสาวสาธิยา วิเชียรวฒันานนท์ พ.ค. 64 – เม.ย. 65    

2.2 กิจกรรมบริการสนเทศและนิทรรศการแนะ
แนวศึกษาต่อและอาชีพ 

10,000 นางอภิญญา  สังขรักษ์ พ.ค. 64 – ก.พ. 65 
 

2.3 กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์     
(ครอบครัวอุปถัมภ์) 

450,000   นางสาวศิรณ ี พลเสนา พ.ค. 64 – มี.ค. 65  

- กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา 24,000  นางสาวศิรณ ี พลเสนา พ.ค. 64 – มี.ค. 65  

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 24,000  นางสาวดุจดาว  ค้ าจุน พ.ค. 64 – มี.ค. 65  

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 24,000  นางสาวศิรณ ี พลเสนา พ.ค. 64 – มี.ค. 65  

- กิจกรรมส่งเสริมคุรธรรมจริยธรรม 24,000  นางสาวสาธิยา  วิเชียรวัฒนานนท ์ พ.ค. 64 – มี.ค. 65  
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ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

3.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

    

3.1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและการ

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
10,000 นางสาวจิดานนัท ์ สวนคล้าย มิ.ย. 64 – มี.ค. 65 

 

3.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องแนะแนว 100,000 นางสาวศิรณ ี พลเสนา เม.ย. 64 – มี.ค. 65  
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ตารางท่ี 1 แสดงงบประมาณจ าแนกตาม กลุ่ม/ฝ่าย/งาน งานห้องสมุด 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

1.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

    

1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารนิเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารการจัดการและการเรียนรู้ 
75,000 นางสาวสุธดิา  อินทนาศักดิ์ 

นางอภิญญา  สังขรักษ ์ 1 มิ.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 
 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 5,000 
นางสาวสุธดิา  อินทนาศักดิ์ 

นางอภิญญา  สังขรักษ ์
1 มิ.ย. 64 – 28 ก.พ. 65  
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วิเครำะห์โครงกำร 
กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย/งบประมำณและ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ของกลุ่มบริหำร 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

โครงกำร 1. ยกระดับ
คุณภำพทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมส่งเสรมิการ
แข่งขันทักษะความเป็น
เลิศทางวิชาการ        
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน) 
     - ระดับโรงเรียน 
     - ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
     - ระดับประเทศ 

 
 
 

1. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้  
การวัดผประเมินผล 
ให้สอดคล้องกับการ
วัดผลและประเมินผล 
ระดับชาต ิ
3. เพื่อยกระดับ 
คะแนนสอบ  
O – NET ของ 
นักเรียนระดับ 
ช้ัน ม.3 และม.6  

เชิงปริมำณ 
1. ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
ร้อยละ 100 ไดร้ับ 
การพัฒนาให้ม ี
ความสามารถใน 
การปฏิบัติงานอยา่ง    
มีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
 
 

 
 
 

180,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.2 กิจกรรมสอนปรับ
พื้นฐานนักเรียนระดับช้ัน 
ม.1, ม.4 
 
1.3 กิจกรรมสอนเสรมิ
พิเศษวันเสาร์ นักเรียน
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
 
1.4 กิจกรรมวันเกียรติยศ 
 
 
 
 
1.5 กิจกรรมส่งเสรมิการ
สอบ O-NET นักเรียน
ระดับชั้น ม.3 
 
 
1.6 กิจกรรมสอนเสรมิ 
 O-NET, GAT, PAT 
นักเรียนระดับช้ัน ม.6 

 
 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้รับการ 
พัฒนาอย่างเต็ม 
ศักยภาพ ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  
2. นักเรียนเป็นคนดี  
คนเก่ง และมี
คุณภาพ มีทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษ 
 ที่ 21 
 

เก็บจาก
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

 
 

เก็บจาก
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

 
24,500 

  

 
 
 

22,400 
 

 
 
 

45,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.7 กิจกรรมพัฒนา
แผนการจดัการเรียนรู ้
1.8 กิจกรรมจัดประชุม
คณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ 
1.9 กิจกรรมอบรมครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
1.10 กิจกรรมพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 
 

1.11 กิจกรรมรับ
นักเรียนระดับช้ัน ม.1 
และ ม.4 
 

1.12 กิจกรรมวัวิชาการ  
 (ศรีบุณยาวิชาการ) 
1.13 กิจกรรมมอบ
ประกาศนียบตัร 
นักเรียนระดับช้ัน ม.3, 
ม.6 
 
 

1. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้  
การวัดผประเมินผล 
ให้สอดคล้องกับการ
วัดผลและ
ประเมินผล 
ระดับชาต ิ
3. เพื่อยกระดับ 
คะแนนสอบ  
O – NET ของ 
นักเรียนระดับ 
ช้ัน ม.3 และม.6 

เชิงปริมำณ 
1. ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
ร้อยละ 100 ไดร้ับ 
การพัฒนาให้ม ี
ความสามารถใน 
การปฏิบัติงานอยา่ง    
มีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรยีน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้รับการ 
พัฒนาอย่างเต็ม 
ศักยภาพ ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
2. นักเรียนเป็นคนดี  
คนเก่ง และมีคณุภาพ  
มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษ ท่ี 21 

2,000  
 

25,000 
 
 

1,000 
 
 
 

-- 
 

5,000 
 
 

25,000 
 

3,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.14 กิจกรรมสอนซ่อม
เสรมินักเรยีนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ต่ า 
1.15 กิจกรรมนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 
1.16 กิจกรรมงานวิจัย
ในช้ันเรียน 
1.17 กิจกรรมเข้าค่าย
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  
 ปัจฉิมนิเทศ และทัศน
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้
นักเรียนระดับช้ัน ม.6 

1. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น 
2. เพื่อพัฒนาการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้  
การวัดผประเมินผล 
ให้สอดคล้องกับการ
วัดผลและ
ประเมินผล 
ระดับชาต ิ
3. เพื่อยกระดับ 
คะแนนสอบ  
O – NET ของ 
นักเรียนระดับ 
ช้ัน ม.3 และม.6 

เชิงปริมำณ 
1. ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
ร้อยละ 100 ไดร้ับ 
การพัฒนาให้ม ี
ความสามารถใน 
การปฏิบัติงานอยา่ง    
มีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรยีน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้รับการ 
พัฒนาอย่างเต็ม 
ศักยภาพ ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
2. นักเรียนเป็นคนดี  
คนเก่ง และมีคณุภาพ มี
ทักษะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษ 
 ที่ 21 

 

-- 
 

 
10,000  

 

-- 

92,000  
(เงิน

อุดหนุน) 
286,700 

(เงินพัฒนา

ผู้เรยีน) 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.18 การน าเสนอ 
นักเรียนรายวิชา 
การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 
(Independent 
 Study: IS)  
 ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

1. เพื่อสนับสนุนให้ครู
สามารถจัดการเรียน การ
สอนในรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้า ด้วยตนเอง  
(Independent Study: IS) 
ตามหลักสูตร  สถานศึกษา
ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ตาม    
แนวทางบันได 5 ขั้น 
แห่งการเรียนรู้ บูรณาการ
ใน 8 กลุ่มสาระ  
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ผลิต/สร้าง ผลงาน/ชิ้นงาน 
ตามความสนใจและความ 
ถนัด จัดเวทีน าเสนอ 
ผลงานหรือชิ้นงานท่ีเกิด
จากการเรียนรู้ รายวิชา
การศึกษา ค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent  
Study: IS) น าผลงาน ไป
น าเสนอในเวที แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ใน ระดับโรงเรียน
และระดับภูมิภาค  

เชิงปริมำณ 
1. ครูทุกคนสามารถจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent 
Study: IS) ตามหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน 
มาตรฐานสากล ตาม    
แนวทางบันได 5 ขั้น  
แห่งการเรียนรู้บูรณา 
การใน 8 กลุ่มสาระ 
2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ 5 
ทุกคนสามารถน าองค์ 
ความรู้ที่ได้รับจาการศึกษา
ค้นคว้า  ด้วยตนเองมา
ผลิต/สร้างผลงาน/ชิ้นงาน 
ตามความสนใจและ ความ
ถนัด น าผลงานไปน าเสนอ
ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง
ในระดับโรงเรียนและระดับ
ภูมิภาค 

42,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.19 กิจกรรมลดเวลา

เรียนเพิ่มเวลารู ้

1. เพื่อใหก้ารบริหาร 
จัดการเวลาเรียนและ 
 กิจกรรม “ลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้” ได้อย่าง
เหมาะสม ท้ังด้าน 
วิชาการ ด้านการปฏิบัติ 
นักเรียนได้รับการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ ตาม
ความสนใจและความถนัด
ของนักเรียนแต่ละบุคคล  
2. เพื่อให้นักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเองตามความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็มตาม 
ศักยภาพ และมีความสุข 
   กับการเรียนรู้  
3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 
   ผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนด ี 
   มีความสุข และเสริมสร้าง 
  ทักษะในศตวรรษท่ี 21  
   ผ่านกิจกรรม “ลดเวลา 
   เรียน เพิ่มเวลารู้” 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนร้อยละ 100 
มีความรู้และทักษะ
เป็นไปตามเกณฑ์ของ
กิจกรรมที่เลือก 
เชิงคุณภำพ  
- นักเรียนม ี
  คุณลักษณะเป็น 
  คนเก่ง คนดี  
  มีคุณภาพ ตาม 
  คุณลักษณะของ 
  ผู้เรียนในศตวรรษ 
  ที่ 21 
- นักเรียนมีความ 
  พึงพอใจในการเข้า 
  ร่วมโครงการ  
  “ลดเวลาเรียน  
  เพิ่มเวลารู้” 
 
 

5,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

โครงกำร 2. พัฒนำ
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และมี
ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 
2.1 กิจกรรมงาน
สวนพฤกษศาสตร ์
โรงเรียน 

1. สร้างจิตส านึกนักเรียน มี
ความรัก เห็นคุณค่าของพืช
พรรณและทรัพยากรมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
และเห็นคุณค่าของพรรณ
ไม้ไทย  
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีนักเรียนสามารถศึกษา
ด้วยตนเองเป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ 
ข้อมูลพรรณไม้และการเก็บ
รักษา เพื่อประโยชน์ทาง 
การศึกษา และเผยแพร่ 
สู่ภายนอก 

เชิงปริมำณ 
1. ครูทุกคนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
และน าไปสู่การเรียนการ
สอนในชั้นเรียน 
2. นักเรียนทุกคนได้ 
 เรียนรู้  มีส่วนร่วม 
 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
และพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เชิงคุณภำพ   
1. โรงเรียนมีแผนการ 
จัดการเรียนรู้บูรณา 
 การสวนพฤกษศาสตร์ 
 โรงเรียน ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีส่วนร่วม 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
และพัฒนาสวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียนให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ร้อยละ 95 

 
 
 
 
 
 

30,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.2 โรงเรียนพี่ – 
โรงเรียนน้อง 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรยีน
น้อง โดยการจัดระดม
ทุนในการจัดซื้อเครื่อง
อุปโภค บริโภคจ าเป็น
ขั้นพื้นฐาน 
2. เพื่อเปิดโอกาสให ้
นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
ทั้งโรงเรียนพี่ – โรงเรียน
น้องได้พบปะสังสรรค์ 
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ และ
แบ่งปันกัน  
3. เพื่อเป็นโอกาสที่ดี  
ที่จะปลูกฝังค่านยิมที ่
ส่งเสริมจรยิธรรม และ
สิทธิมนุษย์ชน ใน
ภาคปฏิบตัิอย่างเป็น
รูปธรรม 

เชิงปริมำณ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ โรงเรียน 
ตชด.ทุติยะโพธ์ิอนุสรณ์  
อ าเภอแม่อาย  
จังหวัดเชียงใหม่  
โดยจัดมอบวัสดุอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอน 
อุปกรณ์กีฬา และเครื่อง
อุปโภคบริโภคจ าเป็นขั้น
พื้นฐาน เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพร้อย
ละ 90 
เชิงคุณภำพ 
ครูและนักเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

25,920 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

โครงกำร 3. กำร
บริหำรกำรจัด
กำรศึกษำด้วยระบบ
คุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 
3.1 บริหารทรัพยากร

ส านักงาน 

3.2 จัดท าระบบข้อมูล
งานทะเบียนนักเรยีน 
3.3 น าระบเทคโนโลยี
มาใช้ ในการบริหาร
จัดการ 
 
3.4 จัดซ่อม/ลา้ง
เครื่องปรับอากาศ 

1. เพื่อเพิ่ประสิทธิ
ภาพในการท างาน
ให้มีความคล่องตัว
มากขึ้น 
2. เพื่อปรับปรุง
เครื่อง คอมพิวเตอร์
ให้ใช้ได้กับโปรแกรม
ใหม่ ๆ ท่ีมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา  
3. เพื่อให้การสืบค้น 
ข้อมูลทะเบียน 
นักเรียนตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน สะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมำณ 
1. มีเครื่องคอมพิวเตอรไ์ว้
ใช้ในการท างานได้อย่าง
พอเพียงร้อยละ 100 
2. มีตู้เก็บเอกสาร 
เพียงพอกับการใช้ 
งานร้อยละ 100 
3. จัดซ่อม/บ ารุง วัสดุ  
อุปกรณ์ส านักงานหากเกิด
ช ารุด และสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภำพ 
1. สามารถติดตั้ง โปรแกรม
ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้อยา่ง
ดีและ มีประสิทธิภาพ 
2. วัสดุ อุปกรณ ์
ส านักงานสามารถ 
ใช้งานได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 

 
 

231,000 
 

 

 

 

 

-- 

 
37,000 

 
 
 

8,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3.5 กิจกรรมจัดซื้อ
จัดจ้างเอกสารการ
วัดผลประเมินผล
ของโรงเรียน 

1. เพื่อให้มีเอกสาร
การวัดผลและ
ประเมินผลให้กับ
นักเรียน ครูและ 
บุคลากรทางการ 
ศึกษาอย่างเพียงพอ 
2. เพื่อให้การท างาน
ของกลุ่มบริหารงาน 
วิชาการ ด าเนินไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

เชิงปริมำณ 
1. เอกสารการวดัผลและ 
ประเมินผลส าหรับใช้ใน 
การสอบและการประเมินผล
นักเรียนครบตามจ านวนที 
ต้องการ ร้อยละ 100 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถ ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภำพ 
1. มีเอกสารการวัดผลและ 
ประเมินผลที่มีคณุภาพ 
และพอเพียงส าหรับใช้ใน
การสอบและการประเมินผล
นักเรียน 
2. การปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ท าได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ 
และบรรลุวตัถุประสงค์และ 
   เป้าหมายที่ก าหนด 

85,000 
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

โครงการ 1. การ

บริหารการจัด

การศึกษาด้วย

ระบบคุณภาพ

มาตรฐานสากล 

1.จัดซื้อครุภณัฑ์ของ

กลุ่มงานบริหารงาน

งบประมาณ บุคคล

และแผนงาน 

(คอมพิวเตอร์และ

เครื่องพิมพ์เอกสาร) 

 

1. เพื่อเสริมการ
ด าเนินงานและ
ภารกิจของกลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณบุคคล 
และแผนงาน 
2. เพื่อพัฒนา

ศักยภาพระบบงาน

ให้มีประสิทธิภาพใน

การบริการ การ

ประสานงาน และ

การจัดระบบการ

บริการที่ด ี

3. เพื่อให้การปฏิบัติ

หน้าท่ีเกิดความ

คล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ 

 

เชิงปริมำณ 
 1. คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 
เครื่อง 
2. เครื่องพิมพ์เอกสาร

จ านวน 1 เครื่อง 

เชิงคุณภำพ 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

บุคคล และแผนงานได้รับ

การพัฒนา มีการวางระบบ

จัดรูปแบบการท างาน อย่าง

ชัดเจนโดยมุ่งเน้น

ประสิทธิภาพในการบริการ 

การประสานงาน ความ

รวดเร็ว มีความมุ่งมั่นใน

บริการ 

 

 

 

 

 

105,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2. จัดซื้อครุภณัฑ์

ของกลุ่มงาน

บริหารงาน

งบประมาณ บุคคล

และแผนงาน 

(เฟอร์นิเจอร์) 

 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ตามหลักยุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ ให้
มีประสิทธิภาพในการ
บริการ การประสานงาน 
และการจัดระบบการ
บริการที่ด ี
2. เพื่อให้การด าเนินงาน
กลุ่มบรหิารงาน
งบประมาณ บุคคล และ
แผนงานเป็นไปด้วย
ความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบาย 5 ส ของ

โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 

 

เชิงปริมำณ         
1. โต๊ะ จ านวน 1 ตัว   
2. เก้าอ้ี จ านวน 6 ตัว 
3 เฟอร์นิเจอร์ จ านวน  
1  ชุด   
4. กระจกโตะ๊  จ านวน 
1 บาน 
เชิงคุณภำพ 
1. กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ บุคคล และ
แผนงาน ไดร้ับการ
พัฒนา มีการวางระบบ
จัดรูปแบบการท างาน 
อย่างชัดเจนโดยมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพในการ
บริการ การประสานงาน 
ความรวดเร็วมีความ
มุ่งมั่นในบริการ 
 

 

51,500 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  2. กลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ บุคคล และ

แผนงาน มีมาตรฐาน

การปฏิบัติงานท่ีเอื้อต่อ

การบริหารจัดการ

ภายใต้การก ากับติดตาม 

ดูแลตามอ านาจหน้าท่ี

ของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

เชิงปริมำณ 
 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกกลุ่ม
งาน/ งาน/ กลุ่มสาระ  
มีวัสดุ เครื่องใช้
ส านักงานใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างเพียงพอกับความ
ต้องการ 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3. จัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์เครื่องใช้
ส านักงาน 
ปีการศึกษา 2564 
 

1. เพื่อให้ทุกกลุ่ม

งาน/ งาน/ กลุ่ม

สาระ มีวัสดุ 

เครื่องใช้ส านักงาน 

ใช้ปฏิบัติงานอย่าง

พอเพียง 

2. เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานของ ทุก

กลุ่มงาน/ งาน/ 

กลุ่มสาระ เกดิความ

คล่องตัว ด าเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกดิประโยชน์

สูงสุด 

 

เชิงปริมำณ 
 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกกลุ่มงาน/ งาน/ 
กลุ่มสาระ  มีวสัดุ เครื่องใช้
ส านักงานใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่าง
เพียงพอกับความต้องการ 
เชิงคุณภำพ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกกลุ่มงาน/ งาน/ 
กลุ่มสาระ ร้อยละ 100  มี
การเบิกจ่ายวสัดุ เครื่องใช้
ส านักงาน ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน ด าเนินงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว ท าใหส้ามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
 

800,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

4. จัดซื้อเอกสาร

ทางการเงินเพื่อ

ระบบบรหิารงาน

การเงิน/บญัชี 

 

1.  เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าท่ีเกี่ยวกับงานการเงิน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ัน 
2.  เพื่อให้ทันต้อ
เทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 เพื่อให้เกิดความคล่องตัว

ในการปฏิบัติงาน 

 

เชิงปริมำณ         
เอกสารต่างๆ ทาง
การเงิน ได้แก่ ตรายาง
ปั้มใบเสร็จ สมดุ
ทะเบียนคุมหลักฐาน
ขอเบิก 
เชิงคุณภำพ 
การบริหารงาน
การเงิน/บญัชี ใน
โรงเรียนเกิดความ
คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจ ระดับดีมาก 
 

10,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

5. จัดซื้อวัสดุและ

ครุภณัฑ์กลุม่

บริหารงาน

งบประมาณ บุคคล 

และแผนงาน 

 

1. เพื่อเสริมการ
ด าเนินงานและภารกิจของ
งานสารบรรณงาน
ส านักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ บุคคลและ
แผนงาน 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ตามหลักยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ให้มี
ประสิทธิภาพในการ
บริการ  การประสานงาน 
และการจัดระบบการ
บริการที่ด ี
3. เพื่อให้มีระบบการ
บริหารโดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วมและสามารถ
ตรวจสอบได ้
 

เชิงปริมำณ         
1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วของ
การติดต่อ
ประสานงานท าให้
สามารถติดต่องานท่ี
ส าคัญ ๆ ได้อย่างดียิ่ง 
2.จัดระบบงานของ
กลุ่มบรหิางบประมาณ 
อย่างเป็นระบบมีการ
วางแนวปฏิบัติในการ
บริการอย่างชัดเจน 
ผู้รับบริการมคีวามพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85                   

70,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

 4. เพื่อให้การด าเนินงาน
สารบรรณเป็นไปด้วย
ความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
5. เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบาย 5 ส ของ
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 
 

เชิงคุณภำพ 
1. ระบบสารบรรณ
ส านักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณได้รับการ
พัฒนา มีการวางระบบ
จัดรูปแบบการท างาน 
อย่างชัดเจนโดยมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพในการ
บริการ การประสานงาน 
ความรวดเร็ว มีความ
มุ่งมั่นในบริการ 
2. ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ
บุคคลและแผนงานมี
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน
ที่เอื้อต่อการบริหาร
จัดการภายใต้การก ากับ
ติดตาม ดูแลตามอ านาจ
หน้าท่ีของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

6. จากใจถึงใจ 

 

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้แก่บุคลากร 
2. เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดซีึ่งกัน
และกันระหว่างบุคลากร 
3. เพื่อเป็นการสร้างความ
รัก ความห่วงใยของ
บุคลากร 
 

เชิงปริมำณ  
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญ
และก าลังใจเพิ่มยิ่งขึ้น
และมีความสมัพันธ์อัน
ดีซึ่งกัน และกัน 
100%    
เชิงคุณภำพ  
บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจดีขึ้น มี
ความสัมพันธ์อันดซีึ่ง
กันและกัน มีความรัก
ความผูกพันต่อ
โรงเรียน  
 

61,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

7. การจัดประชุมครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา/

คณะกรรมการ

บริหารโรงเรยีน 

 

1. เพื่อให้การวางแผนการ

ท างานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2. เพื่อจัดบุคลากรให้มี

ความเหมาะสมกับงาน 

3. เพื่อติดตามผลการ

ท างานให้เป็นไปอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

เชิงปริมำณ        
1. ครูโรงเรยีนศรีบณุ
ยานนท์ จ านวน 100 
% ได้เข้าร่วมการ
ประชุมประจ าเดือน
อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง  
2. คณะกรรมการ
บริหารโรงเรยีนศรีบณุ
ยานนท์ จ านวน 100 
% ได้เข้าร่วมการ
ประชุมประจ าเดือน
อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง  
เชิงคุณภำพ 
1 ครูได้รบัข่าวสาร
หรือเรื่องราวต่าง ๆ 
จากผู้บรหิาร เพื่อมา
ใช้ในการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 

45,500 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

8. สารสนเทศ

โรงเรียน 

 

1. เพื่อสร้างและพัฒนา
ระบบข้อมลูสารสนเทศ
ของโรงเรียนให้ถูกต้อง
และเป็นปจัจุบัน 
2. เพื่อรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศพ้ืนฐาน และ

จ าเป็นในการวิเคราะหห์า

ประสิทธิภาพของ

สถานศึกษา 

3. เพื่อเพื่อเป็นแหล่ง

ให้บริการและเผยแพร่

ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลา

การและผูส้นใจ 

 

เชิงปริมำณ 
 โรงเรียนมีระบบ
สารสนเทศท่ีสมบูรณ์ 
ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน  จ านวน 
6  เล่ม 
เชิงคุณภำพ 
โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศท่ีครบถ้วน 

3,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

9. สร้างพลังบวก 

 

1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ

และก าลังใจให้แก่ครูอัตรา

จ้างและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

2. เพื่อเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดซีึ่งกัน

และกันระหว่างบุคลากร 

3. เพื่อให้บุคลากรเกดิ

ความมั่นคงในสวัสดิการ 

4. เพื่อเป็นการสร้างความ

รัก ความห่วงใยของทาง

โรงเรียนต่อบุคลากร 

 

เชิงปริมำณ 
ครูอัตราจ้างและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนศรี
บุณยานนท์  จ านวน 
36 คน ประกอบด้วย 
- ครูอัตราจ้าง จ านวน 
10 คน 
- เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
จ านวน 20 คน 
- นักการ จ านวน 6 
คน 
เชิงคุณภำพ 
ครูอัตราจ้าง และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนศรี
บุณยานนท์มีก าลังใจ
ในการท างานเพิ่มมาก
ขึ้น 
 

50,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

10. รางวัลผู้

ช่วยเหลือโรงเรียน

ดีเด่น 

 

1. เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดซีึ่งกัน
และกันระหว่างบุคลากร 
2. เพื่อเป็นการสร้างความ
รัก ความห่วงใยของทาง
โรงเรียนต่อบุคลากร 
 

เชิงปริมำณ 
ครูผู้มีอุปการคณุกับ
ทางโรงเรียนศรีบุณยา
นนท์  จ านวน 2 คน  
เชิงคุณภำพ 
ครูผู้มีอุปการคณุกับ
ทางโรงเรียนศรีบุณยา
นนท์มีก าลังใจในการ
ช่วยเหลือโรงเรียน 
 

 

10,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

11. มุฑิตา  
คารวัญชล ี
 

1. เพื่อประกาศเกียรติ
คุณและแสดงมุทิตา
คารวะต่อผู้ครบ
เกษียณอายรุาชการที่
ได้ท าคณุประโยชน์ 
แก่โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ 
2. เพื่อสร้างก าลังใจ

แก่ผู้ครบเกษยีณอายุ

ราชการในการด าเนิน

ชีวิตภายหลัง

เกษียณอายรุาชการ 

 

ด้ำนปริมำณ 
1. จัดงานมุทิตาจิตให้กับ
ข้าราชการครู จ านวน  8  
คน  
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรยีนศรี
บุณยานนท์ จ านวน 95% 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมมุทิตา
จิต 
ด้ำนคุณภำพ 
1.  ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้าง ที่เกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปี 2564 
มาร่วมงานทุกคน 
2.  ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้าง และนักเรียน มา
ร่วมงานเพื่อแสดงมุทติา
จิตเป็นขวัญ และก าลังใจ 
ให้กับผู้ที่เกษียณอายุ
ราชการ 

 

400,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

12. คิดนอกกรอบ 

ความรู้นอกรั้ว 

 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนใหม้ีประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
พัฒนาระบบการศึกษา 
ผลักดัน    และเตรียม
องค์กรส าหรับการแข่งขัน
ในยุคศตวรรษท่ี 21 
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
ประสบการณ์จาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์เพื่อน ามาใช้
พัฒนาสถานศึกษาของ
ตนเอง 
3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร 

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามี

ความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง

กัน 

 

ด้ำนปริมำณ 
1.คณะผู้บริหาร
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
จ านวน 90% ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมศึกษาดู
งาน  และทัศนศึกษา 
2. คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  
จ านวน 90%  มคีวามสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน 
ด้ำนคุณภำพ 
1. คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการ
พัฒนาระบบการศึกษา 
ผลักดัน และเตรยีม
องค์กรส าหรับการ
แข่งขันในยุคศตวรรษ
ที่ 21 

1,050,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  2. คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถน า
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
แหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์อาเซยีน
มาใช้พัฒนา
สถานศึกษาของตนเอง
ได้อย่างมีคณุภาพ 
3. คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

13. การประเมินครู

และบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

1. เพื่อเป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
2. เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อเป็นการส่งเสริม
และเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เชิงปริมำณ  
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น 
90%    
เชิงคุณภำพ  
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลในการ
ท างานเพิ่มขึ้น 
 

40,000   
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

14. จ้างครู งบ อบจ. 

 

1. เพื่อจัดหาบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ให้
สูงขึ้น 
3. เพื่อให้มีบุคลากร
เพียงพอในการจัด
การศึกษาของโรงเรยีน 
 

เชิงปริมำณ 
ครูอัตราจ้าง จ านวน 
15 คน   
เชิงคุณภำพ 
-  สามารถจัดหา
ครูผูส้อน บุคลากร
สนับสนุนการจัด
การศึกษาได้เพียงพอ
ต่อการบริหารจดั
การศึกษาของโรงเรยีน 
-  ครูและบุคลากรทุก
คนของโรงเรียน
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีที่
ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2,835,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

15. จ้างครูและ

เจ้าหน้าท่ี งบ สพฐ. 

 

1. เพื่อแก้ปัญหาครไูม่
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน 
2. เพื่อแก้ปัญหาการขาด
บุคลากรสนับสนุนการจดั
การศึกษา 
3. เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
ได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการสะดวก 
และรวดเร็ว 
 

เชิงปริมำณ  
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 
จ านวน 4 คน    
เชิงคุณภำพ  
1. ครูอัตราจ้างจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอน ท้ังด้านความรู้ 
และคณุธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
2. บุคลากรสนับสนุน
การจัดการศึกษา
ให้บริการแก่นักเรียน 
ครู ผู้ปกครองและผู้มา
ติดต่อราชการสะดวก 
 

582,498 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

16. จ้างครูและ

เจ้าหน้าท่ี งบรายได้

สถานศึกษา 

 

1. เพื่อจัดหาบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ให้
สูงขึ้น 
3. เพื่อให้มีบุคลากร
เพียงพอในการจัด
การศึกษาของโรงเรยีน 

เชิงปริมำณ 

ครูอัตราจ้าง จ านวน 8 
คนครูสอนภาษาจีน
จ านวน 1 คน 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
จ านวน 6 คน 
พนักงานขับรถยนต์
จ านวน 1 คน นักการ
ภารโรง จ านวน 6 คน 
เชิงคุณภำพ   
-สามารถจดัหา
ครูผูส้อนบุคลากร
สนับสนุนการจัด
การศึกษาได้เพียงพอ 

3,510,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

17. การพัฒนาการ

เรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีน) 

 

1.  เพื่อจัดหาบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญทาง
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
2.  เพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนสูงขึ้น 
3.  เพื่อให้นักเรียน

สามารถอ่านเข้าใจ และใช้

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ในการสื่อสารได ้

 
 

เชิงปริมำณ 
1. เพื่อจัดหาบุคลากร
ชาวต่างประเทศ มา
สอนภาษาอังกฤษ 5 
คน และภาษาจีน 1 
รวม 6 คน 
2. เพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษ เพิ่ม
สูงขึ้น 
3. เพื่อให้นักเรียน
สามารถอ่านเข้าใจ
และใช้ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารได ้
 

3,186,000 

 

 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 



122 
  

 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  เชิงคุณภำพ 
1. ด าเนินการจดัจ้าง
บุคลากรที่มคีวาม
เชี่ยวชาญทาง
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มสูงขึ้น 
 3. นักเรียนสามารถ
อ่านเข้าใจและใช้
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสารไดร้ะดับด ี
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

18. จัดซื้อเครื่องลง

เวลาปฏิบตัิราชการ

ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

 

1. ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ได้รับความสะดวกในการ

ลงเวลา 

2. ลดความยุ่งยากในการ

เก็บรักษาข้อมูลการลง

เวลา และท าให้การ

ตรวจสอบท าได้ง่ายขึ้น  

3. ลดขั้นตอนและ
กระบวนการในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
งานบุคลากร 
 

เชิงปริมำณ 

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกคน

ในโรงเรียนศรีบณุยา

นนท์ จ านวน 155 คน   

เชิงคุณภำพ 

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใน

โรงเรียนศรีบณุยา

นนท์สามารถลงเวลา

ปฏิบัติราชการได้อย่าง

รวดเร็ว 

 

20,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

19. ผ้าไทยใสส่นุก 

ตามวิถีชุมชน คน

นนทบุรี 

 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
แต่งกายผ้าไทยหรือผ้า
พื้นเมืองในสถานศึกษา 
2. เพื่อสนองนโยบายของ
กระทรวงวัฒนธรรม 
 

ด้ำนปริมำณ 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ จ านวน 100 % 
ได้แต่งกายผ้าไทยหรือ
ผ้าพื้นเมืองใน
สถานศึกษา 
ด้ำนคุณภำพ 
คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
แต่งกายผ้าไทยหรือผ้า
พื้นเมืองใน
สถานศึกษา 
 

 

 

200,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

20. เติมใจให้กัน 

ก่อนเกษียณ 

 

1. เพื่อให้ผู้เกษียณอายุ

ราชการ และผู้บริหารมี

ความรู้และการวาง

แผนการด าเนินชีวิตหลัง

เกษียณอย่างมีความสุข 

2. เพื่อให้ผู้ เกษียณอายุ

ราชการได้ เตรียมความ

พร้อมก่อนการเกษียณ 

 

เชิงปริมำณ 

1. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผู้

เกษียณอายรุาชการ 

จ านวน 8 คน   

2. ผู้บริหารและ

ผู้ติดตามเข้าร่วม

กิจกรรม จ านวน 7 

คน 

เชิงคุณภำพ 

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผู้

เกษียณอายรุาชการ

สามารถน าความรู้ที่

ได้รับไปพัฒนาตนเอง

ได ้

 

45,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

21. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ประเมินผลงานท่ี
เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี ต าแหน่ง ครู 
มีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ ตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินวิทย
ฐานะแนวใหม ่
 (ว PA 

1. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะที่
สูงขึ้น  
2. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตระหนักใน
ภาระหน้าท่ีและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  
3. เพื่อครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีความ

ช านาญ  และความ

เชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติงาน  

 

เชิงปริมำณ  
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน
ในโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ จ านวน 107 คน
 เชิงคุณภำพ  
1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะที่สูงข้ึน 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความ
ช านาญ  และความ
เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน 
 

20,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

22. จัดซื้อครุภณัฑ์

และอุปกรณ์กลุม่

บริหารงาน

งบประมาณ บุคคล 

และแผนงาน (ไอ

แพด รองผอ.) 

 

1.  เพื่อการบริหารงาน
และการบริหารจัดการ
คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ตามหลักยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ให้มี
ประสิทธิภาพในการ
บริการ  การประสานงาน 
และการจัดระบบการ
บริการที่ด ี

เชิงปริมำณ         
ไอแพด  จ านวน  2 
เครื่อง 
เชิงคุณภำพ 
1. การบริหารงานและ
การบริหารจัดการ
คล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ 
2. ระบบสารบรรณ
ส านักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณได้รับการ
พัฒนา มีการวาง
ระบบจัดรูปแบบ   
การท างาน อย่าง
ชัดเจนโดยมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพในการ
บริการ การ
ประสานงาน ความ
รวดเร็วมีความมุ่งมั่น
ในบริการ 
 

40,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

23. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ  
“ทองกวาวช่อใหม่” 
โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์  
ประจ าปีงบประมาณ 

2564 

 

1. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลเกิด
ความก้าวหน้าแก่ทาง
ราชการ 
2. เพื่อให้บุคลากรเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
สร้างความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ  
 

เชิงปริมำณ  
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน
ในโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ จ านวน 66 คน   
ได้รับการพัฒนา    
เชิงคุณภำพ  
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์สามารถน า
ความรู้และความ
เข้าใจที่ได้รบัไปพัฒนา
ตนเองได้ ร้อยละ 90  
 

200,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

24. ศรีบุณยานนท์ 

โรงเรียนสุจริต 

 

1. เพื่อเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” 
2. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตระหนักใน
ภาระหน้าท่ีและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
 

เชิงปริมำณ         
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน
ในโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ จ านวน 110 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. สถานศึกษา
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ตระหนักใน
ภาระหน้าท่ีและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
 

20,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

25. ขับเคลื่อน

โรงเรียนคุณธรรม 

ศรีบุณย์โรงเรียน

ปลอดขยะ SB Zero 

Waste School 

 

1. เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากร
พัฒนาตนเองทั้งในด้าน
การปฏิบัติงานและด้าน
คุณธรรมจริยธรรม อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
2. เพื่อให้บุคลากรเป็น

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

สร้างความก้าวหน้าทาง

วิชาชีพ 

 

เชิงปริมำณ  
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน
ในโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ จ านวน 107 คน  
ได้รับการพัฒนาด้าน
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้    
เชิงคุณภำพ  
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์สามารถน า
ความรู้และความ
เข้าใจที่ได้รบัไปพัฒนา
ตนเองได้ ร้อยละ 90  
 

25,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

26. พัฒนา
นวัตกรรมคุณภาพ
เพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 

1. เพื่อสร้างเครื่องมือ
ประกอบการประเมินและ
รวบรวมสารสนเทศ
ส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

2. เพื่อพัฒนานวัตกรรม

การประกันคณุภาพ

ภายในสถานศึกษาใหม้ี

ประสิทธิภาพตามก าหนด 

 

เชิงปริมำณ 
1 สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาเครื่องมือ
ประกอบการรวบรวม
สารสนเทศส าหรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาได้
ครบทุกมาตรฐานและ
ประเด็นพิจารณา ร้อย
ละ 100 
2. ผลการด าเนินงาน
พัฒนานวัตกรรมการ
ประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ก าหนดร้อยละ 
80  
 

20,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  เชิงคุณภำพ 
1. สถานศึกษา
สามารถพัฒนา
เครื่องมือประกอบการ
รวบรวมสารสนเทศ
ส าหรับการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้ครบทุก
มาตรฐานและประเด็น
พิจารณามีคุณภาพอยู่
ในระดับดมีาก 
2. ผลการด าเนินงาน
พัฒนานวัตกรรมการ
ประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษามี
ผลการประเมินมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

27. การทบทวนและ

พัฒนาสารสนเทศเพื่อ

การประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

 

1. เพื่อทบทวนและ
ประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
2. เพื่อจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
 

 เชิงปริมำณ 
1.  ร้อยละ 80 ของ
ประสิทธิภาพของ
ข้อมูลในการจัดท า
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษามีความ
ครบถ้วนสมบรูณ ์
2.  ร้อยละ 80 ของ
เอกสาร หลักฐานใน
สารสนเทศ
ประกอบการรายยงาน
มีเนื้อหาครบถ้วน  
สมบูรณส์ าหรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน   
 

12,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  3.  ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน  ผู้ปกครอง  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  มีความพึง
พอใจในคุณภาพของ
รายงานการประเมิน
และแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  เชิงคุณภำพ 
1.  ข้อมูลในการจัดท า
รายงานการประเมิน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษามีความ
ครบถ้วนสมบรูณม์ี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
2.  เอกสาร หลักฐานใน
วารสารมีเนื้อหา
ครบถ้วน  สมบูรณ์ในการ
ประเมินคุณภาพภายใน  
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก 
3.  นักเรียน  ผู้ปกครอง  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ดีมากในคุณภาพของ
รูปแบบวารสารรายงาน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

28. กิจกรรมจัด

ซ่อม/ลา้ง 

เครื่องปรับอากาศ 

 

1. เพื่อการด าเนินงาน
และภารกิจของ
ส านักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ บุคคล
และแผนงาน มคีวาม
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบาย 5 ส ของ
โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ 
 

เชิงปริมำณ         
บ ารุงเครื่องปรับอากาศ  5  
เครื่อง 
เชิงคุณภำพ 
1. ส านักงานกลุ่มบรหิาร
งบประมาณได้รับการ
พัฒนา มีการวางระบบ
จัดรูปแบบการท างาน 
อย่างชัดเจนโดยมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพในการ
บริการ การประสานงาน 
ความรวดเร็ว  มีความ
มุ่งมั่นในบริการ 
  2. ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ
บุคคลและแผนงานมี
มาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ี
เอื้อต่อการบริหารจดัการ
ภายใต้การก ากับติดตาม 
ดูแลตามอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

6,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

29. ปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานกลุม่
บริหารงาน
งบประมาณ บุคคล 
และแผนงาน 

1. เพื่อปรับปรุงห้องกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ 
บุคคล และแผนงาน 
อาคาร 7 ช้ัน 2 
2. เพื่อให้ห้องกลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ 
บุคคล และแผนงาน มี
ความเป็นระเบียบ 
สวยงาม เป็นสัดส่วน   
มีความสะดวกต่อการ
ให้บริการกับนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ
ราชการต่าง ๆ 

เชิงปริมำณ 
ปรับปรุงห้องกลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ บุคคล 
และแผนงาน อาคาร 
7 ช้ัน 2 
เชิงคุณภำพ 
ห้องปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ บุคคล 
และแผนงาน มคีวาม
เป็นระเบียบ สวยงาม 
เป็นสัดส่วน  มีความ
สะดวกต่อการ
ให้บริการกับนักเรียน 
ครู ผู้ปกครอง และผู้
มาติดต่อราชการ 
ต่าง ๆ 

120,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

30 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
รายงานการควบคมุ
ภายใน 

1. เพื่ออบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
รายงานการควบคมุ
ภายในประจ าป ี
2. เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถให้กับ
บุคลากรใหม่ใน
โรงเรียนด้านงาน
ควบคุมภายใน 
 

เชิงปริมำณ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานควบคุม
ภายในของโรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์ไดเ้ข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการและ
อบรมจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายในประจ าปี  
จ านวนร้อยละ 95   
เชิงคุณภำพ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานควบคุม
ภายในของโรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์มีการ
น าเสนอรายงานควบคุม
ภายในของกลุ่ม/ฝ่าย/งาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

9,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

31 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน
และสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2564  
เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการปี
การศึกษา 2565 

-เพื่อทบทวนและสรุป 
รายงานผลการด าเนิน 
โครงการ/ กิจกรรม 
ปี2564 

 

เชิงปริมำณ 
-โรงเรียนมีแผนปฏิบัติ
การประจ าปี2564 
ที่สามารถน าไปใช้พัฒนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-มีรูปเลม่สรุปรายงานผล
การด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรม ทุกกิจกรรม 
-ผู้บริหารและครไูด ้
เข้าร่วมทบทวนสรุป 
ผลการด าเนินงาน 
จ านวน 80 คน 
เชิงคุณภำพ 
ผู้บริหาร คณะครูและ
คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียน และนักเรียน 
น าผลการประเมินมา
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาบริหารการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

12,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

32. อบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  2565 

1.เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าปี 2565 
2.เพื่อจัดท าปฎิทิน
ปฏิบัติงานประจ าปี 
2565 

เชิงปริมำณ 
-โรงเรียนมีแผนปฏิบัติ
การประจ าปี2564 
ที่สามารถน าไปใช้พัฒนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-มีรูปเลม่สรุปรายงานผล
การด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรม ทุกกิจกรรม 
-ผู้บริหารและครไูด ้
เข้าร่วมทบทวนสรุป 
ผลการด าเนินงาน 
จ านวน 80 คน 
เชิงคุณภำพ 
ผู้บริหารคณะครูและ
คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียน และนักเรียน 
น าผลการประเมินมา
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาบริหารการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

140,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

33. ประเมิน
สถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศในทุก
ประเภทและงาน
โครงการพิเศษอ่ืนๆ 

-.เพื่อรองรับการ
ประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาโดยองค์กร 
และหน่วยงานภายนอก 
-.เพื่อน าผลการประเมิน
มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมำณ 
-โรงเรียนมีแผนปฏิบัติ
การประจ าปี2564 
ที่สามารถน าไปใช้พัฒนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-มีรูปเลม่สรุปรายงานผล
การด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรม ทุกกิจกรรม 
-ผู้บริหารและครไูด ้
เข้าร่วมทบทวนสรุป 
ผลการด าเนินงาน 
จ านวน 80 คน 
เชิงคุณภำพ 
ผู้บริหาร คณะครูและ
คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียน และนักเรียน 
น าผลการประเมินมา
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาบริหารการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

150,000 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. โครงกำรพัฒนำ

นักเรียนให้มี

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ และมี

ทักษะแห่งศตวรรษ

ที่ 21 

1.1 กิจกรรมไหวค้ร ู 

1. เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักในคณุค่าของ
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งาม และรักความเป็นไทย 
2. เพื่อแสดงถึงความ
กตัญญูรูคุ้ณต่อครู 
อาจารยผ์ู้ประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้ให้แก่
ศิษย ์
3. เพื่อเป็นสิริมงคลสร้าง
ขวัญก าลังใจในการศึกษา 
และเคารพครู อาจารย์
ด้วยความบริสุทธ์ิใจ   

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรี

บุณยานนท์ 2,000 คน 

เข้าร่วมกิจกรรมวัน

ไหว้ครู เพื่อร าลึกถึง

พระคุณครูอาจารย ์

 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนเป็นผู้มีความ

กตัญญูรูคุ้ณครู 

อาจารย์ และมี

คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ ตามค่านิยม

หลักของคนไทย 12 

ประการ 

 

12,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.2 กิจกรรม
ปฐมนิเทศและค่าย
คุณธรรมจริยธรรม 
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และ 4 

1 เพื่อให้ความรู้

ประวัติความเป็นมา

ของโรงเรียน 

โครงสร้างของ

องค์กร กฎระเบยีบ 

ข้อบังคับ วินัย 

ตลอดจนถึงการ

ปฏิบัติตนของ

นักเรียน 

2 เพื่อปลูกฝัง

ทัศนคติแก่นักเรียน

ใหม่ให้มีความรู้สึกท่ี

ดีต่อโรงเรียน ต่อครู-

อาจารย์ และเพื่อน

นักเรียน 

3 เพื่อให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม
ด ารงตนในสังคมได้
อย่างเหมาะสม 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

จ านวน 800 คน  อบรมให้

ความรู้เรื่อง กฎระเบียบ

ข้อบังคับ วินัย  การปฏิบัติ

ตัวของนักเรียนท่ีต้องเข้ามา

อยู่ในโรงเรียน ประวัติความ

เป็นมาของโรงเรียน

โครงสร้างขององค์กร   และ

คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก

ทางพระพุทธศาสนา 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสม

ตามกฎระเบยีบของโรงเรยีน 

มีคุณธรรมจริยธรรม และมี

ทัศนคติที่ดี มีภาคภูมิใจใน

สถาบัน ร้อยละ 100 

 
82,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.3 กิจกรรมอ าลา
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1. เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับนักเรียนที่
ส าเรจ็การศึกษา 
2. เพื่อเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง

ครูกับนักเรยีนและ

โรงเรียน   

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ประจ าปีการศึกษา 
2564 จ านวน 350 
คน 
 

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาช้ันสูงสดุใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรยีน
เกิดความภาคภมูิใจใน
ความส าเร็จของตน 
2. นักเรียนมีขวัญและ
ก าลังใจในการศึกษา
ต่อทุกคน 

 

2,500 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.4 กิจกรรมอ าลา
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

1. เพื่อให้นักเรียนเห็น
ความส าคญัของการเรียน
ต่อระดับอดุมศึกษา 
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับนักเรียนที่
ส าเรจ็การศึกษา 
3. เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในการ
ส าเรจ็การศึกษา 
4.เพื่อเสรมิสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง
ครูกับนักเรยีนและ
โรงเรียน   
 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ประจ าปีการศึกษา 
2564 จ านวน 350 
คน 
 

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาช้ันสูงสดุใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรยีน
เกิดความภาคภมูิใจใน
ความส าเร็จของตน 
2. นักเรียนมีขวัญและ
ก าลังใจในการศึกษา
ต่อทุกคน 

 

9,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.5 กิจกรรมส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียน โดยใช้วิถีทาง
ตามระบอบประชาธิปไตย 
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน
รู้จักบทบาท หน้าที่ของ
ตนเอง มีความรับผิดชอบ 
และมรีะเบยีบวินัย  มี
ความสามัคคี  มีความ
เสียสละและมีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 
3. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนได้
มีโอกาสแสดงความเป็น
ผู้น ามีความคิดรเิริม่
สร้างสรรค์ในการร่วมกัน
พัฒนาโรงเรียนตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
นักเรียนร้อยละ100 
 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนได้ใช้สิทธิใน
การเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
นักเรียนโดยใช้วิธีการ
แบบประชาธิปไตย
ร้อยละ 100 

6,000 
 

 

 

          

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.6 กิจกรรม
สถานศึกษาสีขาว 
 

1. เพื่อน้อมน าแนวทาง
ตามพระราชด าริฯ  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา  สริิ
วัฒนาพรรณวดี  ภายใต้
การด าเนินงาน 3 ก. 
เป็นสถานศึกษาปลอด
จากสารเสพตดิทุกชนิด 
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีส่วนร่วม
รณรงค์และป้องกันยา
เสพติด และเป็น
แบบอย่างคนดี คนเก่ง มี
ความสุขในสังคม 
3. เพื่อสร้างภูมิคุม้กันท่ี
ดีในตัวให้เกิดกับ
นักเรียนกลุม่เสี่ยงท่ีมี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
และมีคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรีบณุ

ยานนท์ 2,000 คน  เข้า

ร่วมกิจกรรมมสี่วนร่วม

รณรงค์  ป้องกันและ

แก้ไขปัญหา       ยาเสพ

ติดในสถานศึกษา  

เชิงคุณภำพ 

1. โรงเรียนเป็น
สถานศึกษาปลอดจาก
สารเสพตดิทุกชนิด 
95% 
2. นักเรียนมี
ความสามารถกล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออก
และมีความคิด
สร้างสรรค ์
3. นักเรียนห่างไกลจาก
สิ่งเสพตดิ และเป็น
พลเมืองดีของสังคมมี
คุณธรรม จรยิธรรม 

20,000  
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1.7 กิจกรรมศูนย์
เครือข่ายจดัระเบียบ
นักเรียนนักศึกษา
จังหวัดนนทบุร ี
 
 

1. เพื่อควบคุมดูแล
นักเรียน นักศึกษาให้มี
พฤติกรรมที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
2. เพื่อป้องปรามและลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหาด้าน
ต่างๆให้กับนักเรยีน 
นักศึกษา 
3. เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงของ
นักเรียน นักศึกษานอก
สถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียน       

ศรีบุณยานนท ์2,000 

คนได้รบัการคุม้ครอง

ดูแลให้มพีฤติกรรมท่ี

เหมาะสม 

เชิงคุณภำพ 

1.นักเรียนทุกคน
ห่างไกลจากสิ่งเสพติด
และปัจจยัเสีย่งร้อยละ 
95 
2. นักเรียนทุกคนมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม
และเป็นพลเมืองดีของ
สังคม 

2,000 
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1.8 กิจกรรมการ
รณรงค์และป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ( TO  BE  
NUMBER  ONE ) 
 
 

1. เพื่อสนองแนวทางตาม
พระราชด าริฯ ภายใต้การ
ด าเนินงาน 3 ก. ได้แก่ 
กรรมการ กิจกรรมและ
กองทุน  
2. เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้นักเรียนได้จดั
กิจกรรมสร้างสรรค์ในการ
รณรงค์และป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ  
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพ
ติดในกลุ่มนักเรียน ซึ่งเป็น
เยาวชนของชาติ 
 
 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรี

บุณยานนท์จ านวน 

2,000 คน เข้าร่วม

กิจกรรม TO  BE  

NUMBER  ONE   

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจติที่ดี
ใช้เวลาว่างให้เกด
ประโยชน์  
2. นักเรียนปลอดจาก
ยาเสพตดิทุกคน 
3. นักเรียนมี
ความสามารถในการ 
กล้าคิด กลา้ท า 
แสดงออกและมี
ความคิดสร้างสรรค ์

 

5,000 
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1.9 กิจกรรม
โรงเรียนคุณธรรม 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม 
ตามคณุธรรมอัตลักณ์
ของโรงเรียน ได้แก่ 
ความรับผิดชอบ  
ความมีวินัย ความ
เสียสละและความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ  
2. เพื่อให้นักเรียนเป็น
คนดีมีคณุธรรม
จริยธรรม อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมปฏิบัติ
โครงงานคุณธรรม น า
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ตนเองและมจีิตอาสา 
 
 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
จ านวน 2,000 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม 
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
จ านวน 2,000 คน ร้อยละ 
95  มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความรู้ ความสามารถ
โดยใช้กระบวนการท า
โครงงาน และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง มีความรับผิดชอบ  
มีวินัย เสียสละและมีความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 
 

217,850 
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1.10 กิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
 
 

1. เพื่อให้สถานศึกษามี
การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลมุถึงผู้เรยีน 
2. เพื่อให้ครูเยี่ยมบา้น
นักเรียนทุกคนและน า
ข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรยีนไปประโยชน์ในการ
ส่งเสริม ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาของนักเรยีน
ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ทั้งหมด  
จ านวน 2,200 คน     
(ประมาณ) 
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง
ตรงตามสภาพปญัหา 
100% 

132,000 
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1.11 กิจกรรมคัด
กรองและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
 

1. เพื่อให้โรงเรียนมรีะบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนโดย
มีกระบวนการวิธีการและ
เครื่องมือท่ีมีคณุภาพได้
มาตรฐานสามารถ
ตรวจสอบได ้
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน
เป็นคนดีมีความสุข มี
ความสามารถทาง
สติปัญญาเพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมจริยธรรมและ
ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียน        
ศรีบุณยานนท์ จ านวน   
2,100  คน เข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์เป็นคนดี
อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข และมี
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง
และชุมชน 100% 

4,400 
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1.12 กิจกรรมพบครู
ของลูก Classroom 
Meeting 
 
 

เพื่อประสานความร่วมมือ
ระหว่างครูที่ปรึกษากับ
ผู้ปกครองในการพัฒนา
ส่งเสริมนักเรียนตาม
ศักยภาพและการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์  2,100  
คน 
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ ได้รับการ
ร่วมมือกันระหว่าง
ผู้ปกครองและครูใน
การ  สร้างเสรมิ
พฤติกรรมที่เหมาะสม
รอบด้าน 100% 

7,500 
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1.13 กิจกรรม
นักเรียนเพื่อนท่ี
ปรึกษา (YC) 
 
 

1. เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาศักยภาพของตนเอง
ด้านทักษะการให้
ค าปรึกษาเบื้องต้น   
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
น าความรู้เทคนิควิธีการไป
ช่วยครูที่ปรึกษาดูแล
ช่วยเหลือเพื่อน ๆ ใน  
ห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนท่ีได้รับการ
คัดเลือก ช้ัน ม.1-6  
ห้องเรียนละ 2 คน 
จ านวน 100 คน 
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะในการให้
ค าปรึกษาเบื้องต้น
และช่วยเหลือครูที่
ปรึกษาในการดูแล
เพื่อนๆ ไดร้้อยละ 90 

3,600 
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1.14 กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ
 
 

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นมาและ
ความส าคญัของวันเด็ก
แห่งชาติ 
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ทราบถึงความส าคญัของ
ตนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ ระเบยีบ
วินัย ที่มีต่อตนเองและ
สังคม มีความยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย์  
3. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับเด็กและเยาวชนท า
กิจกรรมร่วมกัน เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะซึ่งจะ
เป็นก าลังของชาติต่อไป 
 

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์จ านวน 
2,000 คน เข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติที่โรงเรียนจัด
ให ้
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ ร้อยละ 
100  ปฏิบัติตนเป็น
คนดี มีความตระหนัก
ในหน้าท่ี มีความ
รับผิดชอบ มรีะเบยีบ
วินัยต่อตนเองและ
สังคม  ยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 
และเป็นก าลังของชาติ 
 

30,000 
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1.15 กิจกรรมคนดี
ศรีบุณย ์
 
 

1. เพื่อเสริมสร้างลักษณะ
ด้านความซื่อสัตย์ 
คุณธรรม จรยิธรรมให้แก่
นักเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนเห็น
คุณค่าของความซื่อสัตย์ 
คุณธรรม จรยิธรรม 
สามารถน ามาประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์จ านวน 
2,000 คน เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และกิจกรรมอื่นที่
โรงเรียนจัดให ้
 
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ร้อยละ 95  
เป็นผู้มีความซื่อสตัย์ 
คุณธรรม จรยิธรรม
และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได ้
 

 

1,500 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.โครงกำรบริหำร

กำรจัดกำรศึกษำ

ด้วยระบบคุณภำพ

มำตรฐำนสำกล 

2.1 กิจกรรมพัฒนา
ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียน 
 

1. เพื่อพัฒนาระบบ

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

มีประสิทธิภาพ และ

สามารถน าไปใช้ได ้

2. เพื่อให้กลุ่ม

บริหารงานกิจการ

นักเรียนมีการใช้

งบประมาณอย่างเป็น

ระบบ คุ้มค่า และมี

วัสดุอุปกรณ์ใช้อย่าง

พอเพียง 

3. เพื่อให้บริการแก่

นักเรียน ผู้ปกครอง 

บุคลากร อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 
 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนท้ังหมดครูและ
ผู้ปกครองจ านวน 2,000 
คน บุคลากรของโรงเรียน
จ านวน 100 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรยีน
มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามระบบ ทัน
ก าหนดเวลา 100%  
2. ส านักงานฝ่ายกิจการ
นักเรียนมีวสัดุ ครุภณัฑ์ ท่ี
เหมาะสม เพียงพอ 80% 
3. ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรยีน
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ท างาน มีความพร้อมใน
การให้บริการแก่ครู 
นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

52,500 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.2 กิจกรรมพัฒนา
ระบบการรักษา
ความปลอดภัย 
 
 

1.   เพื่อให้บุคลากรใน
สถานศึกษาได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินขณะอยู่ใน
โรงเรียน 
2.  เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในสถานศึกษา 
 

 
 
 

 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนจ านวน 2,000 
คน ครูและบคุลากร 
จ านวน 150 คน มี
ความปลอดภัย  100 
%ทรัพย์สินของทาง
ราชการปลอดภัย 
100% 
 
เชิงคุณภำพ 
บุคลากรใน
สถานศึกษามีความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ขณะปฏิบตัิ
หน้าท่ีในโรงเรียน 
100% 
 

 
 
1,000,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.3 กิจกรรม
เครือข่ายผู้ปกครอง 
 
 
 

เพื่อประสานความร่วมมือ 
ระหว่างโรงเรียน กับ
ผู้ปกครองในการส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียน 
และแก้ไขปญัหา
พฤติกรรมให้นักเรียนเป็น
คนดีมีคณุภาพของสังคม 
 
 
 

 

เชิงปริมำณ 
คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง
เข้าร่วมประชุม
เครือข่ายผู้ปกครอง 
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
การศึกษา 
เชิงคุณภำพ 
เครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์มีความเข้มแข็งมี
ระบบและร่วมมือกับ
ทางโรงเรียน 
 

10,000 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. โครงกำร
ยกระดับคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 
1.1กิจกรรมส่งเสรมิ
ความรู้ด้าน
โภชนาการ  
  (อย.น้อย ) 
 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจและมีทัศนคติ

ที่ดีต่อการบรโิภค ท้ังนี้

เพื่อนสุขภาพท่ีดีต่อตัว

ผู้บริโภคเอง และเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพและ

พลานามัย ให้แข็งแรง

สมบูรณ์ ให้ทุกคนใน

ชุมชนมีสุขภาพท่ีดี มีความ 

สุขกายสุขใจ 

 

เชิงปริมำณ 
 1. จ านวนนักเรียน
แกนน าในชุมนุม อย.
น้อย จ านวน 40 คน 
เชิงคุณภำพ 

 1. นักเรียนแกนน า มี
ความรู้เกี่ยวกับงาน 
อย.น้อย ร้อยละ 100  
 2. นักเรียนแกนน า 
สามารถ
ประชาสมัพันธ์และ
ส่งเสริมงาน อย.น้อย 
ร้อยละ 100 

 3. นักเรียนแกนน ามี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ อย.น้อย 

 

 

 

 

2,000 

 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



161 
  

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.2 กิจกรรมส่งเสรมิ
ความรู้ในการ
ป้องกันอัคคีภัย 

 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกัน

อัคคีภัยและเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีจิตส านึก
ในการเฝ้าระวังอัคคีภัยใน

สถานศึกษา 

 

เชิงปริมำณ  

ครู บุคคลากร 

นักเรียนโรงเรียนศรี

บุณยานนท์ เข้าร่วม

อบรมสร้างความรู้

ความเข้าใจในการ

ป้องกันปัญหาอัคคีภัย

จ านวนไม่น้อยกว่า150 

คน 

เชิงคุณภำพ 

ครู บุคลาการทาง

การศึกษา นักเรียน

โรงเรียนศรีบณุยา

นนท์มีความรู้ความ

เข้าใจในการป้องกัน

การเกิดปญัหาอัคคภีัย 

 

15,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2. โครงกำรกำร
บริหำรกำรจัด
กำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 

2.1 กิจกรรมปรับภูมิ
ทัศน์โรงเรียนศรีบณุ
ยานนท์ 

 

ภูมิทัศน์โรงเรียนและ
สวนหย่อมตา่งๆของ
โรงเรียนมีความสวยงาม 
สะอาด ปลอดภยัและมี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมาณ  

 ภูมิทัศน์โรงเรียน 

สวนหย่อม และจุด

ก าจัดขยะมลูฝอยของ

โรงเรียน 

เชิงคุณภาพ  

ภูมิทัศน์โรงเรียนและ

สวนหย่อมตา่ง ๆ ของ

โรงเรียนสวยงาม 

สะอาด  

ปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพสามารถ

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

ด้านพฤษศาสตร์ของ

นักเรียนได ้

 

20,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.2 กิจกรรม
โรงเรียนปลอดขยะ 
Zero Waste 
School 

 

เพื่อกระตุ้น รณรงค์

ส่งเสริมสร้างจิตส านึกและ

ความรู้ความเข้าใจถึง

แนวทางในการลดปรมิาณ

ขยะ การแยกขยะและการ

น าขยะกลับไปใช้

ประโยชน์ รวมทั้งการ

รวบรวมขยะเพื่อน าไป

ก าจัดอย่างถูกวิธี ให้กับ

นักเรียน 

 

เชิงปริมาณ 

 ทุกคนในโรงเรียนมี

จิตส านักท่ีดี รักษา

สิ่งแวดล้อม 

เชิงคุณภาพ 

 ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 

นักเรียนรูจ้ักการ

รณรงค์การคัดแยก 

ขยะให้เป็นประเภท 

เพื่อน ากลับมารีไซเคิล 

 

15,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.3 กิจกรรม
ห้องเรียนสเีขียว 
พลังงานสิ่งแวดล้อม
และห้องเรยีน
สะอาด 

 

เพื่อให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ส่วนร่วมลดปริมาณขยะ
และรักษส์ิ่งแวดล้อม เละ
บูรณาการสู่การเรียนการ
สอน เกี่ยวกับปัญหาภาวะ
โลกร้อน 

 

เชิงปริมำณ   
ทุกคนในโรงเรียนมีจิต
ส านักท่ีดี รักษา
สิ่งแวดล้อม 
คุณภำพ  
 ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา 

นักเรียนรูจ้ักการ

รณรงค์การคัดแยก

ขยะให้เป็นประเภท 

เพื่อน ากลับมารีไซเคิล 

 

30,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.4 กิจกรรม
สนับสนุนให้นักเรียน
มีจิตส านึกรักการ
ออม 

 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี

จิตส านึกรักการออมและ

เห็นคุณคา่และเสริมสร้าง

พัฒนาความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างโรงเรียนและ

ธนาคารออมสิน 

 

เชิงปริมำณ    
 ทุกคนในโรงเรียนมี
จิตส านึกรักการออม
และเห็นคุณค่าของเงิน                                   
เชิงคุณภำพ  
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
นักเรียนมีนสิัยการ
ออมเงิน และใช้เงิน
เป็น 
 

10,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.5 กิจกรรมบริหาร
ทรัพยากรส านักงาน  

เพื่อเตรียมความพร้อม

และอ านวยความสะดวก

ในการท างานเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและ 

เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์

เพียงพอส าหรับใช้ในงาน

ส านักงาน 

 

เชิงปริมำณ     
วัสดุ อุปกรณ์
ส านักงาน เพียงพอต่อ
การใช้งาน 
เชิงคุณภำพ  
วัสดุ อุปกรณ์
ส านักงานมีความ
พร้อมและสะดวกใน
การปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 
 
 

30,000 

 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



167 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.6 กิจกรรมจัดซื้อ
น้ ามันเชื้อเพลิงและ
บ ารุงยานพาหนะ 

 

เพื่อเป็นการอ านวยความ

สะดวกในการเดินทางของ

นักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน บ ารุงรักษา

ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานและมี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ   

และเพื่อให้การบริการแก่

นักเรียนและบุคลากร

อย่างทั่วถึง 

 

เชิงปริมำณ     
ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีพาหนะรับส่ง 
ในการเดินทางไป
ราชการในท่ีต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
เชิงคุณภำพ   
ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ร้อยละ 100 มี
การใช้บริการ
ยานพาหนะ ในการ
เดินทางไปปฏิบตัิ
ราชการนอกสถานท่ี มี
ความสะดวก รวดเร็ว 
ท าให้สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
 

300,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.7 กิจกรรม
บ ารุงรักษาห้อง
ประชาสมัพันธ์ ห้อง
ครูเวร 

 

เพื่อปรับปรุงและ

บ ารุงรักษาห้อง

ประชาสมัพันธ์และห้องครู

เวรให้มีประสิทธิภาพ 

สวยงามสะอาดตาต่อผู้

พบเห็ฯและสุขอนามยัที่ดี

ของครูที่มาปฏิบัติหนา้ที่

เวรกลางคืน  

 

เชิงปริมำณ   
ห้องประชาสัมพันธ์
และห้องพักครูเวรของ
โรงเรียน สะอาด 
ปลอดภัย และใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                      
เชิงคุณภำพ  
ครูเวรปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ 
 

330,336 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.8 กิจกรรม
บ ารุงรักษา ล้างท า
ความสะอาค
เครื่องปรับอากาศ 
และห้องประชุม
โรงเรียน 

เพื่อบ ารุงรักษา ยืดอายุ

การใช้งานของ

เครื่องปรับอากาศใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเสรมิสร้างบรรยากาศ

ในการเรียนการสอนให้กับ

ครู และนักเรียน รวมถึง

การอ านวยความสะดวก

ให้กับผู้ที่มาตดิต่อใช้

สถานท่ีกับทางราชการ 

 

เชิงปริมำณ 
เครื่องปรับอากาศใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 เชิงคุณภำพ 
เครื่องปรับอากาศมี
อายุการใช้งาน
ยาวนานข้ึน และเกดิ
สุขอนามัยที่ดีของครู 
นักเรียน และบุคลากร 

 

100,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.9 กิจกรรมรักษา
ความสะอาด  

เพื่อให้เกิดความสะอาด 

เป็นระเบียบของอาคาร

สถานท่ี ห้องเรียน และ

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของ

โรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง

บรรยากาศในการเรียน

การสอนของนักเรียนและ

ครูผูส้อน 

 

เชิงปริมำณ  
โรงเรียนมีความ
สะอาด และนักเรียน 
และครมูีอุปกรณ์ท
ความสะอาดใช้
เพียงพอ  
เชิงคุณภำพ 
 อาคารเรียน 
ห้องเรียน มีความ
สะอาดและเกดิ
สุขอนามัยที่ดี ต่อ
นักเรียน ครู และ
บุคลากร 
 

1,500,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.10 กิจกรรม
บ ารุงรักษาลิฟต ์  
 

เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้ครู และนักเรียนในการ

ใช้ลิฟต์โดยสาร และเพื่อ

ยืดอายุการใช้งาน ซ่อม

บ ารุงอะไหล่ต่าง ๆ ของ

ลิฟต์โดยสารให้ใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เชิงปริมำณ   
  ลิฟต์โดยสารจ านวน 
1 ตัว                               
เชิงคุณภำพ 
 ลิฟต์โดยสารมีความ
สะอาด ปลอดภยั และ
อ านวยความสะดวก
ต่อนักเรียน 
 

45,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.11 กิจกรรมรักษา
คุณภาพโรงเรือนน้ า
ดื่ม 

เพื่อให้นักเรียนและ

บุคลากรได้บริโภคน้ าดื่มที่

สะอาดและปลอดภยั ตู้น้ า

ดื่มสะอาด ปลอดภัยจาก

สิ่งปนเปื้อนในน้ าอาทิ 

แบคทีเรีย เช้ือโรค ที่

ก่อให้เกิดอันตรายต่อ

สุขภาพโรงเรือนตู้น้ าดื่ม

สะอาดและถูกต้องตาม

มาตรฐาน 

 

เชิงปริมาณ     
โรงเรือนตู้น้ าดื่ม
จ านวน 2 โรง ได้รับ
การบ ารุงรักษา อยู่ใน
สภาพดีและยดือายุ
การใช้งาน                                 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้บริโภคน้ าดื่ม
ที่สะอาด ปลอดภัย 
และถูกต้องตาม
มาตรฐาน 
 

40,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.12 กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ
ระบบประปา 

เพื่อปรับปรุงระบบประปา

ในโรงเรียนใหไ้ด้มาตรฐาน

และปลอดภัย ส าหรบั

อุปโภคมีความสะอาดและ

ปลอดภัย 

 

เชิงปริมำณ  
ระบบประปาทั้งหมด
ในโรงเรียน                      
เชิงคุณภำพ 
 ระบบประปาใน
โรงเรียนไดม้าตรฐาน 
ปลอดภัย สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

30,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.13 กิจกรรม
บ ารุงรักษา และ
พัฒนาอาคาร
สถานท่ี 

เพื่อจัดห้องเรียนใหไ้ด้ครบ
ตามความต้องการ
เหมาะสม สวยงาม มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอนและ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ีให้สวยงาม 
ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย 
ในสวัสดภิาพด้านตา่ง ๆ 
ส าหรับนักเรียนและ
บุคลากร 
 

เชิงปริมำณ     
ระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ 
อาคารเรยีน อาคาร
ประกอบการ มคีวาม
สวยงาม ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ                                    
เชิงคุณภำพ   
นักเรียน และครู มี
ห้องเรียน อาคารเรียน
ครบตามความต้องการ 
และเกดิความ
ปลอดภัยในสวัสดิภาพ
ต่อการใช้ อาคารเรยีน
ห้องเรียนต่าง ๆ รวม
ไปถึงอุปกรณต์่าง ๆ 
ในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนที่พร้อมต่อ
การใช้งาน 
 

500,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.14 กิจกรรมวันปี
ใหม่รั้วม่วง-ชมพ ู
 

เพื่อส่งเสริมประเพณีสืบ

สานเทศกาลวันข้ึนปีใหม่ 

และส่งเสรมิความรัก 

ความสามัคคีของบุคลากร

ในโรงเรียน และเป็นการ

เฉลิมฉลองในเทศกาลวัน

ขึ้นปีใหม่ 

 

เชิงปริมาณ 
  คณะผู้บรหิาร ครู 
และบบุคลากรทาง
การศึกษา จ านวน 
160 คน 
เชิงคุณภาพ   
คณะผู้บริหาร ครู 
และบบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน 
ความรัก สามัคคีกันใน
องค์กร 
 

200,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.15 กิจกรรมสืบ
สานประเพณีวัน
สงกรานต ์
 

เพื่อส่งเสริมประเพณีสืบ

สานท่ีงดงามแสดงออกถึง

ขนบธรรมเนยีมประเพณี

วัฒนธรรมไทย การ

แสดงออกถึงความรู้คณุ 

กตัญญู และเคารพต่อผู้

อาวุโส 

 

เชิงปริมำณ   
คณะผู้บริหาร ครู 
และบบุคลากรทาง
การศึกษา จ านวน 
160 คน 
เชิงคุณภำพ   
คณะผู้บริหาร ครู 
และบบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ ส่งเสรมิ
ประเพณีสืบสานท่ี
งดงามแสดงออกถึง
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย  
 

50,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.16 กิจกรรม
จัดสร้างรั้วลานจอด
รถบ้านพักคร ู
 

เพื่อให้มีสถานท่ีจอด

รถยนต์ที่จะอ านวยความ

สะดวกให้แก่บุคลากร

ภายในโรงเรียน ผู้บริหาร 

และยานพาหนะส่วนกลาง

ของโรงเรียน ตลอดจนผู้

มาติดต่อราชการและเพื่อ

เสรมิสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ขององค์กร ให้มี

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม

กับการเป็นหน่วยงาน และ

สร้างความมีความเป็น

ระเบียบของการจราจร

ภายในโรงเรียน    

 

เชิงปริมำณ    
 อาคารจอดรถ 
บริเวณบา้นพักครู มี
ความแข็งแรง 
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน                                           
เชิงคุณภำพ 
 ผู้บริหาร ครู เกิด
ความปลอดภัย ความ
เป็นระเบียนของ
การจราจร และ
อ านวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้อาคารจอดรถ
ของโรงเรียน 

393,000 

 

            

ปี 2565 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.17 กิจกรรม
จัดสร้างทางเชื่อม
อาคาร 7  
ถึงอาคาร 9 
 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ของ
อาคารเรยีน 7 และ9  
ใหส้ามารถเชื่อมถึงกัน 
อ านวยความสะดวก
ให้กับนัเรียน และครูใน
ด้านการเรียนการสอน 
 
 

เชิงปริมำณ     
มีทางเชื่อมระหว่าง
อาคาร 7 ถึงอาคาร 9 
เชิงคุณภำพ   
 ทางเชื่อมอาคาร
สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และ
อ านวยความสะดวก
ต่อนักเรียนและคร ู
 

300,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.18 กิจกรรม
จัดเก็บขยะมูลฝอย 

เพื่อกระตุ้น รณรงค์

ส่งเสริมสร้างจิตส านึกและ

ความรู้ความเข้าใจถึง

แนวทางในการลดปรมิาณ

ขยะ การแยกขยะและการ

น าไปก าจัดอยา่งถูกวิธี  

 

เชิงปริมำณ   
 โรงเรือนเก็บขยะ 1 
โรงบริมาณขยะมูล
ฝอยในโรงเรียนได้รับ
การจัดเก็บ                                     
เชิงคุณภำพ     
บริมาณขยะมลูฝอยใน
โรงเรียนไดร้ับการ
จัดเก็บอย่างถูกวิธี                                      
 
 

40,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.19 กิจกรรมท า
ความสะอาดผ้าม่าน
ห้องเรียน และห้อง
ผู้อ านวยการ 
 

เพื่อรักษาความสะอาด 

และสร้างสุขอนามยัที่ดี  

 

เชิงปริมำณ  
 ผ้าม่านห้องเรียน 
ห้องประชุม และห้อง
ผู้อ านวยการ 
เชิงคุณภำพ     
ผ้าม่านห้องเรียน ห้อง
ประชุม และห้อง
ผู้อ านวยการ ได้รับ
การท าความสะอาด มี
สุขอนามัยที่ดีขึ้น 
 
 

25,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.20  กิจกรรม
จัดสร้างหลังคา
ทางเดินหลังเวทีลาน
อเนกประสงค์ 
 

เพื่อให้เกิดปลอดภัย และ
อ านวยความสะดวกต่อ
นักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียนทุกคน 
เสรมิสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กร 

เชิงปริมำณ    
หลังคาทางเดินบริเวณ
หน้าโรงเรียน                            
เชิงคุณภำพ      
หลังคาทางเดิน
สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
 

200,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.21 กิจกรรมจัดท า
ป้ายบอกทาง
โรงเรียน 
 

เพื่ออ านวยความสะดวก

กับผู้ที่เดินทางมาติดต่อ

ประสานงานกับโรงเรียน 

และ เสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ทีด่ีให้กับ

องค์กร เพื่ออ านวยความ

สะดวกส าหรบั นักเรียน 

ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผูป้กครอง  

 

เชิงปริมำณ    
ป้ายบอดทางโรงเรียน 
จ านวน 7 จุด                        
เชิงคุณภำพ      
เพื่ออ านวยความ
สะดวกกับผู้ที่เดินทาง
มาติดต่อประสานงาน
กับโรงเรยีน และ 
เสรมิสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับองค์กร 
 

32,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.22 กิจกรรม
ปรับปรุงโรงซ่อม
ครุภณัฑ์หลังอาคาร
เรียน 
 

เพื่ออ านวยความสะดวก 

และมีพื้นท่ีส าหรับให้

นักการ ภารโรงปฏิบตัิงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีพื้นท่ีส าหรับจดัเก็ฐ

อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ท่ีช ารุด 

 

เชิงปริมำณ    
โรงซ่อมครภุัณฑ์หลัง
อาคารเรยีน 1 อาคาร 
 เชิงคุณภำพ   
 โรงซ่อมครภุัณฑ์
สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิด
ภาพลักษณ์ทีด่ีต่อ
สถานศึกษา  
 

283,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.23 กิจกรรม
ปรับปรุงเสาธงชาต ิ  
 

เพื่อให้เกิดปลอดภัยต่อ
นักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียนทุกคน 
เสรมิสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กรในเรื่องของ
สถาบันชาติ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงทรัพยส์ินของทาง
ราชการให้มีอายุการใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมำณ   
 เสาธงชาติบริเวณ
หน้าอาคาร 4 จ านวน 
1 เสา                                
เชิงคุณภำพ    
เสาธงชาติใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดปลอดภัย
ต่อนักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรยีน
ทุกคน เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีให้กับ
องค์กรในเรื่องของ
สถาบันชาต ิ
 

400,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.24 กิจกรรม
ปรับปรุงหอประชุม 
84 ปี 

เพื่อปรับปรุงให้มีความ

เหมาะสม สวยงาม มี

บรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนการสอนและการจัด

กิจกรรมต่างๆ ของ

โรงเรียน ใหเ้พียงพอและ

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และ

ปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ 

 

เชิงปริมำณ  
ปรับปรุงหอ ประชุม 
84 ปี 1 จุด                    
 เชิงคุณภำพ    
หอประชุม 84 ปี 
สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมการทิกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรยีน 
 

200,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.25 กิจกรรม
จัดสร้างห้องเรียน 
อัฉริยะตัวอย่าง 
(Smart 
Classroom) 
 

เพื่อจัดห้องเรียนให้

เหมาะสม สวยงาม มี

บรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนการสอน เพื่อจัด

ห้องเรียน อุปกรณ์การ

เรียน สนับสนุนการเรียน

การสอน ให้เพียงพอและ

พร้อมใช้งานและส่งเสริม

การใช้เทคโนโลยีในการ

เรียนการสอน ใช้งานได้

ปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ 

 

เชิงปริมำณ 
 ห้องเรียนอัฉริยะ
ตัวอย่าง จ านวน 1 
ห้อง                                         
เชิงคุณภำพ    
นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ส่งผลต่อการจดัการ
เรียนการสอน 
 

50,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.26 กิจกรรม
ปรับปรุงบอร์ด
ท าเนียบบุคลากร 

เพื่อประชาสมัพันธ์ให้
ทราบถึงต าแหน่งและ

หน้าท่ีของบุคลากร สร้าง
ความชัดเจนในการล าดับ
การท างานภายในองค์กร 
เพื่อเสรมิสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีขององค์กร ให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
กับการเป็นหน่วยงาน และ

สร้างความมีความเป็น
ระเบียบของการจราจร

ภายในโรงเรียน 
 

เชิงปริมำณ 
บอร์ดธรรมเนียมครู
และองค์กรสนับสนุน
โรงเรียน บริเวณ
อาคาร 7 จ านวน 2 
บอร์ด 
เชิงคุณภำพ   
เป็นการ
ประชาสมัพันธ์ให้
ทราบถึงต าแหน่งและ
หน้าท่ีของบุคลากร
และเสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีของ
องค์กร 
 

100,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.27 กิจกรรม
ปรับปรุงห้องเรียน 
8422 และ 8423 
 

เพื่อจัดห้องเรียนให้
เหมาะสม สวยงาม มี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน เพื่อจัด
ห้องเรียน อุปกรณ์การ
เรียน สนับสนุนการเรียน
การสอน ให้เพียงพอและ
พร้อมใช้งานและส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน ใช้งานได้
ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมำณ  
ห้องเรียน 8422 และ
8423 จ านวน 2 ห้อง                                         
เชิงคุณภำพ    
นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ส่งผลต่อการจดัการ
เรียนการสอน 
 

300,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.28 กิจกรรมแผง
กั้นคันดินรอบลาน
จอดรถ 
 

เพื่อจัดระเบียบ จัดสรร
พื้นที่ และลดปญัหา
การจราจรภายในโรงเรียน 
เพื่อจัดเพื่อป้องกันไม่ให้
ลานดินพังทลายลงใน
แม่น้ า และคลองมะขาม
โพรงบริเวณข้างโรงเรียน 
เพื่อจัดสภาพแวดล้อม  
บริหารจดัการใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อ
โรงเรียนและบคุลากร 
 

เชิงปริมำณ 
แผงกั้นคันดินรอบลาน
จอดรถ ช้านพัก
ข้าราชการครู ขนาด
พื้นที่ 104 เมตร 
เชิงคุณภำพ 
แผงกั้นคันดิน 
สามารถใช้งานได้มี
ประสิทธิภาพ เป็น
การส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมและช่วย
ป้องกันการทลายของ 
หน้าดิน 

 

440,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.29 กิจกรรม
ปรับปรุงรั้วสแตน
เลส และทาสีก าแพง
บริเวณหน้าโรงเรียน 

 

ปรับปรุงรั้วก าแพง
โรงเรียน ใหม้ีความ
แข็งแรง ปลอดภัย 
สะอาด และมีความ
สวยงามเพื่อบ่งบอกถึง
แนวพื้นที่อาณาเขตของ
โรงเรียนที่ชัดเจน เป็น
การจัดสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน และ
การบริหารจัดการให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อผู้เรียน
และสถานศึกษา เพื่อ
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ต่อสถานศึกษา และผู้พบ
เห็น 
 

เชิงปริมำณ 
 - รั้วสแตน , ป้าย
ก าแพงช่ือโรงเรียน   
บริเวณด้านหน้า
โรงเรียน  

เชิงคุณภำพ 
- รั้วก าแพงโรงเรียน 
ได้รับการปรับปรุง 
เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้มีประสิทธิภาพ 
สวยงามและปลอดภัย 
 

350,000 

 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



191 
  

ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนประชำสัมพันธ์ 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. โครงกำรกำร
บริหำรกำรจัด
กำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 
1. กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ 
งบประมาณ  
ประกอบด้วย 
 -  วารสารศรีบณุ
สาร เล่มที่ 40  
-   คู่มือนักเรียน  
-  กระเป๋าผ้ารักษ์
โลก   
-  ป้ายไวนิล 
ตัวอักษรสติกเกอร์ 
ป้ายฟิวเจอร์บอรด์ 
 

เพื่อสนองแนวนโยบาย

ของพระราชบัญญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.2546 และ

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ

ประชาสมัพันธ์การ

ด าเนินการของโรงเรียน

ทุก ๆ ด้าน อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อแจ้งข่าวสาร ให้   

ความรู้  ความเข้าใจ 

เสรมิสร้างช่ือเสียง  และ

สร้างแรงจูงใจให้เกิด

ทัศนคติทีด่ีต่อโรงเรียน

และ เพื่อเสริมสร้างและ

พัฒนาความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างโรงเรียนและ

องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 

เชิงปริมำณ  
- เล่มวารสาร ศรีบุณ
สาร เล่มที่ 40       
จ านวน 2,500 เล่ม 
 - กระเป๋าผ้ารักษ์โลก 
สวัสดีปีใหม่ 64    
จ านวน 2,500 ใบ 
 - คู่มือนักเรียน 
จ านวน 1,000 เล่ม  
 - ป้ายประชาสัมพันธ์ 
( ไวนิล ) ,ตัวอักษร
สติกเกอร์ ป้าย 
ฟิวเจอร์บอร์ด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

107,000 

63,000 

60,000 

40,000 

 

       

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



192 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียน ผู้ปกครอง 
และบุคคลทั่วไป
รวมถึงหน่วยงานต่างๆ
ทราบข่าวสารของทาง
โรงเรียน                     
- โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนในด้านต่าง 
ๆ จากชุมชน/ องค์กร/ 
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน                      
- นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถเข้ารับ
บริการให้ค าปรึกษาได้
อย่างทั่วถึง 
 

 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



193 
  

ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนอนำมัย 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.  โครงกำรพัฒนำ
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 
1.1 กิจกรรม ตรวจ
สุขภาพนักเรียน 

- เพื่อตรวจหาปัจจัยเสีย่ง
อันจะส่งผลท าให้สุขภาพ
เสียไป 
- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
เบื้องต้น 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ เข้าร่วม
กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ร้อยละ  100 
เชิงคุณภำพ 
- นักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงร้อย
ละ 80 
- นักเรียนท่ีมีปัญหาใน
เรื่องสุขภาพ ได้รับการ
ส่งต่อข้อมูล เพื่อน าไป
แก้ไขปัญหาสุขภาพ
ร้อยละ 20 

2,300x100 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



194 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.2 กิจกรรม 
ประกันอุบัติเหตุ 
(กลุ่ม) 

- เพื่อลดภาระค่า
รักษาพยาบาลของ
ผู้ปกครองและโรงเรียน
เมื่อไดร้ับอันตรายจาก
อุบัติเหต ุ
- เพื่อความสะดวก 
รวดเร็วในการ
รักษาพยาบาลเมื่อเกดิ
อุบัติเหต ุ

เชิงปริมำณ 
นักเรียน จ านวน  
2,300  คน  ได้ท า
ประกันอุบัติเหต ุ
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนท่ีได้รับอุบัติ
ได้รับการ
รักษาพยาบาลสะดวก
และรวดเร็ว 

2,300x200 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.3 กิจกรรมบริจาค
โลหิต 

เพื่อปลูกฝัง  ส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียน ครู 
บุคลากรโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์และประชาชน
ใกล้เคียงมีจติสาธารณะ 
รู้จักการให้  เสียสละและมี
ส่วนช่วยเหลือสังคม 

เชิงปริมำณ 
นักเรียน ครู บุคลากร
โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์และประชาชน
ใกล้เคียง  บริจาค
โลหิตจ านวน  80  คน 
เชิงคุณำภำพ 
นักเรียน  ครู บุคลากร
โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์และประชาชน
ใกล้เคียงได้บริจาค
โลหิตตามความ
ต้องการและมีสุขภาพ
ดี   

3,500 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.4 กิจกรรมบริการ
สุขภาพ 

- เพื่อให้ได้ยา เวชภณัฑ์ 
และวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ
ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและเกิด
ประสิทธิภาพ 
สูงสุด 
- เพื่อนักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับบริการด้านสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมำณ 

นักเรียน ครูและ

บุคลากรโรงเรียนศรี

บุณยานนท์  จ านวน  

2,300  คน  ได้รับ

บริการดา้นสุขภาพ 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียน  ครูและ
บุคลากรโรงเรียนศรี
บุณยานนท์  มีสุขภาพ
ดี 

20,000 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.5 กิจกรรมปรับ
พฤติกรรมสุขภาพ 

เพื่อให้นักเรียนท่ีร่วม
โครงการมีพฤติกรรม
สุขภาพทีเหมาะสม 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 มี
น้ าหนักเกินเกณฑ์และ
ผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
100  คน 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนท่ีร่วม
โครงการมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเหมาะสม
เพิ่มขึ้นร้อยละ  80 

20,000 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.  โครงกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำ
ด้วยระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 
2.1 กิจกรรมตรวจ
สุขภาพครูบคุลากร 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและสร้างความ
ตระหนักในการดูแล
สุขภาพ  สรา้งเสริม
สุขภาพให้แข็งแรง 

เชิงปริมำณ 

  ครูและบุคลากร

โรงเรียนศรีบณุยา

นนท์เข้าร่วมตรวจ

สุขภาพร้อยละ 8  

เชิงคุณภำพ 

  ครูและบุคลากร

ได้รับการตรวจสุขภาพ

และได้รับการดูแลด้าน

สุขภาพได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 

 

3,000 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



199 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.2 กิจกรรมซื้อ
เครื่องพิมพ์      
(ปริ้นเตอร์) 

เพื่อใช้ในการจัดท า
เอกสาร รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมำณ 
จัดท าเอกสาร รายงาน
ได้ตามเวลาที่ก าหนด 
เชิงคุณภำพ 
จัดท ารายงาน 
รายละเอียดได้ถูกต้อง 
ตามเวลาที่ก าหนด 
เชิงปริมำณ 
ผู้มารบับริการห้อง 
 

6,000 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



200 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.3 กิจกรรม 
บ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ 

เพื่อให้เครื่องปรับอากาศ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและใช้งาน
ได้เป็นเวลานาน 
 
 
 
 

เชิงปริมำณ 
 เครื่องปรับอากาศใช้
งานได้เป็นเวลานาน 
เชิงคุณภำพ 
เครื่องปรับอากาศใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิด
สุขอนามัยที่ด ี
 

1,000   

            

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



201 
  

ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนนวัตกรรม 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.โครงกำรกำร
บริหำรกำรจัด
กำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมจัดซื้อ
อุปกรณ์งานโสต
นวัตกรรม 

1.  เพื่อให้มีสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เพียงพอ
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.  เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรได้ใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
 

เชิงปริมำณ 
วัสดุ อุปกรณ์ โสต
ทัศนศึกษาโรงเรยีนศรี
บุณยานนท์ 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนและบุคลากร
ได้ใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

 

95,680 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.2 กิจกรรม
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ์งานโสต
นวัตกรรม 

1.  เพื่อให้มีสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เพียงพอ
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.  เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรได้ใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
 

เชิงปริมำณ 

วัสดุ อุปกรณ์ โสต
ทัศนศึกษาโรงเรยีนศรี
บุณยานนท์ 
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนและบุคลากร
ได้ใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

30,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.3 กิจกรรม
ปรับปรุงห้องโสต
และนวัตกรรม 1 

1.  เพื่อปรับปรุงระบบ
ภาพและเสียงห้องโสตและ
นวัตกรรม 1 
2.  เพื่อให้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

เชิงปริมำณ 

1. ปรับปรุงระบบเสียง
ห้องโสตและนวัตกรรม 
1 
เชิงคุณภำพ 

1. ระบบเสยีงห้องโสต
และนวัตกรรม 1 
ได้รับการปรับปรุงให้
สมารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

35,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.4 กิจกรรม
ปรับปรุงระบบภาพ
และเสียงห้อง
ประชุมทองศร ี

1.  เพื่อปรับปรุงระบบ
ภาพและเสียงห้องประชุม
ทองศรี 
2.  เพื่อให้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

เชิงปริมำณ 

1. ปรับปรุงระบบภาพ
และเสียงห้องประชุม
ทองศรี 
เชิงคุณภำพ 

1. ระบบภาพและเสียง
ห้องประชุมทองศรี 
ได้รับการปรับปรุงให้
สมารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

30,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.5 กิจกรรมพัฒนา
ระบบกล้องวงจรปดิ
โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ 

1.  เพื่อติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิดบริเวณอาคาร 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องประชุม
โรงเรียนด้านหลังโรงเรียน
หอพักครู จ านวน 16 ตัว  
2.  เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง 
รักษาความปลอดภัยให้แก่
ทางโรงเรียน  
 

เชิงปริมำณ 

ระบบกล้องวงจรปดิ
บริเวณอาคาร 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้อง
ประชุมโรงเรียน
ด้านหลังโรงเรียน
หอพักครู จ านวน 16 
ตัว  
เชิงคุณภำพ 

รักษาความปลอดภัย
ให้กับโรงเรียน 
 

100,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.6 กิจกรรม
ปรับปรุงห้องควบคุม
ระบบภาพและเสียง 
ห้องประชุมปก
เกล้า  อาคาร 9 ช้ัน 
2 

อ
า
ค
า
ร 
9 
ช้ั
น 
2 

 

1.  เพื่อปรับปรุง
ห้องควบคุมระบบภาพ
และเสียง ห้องประชุมปก
เกล้า อาคาร 9 ช้ัน 2 
2.  เพื่อให้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

เชิงปริมำณ 

1. ปรับปรุง
ห้องควบคุมระบบภาพ
และเสียง ห้องประชุม
ปกเกล้า อาคาร 9 ช้ัน 
2 
เชิงคุณภำพ 

1. ระบบภาพและ
เสียง ห้องประชุมปก
เกล้า อาคาร 9 ช้ัน 2
สมารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

200,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.7 กิจกรรม
ปรับปรุงระบบเสียง
ภายในโรงเรียน 

1.  เพื่อปรับปรุงระบบ
เสียงประจ าห้องเรยีน 
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 
2.  เพื่อให้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

เชิงปริมำณ 

ระบบเสียงภายใน
ห้องเรียน โรงเรียนศรี
บุณยานนท์ 
เชิงคุณภำพ 

ระบบเสียงภายใน
ห้องเรียน โรงเรียนศรี
บุณยานนท์ ได้รับการ
ปรับปรุงให้สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

150,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.8 กิจกรรมจัดซื้อ
โพเดียม และโต๊ะหมู่
บูชา 

1.  เพื่อให้มีสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เพียงพอ
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.  เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรได้ใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
 

เชิงปริมำณ 

วัสดุ อุปกรณ์ โสต
ทัศนศึกษา โรงเรียน
ศรีบุณยานนท ์
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนและบุคลากร
ได้ใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 

30,000 
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วิเครำะห์โครงกำร 
กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย/งบประมำณและ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

ของกลุ่มสำระ 
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ตารางท่ี 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่ม / ฝ่าย / งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. โครงกำร

ยกระดับคุณภำพ

ทำงกำรศึกษำสู่

มำตรฐำนสำกล 

1.1  กิจกรรมวัน

สุนทรภู ่

 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถตาม
หลักสตูรและเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
2. เพื่อส่งเริมผู้เรยีนที่มี
ความสามารถให้ได้รับการ
ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้
มีศักยภาพสูงขึ้น 
3. เพื่อเผยแพร่งานด้าน
ทักษะความรู้
ความสามารถดา้น
ภาษาไทย และสาระ
ท้องถิ่นของผู้เรียน 
 

เชิงปริมำณ 
1.ผู้เรียนร้อยละ 95 
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 95 
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนา
ตนเองให้สูงข้ึน 
3. กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย ไดจ้ัด
กิจกรรม ท่ีมลีักษณะ
บูรณาการกับกลุม่
สาระการเรียนรู้อื่น 
หน่วยงานต่างๆและ
ชุมชน 
เชิงคุณภำพ 
1.ผู้เรียนมีการพัฒนา
ตามศักยภาพตนเองได้
อย่างเหมาะสม 
 

15,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.2  กิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถตาม
หลักสตูรและเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
2. เพื่อส่งเสรมิผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถให้ได้รับการ
ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้
มีศักยภาพสูงขึ้น 
3. เพื่อเผยแพร่งานด้าน
ทักษะความรู้
ความสามารถดา้น
ภาษาไทยสาระท้องถิ่นต่อ
ชุมชนและสังคม 

 

เชิงปริมำณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 95 
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 95 
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและพัฒนา
ตนเองให้สูงข้ึน 
3. กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย ไดจ้ัด
กิจกรรมที่มลีักษณะ
บูรณาการกับกลุม่
สาระการเรียนรู้อื่น 
หน่วยงานต่าง ๆ และ
ชุมชน 
เชิงคุณภำพ 
1. ผู้เรียนมีการพัฒนา
ตามศักยภาพตนเองได้
อย่างเหมาะสม 

6,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.3 กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่
ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ 
ประสบการณ์การเรียนรู้
นอกช้ันเรียน เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
 

เชิงปริมำณ 
ผู้เรยีนร้อยละ 90 
ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองในการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับ
จังหวัด 
เชิงคุณภำพ 
ผู้เรยีนมีทักษะที่ได้รับ
การพัฒนาตาม
ศักยภาพตนเองได้
อย่างเหมาะสม 
 

3,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.4 กิจกรรมหมอ
ภาษาพัฒนาการ
อ่าน การเขียน 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ครผูู้สอน
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริม และพัฒนาการ
แก้ปัญหาด้านการอ่าน  
และการเขียน 
2. เพื่อแก้ปัญหาด้านการ
อ่าน และการเขียนของ
ผู้เรยีนรายบคุคล 
 

เชิงปริมำณ  
1. ครูผู้สอนร้อยละ 
100 จัดกระบวนการ
เรียนรู้ทีส่่งเสริม  และ
พัฒนาการแก้ปัญหา
ด้านการอ่านและการ
เขียน  ตลอดจนมี
กระบวนการวดัผล
และประเมินผลทีม่ี
ประสิทธิภาพ  
เหมาะสมตาม
กายภาพ และวยัของ
ผู้เรยีน 
2.  ผู้เรียนที่มีปญัหา
ด้านการอ่าน และการ
เขียนเข้าร่วม 
ร้อยละ  80   
 

2,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  เชิงคุณภำพ 
1. ครูผู้สอนร้อยละ 100 
สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทีส่่งเสริมและ
พัฒนาการแก้ปัญหาด้าน
การอ่านและการเขียน 
ตลอดจนมีกระบวนการ
วัดผลและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมตาม
ศักยภาพและวัยของผู้เรียน 
ผู้เรยีนสามารถใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถทางการเรียนรู้
ของตนเองได้เตม็ตาม
ศักยภาพ 
2.  ผู้เรียนที่มีปญัหาด้านการ
อ่านและการเขียนสามารถ
อ่านออกเขียนได้ร้อยละ 80   
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2. โครงกำรพัฒนำ
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และมี
ทักษะแห่งศตวรรษ  
ที่ 21 
2.1 กิจกรรมค่าย
ภาษาพาเพลิน 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความรูม้ี

ความสามารถตาม

หลักสตูรและ

เทียบเคียง

มาตรฐานสากล 

2. เพื่อส่งเสรมิให้

ผู้เรยีนที่มี

ความสามารถได้รับ

การฝึกฝนและพัฒนา

ตนเองให้มีศักยภาพ

สูงขึ้น 

3. เรียนรูร้่วมกันเป็น

กลุ่มแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นเพื่อการเรยีนรู้

ระหว่างกัน 

 

เชิงปริมำณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนาตนเองให้สูงข้ึน 
3. กลุ่มสาระภาษาไทยได้
จัดกิจกรรมประเภทศึกษา
นอกสถานท่ีผู้เรียนมีความ
สนใจต่อการเรียนเพิ่มขึ้น 
และเป็นการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู ้
เชิงคุณภำพ 
ผู้เรยีนมีทักษะที่ได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม   

74,120 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3. โครงกำรบริหำร

กำรจัดกำรศึกษำ

ด้วยระบบคุณภำพ

มำตรฐำนสำกล 

3.1 กิจกรรม

นิทรรศการศรีบณุยา

วิชาการ 

 

1. เพื่อเผยแพรผ่ลการ
จัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนศรีบณุยานนท์  
2. เพื่อน าผลงานของ
ผู้เรยีนเผยแพร่ให้กับ
ผู้ปกครองและชุมชน
รับทราบ 
 3. เพื่อสร้างความสมัพันธ์
ที่ดีกับสถานศึกษาต่างๆ 
ในจังหวัดนนทบุรี และ
จังหวัดใกล้เคียง 

เชิงปริมำณ  
1. ผู้เรียนทุกคนได้รบั
ความรู้  ประสบการณ์
จากการเข้าร่วมงาน
วันวิชาการ    
2. ผู้ปกครองร้อยละ 
70 ของจ านวน
นักเรียน เข้าร่วมชม
ผลงานของผู้เรียน  
3. สถานศึกษาต่างๆ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ที่โรงเรียนจดัไม่น้อย
กว่า 10 แห่ง  
เชิงคุณภำพ 
ผู้เรยีนที่เข้าร่วม
กิจกรรมไดร้ับความรู้ 
และน าความรูไ้ปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80 

5,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3.2 กิจกรรมจัดซื้อ
อุปกรณ์เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

1. เพื่อช่วยสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการที่
เร้าให้ผูเ้รียนอยากเรยีนรู ้
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้
เต็มก าลังความสามารถไม่
จ ากัดเฉพาะในต าราเรียน
และในห้องเรียนเท่านั้น 
3. เพื่อให้ครูปฏิบัติงาน
อย่างมีแบบแผน 
เตรียมการสอน และใช้สื่อ
สอนแทนกันได ้
 
 

เชิงปริมำณ 
1. ครูมีสื่อใช้ในการ
เรียนการสอน       
ร้อยละ  90 
2. นักเรียนสามารถ
ศึกษาและเรียนรูจ้าก
สื่อของครูผูส้อนไดต้รง
ตามจุดประสงค ์
ร้อยละ  90 
3. ครูปฏิบัติงานอย่าง
มีแบบแผน  
เตรียมการสอน  และ
ใช้สื่อสอนแทนกันได้
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภำพ 
1. ครูและนักเรียนมี
การพัฒนาตาม
ศักยภาพตนเองได้
อย่างเหมาะสม 

30,500 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3.3 กิจกรรมซ่อม
บ ารุงเครื่องใช้
ครุภณัฑ ์

1. เพื่อซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องใช้ส านักงาน 

2. เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้นักเรียนศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ได้เตม็
ก าลังความสามารถไม่
จ ากัดเฉพาะในต าราเรียน
และในห้องเรียนเท่านั้น 

3. เพื่อให้ครูปฏิบัติงาน
อย่างมีแบบแผน 
เตรียมการสอน และใช้สื่อ
สอนแทนกันได ้

 

เชิงปริมำณ 
1. มีอุปกรณ์ส านักงาน
ที่มีคุณภาพใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
ร้อยละ  90 
2. นักเรียนสามารถ
ศึกษาเนื้อหาท่ีครู
มอบหมายได้จาก
อุปกรณ์ส านักงานท่ีมี
คุณภาพตรงตาม
จุดประสงค ์
ร้อยละ  90 
3. ครูปฏิบัติงานอย่าง
มีแบบแผน เตรียมการ
สอน  และใช้สื่อสอน
แทนกันได้ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภำพ 
1. ครูและนักเรียนมี
การพัฒนาตาม
ศักยภาพตนเองได้
อย่างเหมาะสม 
 

3,000 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. โครงกำร
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำสู่มำ
ตฐำนสำกล 

1.1 Sci-Math 
Problems SS3 
(ส าหรับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2) 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สามารถ
ที่ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได ้

เชิงปริมำณ 
- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ จ านวน 440 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ร้อยละ 80 มีการ
พัฒนาศักยภาพในด้าน
วิชาการ และได้รับ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้  
จากการปฏิบตัิจริง มี
กระบวนการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
2. นักเรียนได้เรยีนรู้ที่จะ
ท างานและการปรับตัวใน
การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น   

66,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.2 MATH 5 นาท ี 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

วิชาคณิตศาสตร์ ให้สูงข้ึน 

2. เพื่อเตรียมความพร้อม
ของนักเรียนก่อนเข้าสู่
บทเรียน 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรีบณุ
ยานนท์ ทุกคน 
 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีการพัฒนา
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่เน้นการ
คิดวิเคราะห ์

25,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.3 Math Cafe 1. เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถและทักษะ

ทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนกลุม่เป้าหมาย 

(นักเรียนกลุม่อ่อน) 

2. ในปีการศึกษา 2564 
นักเรียนกลุม่เป้าหมาย
ปลอด 0, ร, มส 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรี

บุณยานนท์จ านวน ไม่

น้อยกว่า 50 คน ได้รับ

การพัฒนา 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนท่ีได้รับการ
พัฒนาตามความถนดั
ของแต่ละคน ปลอด 
0, ร, มส 

80,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.4 การแข่งขัน
อัจฉริยภาพดา้น
คณิตศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา      
ครั้งท่ี 4 

เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาส
ให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่มี
ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ได้แสดง
ความสามารถ 

เชิงปริมำณ 

คัดเลือกนักเรียนท่ีมี

แววอัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร์ ที่ก าลัง

ศึกษาอยู่ในช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 

250 คน 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนท่ีมีแวว
อัจฉริยภาพดา้น
คณิตศาสตร์  ที่ก าลัง
เรียนอยู่ในช้ันประ
ศึกษา ได้รบัการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพที่มีอยู่ภายใน
ได้แสดงออกอย่างเต็ม
ศักยภาพด้าน
คณิตศาสตร์   

35,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.5 Math Avenger 1. เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรูเ้พิ่มเติม ผ่าน

กิจกรรมสอนเสริมวิชา

คณิตศาสตร์  

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการ 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดีขึ้น 

3. เพื่อส่งเสรมินักเรยีน
กลุ่มที่มีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ ให้พร้อม
ส าหรับเวทีการแข่งขัน
ภายนอกในระดับต่างๆ 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนท่ีมี

ความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

จ านวน 30 คน 

เชิงคุณภำพ 

มีนักเรียนไดร้ับรางวัล
ในการแข่งขันในระดับ
ต่างๆ ท้ัง ระดับเขต 
ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

40,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2. โครงกำรพัฒนำ
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมี
ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

2.1 Math 
innovations 
(นวัตกรรม 
คณิตศาสตร์ 4.0) 

1. เพื่อให้นักเรียนใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์สร้าง
นวัตกรรม 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับชาติ 

เชิงปริมำณ  
นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์  นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
1-6 จ านวน 30 คน 
 ที่ผ่านการคัดเลือก
จากครูผูส้อน นักเรยีน
ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์สร้าง
นวัตกรรมในการเข้า
ร่วมแข่งขันความเป็น
เลิศทางคณติศาสตร ์
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนทุกคนได้รับ
รางวัลจากการเข้า
แข่งขัน ระดับเขต
พื้นที่ ระดับภาค 
ระดับอุดมศึกษา
ระดับประเทศ  
ร้อยละ 100 

25,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3. โครงกำรกำร
บริหำรกำรจัด
กำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 
3.1 จัดซื้อ วัสดุ-
อุปกรณ์ และซ่อม
บ ารุง ครุภณัฑ์ 
ห้องเรียนพิเศษ ม.
ต้น 

1.  เพื่อจัดซื้อ วัสดุ-
อุปกรณ์ และซ่อมบ ารุง 
ครุภณัฑ์ ที่เหมาะสมและ
จ าเป็นเป็นส าหรับกลุ่ม
สาระกรเรียนรู้
คณิตศาสตร ์
2. เพื่อปรับปรุงจัด
บรรยากาศของห้องเรียน
ให้เหมาะสมและพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้นักเรียน 

เชิงปริมำณ 
ห้องศูนย์การเรยีนรู้
คณิตศาสตร์  
จ านวน 3 ห้อง 
เชิงคุณภำพ 
1. ห้องศูนย์การเรียนรู้
คณิตศาสตร์มี
บรรยากาศที่เหมาะสม
กับและพร้อมส าหรับ
การจัดการเรยีน 
การสอน 
2. วัสดุ - อุปกรณ์ - 
ครุภณัฑ์ ห้องศูนย์การ
เรียนรูค้ณติศาสตร์ 
พร้อมใช้งานเสมอ 

35,000 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ ม.ต้น 

 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. โครงกำร
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำสู่มำ
ตฐำนสำกล 
1.1 ค่ายโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับโครงงาน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร ์
2. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรูผ้่านกระบวนการคดิ
และปฏิบตัิจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้

เชิงปริมำณ 
- นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.ต้น จ านวน 
105 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สามารถ
จัดท าโครงงานได้
ถูกต้อง 
2. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.ต้น ได้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ
สามารถท าโครงงานได้ 
ร้อยละ 70 

330,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.2 เรียนเสริมพิเศษ
วันเสาร์ ห้องเรียน
พิเศษ ม.ต้น 

1. เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรูเ้พิ่มเติม ผ่าน

กิจกรรมสอนเสริมพิเศษ

วันเสาร์วิชาวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ และ

ภาษาต่างประเทศ  

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการ 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึ้น 

เชิงปริมำณ 

- นักเรียนห้องเรียน

พิเศษ ม.ต้น จ านวน 

105 คน 

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียน ห้องเรียน

พิเศษระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ร้อยละ 100  ได้รบั

การเพิ่มพูนความรู้

และได้พัฒนาศักยภาพ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ และ

ภาษาต่างประเทศ 

เพิ่มขึ้น 

2. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ร้อยละ 90 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

206,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.3 ค่ายปฏิบัติการ 
Drone เบื้องต้น 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน

ได้แสดงออกซึ่ง

ความสามารถในด้านการ

เขียนโค้ดบังคับ Drone 

เบื้องต้น 

2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับการเขียนโค้ด

บังคับ Drone เบื้องต้น 

3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน
ได้แสดงศักยภาพเกี่ยวกับ
การเขียนโคด้บังคับ 
Drone เบื้องต้น ในระดับ
เขต ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนห้องเรยีน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ม.
ต้น โรงเรยีนศรีบณุยา
นนท์ จ านวน 105 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมี
ความสามารถในการ
เขียนโค้ดบังคับ 
Drone เบื้องต้น ร้อย
ละ 90 
2. มีความรู้
ความสามารถดา้น
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั
และสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ร้อยละ 90   

50,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.4 การประเมิน
และพัฒนาสูค่วาม
เป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

1. เพื่อเตรียมความพร้อม

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ ม.

ต้น และนักเรียนท่ีสนใจมี

ความพร้อมด้านความรู้

และเทคนิคไปใช้ในการ

แข่งขันต่างๆ 

2. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
สามารถแข่งขันในระดับ
สามารถแข่งขันในระดับ
เขต ระดับภาค และ
ระดับชาตไิด ้

เชิงปริมำณ 

นักเรียนห้องเรยีน

พิเศษวิทยาศาสตร์ ม.

ต้น โรงเรยีนศรีบณุยา

นนท์ จ านวน 105 คน 

เชิงคุณภำพ 

มีนักเรียนไดร้ับรางวัล
จากการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

55,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.5 คณิตนอกคอก 
Season2 

1. เพื่อให้นักเรียนสร้าง

นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์

จากภูมิปญัญาท้องถิ่น 

2. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรูผ้่านกระบวนการคดิ
และปฏิบตัิจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนห้องเรยีน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ม.
ต้น โรงเรยีนศรีบณุยา
นนท์ จ านวน 105 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมี
นวัตกรรมจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. นักเรียนมีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับ
โครงงานท่ีร่วมกันจัด
กิจกรรมต่าง ๆ จาก
การเรยีนรู้และ
สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กันได้
อย่างมีเหตผุลและ
น ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
เหมาะสมกับวัย 

450,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.6 Smart Maths 
ต่อยอดสู่อัจฉริยะ
ภาพ ม.ต้น 

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
น าความรู้ทางคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี มาใช้ใน
การออกแบบนวัตกรรม
การเรยีนรู้  
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูค่วามเป็น
เลิศ 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนห้องเรยีน
พิเศษวิทยาศาสตร์ ม.
ต้น โรงเรยีนศรีบณุยา
นนท์ จ านวน 105 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีการ
พัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่เน้นการ
คิดวิเคราะห์  
2. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์
สูงขึ้น 

80,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.7 พิชิต O – net 
ม.3 ปี 2564 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 
ให้สูงข้ึน 
2. เพื่อเตรียมความพร้อม
ของนักเรียนกลุ่มเก่ง ใน
การท าแบบทดสอบข้อ
ยาก 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์  นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ ม.3  
และห้อง สอวน. 
จ านวน 120 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีการ
พัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่เน้นการ
คิดวิเคราะห์  
2. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน O-NET วิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 

40,000 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



233 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.8 ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 

1. นักเรียนได้ไปทัศน

ศึกษาในสถานท่ีส าคญัๆ 

ทางประวัติศาสตร์และ

เรียนรู้วัฒนธรรมของคน 

ในต่างประเทศ 

2. นักเรียนได้เยี่ยมชม

โรงเรียนและการเรียนการ

สอน ของโรงเรียนในระดับ

เดียวกัน  

3. นักเรียนมีประสบการณ์ 

จากการฝึกทักษะการใช้

ชีวิตในต่างแดน รวมถึง

เทคนิคการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

 

 

 

 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนห้องเรยีน
พิเศษในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 108 คน ที่มี
ความสนใจได้เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 50 
เชิงคุณภำพ 
จากการที่นักเรยีนได้
เข้าร่วมกิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ ท าให้
นักเรียนได้เรียนรู้
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ของ
ประเทศท่ีได้ไปศึกษา 
และมีทักษะการใช้
ชีวิตในต่างแดน 
รวมถึงเทคนิคการ
เรียนรูภ้าษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 95 

360,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.9 สอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

1. เพื่อให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1- 6 (ห้องเรียนพิเศษ) ทุก
คน และแผนภาษาทุกคน
ที่สนใจร่วมกิจกรรมได้
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
2. เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษของโรงเรียน
ศรีบุณยานนท ์
 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
จ านวน 216 คนและ
นักเรียนแผนภาษา ม. 
4 - 6 จ านวน 120 คน  
เข้ารับการทดสอบวัด
ระดับภาษาอังกฤษ
ตามระบบการวดั/
มาตรฐาน CEFR 
(online) ร้อยละ 100 
2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 50  
 

30,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมสอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ 

ตระหนักในระดับ

ความรู้และทักษะการ

ใช้ภาษาอังกฤษของ

ตนเองร้อยละ 100   

2. นักเรียนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมสอบวัดระดับ

ภาษาอังกฤษ มีการ

พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 95 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.10 Gifted 
English Camp 

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถ

ใช้ทักษะพื้นฐานทาง

ภาษาอังกฤษ โดยผ่าน

กระบวนการ เรียนรูจ้าก

การท ากิจกรรมต่างๆเช่น 

การพูดภาษาอังกฤษ  

แบบง่ายๆ การเล่นเกม 

การร้องเพลง การท า

กิจกรรมกับชาวตา่งชาติที่

เป็นเจ้าของภาษา 

2. เพื่อให้นักเรียนเรยีนรู้

การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 

และเพื่อสร้างความมั่นใจ

ให้กับนักเรียนในการใช้

ภาษาอังกฤษต่อหน้าผู้อื่น 

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนห้องเรยีน

พิเศษในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ร้อยละ 95 เข้าร่วม

กิจกรรม  

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนห้องเรยีน

พิเศษได้เพิม่พูนทักษะ

ภาษาอังกฤษ กับ

เจ้าของภาษา  มี

ทัศนคติที่ดีต่อการ

เรียนภาษา และมี

ความมั่นใจในการ

น าไปใช้ 

 

380,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.11 STEM Play & 
Learn ให้เพลินกัน
ไป 

1. เพื่อส่งเสรมิผู้เรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมสะเต็มศึกษา และ
น าไปบูรณาการณ์กับ
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน
ให้น าทักษะกระบวน
การณส์ะเต็มมาแก้ปัญหา
และใช้ประโยชน์ต่อยอด
ในการท าโครงงาน 
3. เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคญั
ของการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีผ่านการ
แก้ปัญหาทางด้านสะเต็ม
ศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
มีจ านวนนักเรยีนและ
ครูเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 85 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถน า
ทักษะกระบวนการณ์
สะเต็มมาแก้ปญัหา
และใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดในการท า
โครงงาน 
 

20,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2. โครงกำรพัฒนำ
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมี
ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 
2.1 ค่ายศึกษา
สิ่งแวดล้อม ณ 
สถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแก
ราช จ.นครราชสีมา 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน
มีทักษะกระบวนการใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
ความคิดสร้างสรรค์ คดิ
เป็น ท าเป็น และ
แก้ปัญหาได ้
2. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรูผ้่านกระบวนการคดิ
และปฏิบตัิจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได ้
3. เพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์ 
รักษาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เชิงปริมำณ 
นักเรียนห้องเรยีน
พิเศษ ม.ต้น 105 คน  
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษ ม.ต้น 105 คน
เข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 100 
2. นักเรียนมีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับ
โครงงานท่ีร่วมกันจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

200,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  จากการเรียนรู้และ
สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กันได้
อย่างมีเหตผุลและ
น ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
เหมาะสมกับวัย 
มากกว่าร้อยละ 80 
3. มีความรู้
ความสามารถดา้น
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั
และสามารถแสวงหาย
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ร้อยละ 80 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.2 การประชุม
ผู้ปกครองห้องเรียน
พิเศษ 

1. เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองได้
ทราบความก้าวหน้าและ
ผลการเรยีนของนักเรียน 
2. เพื่อแจ้งข่าวสาร สรา้ง
ความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้
นักเรียน  
เป็นคนดี  คนเก่ง และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ปกครองเพื่อน ามาพัฒนา
งานของโรงเรียนในทุก ๆ 
ด้าน   

เชิงปริมำณ 
มีผู้ปกครองเข้าร่วม
ประชุมจ านวน 110 
คน    
เชิงคุณภำพ 
ผู้ปกครองมีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
แนวทางการปฏิบัติ
ของทางโรงเรียน และ
พึงพอใจในการจัดการ
ประชุมโดยรวม ใน
ระดับดี ร้อยละ  85  

10,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.3 Gifted-Sci 
Summer Camp 

1. เพื่อให้นักเรียน
สามารถน าความรู้
ทักษะทางด้าน
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์คิดอยา่ง
เป็นระบบและมี
เหตุผลในการท างาน 
2. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรูผ้่าน
กระบวนการคดิและ
ปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
3. เพื่อส่งเสรมิการ
อนุรักษ์ รักษาและ
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเล 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ  
ม.ต้น 105 คนเข้าร่วม
กิจกรรมเชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
ม.ต้น 105 คนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับโครงงานท่ี
ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
จากการเรียนรู้และ
สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กันได้อย่างมี
เหตุผลและน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเหมาะสม
กับวัย มากกว่าร้อยละ 80 
3. มีความรู้ความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมยัและ
สามารถแสวงหายความรู้
ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 80 

350,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3. โครงกำรกำร
บริหำรกำรจัด
กำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 
3.1 จัดซื้อ วัสดุ
อุปกรณ์ และซ่อม
บ ารุง ครุภณัฑ์ 
ห้องเรียนพิเศษ 
 ม.ต้น 

1.  เพื่อจัดซื้อ วัสดุ 

อุปกรณ์ และซ่อมบ ารุง 

ครุภณัฑ์ ท่ีเหมาะสมและ

จ าเป็นเป็นส าหรับ

ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

2. เพื่อปรับปรุงจัด
บรรยากาศของห้องเรียน
ให้เหมาะสมและพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ของ
นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ 
 ม.ต้น 

เชิงปริมำณ 

ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

จ านวน 3 ห้องเรียน 

เชิงคุณภำพ 

1.ห้องเรียนพิเศษ 

 ม.ต้น มีบรรยากาศท่ี

เหมาะสมกับและ

พร้อมส าหรับการ

จัดการเรียนการสอน 

2.วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ ของ
ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
พร้อมใช้งานเสมอ 

350,000 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. โครงกำรกำร
ยกระดับคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศด้าน
ทัศนศิลป ์
1.2 กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศด้าน
ดนตรไีทย 
1.3 กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศด้าน
ดนตรสีากล 
1.4 กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศด้าน
นาฏศิลป ์
 
 
 

1. เพื่อฝึกทักษะและ

พัฒนาศักยภาพให้แก่

นักเรียนในด้านทัศนศลิป์ 

ดนตรี และนาฏศิลป ์

2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม

ให้นักเรียนเข้าร่วมการ

ประกวด/แข่งขันใน

รายการระดับเขตพื้นที่ 

ระดับจังหวดั และ

ระดับประเทศ 

3. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ที่มีคุณภาพต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

เชิงปริมำณ 

1.นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

เข้าร่วมกิจกรรมฝึก

ทักษะด้านทัศนศิลป์ 

ดนตรี และนาฏศิลป์ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2. มีวัสดุ อุปกรณ์ใน

การจัดการเรยีนการ

สอน และฝึกทักษะ

ความสามารถ 

เพียงพอต่อความ

ต้องการของนักเรียน 

ร้อยละ 80  

 

 

 

23,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

13,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.5 กิจกรรมงาน     
ศรีบุณยาวิชาการ 

 

4. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน
เกิดสุนทรยีภาพ และน า
ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มสี่วนร่วม
ต่อสถานศึกษา วัด ชุมชน 
และหน่วยงานตา่งๆ 

เชิงคุณภำพ 

1.นักเรียนทุก

ระดับชั้น มผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชา

ศิลปะสูงขึ้น  

2.นักเรียนได้รับรางวัล

จากการประกวด / 

แข่งขัน ในรายการ

ต่างๆ ร้อยละ 80 ของ

การส่งประกวด/

แข่งขันทั้งหมด 

3. นักเรียนร้อยละ 80 
มีทักษะความรู้ 
ความสามารถ 
ความคิดรเิริม่
สร้างสรรค์ในการ 

4,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  เชิงคุณภำพ (ต่อ) 

สร้างผลงานทาง

ทัศนศิลป์ ดนตรี และ

นาฏศิลป ์

4. นักเรียนร้อยละ 80 
มีสุนทรียภาพ สามารถ
อนุรักษ์ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2. โครงกำรกำร
บริหำรกำรจัดกำร 
ศึกษำด้วยระบบ
คุณภำพมำตรฐำน 
สำกล 

2.1 กิจกรรมบริหาร
ทรัพยากรกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ศลิปะ 
 

2.2 ปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการ

ทัศนศิลป์ (ห้อง 

8426) 

1. เพื่อจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์ที่จ าเป็นและมี

คุณภาพส าหรบั

ห้องปฏิบัติการกลุ่ม

สาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

2. เพื่อปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการกลุ่ม

สาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

ให้มีบรรยากาศท่ี

เหมาะสมเป็นแหล่ง

เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการ

จัดการเรียนการสอน 

3. เพื่อซ่อมบ ารุงระบบ
เครื่องปรับอากาศให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมำณ 
1.ครูร้อยละ 100 
สามารถใช้
ห้องปฏิบัติการกลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
2. นักเรียนและครู ร้อย
ละ 100 มีวัสดุอุปกรณ์ที่
มีคุณภาพต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
3. มีระบบตรวจสอบ 
และการซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศอย่าง
ชัดเจน เป็นขั้นตอน 
เชิงคุณภำพ 
1.ครูใช้ห้องปฏิบัติ การ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ จัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

3,000 

 

 

 

 

150,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  2.นักเรียนและครมูีวัสดุ 

อุปกรณ์ที่มีคณุภาพ ต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนรายวิชาในกลุ่ม

สาระการเรียนรูศ้ิลปะได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เครื่องปรับอากาศใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ
ทุกเครื่อง มีระบบการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ได้มาตรฐานปลอดภัย 
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำร/ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. โครงกำร

ยกระดับคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 

11.  กิจกรรมติวเข้ม

โค้งสุดท้าย O-NET 
วิทยาศาสตร์ 

21.  กิจกรรมจัดท า

คลังข้อสอบ O-NET 
วิทยาศาสตร ์
1.3 กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์และศรี
บุณยาวิชาการ 
1.4 กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร ์
1.5 กิจกรรมส่งเสรมิ
โอลิมปิกวิชาการ 

(สอวน.) 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) วิชา
วิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ให้สูงขึ้น  
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ในระดับโรงเรียนของนักเรียน
ให้สูงขึ้น และลดจ านวน
นักเรียนที่ติด 0 ร มส. ให้
น้อยลง  
3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของนักเรียนในการแข่งขัน
ด้านวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ 
4) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาตนเองด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

เชิงปริมำณ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) วิชา
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2564 ทั้งในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6 สูงขึ้น อย่างน้อยร้อย
ละ 4 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาวิทยาศาสตร์ที่
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้น
ไป มีจ านวนร้อยละ 80 
และจ านวนนักเรียนที่ติด 
0 ร มส. วิชาวิทยาศาสตร์ 
มีจ านวนไม่เกินร้อยละ 5 
 

 

 

 

 

 

7,200 

 

- 

 

60,000 

 

 

24,800 

 

13,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.6 กิจกรรมจัดซื้อ
อุปกรณ์ สารเคมี
ประจ า
ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์ส านักงาน 
และสื่อการสอน 

4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาตนเองด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น า
ความรู้ที่ได้รับมาจัดแสดงใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และ
ศรีบุณยาวิชาการ 
6. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้
นักเรียนได้เข้าเรียนใน
โครงการ พสวท. โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ และผ่านการ
คัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิก
วิชาการ สอวน.สาขาวิชาต่าง ๆ  
ตามศักยภาพของนักเรียน 
7. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การเรียนรู้โดยการทดลองการ
ฝึกปฏิบัติ การประดิษฐ์
คิดค้น  และการแสวงหา
ความรู้ 

3. นักเรียนได้รับรางวัล
จากการแข่งขันกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ในระดับ
ภาค ระดับชาติ และ
นานาชาติ อย่างน้อย 10 
รายการ 
4. นักเรียนได้รับคัดเลือก
เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
สอวน. ค่าย 1 มีจ านวน
อย่างน้อย 10 คน 
 

70,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2. โครงกำรกำร
พัฒนำนักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และมีทกัษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 
  2.1 กิจกรรม One 
day camp บูรณา
การวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และแนะ
แนวการศึกษา ม.5 
2.2 กิจกรรม
สอบแข่งขันความเป็น
เลิศทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ระดบั
ประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น) 
2.3 กิจกรรมศึกษาดู
งานด้านวิทยาศาสตร์
นอกสถานท่ี 

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์สู่
มาตรฐานสากล 

 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ที่เรียนวิทยาศาสตร์ได้
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมผ่านการท า
กิจกรรมวิทยาศาสตร์และ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ตรงทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม จากการฟัง
บรรยาย การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ การศึกษาดู
งานต่าง ๆ  

1. เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์สู่
มาตรฐานสากล 

 2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนที่เรียน
วิทยาศาสตร์ได้พัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมผ่านการท า
กิจกรรมวิทยาศาสตร์และ
การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

 3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ตรงทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม จากการ
ฟังบรรยาย การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับผู้ทรงคุณวุฒิ 
การศึกษาดูงานต่าง ๆ  

 

 

 

 

61,975 

 

20,000 

 

 

 

40,000 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



251 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3.โครงกำรกำร
บริหำรจัด
กำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 
3.1 กิจกรรมส่งเสรมิ
การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร ์
3.2 กิจกรรมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้กลุม่
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

1. เพื่อส่งเสรมิการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ให้มี
ปัจจัยด้านการเรยีนที่
พร้อมในด้านสื่อเทคโนโลย ี
2. เพื่อสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนใน
โรงเรียน 
3. เพื่อสร้าง
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ให้มีความ
ทันสมัยและสามารถใช้
งานได้เตม็ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมำณ 
1. มีสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพส าหรับ
การจัดการเรยีนการ
สอน  
2. มีแหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ อย่าง
น้อย 1 แห่ง 
3. มีห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ที่ทันสมยั
เพิ่มขึ้น จ านวน 3 
ห้อง 
 

 

 

 

 

40,000 

 

20,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3.3 กิจกรรมสร้าง
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร ์

 
 

เชิงคุณภำพ 
4. โรงเรียนมหี้องเรียนที่
มีความพร้อมด้าน
ครุภณัฑ์ และสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั  
5. โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
และห้องปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร์ที่มีความ
พร้อมส าหรับเป็นแหล่ง
เรียนรู้และใช้งานได้เตม็
ประสิทธิภาพ 
6. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทางด้านทักษะ
กระบวนการและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์อย่าง
เต็มศักยภาพและ
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
สืบค้นข้อมูลได ้

 

500,000 
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        ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำร/ งำนห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. โครงกำร
ยกระดับคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมค่าย

วิชาการ SB Sci-

Gifted Camp 

2021 (ม.4-6) 

1.2 กิจกรรมเสริม
ความรู้พิเศษ  
(ม.4-6) 
1.3 กิจกรรมค่าย

ส่งเสริมโอลิมปิก

วิชาการ (ม.4 และ 

ม.5) 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรยีน
ไดร้ับความรูเ้พิ่มเตมิ
นอกเหนือจากช้ันเรียนปกติ  
2, เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษใหสู้งขึ้นและ
สูงกว่านักเรียนทั่ว ๆ  ไป  
3. เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ
ในการแขง่ขันด้านวิชาการ
ให้กับนักเรยีนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 
 

เชิงปริมำณ 
1) นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตรร์ะดบัช้ัน
มัธยมศกึษาปีท่ี 4 - 6 
จ านวน 80 คน 
2) ครูผูส้อนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 25 คน 
3) วิทยากรพี่เลี้ยง 
จ านวน 25 คน 
 

 

 

 

141,900 

 

 

183,600 

 

70,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.4 กิจกรรมส่งเสรมิ
นักเรียนเข้าสู่
มหาวิทยาลยั  
(ม.5 - 6) 
1.5 กิจกรรมเสริม
ความรู้ภาษาอังกฤษ 
(ม.4-6) 
1.6 กิจกรรม 
Create the 
Future U  (ม.4-6) 
1.7 กิจกรรมค่าย
บูรณาการ (ม.4-6) 
1.8 กิจกรรมค่าย
ส่งเสริมการท า
ฟิสิกส์สปัระยุทธ์ 

(ม.4 และ ม.5) 
 

1.9 กิจกรรมค่ายฤดู
ร้อน (ม.4-6) 
 
 
 
 

 เชิงคุณภำพ 
3) นักเรียนและครูได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
4) นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนในสาขา
วิทยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ เทคโนโลยี
และภาษาอังกฤษ สูงขึ้น
และสูงกว่านักเรยีนทั่ว 
ๆ ไป และมี
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านวิชาการกับ
นักเรียนอื่น ทั้งใน
ระดบัชาติและนานาชาต ิ

174,900 

 

173,000 

 

59,400 

 

 

249,800 

 

44,600 

 

 

271,800 

 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

    

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



255 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.10 กิจกรรมอบรม
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี
1.11 กิจกรรมจัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์และสื่อ

การสอนส าหรับงาน

ห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร ์

1.12 กิจกรรม

พัฒนาบุคลากร

ผู้สอนโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ 

  32,400 
 

 

 

260,000 

 

 
 

 

 

28,200 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2. โครงกำรกำร
พัฒนำนักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และมี
ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21   
2.1 กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรยีน
ห้องเรียนพิเศษ
จังหวัดนนทบุร ี
 (ม.4) 
2.2 กิจกรรมส่งเสรมิ
การท าโครงงาน
ส าหรับนักเรียน
โครงการ 
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (ม.6) 
 

1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนมี
ทักษะการคิดตามศตวรรษที่ 
21  
2. เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียนได้
เรียนรู้ผา่นการจดัการเรียนการ
สอนในรปูแบบต่างๆ   
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรยีน
ห้องเรียนพิเศษได้ท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานทั้งในโรงเรยีน
และนอกโรงเรียนคอยให้ค า
ช้ีแนะ ปลูกฝังจติส านกึ และ
คุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์
ในการเป็นนักวิจัยทีด่ ี

เชิงปริมำณ 
1. มีอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานคอยให้
ค าปรึกษา ช้ีแนะ และ
ดูแลนักเรยีนในการท า
โครงงาน อย่างน้อย 
10 คน 
2. นักเรยีนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศกึษาปีท่ี 4 - 6 
จ านวน 80 คน 
 

 

 

 

 

25,400 

 

 

48,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.3 กิจกรรมการ
น าเสนอโครงงาน
ของนักเรียน
ห้องเรียน 
พิเศษวิทยาศาสตร์ 
(ม.4-6) 
 

2.4 กิจกรรมสาน

สัมพันธ์พี่น้อง

ห้องเรียนพิเศษ (ม.

4-6) 

4. เพื่อเสรมิสร้างความรัก 
ความผูกพันระหวา่งนักเรยีน
ในโครงการกบัคณะครู รุน่พี่ 
และโรงเรยีน 
 

3. นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์เครือข่าย
จังหวัดนนทบุรี 
จ านวน 60 คน 
เชิงคุณภำพ 
1.  นักเรียนได้พัฒนา
ทั ก ษะ ก า ร คิ ด ต า ม
ศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ
การท าโครงงานโดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาคอย
เป็นพี่เลี้ยงให้  
 

33,400 

 

 

 

 

15,000             
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  2. นักเรยีนมีความรู้ 
ทักษะ ความช านาญใน
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มากขึ้น 
3. นักเรยีนมีความรัก 
ความผูกพันกับโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ และมี
ความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหวา่งนักเรียนใน
โครงการ รุ่นพี่ รุ่นน้อง 
และครูอาจารย ์
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3. โครงกำรกำร
บริหำรจัด
กำรศกึษำด้วย
ระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 
3.1  กิจกรรม
ส่งเสริมนักเรียน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี ภาษา 
และวัฒนธรรมยัง
ต่างประเทศ (ม.4-6) 
3.2 กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ 
3.3 กิจกรรมพัฒนา

ปรับปรุงห้องเรียน

และห้องปฏิบตัิการ 

1. เพื่อพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ให้มีความ
ทันสมัยและสามารถใช้
งานได้เตม็ประสิทธิภาพ  
2. เพื่อสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนใน
โรงเรียน  
3. เพื่อส่งเสรมิการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ให้มี
ปัจจัยด้านการเรยีนที่
พร้อมในด้านสื่อเทคโนโลย ี
 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษได้เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ภาษา และ
วัฒนธรรมยัง
ต่างประเทศ อย่าง
น้อยปีละ 20 คน 
2. มีห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการที่มี
ความพร้อมด้านสื่อ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่
ทันสมัยได้มาตรฐาน
จ านวน 3 ห้อง 

 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

66,250 

 

200,000 
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โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

 4. เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การ
ด าเนินงานโครงการ 
พสวท. และโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน
ศรีบุณยานนท์ แก่
ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
5. เพื่อเป็นการสื่อสาร 
และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและการ
ด าเนินงานของโครงการ
ระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.จัดท าวารสารเผยแพร่
การด าเนินงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษและ
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ
การรับสมัครนักเรียนเข้า
โครงการห้องเรียนพิเศษ 
ปีละ 1 ฉบับ 
4. จัดท าป้ายไวนลิ เว็ป
ไซต์ประชาสมัพันธ์
ผลงานของนักเรียนเป็น
ประจ า 
5. จัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ อย่าง
น้อยปีละ 4 ครั้ง 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

 6. เพื่อประสานความ
ร่วมมือในการจดั
การศึกษากับทุกภาคส่วน
และเครือข่ายทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อสร้าง
สังคมคณุภาพใน
สถานศึกษา 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนห้องเรียน
พิเศษมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ภาษา และ
วัฒนธรรมยัง
ต่างประเทศ 
2. โรงเรียนมหี้องเรียน
ที่มีความพร้อมด้าน
ครุภณัฑ์ และสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมยัใน
ระดับมาตรฐาน 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  3. บุคลากรในโรงเรียน / 
นักเรียน / ชุมชน / 
ผู้ปกครองนักเรยีน / 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนทั้ง
ภายในและภายนอก มี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 
และมสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และได้
รับทราบข้อมลูข่าวสาร
และการด าเนินกิจกรรม
ของโครงการ พสวท. 
และห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  4. ผู้ปกครอง นักเรียน 
ชุมชน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ มีความเข้าใจ
ตรงกันในการพัฒนา
การศึกษาของนักเรียน 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำร/ งำน พสวท. 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. โครงกำร
ยกระดับคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมค่าย
วิชาการ SB Sci-
Gifted Camp 
2020 (ม.4-6) 
1.2 กิจกรรมเสริม
ความรู้พิเศษ 
 (ม.4-6) 
1.3 กิจกรรมส่งเสรมิ
โอลิมปิกวิชาการ (ม.
4 และ ม.5) 
1.4 กิจกรรมเสริม
ความรู้ภาษาอังกฤษ 
(ม.4-6) 
1.5 กิจกรรมค่าย
บูรณาการ(ม.4-6) 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับความรู้เพิ่มเติม
นอกเหนือจากช้ันเรียนปกติ  
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนในโครงการ 
พสวท. ให้สูงขึ้นและสูงกว่า
นักเรียนทั่ว ๆ  ไป  
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านวิชาการ
ให้กับนักเรียนในโครงการ 
พสวท. 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนโครงการ พสวท.
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
- 6 จ านวน 60 คน 
2. ครูผู้สอนนักเรียน
โครงการ พสวท.  
จ านวน 25 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนและครูได้รับ
ความรู้และประสบการณ์
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในสาขา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ 
สูงขึ้นและสูงกว่านักเรียน
ทั่ว ๆ  ไป และมี
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านวิชาการกับนักเรียนอื่น 
ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.6 กิจกรรม Creat 
the Future U 
 (ม.4-6) 
1.7 กิจกรรมค่ายฤดู
ร้อน (ม.4-6) 
1.8 กิจกรรมอบรม
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
1.9 กิจกรรมส่งเสรมิ
นักเรียนเข้าโครงการ 
พสวท. 
1.10 กิจกรรมจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์และสื่อ
การสอนส าหรับงาน 
พสวท. 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.โครงกำรพัฒนำ
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมี
ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 
2.1 กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรยีน
โครงการ พสวท. 
(สู่ความเป็นเลิศ) 
เครือข่ายศูนยภ์าค
กลาง (ม.4) 
2.2 กิจกรรมส่งเสรมิ
การท าโครงงาน
ส าหรับนักเรียน
โครงการ พสวท. (สู่
ความเป็นเลิศ)  
(ม.5-6) 
2.3 กิจกรรมประชุม
วิชาการ พสวท.  
(ม.5 – ม.6) 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมี
ทักษะการคิดตามศตวรรษที่ 21  
2. เพื่อส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้
เรยีนรูผ้่านการจดัการเรียนการ
สอนในรปูแบบตา่ง ๆ    
3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน
โครงการ พสวท. ได้ท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร ์โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานทั้งในโรงเรยีน
และนอกโรงเรยีนคอยให้ค า
ช้ีแนะ ปลูกฝังจติส านึก และ
คุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์ใน
การเปน็นักวิจยัที่ด ี
 

เชิงปริมำณ 
1. มีอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานคอยให้ค าปรึกษา 
ช้ีแนะ และดูแลนักเรียน
ในการท าโครงงาน อย่าง
น้อย 12 คน 
2. นักเรียนโครงการ 
พสวท. ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 - 5 จ านวน 48 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะการคิดตาม
ศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ
การท าโครงงานโดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาคอยเป็น
พี่เลี้ยงให้  
2. นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะ ความช านาญใน
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มากขึ้น 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.4 กิจกรรมสาน
สัมพันธ์ พ่ีน้อง 
 ( พสวท.) (ม.4-6) 
 

 

 

 

 

 

 

 3. นักเรียนมีความรัก 
ความผูกพันกับโครงการ 
พสวท. และมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
นักเรียนในโครงการ รุ่นพี่ 
รุ่นน้อง และครูอาจารย์ 

10,000 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



268 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3. โครงกำรกำร
บริหำรจัด
กำรศกึษำด้วย
ระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 
3.1  กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ 
3.2  กิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงห้องเรียน
และห้องปฏิบตัิการ 
3.3  กิจกรรมจ้าง

เจ้าหน้าท่ีช่วยงาน 

พสวท. 

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ให้มีปัจจัย
ด้านการเรียนที่พร้อมในด้าน
สื่อเทคโนโลยี 
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานโครงการ พสวท. 
ของโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
แก่ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่ส าหรับ
ประสานงานและช่วยดูแล
กิจกรรมของนักเรียนทุน 
พสวท. 
 

เชิงปริมำณ 
1. มีห้องสืบค้นและ
ห้องปฏิบัติการที่มีความ
พร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
มาตรฐาน จ านวน 1 ห้อง 
2. จัดท าวารสารเผยแพร่
การด าเนินงานโครงการ 
พสวท. และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การรับสมัครนักเรียนเข้า
โครงการ พสวท. ปีละ 1 
ฉบับ 
3. จัดท าป้ายไวนิล เว็ป
ไซต์ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของนักเรียนเป็นประจ า 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

 4. เพื่อประสานความร่วมมือใน
การจัดการศึกษากับทุกภาค
ส่วนและเครือข่ายทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อสร้างสังคม
คุณภาพในสถานศึกษา 
 

4. เจ้าหน้าที่ช่วยงาน 
พสวท. จ านวน 1 คน 
เชิงคุณภำพ 
1.โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการ พสวท.ที่
มีความพร้อมด้าน
ครุภัณฑ์ และสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
ระดับมาตรฐาน 
2. นักเรียนสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้ 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  3. บุคลากรในโรงเรียน / 
นักเรียน / ชุมชน / 
ผู้ปกครองนักเรียน / 
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียนทั้งภายในและ
ภายนอก มีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน และมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารและการ
ด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
พสวท. และห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
4. ผู้ปกครอง นักเรียน 
ชุมชน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ มีความเข้าใจ
ตรงกันในการพัฒนา
การศึกษาของนักเรียน 
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ตารางท่ี 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.โครงกำรกำร
ยกระดับคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 

1.1 กิจกรรมส่งเสรมิ
การแข่งขันทักษะ 
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความถนัดและความ
สนใจ  
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
โอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีผลการ
แข่งขันอยู่ในระดับที่
น่าพอใจ ร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ สามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะ
ความเป็นเลิศ                   
ทางวิชาการได้ 
 

 

5,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.2 กิจกรรมการ
แข่งขันภูมิศาสตร์
โอลิมปิก 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการสรา้ง
ช่ือเสียงให้แก่โรงเรยีน 
2. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
ทักษะทางภูมิศาสตร ์
3. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
โอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน
ภูมิศาสตรโ์อลิมปิก 

 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนจ านวน 25 
คนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันภูมิศาสตร์
โอลิมปิก 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะทาง
ภูมิศาสตร์ สามารถเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกได ้
 

14,200 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.3 กิจกรรมส่งเสรมิ
วัฒนธรรมภาย 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
รู้จักและเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย
ได้อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม
ไทย 
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
โอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน
การประกวดมารยาทใน
งานวิชาการต่างๆ 

 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีผลการ
แข่งขันอยู่ในระดับที่
น่าพอใจ ร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนประพฤติ
ปฏิบัติตนตามมารยาท
ไทยได้อย่างถูกต้อง 
 

10,000 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 



274 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.4 กิจกรรมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
ระดับเขตพื้นท่ีและ
ระดับประเทศ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความถนัดและความ
สนใจ  
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
โอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีผลการ
แข่งขันอยู่ในระดับที่
น่าพอใจ ร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ สามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะ
ความเป็นเลิศ                   
ทางวิชาการได้ 
 

30,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.5 กิจกรรมวันศรี
บุณยาวิชาการ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่โรงเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามความถนัดและความ
สนใจ  
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
โอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีผลการ
แข่งขันอยู่ในระดับที่
น่าพอใจ ร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ สามารถเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะ
ความเป็นเลิศ                   
ทางวิชาการได้ 
 

8,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.6 กิจกรรมค่าย
สังคมศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ทางด้านสังคม
ศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การแก้ไขปัญหาในสังคม 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้
 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 95 
เข้าร่วมโครงการค่าย
สังคมศึกษา 
2. ผู้เรียนร้อยละ 95 
เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ การแก้ไข
ปัญหาในสังคม 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การแก้ไข
ปัญหาในสังคมอย่าง
เต็มศักยภาพ  

73,780 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.โครงกำรพัฒนำ
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมี
ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 
2.1 กิจกรรมวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระ
บรมราชิน ี

1. เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์
2. เพื่อใหบุ้คลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนได้น้อม
ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ และแสดง
ความจงรักภักดีเป็นราช
สักการะแด่ต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชิน ี
3. เพื่อเสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคีแก่ปวงชน
ชาวไทยโดยมีสถาบัน
พระมหากษตัริยเ์ป็นศูนย์
รวมจิตใจ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วันส าคัญของชาติ ร้อย
ละ 95 
เชิงคุณภาพ   
1. ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความ
รักในสถาบัน
พระมหากษตัริย์ ยดึ
มั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

9,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.2 กิจกรรม 
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 
2. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในวัน
ส าคัญของชาต ิ
 

เชิงปริมาณ1. ผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวันส าคญัของ
ชาติ ร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ  
1. ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข  

7,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.3 กิจกรรมหล่อ
เทียนและแหเ่ทียน
พรรษา 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี

ความรู้ ความเข้าใจ ในวัน

ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

2. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในการท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนา  

3. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในการสืบสาน

ประเพณีที่ส าคญัทาง

พระพุทธศาสนา  

 

เชิงปริมำณ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจในวัน

ส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา ร้อย

ละ 95 

เชิงคุณภำพ   

1. ผู้เรียนได้มสี่วนร่วม
ในการท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา และ
ได้ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีที่ส าคญัทาง                      
พระพุทธศาสนาในคง
อยู่สืบไป 

43,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.4 กิจกรรมวัน
อาเซียน 

1 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
อาเซียน 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนให้เกิดทักษะในด้าน
ต่าง ๆ ในการเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียนและ 
ประชาคมโลก 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วันอาเซียน ร้อยละ 
95 
เชิงคุณภาพ   
1. ผู้เรียนนักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

6,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.5 กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

1.  เพื่อเป็นการเทิดทูน
พระเกียรติและแสดงความ
จงรักภักดีแด่องคส์มเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
2.  เพื่อใหผู้้เรียนได้
แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีและระลึกถึงแม่ผู้มี
พระคุณ 
3.  เพื่อใหผู้้เรียนรูจ้ัก
แสดงออกต่อแม่ในทางที่
ถูกต้องและเหมาะสม 

เชิงปริมำณ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วันส าคัญของชาติ ร้อย
ละ 95 
เชิงคุณภำพ   
1. ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 

18,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.6 กิจกรรมวันชาติ
และวันพ่อแห่งชาต ิ

1. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข 
2. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในวัน
ส าคัญของชาต ิ

เชิงปริมำณ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วันส าคัญของชาติ ร้อย
ละ 95 
เชิงคุณภำพ   
1. ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ที่แสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของ
ชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข 

7,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.7 กิจกรรมส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพื่อจัดสรรพื้นท่ีใน
โรงเรียนใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดด้านการเกษตร 
2. เพื่อเพิ่มแหล่งการ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อส่งเสรมิการจด
บันทึกรายรับ - รายจ่าย 
4. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนมี
ความรู้เรื่องหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 95 
เชิงคุณภาพ               
1. ผู้เรียนได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
และสามารถน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้
 
 

8,500 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3.โครงกำรกำร
บริหำรกำรจัด
กำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 
3.1 กิจกรรมพัฒนา
สื่อการเรียนการ
สอน 

1. เพื่อให้ครูมีสื่อการเรียน
การสอนเพียงพอในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการเรียนรูผ้่าน
สื่อการเรียนการสอนอย่าง
เต็มศักยภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. สามารถจดัหาสื่อ
การเรยีนการสอนตาม
ความจ าเป็นครบทุก
ห้องเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีสื่อการเรียน
การสอนเพียงพอใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนได้พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในระดับท่ีดีขึ้นจา
การใช้สื่อการเรียนการ
สอน 

15,300 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3.2 กิจกรรมจัดซื้อ 
และซ่อมอุปกรณ ์

1. เพื่อจัดซื้อและซ่อมสื่อ
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อ
ความจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เชิงปริมาณ 
1. ห้องพักครูกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษาฯ จ านวน 1 
ห้อง / ห้องศูนย์
พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษาฯ จ านวน 2 
ห้อง (732, 733) / 
ห้องคอมพิวเตอร์กลุม่
สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษาฯ จ านวน 1 
ห้อง/ ห้องสมุดกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษาฯ จ านวน 1 
ห้อง 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
มีครุภณัฑ์เพยีงพอ 

25,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3.3 กิจกรรม
ปรับปรุงห้องกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
สังคมศึกษา 

1. เพื่อให้ห้องพักครูกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมได้มีความ
สวยงามเป็นระเบยีบ เป็น
สัดส่วน มีความสะดวกต่อ
การให้บริการกบันักเรียน 
ครู ผู้ปกครอง และผูม้า
ติดต่อตา่ง ๆ 
2. เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมมสีถานท่ีใน
การจัดเตรียมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. ห้องพักครูกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมจ านวน 
 1 ห้อง 
เชิงคุณภาพ 
1. ห้องพักครูกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมมีความ
สวยงาม เป็นสัดส่วน 
มีความสะดวกสบาย 
ส่งเสริมให้คณะครู
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

456,950 
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ตารางท่ี 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มงานสะเต็มศึกษา 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.โครงกำรกำร
ยกระดับคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมการ

ประกวดโครงงาน

ดีเด่นสะเต็มศึกษา

(สสวท.) 2564 

1. เพื่อด าเนินงานตาม
นโยบายที่ได้รับจาก
สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ใน
ฐานะศูนย์สะเตม็ศึกษา
ภาคกลางตอนบน 
2. เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน 
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนศรีบุณ
ยานนท์ โรงเรียนเครือข่าย 
และเครือข่ายสมทบ รวม
ไปถึงโรงเรยีนที่อยู่ในเขต
พื้นที่/จังหวัดในการดูแล
ของศูนย์ฯ แสดงผลงาน 
และประเมินผลงานตนเอง 
 

เชิงปริมำณ 
  มีจ านวนทีมเข้าร่วม
ประกวด 
ไม่น้อยกว่า  
20 ทีม 
เชิงคุณภำพ 
  ได้ตัวแทนศูนยส์ะ
เต็มศึกษาภาคกลาง
ตอนบน เข้าร่วม
ประกวดรอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ 
 

95,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

 3. เพื่อส่งเสรมิและกระตุ้น
ให้โรงเรียนเครือข่าย และ
เครือข่ายสมทบ เกิดความ
ตื่นตัวในการสร้างและ
พัฒนาผลงานสะเตม็ศึกษา
อยู่เสมอ 

4. เพื่อคัดเลือกตัวแทน
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค
กลางตอนบน ไปเข้าร่วม
การประกวดรอบชิง
ชนะเลิศในระดับประเทศ
ต่อไป 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.2 กิจกรรม STEM 
Education   
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
/ ศรีบณุวิชาการ 

1. เพื่อส่งเสรมิผู้เรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมสะเต็มศึกษา และ
น าไปบูรณาการณ์กับ
กิจกรรมต่าง ๆ  
ที่โรงเรียนจดัขึ้น 

2. เพื่อส่งเสรมิผู้เรียนให้
น าทักษะกระบวนการณ์
สะเต็มมาแก้ปญัหาตาม
กิจกรรมที่โรงเรยีนได ้

จัดขึ้น 
 

เชิงปริมำณ 
มีจ านวนนักเรยีนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 500 คน 
 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนสามารถน า
ทักษะกระบวนการณ์
สะเต็มมาแก้ปญัหา
และบูรณาการตาม
กิจกรรมที่โรงเรยีนได้
จัดขึ้น 
 

5,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.3 กิจกรรม STEM 
Challenge Party 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน
มีทักษะและความรู้
กระบวนการสะเต็มในการ
แก้ปัญหาผ่านกจิกรรมที่
จัดขึ้น 
2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน ให้สามารถน า
ทักษะและกระบวนการสะ
เต็มมาปรับใช้และ
แก้ปัญหาในกิจกรรมต่าง 
ๆ ได ้
3. เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคญั
ของการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีผ่านการ
แก้ปัญหาทางด้านสะเต็ม
ศึกษา 
 

เชิงปริมำณ 
มีจ านวนนักเรยีนเข้า
ร่วมกิจกรรมตลอดปี
การศึกษาไม่น้อยกว่า  
100 คน 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีทักษะและ
ความรู้กระบวนการสะ
เต็มในการแก้ปญัหา
ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 

1,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.4 SB STEM 
Original Manual 

1. เพื่อพัฒนาครูและบุคล
การทางการศึกษาให้มี
ศักยภาพในการสอนตาม
แนวทางสะเตม็ศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น 
2. เพื่อให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถจัด
กิจกรรมและเผยแพร่
ความรูส้ะเต็มศึกษาได้มาก
ยิ่งข้ึน  
 

เชิงปริมำณ 
มีจ านวนครูที่อบรมไม่
น้อยกว่า  20 คน 
เชิงคุณภำพ 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถ
จัดกิจกรรมและ
เผยแพรค่วามรูส้ะเต็ม
ศึกษาได้มากยิ่งขึ้น  
 

17,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.โครงกำรพัฒนำ
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมี
ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 
2.1 กิจกรรมเปิด
โลกสะเตม็ (STEM) 
โรงเรียนพี่ โรงเรยีน
น้อง 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และ
ทักษะทางสะเตม็ศึกษาไป
ยังโรงเรียนพีโ่รงเรยีนน้อง
ที่ได้รับการจัดกิจกรรม 
2. เพื่อจุดประกาย
ความคิดให้นักเรียนมี
ความสนใจในทักษะการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ 
เทคโนโลยีมากข้ึน  
3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน
มีทักษะและความรู้
กระบวนการสะเต็มในการ
แก้ปัญหาผ่านกจิกรรมที่
จัดขึ้น 

เชิงปริมำณ 
มีจ านวนนักเรยีนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 70 คน 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีทักษะและ
ความรู้กระบวนการสะ
เต็มในการแก้ปญัหา
ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น 

 

 

9,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.2 กิจกรรม STEM 
Play & Learn ให้
เพลินกันไป 
  (ส าหรับ 
ช้ันมัธยมึกษา 
ปีท่ี 1/1-2) 

1. เพื่อส่งเสรมิผู้เรียนให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมสะเต็มศึกษา และ
น าไปบูรณาการณ์กับ
กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน
ให้น าทักษะกระบวน
การณส์ะเต็มมาแก้ปัญหา
และใช้ประโยชน์ต่อยอด
ในการท าโครงงาน 
 
3. เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคญั
ของการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีผ่านการ
แก้ปัญหาทางด้านสะเต็ม
ศึกษา 
 

เชิงปริมำณ 
มีจ านวนนักเรยีนและ
ครูเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 85 คน 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนสามารถน า
ทักษะกระบวนการณ์
สะเต็มมาแก้ปญัหา
และใช้ประโยชน์ต่อ
ยอดในการท า
โครงงาน 
 

20,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3.โครงกำรกำร
บริหำรกำรจัด
กำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 
3.1 กิจกรรม
ปรับปรุง บ ารุง ดูแล 
ห้องศูนย์สะเต็ม
ศึกษาภาคกลาง
ตอนบน 

เพื่อบ ารุงดูแลรักษาห้อง 
STEM ให้พร้อมส าหรับ
การเรยีนรู้ของนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนและ
บุคคลภายนอกที่สนใจ
เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 

เชิงปริมำณ 
มีโต๊ะญี่ปุ่นจ านวน 12 
ตัว มีสติ๊กเกอร์ตดิ
กระจกจ านวน 10 
แผ่น มีโฟมลองนั่ง, 
พรมปูห้อง  สื่อการ
สอนสะเต็มศึกษา และ
ล้างเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 3 เครื่อง 
เชิงคุณภำพ 
ได้ตัวแทนศูนยส์ะเต็ม
ศึกษาภาคกลาง
ตอนบน เข้าร่วม
ประกวดรอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ 

50,000 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.โครงกำรกำร
ยกระดับคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

1. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนที่

เข้าร่วมกิจกรรมแสดง

ศักยภาพในการแข่งขันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อส่งเสรมิให้เกิด

ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติด้าน

การพัฒนาและเสริมสร้าง  

ทรัพยากรมนุษย์ โดยการ

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

ต่างๆ ทางภาษา  

3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน

ได้แสดงออกตามความ

ถนัด และความสามารถ

ขอตนเองในเวทีการ

แข่งขันต่าง ๆ    

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนท่ีได้รับ

คัดเลือกเข้าร่วมการ

แข่งขันทักษะทาง

ภาษา ร้อยละ 100      

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมการ

แข่งขันมีทักษะ มีการ

พัฒนาทักษะทาง

ภาษาดีขึ้น ร้อยละ 

100 

 

7,600 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.2 จัดนิทรรศการ

ทางวิชาการ 

 

1.นักเรียนเรียนรู้การ

ท างานร่วมกันเป็นกลุม่มี

การช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน  

2.นักเรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรูด้้วยตนเอง

โดยใช้ทักษะการสืบค้น

ข้อมูลโดยอาศัยเทคโนโลย ี

3.นักเรียนมีทักษะและ

ความสามารถในการ

น าเสนอผลงาน 

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
ร่วมกิจกรรมการจัดท า
ป้ายนิทรรศการ ร้อย
ละ 100 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม มีทักษะใน

การแสวงหาความรู้ 

เรียนรู้การท างาน

ร่วมกันเป็นกลุ่มและ

การน าเสนอผลงาน 

ร้อยละ 85 

 

12,000 
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โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.3 Language 

Camp M. 4 

 

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้

ทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาจีน และภาษาฟิลิปปินส์ 

โดยผ่านกระบวนการ เรยีนรู้จาก

การท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ

พูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น และ

ภาษาฟิลิปปินส์ แบบง่ายๆ การ

เล่นเกม การร้องเพลง และการดู

ภาพยนตร์      

2. เพื่อให้นักเรียนเรยีนรู้การอยู่

ร่วมกันกับผู้อื่น ตามยุทธศาสตร์

ชาติด้านการพัฒนาและ

เสรมิสร้างทรัพยากรมนุษย์ และ

เพื่อเสรมิสร้างความมั่นใจให้กับ

นักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฟิลิปปินส์

ต่อหน้าผู้อื่น 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

จ านวน 400 คน เข้า

ร่วมกิจกรรมคดิเป็น

ร้อยละ  85 

เชิงคุณภำพ 

จากนักเรียน

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ได้เพิ่มพูนทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีนภาษา

ฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น 

และภาษาฟลิิปปินส์ 

มีทัศนคติที่ดีต่อการ

เรียนภาษา และมี

ความมั่นใจในการ

น าไปใช้ดีขึ้น ร้อยละ 

95 

61,250 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.4 Gifted English 

Camp 

 

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถ

ใช้ทักษะพื้นฐานทาง

ภาษาอังกฤษ โดยผ่าน

กระบวนการ เรียนรูจ้าก

การท ากิจกรรมต่างๆเช่น 

การพูดภาษาอังกฤษ  

แบบง่ายๆ การเล่นเกม 

การร้องเพลง การท า

กิจกรรมกับชาวตา่งชาติที่

เป็นเจ้าของภาษา 

2. เพื่อให้นักเรียนเรยีนรู้

การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 

และเพื่อสร้างความมั่นใจ

ให้กับนักเรียนในการใช้

ภาษาอังกฤษต่อหน้าผู้อื่น 

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนห้องเรยีน

พิเศษในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 

ร้อยละ 95 เข้าร่วม

กิจกรรม  

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนห้องเรยีน

พิเศษได้เพิม่พูนทักษะ

ภาษาอังกฤษ กับ

เจ้าของภาษา  มี

ทัศนคติที่ดีต่อการ

เรียนภาษา และมี

ความมั่นใจในการ

น าไปใช้ 

 

380,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.5 Japanese 
camp 

 

1. เพื่อฝึกทักษะการ
สื่อสารภาษาญี่ปุ่นในการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
และน าไปใช้ใชีวิตประจ า
วัน รวมทั้งฝึกทักษะการ
คิดเชิงระบบคดิวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห ์
2. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและ
วัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น เพื่อ
ความเข้าใจอันดีในสังคม
และเกดิเจตคติที่ดตี่อการ
เรียนภาษาญี่ปุ่น 
3. เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษา
เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝเ่รียนและ 
รักการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
แผนการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น จ านวน 
75 คนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ100

  
เชิงคุณภำพ 
จากนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
แผนการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น จ านวน 
75 คน ที่เข้าร่วม
กิจกรรมไดเ้พิ่มพูน
ทักษะภาษาญี่ปุ่น มี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนภาษา และมี
ความมั่นใจในการ
น าไปใช้ดีขึ้น ร้อยละ 
95 

20,000 
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1.6 การสอบวัด
ระดับภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 

1. เพื่อให้นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 1- 6 (ห้องเรียน

พิเศษ) ทุกคน และ

แผนภาษาทุกคนท่ี

สนใจร่วมกิจกรรมได้

พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ  

2. เพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน

วิชาภาษาอังกฤษของ

โรงเรียนศรีบณุยา

นนท์ 

 

เชิงปรมิำณ 

1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 

จ านวน 216 คนและนักเรียน

แผนภาษา ม. 4 - 6 จ านวน 

120 คน  เข้ารับการทดสอบ

วัดระดับภาษาอังกฤษตาม

ระบบการวัด/มาตรฐาน CEFR 

(online) ร้อยละ 100 

2. นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 สนใจเข้า

ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 50  

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 

ตระหนักในระดับความรู้และ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ

ตนเองร้อยละ 100   

2. นักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ มี

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 95 

 

30,000 
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1.7 ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ใน
ต่างประเทศ Study 
Tour 

 

1. นักเรียนได้ไปทัศน

ศึกษาในสถานท่ีส าคญัๆ 

ทางประวัติศาสตร์และ

เรียนรู้วัฒนธรรมของคน 

ในต่างประเทศ 

2. นักเรียนได้เยี่ยมชม

โรงเรียนและการเรียน

การสอน ของโรงเรยีน

ในระดับเดียวกัน  

3. นักเรียนมี

ประสบการณ์ จากการ

ฝึกทักษะการใช้ชีวิตใน

ต่างแดน รวมถึงเทคนิค

การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร 

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนห้องเรยีนพิเศษ

ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น จ านวน 108 

คน ที่มีความสนใจได้เข้า

ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 50 

เชิงคุณภำพ 

จากการที่นักเรยีนได้เข้า

ร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ในต่างประเทศ 

ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้

ศิลปะ วัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ของ

ประเทศท่ีได้ไปศึกษา 

และมีทักษะการใช้ชีวิต

ในต่างแดน รวมถึง

เทคนิคการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารเพิ่มขึ้น ร้อยละ 

95 

 

360,000 
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1.8 ศึกษาดูงาน

และส่งเสรมิ

หลักสตูร

ภาษาอังกฤษใน

อุตสาหกรรมการ

บิน 

 

1.เพื่อให้นักเรียนเล็งเห็นถึง
ความส าคญั ของกระบวนการ
เรียนรูเ้กี่ยวกับหลักสตูร
ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรม
การบิน ท าให้นักศึกษามีความ
ตั้งใจใฝ่รู้ในการศึกษาและน า
ความรู้จากกระบวนวิชาการ
ต่างๆมาประยุกต์ใช้ได้ดยีิ่งข้ึน  
2.เพื่อให้นักเรียนได้
แลกเปลีย่นมุมมองทัศนคติ
และแชร์ความรู้ที่ได้รับจาก
การไปศึกษาดูงานกับเพื่อนๆ
ร่วมชั้น เรียน เป็นการฝึกการ
แสดงความคดิเห็นให้กับ
นักเรียนไปในตัว 
3.เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียน
ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน หา
ประสบการณ์จากผูเ้ชี่ยวชาญ
ตรงสายอาชีพ ให้ได้รับความรู้
และสมัผสักับสถานท่ีทีไ่ดไ้ป
ศึกษาดูงานโดยตรงด้วยตนเอง 
 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนหลักสตูร
ภาษาอังกฤษใน
อุตสาหกรรมการบิน
โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์เข้าร่วม
กิจกรรมไดม้ีส่วน
ร่วมในการจดั
กิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนหลักสตูร
ภาษาอังกฤษใน
อุตสาหกรรมการบิน
สามารถเรียนรู้อย่าง
เข้าใจถึงขั้นตอน 
กระบวนวิชาการ
ต่างๆในการศึกษาดู
งานโดยตรงด้วย
ตนเอง 
 

22,100 
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1.9 CHINESE 
MORNING TALK 
 

1. เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรูค้ าศัพท์ภาษาจีน

ที่ใช้สื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน 

2. เพื่อส่งเสรมิให้

นักเรียนพัฒนาทักษะ

การสื่อสารภาษาจีน มี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีและ

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้   

3. เพื่อส่งเสรมิความเป็น

ผู้น า ความเชื่อมั่นใน

ตนเอง ความมีระเบียบ

วินัย และมีความ

รับผิดชอบ 

4. เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้นักเรียนท า

กิจกรรมการเรียนรู้นอก

ห้องเรียน 

 

เชิงปริมำณ  
 1. นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 ท า
กิจกรรม ร้อยละ 100 
2. นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 เข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภำพ   
1. นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 ได้
พัฒนาความรู้ 
ความสามารถมี                            
ความมั่นใจในการ
สื่อสารภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวันและมี
ความรับผิดชอบ ท างาน                      
ร่วมกับผู้อื่นได ้
ร้อยละ 80                       

3,000 
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  2. นักเรียนโรงเรียนศรี

บุณยานนท์ ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 

ไดรับความรูเ้กี่ยวกับ

ค าศัพท์                   

ภาษาจีนใน

ชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 

80 
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1.10 Chinese One 
Day Camp 

 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุน

ให้นักเรียนท ากิจกรรม

การเรยีนรู้ ทั้งในและ

นอกสถานศึกษา 

2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้

และประสบการณ์ตรง

ทางภาษาและ

วัฒนธรรมจีนให้แก่

นักเรียน 

3.เพื่อส่งเสรมิให้

นักเรียนเห็นคุณคา่ 

ทางการเรียนภาษาจีน 

 

เชิงปริมำณ   

1. นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

แผนการเรียนภาษาจีน 

ร่วมท ากิจกรรม ร้อยละ 

100  

เชิงคุณภำพ   

1. นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

แผนการเรียนภาษาจีน

เพิ่มพูนความรู้และ                              

ประสบการณ์ตรงทาง

ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
แผนการเรียนภาษาจีน
เห็นคุณคา่ ทางการเรยีน                                
ภาษาจีนและน า
ประสบการณ์ที่ไดร้ับไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

25,300 
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2.โครงกำรพัฒนำ
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมี
ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 2 
2.1 วันคริสต์มาส 
(Christmas Day 
 

1. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะ

ทางภาษาในด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน โดยใช้

แหล่งเรียนรู้และสื่อท่ี

หลากหลาย 

2. เพื่อให้ผู้เรียนเขา้ใจถึง

ประเพณีวัฒนธรรม 

เปรียบเทยีบ ความเหมือน

และความแตกต่างระหว่าง

วัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษากับวัฒนธรรมไทย 

3. เพื่อเปิดโอกาสให้

นักเรียนแสดงความรู้ 

ทักษะความสามารถเนื่อง

ในในเทศกาลรื่นเริง 

 

เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
และครูโรงเรียนศรีบุณ
ยานนท์ เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100  
2. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมการแสดงและ
การแข่งขัน ได้แสดง
ความสามารถทางภาษา
และความ   สามารถ
ทางการแสดงทาง
วัฒนธรรมเกี่ยวกับวัน
คริสต์มาส ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภำพ 

1. จากการท่ีนักเรียนได้

เข้าร่วมกิจกรรม ท าให้

นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  

ได้รับความรู้ความเข้าใจ

ในวัฒนธรรมประเพณี

ของเทศกาลวัน

คริสต์มาส ร้อยละ 80 

13,000 
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  2. นักเรียนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมการแสดงและ

การแข่งขันมีการพัฒนา

ทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ  

ร้อยละ 90       
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2.2 วันชาติฝรั่งเศส 

 

1. เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรู้วัฒนธรรมของ

ประเทศฝรั่งเศส 

2. เพี่อให้นักเรียนไดแ้สดง

ศักยภาพการสื่อสารภาษา

ฝรั่งเศสผ่านกจิกรรมที่

หลากหลาย 

3. เพื่อให้นักเรียนมี

ทัศนคติที่ดีเกิดความ

ภาคภูมิใจในการเรยีน

ภาษาฝรั่งเศส 

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนทุกคนได้รับ

ความรู้ความเข้าใจใน

วัฒนธรรมของฝรั่งเศส 

และนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

แผนการเรียนภาษา

ฝรั่งเศสได้แสดง

ศักยภาพทางภาษา

ฝรั่งเศสอย่าง

สร้างสรรค ์

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนได้รับความรู้

ความเข้าใจใน

วัฒนธรรมฝรั่งเศส 

 

13,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.3 วันตรุษจีน 

 

1.  เป็นการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ของจีนเพื่อให้นักเรียนมี

ความรู้และเข้าใจใน

วัฒนธรรมรูปแบบของ

เจ้าของภาษา 

2. เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรู้วัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษาและ

วัฒนธรรมไทยเพื่อความ

เข้าใจอันดีในสังคม 

3. เพื่อให้นักเรียนเห็น

คุณค่าและเกดิเจตคติที่ดี

ต่อการเรียนภาษาจีน 

 

เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  

และครโูรงเรียนศรีบุณ

ยานนท์ เข้าร่วม

กิจกรรมร้อยละ 100  

2. นักเรียนท่ีเรียน

แผนการเรียนภาษาจีน  

ได้แสดงความสามารถ

ทางภาษาและ

ความสามารถทางการ

แสดงด้านวัฒนธรรม

ของจีน ร้อยละ 100 

เชิงคุณภำพ 

1. จากการที่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่1-6  ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ท าให้
นักเรียนได้รับความรู้
ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม 

13,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  2. นักเรียนแผนการ

เรียนภาษาจีน ที่ได้

แสดงความสามารถ

ทางภาษาและ

ความสามารถทางการ

แสดง                      

เกี่ยวกับวัฒนธรรม

ของจีน ท าให้นักเรียน

มีพัฒนาทางทักษะการ

ใช้ภาษาจีนเพิ่มขี้น 

ร้อยละ 95      
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.4 วันทานาบาตะ 

 

1.  เป็นการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ของญี่ปุ่นเพื่อให้นักเรียนมี

ความรู้และเข้าใจใน

วัฒนธรรมตามรูปแบบของ

เจ้าของภาษา 

2. เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรู้วัฒนธรรมของ

เจ้าของภาษาและ

วัฒนธรรมไทยเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจอันดีในสังคม 

3. เพื่อให้นักเรียนเห็น

คุณค่าและเกดิเจตคติที่ดี

ต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น 

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนทุกคนได้รับ

ความรู้ความเข้าใจใน

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีของญี่ปุ่น 

และนักเรียนที่เรยีน

ภาษาญี่ปุ่นได้แสดง

ความสามารถทาง

ภาษาและ

ความสามารถทางการ

แสดงของญี่ปุ่นเ 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียน ได้รับความรู้

ความเข้าใจใน

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีของญี่ปุ่น 

 

13,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3.โครงกำรกำร
บริหำรกำรจัด
กำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 
3.1 ความร่วมมือ
ทางวิชาการด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม
กับองค์กรภายนอก  
( MOU ) 

 

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
ครู และบุคลากร ไดเ้รียนรู้
ภาษาและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ทันสมยัตรง
กับความต้องการใน
ปัจจุบัน 
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
ครูและ บุคลากร มีความ
มั่นใจในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสาร 
3.  เพื่อสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้กับองค์กรต่างๆทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนร้อยละ 95 

ได้เรียนรู้วัฒนธรรม 

และการใช้ภาษาเพื่อ

การสื่อสารกับเจ้าของ

ภาษา 

2. ครูและบุคลากร

การศึกษาร้อยละ 5 ได้

เรียนรู้วัฒนธรรม และ

มีประสบการณ์ตรงใน

การด าเนินชีวิตร่วมกับ

เจ้าของภาษาในแต่ละ

ประเทศ 

3. การสร้างภาคี

เครือข่าย ด้านภาษา

และวัฒนธรรมอย่าง

น้อย ปีการศึกษาละ 1 

แห่ง 

 

250,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียน ครู และ

บุคลากร ได้เรียนรู้

วัฒนธรรมเจา้ของ

ภาษาแตล่ะชาตไิด้

อย่างถูกต้อง  

2. นักเรียน ครู และ
บุคลากร สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ
สื่อสารกับเจ้าของ
ภาษาที่มีความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม และ
ส าเนียงภาษาที่
แตกต่างกันได ้
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3.2 ปรับปรุงห้อง
ศูนย์การเรียนการ
สอน
ภาษาต่างประเทศ 
 

1.เพื่อให้ครูมีแหล่ง

สืบค้น และมีอุปกรณ์

เพื่อเตรียมการจดัการ

เรียนการสอนอย่าง

เพียงพอ 

2.ปรับปรุงอุปกรณ์

เครื่องใช้ในห้องพักให้

มีสภาพที่ดีและส่งผล

ให้การปฏิบัติของครมูี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.เพื่อปรับสภาพของ
ห้องให้มีบรรยากาศ
ปลอดโปร่งเอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

เชิงปริมำณ 

 1.  ครูกลุ่มสาระฯทุกคน 

จ านวน 27 คน  มีห้อง

ปฏิบัติงานท่ีมีอุปกรณ์  

เครื่องใช้อยู่ในสภาพท่ีดี

พร้อมใช้งานในการ

เตรียมการจดัการเรียน

การสอน ร้อยละ 100 

2.  นักเรียนและอาจารย์

นิเทศ ผู้ปกครองหรือ

บุคคลที่มาติดต่อพบครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศได้รับ

ความสะดวกสบาย ร้อย

ละ 100 

 

128,000 
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โครงกำร/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  3.  นักเรียนและบคุคลภายนอก 

มีห้องที่ใช้ในการจัดแข่งขัน

ทักษะต่าง ๆ ที่มีอุปกรณ์และ

สภาพที่พร้อมในการจัดกิจกรรม

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภำพ 

1. ครูกลุ่มสาระฯ มีห้อง

ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์อยู่ใน

สภาพดี ท าใหส้ามารถจัดท าสื่อ

การเรยีนการสอนมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ร้อยละ  90 

2. นักเรียนและผู้ปกครอง 

อาจารย์นิเทศ มสีถานท่ีที่

สะดวกเอื้ออ านวยต่อการตดิต่อ

ประสานงานและมีห้องที่พร้อม

ในการจัดการแข่งขันทักษะต่าง 

ๆ  ท าให้การติดตามผลการเรยีน 

และพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ      

ทางการเรียนของนักเรยีนสูงขึ้น 

ร้อยละ 85 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3.3 พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้
ความสามารถดา้น
การวิเคราะห์
ข้อสอบ 
 

1. เพื่อให้บุคลากรได้รับ

การพัฒนาให้เกิดความรู้

ความเข้าใจและแนว

ทางการน าไปปฏิบตัิ

เกี่ยวกับ 

การวิเคราะห์และออก

ข้อสอบอย่างมีคุณภาพ

ตรงตามมาตรฐานและ

ตัวช้ีวัด 

2. เพื่อให้บุคลากรสามารถ

ร่วมมือกันตั้งเป้าหมาย

คุณภาพในการพัฒนา

องค์กรอย่างมีทิศทาง 

 

เชิงปริมำณ 

ครูผูส้อนในกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

จ านวน 20 คน  

เชิงคุณภำพ 

ครูผูส้อนในกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 20 คน เข้ารับ
การพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถ
ด้านการวิเคราะห์
ข้อสอบ ร้อยละ 100 

5,000 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. โครงกำร
ยกระดับคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมจัดซื้อ
อุปกรณ์การเรียน
การสอน 
1.2 กิจกรรมส่งเสรมิ
กีฬาฟุตซอลสูค่วาม
เป็นเลิศ 
1.3 กิจกรรมส่งเสรมิ
กีฬาไทย 
1.4 กิจกรรมการ
แข่งขันกรีฑาจังหวัด  
1.5 กิจกรรมคลินิก
ฟุตซอล  
ร่วมกับ CAT Futsal 
Club 
1.6 กิจกรรมส่งเสรมิ
กีฬาบาสเกตบอล 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุข
ภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคมที่ด ี
3. ส่งเสรมิให้นักเรียนออก
ก าลังกาย และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์
4. เพื่อยกระดับ
ความสามารถของนักกีฬา
ฟุตซอลให้ดียิ่งขึ้น น าไป
ต่อยอดในระดับสูงได ้
5. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การต่อสูด้้วยกีฬาไทย 
และคีตะมวยไทย 

6. ส่งเสรมิให้นักเรียนไดม้ี

ทักษะทางกีฬาฟุตซอลมา

กข้ึน 

เชิงปริมำณ 

 1. มีสื่ออุปกรณ์การ

เรียนการสอนใช้อย่าง

น้อย 80% 

2. นักเรียนท่ีเป็น

นักกีฬาฟุตซอลเข้า

ร่วมการแข่งขันอย่าง

น้อยร้อยละ 85 

3. นักเรียนเข้าร่วม

ฝึกซ้อมทั้งนักเรียนใน

ชุมนุมกีฬาไทย และ

คีตมวยไทย และกลุ่ม

ที่สนใจ จ านวน 20 

คน 

 

 

 

 
 

40,000 
 
 
 

40,000 
 

35,000 
 

30,000 
 

 

5,000 

 

5,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

 7.ส่งเสรมิให้นักเรยีนได้มี
ทักษะทางกีฬาฟุตซอลมา
กข้ึน 
8. ส่งเสรมิให้นักเรียนไดม้ี
ทัศนคติที่ดีในการเป็น
นักกีฬาอาชีพ 
9. เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ มีน้ าใจนักกีฬา เป็น
ผู้เล่น ผู้ดูที่ดี และมี
ทัศนคติที่ด ี
10. เพื่อให้นักเรียนได้กล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
และเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ 

4. นักเรียนมีส่วนร่วม

ในการแข่งขันกรีฑา

จังหวัด จ านวน 300 

คน  

5. นักเรียนเข้าร่วม

ฝึกซ้อมทั้งนักเรียนใน

ชุมนุมบาสเกตบอล 

และกลุม่ที่สนใจ 

จ านวน 50 คน 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  เชิงคุณภำพ 
1.  เพื่อให้นักเรียนมีสุข
ภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคมท่ีดี 

2.  นักกีฬาโรงเรียนเป็น
ตัวแทนจังหวัด และเขต
พื้นท่ีการศึกษา 

3.  โรงเรียนศรีบุณยานนท์
เป็นท่ีรู้จัก และมีชื่อเสียง
ทางด้านกีฬา 

4.  นักเรียนได้กล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
และเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ 

5.  นักเรียนมีความรู้ด้านม
กีฬาไทย และคีตมวยไทย 

6.  ครูได้ใช้อุปกรณ์การ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย
ขึ้น 
7. นักกีฬาฟุตซอลมีทักษะ 
ทัศนคติ และความสามารถดี
ขึ้น 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2. โครงกำรพัฒนำ
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
และมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21  
2.1 กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาภายใน 
(กีฬาสี) 
2.2 กิจกรรมพัฒนา

สมรรถภาพทางกาย

ของนักเรียน 

1. ส่งเสรมิให้นักเรียนออก
ก าลังกาย และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์
2. เพื่อให้นักเรียนได้กล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง  
และเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ 
3.  เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ มีน้ าใจนักกีฬา เป็น
ผู้เล่น  
ผู้ดูที่ด ี
4. ส่งเสรมิให้นักเรียนเข้า
รับการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย เพื่อทราบระดับ
สมรรถภาพของตนเอง 
5.  ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีในการปรับ
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมการแข่งขัน

กีฬาภายใน 

ร้อยละ 85 

2. นักเรียนเข้ารับการ

ทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย ร้อยละ 90 

3. นักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมปรับ

พฤติกรรมสุขภาพ

อย่างน้อย 50 คน 

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนได้กล้า

แสดงออกในทางที่

ถูกต้อง และเข้าร่วม

การแข่งขันในระดับ

ต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

40,000 

 

 

5,000        
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

 6. ส่งเสรมิให้นักเรียนออก
ก าลังกาย และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์
7. เพื่อให้นักเรียนมี
สมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น 
8. ส่งเสรมิให้นักเรียนออก
ก าลังกาย และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์
9. เพื่อให้นักเรียนมี
สมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น 
 

2. นักเรียนมีทัศนคติที่

ดีในการปรับ

พฤติกรรมสุขภาพ 

3.นักเรียนมี
สมรรถภาพทางกายที่
ดีขึ้น 
4. นักเรียนมี

สมรรถภาพทางกายที่

ดีขึ้น 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3.โครงกำรกำร
บริหำรกำรจัด
กำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 
3.1 กิจกรรม
ปรับปรุงห้องศูนย์
การเรยีนรู ้

1. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีความพร้อม
ด้านวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ที่สามารถ
ปฏิบัติการสอนได้เตม็
ศักยภาพ  

2. เพื่อพัฒนาบุคลากร
ในกลุ่มสาระฯใหม้ี
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการพัฒนา
การศึกษา 
-3. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
และประสบการณ์จาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ใน
การพัฒนาตนเอง 
4. เพื่อให้บุคลากรใน
กลุ่มสาระฯ มี
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน 

เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนโรงเรียนศรีบุณ

ยานนท์ ร้อยละ 30 มา

ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ที่

ศูนย์การเรียนรูสุ้ขศึกษา

และพลศึกษา 

2. มีห้องปฏิบัติการที่ครบ

ตามสาระวิชา เพื่อให้การ

จัดการเรียนการสอน

เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่

เรียนมากขึ้น  

2. นักเรียน ครู ตลอดจน

ผู้รับบริการอื่น ๆ มีความ

พึงพอใจต่อการใช้สถานท่ี

และสื่อต่าง ๆ   

3.ห้องเรียนและแหล่ง
เรียนรู้ มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

 

 

 

 

90,000 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.โครงกำรกำร
ยกระดับคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

1. เพื่อจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนการสอนให้
สูงขึ้น 
 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรีบณุ

ยานนท์ที่เรียนในกลุม่

สาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพ  ร้อยละ 90 

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนทุกคนท่ีเรียน
ในกลุ่มสาระการเรยีนรู้
การงานอาชีพเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มและมี
ความรู้ความสามารถใน
การงานอาชีพอย่าง
เหมาะสมและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน     
2. นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองสู่โลกอาชีพ และ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้นอย่างมี
คุณภาพ                                                                             

54,990 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.2 กิจกรรมส่งเสรมิ
การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของ
นักเรียน 

1. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทาง
วิชาการด้านทักษะด้าน
วิชาชีพ 
2. เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเวทีการแข่งขัน
ต่างๆ ให้นักเรียนแสดง
ความสามารถท่ีเป็นเลิศ
ทางวิชาการ วิชาชีพ และ
สิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ระดับภาค  
ระดับประเทศ   
3. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน าเสนอ
ผลงานของนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้ปรากฏแก่
สาธารณชน 
 

เชิงปริมาณ  
นักเรียน  ครู  และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ
และได้ร่วมกิจกรรม
โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในเวที
ต่างๆ ร้อยละ 90  
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ ความสามารถ 
มีทักษะด้านวิชาการ
สาขาต่างๆ และ
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งเกิด
จากการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกัน  
 

54,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียน
ศรีบุณยานนท์ท่ีส่ง
นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขัน มีความคิด
ริเริม่สรา้งสรรค์ในการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนและมโีอกาส
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ร่วมกับผู้
เข้าแข่งขันจากเขต
พื้นที่การศึกษาอื่นๆ  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.3 กิจกรรมศึกษาดู
งาน การงานอาชีพ 

1. เพื่อส่งเสรมิสนับสนุน
ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรม
ด้านทักษะวิชาชีพนอก
สถานศึกษา 
2. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านทักษะ
วิชาชีพ   
3. เพื่อให้นักเรียนเห็น
คุณค่าทางด้านทักษะ
วิชาชีพ 
 

เชิงปริมำณ  

 1.นักเรียนจ านวน 40 

คน เข้าร่วมกิจกรรม

การศึกษาดูงานด้าน

อาชีพท่ีวิทยาลัย

เทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ ์

เชิงคุณภำพ 

 1.นักเรียนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ตรง 
สามารถท าช้ินงานได้
หลังการศึกษาดูงาน
และสามารถน าความรู้
ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและ
สามารถประกอบ
อาชีพสร้างรายได้
ให้กับตนเองและ
ครอบครัวได้   

10,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.4 กิจกรรมอบรม
พัฒนาส่งเสรมิอาชีพ 

1.เพื่อพัฒนาผู้- เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ ในการ
ประกอบอาชีพ 
2.เพื่อฝึกทักษะ
กระบวนการคดิในการ
ท างานของนักเรียน 
3.เพื่อสนับสนุนการสร้าง
งานและอาชีพให้กับ
นักเรียน 
 

เชิงปริมาณ  
1.นักเรียนจ านวน  
200 คน 
เชิงคุณภาพ 
 1.นักเรียนได้รับ
ความรู้ ความ
สนุกสนานและ
ประสบการณ์จากการ
อบรม สามารถน า
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพ เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัว   
 

7,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.โครงกำรกำร
บริหำรกำรจัด
กำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 
2.1 กิจกรรมการ
จัดซื้อและจัดซ่อม
วัสดุ ครภุัณฑ์ การ
งานอาชีพ 

1. เพื่อให้มีความพร้อม
ทางด้านอุปกรณส์ าหรับ
การจัดการเรยีนการสอน 
2. เพื่อซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

เชิงปริมำณ  
มีวัสดุอุปกรณ์เพยีงพอ 
ร้อยละ 80 เพื่อผลิต
สื่อประกอบแผนการ
จัดการเรียนการสอน    
เชิงคุณภำพ 
ครูผูส้อนสามารถสร้าง
สื่อการเรียนการสอน
และสร้างบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน  
 

58,010 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.2 กิจกรรมการจดั
นิทรรศการและ
ประชาสมัพันธ์ด้าน
การงานอาชีพ 

1. จัดท าป้ายความรู้
เกี่ยวกับลักษะของวิชาการ
งานอาชีพ 
2. เพื่อจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ให้ผูเ้รียน
เอื้อต่อการเรียนรู ้
 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ ได้รับ
ความรู้จากแผ่นป้าย
ความรู ้
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ ร้อยละ 
85 สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนของตนเอง และ
ในชีวิตประจ าวันได ้
 

10,000 
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ตารางท่ี 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ งานคอมพิวเตอร์ 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.โครงการการ
ยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
1.1 กิจกรรมพัฒนา
ทักษะความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

1.  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ให้แก่

นักเรียน 

2.  เพื่อให้ผู้ไปแข่งขัน

ได้รับความภาคภูมิใจและ

สร้างช่ือเสียงให้แก่

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมำณ 
1. จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการเรียนการ
สอนโอลิมปิกวิชาการ 
ให้กับนักเรียน จ านวน  
50 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ 
และส่งเสรมิศักยภาพ
ตามความถนดั ร้อยละ 
90 
2. นักเรียนสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข ร้อย
ละ 90 
 
 
 

20,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.2 กิจกรรมค่าย
อบรมพัฒนาทักษะ
การใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลย ี

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถ

น าความรู้ทักษะทางด้าน

คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี คิดอย่าง

เป็นระบบและมีเหตผุลใน

การท างาน 

2. เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรูผ้่านกระบวนการคดิ

และปฏิบตัิจริงและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวันได ้

 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนแผนการเรียน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์  

จ านวน 80  คนเข้า

ร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนแผนการ
เรียนวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์  จ านวน  
80 คน เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 
2. มีความรู้
ความสามารถดา้น
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั
และสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ร้อยละ 80 

50,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.3 กิจกรรมทัศน
ศึกษาดูงานระบบ
หุ่นยนต์อัตโนมัต ิ

1.นักเรียนสามารถหา

ความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งท่ี

พบเห็นด้วยการบันทึก

ข้อมูลเพิ่มเติมท าใหไ้ด้ 

ประสบการณ์ตรงจาก 

2. นักเรียนได้รับการ

เรียนรูจ้ากประสบการณ์

ตรง 

3. นักเรียนพัฒนาตนเอง
ทันต่อเหตุการณ์ใน
ปัจจุบัน และอนาคต 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนแผนการเรียน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
จ านวน 80  คนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนแผนการ
เรียนวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์  จ านวน  
80 คน เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับ
โครงงานท่ีร่วมกันจัด
กิจกรรมต่าง ๆ จาก
การเรยีนรู้และ
สามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กันได้
อย่างมีเหตผุลและ
น ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

50,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.4 กิจกรรมส่งเสรมิ
นักเรียนท่ีมี
ความสามารถดา้น
เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร ์

1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้แสดงออกซึ่ง
ความสามารถในด้าน
วิชาการ 
2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 
3.3 เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ในระดับเขต ระดับภาค 
และระดับประเทศ 
3.4 เพื่อพัฒนานักเรียนให้
มีความรู้ความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 
 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์จ านวน 20 
คน  
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันในระดับเขต  
ระดับภาค และ
ระดับประเทศ  มี
ความรู้ความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั
และสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

15,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.5 กิจกรรมศรีบณุ
ยาวิชาการ 

1. เพื่อให้มีความพร้อม

ทางด้านอุปกรณส์ าหรับ

การจัดการเรยีนการสอน 

 

เชิงปริมำณ 
มีวัสดุอุปกรณ์พร้อม
ส าหรับการจัดการงาน
ศรีบุณยาวิชาการ   
 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ 
และส่งเสรมิศักยภาพ
ตามความถนดั ร้อยละ 
90 
 

5,000  

      

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



335 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.โครงกำรกำร

บริหำรกำรจัด

กำรศึกษำด้วย

ระบบคุณภำพ

มำตรฐำนสำกล 

2.1 กิจกรรมเช่า

อินเทอร์เน็ตเพื่อการ

เรียนรู ้

 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ให้แก่ผู้เรียนให้กว้างไกล

ยิ่งข้ึน 

2.เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานให้ฝ่าย/กลุ่ม

สาระ/งาน หน่วยงาน

ภายในโรงเรียน 

3.เพื่อสนับสนุนใหผู้้เรยีน

และผูส้อน ใช้สื่อทาง

อินเทอร์เน็ต มาใช้ใน

กระบวนการเรียนการสอน 

 

เชิงปริมำณ 
เพิ่มประสิทธิภาพให้
นักเรียนได้ใช้
อินเตอร์เนต็ 90%     
ให้บริการอินเตอร์เน็ต
แก่หน่วยย่อยในใน
โรงเรียนได้ 100%    
เชิงคุณภำพ 
1. ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถใช้งาน
อินเตอร์เนต็ได้ใน
ระดับดี โดยผลค่า
ความพึงพอใจในระดับ
ดีร้อยละ 90 

370,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.2 พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และจดั
ซ่อมวัสดุ ครุภณัฑ ์

1. เพื่อให้มีความพร้อม
ทางด้านอุปกรณส์ าหรับ
การจัดการเรยีนการสอน 

เชิงปริมำณ 
1. มีห้องและวสัดุ
อุปกรณ์พร้อมส าหรับ
การจัดการเรยีนการ
สอน 100 %   
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมคีวามรู้

ความเข้าใจในวิชา

คอมพิวเตอรส์ามารถ

ศึกษาค้นคว้าและ    

ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 90 

 

200,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.3 กิจกรรมเช่า
เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรยีนการ
สอน 

1. เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร ์
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของครูผู้สอนในการจดัการ
เรียนการสอน 
3. เพื่อให้นักเรียนมี
อุปกรณ์ในการพัฒนา
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ส าหรับนักเรียน 
 

เชิงปริมำณ 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมใช้งานได ้
 100 % 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการ
เรียนการสอน ร้อยละ 
90 
2. นักเรียนใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ได้อย่างมี
ระบบระเบียบและรู้วิธี 
ดูแลรักษา ร้อยละ 90 

1,530,500  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.4 กิจกรรมพัฒนา
เว็บไซต ์

1.เพื่อให้เป็นช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียน 

2.เพื่อเผยแพร่ข้อมลู และ
สื่อการเรียนการสอนของ
คร ู

 

เชิงปริมำณ 
1.เว็บไซต์ที่มรีูปแบบ
หน้า การจัดเรียงท่ี
ทันสมัย สวยงาม 
จ านวน 1 เว็บไซต ์

เชิงคุณภำพ 
1. ครู นักเรียน และผู้
เข้าชมเว็บไซต์มีความ
พึงพอใจในระดับดี 
ร้อยละ 90 
2. ครูสามารถเผยแพร่
สื่อ และเครื่องมือการ
สอนไดด้ี ร้อยละ 90 
 

10,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.5 กิจกรรม
อุปกรณ์เพื่อการ
จัดการเรียนรู ้

1. เพื่อให้มีความพร้อม

ทางด้านอุปกรณส์ าหรับ

การจัดการเรยีนการสอน 

 

เชิงปริมำณ 
1. มีห้องและวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมส าหรับ
การจัดการเรยีนการ
สอน 100 %   
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจในวิชา

คอมพิวเตอรส์ามารถ

ศึกษาค้นคว้าและ    

ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 90 

 

70,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.6 กิจกรรมพัฒนา
ห้องสืบค้น 

1. เพื่อให้มีความพร้อม
ทางด้านห้องเรียนและ
อุปกรณ์ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

เชิงปริมำณ 
1. มีห้องและวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมส าหรับ
การจัดการเรยีนการ
สอน 100 %   
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมคีวามรู้

ความเข้าใจในวิชา

คอมพิวเตอรส์ามารถ

ศึกษาค้นคว้าและ    

ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 90 

 

40,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.7 กิจกรรม
ปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์
ห้องเรียนพิเศษ 
อาคาร 9 

1. เพื่อให้มีความพร้อม
ทางด้านห้องเรียนและ
อุปกรณ์ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

เชิงปริมำณ 

1. มีห้องและวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมส าหรับ
การจัดการเรยีนการ
สอน 100 %   

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนมคีวามรู้

ความเข้าใจในวิชา

คอมพิวเตอรส์ามารถ

ศึกษาค้นคว้าและ    

ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 90 

 

190,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.8 กิจกรรมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

1. เพื่อให้มีความพร้อม

ทางด้านห้องเรียนและ

อุปกรณ์ส าหรับการจัดการ

เรียนการสอน 

2. เพื่อจัดบรรยากาศให้
เอื้อต่อการเรียนการสอน 

เชิงปริมำณ 
1. มีห้องและวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมส าหรับ
การจัดการเรยีนการ
สอน 100 %   
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมี
ห้องปฏิบัติการที่พร้อม
ใช้งาน 

2. ห้องปฏิบัติการ
สภาพที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 

100,000  

      

 

    

ห้องเรียน
พิเศษ 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.9 กิจกรรมล้าง
และซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศ 

1. เพื่อให้มีความพร้อม

ทางด้านห้องเรียนและ

อุปกรณ์ส าหรับการจัดการ

เรียนการสอน 

2. เพื่อจัดบรรยากาศให้
เอื้อต่อการเรียนการสอน 

เชิงปริมำณ 
1. มีห้องและวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมส าหรับ
การจัดการเรยีนการ
สอน 100 %   
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมี
ห้องปฏิบัติการที่พร้อม
ใช้งาน 

2. ห้องปฏิบัติการ
สภาพที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 

61,860  
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.โครงกำรกำร
ยกระดับคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 
1.1 ส่งผู้ก ากับ
ลูกเสือและผู้น ายุว
กาชาดเข้ารับการ
อบรมให้มีวุฒิ/เพิ่ม
วุฒิ 
 

1.เพื่อให้ครูสามารถ

ปฏิบัติการฝึกอบรมลูกเสือ 

โดยน าขบวนการ วิธีการ

ไปวางแผนประยุกต์ใช้ใน

กิจกรรมลูกเสือเพื่อ

ก่อให้เกิดการพัฒนาการ

ลูกเสือในสถานศึกษา 

2.เพื่อส่งเสรมิให้ครไูด้
พัฒนา ปรับปรุงและ
เพิม่พูนความรู้ ทักษะ 
วิสัยทัศน์ ตาม
กระบวนการ วิธีการไปใช้
ในกิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี และยุวกาชาด 

เชิงปริมำณ 

ผู้ก ากับลูกเสือทุกคนท่ี

สมัครใจเข้ารับการ

อบรม 

เชิงคุณภำพ 

ผู้ก ากับลูกเสือท่ีเข้ารับ

การอบรมในระดับสูงมี

ประสิทธิภาพในการ

จัดการเรียนการสอน

อย่างมี 

ประสิทธิภาพ   

 

 

 

- 

 

      

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



345 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.โครงกำรพัฒนำ
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมี
ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 
2.1 กิจกรรม  
ชุมนุมวิชาการ 

 

1.เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน

รู้จักตนเองในการเลือก

กิจกรรมตามถนัด 

2.เพื่อฝึกฝนความมี

ระเบียบวินยัในการอยู่

ร่วมกันเป็นกลุ่มและ

ท างานร่วมกันอย่างมี

ความสุข   

มีความอดทนรูจ้ักการ

เสียสละเพื่อส่วนรวม รู้จัก

การเป็นท้ังผู้รับและผู้ให ้

ที่ด ี

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนทุกคนท้ัง
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 -  
6  ทุกคน เลือก
กิจกรรมชุมนมุคนละ  
1  ชุมนุม 
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนมรีะเบยีบวินัย
ในการอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่มและท างาน
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  มีความ
อดทน  รู้จักการ
เสียสละเพื่อส่วนรวม  
รู้จักการเป็นทั้งผู้รับ
และผู้ให้ท่ีด ี

-  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.2 กิจกรรม  
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

1.เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน

รู้จักตนเองในการเลือก

กิจกรรมตามถนัด         

2. เพื่อสร้างเยาวชนของ

ชาติ ให้ เป็นผู้มีศีลธรรม 

จริยธรรมและพัฒนาองค์

รวมของความเป็นมนุษย์

ให้ครบทุกด้าน 

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนทุกคนท้ัง

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 -  

6  ทุกคน ต้องเข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 

โดยผ่านโครงงาน

คุณธรรม 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนทุกคนท้ัง

มัธยมศึกษาปีท่ี  1 -  

6  ทุกคน 

ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ

สังคมและ 

สาธารณประโยชน์โดย
ผ่านโครงงานคุณธรรม
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพที่ด ี

-  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.3 กิจกรรม  
พิธีเข้าประจ าหมู่ยุว
กาชาด  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 
 

1.เพื่อส่งเสรมิให้สมาชิกยุว
กาชาดไดเ้ข้าพิธีประจ าหมู่
ยุวกาชาดตามข้อบังคับ
อย่างถูกต้อง 
2.เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชน
ได้ตระหนักถึงความส าคญั
ของการเรียนยุวกาชาด 
 

เชิงปริมำณ 
สมาชิกยุวกาชาด  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1  ได้
เข้าพิธีประจ าหมู่ยุว
กาชาดทุกคน  
เชิงคุณภำพ 
สมาชิกยุวกาชาด  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1  ได้
เข้าพิธีประจ าหมู่ยุว
กาชาด ตามข้อบังคับ
อย่างถูกต้อง 

-  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.4 กิจกรรม  
ทบทวนค าปฏิญาณ
และสวนสนามเนื่อง
ในวันคล้ายวัน
สถาปนา 
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
 

1. เพื่อแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็
จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้ให้ก าเนิด
ลูกเสือไทย 
 

2.  

เชิงปริมำณ 

- ลูกเสือ  เนตรนารี

และยุวกาชาดทุก

ระดับชั้นและทุกคน 

- ผู้ก ากับลูกเสือ เนตร

นารีและผู้น ายุวกาชาด

ทุกคน  

เชิงคุณภำพ 

- ลูกเสือเนตรนารีและ

ยุวกาชาดทุกระดับชั้น

และทุกคนเข้าร่วมพิธี

ทบทวนค าปฏิญาณ

และสวนสนามด้วย

ความเตม็ใจและความ

ภาคภูมิใจ 

- ผู้ก ากับลูกเสือ เนตร
นารีและผู้น ายุวกาชาด
เข้าร่วมพิธีด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

2,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.5 กิจกรรม  
การเข้าร่วมงาน
ชุมนุมลูกเสือ
แห่งชาติและชุมนุม
ยุวกาชาดแห่งชาต ิ

1. เพื่อฝึกให้ลูกเสือ เนตร

นารีและยุวกาชาดได้เข้า

ร่วมกิจกรรมในระดับชาต ิ

2. เพื่อสนองนโยบายของ

หน่วยเหนือใน 

การจัดกิจกรรมต่างๆ  

 

เชิงปริมำณ 

ลูกเสือ เนตรนารีและ

ยุวกาชาด ที่สมัครใจ

เข้าร่วมงานชุมนุมตาม

จ านวนที่หน่วยงาน

ก าหนด 

เชิงคุณภำพ 

ลูกเสือ เนตรนารีและ
ยุวกาชาด ที่สมัครใจ
เข้าร่วมงานชุมนุม
ได้รับประสบการณ์
ตรงจากกท ากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น 

อื่นๆ  

      

 

    

ตามที่

หน่วย 

งาน

ภายนอก

ก าหนด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



350 
  

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.6 กิจกรรม  
นิทรรศการวิชาการ  
“ศรีบุณยาวิชาการ” 

1.  เพื่อให้นักเรียนได้

แสดงออกถึงผลงานทาง

กิจกรรมชุมนมุ 

2. เพื่อเป็นการน าเสนอ
ผลงานทางกิจกรรมชุมนุม
ที่นักเรียนเป็นสมาชิกอยู ่
3. เป็นการฝึกให้นักเรียน
ได้ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม  
รู้จักการวางแผน   
 

เชิงปริมำณ 

นั ก เ รี ย น ตั้ ง แ ต่ ช้ั น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  

ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

ตามที่โรงเรียนก าหนด 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมและส่งสมดุ
บันทึกกิจกรรมอย่าง
ถูกต้อง 

4,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.7 กิจกรรม  
ค่ายพักแรมและ
สอบวิชาพิเศษ    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1,2,3 
 

1. เพื่อเป็นการฝึก
ภาคปฏิบตัิของลูกเสือ 
เนตรนารีและสมาชิกยุว
กาชาดตามหลักสตูรการ
สอบวิชาพิเศษลูกเสือ 
เนตรนารีและยุวกาชาด   
2. เพื่อฝึกฝนความมี
ระเบียบวินยัในการอยู่
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ มี
ความอดทน รู้จักการ
เสียสละ การเช่ือฟัง การ
เป็นผู้น าผู้ตามทีด่ี ตาม
อุดมการณ์ของลูกเสือ 
3. เพื่อส่งเสรมิให้ลูกเสือ 
เนตรนารี และสมาชิกยุว
กาชาดไดร้ับประสบการณ์
ตรงจากกิจกรรมการอยู่
ค่ายฯ 

เชิงปริมำณ 
ลูกเสือ  เนตรนารีและ
ยุวกาชาด ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1,2,3 
ทุกคน 
เชิงคุณภำพ 
ลูกเสือ เนตรนารี และ
สมาชิกยุวกาชาด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1,2,3 สามารถผ่าน
วัตถุประสงค์ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมคา่ย
พักแรม ร้อยละ 95 

610,530  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.8 กิจกรรม  
พิธีถวายราชสดุดี   
“วันวชิราวุธ 

1.เพื่อน้อมร าลึกในพระ
มหากรณุาธิคณุขององค์
พระผู้พระราชทานก าเนดิ
ลูกเสือไทย 
2.เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารี 
ได้มโีอกาสแสดงความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคณุ 
3.เพื่อสืบทอดประเพณีวัน
ส าคัญของกิจการลูกเสือ
ไทย 

เชิงปริมำณ 
ลูกเสือ  เนตรนารีทุก
ระดับชั้นและทุกคน
เข้าร่วมพิธีถวายราช
สดุดี  
เชิงคุณภำพ 
ลูกเสือ  เนตรนารีทุก
ระดับชั้นที่เข้าร่วมพิธี
ถวายราชสดดุีทุกคน
จะเป็นผูม้ีระเบียบวินัย
รู้จักหน้าท่ีของตนที่มี
ต่อแผ่นดินเกดิ มี
ส านึกในความรักชาติ  
ศาสนา  
พระมหากษตัริย์ มี
ศีลธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรม  

2,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.9 กิจกรรม  
พิธีเข้าประจ ากอง
ลูกเสือ  เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 

1.เพื่อส่งเสรมิให้ลูกเสือ

เนตรนารีได้เข้าพิธีประจ า

กองลูกเสือ เนตรนารี 

สามัญรุ่นใหญ่อยา่งถูกต้อง 

2.เพื่อส่งเสรมิให้ลูกเสือ
เนตรนารี ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้
ตระหนักว่าขณะนีเ้ป็น
ลูกเสือเนตรนารี  สามัญ
รุ่นใหญ่  โดยสมบรูณ ์

เชิงปริมำณ 

ลูกเสือ เนตรนารี

สามัญรุ่นใหญ่ชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

 ทุกคน 

เชิงคุณภำพ 

ลูกเสือ เนตรนารี

สามัญรุ่นใหญ่ชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ที่

เข้าพิธีประจ ากองแล้ว

มีความรูส้ึกภาคภูมิใจ

ในตนเอง 

 

ไม่ขอ

งบประมาณ 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.10 กิจกรรม  
วันสถาปนา 
ยุวกาชาดไทย 

 

1.  เพื่อปลุกจิตส านึกให้

เหล่ายุวกาชาดทั้งหลายได้

ระลึกถึ งผู้ มีพระคุณต่อ

กิจการยุวกาชาด  

2.  เพื่อปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้แก่เหล่าสมาชิกยุว
กาชาด 

เชิงปริมำณ 

สมาชิกยุวกาชาดทุก

คนได้เข้าร่วมกิจกรรม

วันสถาปนายุวกาชาด

ไทย 

เชิงคุณภำพ 

สมาชิกยุวกาชาดที่เข้า
ร่วมกิจกรรมเกดิ
ความรูส้ึกภาคภูมิใจใน
กิจการของยุวกาชาด
ไทย 

2,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3. โครงกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำ
ด้วยระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 
3.1 กิจกรรม ล้าง
เครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 1 เครื่อง 

1.เพื่อใช้จัดท าหนังสือ

เอกสาร และเก็บข้อมลู

ทางวิชาการ 

2. เพื่อเป็นสื่อนวัตกรรม

ในการจัดการเรียนการ

สอนให้มีคุณภาพ 

 

เชิงปริมำณ 

เครื่องปรับอากาศ

จ านวน 1 เครื่อง 

เชิงคุณภำพ 

ท าให้เกิดการเรียนการ

สอนที่มีคุณภาพเกิด

ประสิทธิภาพในการ

ท างานของบุคลากร 

 

1,000       
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ตารางท่ี 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  งานแนะแนว 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. โครงกำรกำร
ยกระดับคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำสู่
มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมการจดั

ประกวดแฟ้มสะสม

ผลงานนักเรียน

(Portfolio) 

1. เพื่อรณรงค์

ส่งเสริมให้นักเรียน

จัดท าแฟ้มผลงาน 

Portfolio ได้อย่าง

ครบถ้วน 

2. เพื่อให้สอดคล้อง

กับนโยบายการรับ

นักเรียนในระบบ 

TACS เข้าศึกษาต่อ

ในระดับอุดมศึกษา  

3. เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักและเห็น
ความส าคญัในการ
จัดท าแฟ้มสะสม
ผลงานนักเรียนเพื่อ
ประโยชน์ต่อไป 

เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที 1 – 6  ได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท าแฟ้ม
สะสมผลงานและส่งประกวด
เพื่อเผยแพรผ่ลงาน 
เชิงคุณภาพ 
2. นักเรียนทุกระดับชั้น ได้

ตระหนักและเห็น

ความส าคญัในการจดัท า

แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน

เพื่อประโยชน์ต่อไปอย่าง

น้อย ร้อยละ 80 

3. นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อย
ละ 90 ได้จัดเก็บรวบรวม
หลักฐานเอกสารและเข้า
ร่วมกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน นักเรียน
วางแผนการเรียนต่อระดับ 
อุดมศึกษาได้  ร้อยละ 80 

12,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.2 กิจกรรมการ
ดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนานักเรียนเรียน
รวม 

1. เพื่อให้ครูมีการ

วิเคราะหผ์ู้เรียนเป็น

รายบุคคลและใช้ข้อมูล

ในการวางแผนการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรยีน 

2. เพื่อให้นักเรียนเรยีน
รวม  ไดม้ีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมท้ังด้าน
ศิลปะ  ด้านดนตรี  ดา้น
กีฬานันทนาการ ตาม
จินตนา 
การของนักเรียนเอง 
และส่งเสรมิให้ได้เข้า
ประกวดแข่งขันตาม
โอกาส 

เชิงปริมำณ 

1.  นักเรียนเรียนรวม  

จ านวน  17 คน  เข้า

ร่วมโครงการการดูแล

ช่วยเหลือและพัฒนา

นักเรียนเรียนรวม 

เชิงคุณภำพ 

1.  นักเรียนเรียนรวม  

สามารถสรา้งผลงานจาก

การเข้าร่วมกิจกรรมด้าน

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  

กีฬา  นันทนาการและ

เข้าร่วมแข่งขันไดร้ับ

รางวัลร้อยละ 80  

 

2,500  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  2.  ร้อยละ 100 ของ

นักเรียนเรียนรวม

ได้รับการพัฒนาท้ัง

ด้านวิชาการและฝึก

ทักษะอาชีพรวมทั้ง

การเข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่นได ้

3.  นักเรียนเรียนรวม
ทุกคนสามารถอยู่
ร่วมกันในโรงเรียนได้
อย่างมีความสุข  ร้อย
ละ  80 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2. โครงกำรพัฒนำ
นักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และมี
ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 
2.1 กิจกรรมการจดั
วางตัวบุคคล ด้าน
การศึกษา อาชีพ 
ส่วนตัว และสังคม 

1. เพื่อจัดสรรทุนทุก

ประเภทให้นักเรียนที่

ประพฤติดี  ขาดแคลนทุน

ทรัพย ์

2. เพื่อให้นักเรียนฝึก

ประสบการณ์ เรียนรู้ด้าน

อาชีพอิสระ และเห็น

คุณค่าของอาชีพสุจรติให้

นักเรียนฝึกท างานเป็น

กลุ่ม และเผยแพรผ่ลงาน

กลุ่มและน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

3. เพื่อให้ข้อมูลนักเรียนที่
ส าเรจ็การศึกษาแก่ 
นักเรียนปัจจุบัน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานและชุมชน 

เชิงปริมำณ 

1.  นักเรียนท่ีประพฤติ
ดีและนักเรียนท่ีขาด
แคลนทุนทรัพย์ได้รับ
ทุนการศึกษาอย่างน้อย 
800 คน และการจัด
วางตัวบุคคลด้าน
การศึกษาต่อ ด้านอาชีพ
แก่นักเรียน ม.3 และ ม.
6 ทุกคน 

2. งานแนะแนวติดตาม
ผลการศึกษาต่อของ
นักเรียนท่ีจบการศึกษา
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
ทุกคน 

3.  นักเรียนระดับชั้นม. 
ต้น และ ม. ปลาย  
เลือกเรียนชุมนุม
ส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อ
ฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม 
 

 

12,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  เชิงคุณภำพ 

1. ได้รับโอกาสสามารถ
น าทุนการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ทางการศึกษา 
ร้อยละ 80    

2. ได้รับบริการจัด
วางตัวบุคคลมี
คุณลักษณะเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม และ
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ร้อยละ 100 

3. ได้เข้าศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพทุกคน   
ร้อยละ 100 

4. นักเรียนชุมนุม
ส่งเสริมอาชีพอิสระได้
ฝึกอาชีพต่าง ๆ และ
สามารถสร้างรายได้
เสริมให้กับตนเองอย่าง
น้อยร้อยละ 70 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.2 กิจกรรมบริการ
สนเทศและ
นิทรรศการแนะแนว
ศึกษาต่อและอาชีพ 

1. เพื่อท าข้อมูลเอกสาร
แนะแนวการศึกษา แนะ
แนวอาชีพ แนะแนวชีวิต
และสังคมบริการแก่
นักเรียน 
2. เพื่อจัดป้ายนิเทศด้าน
การศึกษา อาชีพ ชีวิตและ
สังคมที่ห้องแนะแนว 
3. จัดหาแบบส ารวจ
แบบทดสอบต่างๆ ให้
นักเรียนได้ทดสอบความ
ถนัด  ความสนใจของ
ตนเอง 
4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นและปลายไดไ้ป
ศึกษาข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรูด้้านการศึกษาและ
อาชีพ 

เชิงปริมำณ 
1.นักเรียนทุกระดับชั้น
ได้รับข้อมลูสารสนเทศ
ด้านการศึกษา อาชีพ 
ชีวิตและสังคม  
เชิงคุณภำพ 
2.นักเรียนโรงเรียนศรี
บุณยานนท์  ไดร้ับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ทัน
เหตุการณ์รอบรู้
ข่าวสารดา้นการศึกษา 
อาชีพ ส่วนตัวและ
สังคม ร้อยละ 80 
3.นักเรียนสามารถ
ประเมินความถนัด
และความสนใจของ
ตนเองได้ ร้อยละ 80 

10,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.3 กิจกรรม
นักเรียนโรงเรียน
อุปถัมภ ์

1. เพื่อสร้างโอกาสทาง

การศึกษาแก่นักเรยีนใน

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิ 

จังหวัดชายแดนภาคใต ้

2. เพื่อสร้างความพร้อม 

และศักยภาพทางวิชาการ

ให้นักเรียนที่ขาดโอกาส

ทางการศึกษา 

3. เพื่อสร้างโอกาสการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนโรงเรียน
อุปถัมภ์ (ครอบครัว
อุปถัมภ์) มัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพศหญิง 
จ านวน 6 คน  
เข้าศึกษา 
ต่อโรงเรยีน 
ศรีบุณยานนท ์
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีความรู้
ทักษะการด ารงชีวิตใน
การอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ ทุกคน  
 ร้อยละ  100 

450,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.3.1 กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา (นักเรียน
โรงเรียนอุปถมัภ์) 

1. เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่นักเรยีนใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิ 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
2. เพื่อสร้างความพร้อม 
และศักยภาพทางวิชาการ
ให้นักเรียนที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษา 
3. เพื่อสร้างโอกาสการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข 

เชิงปริมำณ 
1.  นักเรียนโรงเรียน
อุปถัมภ์ (ครอบครัว
อุปถัมภ์) มัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพศหญิง 
จ านวน 6 คน เข้า
ศึกษา 
ต่อโรงเรยีน 
ศรีบุณยานนท ์
เชิงคุณภำพ 
1.  นักเรียนมีความรู้
ทักษะการด ารงชีวิตใน
การอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ ทุกคน  ร้อยละ  
100 

24,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.3.2 กิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม (นักเรยีน
โรงเรียนอุปถมัภ์) 

1. เพื่อสร้างโอกาสทาง

การศึกษาแก่นักเรยีนใน

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิ 

จังหวัดชายแดนภาคใต ้

2. เพื่อสร้างความพร้อม 

และศักยภาพทางวิชาการ

ให้นักเรียนที่ขาดโอกาส

ทางการศึกษา 

3. เพื่อสร้างโอกาสการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนโรงเรียน
อุปถัมภ์ (ครอบครัว
อุปถัมภ์) มัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพศหญิง 
จ านวน 6 คน 
 เข้าศึกษาต่อ  
โรงเรียน 
ศรีบุณยานนท ์
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีความรู้
ทักษะการด ารงชีวิตใน
การอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ ทุกคน  
 ร้อยละ  100 

24,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.3.3 กิจกรรม
แลกเปลีย่น
วัฒนธรรม (นักเรยีน
โรงเรียนอุปถมัภ์) 

1. เพื่อสร้างโอกาสทาง

การศึกษาแก่นักเรยีนใน

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิ 

จังหวัดชายแดนภาคใต ้

2. เพื่อสร้างความพร้อม 

และศักยภาพทางวิชาการ

ให้นักเรียนที่ขาดโอกาส

ทางการศึกษา 

3. เพื่อสร้างโอกาสการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข 

เชิงปริมำณ 
1.  นักเรียนโรงเรียน
อุปถัมภ์ (ครอบครัว
อุปถัมภ์) มัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพศหญิง 
จ านวน 6 คน  
เข้าศึกษาต่อ 
โรงเรียน 
ศรีบุณยานนท ์
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีความรู้
ทักษะการด ารงชีวิตใน
การอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ ทุกคน   
ร้อยละ  100 

24,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2.3.4 กิจกรรมการ
บ าเพ็ญประโยชน์ 
(นักเรียนโรงเรียน
อุปถัมภ์) 

1. เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่นักเรยีนใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกจิ 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
2. เพื่อสร้างความพร้อม 
และศักยภาพทางวิชาการ
ให้นักเรียนที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษา 
3. เพื่อสร้างโอกาสการอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนโรงเรียน
อุปถัมภ์ (ครอบครัว
อุปถัมภ์) มัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพศหญิง 
จ านวน 6 คน 
 เข้าศึกษาต่อ 
โรงเรียน 
ศรีบุณยานนท ์
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีความรู้
ทักษะการด ารงชีวิตใน
การอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ ทุกคน  ร้อยละ  
100 

24,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3. โครงกำรกำร
บริหำรกำรจัด
กำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 
3.1 กิจกรรมการ

ประชาสมัพันธ์

โรงเรียนและการ

ประชาสมัพันธ์การ

รับนักเรียน 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์
ช่ือเสียงของโรงเรียนศรี
บุณยานนท์  และให้
แนวทางการศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
2. เพื่อให้ข้อมูลและ
นโยบายการรับนักเรียน
ของโรงเรียนศรบีุณยา
นนท์  
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียน
ประถมศึกษากับโรงเรยีน
ศรีบุณยานนท ์

เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษา จ านวน 
2,000 คน ได้เข้าร่วม
กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์
โรงเรียนและ
ประชาสมัพันธ์การรับ
นักเรียน 

เชิงคุณภำพ 

1.  นักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ร่วม
กิจกรรมไดร้ับข้อมูล
การศึกษาต่อ ม.1 และ 
ม.4 และรูจ้ักโรงเรียน
ศรีบุณยานนท์  ร้อย
ละ 100 

10,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

3.2 กิจกรรม
ปรับปรุงห้องแนะ
แนว 

เพื่อปรับปรุงห้องแนะแนว
ให้มีสภาพแวดล้อมในการ
บริการให้ค าปรึกษาแก่ ครู 
นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน ด้านการศึกษา 
อาชีพ ส่วนตัวและสังคม
อย่างทั่วถึง 

เชิงปริมำณ 

1. ห้องเรียนศูนย์แนะ
แนว จ านวน 1 ห้อง 
เพื่อเป็นห้องเรียน
ส าหรับการเรียนการ
สอน และการท า
กิจกรรมของนักเรยีน
ทั้งนักเรียนเรียนรวม 
และนักเรียนท่ัวไป 

เชิงคุณภำพ 

1. ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ได้ใช้ 
ห้องเรียนส าหรับการ
เรียนการสอน และ
การท ากิจกรรมของ
นักเรียนท้ังนักเรียน
เรียนรวม และ
นักเรียนท่ัวไป อย่าง
น้อยร้อยละ 80 

100,000  
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ งำนห้องสมุด 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.โครงกำรกำร
บริหำรกำรจัด
กำรศึกษำด้วย
ระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมพัฒนา

ระบบสารนิเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริหาร

การจัดการและการ

เรียนรู ้

1. จัดหาวัสดสุารนเิทศท่ี
ทันสมัย ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ สามารถ
เข้าถึงสารนิเทศผ่าน
แอพพลิเคชั่น                        
2. ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
การค้นคว้า  
 

เชิงปริมำณ 

1.จัดหาe Book 
จ านวน 200 ช่ือเรื่อง 
2. จัดหาหนังสือ
จ านวน 60 ช่ือเรื่อง 
3. จัดหาหนังสือพิมพ์ 

จ านวน 700 ฉบับ 

4. จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
โปรแกรมห้องสมดุ 
(SERVER)  
5. ปรับปรุงโปรแกรม
ห้องสมุด 
6. ค่ารักษาสภาพและ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์ 
คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องปรับอากาศ 

 

20,000 

 

5,000 

 

10,000 
 

30,000 

 

5,000 

2,200 

2,800 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนมีนิสยัรัก
การอ่าน เห็น
ความส าคญัของการ
อ่านการศึกษาค้นคว้า 
2. นักเรียนใช้
เทคโนโลยีในการ
เข้าถึงสารนิเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ     
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.2 กิจกรรมส่งเสรมิ
การอ่าน 

1. เพื่อเป็นการปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่าน รักการ
ค้นคว้าให้แก่นักเรียน 
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน   
2. เพื่อเป็นการกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียน 
ให้เข้าใช้ห้องสุดเพื่อการ
ค้นคว้า รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์  
  

เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี1 ทุก
คนเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
 

5,000  
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 

หมำยเหตุ 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

  เชิงคุณภำพ 

1 นักเรียนมีนิสยัรัก
การอ่าน สามารถใช้
กระบวนการอ่าน
แสวงหาความรูไ้ดด้้วย
ตนเอง สามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการ
อ่านมาประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิตและ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. นักเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ห้องสมุด และรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์ 
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วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง 

โครงกำรกับ/ยุทธศำสตร์ชำติ/
มำตรฐำน 

สถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์
สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์
บริหารงานทัว่ไป

1 1.โครงการการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ (อย.น้อย) 5 6 1 1 1.2(1.2.4) 1 3

1.2 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย 5 4 1 2 2.2 1 1,2,3

2 2.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.1 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 5 4 1 2 2.5 3 1

2.2 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 5 4 1 2 2.5 3 1,2

2.3 กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว พลังงานส่ิงแวดล้อมและ

ห้องเรียนสะอาด

2.4 กิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนมีจิตส านึกรักการออม 3 1 2 1 1.2 1 3,2

2.5 กิจกรรมบริหารทรัพยากรส านักงาน  3 4 5 2 2.6 3 1

2.6 กิจกรรมจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและบ ารุงยานพาหนะ 3 4 1 2 2.2 3 1

2.7 กิจกรรมบ ารุงรักษาห้องประชาสัมพันธ์ ห้องครูเวร 3 4 1 2 2.2 3 1

2.8 กิจกรรมบ ารุงรักษา ล้างท าความสะอาคเคร่ืองปรับ

อากาศและห้องประชุมโรงเรียน

2.9 กิจกรรมรักษาความสะอาด 5 4 1 2 2.5 3 1

2.10 กิจกรรมบ ารุงรักษาลิฟต์ 1 4 1 2 2.5 3 2

3 1,2

6 4 1 2 2.5 3 1

ยทุธศาสตร์ชาติ
มาตรฐานสถานศึกษา

5 4 1,2 2 2.5

ที่ โครงการ/กิจกรรม นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
สถานศึกษา

 
 
 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

บริหารงานทัว่ไป

2 2.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.11 กิจกรรมรักษาคุณภาพโรงเรือนน้ าด่ืม 1 4 1 1 2.2 (2.2.4) 3 1

2.12 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพระบบประปา 5 4 1 2 2.5 3 1

2.13 กิจกรรมบ ารุงรักษาพัฒนาอาคารสถานท่ี 5 4 1 2 2.5 3 1,2

2.14 สุขสันต์วันปีใหม่ร้ัวม่วง-ชมพู 3 4 1,2 2 2.2 3 1,2

2.15 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 3 4 1,2 2 2.2 3 1,2

2.16 กิจกรรมท าร้ัวลานจอดรถบ้านพักครู  5 4 1 2 2.5 3 1,2

2.17 กิจกรรมสร้างทางเช่ือมอาคาร 7 ถึง อาคาร 9 5 4 1 2 2.5 3 1,2

2.18 กิจกรรมจัดเก็บขยะมูลฝอย  5 4 1 2 2.5 1 1,3

2.19 กิจกรรมท าความสะอาดผ้าม่านห้องประชุม 6 4 1 2 2.5 3 1,2

2.20 กิจกรรมจัดสร้างหลังคาทางเดินหลังเวทีลานอเนกประสงค์ 5 4 1 2 2.5 3 1,2

2.21 กิจกรรมจัดท าป้ายบอกทางโรงเรียน 4 4 1 2 2.5 3 1,2

2.22 กิจกรรมปรับปรุงโรงซ่อมครุภัณฑ์หลังอาคารเรียน 5 4 1 2 2.5 3 1,2

2.23 กิจกรรมปรับปรุงเสาธงชาติ 1 4 1 1 1.2(1.2.1) 3 1,2

2.24 กิจกรรมปรับปรุงหอประชุม 84 ปี 5 4 1 2 2.5 3 1,2

ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่ที่ โครงการ/กิจกรรม
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

บริหารงานทัว่ไป

2 2.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.25 กิจกรรมจัดสร้างห้องเรียนอัจฉริยะตัวอย่าง          

 ( Smart Classroom )    

2.26 กิจกรรมปรับปรุงบอร์ดท าเนียบบุคลากร 6 4 3 2 2.2 3 1

2.27 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน 8422 และ 8423 5 4 1 2 2.5 3 1,2

2.28 กิจกรรมแผงก้ันคันดินรอบลานจอดรถ 5 4 1 2 2.5 3 1

2.29 กิจกรรมปรับปรุงร้ัวสแตน และทาสีก าแพง

บริเวณหน้าโรงเรียน
5 4 1 2 2.5 3 1,2

บริหารงานทัว่ไป(ประชาสมัพันธ)์

1 1.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมประชาสมัพันธ์ 4 1 2,3 2 2.6 3 2

1.1.1 วารสารศรีบุณสาร เล่มท่ี 41 - 2,500 เล่ม 4 1 2,3 2 2.6 3 2

1.1.2 คู่มือนักเรียน 1000  เล่ม 4 1 2,3 2 2.6 3 2

1.1.3  กระเป๋าผ้ารักษ์โลก - 2,500 ช้ิน 4 1 2,3 2 2.6 3 2

1.1.4 ป้ายไวนิล ตัวอักษรสติกเกอร์ และฟิวเจอร์บอรด 4 1 2,3 2 2.6 3 2

4 2 2.5 3 1,24 3

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

  

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

บริหารงานทัว่ไป(อนามัย)

1 1.โครงการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และมีทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21

1.1  กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 3 1 1 1 1.2(1.2.4) 2 1

1.2  กิจกรรมประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) 3 1 1 1 1.2(1.2.4) 2 1

1.3  กิจกรรมบริจาคโลหิต 3 1 1 1 1.2(1.2.4) 2 1

1.4  กิจกรรมบริการสุขภาพ 3 1 1 1 1.2(1.2.4) 2 1

1.5  กิจกรรมปรับพฤติกรรมสุขภาพ 3 1 1 1 1.2(1.2.4) 2 1

2 2.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.1 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร 3 2 1 2 4 3 1

2.2 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ (Printer ) 3 10 6 2 4 3 1

2.3  กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ า

2.4  กิจกรรมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 3 10 6 2 2.5 3 1

มาตรฐานสถานศึกษา
ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่

สถานศึกษา

 
 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

บริหารงานทัว่ไป(นวัตกรรม)

1 1.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์งานโสตนวัตกรรม 3 4 2 2 2.6 3 2

1.2 กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์งานโสตนวัตกรรม 3 4 2 2 2.6 3 2

1.3 กิจกรรมปรับปรุงระบบภาพ  และเสียงห้องประชุม

โสตนวัตกรรม 1

1.4  กิจกรรมห้องอัดเสียงและห้องควบคุมเสียง

หอประชุมอาคาร 9

1.5 กิจกรรมปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมทองศรี 1 1 2 3 1 1 3

 1.6 กิจกรรมพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด ระบบ IP รวม 16 ตัว 1 5 1 1 1.2 3 2

1.7 กิจกรรมจัดซ้ือโพเดียม และโต๊ะหมู่บูชาหอประชุมโรงเรียน 3 4 2 2 2.6 3 2

1.8 กิจกรรมปรับปรุงระบบเสียงภายในโรงเรียน 3 4 2 2 2.6 3 2

มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา
ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่

1 3

1 1 2 3 1 1 3

1 1 2 3 1

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

วิชาการ

1 1. โครงการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

1.2 กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียน ระดับช้ัน ม.1, ม.4 3 1 2 1 1.1(1.5,6) 1 1,2,3

1.3 กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ระดับช้ัน ม.1-ม.3 3 1 2 1 1.1(1.5,6) 1 1,2,3

1.4 กิจกรรมวันเกียรติยศ 3 1 2 1 1.1(1.1.5,6) 1 1,2,3

1.5 กิจกรรมส่งเสริมการสอบวัดความรู้ O-NET 

นักเรียนระดับช้ัน ม.3

1.6 กิจกรรมสอนเสริม O-NET, GAT, PAT 

นักเรียนระดับช้ัน ม.6

1.7 กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 3 1 2 1 1.1(1.1.5,6) 1 1,2,3

1.8 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 3 1 2 1 1.1(1.1.5,6) 1 1,2,3

1.9 กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 1 2 1 1.1(1.5,6) 1 1,2,3

1.10 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3 1 2 1 1.1(1.5,6) 1 1,2,3

3 1 2 1 1.1(1.1.5,6) 1

1.1(1.1.5,6)

1,2,3

สถานศึกษา
นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่ที่ ยทุธศาสตร์ชาติ

มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

1 1,2,3

3 1 2 1 1.1(1.1.5,6) 1 1,2,3

3 1 2 1

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

วิชาการ

1 1. โครงการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

1.11 กิจกรรมรับนักเรียนระดับช้ัน ม.1และ ม.4 3 1 2 1 1.1(1.5,6) 1 1,2,3

1.12 กิจกรรมวันวิชาการ (ศรีบุณยาวิชาการ) 3 1 2 1 1.1(1.5,6) 1 1,2,3

1.13 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ช้ัน ม.3, ม.6 3 1 2 1 1.1(1.5,6) 1 1,2,3

1.14 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่ า

1.15 กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา

 - นิเทศการจัดการเรียนการสอน

 - นิเทศสัญจร

1.16 กิจกรรมงานวิจัยในช้ันเรียน 3 1 2 1 1.1(1.5,6) 1 1,2,3

1.17 กิจกรรมเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ปัจฉิมนิเทศ 

และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับช้ัน ม.6

1.18 กิจกรรมการน าเสนอผลงานนักเรียนรายวิชาการ

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) 1.1(1.1.5,6)

ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 3.1,3.2

1.19 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 1.1(1.1.5,6)

3.1,3.2

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

1 1,2,3

3 1 2 1 1.1(1.1.5,6) 1 1,2,3

3 1 2 1 1.1(1.1.5,6)

1 1,2,3

2 1 2 1,3 1 1,2,3

3 1 2 1 1.1(1.1.5,6)

1 1,2,32 1 2 1,3

 
วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

วิชาการ

2 2. โครงการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์และมีทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21

2.1 กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2 1 2 1 1.2 (1.2.2) 2 1

2.2 กิจกรรมโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนน้อง 4 1 2 1 1.1(1.1.5-6) 3 1

3 3. โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 บริหารทรัพยากรส านักงาน 3 1 2 2 2.6 3 1

3.2 จัดท าระบบข้อมูลงานทะเบียนนักเรียน 3 1 2 2 2.6 3 1

3.3 น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 3 1 2 2 2.6 3 1

3.4 จัดซ้ือจัดจ้างเอกสารการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 3 1 2 2 2.6 3 1

3.5 จัดซ่อม / ล้างเคร่ืองปรับอากาศ 3 1 2 2 2.6 3 1

3 3. โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.6 จัดซ้ือวัสดุส านักงานวิชาการ (หมึก,กระดาษ) 3 1 2 2 2.6 3 1

งบประมาณ บคุคล และแผนงาน

1

1.1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ของกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

บุคคลและแผนงาน (คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์เอกสาร)

1.2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ของกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

บุคคลและแผนงาน (เฟอร์นิเจอร์,โต๊ะ และเก้าอ้ี)

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่

1,2

1.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

6

3 2 2 2 3 3 1,2

สถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา

2,6 2 2 2.2,2.6 3

 

 
วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

งบประมาณ บคุคล และแผนงาน

1

1.3 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานปีการศึกษา 2564 3 2,6 2 2 2.2,2.5,2.6 3 1,2

1.4 จัดซ้ือครุภัณฑ์และเอกสารต่างๆทางการเงินเพ่ือระบบ

บริหารงานการเงิน/บัญชี

1.5 จัดซ้ือวัสดุ และครุภัณฑ์กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 บุคคล และแผนงาน

1.6 จากใจถึงใจ (ของขวัญวันเกิด) 3 4 2 2 2.2 3 1,2

1.7 จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา/

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

1.8 สารสนเทศโรงเรียน 3 2,6 2,3 2 2.6 3 1,2

1.9 สร้างพลังบวก (รางวัลครูอัตราจ้างและบุคลากร

ทางการศึกษา ระดับดีและดีเด่น)
3 2,6 2 2 2.4 3 1,2

1.10 รางวัลผู้ช่วยเหลือโรงเรียนดีเด่น 3 2,6 2 2 2.2 3 1,2

1.11 มุทิตา คารวัญชลี 3 2,6 2 2 2.4 3 1

1.12 คิดนอกกรอบ ความรู้นอกร้ัว (ศึกษาดูงาน) 3 2,6 2 2 2.4 3 1,2

1.13 การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 2,6 2 2 2.4 3 1

1.14 จ้างครู งบ อบจ. 3 2,6 2 2 2.4 3 1,2

6

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ
มาตรฐานสถานศึกษา

1.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

6 2,4

3 4 2 2 2.2 3 1,2

นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
สถานศึกษา

1,2,34,6,12 2 2 2.2 3

2 2 2.2,2.6 3 1,2,3

 
วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

งบประมาณ บคุคล และแผนงาน

1

1.15 จ้างครูและเจ้าหน้าท่ี งบ สพฐ. 3 2,6 2 2 2.4 3 1,2

1.16 จ้างครูและเจ้าหน้าท่ี งบรายได้สถานศึกษา 3 2,6 2 2 2.4 3 1,2

1.17 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)

1.18 ซ้ือเคร่ืองลงเวลาปฏิบัติราชการระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 2,6 2,3 2 2.2,2.6 3 1,2

1.19 ผ้าไทยใส่สนุก  ตามวิถีชุมชน  คนนนทบุรี (เส้ือ) 3 2,6 2 2 2.2 3 1,2

1.20 เติมใจให้กัน ก่อนเกษียณ 3 2,6 2 2 2.4 3 1

1.21 อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลงานท่ีเกิดจาก

การปฏิบัติหน้าท่ี ต าแหน่ง ครู มีวิทยฐานะ

และเล่ือนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

วิทยฐานะแนวใหม่ (ว PA)

1.22 ทองกวาวช่อใหม่ (อบรมครูยุคใหม่ เพ่ือพัฒนา

ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปีการศึกษา 2564)

1.23 ศรีบุณยานนท์ โรงเรียนสุจริต 6 2,6 2,3 2 2.2,2.6 3 1,2

1.24 กิจกรรมพัฒนาเคร่ืองมือและสารสนเทศประกอบ

การประเมินเพ่ือทบทวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3

6

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

1,2

3 2,6 2,3 2 2.4 3 1,2

2,6 2 2 2.4 3

1,2,3

3 5 6 2 2.2 3 3

2,6 2 2 2.2 3

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

งบประมาณ บคุคล และแผนงาน

1

1.25 กิจกรรมการทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา/กิจกรรมปีการศึกษา 2564

1.26 ขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม 3 2,6 2 2 2.4 3 1,2

1.27 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2565 3 4,6 3 2 2.1,2.2 3 1

1.28 ประเมินสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกประเภท

และงานโครงการพิเศษอ่ืนๆ

1.29 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 3 5 3 2 2.2 3 3

1.30 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและสรุปผลการ

ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2564

 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2565

1.31 กิจกรรมจัดซ่อม/ล้าง เคร่ืองปรับอากาศ 6 2,4 2 2 2.2,2.6 3 1,2,3

1.32 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

บุคคล และแผนงาน

1.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

3

3

3

3 4 2 2 2 3 1

5 6 2 2.2 3

1

6 2,6 2 2 2.2 3 1,2

4 3 2 2.1,2.2 3

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

ส านักงานผู้อ านวยการ

1

1.1 ประชุมประจ าเดือนกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม 6 4 1 2 2.2 3 1,2,3

1.2 จัดซ้ือวัสดุ /ครุภัณฑ์ของส านักงานผู้อ านวยการ 6 4 1 2 2.2,2.6 3 1,2

1.3 จัดซ้ือครุภัณฑ์และอุปกรณ์กลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ บุคคล  และแผนงาน (ไอแพด รองผอ.)

กิจการนักเรียน

1 1. โครงการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์และมีทกัษะแหง่ศตวรรษ ที ่21

1.1 วันไหว้ครู 3 1 2 1 1.2 2 1

1.2 ปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ม.1,ม.4 3 1 1 1 1.2(1-4) 2 1

1.3 พิธีอ าลาครู นักเรียนะดับช้ัน ม.3 3 1 1 1 1.2 2 1

1.4 พิธีอ าลาครู นักเรียนะดับช้ัน ม.6 3 1 1 1 1.2 2 2

1.5 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 3 1 2 1 1.2(1-4) 2 1

1.6 สถานศึกษาสีขาว 3 1 1 1 1.2 2 1

1.7 ศูนย์เครือข่ายจัดระเบียบนักเรียนนักศึกษาจังหวัดนนทบุรี 3 1 1 1 1.2 2 1

1.8 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด

(TO BE NUMBER ONE)

1.9 โรงเรียนคุณธรรม 3 1 1 1 1.2 2 1

ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

1.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3 1,2

3 1 2 3 3.1 2 1

3 4 2 2 2.6

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

กิจการนักเรียน

1 1. โครงการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์และมีทกัษะแหง่ศตวรรษ ที ่21

1.10 เย่ียมบ้านนักเรียน 3 4 1 1 1.2 2 2

1.11 คัดกรองและพัฒนาช่วยเหลือนักเรียน 3 1 1 3 3.5 2 2

1.12 พบครูของลูก (Classroom meeting) 3 1 1 3 3.5 2 2

1.13 นักเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC) 3 1 1 3 3.5 2 2

1.14 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 3 1 1 1 1.2 2 1

1.15 คนดีศรีบุณย์ 3 1 1 1 1.2 2 1

2 2. โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.1 พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 3 4 3 2 2.6 3 2

2.2 พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย 3 4 1 2 2.5 3 2

2.3 เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 3 4 1 2 2.2 3 1

2.4 กิจกรรมพัฒนาเคร่ืองสแกนใบหน้าของนักเรียน 3 4 1 2 2.5 3 2

สถานศึกษา
ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่

มาตรฐานสถานศึกษา

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

ภาษาไทย ท

1 1.โครงการการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2 1 2 1 1.1(1.1.1) (1.1.2) 1 2

1.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 2 1 2 1 1.1(1.1.1) (1.1.2) 1 2

1.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 2 1 2 1 1.1(1.1.1) (1.1.2) 1 2

1.4 กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาการอ่าน การเขียน 3 1,7 2 1 1.1(1,2,3) 1 3

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และมีทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21

2.1 กิจกรรมค่ายภาษาพาเพลิน 3 1 2 1 1.1 (1.1.1)(1.1.2) 2 1

3 3.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 กิจกรรมนิทรรศการศรีบุณยาวิชาการ 3 1 2 2 2.1,2.3 3 3

3.2 กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

การเรียนการสอน

3.3 กิจกรรมซ่อมบ ารุงเคร่ืองใช้ครุภัณฑ์ 3 2 2 2 2.5,2.6 3 2

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ
มาตรฐานสถานศึกษา

3 2 2 2 2.5,2.6 3 2

นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
สถานศึกษา

 

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

หอ้งเรียนพิเศษ ม.ตน้

1 1.โครงการการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

1.1 ค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 1 2,6 1,3 1.1.1-1.1.4,3.3.1 1 1.3,2.1

1.2 เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 1.1.1,1.1.2

1.1.5,3.3.1

1.3 ค่ายปฏิบัติการ Drone เบ้ืองต้น 3 10 2 1 1.1 1 3

1.4 การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

1.5 คณิตนอกคอก SS2 1.1.2-3.3.1

1.2.2-1,2,3

1.6 Smart Maths ต่อยอดสู่อัจฉริยะภาพ ม.ต้น 2,3 1,3,10 2 1,3 1.1.1-1.1.4,3.3.1,2 1 1.3,2.1

1.7 พิชิต O-net ม.3 ปี 2564 2,3 1 2 1,3 1.1.1-1.1.5,3.3.2 1 1.2

1.8 ศึกษาดูแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ (Study Tour) 3 1,9 2 3 3.1,3.2 1 3

1.9 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3

1.10 Gifted English Camp 64 3 1,9 2 1,3 1.2,3.1-2 1 3

1.11 STEM Play & Learn ให้เพลินกันไป

( ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 1 - 2 )

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

1.3,2.1

2,3 1 2 1,3 1.1.1,1.1.2 1 1.3,2.1

2,3 1 2 1,3 1

2 12 1,2,9,10 2,5 1,3 1.1(1.1.2)3.1

1.3,2.1

3 1,9 6 1,3 1.1,3.1,3.2 1 2,3

3,4 1 2 1,3 1,2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

หอ้งเรียนพิเศษ ม.ตน้

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และมีทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21

2.1 ค่ายศึกษาส่ิงแวดล้อม ณ สะแกราช 3,5 1 2 1,3 1.1.2,1.2.2,1.2.3 1,2 1.3,2.1

2.2 การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ 3,4 1,4,6 1,2 1 1.2,(1.2.1,1.2.3) 2 2

2.3 Gifted-Sci Summer Camp 3,5 1 2 1,3 1.1.2,1.2.2,1.2.3 1,2 1.3,2.1

3 3.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 จัดซ้ือ วัสดุ-อุปกรณ์และซ่อมบ ารุง 1.1.1-1.1.4

ครุภัณฑ์ ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น ,2.2.5,2.2.6,3.3.2

ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม

3 1,3,10 1,2 1,3 1,3 1.3,3.2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

คณิตศาสตร์

1 1.โครงการการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

1.1 Sci - Math Problem ss3 3 1 2,6 1,3 1.1.1-1.1.3,3.3.1 1 1.3,2.1

1.2 Maths 5 นาที 3 1 2,6 1,3 1.1.1-1.1.2,3.3.4 1 2

1.3 Maths Café 3 1 2,6 1,3 1.1.1-1.1.2,.3.4 1 2

1.4 การแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับประถมศึกษา 3 1 2,6 1,3 1.1.1-1.1.3,3.3.1 1 1.3,2.1

1.5 Math Avenger 2,3 1 2 1,3 1.1.1-.2,1.1.5,3.3.1 1 1.3,2.1

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และมีทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21

2.1 Maths Innovations 64 3 1 2,6 1,3 1.1.1-1.1.3,3.3.1 2 1.3,2.1

3 3.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 ซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 1.1.1-.4,2.2.5-6

3.3.2

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

3 1,10 1,2 1,3 1,3 1.3,3.2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

ศิลปะ

1 1.โครงการการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

1.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ 1.1.2, 1.1.5-6 1.2,1.3

2.2.2, 3.3.1 2.1

1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย 1.1.2, 1.1.5-6 1.2,1.3

2.2.2, 3.3.1 2.1

1.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีสากล 1.1.2, 1.1.5-6 1.2,1.3

2.2.2, 3.3.1 2.1

1.4 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 2.2.2, 3.3.2 1.2,1.3

2.2.2, 3.3.3 2.1

1.5 ศรีบุณยาวิชาการ 2.2.2, 3.3.4 1.2,1.3

2.2.2, 3.3.5 2.1

2 2..โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ (ห้อง 8426) 3 6 1 2 2.5 3 2

2.2 กิจกรรมบริหารทรัพยากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 6 1 2 2.5 3 2

สถานศึกษา

2,3 1,9 2,5

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา

1,2,3 1,2

2,3 1,9 2,5 1,2,3 1,2

2,3 1,9 2,5 1,2,3 1,2

2,3 1,9 2,5 1,2,3 1,2

2,3 1,9 2,5 1,2,3 1,2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

วิทยาศาสตร์

1 1.โครงการการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมติวเข้มโค้งสุดท้าย O-NET วิทยาศาสตร์ 2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,3.1,3.2 1 2,3

1.2 กิจกรรมจัดท าคลังข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ 2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,3.1,3.2 1 2,3

1.3 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และศรีบุณยาวิชาการ 2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,3.1,3.2 1 2,3

1.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,3.1,3.2 1 2,3

1.5 กิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,3.1,3.2 1 2,3

1.6 กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์ สารเคมีประจ าห้องปฏิบัติการ

 อุปกรณ์ส านักงาน และส่ือการสอน

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และมีทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21

2.1 กิจกรรม One day camp บูรณาการวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม ม.5 (335 คน x 185 

บาท)

2.2 กิจกรรมสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

2.3 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านทยาศาสตร์นอกสถานท่ี 3 2,3 2,6 1,3 1.1.2,3,5,3.1 2 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

1,3 1.1.2,3,5,3.1 2 1

2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,3.1,3.2 1 2,3

3 2,3 2,6 1,3 1.1.2,3,5,3.1 2 1

3 2,3 2,6

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

วิทยาศาสตร์

3 3.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ส่ือและเทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

3.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้การเรียนรู้กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์

3.3 กิจกรรมสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 2,3 2,6 2,3 1.1.2,3,5,3.1 3 1,2

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

3 2,3 2,6 2,3 1.1.2,3,5,3.1 3 1,2

3 2,3 2,6 2,3 1.1.2,3,5,3.1 3 1,2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

หอ้งเรียนพิเศษ ม.ปลาย

1 1.โครงการการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมค่ายวิชาการ SB Sci-Gifted Camp 2021 (ม.4-6) 2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,2.4,3.1 1 2,3

1.2 กิจกรรมเสริมความรู้พิเศษ (ม.4-6) 2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,2.4,3.1 1 2,3

1.3 กิจกรรมค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ม.4 และ ม.5) 2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,2.4,3.1 1 2,3

1.4 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (ม.5 - 6) 2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,2.4,3.1 1 2,3

1.5 กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ (ม.4-6) 2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,2.4,3.1 1 2,3

1.6 กิจกรรม Create the Future U   (ม.4-6) 2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,2.4,3.1 1 2,3

1.7 กิจกรรมค่ายบูรณาการ (ม.4-6) 2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,2.4,3.1 1 2,3

1.8 กิจกรรมค่ายส่งเสริมการท าฟิสิกส์สัประยุทธ์

 (ม.4 และ ม.5)

1.9 กิจกรรมค่ายฤดูร้อน (ม.4-6) 2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,2.4,3.1 1 2,3

1.10 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

1.11 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และส่ือการสอน

ส าหรับงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

1.12 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรผู้สอนโครงการ

ห้องเรียนพิเศษ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,2.4,3.1 1 2,3

2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,2.4,3.1 1 2,3

2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,2.4,3.1 1 2,3

2,3 2,3 2,6 1,2,3 1.1.2,3,5,2.4,3.1 1 2,3

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

หอ้งเรียนพิเศษ ม.ปลาย

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และมีทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21

2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 1.1.2,3,5,1.2.1

จังหวัดนนทบุรี (ม.4) 3,3.1

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานส าหรับนักเรียน 1.1.2,3,5,1.2.1

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.6) 3,3.1

2.3 กิจกรรมการน าเสนอโครงงานของนักเรียนห้องเรียน 1.1.2,3,5,1.2.1

พิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.4-6) 3,3.1

2.4 กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องห้องเรียนพิเศษ (ม.4-6) 1.1.2,3,5,1.2.1

3,3.1

3 3.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1  กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 1.1.2,5

 เทคโนโลยี ภาษา และวัฒนธรรมยังต่างประเทศ (ม.4-6) 2.5,3.1

3.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 1.1.2,5

2.5,3.1

3.3 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 1.1.2,5

2.5,3.1
3 2,3 2,6 1,2,3 3 1,2

3 2,3 2,6 1,2,3 3 1,2

3 2,3 2,6 1,2,3 3 1,2

3 2,3 2,6 1,3 2 1

2 1

3 2,3 2,6 1,3 2 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

3 2,3 2,6 1,3 2 1

3 2,3 2,6 1,3

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

พสวท.

1 1.โครงการการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมค่ายวิชาการSB Sci-Gifted Camp 2020 (ม.4-6) 2,3 2,3 2,6 1,3 1.1.2,3,5,3.1,3.2 1 2,3

1.2 กิจกรรมเสริมความรู้พิเศษ (ม.4-6) 2,3 2,3 2,6 1,3 1.1.2,3,5,3.1,3.2 1 2,3

1.3 กิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ม.4 และ ม.5) 2,3 2,3 2,6 1,3 1.1.2,3,5,3.1,3.2 1 2,3

1.4 กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ (ม.4-6) 2,3 2,3 2,6 1,3 1.1.2,3,5,3.1,3.2 1 2,3

1.5 กิจกรรมค่ายบูรณาการ(ม.4-6) 2,3 2,3 2,6 1,3 1.1.2,3,5,3.1,3.2 1 2,3

1.6 กิจกรรม Creat the Future U (ม.4-6) 2,3 2,3 2,6 1,3 1.1.2,3,5,3.1,3.2 1 2,3

17 กิจกรรมค่ายฤดูร้อน (ม.4-6) 2,3 2,3 2,6 1,3 1.1.2,3,5,3.1,3.2 1 2,3

1.8 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

1.9 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าโครงการ พสวท. 2,3 2,3 2,6 1,3 1.1.2,3,5,3.1,3.2 1 2,3

1.10 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และส่ือการสอน

ส าหรับงาน พสวท.

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

2,3 2,3 2,6 1,3 1.1.2,3,5,3.1,3.2 1 2,3

2,3 2,3 2,6 1,3 1.1.2,3,5,3.1,3.2 1 2,3

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

พสวท.

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และมีทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21

2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ พสวท. 1.1.2,3,5,1.2.1

(สู่ความเป็นเลิศ) เครือข่ายศูนย์ภาคกลาง (ม.4) 3,3.1

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานส าหรับ 1.1.2,3,5,1.2.1

 นักเรียนโครงการ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (ม.5-6) 3,3.1

2.3 กิจกรรมประชุมวิชาการ พสวท. (ม.5 – ม.6) 1.1.2,3,5,1.2.1

3,3.1

2.4 กิจกรรมสานสัมพันธ์ พ่ีน้อง ( พสวท.) (ม.4-6) 1.1.2, 3,5

2.5, 3.1

3 3.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 1.1.2, 3,5

2.5, 3.1

3.2  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน 1.1.2, 3,5

และห้องปฏิบัติการ 2.5, 3.1

3.3  กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าท่ีช่วยงาน พสวท. 1.1.2, 3,5

2.5, 3.1

สถานศึกษา

1,3 2 13 2,3 2,6

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา

3 2,3 2,6 1,3 2 1

3 2,3 2,6 1,3 2 1

3 2,3 2,6 1,2,3 3 1,2

3 2,3 2,6 1,2,3 3 1,2

3 2,3 2,6 1,2,3 3 1,2

3 2,3 2,6 1,2,3 3 1,2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

สงัคมศึกษา

1 1.โครงการการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ

1.2 กิจกรรมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก 2 1,12 2,5,6 1 1.1 1 2

1.3 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมภายในสถานศึกษา 2 1,12 2,5,6 1 1.2 1 2

1.4 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต

พ้ืนท่ีและระดับประเทศ

1.5 กิจกรรมวันศรีบุณยาวิชาการ 2 1,12 2,5,6 1 1.1 1 2

1.6 กิจกรรมค่ายสังคมศึกษา 2 1,12 2,5,6 1 1.2 1 3

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และมีทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21

2.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

2.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.3 กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 1 1 2 1 1.2 2 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

2 1,12 2,5,6 1 1.1 1 2

2 1,12 2,5,6 1 1.1 1 2

1 1 2 1 1.2 2 1

1 1 2 1 1.2 2 1

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

สงัคมศึกษา

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และมีทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21

2.4 กิจกรรมวันอาเซียน 1 1 2 1 1.2 2 1

2.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1 1 2 1 1.2 2 1

2.6 กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 1 1 2 1 1.2 2 1

2.7 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

3 3.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 กิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 4 6 2 3 3.2 3 2

3.2 กิจกรรมจัดซ้ือ และซ่อมอุปกรณ์ 4 6 2 2 2.5 3 2

3.3 กิจกรรมปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 4 6 2 2 2.5 3 2

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

1 1 2 1 1.2 2 1

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

สะเตม็

1 1.โครงการการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา 1.1(1.1.3)

(สสวท.) 2564 3.1

1.2 กิจกรรม STEM Education  1.1(1.1.3)

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ / ศรีบุณวิชาการ 3.1

1.3 กิจกรรม STEM Challenge Party 1.1(1.1.3)

3.1

1.4 SB STEM Original Manual 2 1,2,3,10,12 2,3,5 2 2.4 3 1

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และมีทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21

2.1 กิจกรรมเปิดโลกสะเต็ม (STEM) โรงเรียนพ่ี 1.1(1.1.2)

โรงเรียนน้อง 3.1

2.2 กิจกรรม STEM Play & Learn ให้เพลินกันไป 1.1(1.1.2)

   (ส าหรับช้ันมัธยมึกษาปีท่ี 1/1-2) 3.1

3 3.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง ดูแล ห้องศูนย์

   สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนบน

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ
สถานศึกษา

2 1,2,9,10 2,5 1,3 2 1

2 1,2,10 2,5 1,3 1 1

1,32 1,6,10,11 2,5 2 1

2 1,2,9,10 2,5 1,3 2 1

2 1,2,9,10 2,5 1,3 1 2

นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา

2 2 1 2 2.5,2.6 3 2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

กลุม่สาระฯ ภาษาตา่งประเทศ

1 1.โครงการการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 2,3 1,9 2 1,3 1.1(1.1.1-2),3.1 1 3

1.2 กิจกรรมจัดนิทรรศการทางวิชาการ 1.1(1.1.2-4)

3.1,3.2

1.3 กิจกรรมLanguage Camp M.4 4 1,9 2 1,3 1.1(1.1.1-2),3.1 1 3

1.4 กิจกรรม Gifted English Camp 3 1,9 2 1,3 1.2,3.1-2 1 3

1.5 กิจกรรม Japanese Camp 4 1,9 2 1,3 1.1(1.1.1-2),3.1 1 3

1.6 กิจกรรมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ส าหรับ 1.1

นักเรียน ช้ัน ม.1-6 (ม.1-6 = 36,720Gifted )  (170x216) 3.1,3.3

1.7 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ 

(Study tour in Singapore)

1.8 กิจกรรมการศึกษาดูงานและส่งเสริม

หลักสูตรภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน

1.9 กิจกรรม Chinese Morning Talk 3 1 2 1,3 1.1(1.1.1)3.1,3.2 1 3

1.10 กิจกรรม Chinese One Day Camp 3 1 2 1,3 1.1(1.1.1)3.1,3.2 1 3

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

3 1,9 5 1,3 1 3

3 1,9 6 1,3 1 2,3

3 1,9 2 3 3.1,3.2 1 3

3 3.1,3.2 1 1,33 1,10 2,5

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

กลุม่สาระฯ ภาษาตา่งประเทศ

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และมีทกัษะแหง่ศตวรรษที ่2

2.1 กิจกรรมวันคริสต์มาส 3 1 2 1,3 1.1(1.1.1-2),3.1 2 1

2.2 กิจกรรมวันชาติฝร่ังเศส 3 1 2 1,3 1.1(1.1.1-2),3.1 1 3

2.3 กิจกรรมวันตรุษจีน 4 1,9 2 1,3 1.1(1.1.1-2),3.1 2 1

2.4 กิจกรรมวันทานาบาตะ 3 1 2 1,3 1.1(1.1.1-2),3.1 1 3

3 3.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 กิจกรรมความร่วมมือทางด้านภาษาวิชาการ 1.1(1.1.1-2)

และวัฒนธรรมกับองค์กรภายนอก(MOU) 3.1

3.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์การเรียน 2.5,2.6

การสอนภาษาต่างประเทศ 3.2

3.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อสอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

4 1,4 2 1,3 1 3

3 2,6 1,2 2,3 3 2

3 2 5 2 2.4 3 1

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



403 
  

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

สขุศึกษาและพลศึกษา

1 1.โครงการการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

 1.1 กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน 3 6 2 1 1.2,(1.2.4) 1 3

 1.2 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ 3 1 2 1 1.2,(1.2.4) 1 2

 1.3 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทย 3 1 2 1 1.2,(1.2.1,1.2.4) 1 2

 1.4 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาจังหวัด 3 1 2 1 1.2,(1.2.4) 1 2

 1.5 กิจกรรมคลินิคฟุตซอล ร่วมกับ เนช่ัน 

เทเลคอม เอฟซี (NT Telecom Futsal Club)

 1.6 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล 3 1 2 1 1.2,(1.2.4) 1 2

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และมีทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21

 2.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) 3 1 2 1 1.2,(1.2.4) 2 2

 2.2 กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 3 1 2 1 1.2,(1.2.4) 2 2

3 3.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

 3.1 กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ 6 4 1 2 2.4 3 2

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

3 1 2 1 1.2 (1.2.4) 1 2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

การงานอาชีพ

1 1.โครงการการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 3 1 1,5 3 3.1 1 3

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการของนักเรียน

1.3 กิจกรรมอบรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 3 9 5 1 1.1 1 3

1.4 กิจกรรมศึกษาดูงาน ด้านอาชีพ 3 9 5 1 1.1 1 3

2 2.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.1 กิจกรรมการจัดซ้ือและจัดซ่อมวัสดุ

ครุภัณฑ์ การงานอาชีพ

2.2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการ

และประชาสัมพันธ์ด้านการงานอาชีพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

3 4 2 2 2.5 3 1

3 4 5

2 9 2 1 1.1 1 2

1 1.1 3 1

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

คอมพิวเตอร์

1 1.โครงการการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยี 3 10 2 1 1.1 1 2

1.2 กิจกรรมค่ายอบรมพัฒนาทักษะการใช้เคร่ืองมือ

ทางเทคโนโลยี

1.3 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ 3,5 1 2 1,3 1.1.2,1.2.1-3 1,2 1.3,2.1

1.4 วันศรีบุณยาวิชาการ 3 2 2 1 1.1 3 2

1.5 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสร์

2 2.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.1 กิจกรรมเช่าอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 3 1 2 1 1.1 3 2

2.2 พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และจัดซ่อมวัสดุ

 ครุภัณฑ์

2.3 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

และคอมพิวเตอร์

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

3,5 1 2 1,3 1.1.2,1.2.1-3 1,2 1.3,2.1

3 10 2 1 1.1 1 3

3 2 2 1 1.1 3 2

3 1 2 1 1.1 3 2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

คอมพิวเตอร์

2 2.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.4 กิจกรรมเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนการสอน 3 3 3 1 1.1 3 2

2.5 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ 3 1 2 1 1.1 3 2

2.6 กิจกรรมพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ สืบค้นเฉลิมพระเกียรติ ร.9

2.7 กิจกรรมอุปกรณ์เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 3 1 2 1 1.1 3 2

2.8 กิจกรรมพัฒนาห้องสืบค้น 3 1 2 1 1.1 3 2

2.9 กิจกรรมปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ห้องเรียนพิเศษ

  อาคาร 9

2.10 กิจกรรมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

2.11 กิจกรรมล้างและซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ

( ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

1.13 3 3 1 3 2

3 4 2 2 2.4 3 2

3 1 2 1 1.1 3 2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1 1.โครงการการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมส่งครูเข้ารับการอบรมฯ 3 2 2 2 2.4 1 1

  1.1.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 3 2 2 2 2.4 1 1

  1.1.2 ผู้น ายุวกาชาด 3 2 2 2 2.4 1 1

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และมีทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21

2.1 กิจกรรมค่ายพักแรม ม.1,2,3 ผนวก ทัศนศึกษา 3 1 2 1 1.2 2 1

2.2 ทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามฯ 1 1 2 1 1.2 2 1

2.3 พิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" 1 1 2 1 1.2 2 1

2.4 วันสถาปนายุวกาชาดไทย 1 1 2 1 1.2 2 1

2.5 เข้าร่วมงานชุมนุมต่าง ๆ ลส.นน.ยว. 3 1 2 1 1.2 2 1

2.6 พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ 3 1 2 1 1.2 2 1

2.7 นิทรรศการ "ศรีบุณยาวิชาการ" 3 1 2 1 1.2 2 1

2.8 พิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด 3 1 2 1 1.2 2 1

2.9 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ 3 1 2 1 1.2 2 1

2.10 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 3 1 2 1 1.2 2 1

3 3. โครงการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 กิจกรรมล้างเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 1 เคร่ือง 3 6 1 2 2.6 3 2

ที่ โครงการ/กิจกรรม
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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งานแนะแนว

1 1. โครงการการยกระดบัคุณภาพทางการศึกษาสูม่าตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมการจัดประกวดแฟ้มสะสมผลงาน 1.1(1.1.4,1.1.6)

นักเรียน(Portfolio) 1.2(1.2.1,1.2.4)

1.2 กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนเรียนรวม 4 11,12 1,7 1 1.2(1.2.3) 1 3

2 2. โครงการพัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และมีทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21

2.1กิจกรรมการจัดวางตัวบุคคล ด้านการศึกษา  1.1(1.1.4)

อาชีพ ส่วนตัว และสังคม        (1.1.6)

 2.2 กิจกรรมบริการสนเทศและนิทรรศการ

แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ

2.3 กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์ 

(ครอบครัวอุปถัมภ์)

 - กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา 4 6,11 2,7 1 1.2(1.2.3) 2 2

 - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 4 6,11 2,7 1 1.2(1.2.3) 2 2

 - กิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 4 6,11 2,7 1 1.2(1.2.3) 2 2

 - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 4 6,11 2,7 1 1.2(1.2.3) 2 2

2 2

3 2 1,2,3 2 2

ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่

3

2,6 6 1,5 1 2 2

3 1 2 1 1

12.5,2.6

4 6,11 2,7 1 1.2(1.2.3)
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งานแนะแนว

3 3. โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โรงเรียน

และการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน

3.1 กิจกรรมปรับปรุงห้องแนะแนว 4 6 1 2 2.5 1 2

 หอ้งสมุด

1 1.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

 1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารนิเทศเพ่ือสนับสนุน

การบริหารการจัดการและการเรียนรู้

   1.1.1 จัดหาe Book จ านวน 80 ช่ือเร่ือง 3 1 6 2 2.5,2.6 3 2

   1.1.2 จัดหาหนังสือจ านวน 40 ช่ือเร่ือง 3 1 6 2 2.5,2.6 3 2

   1.1.3 จัดหาหนังสือพิมพ์ จ านวน 700 ฉบับ 3 1 6 2 2.5,2.6 3 2

   1.1.4 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับโปรแกรม

ห้องสมุด (SERVER)

   1.1.5 ปรับปรุงโปรแกรมห้องสมุด 3 1 6 2 2.5,2.6 3 2

   1.1.6 ค่ารักษาสภาพและซ่อมแซมครุภัณฑ์

  คอมพิวเตอร์

วาระ ข้อที่ที่ โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

นโยบาย สพฐ.

3 6 6 1 1.2(1.1.2) 3 1

3 2

3 1 6 2 2.5,2.6 3 2

3 1 6 2 2.5,2.6

3 23 1 6 2 2.5,2.6
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410 
  

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์

 หอ้งสมุด

1 1.โครงการการบริหารการจดัการศึกษาดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

    1.1.7 ค่าล้างเคร่ืองปรับอากาศ 3 1 6 2 2.5,2.6 3 2

 1.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

    1.2.1 จัดหารางวัลส าหรับกิจกรรม

สถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม ยทุธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. วาระ ข้อที่

มาตรฐานสถานศึกษา

3 1 6 2 2.5,2.6 3 2

ที่

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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1. ว่าที่ร้อยเอก ณัฐธนพงษ์  ทองพลับ   ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์                     ประธานกรรมการ 

2. นายสัมฤทธิ์   ผิวนิ่ม                  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                  กรรมการ 

3. ว่าที่ร้อยเอก วีรพล  แป้นพรหม        รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน        กรรมการ  

4. นายสุทธิพงษ์  ภาคทรวง                รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป          กรรมการ                 

5. นายวรพันธ์   โรจนรัต         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ           กรรมการและเลขานุการ 
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1. นายวรพันธ์  โรจนรัต               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณบุคคลและแผนงาน   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเขมจิรา  อชิรปรีชากูล    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                           กรรมการ 
3. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 กรรมการ 
4. นายดล  แจ่มจันทร์                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                        กรรมการ 
5. นายสุธี  ผลด ี                      หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                    กรรมการ 
6. นางสาวอรพรรณ  จันทร์นิ่ม       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ                    กรรมการ 
7. นายเอกชัย  ศรีบุญเรือง            หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ                             กรรมการ 
8. นางสาวสุภาวดี  ลุนพัฒน์       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         กรรมการ 
9. นางสาวปาริฉัตร  ภูพันธ์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                             กรรมการ 
10.นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา     หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           กรรมการ 
11.นางสาวศิรณี  พลเสนา    หัวหน้างานแนะแนว            กรรมการ 
12.นางสาวสุธิดา  อินทนาศักดิ์  หัวหน้างานห้องสมุด            กรรมการ 
13.นางสาวปรารถนา  ศรัณย์ชล       หวัหน้างานควบคุมภายใน           กรรมการ 
14.นางสาวอมรรัตน์  ทองจันทร์       กลุ่มบริหารงานงบประมาณบุคคลและแผนงาน                      กรรมการ              
15.นางสาวจิดานันท ์ สวนคล้าย       หวัหน้างานการเงิน                                                        กรรมการ 
16.นางสาวอังสณา  น้ าทอง            หวัหน้างานพัสดุ                                                            กรรมการ 
17.นางจันทนา   อานมณี               หวัหน้างานแผนงาน                                         กรรมการและเลขานุการ 
18.นางสาวอรวรรณ  ปาลานุพันธ์     เจ้าหน้าที่งานแผนงาน                                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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