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ค ำอนุมัติ 
 
 

           แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้จัดท าขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ของโรงเรียนศรีบุณยานนท์  และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ข้าพเจ้าจึงขอรับรองให้
ความเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี 2565  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 

  
 

                                                           (นางพรรษชล  บุญคง) 
                                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

                                                                              โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
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ค ำน ำ 
 

 โรงเรียนศรีบุณยานนท์  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการด าเนินงาน และขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้  มีสาระส าคัญประกอบด้วย 4 ส่วน 
 ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ส่วนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนท่ี 3 รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 และ
ส่วนท่ี 4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้  จะบรรลุผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีก าหนดได้ 
ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนศรีบุณยานนท์  ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษา
ภายนอก  เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ และเป็นสากล 
 

 

(นายสัมฤทธิ์  ผิวนิ่ม) 
      รองผู้อ านวยการรักษาการในต าแหน่ง 

                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
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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 
ที่นักเรียนศรีบุณยานนท์จะส าเร็จการศึกษา
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แผนผังอำคำรต่ำงๆ ของโรงเรียนศรีบุณยำนนท ์
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             ประวัติโรงเรียนศรีบุณยำนนท์ 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนศรีบุณยำนนท์   ตั้งอยู่ที่ 211  ถนนนนทบุรี ต าบลสวนใหญ่  อ าเภอเมือง

นนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี เดิมชื่อว่า “โรงเรียนวัดท้ายเมือง”   ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2451  

ด้วยความคิดริเริ่มของ หลวงพ่อพระครูเดช ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ร่วมกับพระยาสยามนนทเขตขยัน  

ปลัดจังหวัดนนทบุรีในสมัยนั้น และเปิดท าการสอนในระดับประถมศึกษา โดยมีครูชอบ  มีชูเวท เป็นครูใหญ่ 

  ในปี พ.ศ.2476 ทางราชการได้ยกฐานะโรงเรียนวัดท้ายเมืองขึ้นเป็น โรงเรียนประจ า

จังหวัดนนทบุรี  ใช้อักษรย่อว่า น.บ.1 โรงเรียนเปิดท าการสอนถึงระดับมัธยมศึกษา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2470 

ได้สร้างอาคารเรียนถาวรหลังแรก เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อพระครูเดช พระ

ยาศิริชัยบุรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขุนศิริแมน จ่าศาลจังหวัดนนทบุรี  และนายซิวซิงอ๊วน ศรีบุญเรือง 

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

พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 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 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ได้รับการคัดเลือกจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็น โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนศรีบุณยานนท์   
มีผู้บริหารจ านวน 23 คน ในปีปัจจุบัน นายสัมฤทธิ์  ผิวนิ่ม รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
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               ประวัติพระครูเดช 

 

 

 
 

                   
 

 

            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 เมื่อ พ.ศ. 2426  

ท่านได้กลับมาอยู่กับหลวงพ่อเนียม ณ วัดท้ายเมือง เพ่ือมาปฏิบัติรับได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง ด้าน
การศึกษา ท่านได้สอนหนังสือแก่เด็กๆ บุตรชาวบ้านในสมัยนั้น  พ.ศ.2438 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในสมัย
นั้นได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นในวัด และแต่งตั้งให้ท่านพระครูเดช  เป็นกรรมการการศึกษา และบริหาร
การศึกษาขึ้น ในวัดท้ายเมือง ตั้งโดยเป็นโรงเรียนเล็กๆ ใช้ศาลาการเปรียญหลังเก่าของวัดเป็นที่เรียนหนังสือ มี
เด็กมาเรียนมากขึ้น ท าให้สถานที่เรียนไม่เพียงพอ ท่านจึงพยายามขยายที่เรียนโดยเชิญชวนชาวบ้าน และผู้มีจิต
ศรัทธาร่วมบริจาคเพ่ือก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นสถานที่เรียนมั่นคงขึ้น ตั้งชื่อว่า โรงเรียนวัดท้ายเมือง เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2451 ต่อมาโรงเรียนเจริญขึ้น จึงโอนเป็นของกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนศรีบุณยา
นนท์ โรงเรียนประจ าจังหวัดนนทบุรี  ท่านพระครูเดชท่านมีพระคุณอันสูงส่งที่ได้ช่วยให้บุตรหลานมีการศึกษา
เป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านศาสนาท่านมีศีล จารวัตรน่าเลื่อมใส ตั้งมั่นในศีลธรรมเสมอมา พ.ศ. 
2478 กระทรวงศึกษาธิการ และกรรมการศึกษาได้มอบต าแหน่งพัดยศให้ท่านเป็น“พระครูเดช” ในบั้นปลายชีวิต แม้
ท่านจะชราภาพท่านท าประโยชน์แก่สังคมมิได้ขาด ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดท้ายเมือง ให้มีบริเวณร่มรื่นน่าปฏิบัติ
ธรรม และออกทุนทรัพย์ปฏิสังขรณ์วัดอ่ืนๆ เช่นวัดน้อย อันเป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดนนทบุรี อีกด้วย 

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

2479 ขึ้น 3 ค่ า เดือนอ้าย ปีชวด ท่านได้ถึงแก่มรณภาพ สิริรวมอายุ 75 ปี  
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หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 

 

• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

• วัดท้ายเมือง 

• มูลนิธิศรีบุณยานนท์ 

• สมาคมศิษย์เก่าศรีบุณยานนท์ 

• สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 

• คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

• มูลนิธิบุญช่วย - ลัดดาวัลย์ ๒ 

• โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 

• ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี 

• ศูนย์สะเต็มศึกษา 

• ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.1 วิชาชีววิทยา 

• มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

• สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

• มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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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 ำนกังำนงบประมำณ 
 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 3 - 3 

คร-ูอาจารย์ 25 68 93 

ครูอัตราจ้างอบจ. 8 7 15 

ลูกจ้าง สพฐ. - 2 2 

ครูต่างชาติ 3 3 6 

ลูกจ้างส านักงาน 2 9 11 

พนักงานราชการ 2 - 2 

ลูกจ้างประจ า 3 - 3 

ลูกจ้างชั่วคราว 5 1 6 

รวม 51 90 141 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่  10 พฤษภำคม 2565 

 

 

ข้อมูลบุคลำกร 
 

แผนภูมแิสดงข้อมลูบุคลำกร 
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ประเภทบุคลำกร ชำย หญิง รวม 
ฝ่ายบริหาร 3 - 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2 - 11 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 15 20 35 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 11 16 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2 15 17 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 4 3 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 2 8 10 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 5 8 13 
อ่ืนๆ (กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สนับสนุนการสอน) - 6 6 

รวม 44 81 125 
 

 
          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภำคม 2565 

 

 

ข้อมูลครูจ ำแนกตำมสำยงำน 

 

แผนภูมแิสดงจ ำนวนครจู ำแนกตำมสำยงำน 
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ต ำแหน่ง 
จ ำนวน 

ชำย หญิง รวม 

ครู คศ.4 - - - 

ครู คศ.3 3 12 15 

ครู คศ.2 7 15 22 

ครู คศ.1 14 33 47 

ครูผู้ช่วย 3 9 12 

รวม 27 69 96 

 
                    

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภำคม 2565 

 

 
 

ข้อมูลครูจ ำแนกตำมต ำแหน่ง 
 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนครูจ ำแนกตำมต ำแหน่ง 
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ระดับชั้น ชำย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที ่1 222 193 415 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 225 212 437 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 222 200 422 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 185 189 374 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 161 178 339 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 142 168 310 

รวม 1,157 1,140 2,297 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภำคม 2565 

 

 

 

ข้อมูลนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้น 

 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดบัช้ัน 
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แผนภูมิแสดงจ ำนวนบุคลำกรทั้งโรงเรียน 

 

. 
 

ประเภทบุคลำกร 
จ ำนวน 

ชำย หญิง รวม 

ผู้บริหำร 3 - 3 

ครู-อำจำรย์ 25 68 93 

ครูอัตรำจ้ำง อบจ. 8 7 15 

ลูกจ้ำง สพฐ. - 2 2 

ครูต่ำงชำติ 3 3 6 

ลูกจ้ำงส ำนักงำน 2 9 11 

พนักงำนรำชกำร 2 - 2 

ลูกจ้ำงประจ ำ 3 - 3 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 5 1 6 

นักเรียน 1,157 1,140 2,297 

รวม 1,208 1,230 2,438 

  
 

 

 

 
 

  

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภำคม 2565 

 

 

ข้อมูลบุคลำกรทั้งโรงเรยีน 

 



13 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

โรงเรียนศรีบุณยำนนท์
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วิสัยทัศน์โรงเรียนศรีบุณยำนนท์ 
 

 

“โรงเรียนคุณธรรม  สร้ำงคนคุณภำพ  ตำมมำตรฐำนสำกล” 
 

นิยำมค ำ   
 

โรงเรียนคุณธรรม   หมำยถึง   โรงเรียนจัดการเรียนการสอน เน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
8 ประการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

 

คนคุณภำพ  หมำยถึง   ครูมีคุณภาพ เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน                                              
มำตรฐำนสำกล  หมำยถึง   การบริหารจัดการศึกษา  ด้วยระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา 
ภายนอกของ สมศ.สู่คุณภาพมาตรฐานสากล  และผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 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 

 

ส่วนที่  2 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำโรงเรียนศรีบุณยำนนท์ 
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วัฒนธรรมองค์กร 
 

 
 

 
 

 
 

H Human  คน 
 

A Ability  ความสามารถ 
 

P Participation การมีส่วนร่วม 
 

P Performance การท าให้ส าเร็จ มีประสิทธิภาพ 
 

Y Yield  เป็นที่ยอมรับ 
 

 
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 
 

 

 

รักเกียรติ รักงาน บริการอย่างกัลยาณมิตร 

 

รูปแบบกำรบริหำรสถำนศึกษำ HAPPY MODEL           
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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 2565 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม 
โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
กิจกรรมดังนี้ 
   

-     กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ (อย.น้อย) 
- กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย 
- กิจกรรมปรับภูมิทัศน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
- กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว พลังงานสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนสะอาด 
- กิจกรรมท ารั้วลานจอดรถบ้านพักครู 
- กิจกรรมสร้างทางเชื่อมอาคาร 7 ถึง อาคาร 9  
- กิจกรรมจัดเก็บขยะมูลฝอย 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานและส่งเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน     
- กิจกรรมกิจกรรมส่งครูเข้ารับการอบรมฯ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ,ผู้น ายุวกาชาด 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีสากล 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางนาฏศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่3 

รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล  
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสู่ควำมเป็นเลิศทุกระดับ 
โครงกำร กำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
กิจกรรมดังนี้ 

 

- กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 
- กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น 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 
- กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
- 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 
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON HAND  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส   

โคโรนา 2019 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯภาษาไทย 
- Maths 5 นาท ี
- Maths Café 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีไทย 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีสากล 
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- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางนาฏศิลป์ 
- กิจกรรมศรีบุณยาวิชาการ  
- กิจกรรมติวเข้มโค้งสุดท้าย O-NET วิทยาศาสตร์  
- กิจกรรมจัดท าคลังข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และศรีบุณยาวิชาการ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 
- กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมีประจ าห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ส านักงาน และสื่อการสอน 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ SB Sci-Gifted Camp 2022  (ม.4-6) ของห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย ,พสวท. 
- กิจกรรมเสริมความรู้พิเศษ (ม.4-6) ของห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย,พสวท. 
- กิจกรรมค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ม.4และม.5) ของห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย 
- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (ม.5 - 6) ของห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย 
- กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ (ม.4-6)  ของห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย 
- กิจกรรม Create the Future U (ม.4-6) ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย 
- กิจกรรมค่ายบูรณาการ (ม.4-6) ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย,พสวท. 
- กิจกรรมค่ายฤดูร้อน (ม.4-6) ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย,พสวท 
- กิจกรรมอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน ส าหรับงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
- กิจกรรมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก 
- กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 
- กิจกรรมวันศรีบุณยาวิชาการ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 
- กิจกรรมค่ายสังคมศึกษา  
- กิจกรรม Challenge Party ของเล่นเชิงวิทย์คิดอย่าง STEM 
- กิจกรรม สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
- กิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ  
- กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทย 
- กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาจังหวัด 
- กิจกรรมคลินิกฟุตซอล ร่วมกับ CAT Futsal Club 
- กิจกรรมส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล 
- กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยบูรณำกำรรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย 
โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
 

กิจกรรมดังนี้ 

- กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ (อย.น้อย) 
- กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย 
- กิจกรรมปรับภูมิทัศน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
- กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว พลังงานสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนสะอาด 
- กิจกรรมท ารั้วลานจอดรถบ้านพักครู 
- กิจกรรมสร้างทางเชื่อมอาคาร 7 ถึง อาคาร 9  
- กิจกรรมจัดเก็บขยะมูลฝอย 
- กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงประชาสัมพันธ์โรงเรียน อาคาร 3,4,7 และ สนามกีฬา 
- กิจกรรมพัฒนาห้องอัดเสียง 
- กิจกรรมติดตั้งระบบเครื่องเสียงใต้อาคาร 8 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องควบคุมระบบภาพและเสียงหอประชุมอาคาร 84 ปี 
- กิจกรรมปรับปรุงระบบเครื่องเสียงและโทรทัศน์โรงอาหาร 
- กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 
- กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น 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 
- กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
- กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมรับนักเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 
- กิจกรรมวันวิชาการ (ศรีบุณยาวิชาการ) 
- กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้น ม.3, ม.6 
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
- กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 
- กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน 
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- กิจกรรมเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปัจฉิมนิเทศ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียน ชั้น ม.6 
- กิจกรรมการน าเสนอผลงานนักเรียนรายวิชาการ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 

Study : IS) ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON HAND  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส   

โคโรนา 2019 
- กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาการอ่านการเขียน 
- กิจกรรม Gifted Summer Camp 65 ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น  
- กิจกรรม เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- กิจกรรม English One day Camp 65 ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- กิจกรรม Gifted Robot Camp 65 ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- ค่ายวิชาการบ้านสิรินธร ปทุมธานี ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- ค่ายวิชาการเรียนวิทย์มองดาว ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น ม.1-3 ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- เรียนรู้ชีวิตวิถีไทย ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- ค่ายศึกษาสิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช จ.นครราชสีมา ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- จัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ และซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์ ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- Sci-Math Problems 65 (ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
- กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางทัศนศิลป์ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรีไทย 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรีสากล 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางนาฏศิลป์ 
- กิจกรรมศรีบุณยาวิชาการ 
- กิจกรรมติวเข้มโค้งสุดท้าย O-NET วิทยาศาสตร์  
- กิจกรรมจัดท าคลังข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และศรีบุณยาวิชาการ 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 
- กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมีประจ าห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ส านักงาน และสื่อการสอน 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ SB Sci-Gifted Camp 2022  (ม.4-6) ของห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย ,พสวท. 
- กิจกรรมเสริมความรู้พิเศษ (ม.4-6) ของห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย,พสวท. 
- กิจกรรมค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ม.4และม.5) ของห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย 
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- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (ม.5 - 6) ของห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย 
- กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ (ม.4-6)  ของห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย 
- กิจกรรม Create the Future U (ม.4-6) ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย 
- กิจกรรมค่ายบูรณาการ (ม.4-6) ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย,พสวท. 
- กิจกรรมค่ายฤดูร้อน (ม.4-6) ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย,พสวท 
- กิจกรรมอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน ส าหรับงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมค่ายสังคมศึกษา  
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมจัดนิทรรศการทางวิชาการ กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรม Language Camp M.4  
- กิจกรรม Japanese Camp  
- กิจกรรม สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
- กิจกรรม การศึกษาดูงานและส่งเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน 
- กิจกรรม Chinese Morning Talk  
- กิจกรรม Chinese One Day Camp 
- การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระฯสุขศึกษา และพลศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 
- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมการจัดประกวดแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Portfolio)  
- กิจกรรมการการดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนเรียนรวม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

กิจกรรมดังนี้ 
-  ตรวจสุขภาพนักเรียน 
- ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) 
-     บริจาคโลหิต 

  --      บริการสุขภาพ (จัดซื้อยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์)   

  -     ปรับพฤติกรรมสุขภาพ 

  -    กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 -    กิจกรรมโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนน้อง       -     

- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น    ม.1,ม.4 
- กิจกรรมพิธีอ าลาครู นักเรียนระดับชั้น ม.3 
- กิจกรรมพิธีอ าลาครู นักเรียนระดับชั้น ม.6 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
- กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว 
- กิจกรรมศูนย์เครือข่ายจัดระเบียบนักเรียนนักศึกษาทั่วไป 
- กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) 
- กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
- กิจกรรมคนดีศรีบุณย์ 
- กิจกรรมค่ายภาษาพาเพลิน 
- Gifted Summer Camp 65 
- เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- English One day Camp 65 ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- Gifted Robot Camp 65  
- ค่ายวิชาการบ้านสิรินธร ปทุมธานี  
- ค่ายวิชาการเรียนวิทย์มองดาว  
- สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น ม.1-3 
- เรียนรู้ชีวิตวิถีไทย 
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- ค่ายศึกษาสิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม สะแกราช จ.นครราชสีมา 
- ปลูกจิตส านึกในการสร้างเสริมดูแลสุขภาพและพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมส าหรับเด็ก

ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- STEM Play & Learn ให้เพลินกันไปส าหรับชั้นส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
- Sci-Math Problems 65 (ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)  
- สุดยอดนักคณิต 
- กิจกรรม One day camp บูรณาการวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ม.5 
- กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย (ม.ต้น) 
- กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์นอกสถานที่ 
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ จังหวัดนนทบุรี (ม.4-5) 
- กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานส าหรับนักเรียนโครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.6) 
- กิจกรรมการน าเสนอโครงงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.4-6) 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องห้องเรียนพิเศษ (ม.4-6) 
- กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานส าหรับนักเรียนโครงการ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (ม.5-6) 
- กิจกรรมประชุมวิชาการ พสวท. (ม.6) 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (ม.4 – ม.6) 
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี  
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 
- กิจกรรมวันอาเซียน 
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
- กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- กิจกรรม STEM Education สัปดาห์วิทยาศาสตร์/ ศรีบุณวิชาการ 
- กิจกรรมเปิดโลกสะเต็ม (STEM) โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง 
- กิจกรรม วันคริสต์มาส 
- กิจกรรม วันชาติฝรั่งเศส  
- กิจกรรม วันตรุษจีน 
- กิจกรรม วันทานาบาตะ 
- กิจกรรมปลูกจิตส านึกในการสร้างเสริมดูแลสุขภาพและพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมส าหรับ

เด็กห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
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- กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ 
- กิจกรรมค่ายพักแรม ม.1,2,3 ผนวกทัศนศึกษา 
- ทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามฯ  
- พิธีถวายราชสดุดี 
- วันสถาปนายุวกาชาดไทย 
- เข้าร่วมงานชุมนุมต่าง ๆ ลส.นน.ยว. 
- พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ 
- นิทรรศการ "ศรีบุณยาวิชาการ" 
- พิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด 
- กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 
- กิจกรรมการจัดวางตัวบุคคลด้านการศึกษาอาชีพ ส่วนตัวและสังคมการจัดทุนการศึกษา การ

ติดตามผล การส่งเสริมอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อ   
- กิจกรรมบริการสนเทศและนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 
- กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์(ครอบครัวอุปถัมภ์) 

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

- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมคัดกรองและพัฒนาช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมพบครูของลูก (Classroom meeting) 
- กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 
- การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) 
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
- กิจกรรมการจัดวางตัวบุคคลด้านการศึกษาอาชีพ ส่วนตัวและสังคมการจัดทุนการศึกษา การ

ติดตามผล การส่งเสริมอาชีพอิสระ และการศึกษาต่อ   
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ 1 บริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้ HAPPY MODEL ในกำรขับเคลื่อนควำมส ำเร็จสู่มำตรฐำนสำกล  
โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
กิจกรรมดังนี้ 

- กิจกรรมบริหารทรัพยากรส านักงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
- กิจกรรมจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง และบ ารุงยานพาหนะ 
- กิจกรรมบ ารุงรักษาห้องประชาสัมพันธ์ ห้องครูเวร 
- กิจกรรมบ ารุงรักษา ล้างแอร์หอประชุม 84 ปี และห้องประชุมโรงเรียน 
- กิจกรรมรักษาความสะอาด 
- กิจกรรมบ ารุงรักษาลิฟต์ 
- กิจกรรมรักษาคุณภาพโรงเรือนน้ าดื่ม 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพระบบประปา 
- กิจกรรมบ ารุงรักษาพัฒนาอาคารสถานที่ 
- กิจกรรมสุขสันต์วันปีใหม่รั้วม่วง-ชมพู 
- สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 
- กิจกรรมซ่อมบ ารุง ท าความสะอาดผ้าม่านห้องประชุมโรงเรียน และห้องผู้อ านวยการ 
- กิจกรรมจัดสร้างพ้ืนที่ทางเดินหลังห้องน้ า 
- กิจกรรมปรับปรุงเสาธงชาติ 
- ปรับปรุงหอประชุม 84 ปี  
- กิจกรรมปรับปรุงกระดานไวท์บอร์ด แบบเปิด-ปิด 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน 8425 
- กิจกรรมปรับปรุงสายโทรศัพท์  
- กิจกรรมฉีดพ่นสารก าจัดปลวก  
- กิจกรรมปรับปรุงหลังคาโดมลานอเนกประสงค์ 
- กิจกรรมปรับปรุงเคาน์เตอร์โรงอาหาร และร้านถ่ายเอกสาร 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องทองศรี 
- กิจกรรมปรับปรุงอาคารบ้านพักครู  
- กิจกรรมปรับปรุงห้องอาหารครู โรงอาหาร  

กิจกรรมปรับปรุงเรือนเกษตร  
- กิจกรรมจัดสร้างหลังคาทางเดินและประตูโรงเรียน 
- กิจกรรมถมพ้ืนที่หน้าดินลานจอดรถบ้านพักครู 
- วารสารศรีบุณสาร เล่มที่ 42 - 2,500 เล่ม  
- คู่มือนักเรียน 1,000 เล่ม 
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- จัดท าของที่ระลึกสมาคมผู้ปกครอง และครู   2,500 ชิ้น (ปีใหม่) 
- ป้ายไวนิล ตัวอักษรสติ๊กเกอร์โฟม  2,500 ชิ้น 
- จัดท าและซ่อมบ ารุงป้ายบอกสถานที่ในโรงเรียน 
- ตรวจสุขภาพครูบุคลากร 
- บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องพยาบาล 
- ปรับปรุงห้องพยาบาล 
- บริหารทรัพยากรส านักงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- จัดท าระบบข้อมูลงานทะเบียนนักเรียน 
- กิจกรรมน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
- จัดซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ 
- จัดซื้อจัดจ้างเอกสารการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 
- จัดซื้อวัสดุส านักงานวิชาการ 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานปีการศึกษา 2565 
- จัดซื้อวัสดุและเอกสารทางการเงินเพื่อระบบบริหารงานการเงินและบัญชี 
- จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 
- จากใจถึงใจ (ของขวัญวันเกิด) 
- จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา/ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
- สารสนเทศโรงเรียน 
- สร้างพลังบวก (รางวัลครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดี และดีเด่น) 
- รางวัลผู้ช่วยเหลือโรงเรียนดีเดน่ 
- มุทิตา คารวัญชลี 
- คิดนอกกรอบ ความรู้นอกรั้ว (ศึกษาดูงาน) 
- การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา  

- จ้างครู งบ อบจ. 
- จ้างครูและเจ้าหน้าที่ งบ สพฐ. 
- จ้างครูและเจ้าหน้าที่ งบรายได้สถานศึกษา 
- การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 
- ผ้าไทยใส่สนุกตามวิถีชุมชนคนนนทบุรี (เสื้อ) 
- เติมใจให้กัน ก่อนเกษียณ 
- การประเมินผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว PA) 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
- ศรีบุณยานนท์ โรงเรียนสุจริต 
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- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 -2570 และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2566 

- ประเมินสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกประเภท และงานโครงการพิเศษอ่ืนๆ 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2565  

เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2566 
- ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 
- ประชุมประจ าเดือนกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของส านักงานผู้อ านวยการ 
- กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องสืบค้น และห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงาน พสวท. 
- กิจกรรมการจัดซื้อและจัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ การงานอาชีพ 
- กิจกรรมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ด้านการงานอาชีพ 
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
 

กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบกำรใช้สื่อเทคโนโลยี สำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำร - 
     จัดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

กิจกรรมดังนี้ 
 

- กิจกรรมสุขสันต์วันปีใหม่รั้วม่วง-ชมพู 
- กิจกรรมปรับปรุงเสาธงชาติ 
- กิจกรรมปรับปรุงกระดานไวท์บอร์ด แบบเปิด-ปิด 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน 8425 
- บริหารทรัพยากรส านักงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
- กิจกรรมน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
- จัดซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ 
- จัดซื้อจัดจ้างเอกสารการวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 
- จัดซื้อวัสดุส านักงานวิชาการ 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานปีการศึกษา 2565 
- จัดซื้อวัสดุและเอกสารทางการเงินเพื่อระบบบริหารงานการเงินและบัญชี 
- จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 
- จากใจถึงใจ (ของขวัญวันเกิด) 
- จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา/ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
- สารสนเทศโรงเรียน 
- สร้างพลังบวก (รางวัลครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดี และดีเด่น) 
- รางวัลผู้ช่วยเหลือโรงเรียนดีเดน่ 
- มุทิตา คารวัญชลี 
- คิดนอกกรอบ ความรู้นอกรั้ว (ศึกษาดูงาน) 
- จ้างครู งบ อบจ. 
- จ้างครูและเจ้าหน้าที่ งบ สพฐ. 
- จ้างครูและเจ้าหน้าที่ งบรายได้สถานศึกษา 
- การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) 
- ผ้าไทยใส่สนุกตามวิถีชุมชนคนนนทบุรี (เสื้อ) 
- เติมใจให้กัน ก่อนเกษียณ 
- ศรีบุณยานนท์ โรงเรียนสุจริต 
- ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 
- ประชุมประจ าเดือนกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม 
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- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของส านักงานผู้อ านวยการ 
- กิจกรรมพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย 
- กิจกรรมพัฒนาระบบจัดท าฐานข้อมูลและบัตรนักเรียน 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ และห้องสมุดภาษาไทย 
- กิจกรรมซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ครุภัณฑ์ 
- จัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ และซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์ ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
- กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
- ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง ดูแล ห้องศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคกลางตอนบน 
- กิจกรรม ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องสืบค้นข้อมูลสุขศึกษา และพลศึกษา 
- กิจกรรมศรีบุณยาวิชาการ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 
- กิจกรรมเช่าอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 
- พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2และ 3 
- กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่าย WiFi เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน 
- กิจกรรมเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
- กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ 
- กิจกรรมซ่อมและจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
- กิจกรรมปรับปรุงระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 
- กิจกรรมล้างและซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 
- กิจกรรมซ่อมเครื่องกรองน้ า 
- กิจกรรมล้างเครื่องปรับอากาศจ านวน 1 เครื่อง 
- กิจกรรม น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
- กิจกรรมการจัดบรรยากาศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (ปรับปรุงห้องแนะแนว) 
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- กิจกรรมพัฒนาระบบสารนิเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดหารและการเรียนรู้ 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดหมู่หนังสือ 
- กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

กิจกรรมดังนี้ 
 

- จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 
- จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา/ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
- ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 
- ประชุมประจ าเดือนกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม 
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของส านักงานผู้อ านวยการ 
- กิจกรรมศรีบุณยาวิชาการกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
- กิจกรรม ความร่วมมือทางด้านภาษาวิชาการ และวัฒนธรรมกับองค์กรภายนอก (MOU) 
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สรุปโครงกำร/งบประมำณ 

ประจ ำปี 2565/ผู้รับผิดชอบ 
จ ำแนกตำมกลุ่มบริหำร 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ปีงบประมำณ 2565 
 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
โครงกำร 1. ยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะ  
     ความเป็นเลิศทางวชิาการ 
     (งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน) 

100,000 (เงินอุดหนุน) 
80,000 (สวัสดิการวิชาการ) 

นางสาวสุมิตรี  มูสิกพันธุ ์
 

พ.ค. 65 – ธ.ค. 65  

1.2 กิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนกัเรียน  
     ระดับชัน้ ม.1, ม.4  

เก็บจากผู้ปกครองนักเรียน นายสธุี  ผลด ี
 

เม.ย. 66  

1.3 กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์   
     นักเรียนระดับชัน้ ม.1-ม.3 

เก็บจากผู้ปกครองนักเรียน นายสธุี  ผลด ี
 

มิ.ย. 65 – ส.ค. 65 
พ.ย. 65 – ม.ค. 66 

 

1.4 กิจกรรมวันเกียรติยศ 23,500 (เงินอุดหนุน) 
5,500 (สวัสดิการวิชาการ) 

นางสาวศิรณี  พลเสนา ก.พ. 66  

1.5 กิจกรรมการส่งเสริมการสอบ O-NET  
     นักเรียนระดับชัน้ ม.3 

17,000 (เงินอุดหนุน) 
5,400 (สวัสดิการวิชาการ) 

นางสาวนุชรา  กลุรักษา พ.ย. 65 – ม.ค. 66  

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

45,000 (เงินอุดหนุน) 
 

นางสาวนุชรา  กลุรักษา พ.ย. 65 – ก.พ. 66  

1.7 กิจกรรมพัฒนาแผนการจัด 
     การเรียนรู้  

2,000 (สวัสดิการวิชาการ) นางสาวสุมิตรี  มูสิกพันธุ ์
 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66  

1.8 กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการ 
     บริหารงานวชิาการ 

25,000 (สวัสดิการวิชาการ) นางสาวศิรณี  พลเสนา พ.ค. 65 – มี.ค. 66  

1.9 กิจกรรมอบรมครูและบุคลากร  
     ทางการศึกษา 

14,000 (เงินอุดหนุน) 
2,000 (สวัสดิการวิชาการ) 

นางสาวสุมิตรี  มูสิกพันธุ ์
 

พ.ค. 65- ส.ค. 65  

1.10 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3,000 (สวัสดิการวิชาการ) นางสาวเยาวพา  ไชยวรรณ ส.ค. 65, ก.พ. 66  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ปีงบประมำณ 2565 
 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
โครงกำร 1. ยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
1.11 กิจกรรมรับนักเรียนระดับชั้น  
       ม.1 และ ม.4 

5,000 (เงินอุดหนุน) นางสาวศิรณี  พลเสนา ก.พ. – เม.ย. 66  

1.12 กิจกรรมวันวิชาการ  
       (ศรีบุณยาวิชาการ) 

25,000 (เงินอุดหนุน) นางสาวศิรณี  พลเสนา ก.พ. 66  

1.13 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร  
      นักเรียนระดับชั้น ม.3, ม.6 

4,000 (สวัสดิการวิชาการ) นางสาวนุชรา  กุลรักษา มี.ค. 66  

1.14 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียน   
       ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 

5,000 (สวัสดิการวิชาการ) นางสาวศิริพร  แหยมประเสริฐ 
 

ก.ย. – ต.ค. 65 
ก.พ. – มี.ค .66 

 

1.15 กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 
       - นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
       - นิเทศสัญจร 

10,000 (สวัสดิการวิชาการ)  
นางสาวศิริพร  แหยมประเสริฐ      

นางสาวสุมิตรี  มูสิกพันธุ์ 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66  

1.16 กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน -- นางสาวกรรณิกา  รสหอม พ.ค. 65 – มี.ค. 66  
1.17 กิจกรรมเข้าค่ายยกระดับ 
       ผลสัมฤทธิ์ ปัจฉิมนิเทศ  
       และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   
      นักเรียนระดับชั้น ม.6 

204,580 (เงินอุดหนุน) 
294,220 (เงินพัฒนาผู้เรียน) 

นางสาวนุชรา  กุลรักษา ธ.ค. 65 - ก.พ. 66  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ปีงบประมำณ 2565 
 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
โครงกำร 1. ยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
1.18 กิจกรรมการน าเสนอผลงาน 
       นักเรียนรายวิชาการศึกษา 
       ค้นคว้าด้วยตนเอง  
       (Independent Study: IS)  
       ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

40,500 (เงินอุดหนุน) 

1,500 (สวัสดิการวิชาการ) 

นางสาวนุสบา เหมกุล 
 

พ.ค. 65 - ก.พ. 66 
 

 

1.19 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 5,000 (เงินอุดหนุน) นางสาวชนานันท์  กิมิเส พ.ค. 65 - ก.พ. 66  
1.20 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ On Hand ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

100,000  
(พัฒนาผู้เรียนเหลือจ่าย) 

นางสาวสุมิตรี  มูสิกพันธุ์ พ.ค. 65 – มี.ค. 66  

โครงกำร 2. พัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
2.1 กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ 
     โรงเรียน 

30,000 (เงินอุดหนุน) นางภัทราวดี  ชัยยะสมบูรณ์ พ.ค. 65 - ก.พ. 66  

2.2 โรงเรียนพ่ี – โรงเรียนน้อง 29,280 (งบรายได้) นางสาวศิรณี  พลเสนา พ.ค. 65 – ม.ค. 66  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ปีงบประมำณ 2565 
 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
โครงกำร 3. กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
3.1 บริหารทรัพยากรส านักงาน 123,500 (เงินอุดหนุน) นางสาวศิรณี  พลเสนา พ.ค. 65 – มี.ค. 66 160,000 

(เงินอุดหนุน 20%) 
3.2 จัดท าระบบข้อมูลงานทะเบียน 
     นักเรียน 

-- นางสาวนุชรา  กุลรักษา พ.ค. 65 – มี.ค. 66  

3.3 น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ 
     ในการบริหารจัดการ 

460,000 (เงินอุดหนุน) นางสาวศิรณี  พลเสนา พ.ค. 65 – มี.ค. 66  

3.4 จัดซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ 8,000 (เงินอุดหนุน) นางสาวศิรณี  พลเสนา พ.ค. 65 - เม.ย. 66  
3.5 กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างเอกสาร 
     การวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 

45,060 (เงินอุดหนุน) นางสาวสุมิตรี  มูสิกพันธุ์ พ.ค. 65 – มี.ค. 66  

3.6 จัดซื้อวัสดุส านักงานวิชาการ 900,000 
(พัฒนาผู้เรียนเหลือจ่าย) 

นางสาวอรุณี  ปานชาลี พ.ค. 65 – เม.ย. 66  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน ปีงบประมำณ 2565 
 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
1.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน 
ปีการศึกษา 2565 

800,000 นางสาวอังสณา น้ าทอง   เมษายน 2565 –  กุมภาพันธ์ 
2566 

 

1.2 จัดซื้อวัสดุและเอกสารทางการเงิน
เพ่ือระบบบริหารงานการเงินและบัญชี 

10,000 
 

นางสาวจิดานันท์  สวนคล้าย 
 

เมษายน 2565 –  กุมภาพันธ์ 
2566 

 

1.3 จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์กลุ่ม
บริหารงานงบประมาณ บุคคล          
และแผนงาน 

100,000 
 

นางสาวรัตติกาล ไวจ าปา 
 

   22 มีนาคม 2565 – 7 
มีนาคม 2566 

 

1.4 จากใจถึงใจ 85,000 นางสาวรัตติกาล ไวจ าปา พฤษภาคม  2565 – เมษายน  
2566 

 

1.5 การจัดประชุมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา /คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

45,500 
 
 

นางสาวรัตติกาล ไวจ าปา 22 มีนาคม 2565 – 7 มีนาคม 
2566 

 

 

1.6 สารสนเทศ 2,000 นางสาวศิริวรรณ กิจเจตน ี พฤษภาคม 2565 – มีนาคม  
2566 

 

1.7 สร้างพลังบวก 50,000 นางสาวจิราพร  จินดาโรจน์ เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 
2566 

 

1.8 รางวัลผู้ช่วยเหลือโรงเรียนดีเด่น 10,000 นางพิมนิพา  โลจายะ เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 
2566 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน ปีงบประมำณ 2565 
 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
1.9  มุฑิตา คารวัญชลี 200,000 นางพิมนิพา  โลจายะ มีนาคม 2565 – ตุลาคม 2565  
1.10 คิดนอกกรอบ ความรู้นอกรั้ว 

 

525,000 นางพิมนิพา  โลจายะ เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 
2566 

 

1.11 การประเมินครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

40,000 นางสาวจิราพร  จินดาโรจน์  เมษายน 2565 – 30 
มีนาคม 2566  

 

 

1.12 การจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการ
สอน โรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์ (งบ อบจ.) 

2,835,000 นางพิมนิพา  โลจายะ มีนาคม  2565 – ตุลาคม  
2566 

 

1.13 การจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการ
สอน (งบ สพฐ.) 

856,998 นางพิมนิพา  โลจายะ มีนาคม  2565 – ตุลาคม  
2566 

 

1.14 จ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอน 
(งบรายได้สถานศึกษา) 

4,228,200 นางพิมนิพา  โลจายะ มีนาคม  2565 – ตุลาคม  
2566 

 

1.15 การพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน) 

3,186,000 นางพิมนิพา  โลจายะ มีนาคม  2565 – ตุลาคม  
2566 

 

 

1.16 จัดซื้อเครื่องลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

20,000 นางสาวจิราพร  จินดาโรจน์ เมษายน 2565 – มีนาคม  
2566 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
1.17 ผ้าไทยใส่สนุก ตามวิถีชุมชน คน
นนทบุรี  

200,000 นางปนัดา โทแหล่ง เมษายน 2565 – 
มีนาคม 2566 

 

 

1.18 เติมใจให้กันก่อนเกษียณ 
อายุราชการ 

20,000 นางพิมนิพา  โลจายะ มีนาคม - ตุลาคม 2565  

1.19 การประเมินผลงานที่เกิดจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ ต าแหน่ง ครู  
มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว PA) 

10,000 นางพิมนิพา  โลจายะ เมษายน 2565 – 30 มีนาคม 
2566 

 

 

1.20 อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์ 

45,280 นางพิมนิพา  โลจายะ เมษายน – พฤษภาคม 2565  

1.21 ศรีบุณยานนท์ โรงเรียนสุจริต 2,000 นางปนัดดา  โทแหล่ง เมษายน 2565 – มีนาคม 
2566 

 

1.22 พัฒนานวัตกรรมคุณภาพเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5,000 นางสาวสุชาดา  ว่องไว  16 พฤษภาคม 2565 – 30 
เมษายน 2566 

 

1.23 การทบทวนและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

12,000 นางสาวสุชาดา  ว่องไว 16 พฤษภาคม 2565 – 30 
เมษายน 2566 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
1.24 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ  
5 ปี (2566-2570) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2566 

130,000 นางจันทนา  อานมณี 5 – 7 เมษายน 2566 

 

 

1.25 การประเมินสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศทุกประเภท และงานโคงการพิเศษ
อ่ืนๆ 

150,000 นางจันทนา  อานมณี 1 พฤษภาคม 2565 – 30 

มีนาคม 2566 
 

 

1.26 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
จดัท ารายงานการควบคุมภายใน 
 

8,500 นางสาวปรารถนา ศรัณย์ชล เมษายน - ตุลาคม 2565 
 

 

27. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทบทวน สรุปรายงานผล 
การด าเนินงานโครงการ / 
กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา  
2565 เพ่ือจัดท าแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี 2566 

20,000 นางจันทนา  อานมณี 7 – 8 มีนาคม 2566    

28. ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 3,000 นางปนัดดา  โทแหล่ง      เมษายน 2565 – มีนาคม 
2566 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

1.1 กิจกรรมไหว้ครู 13,000 นางสาวเสาวลักษณ์ มณฑล 9 มิถุนายน 2565  

1.2 กิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ 4 

82,130 

 

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4 

9-10 พฤษภาคม 2565 

 

 

1.3 กิจกรรมอ าลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 

2,500 นางสาวสรุีย์  โคนาบาล 7 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

 

1.4 กิจกรรมพิธีอ าลาคร ูนักเรียน  ระดับชัน้ ม.
6 

4,500 ว่าที่รอ้ยตรพีงศธร หอมช ู

 

7 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

 

1.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

8,000 

 

นายบรรดาศักดิ์ อนิทองชัย 

 

17 พฤษภาคม 2565 – 28 
กุมภาพันธ์ 2566 

 

1.6 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว 3,000 นางสาวปัญญ์ชล ีบุญยิ่ง 
นายพจกร ธูปะเตมีย์ 
นายจเด็จ จนัทรภาค 

นายบรรดาศักดิ์ อนิทองชัย 

17 พฤษภาคม 2565 – มนีาคม 
2566 

 

 

1.7 กิจกรรมศูนย์เครอืข่ายจัดระเบียบนักเรียน
นักศึกษาจังหวัดนนทบรุ ี

2,000 
 

นายจเด็จ จนัทรภาค 

 

17 พฤษภาคม 2565 – 31 มนีาคม 
2566 

 

1.8 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไชปัญหายา
เสพติด (To Be Number One) 

2,000 

 

นางสาวปัญญ์ชลี บุญยิ่ง  

 

17 พฤษภาคม 2565 – 28 
กุมภาพันธ์ 2566 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.9 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 171,980 นางสาววรรณกานต์ ใจช่วง 1 พฤษภาคม 2565 – 28 

กุมภาพันธ์ 2566 
 

1.10 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 132,000 นางสาวเทียนทอง เศษศรี 17 พฤษภาคม 2565 – 28 
กุมภาพันธ์ 2566 

 

1.11 กิจกรรมคัดกรองและพัฒนา
ช่วยเหลือนักเรียน 

                 3,300      นายเติมพงษ์ พุ่มศรีภานนท์ 

 

พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 
2566 

 

 

1.12 กิจกรรมพบครูของลูก Classroom 
Meeting 

11,250 

 

นางอรพินท์ ชิตเพชร 

 

21 สิงหาคม 2565 

 

 

1.13 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 
(YC) 

3,600 

 

นางศรีประภา จตุพงศ์ตระกูล 5 สิงหาคม 2565 

 

 

1.14 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 30,000 นางนงนุช จงถาวรสถิตย์ 13 มกราคม 2566  

1.15  กิจกรรมคนดีศรีบุณย์ 1,000 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 16 พฤษภาคม 2565 – 28 
กุมภาพันธ์ 2566 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน ปีงบประมำณ 2565 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
2. โครงกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
2.1 กิจกรรมพัฒนาส านักงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน 

50,000 

 

นางนงนุช จงถาวรสถิตย ์

 

เมษายน 2565 – มกราคม 2566  

2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัย 

1,200,000 

 

นายเกรียงไกร สมบุญธวงษ ์

 

1 พฤษภาคม 2565 – 30 เมษายน 
2566 

 

2.3 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง 10,000 นางสาวปรารถนา ศรัณย์ชล เมษายน 2565 – มีนาคม 2566  

2.4 กิจกรรมพัฒนาระบบจัดท าฐานข้อมูล
และบัตรนักเรียน 

500,000 นายนนทกร อุดมศรีอนันต์ 17 พฤษภาคม 2565 – เมษายน 
2566 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1. โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
1.1กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ 
 ( อย.น้อย ) 

3,000 นายเรวัตร นาคมี   
นางสาวชนิศา สุขเกษม 

9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

1.2 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกัน
อัคคีภัย 

25,000  นายกฤษฏา ฮาดภักดี 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

2. โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
2.1 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์โรงเรียนศรีบุณ
ยานนท์ 

20,000 
นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

2.2 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero 
Waste School 

10,000 
นายกฤษฏา ฮาดภักดี 

 
9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

2.3 กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว พลังงาน
สิ่งแวดล้อมและห้องเรียนสะอาด      3,000  

นายกฤษฏา ฮาดภักดี  
 

9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

2.4 กิจกรรมสนับสนุนธนาคารโรงเรียนให้
นักเรียนมี จิตส านึกรักการออม 

10,000 
นางสาวยุวดี บุญทวี                          9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

2.5 กิจกรรมบริหารทรัพยากรส านักงาน 75,800 นางธัญญ์นภัส  ภู่พงษ์ไพบูลย์ 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  
2.6 กิจกรรมจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและ
บ ารุงยานพาหนะ 

300,000 
นางสาวพัทธวรรณ  ธีรชาติธนสิน 

 
9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

2.7 กิจกรรมบ ารุงรักษาห้อง
ประชาสัมพันธ์ ห้องครูเวร 

15,000 
นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 

 
9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
2. โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
2.8 กิจกรรมบ ารุงรักษา ล้างแอร์
หอประชุม 84 ปี และห้องประชุมโรงเรียน 

126,860 
นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 

 
9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

2.9 กิจกรรมรักษาความสะอาด 1,500,000 นายบรรดาศักดิ์  อินทองชัย 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

2.10 กิจกรรมบ ารุงรักษาลิฟต์ 45,000  นายวรุฒิ  โอษะคลัง 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

2.11 กิจกรรมรักษาคุณภาพโรงเรือนน้ าดื่ม 35,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  
2.12 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพระบบประปา 30,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  
2.13 กิจกรรมบ ารุงรักษาพัฒนาอาคาร
สถานที่ 

500,000 
นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

2.14 สุขสันต์วันปีใหม่รั้วม่วง-ชมพู 170,000 นางสาวรัฐพร ทิพย์มณฑา 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  
2.15 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 50,000 นางสาวรัฐพร ทิพย์มณฑา 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  
2.16 กิจกรรมท ารั้วลานจอดรถบ้านพักครู 500,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  
2.17 กิจกรรมสร้างทางเชื่อมอาคาร 7   
ถึง อาคาร 9 

300,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566 รอพิจารณา 

2.18 กิจกรรมจัดเก็บขยะมูลฝอย 30,000 นายกฤษฏา ฮาดภกัดี 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
2. โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
2.19 กิจกรรมซ่อมบ ารุง ท าความสะอาด
ผ้าม่านห้องประชุมโรงเรียน และห้อง
ผู้อ านวยการ 

30,000 
 

นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 
 

9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566 
 

2.20 กิจกรรมจัดสร้างพ้ืนที่ทางเดินหลัง
ห้องน้ า 

280,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 
9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566 2.20 กิจกรรม

จัดสร้างพ้ืนที่ทางเดิน
หลังห้องน้ า 

2.21 กิจกรรมปรับปรุงเสาธงชาติ 400,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566 รอพิจารณา 

2.22 ปรับปรุงหอประชุม 84 ปี  400,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566 รอพิจารณา 

2.23 กิจกรรมปรับปรุงกระดานไวท์บอร์ด แบบ
เปิด-ปิด 

500,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

2.24 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน 8425 150,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 
นายปิยะบุตร ภาแก้ว 

9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

2.25 กิจกรรมปรับปรุงสายโทรศัพท์   150,000  ว่าที่ร้อยตรีพงษธรร หอมชู 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

2.26 กิจกรรมฉีดพ่นสารก าจัดปลวก  100,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  
2.27 กิจกรรมปรับปรุงหลังคาโดมลาน
อเนกประสงค ์

500,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 
9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
2. โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
2.28 กิจกรรมปรับปรุงเคาน์เตอร์โรง
อาหาร และร้านถ่ายเอกสาร 

250,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 
9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

2.29 กิจกรรมปรับปรุงห้องทองศรี 200,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566 รอพิจารณา 
2.30 กิจกรรมปรับปรุงอาคารบ้านพักครู  100,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566 รอพิจารณา 
2.31 กิจกรรมปรับปรุงห้องอาหารครู โรง
อาหาร  

100,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 
9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

2.32 กิจกรรมปรับปรุงเรือนเกษตร  300,000 นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566 รอพิจารณา 

2.33 กิจกรรมจัดสร้างหลังคาทางเดินและ
ประตูโรงเรียน 

380,000 
นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

2.34 กิจกรรมถมพื้นที่หน้าดินลานจอดรถ
บ้านพักครู  

250,000 
นายวรวุฒิ  โอษะคลัง 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป(งำนอนำมัย) ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 

1.โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมีทักษะแห่งศตวรรษที่  21 
1.1  ตรวจสุขภาพนักเรียน 230,000   นางกาญจนา  มังครักษ ์ มีนาคม  2565  -  กุมภาพันธ์ 2566  
1.2  ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) 

460,000   
นางกาญจนา  มังครักษ ์ 19 เมษายน 2565 - 19 เมษายน

2566 
 

1.3  บริจาคโลหิต 
3,500   

นางกาญจนา  มังครักษ ์ 1  พฤษภาคม 2565 – 31 มกราคม 
2566 

 

1.4  บริการสุขภาพ (จัดซื้อยา เวชภัณฑ์
และวัสดุอุปกรณ์)   

40,000   นางกาญจนา  มังครักษ ์ พฤษภาคม 2565 – มกราคม 2566  

1.5  ปรับพฤติกรรมสุขภาพ 10,000   นางกาญจนา  มังครักษ ์ พฤษภาคม 2565 – มกราคม 2566  

2.โครงการการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
2.1  ตรวจสุขภาพครูบุคลากร 3,500 นางกาญจนา  มังครักษ ์ ตุลาคม 2565 –  มกราคม 2566  

2.2  ซื้อโน้ตบุ๊ก 30,000   นางกาญจนา  มังครักษ ์ พฤษภาคม 2565 – มิถุนายน 2566  
2.3  บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง
พยาบาล 

700 
นางกาญจนา  มังครักษ ์ มกราคม 2565  -  กุมภาพันธ์ 2566  

2.4  ปรับปรุงห้องพยาบาล 30,000   นางกาญจนา  มังครักษ ์ พฤษภาคม 2565 – ตุลาคม 2566  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป(งำนประชำสัมพันธ์) ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมประชำสัมพันธ์     

1.1.1 วารสารศรีบุณสาร                  
เล่มที่ 42 - 2,500 เล่ม  

107,000 
นางสาวรฐัพร ทิพยม์ณฑา 

9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566 
 

1.1.2 คู่มือนักเรียน 1,000 เล่ม 63,000 นางสาวรฐัพร ทิพยม์ณฑา 9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566  

1.1.3 จัดท าของที่ระลึกสมาคมผู้ปกครอง 
และครู   2,500 ชิ้น (ปีใหม่) 

65,000 นางสาวรฐัพร ทิพยม์ณฑา 
9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566 

 

1.1.4 ป้ายไวนิล ตัวอักษรสติ๊กเกอร์โฟม  
2,500 ชิ้น 

30,000 นางสาวรฐัพร ทิพยม์ณฑา 
9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566 

 

1.1.5 จัดท าและซ่อมบ ารุงป้ายบอก
สถานที่ในโรงเรียน 

50,000 
นางสาวรัฐพร ทิพย์มณฑา 

9 เมษายน2565 - 31 มีนาคม 2566 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป (นวัตกรรม) ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์งานโสตนวัตกรรม 

  100,000  นางสาวเยาวพา ไชยวรรณ 18 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 

1.2 กิจกรรมปรบัปรงุระบบเครื่องเสียงภายใน
โรงเรียน 

  160,000  ว่าที่ร้อยตรีพงศธร หอมชู 18 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566  

1.3 กิจกรรมจัดซื้อโพเดียม    19,000  นายนวัฒน์ สุขสกนธ์ 18 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566  

1.4 กิจกรรมพัฒนาและบ ารุงรักษากล้องวงจร
ปิดโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 

   45,000  ว่าที่ร้อยตรีพงศธร หอมชู 18 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 

1.5 กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงประชาสัมพันธ์
โรงเรียน อาคาร 3,4,7 และ สนามกีฬา 

 220,000  ว่าที่ร้อยตรีพงศธร หอมชู 18 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 

1.6 กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมการจ่ายไฟใน
ห้องเรียน  

 300,000  ว่าที่ร้อยตรีพงศธร หอมชู 18 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 

1.7 กิจกรรมพัฒนาห้องอัดเสียง    100,000  ว่าที่ร้อยตรีพงศธร หอมชู 18 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566  
1.8 กิจกรรมติดตั้งระบบเครื่องเสียงใต้อาคาร 8    140,000  ว่าที่ร้อยตรีพงศธร หอมชู 18 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 รอพิจารณา 
1.9 กิจกรรมปรับปรุงห้องควบคุมระบบภาพ
และเสียงหอประชุมอาคาร 84 ปี 

   300,000  ว่าที่ร้อยตรีพงศธร หอมชู 18 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 รอพิจารณา 

1.10 กิจกรรมปรับปรุงระบบเครื่องเสียงและ
โทรทัศน์โรงอาหาร 

     40,000  ว่าที่ร้อยตรีพงศธร หอมชู 18 เมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 
 

 

 



63 
  

 

ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร  ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมการจัดประชุมประจ าเดือนกลุ่ม
บริหาร 4 กลุ่ม 

30,000 นายเรวัตร์  นาคมี พฤษภาคม 2565 –  เมษายน 2566 
 

1.2 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

49,600 นายเรวัตร์  นาคมี พฤษภาคม 2565 –  เมษายน 2566 
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สรุปโครงกำร/งบประมำณ 

ประจ ำปี 2565/ผู้รับผิดชอบ 

จ ำแนกตำมกลุ่มสำระ 

กำรเรียนรู้ 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 5,000 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2565  

1.2 กิจกรรมวันภาษาไทย 8,000 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4 กรกฎาคม– 2 สิงหาคม 2566  

1.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 4,000 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 18 พฤษภาคม – 31 มีนาคม 2566  
1.4 กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาการอ่านการ
เขียน 6,000 นางสาวภาวิณี พรหมมา 18 พฤษภาคม – 31 มีนาคม 2566  

2.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
2.1 กิจกรรมค่ายภาษาพาเพลิน 75,000 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 17 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2565  
3.โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
3.1 กิจกรรมศรีบุณยาวิชาการ 5,000 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 18 พฤษภาคม – 31 มีนาคม 2566  
3.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้และ
ห้องสมุด 34,100 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 18 พฤษภาคม – 31 มีนาคม 2566  

3.3 กิจกรรมซ่อมบ ารุงเครื่องใช้ครุภัณฑ์ 3,000 นางสาวภาวิณี พรหมมา 18 พฤษภาคม – 31 มีนาคม 2566  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำก 
1.1 Sci-Math Problems 65             
(ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2) 

67,500 

นางณัฏฐนนัท์ ทรัพย์บ าเรอ 
นางสาวสุมิตรี มูสิกพันธุ์ 

นางสาวสุวรรณ จินดาอินทร์ 
นายกฤษฎา ฮาดภักดี 

1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566 

 

1.2 MATH 5 นาที 
20,000 

นางณัฏฐนนัท์ ทรัพย์บ าเรอ 
นางสาวปรารถนา ศรัณย์ชล 
นายอัฏนา สุขจิรัฐิติกาล 

1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566 
 

1.3 Math Café  

25,000 

นางณัฏฐนนัท์ ทรัพย์บ าเรอ 
นางจิรนนัท์ เชื้อเมอืงพาน 
นางสาวสรุีย์ โคนาบาล 

นายศราวุธ เชิงด ี

1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566 

 

1.4 การแข่งขันอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 4 

35,000 

นางณัฏฐนนัท์ ทรัพย์บ าเรอ 
นางพิมนิพา โลจายะ 

นางจิรนนัท์ เชื้อเมอืงพาน 
นางสาวยุวดี บุญทว ี

นายชนะพล บุญยภาธนิ 

1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566 

 

1.5 สุดยอดนักคณิต 
90,000 

นางณัฏฐนนัท์ ทรัพย์บ าเรอ 
นางสาวณัฏชาญานนัท์ ศรชีวลิตเดชา 

นางสาวบุษบา เติมใจ 
1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566 

 

2. โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
2.1 กิจกรรมจัดซื้อและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 35000 

นางณัฏฐนนัท์ ทรัพย์บ าเรอ 
นางสาวสรุีย์ โคนาบาล 1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ ม.ต้น ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 

1.1 Gifted Summer Camp 65 448,050 

นางณัฏฐนนัท์ ทรัพย์บ าเรอ 
นางสาวสุมิตรี มูสิกพันธุ์ 
นางสาวสุรีย์ โคนาบาล 
นางสาวบุษบา เติมใจ 

1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566 

 

1.2 เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 206,000 

นางณัฏฐนนัท์ ทรัพย์บ าเรอ 
นางสาวปรารถนา ศรัณย์ชล 

นางพิมนิพา โลจายะ 
1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566 

 

1.3 การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ 

89,500 
นางณัฏฐนนัท์ ทรัพย์บ าเรอ 

นางสาวณัฏชาญานนัท์ ศรชีวลิตเดชา 
นางสาวบุษบา เติมใจ 

1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566 
 

1.4 English One day Camp 65 60,750 
นางณัฏฐนนัท์ ทรัพย์บ าเรอ 

นายกฤษฎา ฮาดภักด ี 1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566  

1.5 Gifted Robot Camp 65 60,750 
งณัฏฐนันท์ ทรัพย์บ าเรอ 

นางสาวสุวรรณ จนิดาอนิทร์ 1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566  

1.6 ค่ายวิชาการบ้านสิรินธร ปทุมธานี  
204,500 

นางณัฏฐนนัท์ ทรัพย์บ าเรอ 
นางสาวณัฏชาญานนัท์ ศรชีวลิตเดชา 

นางสาวยุวดี บุญทว ี
1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566 

 

1.7 ค่ายวิชาการเรียนวิทย์มองดาว 
55,750 

นางณัฏฐนนัท์ ทรัพย์บ าเรอ 
นางพิมนิพา โลจายะ 

นายอัฏนา สุขจิรัฐิติกาล 
1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566 

 

.8 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน  
ชั้น ม.1-3 15,750 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ ม.ต้น ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
2.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
2.1 เรียนรู้ชีวิตวิถีไทย 

116,100 

นางณัฏฐนันท์ ทรัพย์บ าเรอ 
นางสาวปรารถนา ศรัณย์ชล 
นางจิรนันท์ เชื้อเมืองพาน 

 

1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566 

 

2.2 ค่ายศึกษาสิ่งแวดล้อม ณ สถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อม สะแกราช จ.นครราชสีมา 

217,250 

นางณัฏฐนันท์ ทรัพย์บ าเรอ 
นายดล  แจ่มจันทร์ 
นายศราวุธ เชิงดี 

นายชนะพล บุญยภาธิน 

1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566 

 

2.3 ปลูกจิตส านึกในการสร้างเสริมดูแลสุขภาพ
และพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมส าหรับเด็ก
ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

50,000 สุขศึกษาและพละศึกษา 1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566 
 

2.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.
ต้น 

45,000 สังคมศึกษาฯ 1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566 
 

2.5 STEM Play & Learn ให้เพลินกันไปส าหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 20,000 งาน STEM 1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566  

3.โครงกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

3.1 การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 13,500 

นางณัฏฐนันท์ ทรัพย์บ าเรอ 
นายอัฏนา สุขจิรัฐิติกาล 
นายชนะพล บุญยภาธิน 

1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566 
 

3.2 จัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ และซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์ 
ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 303,000 

นางณัฏฐนันท์ ทรัพย์บ าเรอ 
นายกฤษฎา ฮาดภักดี 1 พฤษภาคม25 65 – 30 มนีาคม 2566  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางทัศนศิลป์ 17,000 นางสาวคณุากร  เกื้อบุญส่ง 1 พฤษภาคม 6255 – 15 มนีาคม. 2566  

1.2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรีไทย 20,000 นายดลวาการ ลิ้มระหงษ์ 1 พฤษภาคม 6255 – 15 มนีาคม. 2566  

1.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรีสากล 80,000 นายปิยะบุตร  ภาแก้ว 1 พฤษภาคม 6255 – 15 มนีาคม. 2566  

1.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางนาฏศิลป์ 20,000 นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา 1 พฤษภาคม 6255 – 15 มนีาคม. 2566  
1.5 กิจกรรมศรีบุณยาวิชาการ 5,000 นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา 1 พฤษภาคม 6255 – 15 มนีาคม. 2566  
2..โครงกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
2.1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  30,000 นายดลวาการ ลิ้มระหงษ์ 1 พฤษภาคม 6255 – 15 มนีาคม. 2566  

2.2 ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง 3,000 นายดลวาการ ลิ้มระหงษ์ 1 พฤษภาคม 6255 – 15 มนีาคม. 2566  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมติวเข้มโค้งสุดท้าย O-NET 
วิทยาศาสตร์   นางสาวนุสบา  เหมกุล มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566  

1.2 กิจกรรมจัดท าคลังข้อสอบ O-NET 
วิทยาศาสตร์  นายเติมพงศ์  พุ่มศรีภานนท์ พฤษภาคม  – ธันวาคม 2566  

1.3 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และศรีบุณยา
วิชาการ 60,000 

นางสาวสุชาดา  ว่องไว และ
นางสาวอังสณา  น้ าทอง 

มิถุนายน - สิงหาคม 2565  

1.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 30,000 นางสาวอรุณี  ปานชาลี พฤษภาคม 65 – กุมภาพันธ์ 2566  
1.5 กิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 10,000 นายชัยยศ  นุ่มกลิ่น พฤษภาคม - สิงหาคม 2565   
1.6 กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมีประจ า
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ส านักงาน และสื่อการสอน 60,000 นางสาวนุชรา  กุลรักษา พฤษภาคม 65 – กุมภาพันธ์ 2566  

2.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
2.1 กิจกรรม One day camp บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ม.5 (340 คน x 185 
บาท) 

62,900 
 

นางภัทราวดี  ชัยยะสมบูรณ์ มิถุนายน 2565 
 

2.2 กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย (ม.ต้น) 20,000 นายสิทธิโชค  สิงห์เรือง พฤษภาคม 65 – กุมภาพันธ์ 2566 รอพิจารณา 
2.3 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์นอก
สถานที่ 40,000 นางสาวนุชรา  กุลรักษา สิงหาคม 2565  

3.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 60,000 นายเรวัตร์  นาคมี พฤษภาคม 65 – กุมภาพันธ์ 2566  

3.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 20,000 นางสาวกรรณิกา  รสหอม พฤษภาคม 65 – กุมภาพันธ์ 2566  

3.3 กิจกรรมสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 500,000 นายสุธี   ผลด ี พฤษภาคม 65 – กุมภาพันธ์ 2566  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ ม.ปลำย  ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมค่ายวิชาการ SB Sci-Gifted Camp 
2022 (ม.4-6) 175,300 นางสาวนุชรา  กุลรักษา 28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2565   

1.2 กิจกรรมเสริมความรู้พิเศษ (ม.4-6) 183,600 นางสาวอรุณี  ปานชาลี 
พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 

2566 
 

1.3 กิจกรรมค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ม.4 
และ ม.5) 73,000 นายชัยยศ  นุ่มกลิ่น มิถุนายน – สิงหาคม 2565   

1.4 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (ม.
5 - 6) 174,900 นางสาวศิรณี  พลเสนา 

พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 
2566 

 

1.5 กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ (ม.4-6) 108,000 นางสาวสุภาวดี  ลุนพัฒน์ 
และนายอนุรักษ์  จันทโรจน์ 

พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 
2566 

 

1.6 กิจกรรม Create the Future U (ม.4-6) 65,400 นางสาวนุสบา  เหมกุล 
พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 

2566 
 

1.7 กิจกรรมค่ายบูรณาการ (ม.4-6) 251,950 นางสาวอรุณี  ปานชาลี 27-29 กรกฎาคม 2565  
1.8 กิจกรรมค่ายฤดูร้อน (ม.4-6) 340,850 นายสุธี  ผลด ี 28-30 มีนาคม 2566  
1.9 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 32,400 นางสาวศิริวรรณ กิจเจตนี 

พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 
2566 

 

1.10 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน
ส าหรับ งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 240,000 นางสาวศิริพร  แหยมประเสริฐ 

พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 
2566 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ ม.ปลำย  ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
2. โครงกำรกำรพัฒนำนักเรยีนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  (ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย) 
2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
จังหวัดนนทบุรี (ม.4-5) 51,100 นายเรวัตร์  นาคมี 7 มิถุนายน 2565  

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานส าหรับนักเรียน
โครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.6) 45,000 นายสุธี  ผลด ี พฤษภาคม – กันยายน 2565  

2.3 กิจกรรมการน าเสนอโครงงานของนักเรียน 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.4-6) 33,400 นางพิมนิพา  โลจายะ สิงหาคม – กันยายน 2565  

2.4 กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องห้องเรียนพิเศษ (ม.
4-6) 15,000 นายเติมพงศ์  พุ่มศรีภานนท์ พฤษภาคม - สิงหาคม 2565  

3. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล (ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย) 

3.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 73,500 นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา 
และนายอนุรักษ์  จันทโรจน์ 

พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 
2566 

 

3.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 270,000 นายสุธี  ผลด ี

พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 
2566 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน พสวท.  ปีงบประมำณ 2565 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำ 
1.1 กิจกรรมคา่ยวิชาการ SB Sci-Gifted Camp 2022 (ม.4-6) 54,100 นางสาวนุชรา  กุลรักษา 28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2565   

1.2 กิจกรรมเสริมความรู้พิเศษ (ม.4-6) 81,800 นางสาวอรุณี  ปานชาลี 
พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 

2566 
 

1.3 กิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ม.4และม.5) 4,400 นายชัยยศ  นุ่มกลิ่น มิถุนายน – สิงหาคม 2565   

1.4 กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ (ม.4-6) 55,200 
นางสาวสุภาวดี  ลุนพัฒน ์

และนายอนุรักษ์  จันทโรจน์ 
พฤษภาคม 65 – กุมภาพันธ์ 
2566 

 

1.5 กิจกรรมค่ายบูรณาการ(ม.4-6) 115,500 นางสาวอรุณี  ปานชาลี 27-29 กรกฎาคม 2565  
1.6 กิจกรรมค่ายฤดูร้อน (ม.4-6) 135,500 นายสุธี  ผลด ี 28-30 มีนาคม 2566  

1.7 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน
ส าหรับ งาน พสวท. 140,000 นางสาวกรรณิกา  รสหอม 

พฤษภาคม 65 – กุมภาพันธ์ 
2566 

 

2.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานส าหรับ
นักเรียนโครงการ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (ม.5-6) 100,000 นายสุธี  ผลด ี พฤษภาคม – กันยายน 2565  

2.2 กิจกรรมประชุมวิชาการ พสวท. (ม.6) 100,000 นางพิมนิพา  โลจายะ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565  
2.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องห้องเรียน พสวท. 
(สู่ความเป็นเลิศ) (ม.4 – ม.6) 8,000 

นายเติมพงศ์  พุ่มศรีภานนท์ พฤษภาคม 2565  

3.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
3.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 24,000 นางสาวรัฐพร ทพิยม์ณฑา,นายอนุรักษ ์ จนัทโรจน ์ พฤษภาคม2565 – กุมภาพันธ ์2566  
3.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องสืบค้นและ
ห้องปฏิบัติการ 360,000 นายสุธี ผลดี,นายอนุรักษ์ จันทโรจน์ พฤษภาคม2565 – กุมภาพันธ ์2566  

3.3 กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงาน พสวท. 189,000 นายอนุรักษ์  จันทโรจน์ พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ ์2566  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีงบประมำณ 2565   

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 1,000 นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม พฤษภาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566  

1.2 กิจกรรมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก 20,000 นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม กรกฎาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566  
1.3 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมภายในสถานศึกษา 

10,000 
นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม วันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 

25 พฤศจิกายน 2565 

 

1.4 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นท่ีและ
ระดับประเทศ 30,000 นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม พฤษภาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566  

1.5 กิจกรรมวันศรีบุณยาวิชาการ 8,000 นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม พฤษภาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566  
1.6 กิจกรรมค่ายสังคมศึกษา  71,400 นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม 10 กรกฎาคม 2565  
2.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

2.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี 

6,000 นางปนัดดา โทแหล่ง 2 มิถุนายน 2565 
 

2.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7,000 นางสาวปัญญ์ชลี บุญยิ่ง            27 กรกฎาคม 2565  

2.3 กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 30,000 นางสาวเสาวลักษณ์ มณฑล 12 กรกฎาคม 2565  

2.4 กิจกรรมวันอาเซียน 6,000 นางสาวธัญญลักษณ์ สอนใจ 8 สิงหาคม 2565  

2.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11,000 นายบรรดาศักดิ์ อินทองชัย 11 สิงหาคม 2565  

2.6 กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2,000 นายบรรดาศักดิ์ อินทองชัย 2 ธันวาคม 2565  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีงบประมำณ 2565   

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
2.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
2.7 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 73,000 นายเลิศณวุฒิ โรงวิเชียรกลาง             พฤษภาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566  

2.8 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ     
ม.ต้น  

45,000 
 

นายบรรดาศักดิ์ อินทองชัย 25 มิถุนายน 2565 
 

3.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

3.1 กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 15,000 นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม                                                                            พฤษภาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566  

3.2 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์และซ่อมบ ารุง 107,000 นางสาวอรพรรณ จันนิ่ม พฤษภาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน สะเต็ม  ปีงบประมำณ 2565   

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.1 กิจกรรม STEM Education สัปดาห์
วิทยาศาสตร์/ ศรีบุณวิชาการ 

5,000 นายสทิธิโชค สิงห์เรอืง 
นายเติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท ์

พฤษภาคม 2565 – กันยายน 2565 
 

 

1.2 กิจกรรม Challenge Party ของเล่นเชิงวิทย์
คิดอย่าง STEM 

10,000 นายสิทธิโชค สิงห์เรือง 
นายสุธี   ผลด ี

นายเติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท์ 
นางสาวนุสบา  เหมกุล 

พฤษภาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 

 

1.3 กิจกรรมเปิดโลกสะเต็ม (STEM) โรงเรียนพ่ี
โรงเรียนน้อง 

9,000 
นายสิทธิโชค สิงห์เรือง 

นายสุธี   ผลด ี
นางสาวนุสบา  เหมกุล 

พฤษภาคม 2565 – ธันวาคม 2566 
 

1.4 กิจกรรม STEM Play & Learn ให้เพลินกันไป
ส าหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 20,000 

นายสทิธิโชค สิงห์เรอืง 
นางสาวนุสบา  เหมกุล 

นายเติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท ์
พฤษภาคม 2565 – กันยายน 2565 

งบห้องเรียน พิเศษ 
 ม.ต้น 

 
2.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

2.1 กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง ดูแล ห้องศูนย์สะเต็ม
ศึกษา ภาคกลางตอนบน 
 

13,000 
 

นายสิทธิโชค สิงห์เรือง 
นายเติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท์ 

นางสาวนุสบา  เหมกุล 
พฤษภาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ  ปีงบประมำณ 2565   
 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 

1.1 กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 7,600 นางสาวจรูญลักษณ์  ทิพย์มณี 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 
2566 

 

1.2 กิจกรรม จัดนิทรรศการทางวิชาการ  12,000 
นางสาวสุภาวดี ลุนพัฒน์ และ  
นางสาวสุชาพร  ประเสริฐชาติ 

15 พฤษภาคม 2565 –   
31 มีนาคม 2566 

 

1.3 กิจกรรม Language Camp M.4 61,250 
นางสาวรัตติกาล  ไวจ าปา  และ 

นางนงนุช  จงถาวรสถิตย์ 6 สิงหาคม 2566  

1.4 กิจกรรม Japanese Camp 20,000 
นางสาวดุษณี  ค าแสง และ 
นางสาวกิตติยา เนียมแตง 15 มกราคม 2566  

1.5 กิจกรรม สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 15,750 นางอรพินท์ ชิตเพชร 6 กุมภาพันธ์ 2566  

1.6 กิจกรรม การศึกษาดูงานและส่งเสริม          
หลักสูตรภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน 20,550 

นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทร์ส่งแสง 
และนางสาวจรูญลักษณ์ ทิพย์มณี 

15 พฤษภาคม 2565 –  
31 มีนาคม 2566 

 

1.7 กิจกรรม Chinese Morning Talk 3,000 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  รุ่งกิจการ 
14 พฤศจิกายน2565-   

31 มีนาคม  2566 
 

1.8 กิจกรรม Chinese One Day Camp 31,000 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริพร   รุ่งกิจการ 

และนางสาวอังคณา  วิรัชกุล 18 ธันวาคม  2565  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ  ปีงบประมำณ 2565   
 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
2. โครงกำร พัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

2.1 กิจกรรม วันคริสต์มาส 13,000 
นางสาวสุภัสสร ค ามา และ 

นางสาวจรูญลักษณ์ ทิพย์มณี 22 ธันวาคม  2565  

2.2 กิจกรรม วันชาติฝรั่งเศส  13,000 นายทวีชัย ตั้งสถิตย์กุล  7 กรกฎาคม  2565  

2.3 กิจกรรม วันตรุษจีน 13,000 
นางสาวอังคณา  วิรัชกุล  และ 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริพร  รุ่งกิจการ 
17 มกราคม 2566  

2.4 กิจกรรม วันทานาบาตะ 10,850 
นางสาวกิตติยา เนียมแตง และ 

นางสาวดุษณี ค าแสง 
7 กรกฎาคม  2565  

3.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

3.1 กิจกรรม ความร่วมมือทางด้านภาษาวิชาการ 
และวัฒนธรรมกับองค์กรภายนอก (MOU) 201,500 

นางนงนุช  จงถาวรสถิตย์,  
นางสาวจุฑามาศมท่าทราย และครู

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

15 พฤษภาคม 2565 –  
31 มีนาคม 2566 

 

3.2 กิจกรรม ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนการสอน 
ภาษาต่างประเทศ     45,000  นางอรพินท์  ชิตเพชร 

10 พฤษภาคม 2565 –  
1 กุมภาพันธ์ 2566 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สุขศึกษำ และพลศึกษำ ปีงบประมำณ 2565    

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
1.1 การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน  40,000 ครูศักดา  ชาติรัมย์ พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566  
1.2 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ 40,000 ครูศักดา  ชาติรัมย์ มีนาคม 2565 – มีนาคม 2566  
1.3 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทย 35,000 ครูเอกชัย  ศรีบุญเรือง พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566  
1.4 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาจังหวัด 30,000 ครูศักดา  ชาติรัมย์ ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566  
1.5 กิจกรรมคลินิกฟุตซอล ร่วมกับ CAT Futsal 
Club 

5,000 ครูศักดา  ชาติรัมย์ มิถุนายน.2565 – พฤศจิกายน 2565  

1.6 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล 5,000  พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566  
2.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
2.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) 40,000 ครูนนทกร  อดุมศรอีนนัต์ พฤษภาคม - ธันวาคม 2565  
2.2 กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียน 

5,000 ครูนนทกร  อดุมศรอีนนัต์ พฤษภาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566  

2.3 กิจกรรมปลูกจิตส านึกในการสร้างเสริมดูแล
สุขภาพและพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมส าหรับ
เด็กห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 
 

 
50,000 

 
ครูศักดา  ชาติรัมย์ พฤษภาคม 2565 – สิงหาคม 2565 

 

3.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
3.1 กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ 160,000 ครูเอกชัย  ศรีบุญเรือง พฤษภาคม 2565 – สิงหาคม 2565  
3.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องสืบค้นข้อมูลสุขศึกษา 
และพลศึกษา 125,000 

ครูเอกชัย  ศรีบุญเรือง เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 
รอพิจารณา 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ   ปีงบประมำณ 2565    

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
1.1กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 39,940 ครูชนิศา สุขเกษม 16 พฤษภาคม 65 - 31 มีนาคม 66  
1.2 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของนักเรียน 

50,000 ครูจอมแก้ว  ทานะปัทม์ 16 พฤษภาคม 65 - 31 มีนาคม 66  

1.3 กิจกรรมอบรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 7,000 ครูธัญญ์นภัส  ภู่พงษ์ไพบูลย์ 6 กรกฏาคม 64 ,25  สิงหาคม 65 รอพิจารณา 
2.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
2.1 กิจกรรมการจัดซื้อและจัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 
การงานอาชีพ 

83,500 ครูวรวุฒิ  โอษะคลัง 16 พฤษภาคม 65 - 31 มีนาคม 66  

2.2 กิจกรรมการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์
ด้านการงานอาชีพ 

10,000  16 พฤษภาคม 65 - 31 มีนาคม 66  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน คอมพิวเตอร์  ปีงบประมำณ 2565    

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ 10,000 นางสาวเพลินใจ  วิริยะ 16 พฤษภาคม 65 – 31 มีนาคม 66  
1.2 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ 50,000 นางสาวศิริวรรณ  กิจเจตนี 16 พฤษภาคม 65 – 31 มีนาคม 66  
1.3 กิจกรรมศรีบุณยาวิชาการ 5,000 นางสาวเยาวพา  ไชยวรรณ 16 พฤษภาคม 65 – 31 มีนาคม 66  
2.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ 40,000 นางสาวเพลินใจ วิริยะ 16 พฤษภาคม 65 – 31 มีนาคม 66  

3.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 

3.1 กิจกรรมเช่าอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 370,000 นายธนวัฒน ์สุขสกนธ ์ 16 พฤษภาคม 65 – 31 มีนาคม 66  

3.2 พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2และ 3 340,000 นางสาวศิริวรรณ กิจเจตน ี 16 พฤษภาคม 65 – 31 มีนาคม 66  
3.3 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่าย WiFi เพ่ือการเรียนรู้
ของนักเรียน 

500,000 ว่าที่ร้อยตรี พงศธร  หอมชู 16 พฤษภาคม 65 – 31 มีนาคม 66  

3.4 กิจกรรมเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 1,530,500 ว่าที่ร้อยตรี พงศธร  หอมชู 16 พฤษภาคม 65 – 31 มีนาคม 66  

3.5 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ 5,000 นางสาวเพลินใจ วิริยะ 16 พฤษภาคม 65 – 31 มีนาคม 66  

3.6 กิจกรรมซ่อมและจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนรู้ 60,000 นางสาวรัชดาภรณ์  พิมพรัตน์ 16 พฤษภาคม 65 – 31 มีนาคม 66  

3.7 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 65,000 นางสาวแววมณี  สลีาโคตร 16 พฤษภาคม 65 – 31 มีนาคม 66  
3.8 กิจกรรมปรับปรุงระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 

300,000 ว่าที่รอ้ยตรี พงศธร  หอมชู 16 พฤษภาคม 65 – 31 มีนาคม 66  

3.9 กิจกรรมล้างและซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 80,000 นายธนวัฒน ์ สุขสกนธ์ 16 พฤษภาคม 65 – 31 มีนาคม 66  
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 ตารางท่ี 1 แสดงงบประมาณจ าแนกตาม กลุ่ม/ฝ่าย/งาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีงบประมำณ 2565    

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมกิจกรรมส่งครูเข้ารับการอบรมฯ     
1.1.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 7,000 นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา    พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  
1.1.2 ผู้น ายุวกาชาด     
2.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
2.1 กิจกรรมค่ายพักแรม ม.1,2,3 ผนวก ทัศนศึกษา 610,530 นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา ตุลาคม 2565- กุมภาพันธ์ 2566  
2.2 ทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามฯ  2,000 นายกฤษฎา ฮาดภักดี 1 กรกฎาคม  2565  
2.3 พิธีถวายราชสดุดี 2,000 นายกฤษฎา ฮาดภักดี 24-25 พฤศจิกายน 2565  
2.4 วันสถาปนายุวกาชาดไทย 2,000 นายศราวุธ เชิงดี      27 มกราคม 2566  
2.5 เข้าร่วมงานชุมนุมต่าง ๆ ลส.นน.ยว. - นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา ตามท่ีหน่วยงานภายนอกก าหนด  
2.6 พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ - นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565  
2.7 นิทรรศการ "ศรีบุณยาวิชาการ" 4,000 นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา ตุลาคม 2565- กุมภาพันธ์ 2566  
2.8 พิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด - นางอรพินท์ ชิตเพชร 16 พฤษภาคม - 30 กันยายน2565  
2.9 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ - นายศราวุธ เชิงดี พฤษภาคม 2565 –กุมภาพันธ์ 2566  
2.10 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ - นางสาวปิยธิดา ล าเภาพันธ์ พฤษภาคม 2565 –กุมภาพันธ์ 2566  
3. โครงกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
3.1กิจกรรมซ่อมเครื่องกรองน้ า 5,000 นายศราวุธ เชิงดี 1 เมษายน 65 – 31 มีนาคม 2566  
3.2 กิจกรรมล้างเครื่องปรับอากาศจ านวน 1 เครื่อง 1,000 นายศราวุธ เชิงดี 1 เมษายน 65 – 31 มีนาคม 2566  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน งำนแนะแนว  ปีงบประมำณ 2565    
 

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1. โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมการจัดประกวดแฟ้มสะสมผลงาน  นักเรยีน (Portfolio) 12,000 นางสาวสาธิยา วิเชียรวฒันานนท์ พฤศจิกายน 65 – กุมภาพันธ์ 2566  
1.2 กิจกรรมการการดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนเรียนรวม 2,500 นางธนวัน  ธนานักการ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  
2. โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
2.1 กิจกรรมการจัดวางตัวบุคคลด้านการศึกษา อาชีพ
ส่วนตัวและสังคมการจัดทุนการศึกษา การติดตามผล  
การส่งเสริมอาชีพอิสระและการศึกษาต่อ 

12,000 นางสาวสาธิยา วิเชียรวฒันานนท์ พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
 

2.2 กิจกรรมบริการสนเทศและนิทรรศการแนะแนวศึกษา
ต่อและอาชีพ 

10,000 นางสาวสาธิยา วิเชียรวฒันานนท์ พฤษภาคม 65 – กุมภาพันธ์ 2566  

2.3 กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์  (ครอบครัว
อุปถัมภ์) 

164,000 นางสาวศิรณี  พลเสนา พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

3. โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
3.1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและ
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน 

10,000 นางสาวสาธิยา วิเชียรวฒันานนท์ มิถุนายน 2565 – มีนาคม 2566  

3.2 กิจกรรม น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

30,000 นางสาวศิรณี  พลเสนา พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  

3.3 กิจกรรมการจัดบรรยากาศให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้  (ปรับปรุงห้องแนะแนว) 

170,000 นางสาวศิรณี  พลเสนา เมษายน 2565 – มีนาคม 2566  
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ตำรำงท่ี 1 แสดงงบประมำณจ ำแนกตำม กลุ่ม/ฝ่ำย/งำน งำนห้องสมุด  ปีงบประมำณ 2565    

ชื่อโครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลำ หมำยเหตุ 
1.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารนิเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดหารและการเรียนรู้  

งานห้องสมุด 1 มิถุนายน.65 – 31 มีนาคม 2566  

1.1.1 ซื้อ E-Book 50,000 งานห้องสมุด 1 มิถุนายน.65 – 31 มีนาคม 2566  
1.1.2 ค่ารักษาสภาพและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5,000 งานห้องสมุด 1 มิถุนายน.65 – 31 มีนาคม 2566  
1.1.3  ค่าล้างแอร์ 2,800 งานห้องสมุด 1 มิถุนายน.65 – 31 มีนาคม 2566  
1.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  งานห้องสมุด มิถุนายน.65 – 28 กุมภาพันธ์ 2566  
1.2.1 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2,500 งานห้องสมุด มิถุนายน.65 – 28 กุมภาพันธ์ 2566  
1.2.2 กิจกรรมรักการอ่าน 2,500 งานห้องสมุด มิถุนายน.65 – 28 กุมภาพันธ์ 2566  
1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดหมู่หนังสือ  งานห้องสมุด มิถุนายน.65 – 28 กุมภาพันธ์ 2566  
1.3.1 จัดท าป้ายอะคริลิกส าหรับใส่เลขหมู่หนังสือ 20,000 งานห้องสมุด มิถุนายน.65 – 28 กุมภาพันธ์ 2566  
2.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
2.1 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด  งานห้องสมุด มิถุนายน.65 – 28 กุมภาพันธ์ 2566  
2.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าห้องสมุด 6,000 งานห้องสมุด มิถุนายน.65 – 28 กุมภาพันธ์ 2566  
2.1.2 ท ามุมอ่านหนังสือส่วนตัว  30,000  งานห้องสมุด มิถุนายน.65 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 รอพิจารณา 
2.1.3 ติดตั้งม่านโปร่งแสง  50,000  งานห้องสมุด มิถุนายน.65 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 รอพิจารณา 
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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 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล               

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการ

แข่งขันทักษะความ

เป็นเลิศทางวิชาการ 

(งานศลิปหัตถกรรม

นักเรียน) 
1.2 กิจกรรมสอนปรับ

พื้นฐานนักเรียน

ระดับชั้น ม.1, ม.4 

1.3 กิจกรรมสอนเสริม

พิเศษวันเสาร์นักเรยีน

ระดับชั้น ม.1-ม.3 

 

1. เพื่อยกระดับ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนของนักเรียน 
ให้สูงข้ึน 
2. เพือ่พัฒนาการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู ้
การวัดผลประเมินผล 
ให้สอดคล้องกับการ 
วัดผลและประเมินผล 
ระดับชาต ิ
3. เพื่อยกระดับ 
คะแนนสอบ 
O – NET ของ 
นักเรียนระดับช้ัน 
ม.3 และม.6 

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

 

100,000 

(เงินอุดหนุน) 

80,000 

(สวัสดิการ

วิชาการ) 

เก็บจาก

ผู้ปกครอง

นักเรียน 
เก็บจาก

ผู้ปกครอง

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

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมวันเกียรติยศ 
 
 
 
 
1.5 กิจกรรมส่งเสรมิการ
สอบ O-NET นักเรียน
ระดับชั้น ม.3 

 

 
1.6 กิจกรรมสอนเสรมิ 
 O-NET, GAT,  PAT 
นักเรียนระดับช้ัน ม.6 
1.7 กิจกรรมพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู ้
1.8 กิจกรรมจัดประชุม
คณะกรรมการบรหิารงาน
วิชาการ 
 

 เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้รับการ 
   พัฒนาอย่างเต็ม 
   ศักยภาพ  
   ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ   
   ทางการเรียน  
2. นักเรียนเป็นคนดี  
   คนเก่ง และม ี
   คุณภาพ มีทักษะ 
   ที่จ าเป็นในศตวรรษ 
   ที่ 21 
 

23,500   

5,500 

(สวัสดิการ

วิชาการ) 

17,000 
5,400 

 

 
 
 
 

45,000 
 
 

2,000 
 
 

25,000 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
1.10 กิจกรรมพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 

  14,000  
(เงินอุดหนุน) 

2,000 
(สวัสดิการ
วิชาการ) 
3,000  

 

     

 

 

 

     

 

 

 

   

1.11 กิจกรรมรับนักเรียน
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 
 
1.12 กิจกรรมวันวชิาการ  
       (ศรีบุณยาวิชาการ) 
 
1.13 กิจกรรมมอบ
ประกาศนียบตัร  
1.14 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม
นักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ า 

1. เพื่อยกระดับ 
   ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
   เรียนของนักเรียน 
   ให้สูงข้ึน 
2. เพื่อพัฒนาการจัด 
   กิจกรรมการเรียนรู้  
   การวัดผลประเมินผล 
   ให้สอดคล้องกับการ 
   วัดผลและประเมินผล 
   ระดับชาต ิ

 

เชิงปริมำณ 
1. ครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา  
   ร้อยละ 100 ได้รับ 
   การพัฒนาให้มี 
   ความสามารถใน 
   การปฏิบัติงานอย่าง    
   มีประสิทธิภาพ 
2. นักเรียนร้อยละ 
   100 ได้รับการ 
   ยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 
   ทางการเรียน 

5,000 
 

 

25,000 
 

4,000 
 

5,000 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

1.15 กิจกรรมนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
 
 
1.16 กิจกรรมงานวิจัยในช้ัน
เรียน 
 
1.17 กิจกรรมเข้าค่าย
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ปัจฉิม
นิเทศ  และทัศนศึกษาแหล่ง 
 เรียนรู้นักเรียนระดับช้ัน ม.6 

3. เพื่อยกระดับ 
   คะแนนสอบ  
   O – NET ของ 
   นักเรียนระดับชั้น  
   ม.3 และม.6 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้รับการ 
   พัฒนาอย่างเต็ม 
   ศักยภาพ  
   ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิ   
   ทางการเรียน  
2. นักเรียนเป็นคนดี  
   คนเก่ง และม ี
   คุณภาพ มีทักษะ 
   ที่จ าเป็นใน
ศตวรรษ 
   ที่ 21 

10,000  
 

-- 

 
204,580 

(เงินอุดหนุน) 
294,220 

(เงินพัฒนา

ผู้เรยีน) 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

     

1.18 การน าเสนอผลงานนักเ 
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้ว 
ตนเอง(Independent 
 Study:IS) 
ทั้งภายในและภายนอก 
โรงเรียน 

1. เพื่อสนับสนุนให้ครู 
   สามารถจัดการเรียน 
   การสอนในรายวิชา 
   การศึกษาค้นคว้า 
   ด้วยตนเอง  
   (Independent  

 

เชิงปริมำณ 
1. ครูทุกคนสามารถ 
 จัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาการศึกษา 
 ค้นคว้าด้วยตนเอง  
  (Independent  
   Study: IS) 

40,500 
(เงินอุดหนุน) 

1,500  
(สวัสดิการ
วิชาการ) 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

 Study: IS) ตามหลักสูตร    
 สถานศึกษาของโรงเรียน 
มาตรฐานสากล ตาม    
แนวทางบันได 5 ขั้นแห่ง
การเรียนรู้ บูรณา การใน 8 
กลุ่มสาระ  
2. เพื่อให้นักเรียน สามารถ
ผลิต/สร้างผลงาน/ชิ้นงาน 
ตามความสนใจและความ 
ถนัด จัดเวทีน าเสนอ 
ผลงานหรือชิ้นงานท่ีเกิด
จากการเรียนรู้  รายวิชา
การศึกษา ค้นคว้าด้วย
ตนเอง  
 (Independent  Study: 
IS) น าผลงาน ไปน าเสนอใน
เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระดับโรงเรียนและระดับ
ภูมิภาค 

ตาม หลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ตาม    
แนวทางบันได 5 ขั้น  
 แห่งการเรียนรู้บูรณา
การใน 8 กลุ่มสาระ 
2. นักเรียนระดับชั้น 
   มัธยมศึกษาปีท่ี 2  
   และ 5 ทุกคน 
   สามารถน าองค์ 
   ความรู้ที่ได้รับจาก 
   การศึกษาค้นคว้า    
   ด้วยตนเองมาผลิต/ 
สร้างผลงาน/ชิ้นงาน 
ตามความสนใจและความ
ถนัด น าผลงานไป
น าเสนอในเวที 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท้ัง 
   ในระดับโรงเรียน 
   และระดับภูมิภาค 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. เพื่อใหก้ารบริหารจัดการเวลา
เรียนและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้” ได้อย่าง เหมาะสม 
ท้ังด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติ  
นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ ตามความสนใจและ
ความ ถนัดของนักเรียนแต่ละ 
บุคคล  
2. เพื่อให้นักเรียนมี คุณภาพตาม
มาตรฐาน การเรียนรู้ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
พัฒนาตนเอง ตามความสนใจและ
ความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ 
และมีความสุขกับการเรียนรู้  
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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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

1.20 กิจกรรมการจดัการ
เรียนการสอนรูปแบบ ON 
HAND ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 
2019 

1. เพื่อจัดการเรียน
การสอนในกรณีนี้ท่ี 
โรงเรียนไมส่ามารถ 
จัดการเรียนการสอน
แบบ ON-SITE ได ้
2. เพื่อจัดการเรียน
การสอนให้กับ
นักเรียน รูปแบบ 
 ON-HAND ส าหรับ
นักเรียนท่ีไมสามารถ
เรียนONLINE,  
ON-AIR  
และ ON-DEMAND  

 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียน 
ศรีบุณยานนท ์ 
จ านวน 1,000 คน  
ทีจ่ัดการเรียนการสอน
ให้กับนักเรียนรูปแบบ  
ON-HAND ร้อยละ 100  
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้รับการ 
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตามรูปแบบการเรียน
แบบ ON-HAND ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีคณุภาพ 
2. นักเรียนได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง น า
ความรู้ไปใช้ใน 
ชีวิตประจ าวัน 

100,000 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. พัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมทีักษะแห่งศตวรรษที่ 21              
กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

1.สร้างจิตส านึกนักเรียน
มีความรัก เห็นคณุค่า
ของพืชพรรณและ
ทรัพยากร มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และเห็น
คุณค่าของพรรณไม้ไทย  
2.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ที่นักเรียนสามารถศึกษา
ด้วยตนเองเป็นแหล่ง
รวบรวมตัวอยา่ง พรรณ
ไม้ ข้อมูลพรรณ 
ไม้ และการเก็บรักษา 
 เพื่อประโยชน์ทาง 
การศึกษาและเผยแพร ่
สู่ภายนอก 

เชิงปริมำณ 
1. ครูทุกคนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการสวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และ
น าไปสู่การเรียนการสอนในชั้น
เรียน 
2. นักเรียนทุกคนได้ เรียนรู้  มี
ส่วนร่วม อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
และพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เชิงคุณภำพ   
1. โรงเรียนมีแผนการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีส่วนร่วม 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
ร้อยละ 95 

30,000 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 – โรงเรยีน
น้อง 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
   การศึกษาของ 
   โรงเรียนน้อง โดยการ 
   จัดระดมทุนในการ 
   จัดซื้อเครื่องอุปโภค 
   บริโภคจ าเป็นขั้น 
   พื้นฐาน 
2. เพื่อเปิดโอกาสให ้
   นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
   ทั้งโรงเรียนพี่ –  
   โรงเรียนน้องได้พบปะ 
   สังสรรค์ แลกเปลีย่น  
   ประสบการณ์ และ 
   แบ่งปันกัน  
3. เพื่อเป็นโอกาสที่ดี  
   ที่จะปลูกฝังค่านิยมที ่
   ส่งเสริมจริยธรรม  
   และสิทธิมนุษย์ชน ใน 
   ภาคปฏิบัติอย่างเป็น 
   รูปธรรม 

เชิงปริมำณ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ โรงเรียน 
ตชด.ทุติยะโพธ์ิอนุสรณ์  
อ าเภอแม่อาย  
จังหวัดเชียงใหม่  
โดยจัดมอบวัสดุอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอน 
อุปกรณ์กีฬา และเครื่อง
อุปโภคบริโภคจ าเป็นขั้น
พื้นฐาน เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภำพ 
ครูและนักเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

29,280 
 

             



95 
  

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

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               
กิจกรรม 
3.1 บริหารทรัพยากร
ส านักงาน 
3.2 จัดท าระบบข้อมูล
งานทะเบียนนักเรยีน 
3.3 น าระบเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหาร
จัดการ 
3.4 จัดซ่อม/ลา้ง
เครื่องปรับอากาศ 

1. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
   ในการท างานให้มี 
   ความคล่องตัวมาก
ขึ้น 
2. เพื่อปรับปรุงเครื่อง 
   คอมพิวเตอร์ให้ใช้ได ้
   กับโปรแกรมใหม่ ๆ  
   ที่มีการพัฒนาอย่าง 
   ต่อเนื่องตลอดเวลา  
3. เพื่อให้การสืบค้น 
   ข้อมูลทะเบียน 
   นักเรียนตั้งแต่อดีต
ถึง 
   ปัจจุบัน สะดวก  
   รวดเร็วและ 
   มีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมำณ 
1. มีเครื่องคอมพิวเตอรไ์ว้ใช้ 
ในการท างานได้ อย่าง
พอเพียง ร้อยละ 100 
2. มีตู้เก็บเอกสาร 
เพียงพอกับการใช้ งาน 
ร้อยละ 100 
3. จัดซ่อม/บ ารุง วัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงานหากเกิด
ช ารุด และสามารถใช้งานได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภำพ 
1. สามารถติดตั้งโปรแกรม ท่ี
พัฒนาขึ้นมาใหม่ได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ 
2. วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน
สามารถใช้งานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

123,500 
 
 

-- 

460,000 
 

8,000 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมจัดซื้อจดั
จ้างเอกสารการวัดผล
ประเมินผลของโรงเรียน 

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

เชิงปริมำณ 
1. เอกสารการวัดผลและ
ประเมินผส าหรับใช้ในการสอบ
และการประเมินผลนักเรียน 
ครบตามจ านวนทีต่้องการ ร้อย
ละ 100 
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถ ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์และ เป้าหมาย  
ร้อยละ 100 
เชิงคุณภำพ 
1. มีเอกสารการวัดผลและ 
ประเมินผลที่มีคุณภาพและ
พอเพียงส าหรับใช้ในการสอบ
และการประเมินผลนักเรียน 
2. การปฏิบัติงานของครู 
   และบุคลากรทางการ 
   ศึกษาท าได้อย่างมี   
   ประสิทธิภาพ และ 
   บรรลุวัตถุประสงค์และ 
   เป้าหมายที่ก าหนด 

45,060 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

3.6 จัดซื้อวัสดุส านักงาน
วิชาการ 

1. เพื่อใหก้ารผลติ 
เอกสารของกลุม่ 
บริหารงาน/งาน/ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ทุกกลุ่มสาระใช้ 
ปฏิบัติงานอย่าง 
 เพียงพอ 
2. เพื่อใหก้ลุ่ม 
บริหารงานวิชาการ 
สามารถให้บริการ 
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกดิประโยชน์ 
สูงสุด  
 

เชิงปริมำณ 
1. มีวัสดุส านักงานเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
2. มีกระดาษปรู๊ฟ กระดาษ
ถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องอัด
ส าเนา  หมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร กระดาษไขอัดส าเนา 
และลวดเย็บกระดาษ มีใช้
อย่างเพียงพอ 
เชิงคุณภำพ 
1. มีวัสดุส านักงานและ 
เอกสารเพียงพอต่อ 
การบริหารงาน ร้อยละ 100 
2. การบริหารงาน วิชาการใน
โรงเรียน เกิดความคล่องตัว
ใน การปฏิบัติงาน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความพึงพอใจ ร้อยละ 100 

900,000 
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล               

กิจกรรม 
1.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

เครื่องใช้ส านักงาน ปี

การศึกษา 2565 

 

1. เพื่อให้ทุกกลุ่มงาน/ 

งาน/ กลุ่มสาระ มี

วัสดุ เครื่องใช้

ส านักงาน ใช้

ปฏิบัติงานอย่าง

พอเพียง 

2. เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ ทุก
กลุ่มงาน/ งาน/ กลุ่ม
สาระ เกิดความ
คล่องตัว ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประโยชน ์

เชิงปริมำณ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกกลุ่มงาน/ งาน/ กลุม่สาระ  
มีวัสดุ เครื่องใช้ส านักงานใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอนได้
อย่างเพียงพอกับความ
ต้องการ 
เชิงคุณภำพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกกลุ่มงาน/ งาน/ กลุม่สาระ 
ร้อยละ 100  มีการเบิกจา่ย
วัสดุ เครื่องใช้ส านักงาน ใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอน 
ด าเนินงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท า
ให้สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้
บรรลเุป้าหมายและ
วัตถุประสงค์   

 
800,000 
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

2.1. จัดซื้อวัสดุและ

เอกสารทางการเงินเพื่อ

ระบบบรหิารงานการเงิน

และบัญช ี

 

1. เพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าท่ีเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชีมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
2. เพื่อให้ทันต่อ
เทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
3. เพื่อให้เกอดความ
คล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

 

เชิงปริมำณ 
วัสดุและเอกสารตา่งๆ ทาง
การเงินและบัญชี ได้แก่ ตรา
ยางปั๊มใบเสร็จรับเงิน สมุด
ทะเบียนคุมหลักฐานทาง
การเงิน ใบเสรจ็รับเงิน 
เชิงคุณภำพ 
การบริหารงานการเงินและ
บัญชีในโรงเรียนเกิดความ
คล่องตัว มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ครูและ
บุคลากร 
มีความพึงพอใจ ระดับดมีาก 
 

10,000 

 

             

 

 

 

 



100 
  

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

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 จัดซื้อวัสดุและ

ครุภณัฑ์กลุม่บริหารงาน

งบประมาณ บุคคล และ

แผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพื่อเสริมการ
ด าเนินงานและภารกิจ
ของงานสารบรรณงาน
ส านักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ บุคคล
และแผนงาน                  
2. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ตามหลัก
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ  
ให้มีประสิทธิภาพใน
การบริการ การ
ประสานงานและ  

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วของการ
ติดต่อ 
ประสานงานท าให้สามารถ
ติดต่องานท่ีส าคญั ๆ ได้
อย่างดียิ่ง2. จัดระบบงาน
ของกลุ่มบริหารงบประมาณ 
อย่างเป็นระบบ มีการวาง
แนวปฏิบัติในการบริการ
อย่างชัดเจนผู้รบั บริการมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

100,000 
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

 การจัดระบบการ

บริการที่ด ี

3. เพื่อให้มีระบบการ

บริหารโดยใช้หลักการ

มีส่วนร่วมและ

สามารถตรวจสอบได้            

4. เพื่อให้การ

ด าเนินงานสารบรรณ

เป็นไปด้วยความ

คล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ           

5. เพื่อให้สอดคล้อง

กับนโยบาย 5 ส ของ

โรงเรียนศรีบณุยา

นนท์ 

 

เชิงคุณภำพ 

1. ระบบสารบรรณ
ส านักงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณได้รับการพัฒนา 
มีการวางระบบจัดรูปแบบ
การท างาน อย่างชัดเจนโดย
มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการ
บริการ การประสานงาน  
ความรวดเร็วมีความมุ่งมั่น
ในบริการ 
2. ส านักงานกลุ่มบรหิารงาน

งบประมาณ บุคคลและ

แผนงานมีมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานท่ีเอื้อต่อการ

บริหารจดัการภายใต้การ

ก ากับติดตาม ดูแลตาม

อ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 จากใจถึงใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่
บุคลากร                 
2. เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดซีึ่ง
กันและกันระหว่าง
บุคลากร3. เพื่อเป็น
การสร้างความรัก 
ความห่วงใยของ
บุคลากร  

เชิงปริมำณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญและก าลังใจเพิ่ม
ยิ่งข้ึนและมีความสัมพันธ์อัน
ดีซึ่งกันและกัน100%                   
 เชิงคุณภำพ        
บุคลากรมีขวัญและก าลังใจ
ดีขึ้น มีความสมัพันธ์อันดีซึ่ง
กันและกัน มีความรักความ

ผูกพันต่อโรงเรียน  
 
 
       

 

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

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 การจัดประชุมครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษา/คณะกรรมการ

บริหารโรงเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพื่อให้การวาง

แผนการท างานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ    

2. เพื่อจัดบุคลากรให้

มีความเหมาะสมกับ

งาน 3. เพื่อติดตามผล

การท างานให้เป็นไป

อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

เชิงปริมำณ 
1. ครูโรงเรยีนศรีบณุยานนท์ 
จ านวน 100 % ได้เข้าร่วม
การประชุมประจ าเดือน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง                     
2. คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 
จ านวน 100 % ได้เข้าร่วม
การประชุมประจ าเดือน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
เชิงคุณภำพ          
ครูไดร้ับข่าวสารหรือ
เรื่องราวต่าง ๆ จากผู้บรหิาร 
เพื่อมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

45,500 

 

 

 

             

 

 



104 
  

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

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศกึษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 สารสนเทศ 1. เพื่อสร้างและ
พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศของ
โรงเรียนให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศพ้ืนฐาน 

และจ าเป็นในการ

วิเคราะหห์า

ประสิทธิภาพของ

สถานศึกษา 

3. เพื่อเพื่อเป็นแหล่ง

ให้บริการและเผยแพร่

ข้อมูลสารสนเทศแก่บุ

คลาการและผู้สนใจ 

เชิงปริมาณ 

โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ

ที่สมบูรณ์ ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นปจัจุบัน จ านวน 6  

เล่ม 

เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ
ที่ครบถ้วนสมบรูณ์ใช้ในการ
อ้างอิงได้ในปัจจุบัน 
 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 สร้างพลังบวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่
ครูอัตราจ้างและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา                  
2. เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดซีึ่ง
กันและกันระหว่าง
บุคลากร 
3. เพื่อให้บุคลากรเกดิ
ความมั่นคงใน
สวัสดิการ 
4. เพื่อเป็นการสร้าง
ความรัก ความห่วงใย
ของทางโรงเรียนต่อ
บุคลากร 

เชิงปริมำณ            
ครูอัตราจ้างและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรยีนศรี
บุณยานนท์  จ านวน 43 คน 

ประกอบด้วยครูอัตราจ้าง 
จ านวน 22 คน         
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน จ านวน 
15 คน  นักการ จ านวน 6 
คน   

เชิงคุณภำพ           
ครูอัตราจ้างและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนศรี

บุณยานนท์มีก าลังใจในการ

ท างานเพิ่มมากขึ้น 

 

50,000 
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 รางวัลผู้ช่วยเหลือ

โรงเรียนดีเด่น 

 

1. เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดซีึ่ง
กันและกันระหว่าง
บุคลากร 
2. เพื่อเป็นการสร้าง
ความรัก ความห่วงใย
ของทางโรงเรียนต่อ
บุคลากร 

เชิงปริมำณ            
ครูผู้มีอุปการคณุกับทาง
โรงเรียนศรีบณุยานนท์  
จ านวน 2 คน         
 เชิงคุณภำพ            
ครูผู้มีอุปการคณุกับทาง
โรงเรียนศรีบณุยานนท์มี
ก าลังใจในการช่วยเหลือ
โรงเรียน 

 

 

10,000              
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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  มุฑิตา 
คารวัญชล ี

1. เพื่อประกาศเกียรติ

คุณและแสดงมุทิตา

คารวะต่อผู้ครบ

เกษียณอายรุาชการที่ได้

ท าคุณประโยชน์ แก่

โรงเรียนศรีบณุยานนท์        

2. เพือ่สร้างก าลังใจแก่ผู้

ครบเกษียณอายุราชการ

ในการด าเนินชีวิต

ภายหลังเกษียณอายุ

ราชการ 

 

เชิงปริมำณ 

1. จัดงานมุทิตาจิตให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน  1 คน 2. 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ จ านวน 
95% ได้เข้าร่วมกิจกรรมมุทิตา
จิต 
เชิงคุณภำพ 
1. ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า ท่ีเกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปี 2565 มา
ร่วมงานทุกคน 
2.  ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้าง และ
นักเรียน มาร่วมงานเพื่อแสดง
มุทิตาจิตเป็นขวัญ และก าลังใจ
ให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการ 

200,000              
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. คิดนอกกรอบ 
ความรู้นอกรั้ว 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร

ในโรงเรียนใหม้ี

ประสิทธิภาพและ

ศักยภาพในการพัฒนา

ระบบการศึกษา 

ผลักดัน และเตรยีม

องค์กรส าหรับการ

แข่งขันในยุคศตวรรษ

ที่ 21                   

2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 

และประสบการณ์จาก

การศึกษาแหล่งเรียนรู้

ประวัติศาสตร์เพื่อ

น ามาใช้พัฒนา

สถานศึกษาของตนเอง 

  

เชิงปริมำณ 

1. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 90% ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน  
และทัศนศึกษา                   
2. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 90%  
 มีความสมัพันธ์อันดีระหวา่ง
กัน 
เชิงคุณภำพ 

1. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการพัฒนาระบบ
การศึกษา ผลักดัน และ
เตรียมองค์กรส าหรับการ
แข่งขันในยุคศตวรรษท่ี 21 
 

525,000 
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. เพื่อให้คณะ

ผู้บริหาร ข้าราชการ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามี

ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างกัน 

 

2. คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถน าความรู้และ 
ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้
ประวัติศาสตร์อาเซยีนมาใช้
พัฒนาสถานศึกษาของตนเองได้
อย่างมีคุณภาพ     
3. คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษามี
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างกัน 
 

              

 

 

 

 

 

 



110 
  

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

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. การประเมินครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. เพื่อเป็นการ

ประเมปิระสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน      

2. เพื่อจัดทข้อ

เสนอแนะในการ

ปฏิบัติงาน            

3. เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมและเพิ่ม

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

 

เชิงปริมำณ 

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีประสิทธิภาพในการ

ท างานมากขึ้น 90%                    

 เชิงคุณภำพ           
 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลในการท างาน
เพิ่มขึ้น 
 

 
 
 

 

40,000              
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศกึษำ 2566  

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

1.12  การจ้างบุคลากร
เสรมิการเรียนการสอน 
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 
(งบ อบจ.) 

1. เพื่อจัดหาบุคลากร

ที่มีความเชี่ยวชาญใน

การจัดการเรยีนการ

สอน                   

2. เพื่อให้ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนศรี

บุณยานนท์ให้สูงข้ึน 

3. เพื่อให้มีบุคลากร

เพียงพอในการจัด

การศึกษาของโรงเรยีน 

 

 

 

 

เชิงปริมำณ 

เพื่อจัดหาบุคลากรครูอัตรา
จ้าง จ านวน 15 คน                         
เชิงคุณภาพ            

1. สามารถจดัหาครูผูส้อน 
บุคลากรสนับสนุนการจดั
การศึกษาได้เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการศึกษาของ
โรงเรียน 

2. ครูและบุคลากรทุกคน
ของโรงเรียนสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2,835,000              
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

1.13 การจ้างบุคลากร
เสรมิการเรียนการสอน 
(งบ สพฐ.) 
 

1. เพื่อแก้ปัญหาครไูม่

เพียงพอต่อจ านวน

นักเรียน               

2. เพื่อแก้ปัญหาการ

ขาดบุคลากรสนับสนุน

การจัดการศึกษา     

3. เพื่อให้นักเรียน ครู 

ผู้ปกครอง ไดร้ับ

บริการอย่างมี

ประสิทธิภาพตรงตาม

ความต้องการสะดวก 

และรวดเร็ว 

 

เชิงปริมำณ 

ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าท่ี
ส านักงาน จ านวน 5 คน               
เชิงคุณภำพ           
  1. ครูอัตราจ้างจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน ท้ังด้าน
ความรู้ และคุณธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล            
2. บุคลากรสนบัสนุนการจัด
การศึกษาให้บริการแก่
นักเรียน ครู ผู้ปกครองและ
ผู้มาตดิต่อราชการสะดวก 

856,998              
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 จ้างบุคลากรเสริม
การเรยีนการสอน  
(งบรายไดส้ถานศึกษา) 
 

1. เพื่อจัดหาบุคลากร

ที่มีความเชี่ยวชาญใน

การจัดการเรยีนการ

สอน                   

2. เพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของ

นักเรียนโรงเรียนศรี

บุณยานนท์ให้สูงข้ึน 

3. เพื่อให้มีบุคลากร

เพียงพอในการจัด

การศึกษาของโรงเรยีน 

 

 

 

 

เชิงปริมำณ 

เพื่อจัดหาบุคลากร จ านวน 

1.ครูอัตราจา้ง 13 คน 

2. เจ้าหน้าที่ส านักงาน 6คน  

3. พนักงานขับรถยนต์ 1 คน 

4. นักการภารโรง 5 คน 

รวม 25 คน 

เชิงคุณภำพ 

1. สามารถจดัหาครูผูส้อน 
บุคลากรสนับสนุนการจดั
การศึกษาได้เพียงพอต่อการ
บริหารจดัการศึกษาของ
โรงเรียน 

2. ครูและบุคลากรทุกคน
ของโรงเรียนสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีที่ได้รมัอหมายได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

 

4,228,200              
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

1.15 การพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน)
  

 

1. เพื่อจัดหาบุคลากร

ที่มีความเชี่ยวชาญ

ทางภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีน              

2. เพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีนสูงขึ้น        

3. เพื่อให้นักเรียน

สามารถอ่านเข้าใจ 

และใช้ภาษาอังกฤษ

และภาษาจีนในการ

สื่อสารได ้

 

 

 

เชิงปริมำณ             
1. เพ่ือจัดหาบุคลากรชาว
ต่างประเทศ มาสอน
ภาษาอังกฤษ 5 คน และ
ภาษาจีน 1 รวม 6 คน             
2. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิม
สูงขึ้น                   
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่าน
เข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารได้ 

เชิงคุณภำพ 
1. ด าเนินการจัดจ้างบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญทาง
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน              
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมสูงขึ้น             
3. นักเรียนสามารถอ่านเข้าใจ
และใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
เพ่ือการสื่อสารได้ระดับดี 

 

3,186,000              
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

1.16 จัดซื้อเครื่องลง

เวลาปฏิบตัิราชการ

ระบบอิเล็กทรอนิกส ์

 

1. ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาได้รบัความ

สะดวกในการลงเวลา

2. ลดความยุ่งยากใน

การเก็บรักษาข้อมลู

การลงเวลา และท าให้

การตรวจสอบท าได้

ง่ายขึ้น                 

3. ลดขั้นตอนและ

กระบวนการในการ

ปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีงานบุคลากร 

 

 

 

เชิงปริมำณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ จ านวน 150 
คน 
เชิงคุณภำพ          
 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์สามารถลงเวลาปฏิบัติ
ราชการได้อย่างรวดเร็ว 
 

 
 

 

20,000              
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ บุคคล และแผนงาน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

1.17 ผ้าไทยใส่สนุก  
ตามวิถีชุมชน 
 คนนนทบุรี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาแต่งกายผ้าไทย
หรือผ้าพื้นเมืองใน
สถานศึกษา           
2. เพื่อสนองนโยบาย
ของกระทรวง
วัฒนธรรม 

เชิงปริมำณ 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ จ านวน 100 % ได้
แต่งกายผ้าไทยหรือผ้า
พื้นเมืองในสถานศึกษา 

เชิงคุณภำพ       
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาแต่งกายผ้าไทยหรือผ้า
พื้นเมืองในสถานศึกษา 

200,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 เติมใจให้กันก่อน

เกษียณอายรุาชการ 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพื่อให้ผู้

เกษียณอายรุาชการ 

และผูบ้ริหารมีความรู้

และการวางแผนการ

ด าเนินชีวิตหลัง

เกษียณอย่างมี

ความสุข               

2. เพื่อให้ผู้

เกษียณอายรุาชการได้

เตรียมความพร้อม

ก่อนการเกษียณ 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมำณ 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ
ทุกคนในโรงเรียนศรีบุณยา
นนท์ จ านวน 1 คน                    
เชิงคุณภำพ         
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ
ทุกคนในโรงเรียนศรีบุณยา
นนท์สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาตนเองได ้

 

20,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 การประเมินผลงาน

ที่เกิดจากการปฏิบัติ

หน้าท่ี ต าแหน่ง ครู มี

วิทยฐานะ และเลื่อน

วิทยฐานะ ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินวิทยฐานะแนว

ใหม่ (ว PA) 

 

1. เพื่อให้ครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษามีวิทยฐานะและ

เลื่อนวิทยฐานะที่

สูงขึ้น                   

2. เพื่อให้ครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาตระหนักใน

ภาระหน้าท่ีและปฏิบัติ

ตามกฏหมาย              

3. เพื่อครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษามีความช านาญ  

และความเชี่ยวชาญใน

การปฏิบัติงาน  

เชิงปริมำณ 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ จ านวน 97 คน
เชิงคุณภำพ              

 1. ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะที่สูงข้ึน            

 2. ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษามีความช านาญ และ
ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน 

10,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

1.20 อบรมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 
 

1. เพื่อให้การปฏิบัติ

หน้าท่ีของข้าราชการ

ครูและบุคลากร

ทางการศึกษามี

ประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผล เกดิ

ความก้าวหน้าแก่ทาง

ราชการ                

2. เพื่อให้บุคลากรเป็น

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

สร้างความก้าวหน้า

ทางวิชาชีพ  

 

 

 

 

เชิงปริมำณ 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ จ านวน 132 คน  

ได้รับการพัฒนา            
เชิงคุณภำพ          
 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์สามารถน าความรู้และ
ความเข้าใจท่ีได้รับไปพัฒนา
ตนเองได้ ร้อยละ 90 
 

 

 

45,2 
80 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

1.21 ศรีบุณยานนท์ 
โรงเรียนสุจริต 

1. เพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรม จรยิธรรม

และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา “ป้องกัน

การทุจริต”            

2. เพื่อให้ครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาตระหนักใน

ภาระหน้าท่ีและปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 

 

 

 

 

เชิงปริมำณ 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ จ านวน 80 คน
เชิงคุณภำพ             
 1. สถานศึกษาเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรมและธรร
มา ภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” 
 2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักใน
ภาระหน้าท่ีและปฏิบัตติาม
กฎหมาย 

2,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

1.22 พัฒนานวัตกรรม

คุณภาพเพื่อการประกัน

คุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

 

1. เพื่อสร้างเครื่องมือ

ประกอบการประเมิน

และรวบรวม

สารสนเทศส าหรับการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา   

2. เพื่อพัฒนา

นวัตกรรมการประกัน

คุณภาพภายใน

สถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพตาม

ก าหนด 

 

 

เชิงปริมำณ             

1. สถานศึกษาสามารถ

พัฒนาเครื่องมือ

ประกอบการรวบรวม

สารสนเทศส าหรับการ

ประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาได้ครบทุก

มาตรฐานและประเด็น

พิจารณา ร้อยละ 100 

2. ผลการด าเนินงานพัฒนา

นวัตกรรมการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์

ก าหนดร้อยละ 80 

 

5,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศกึษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาเครื่องมือ
ประกอบการรวบรวม
สารสนเทศส าหรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาได้ครบทุก
มาตรฐานและประเด็น
พิจารณามีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก         
2. ผลการด าเนินงานพัฒนา

นวัตกรรมการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

มีผลการประเมินมีคณุภาพ

อยู่ในระดับดมีาก 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

1.23 การทบทวนและ

ประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

 

1. เพื่อทบทวนและ

ประเมินคุณภาพ

ภายในของ

สถานศึกษา           

2. เพื่อจัดท ารายงาน

การประเมินคณุภาพ

ภายในของ

สถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมำณ 

1. ร้อยละ 80 ของ
ประสิทธิภาพของข้อมูลใน
การจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษามีความครบถ้วน
สมบูรณ์      
 2. ร้อยละ 80 ของเอกสาร 

หลักฐานในสารสนเทศ

ประกอบการรายยงานมี

เนื้อหาครบถ้วน  สมบรูณ์

ส าหรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน3. ร้อยละ 80 ของ

นักเรียน  ผู้ปกครอง  ผู้ที่

เกี่ยวข้อง  ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  มีความพึง

พอใจในคุณภาพของ

รายงานการประเมิน  

12,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

  และแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 

เชิงคุณภำพ 

1. ข้อมูลในการจัดท า

รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษามี

ความครบถ้วนสมบูรณ์มี

คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 

2. เอกสาร หลักฐานใน

วารสารมีเนื้อหาครบถ้วน  

สมบูรณ์ในการประเมิน

คุณภาพภายใน  มคีุณภาพ

อยู่ในระดับดมีาก 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. นักเรียน  ผู้ปกครอง  ผู้ที่

เกี่ยวข้อง  ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับดีมากใน

คุณภาพของรูปแบบวารสาร

รายงานการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

1.24 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 5 ปี  
(2566 – 2570) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2566 

1. เพื่อจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการวางแผน

ร่วมกันของผู้บริหาร

คณะครู 

คณะกรรมการบรหิาร

โรงเรียน ในการ

ก าหนดทิศทางบริหาร

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

2. เพื่อจัดท า

แผนพัฒนาการศึกษา

ระยะ 5 ปี (2566 –

2570) และ

แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 2566 

3. เพื่อจัดท าปฏิทิน
ประจ าปีการศึกษา 
2566 

เชิงปริมำณ 

1. ผู้บริหาร และ คณะครู 

คณะกรรมการบรหิาร

โรงเรียนร่วมประชุมเชิง

ปฏิบัติการ จ านวน 60 คน 

2. แผนพัฒนาการศึกษา

ระยะ 5 ปี (2566 – 2570) 

จ านวน 5 เล่ม 

3. แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2566 จ านวน 5 เล่ม 

4. ปฏิทินปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2566 จ านวน 5 
เล่ม 
 

130,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. ผู้บริหารคณะครู 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 

ร่วมประชุมปฏิบัติการวางแผน

เกิดความร่วมมือและการท างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ  

ร้อยละ 100 

2. โรงเรียนมีแผนพัฒนา

การศึกษาระยะ 5 ปี และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีที่มี

ประสิทธิภาพ 

เป็นแนวทางในการพัฒนาการ

บริหารจดัการที่มคีุณภาพ  

ร้อยละ 100 

3. โรงเรียนมปีฏิทินปฏิบตัิงาน

ประจ าปีที่ก าหนดช่วงการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

1.25 ประเมิน
สถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศทุกประเภท และงาน
โครงการพิเศษอ่ืน ๆ 

1.เพื่อรองรับการ

ประเมินมาตรฐาน

สถานศึกษาโดย

องค์กร และ 

หน่วยงานภายนอก 

2. เพื่อน าผลการ

ประเมินมาเป็น

แนวทางในการ

พัฒนาการจัด

การศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

เชิงปริมำณ 

ผู้บริหาร คณะครู 

คณะกรรมการบรหิาร

โรงเรียน และนักเรียนเข้ารับ

การประเมินสถานศึกษา 

จ านวน 60 คน 

เชิงคุณภำพ 

ผู้บริหาร คณะครู 
คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียน และนักเรียน น า
ผลการประเมินมาเป็น
แนวทางในการพัฒนา
บริหารการจัดการศึกษา ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

150,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

1.26 การอบรมเชิง

ปฏิบัติการจัดท ารายงาน

การควบคุมภายใน 

 

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

เชิงปริมำณ  
 ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานควบคุม
ภายในของโรงเรียนศรีบณุ
ยานนท์ ได้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการ และอบรม
จัดท ารายงานการควบคุม
ภายในประจ าปี จ านวนร้อย
ละ 95 
 

 

 

8,500              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานควบคุม
ภายในของโรงเรียนศรีบณุ
ยานนท์มีการน าเสนอ
รายงานควบคุมภายในของ
กลุ่ม/ฝ่าย/งาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

1.27 ทบทวน และสรุป

รายงานผลการ

ด าเนินงานโครงการ /

กิจกรรม ประจ าปี

การศึกษา 2565 

 

 

1. เพื่อให้มีการ

ทบทวนแลสรุปผล

รายงานการ

ด าเนินงานปี2565 

2. เพื่อทราบผลการ

ด าเนินงาน ปัญหาและ

อุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน 

3. เพื่อวางแผนและหา

แนวทางแก้ไขในการ

ด าเนินโครงการ /     

กิจกรรมปตี่อไป 

4.เพื่อร่วมกนัพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

เชิงปริมำณ           

 1. ผู้บริหาร คณะครู 

คณะกรรมการบรหิาร

โรงเรียนร่วมประชุมทบทวน 

และรับฟังสรุปผลการ

รายงานผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมจ านวน 

60 คน 

2.รูปเลม่สรุปผลรายงานการ

ด าเนินโครงการ / กิจกรรม

ทุกกิจกรรม 

 

 

20,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. ผู้บริหาร คณะครู 

คณะกรรมการบรหิาร

โรงเรียนร่วมประชุมทบทวน 

และรับฟังสรุปผลการ

รายงานผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรม  

ร้อยละ100 

2. โรงเรียนมรีูปเล่มสรุปผล

รายงานการด าเนินโครงการ 

/กิจกรรมที่เป็นหลักฐาน 

ร่องรอยในการปฏิบตัิงาน 

ร้อยละ 100 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ บุคคล และแผนงำน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

1.28 ซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศ 

1. เพื่อการด าเนินงาน

และภารกิจของ

ส านักงานกลุ่มบริหาร

งบประมาณ บุคคล

และแผนงาน มคีวาม

คล่องตัวและมี

ประสิทธิภาพ         

2. เพื่อให้สอดคล้อง

กับนโยบาย 5 ส ของ

โรงเรียนศรีบณุยา

นนท์ 

 

เชิงปริมำณ         
บ ารุงเครื่องปรับ อากาศ   
5  เครื่อง               
 เชิงคุณภำพ  
 ส านักงานกลุ่มบรหิารงาน
งบประมาณ บุคคล และ
แผนงานมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีเอื้อต่อการ
บริหารจดัการภายใต้การ
ก ากับติดตาม ดูแลตาม
อ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

3,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมทีักษะแห่งศตวรรษที่ 21              

กิจกรรม 
1.1 กิจกรรมไหวค้ร ู 
 

1. เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักในคณุค่าของ
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม และรักความ
เป็นไทย 
2. เพื่อแสดงถึงความ
กตัญญูรูคุ้ณต่อครู 
อาจารยผ์ู้ประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้
ให้แก่ศิษย์ 
3. เพื่อเป็นสิริมงคล
สร้างขวัญก าลังใจใน
การศึกษา และเคารพ
ครู อาจารยด์้วยความ
บริสุทธ์ิใจ 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยา

นนท์ 2,247 คน เข้าร่วม

กิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อ

ร าลึกถึงพระคณุครูอาจารย ์

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนเป็นผู้มีความกตญัญู
รู้คุณครู อาจารย์ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 

13,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมปฐมนิเทศ
และค่ายคุณธรรม
จริยธรรม นักเรยีน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 และ4 

1. เพื่อให้ความรู้ประวตัิ

ความเป็นมาของ

โรงเรียน โครงสร้างของ

องค์กร กฎระเบยีบ 

ข้อบังคับ วินัย ตลอด

จนถึงการปฏิบัตตินของ

นักเรียน 

2. เพื่อปลูกฝังทัศนคติ

แก่นักเรียนใหม่ให้มี

ความรูส้ึกท่ีดีต่อโรงเรียน 

ต่อครู-อาจารย์ และ

เพื่อนนักเรียน 

3. เพื่อให้นักเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรมด ารง

ตนในสังคมได้อย่าง

เหมาะสม 

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จ านวน 840 คน อบรมให้

ความรู้เรื่อง กฎระเบียบ

ข้อบังคับ วินัย การปฏิบัติตัว

ของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู่ใน

โรงเรียน ประวัติความเป็นมา

ของโรงเรียนโครงสร้างของ

องค์กร และคุณธรรมจริยธรรม

ตามหลักทางพระพุทธศาสนา  

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสม
ตามกฎระเบยีบของโรงเรยีน 
มีคุณธรรมจริยธรรม และมี
ทัศนคติที่ดี มีภาคภูมิใจใน
สถาบัน ร้อยละ 100  

82,130              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. เพื่อเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับ
นักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษา 
2. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูกับนักเรียน
และโรงเรียน   

เชิงปริมำณ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ประจ าปีการศึกษา 2565 
จ านวน 350 คน 
เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษาช้ันสูงสดุใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรยีนเกิด
ความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของตน 
2. นักเรียนมีขวัญและ
ก าลังใจในการศึกษา 
ต่อทุกคน 

2,500              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 าคญัของการ
เรียนต่อระดับอดุมศึกษา 
2. เพื่อเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับ
นักเรียนท่ีส าเร็จ
การศึกษา 
3. เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในการ
ส าเรจ็การศึกษา 
4. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูกับนักเรียน
และโรงเรียน   
 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 ประจ าปีการศึกษา 2565 
จ านวน 310 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษาช้ันสูงสดุใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายทุกคนของโรงเรียน
เกิดความภาคภมูิใจใน
ความส าเร็จของตน 
2.นักเรียนทุกคนมีขวัญและ
ก าลังใจในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 
3. นักเรียนเป็นตัวอยา่งที่ดี
ให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป 
 

4,500              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 

นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
เลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียนร้อยละ100 
 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนได้ใช้สิทธิในการ
เลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียนโดยใช้วิธีการแบบ
ประชาธิปไตยร้อยละ 100 

8,000              

 



139 
  

 

ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 าแนวทางตาม
พระราชด าริฯ  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา  สริิวัฒนา
พรรณวดี  ภายใต้การ
ด าเนินงาน 3 ก. เป็น
สถานศึกษาปลอดจากสาร
เสพติดทุกชนิด 
2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมรณรงค์
และป้องกันยาเสพติด และ
เป็นแบบอย่างคนดี คนเก่ง มี
ความสุขในสังคม 
3. เพื่อสร้างภูมิคุม้กันท่ีดีใน
ตัวให้เกิดกับนักเรียนกลุม่
เสี่ยงท่ีมีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ และมีคณุธรรม 
จริยธรรม 
 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยา

นนท์ 2,000 คน  เข้าร่วม

กิจกรรมมีส่วนร่วมรณรงค์  

ป้องกันและแก้ไขปัญหา       

ยาเสพตดิในสถานศึกษา  

เชิงคุณภำพ 

1. โรงเรียนเป็นสถานศึกษา
ปลอดจากสารเสพตดิทุก
ชนิด 95% 
2. นักเรียนมีความสามารถ
กล้าคิด กลา้ท า กล้า
แสดงออกและมีความคดิ
สร้างสรรค ์
3. นักเรียนห่างไกลจากสิ่ง
เสพติด และเป็นพลเมืองดี
ของสังคมมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

3,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมศูนย์
เครือข่ายจดัระเบียบ
นักเรียนนักศึกษา
จังหวัดนนทบุร ี
 

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

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียน 

ศรีบุณยานนท ์2,000 คน

ได้รับการคุ้มครองดูแลใหม้ี

พฤติกรรมที่เหมาะสม 

เชิงคุณภำพ 

1.นักเรียนทุกคนห่างไกล
จากสิ่งเสพติดและปัจจยั
เสี่ยงร้อยละ 95 
2. นักเรียนทุกคนมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมและ
เป็นพลเมืองดีของสังคม 

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

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมการ
รณรงค์และป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
( TO  BE  NUMBER  
ONE ) 
 

1. เพื่อสนองแนวทาง
ตามพระราชด าริฯ 
ภายใต้การด าเนินงาน 3 
ก. ได้แก่ กรรมการ 
กิจกรรมและกองทุน  
2. เพื่อส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้นักเรียนได้
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
ในการรณรงค์และ
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด  
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันยา
เสพติดในกลุ่มนักเรียน 
ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ 
 
 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยา

นนท์จ านวน 2,000 คน เข้า

ร่วมกิจกรรม TO  BE  

NUMBER  ONE   

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตทีด่ีใช้เวลา
ว่างให้เกดประโยชน์  
2. นักเรียนปลอดจากยาเสพ
ติดทุกคน 
3. นักเรียนมีความสามารถ
ในการ กล้าคิด กล้าท า 
แสดงออกและมีความคดิ
สร้างสรรค ์

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

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม 
 

1. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มี
คุณธรรมจริยธรรม ตาม
คุณธรรมอัตลักณ์ของ
โรงเรียน ได้แก่ ความ
รับผิดชอบ  ความมีวินยั 
จิตอาสา ความซื่อสตัย์
สุจรติ และประหยัด
พอเพียง 
2. เพื่อให้นักเรียนเป็น
คนดีมีคณุธรรม
จริยธรรม อยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
3. เพื่อส่งเสรมิพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรยีน 
โดยใช้กระบวนการ 
โครงงานคุณธรรม 
 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6 จ านวน 2,000 คน 
เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม 
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จ านวน 
2,000 คน ร้อยละ 95 มี
คุณธรรมจริยธรรม  มี
ความรู้ ความสามารถโดยใช้
กระบวนการท าโครงงาน 
และสามารถน าความรูไ้ปใช้
ในการพัฒนาตนเอง มีความ
รับผิดชอบ  มีวินัย จิตอาสา 
มีความซื่อสตัยส์ุจรติ และ
ประหยดัพอเพียง 

171,980              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 
 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
 

1. เพื่อให้สถานศึกษามี
การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลมุถึงผู้เรยีน 
2. เพื่อให้ครูเยี่ยมบา้น
นักเรียนทุกคนและน า
ข้อมูลระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนไป
ประโยชน์ในการส่งเสริม 
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนได้
อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ทั้งหมด  จ านวน 2,200 
คน (ประมาณ) 
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงตรง
ตามสภาพปัญหา 100% 

132,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมคัดกรอง
และพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
 

1. เพื่อให้โรงเรียนมี
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยมี
กระบวนการวิธีการและ
เครื่องมือท่ีมีคณุภาพได้
มาตรฐานสามารถ
ตรวจสอบได ้
2. เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนเป็นคนดีมี
ความสุข มี
ความสามารถทาง
สติปัญญาเพียบพร้อม
ด้วยคุณธรรมจริยธรรม
และด ารงตนอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์ จ านวน   
2,100 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์เป็นคนดีอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข และมี
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง ครู 
ผู้ปกครองและชุมชน 100% 

3,300              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

1.12 กิจกรรมพบครู
ของลูก Classroom 
Meeting 
 

เพื่อประสานความร่วมมือ
ระหว่างครูที่ปรึกษากับ
ผู้ปกครองในการพัฒนา
ส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพ
และการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียน 
ศรีบุณยานนท์  2,100  คน 
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยา
นนท์ ได้รับการร่วมมือกัน
ระหว่างผู้ปกครองและครูใน
การ  สร้างเสริมพฤติกรรมที่
เหมาะสมรอบด้าน 100% 

11,250              

1.13 กิจกรรมนักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษา (YC) 
 

1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองด้าน
ทักษะการให้ค าปรึกษา
เบื้องต้น   
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถน า
ความรู้เทคนิควิธีการไปช่วย
ครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือ
เพื่อน ๆ ใน  ห้องเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ชั้น  
ม.1-6  ห้องเรียนละ 2 คน จ านวน 
126 คน 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความรู้และทักษะในการ

ให้ค าปรึกษาเบื้องต้นและช่วยเหลือ

ครูที่ปรึกษาในการดูแลเพื่อนๆ  ได้

ร้อยละ 90 

3,600              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

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 

นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์จ านวน 2,000 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ที่โรงเรียนจดัให ้
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ ร้อยละ 100  ปฏิบัติ
ตนเป็นคนดี มคีวาม
ตระหนักในหน้าท่ี มีความ
รับผิดชอบ มรีะเบยีบวินัย
ต่อตนเองและสังคม  ยึดมั่น
ในสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย์ และเป็น
ก าลังของชาติ 
 

30,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

1.15 กิจกรรมคนด ี
ศรีบุณย ์
 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ลักษณะด้านความ
ซื่อสัตย์ คณุธรรม 
จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนเห็น
คุณค่าของความซื่อสัตย์ 
คุณธรรม จรยิธรรม 
สามารถน ามาประยุกต์
ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเหมาะสม 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์จ านวน 2,000 คน เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
กิจกรรมอื่นท่ีโรงเรียนจัดให ้
 
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ร้อยละ 95  เป็นผู้มี
ความซื่อสัตย์ คุณธรรม 
จริยธรรมและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได ้
 

1,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมพัฒนา
ส านักงานกลุ่ม
บริหารงานกิจการ
นักเรียน 
 

1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน มี
ประสิทธิภาพ และ
สามารถน าไปใช้ได้ 
2. เพื่อให้กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียนมีการใช้
งบประมาณอย่างเป็น
ระบบ คุ้มค่า และมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้อย่างพอเพียง 
3. เพื่อให้บริการแก่
นักเรียน ผู้ปกครอง 
บุคลากร อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนท้ังหมดครูและ
ผู้ปกครองจ านวน 2,000 คน 
บุคลากรของโรงเรียนจ านวน 
100 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. ส านักงานกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามระบบ ทัน
ก าหนดเวลา 100%  
2. ส านักงานฝ่ายกิจการ
นักเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ี
เหมาะสม เพียงพอ 80% 
3. ส านักงานกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียนมีบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการท างาน มีความ
พร้อมในการให้บริการแก่ครู 
นักเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 

 

50,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
ระบบการรักษาความ
ปลอดภัย 
 

1. เพื่อให้บุคลากรใน
สถานศึกษาได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินขณะอยู่ใน
โรงเรียน 
2. เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยใน
สถานศึกษา 
 

 
 
 

 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนจ านวน 2,000 คน 
ครูและบุคลากร จ านวน 
150 คน มีความปลอดภัย  
100 %ทรัพย์สินของทาง
ราชการปลอดภัย 100% 
 
เชิงคุณภำพ 
บุคลากรในสถานศึกษามี
ความปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน ขณะปฏิบัติหน้าที่
ในโรงเรียน 100% 
 

1,200,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 
 

เพ่ือประสานความร่วมมือ 
ระหว่างโรงเรียน กับ
ผู้ปกครองในการส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียน และ
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมให้
นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ
ของสังคม 
 

เชิงปริมำณ 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
อย่างน้อย 2 คร้ัง/ปีการศึกษา 
เชงิคุณภำพ 
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนศรีบุณ
ยานนท์มีความเข้มแข็งมีระบบและ
ร่วมมือกับทางโรงเรียน 

10,000              

2.4 กิจกรรมพัฒนา
ระบบเคร่ืองสแกน
ใบหน้านักเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนทุกคนใน
สถานศึกษาได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินขณะอยู่ใน
โรงเรียนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการ
ให้บริการนักเรียนทุกคนใน
สถานศึกษา 
และผู้ปกครองเกิดความ
มั่นใจในการส่งบุตรหลาน
มาโรงเรียน 
 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนจ านวน 2,000 คน ใช้
บริการเคร่ือง D-school  100 % 
ผู้ปกครองได้รับรายงานผลการมา
เรียนของบุตรหลานผ่านระบบ D-
school 100% 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินขณะอยู่ในโรงเรียน 
ผู้ปกครองมีความมัน่ใจในการให้
บุตรหลานมาโรงเรียน 
 

500,000               
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
1.1กิจกรรมส่งเสรมิ
ความรู้ด้านโภชนาการ      
(อย.น้อย ) 

 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้

ความเข้าใจและมี

ทัศนคติที่ดีต่อการ

บริโภค ทั้งนี้เพื่อน

สุขภาพท่ีดีต่อตัว

ผู้บริโภคเอง และเพื่อ

ส่งเสริมสุขภาพและ

พลานามัย ให้แข็งแรง

สมบูรณ์ ให้ทุกคนใน

ชุมชนมีสุขภาพท่ีดี มี

ความสุขกายสุขใจ 

 

 
เชิงปริมำณ 
 1. จ านวนนักเรียนแกนน า
ในชุมนุม อย.น้อย จ านวน 
40 คน 
เชิงคุณภำพ 
 1. นักเรียนแกนน า มี
ความรู้เกี่ยวกับงาน อย.น้อย 
ร้อยละ 100  
 2. นักเรียนแกนน า 
สามารถประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมงาน อย.น้อย ร้อย
ละ 100 
 3. นักเรียนแกนน ามีความ
พึงพอใจต่อโครงการ 
 อย.น้อย 
 

 

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

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
ความรู้ในการป้องกัน
อัคคีภัย 

 

เพื่อส่งเสรืมความรู้ความ

เข้าใจในการป้องกัน

อัคคีภัยและเพื่อกระตุ้น

ให้นักเรียน ครู และ

บุคลากรทางการศึกษามี

จิตส านึกในการเฝ้าระวัง

อัคคีภัยในสถานศึกษา 

 

 

เชิงปริมำณ 
 ครู บุคคลากร นักเรียน
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ เข้า
ร่วมอบรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันปัญหา
อัคคีภัยจ านวนไม่น้อยกว่า 
150 คน 
เชิงคุณภำพ 
 ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์มีความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันการเกิดปญัหา
อัคคีภัย 
 

 

25,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมปรับภูมิ
ทัศน์โรงเรียน 
ศรีบุณยานนท ์

 
ภูมิทัศน์โรงเรียนและ
สวนหย่อมตา่งๆ ของ
โรงเรียนสวยงาม 
สะอาด ปลอดภยัและมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
เชิงปริมาณ  

 ภูมิทัศน์โรงเรียน 

สวนหย่อม และจุดก าจัด

ขยะมูลฝอยของโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ  

ภูมิทัศน์โรงเรียนและ

สวนหย่อมตา่ง ๆ ของ

โรงเรียนสวยงาม สะอาด

ปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพสามารถใช้เป็น

แหล่งเรียนรู้ด้านพฤษศาสตร์

ของนักเรียนได ้

 

 
20,000 

 

             

 

 



154 
  

ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมโรงเรียน
ปลอดขยะ Zero 
Waste School 

เพื่อกระตุ้น รณรงค์
ส่งเสริมสร้างจิตส านึก
และความรู้ความเข้าใจ
ถึงแนวทางในการลด
ปริมาณขยะ การแยก
ขยะและการน าขยะ
กลับไปใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งการ 

เชิงปริมาณ  

ทุกคนในโรงเรียนมีจิตส านัก

ที่ดี รักษาสิ่งแวดล้อม 

เชิงคุณภาพ  

ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียนรูจ้ักการ

รณรงค์การคัดแยก 

ขยะให้เป็นประเภท เพ่ือน า

กลับมารไีซเคิล 

 

10,000 

 

             

2.3 กิจกรรมห้องเรียน
สีเขียว พลังงาน
สิ่งแวดล้อมและ
ห้องเรียนสะอาด 

เพื่อให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ส่วนร่วมลดปริมาณขยะ

และรักษส์ิ่งแวดล้อม 
เละบรูณาการสู่การเรียน
การสอน เกี่ยวกับปญัหา

ภาวะโลกร้อน 
 

เชิงปริมาณ   
ทุกคนในโรงเรียนมีจิตส านัก
ที่ดี รักษาสิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ   
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนรูจ้ักการ
รณรงค์การคัดแยกขยะให้
เป็นประเภท เพื่อน ากลับมา
รีไซเคิล 

3,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
สนับสนุนให้
นักเรียนมีจิตส านึก
รักการออม 

 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี

จิตส านึกรักการออมและ

เห็นคุณคา่และ

เสรมิสร้างพัฒนา

ความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างโรงเรียนและ

ธนาคารออมสิน 

 

เชิงปริมาณ    
 ทุกคนในโรงเรียนมี
จิตส านึกรักการออมและ
เห็นคุณคา่ของเงิน                                   
เชิงคุณภาพ  
ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา นักเรียนมีนสิัยการ

ออมเงิน และใช้เงินเป็น 

 

5,000 

 

             

2.5 กิจกรรมบริหาร
ทรัพยากรส านักงาน  

เพื่อเตรียมความพร้อม

และอ านวยความสะดวก

ในการท างานเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ

และ เพื่อให้มีวัสดุ 

อุปกรณ์เพียงพอส าหรับ

ใช้ในงานส านักงาน 

เชิงปริมาณ   
 วัสดุ อุปกรณส์ านักงาน 
เพียงพอต่อการใช้งาน 
เชิงคุณภาพ 
 วัสดุ อุปกรณส์ านักงานมี
ความพร้อมและสะดวกใน
การปฏิบัติงานในส านักงาน 
 

75,000 

 

             

 



156 
  

ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 านวย

ความสะดวกในการ

เดินทางของนักเรียน

และบุคลากรในโรงเรียน 

บ ารุงรักษายานพาหนะ

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งานและมีประสิทธิภาพ

อยู่เสมอ   และเพื่อให้

การบริการแก่นักเรียน

และบุคลากรอย่างทั่วถึง 

 

เชิงปริมำณ    
 ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา มีพาหนะรับ-
ส่ง ในการเดินทางไป
ราชการในท่ีต่าง ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
เชิงคุณภำพ  
 ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ 100 
มีการใช้บริการยานพาหนะ 
ในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการนอกสถานท่ี มีความ
สะดวก รวดเร็ว ท าให้
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงค ์
 

300,000 

 

             

 

 



157 
  

ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมบ ารุงรักษา
ห้องประชาสัมพันธ์ ห้อง
ครูเวร 

 

เพื่อปรับปรุงและ

บ ารุงรักษาห้อง

ประชาสัมพันธ์และห้องครู

เวรให้มีประสิทธิภาพ 

สวยงามสะอาดตาต่อผ็

พบเห็ฯและสุขอนามัยที่ดี

ของครูที่มาปฏิบัติหน้าที่

เวรกลางคืน  

เชิงปริมาณ   
ห้องประชาสัมพันธ์และห้องพัก
ครูเวรของโรงเรียน สะอาด 
ปลอดภัย และใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                      
เชิงคุณภาพ  
ครูเวรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
 

15,000 

 

             

2.8 กิจกรรม
บ ารุงรักษา ล้างท า
ความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ
หอประชุม 84 ป ีและ
ห้องประชุมโรงเรียน 

 

เพื่อบ ารุงรักษา ยืดอายุการใช้

งานของเครื่องปรับอากาศใชง้าน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริม

สร้าบรรยากาศในการเรียนการ

สอนให้กับคร ูและนักเรียน 

รวมถึงการอ านวยความสะดวก

ให้กับผู้ที่มาติดต่อใชส้ถานที่กับ

ทางราชการ 

เชิงปริมำณ  
เครื่องปรับอากาศใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เชิงคุณภำพ 
 เครื่องปรับอากาศมีอายุการ
ใช้งานยาวนานขึ้น และเกิด
สุขอนามัยที่ดีของครู 
นักเรียน และบุคลากร 
 

126,860 

 

             



158 
  

ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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

การสอนของนักเรียน

และครผููส้อน 

เชิงปริมาณ 
 นักเรียน และครูมี
บรรยากาศในการเรียนการ
สอนที่ดีขึ้น                                  
เชิงคุณภาพ 
 อาคารเรียน ห้องเรียน มี
ความสะอาดและเกิด
สุขอนามัยที่ดี ต่อนักเรียน 
ครู และบุคลากร 
 

1,500,00 

 

             

2.10 กิจกรรม
บ ารุงรักษาลิฟต ์

เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้ครู และนักเรียนใน

การใช้ลิฟต์โดยสาร และ

เพื่อยืดอายุการใช้งาน 

ซ่อมบ ารุงอะไหลต่่าง ๆ 

ของลิฟต์โดยสารให้ใช้

งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ    
 ลิฟต์โดยสารจ านวน 1 ตวั                               
เชิงคุณภาพ 
 ลิฟต์โดยสารมีความสะอาด 
ปลอดภัย และอ านวยความ
สะดวกต่อนักเรียน 
 
 

40,000 

 

 

             



159 
  

ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 าดื่ม 

 

เพื่อให้นักเรียนและ

บุคลากรได้บริโภคน้ าดื่มที่

สะอาดและปลอดภัย ตู้น้ า

ดื่มสะอาด ปลอดภัยจากสิ่ง

ปนเปื้อนในน้ าอาทิ 

แบคทีเรีย เชื้อโรค ที่

ก่อให้เกิดอันตรายต่อ

สุขภาพโรงเรือนตู้น้ าดื่ม

สะอาดและถูกต้องตาม

มาตรฐาน 

เชิงปริมาณ    
 โรงเรือนตู้น้ าดื่มจ านวน 2 โรง 
ได้รับการบ ารุงรักษา อยู่ใน
สภาพดีและยืดอายุการใช้งาน                                 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้บริโภคน้ าดื่มที่
สะอาด ปลอดภัย และถูกต้อง
ตามมาตรฐาน 
 

35,000 

 

             

2.12 กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพระบบประปา 

เพื่อปรับปรุงระบบประปา

ในโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน

และปลอดภัย ส าหรับ

อุปโภคมีความสะอาดและ

ปลอดภัย 

 

เชิงปริมาณ 
 ระบบประปาทั้งหมดใน
โรงเรียน          
เชิงคุณภาพ  
ระบบประปาในโรงเรียนได้
มาตรฐาน ปลอดภัย สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

30,000 

 

             



160 
  

ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศกึษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 และพัฒนา
อาคารสถานท่ี 

เพื่อจัดห้องเรียนใหไ้ด้

ครบตามความต้องการ

เหมาะสม สวยงาม มี

บรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนการสอนและ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

สถานท่ีใหส้วยงาม 

ปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด

ความปลอดภัยในสวสัดิ

ภาพด้านต่าง ๆ ส าหรบั

นักเรียนและบุคลากร 

เชิงปริมำณ    
 อุปกรณ์ อาคารเรียน 
อาคารประกอบการ มีความ
สวยงาม ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ                                    
เชิงคุณภำพ  
 นักเรียน และครู มี
ห้องเรียน อาคารเรียนครบ
ตามความต้องการ และเกิด
ความปลอดภัยในสวสัดภิาพ
ต่อการใช้ อาคารเรยีน
ห้องเรียนต่าง ๆ รวมไปถึง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัด 

500,000 

 

             

 

 

 

 
 



161 
  

ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมสุขสันต์
วันปีใหม่รั้วม่วง-ชมพู 
65 

เพื่อส่งเสริมข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ร่วมกันท าบุญ
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปี
ใหม่ เป็น สิรมิงคลแก่
ชีวิตและครอบครัวซึ่ง
เป็นวันส าคญัสากลของ
ชาติและ เพื่อให้
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิต และพลัง
เสรมิแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร
มากยิ่งขึ้น 
 

เชิงปริมำณ     
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  โรงเรียนศรีบุณยา
นนท์ จ านวน 90% ได้เข้า
ร่วมโครงการท าบุญส่งท้ายปี
เก่า ต้อนรับปีใหม ่
เชิงคุณภาพ 
 1. คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้่วมส่งเสรมิ
และสบืสานศลิปวัฒนธรรม
อันดีงาม ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 
2. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเสรมิขวัญก าลังใจใน
การด าเนินชีวิต    และพลัง
เสรมิแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร
มากยิ่งข้ึน 

170,000 

 

             



162 
  

ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต ์

 

เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดซีึ่งกัน
และกันระหว่างบุคลากร
และ เพื่อเป็นการสร้าง
ความรัก ความห่วงใย
ของทางโรงเรียนต่อ
บุคลากร 

 

เชิงปริมาณ    
 1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนในโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ จ านวน 160 
คนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  โรงเรียนศรีบุณยา
นนท์ จ านวน 90% ได้เขา้
ร่วมกิจกรรมรดน้ าขอพร
ผู้ใหญ ่
2. ครูและผู้บริหารโรงเรียน
ที่เกษียณอายรุาชการแล้ว 
จ านวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ    
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์เกิดความรักและ
สามัคคีกัน 
 

470,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมท ารั้ว
ลานจอดรถบ้านพักคร ู

 

ปรับปรุงรั้วบ้านพักครู 
ให้มีความแข็งแรง 
ปลอดภัย สะอาด และมี
ความสวยงาม 
และ เป็นการจัด
สภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสม เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน และ
การบริหารจัดการให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เรยีนและสถานศึกษา 
 

เชิงปริมำณ    
 รั้วบริเวณบ้านพักครู  
 1 งาน  
 เชิงคุณภาพ       
รั้วบริเวณบ้านพักครู ได้รบั
การปรับปรุง เพ่ือให้สามารถ
ใช้งานได้มีประสิทธิภาพและ
มีความปลอดภัยรวมทั้งเป็น
การบอกแนวเขตของ
โรงเรียนที่ชัดเจน 
 

50,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมกิจกรรม
จัดสร้างทางเชื่อม 7 
ถึง 9 

 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
การศึกษาและเพิ่ม
โอกาสทางการเรียนรู ้
และเพื่ออ านวยความ
ความสะดวกระหว่าง
ทางเดินในด้านการ
เรียนการสอนใหกับ
บุคลากรครู และ
นักเรียน ตลอดจน
สนับสนุนการเรยีน
การสอน ให้มีความ
พร้อมและใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ 

 

เชิงปริมาณ   
 ทางเชื่อมอาคารเรียน
ระหว่างอคาร 7 ถึงอาคาร 9 
จ านวน 1 ทาง 
เชิงคุณภาพ       
ทางเชื่อมอาคารเรยีน
ระหว่างอคาร7 ถึงอาคาร 9 
สามารถใช้งานได้มี
ประสิทธิภาพและอ านวย
ความสะดวกในด้านการ
เรียนการสอนแก่นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน 
 

500,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย 

 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความตระหนักถึง
ความส าคญัของการแยก
ขยะ  เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนเกดิความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
และเพื่อให้เกดิความ
สะอาด สวยงามของ
อาคารสถานท่ี 

เชิงปริมำณ 
อาคารโรงเรือนจัดเก็บขยะ
มูลฝอย 1 อาคาร 
เชิงคุณภำพ  
โรงเรียนมีการจัดเก็บขยะ
ที่ถูกต้องและส่งเสริมให้
นักเรียนมีความตระหนัก
ถึงความส าคัญของการ
แยกขยะ 

30,000 

 

             

2.19 กิจกรรมซ่อม
บ ารุง ท าความสะอาด
ผ้าม่านห้องประชุมฯ 

 

สามารถให้บริการฝ่ายงาน
ภายในและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ห้องประชุม
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
และอ านวยความสะดวก
ต่อนักเรียน และบุคลากร
ในโรงเรียน และเกดิความ

สวยงามและเป็นท่ี
ประทับใจต่อผู้ใช้งาน และ

มีสุขอนามัยทีด่ ี

เชิงปริมำณ    
ผ้าม่านห้องประชุมต่างๆของ
โรงเรียน  จ านวน 5 ห้อง  
และ ผ้าม่านห้อง
ผู้อ านวยการ จ านวน 1 ห้อง 
เชิงคุณภำพ     

 ผ้าม่านห้องประชุมเกิด
ความสวยงามและเป็นท่ี
ประทับใจต่อผู้ใช้งาน และมี
สุขอนามัยท่ีดีต่อนักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

30,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
จัดสร้างพ้ืนที่
ทางเดินหน้าห้องน้ า
หลังอาคาร
สวัสดิการ 

 

เพื่อปรับปรุงทางเดิน
บริเวณหน้าห้องน้ าหลัง
ร้านค้าสวสัดิการส่วน
เพิ่มเตมิ ให้สามารถใช้
งานอย่างมีความ
สวยงามเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ อ านวย
ความสะดวกต่อนักเรียน 
ผู้ปกครอง 
เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
ทางเดินหน้าห้องน้ าให้มี
ความเหมาะสม และ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและ 
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กร ตลอดจนผู้
พบเห็น 

เชิงปริมำณ    

ทางเดินบริเวณหน้าห้องน้ า
หลังร้านค้าสวัสดิการ
โรงเรียน                            

 เชิงคุณภำพ     

ทางเดินบริเวณหน้าห้องน้ า
หลังร้านค้าสวัสดิการส่วน
เพิ่มเตมิ ให้สามารถใช้งาน
อย่างมีความสวยงาม
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
อ านวยความสะดวกต่อ
นักเรียน ผู้ปกครอง 
 
 

280,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมปรับปรุง
เสาธงชาต ิ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ต่อนักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียนทุกคน 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กร และก่อให้เกิด
ความสวยงามและเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงทรัพย์สิน
ของทางราชการให้มีอายุ
การใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมำณ 
-  เสาธงชาติโรงเรียน บริเวณลาน 
หน้าอาคาร 4 จ านวน 1 จุด 
เชิงคุณภำพ 
เสาธงชาติโรงเรียน ได้รับการ
บ ารุงรักษา เกิดความสะอาด 
ปลอดภัยสูงสุดต่อนักเรียน ครู 
และบุคลากรและ เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรใน
เรื่องของสถาบันชาติ 

400,000 

 

            รอพิจารณา 

 

2.22 กิจกรรมปรับปรุง
หอประชุม 84 ป ี

เพ่ือเพ่ิมจ านวนห้องน้ าให้

เพียงพอต่อการใช้บริการ

สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและถูกสุขอนามัย  

เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อ

ผู้เข้าร่วมประชุมและเพ่ือ

ปรับปรุงพ้ืนท่ีส่วนต่างๆท่ีช ารุด

เช่น ผ้าม่าน พ้ืนไม้ ประตูบาน

เลื่อน เป็นต้น 

เชิงปริมำณ  
ห้องน้ า และบริเวณหอประชุม
อาคาร 84 ปี  
เชิงคุณภำพ  
หอประชุมมีพ้ืนท่ีอ านวยความ
สะดวกในการท ากิจกรรมของ
โรงเรียน และมีห้องน้ าท่ีสะอาด 
เพียงพอต่อการใช้งาน สวยงาม 
เป็นท่ีประทับใจแก่ผู้พบเห็น และ
ให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 

400,000 

 

             รอพิจารณา 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมปรับปรุง
กระดานไวท์บอร์ด
แบบเปิด-ปิด 

เพื่อปรับปรุงห้องเรียน
ให้มีความเหมาะสม 
สวยงาม มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนการ
สอนเพื่อจัดห้องเรยีน 
อุปกรณ์สนบัสนุนการ
เรียนการสอนสื่อ
เทคโนโลยี ให้เพียงพอ
และพร้อมใช้งานอยู่
เสมอและ เพื่อจัดสร้าง
เป็นห้องตัวอย่าง ท่ี
ประกอบด้วยอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยี ในการ
พัฒนาห้องเรียนห้อง
ต่อๆไป 
 

เชิงปริมำณ  
กระดานไวท์บอร์ดแบบเปิด 
– ปิด ตามห้องเรยีน จ านวน 
20 ห้อง 
เชิงคุณภำพ 
 เพื่อจัดสร้างเป็นห้องเรียน 
ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยี ในการพัฒนา
ห้องเรียนห้อง ต่อๆไป และ
ห้องเรียนได้รับการปรับปรุง
ให้มีความเหมาะสม สวยงาม 
มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนการสอน 
 

500,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมปรับปรุง
ห้อง 8425 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะด้านดนตรีวงโยธ
วาทิต และวงดนตรี
สากลของนักเรยีน 
เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะด้านดนตรี วง
โยธวาทิต  และวงดนตรี
สากล (วงสตริง) 
เพื่อสร้างลักษณะนสิัยที่
พึงประสงค์ ให้แก่
นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ
ทางด้านดนตรสีากล ให้
มีระเบยีบวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีความ
สามัคคี และการเป็น
ผู้น าและผูต้ามที่ด ี
 

เชิงปริมำณ 
 ห้องเรียน อาคารเรียน 84 
ปี ช้ัน 2 ห้อง 8425 จ านวน 
1 ห้อง  
เชิงคุณภำพ  
ห้องเรียนดนตรีสากล 
สามารถใช้งานได้มี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียน 
 

150,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
ปรับปรุง
สายโทรศัพท์ 

 

สถานศึกษามีอุปกรณ์ทางด้าน
การสื่อสารท่ีทันสมัยทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว 
   บุคลากรได้ใช้อุปกรณ์
ทางด้านการสื่อสารท่ีรวดเร็ว
ระบบสายโทรศัพท์ของ
โรงเรียนได้รับการดูแลและ
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

เชิงปริมำณ 
 บุคลากร ร้อยละ 80 ได้ใช้
อุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารท่ี
ทันสมัย 

เชิงคุณภำพ 
 ระบบสายโทรศัพท์ของ
โรงเรียนได้รับการปรับปรุง 
บุคลากร ได้ใช้อุปกรณ์
ทางด้านการสื่อสารท่ีทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ 
 

150,000  

 

             

2.26 กิจกรรม 
ฉีคพ่นสารก าจดั
ปลวก 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคสถานท่ี
ให้สวยงาม ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพบ ารุงรักษา
อาคารเรียน และป้องกันความ
เสียหายต่อเอกสารราชการ 
และทรัพย์สินของราชการและ
สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ และส่งเสริม
สภาพแวดล้อมท่ีดี และ
ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 

เชิงปริมำณ 
 อาคารเรียนท้ังโรงเรียน ได้รับ
การดูแล ร้อยละ 90  

เชิงคุณภำพ  
รักษาสภาพแวดล้อม 
บ ารุงรักษาอาคารเรียน และ
ป้องกันความเสียหายต่อ
เอกสารราชการ และทรัพย์สิน
ของราชการ 

100,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมปรับปรุง
หลังคาโดมลาน
อเนกประสงค์ 

 

เพื่อสร้างหลังคาคลมุ

ลานเอนกประสงค์ให้มี

ความพร้อมในการใช้จัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอน และกิจกรรมต่างๆ 

ของโรงเรียนมีความ

สมบูรณ์และมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

เพื่อปรับปรุงหลังคาโดม

เอนกประสงค์ ส าหรบั

ให้นักเรียนมลีานสถานท่ี

ท ากิจกรรมการเรียนการ

สอน เพื่อให้โรงเรยีนมี

โดมเอนกประสงค์

ให้บริการแก่ชุมชน

ส าหรับท ากิจกรรม 

ต่าง ๆ 

เชิงปริมำณ 
 หลังคาโดมลาน
อเนกประสงค์ 
เชิงคุณภำพ  
หลังคาโดมลาน
อเนกประสงค์ สามารถใช้
งานได้มีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัยต่อนักเรยีน 
บุคลากรในโรงเรยีน 
 

500,000 

 

             



172 
  

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

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมปรับปรุง
เค้าเตอร์โรงอาหาร 
และร้านถ่ายเอกสาร 

 

เพื่อให้โรงเรียนมีการ

ด าเนินการด้านความ

สะอาดของอาหาร 

ภาชนะต่างๆของร้านค้า

ในโรงอาหารร่วมทั้งการ

บริการตา่งๆของ

โรงเรียนอย่างเหมาะสม 

เพื่อให้โรงเรียนมี

เครื่องมือเครื่องใช้ที่

ทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ  เพื่อให้

การบริหารงานมีวัสดุ

อุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ 

 

เชิงปริมำณ  
เค้าเตอร์โรงอาหาร จ านวน 
19 ร้านและ ร้านถ่าย
เอกสาร จ านวน 1 ร้าน 
เชิงคุณภำพ   
เค้าเตอร์โรงอาหาร และร้าน
ถ่ายเอกสาร สามารถใช้งาน
ได้มีประสิทธิภาพ และส่งผล
ต่อสุขอนามัย และคณุภาพ
ของนักเรียน บุคลากรใน
โรงเรียน 
 

 

250,000 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมปรับปรุง
ห้องประชุมอาคาร 
ทองศรี 
 

เพื่อปรับปรุงห้องประชุมอาคาร
ทองศรีให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อรองรับการจัดประชุม และ
มีห้องประชุมที่เพื่อพอต่อการ
ใช้งาน  และ ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ให้สวยงาม 
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมำณ  
ห้องประชุม อาคารทองศรี  
เชิงคุณภำพ  
อาคารทองศรี ห้องประชุม 
สามารถใช้งานได้มี
ประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัยต่อนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 
 

200,000 

 

            รอพิจารณา 

 

2.30 กิจกรรมปรับปรุง

บ้านพักครู 

 

เพื่อปรับปรุงอาคารบ้านพักครู 
และอ านวยความสะดวกในการ

อยู่อาศัยเพื่อดูแล และสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับราชการครู  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ให้สวยงาม ปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
สวัสดิภาพด้านต่างๆ ส าหรับ

บุคลากร 

เชิงปริมำณ 
- อาคารบ้านพัก

ข้าราชการครู  จ านวน 
1 อาคาร 
เชิงคุณภำพ อาคาร
บ้านพักข้าราชการครู 
สามารถใช้งานได้มี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยต่อบุคลากรใน
โรงเรียน 
 

100,000 

 

 

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

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

2.31 กิจกรรม
ปรับปรุงห้องอาหาร
ครูโรงอาหาร 
 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ส าหรับ  ครู และบุคลากรให้
มีสถานท่ีพักผ่อน และ
รับประทานอาหารท่ีสะอาด
ถูกขอนามัยท่ีดี ปรับปรุงให้
มีความสวยงาม เหมาะสม 
และมีความทันสมัยมากขึ้น  
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี
ขององค์กร 

เชิงปริมำณ 
 ห้องอาหารครูบริเวณโรง
อาหาร จ านวน 1 ห้อง 
เชิงคุณภำพ 
 ห้องอาหารครูบริเวณโรง
อาหาร สามารถใช้งานได้มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมี
ความสวยงาม  
 

100,000 

 

             

2.32 กิจกรรม

ปรับปรุงเรือนเกษตร 

 

เพื่อจัดห้องเรียนให้ได้ครบ
ตามความต้องการ 
เหมาะสม สวยงาม มี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียน การสอนเพื่อจัด
ห้องเรียน อุปกรณ์สนับสนุน
การเรียนการสอน ให้
เพียงพอและพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ีให้สวยงาม ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมำณ 
 อาคารเรียน เรือนเกษตร 
จ านวน 1 อาคาร 
เชิงคุณภำพ  
อาคารเรยีน เรือนเกษตร
สามารถใช้งานได้มี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนในด้านการประกอบ
อาชีพ 
 

300,000 

 

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

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

2.33 กิจกรรมจัดสร้าง
หลังคาทางเดิน และ
ประตโูรงเรยีน 
 ( digital Gates) 
 

เพื่อจัดสร้างหลังคา
ทางเดิน และประตู
โรงเรียน มีความ 
เหมาะสม สวยงาม 
สร้างบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียน การสอน 
และภาพลักษณ์การ
บริหารที่ดีขององค์กร
จัดระเบียบพื้นท่ีการใช้
งานต่างๆภายใน
โรงเรียนใหม้ีความ
เหมาะสม   เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยในสวสัดิ
ภาพด้านต่างๆ ส าหรับ
นักเรียน และบุคลากร 
ตลอดจนป้องกัน
ภูมิอากาศต่างๆ และภัย
ธรรมชาตไิด ้
 

เชิงปริมำณ  
 หลังคาทางเดิน และประตู
โรงเรียนบริเวณ ทางเข้า
อาคาร 4   
เชิงคุณภำพ 
 หลังคาทางเดิน และประตู
โรงเรียนใช้งานได้มี
ประสิทธิภาพ และอ านวย
ความสะดวกต่อนักเรียน 
และบุคลากร 
 

300,000 
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

2.34 กิจกรรมถมพื้น
ลานดินบ้านพักคร ู

 

เพื่อจัดระเบียบ จัดสรร
พื้นที่ และลดปญัหา
การจราจรภายใน
โรงเรียนเพื่อจัดเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ลานดิน
พังทลายลงในแม่น้ า 
และคลองมะขามโพรง
บริเวณข้างโรงเรยีน เพื่อ
จัดสภาพแวดล้อม  
บริหารจดัการใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อ
โรงเรียนและบคุลากร 
 

เชิงปริมำณ 
 พื้นที่ลานจอดรถบ้านพัก
ข้าราชการครู  
เชิงคุณภำพ 
 พื้นที่ลานจอดรถบ้านพัก
ข้าราชการครู สามารถใช้
งานได้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
รองรับการจดัสร้างลานจอด
รถคอนกรีต เพื่อนการ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและ
การจราจรในโรงเรียน 
 

250,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนประชำสมัพันธ ์

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               

 
กิจกรรมประชำสัมพันธ์ 
งบประมำณ  ประกอบดว้ย 
 -วารสารศรีบุณสาร เล่มที่ 

42 จ านวน 2,500 เล่ม 

-   คู่มือนักเรียน จ านวน 

2,500 เล่ม 

-  จัดท าของที่ระลึกสมคม

ผู้ปกครองฯ จ านวน 2,500 

ชิ้น 

-  ปา้ยไวนิล ตัวอกัษรสติก

เกอร์ โฟม และค่าอปุกรณ์

  

- ซ่อมบ ารุงและจัดท าป้าย

บอกทางในโรงเรียน 

 
 

เพื่อสนองแนวนโยบาย

ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2546 และ

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ

ประชาสัมพันธก์าร

ด าเนินการของโรงเรียน

ทุก ๆ ดา้น อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อแจ้งข่าวสาร ให ้  

ความรู้  ความเข้าใจ 

เสริมสร้างชื่อเสียง  และ

สร้างแรงจูงใจให้เกิด

ทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน

และ เพื่อเสริมสร้างและ

พัฒนาความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างโรงเรียนและ

องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 

เชิงปรมิาณ  

- เล่มวารสาร ศรีบุณสาร เล่มที่ 

42  จ านวน 2,500 เล่ม 

- คู่มือนักเรียน จ านวน 2,500 

เล่ม  

- ของที่ระลึก สวัสดีปีใหม ่65   

จ านวน 2,500 ใบ 

 - ปา้ยประชาสัมพันธ์  

- ซ่อมบ ารุงและจัดท าป้ายบอก

ทางในโรงเรียน 

เชิงคุณภาพ 

 - นกัเรียน ผู้ปกครอง และบุคคล
ทั่วไปรวมถึงหน่วยงานต่างๆ
ทราบข่าวสารของทางโรงเรียน                     
- โรงเรียนได้รับการสนับสนุนใน
ด้านต่าง ๆ จากชุมชน/ องค์กร/ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน                      
- นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถเขา้รับ
บริการให้ค าปรึกษาได้อย่างทัว่ถึง 

 
107,000 

63,000 

 

65,000 

 

30,000 

 

50,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนนวัตกรรม 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
1.1 กิจกรรมจัดซื้อ
และซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ์งานโสต
นวัตกรรม 

1.  เพื่อให้มีสื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เพียงพอ
และพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
2.  เพื่อให้นักเรียนและ
บุคลากรได้ใช้สื่อ
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

เชิงปริมำณ 
วัสดุ อุปกรณ์ โสตทัศน
ศึกษาโรงเรยีนศรีบณุยา
นนท์ 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนและบุคลากรได้ใช้
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

100,000 

 

             

1.2 กิจกรรมปรับปรุง
ระบบเสียงภายใน
โรงเรียน 

1.  เพื่อปรับปรุงระบบ
เสียงภายในโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ 

2.  เพื่อให้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

 

เชิงปริมำณ 
ระบบเสียงภายในโรงเรยีน 
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 
เชิงคุณภำพ 
ระบบเสียงภายในโรงเรยีน 

โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 

ได้รับการปรับปรุงให้

สามารถใช้งานได ้

160,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนนวัตกรรม 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมจัดซื้อโพ
เดียม 

1.  เพื่อปรับปรุงระบบ
เสียงภายในโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ 

2.  เพื่อให้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

 

เชิงปริมำณ 
ระบบเสียงภายในโรงเรยีน 
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 
เชิงคุณภำพ 
ระบบเสียงภายในโรงเรยีน 

โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 

ได้รับการปรับปรุงให้

สามารถใช้งานได ้

 

19,000 

 

             

1.4 กิจกรรมพัฒนา
ระบบกล้องวงจรปดิ
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 

1.  เพื่อติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดบรเิวณ
อาคาร 
2.  เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง 
รักษาความปลอดภัย
ให้แก่ทางโรงเรียน  
 

เชิงปริมำณ 
ระบบกล้องวงจรปดิบริเวณ
อาคารเชิงคุณภำพ 
รักษาความปลอดภัยให้กับ

โรงเรียน 

 

45,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนนวัตกรรม 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
ระบบเสียง
ประชาสมัพันธ์
โรงเรียน 

1.  เพื่อปรับปรุงระบบ
เสียงประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 

2.  เพื่อให้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

 

เชิงปริมำณ 
ระบบเสียงประชาสัมพันธ์
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 
เชิงคุณภำพ 
ระบบเสียงประชาสัมพันธ์
โรงเรียนไดร้ับการปรับปรุง
ให้สมารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

220,000 

 

 

             

1.6 กิจกรรมพัฒนา
ระบบควบคมุการ
จ่ายไฟในห้องเรียน
และบัตรประจ าตัวครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษ 

 1.  ระบบควบคุมการ
จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์สื่อ
ภายในห้องเรียน 
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 
2.  บัตรประจ าตัวครู
และบุคลากรณ์ทาง
การศึกษา โรงเรียนศรี
บุณยานนท์ 

 

เชิงปริมำณ 
1. ระบบควบคุมการจ่ายไฟ
ให้กับอุปกรณ์สื่อภายใน
ห้องเรียน โรงเรียนศรีบุณยา
นนท์ 
2. บัตรประจ าตัวครูและ
บุคลากรณ์ทางการศึกษา 
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนและบุคลากรได้ใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

300,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนนวัตกรรม 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
ห้องบันทึกเสียง ห้อง
ประชุมปกเกล้า 
อาคาร 9 ช้ัน 2 

 1.  เพื่อพัฒนาห้อง
บันทึกเสียง ห้องประชุม
ปกเกล้า อาคาร 9 ช้ัน 2 
2.  เพื่อให้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
 

เชิงปริมำณ 
1. พัฒนาห้องบันทึกเสียง 
ห้องประชุมปกเกลา้ อาคาร 
9 ช้ัน 2 
เชิงคุณภำพ 
1. พัฒนาห้องบันทึกเสียง 
ห้องประชุมปกเกลา้ อาคาร 
9 ช้ัน 2 สมารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

100,000 

 

 

             

1.8 กิจกรรมติดตั้ง
ระบบเครื่องเสียงใต้
อาคาร 8 

1.  เพื่อพัฒนาระบบ
เครื่องเสยีงใต้อาคาร 8 
2.  เพื่อให้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
 

เชิงปริมำณ 
1. ระบบเครื่องเสียงใต้
อาคาร 8 โรงเรยีนศรีบณุยา
นนท์ 
เชิงคุณภำพ 
1. ระบบเครื่องเสียงใต้
อาคาร 8 ได้รับการปรบัปรุง
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

140,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนนวัตกรรม 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมปรับปรุง
ระบบภาพและเสียง
หอประชุมใหญ่อาคาร 
84 ปี 

1.  เพื่อปรับปรุงระบบ
ภาพและเสียงหอประชุม
ใหญ่อาคาร 84 ปี 

2.  เพื่อให้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

 

เชิงปริมำณ 
1. ปรับปรุงระบบภาพและ
เสียงหอประชุมใหญ่อาคาร 
84 ปี 
เชิงคุณภำพ 
1. ระบบภาพและเสียง
หอประชุมใหญ่อาคาร 84 ปี 
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

300,000 

 

 

             

1.10 กิจกรรมปรับปรุง
ระบบเครื่องเสียงโรง
อาหาร 

1.  เพื่อปรับปรุงระบบ
เครื่องเสยีงโรงอาหาร 
2.  เพื่อให้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

 

เชิงปริมำณ 
1. ระบบเครื่องเสียงโรง
อาหาร โรงเรียนศรีบุณยา
นนท์ 
เชิงคุณภำพ 
1. ระบบเครื่องเสียงโรง
อาหาร ไดร้ับการปรับปรุงให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

40,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนอนำมัย 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมทีักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

              

กิจกรรม 
1.1  กิจกรรม
ตรวจสุขภาพ
นักเรียน 

1.  เพื่อค้นหาความ

ผิดปกติ ประเมินการ

เจริญเติบโตตามวัย 

2.  เพื่อให้นักเรียนมี

ความรู้ในการดูแล

สุขภาพตนเองเบื้องต้น   

เชิงปริมำณ 

นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยานนท์ 

เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพ

ร้อยละ  100 

เชิงคุณภำพ 
1.  นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงร้อยละ 90 
2.  นักเรียนท่ีมีปัญหาในเรื่อง
สุขภาพ ได้รับการส่งต่อข้อมลู 
เพื่อน าไปแก้ไขปญัหาสุขภาพ
ร้อยละ 10 

230,000              

1.2  กิจกรรม
ประกันอุบัติเหตุ 
(กลุ่ม) 

1.  เพ่ือลดภาระค่า
รักษาพยาบาลของ
ผู้ปกครองและโรงเรียนเมื่อ
ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ 
2. เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว
ในการรักษาพยาบาลเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ 

เชิงปริมำณ 
นักเรียน จ านวน  2,300  คน  
ได้ท าประกันอุบัติเหต ุ
เชิงคุณภำพ นักเรียนท่ีไดร้ับ
อุบัติไดร้ับการรักษาพยาบาล
สะดวกและรวดเร็ว 

460,000                
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนอนำมัย 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 

บุคลากรโรงเรียนศรีบุณยา

นนท์และประชาชนใกล้เคียง

มีจิตสาธารณะ รู้จักการให้  

เสียสละและมีส่วนช่วยเหลือ

สังคม 

เชิงปริมำณ 

นักเรียน ครู บุคลากรโรงเรียน

ศรีบุณยานนท์และประชาชน

ใกล้เคียง  บริจาคโลหิตจ านวน  

80  คน 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียน  ครู บุคลากรโรงเรียน
ศรีบุณยานนท์และประชาชน
ใกล้เคียงได้บริจาคโลหิตตาม
ความต้องการและมีสุขภาพดี   

3,500                

1.4  กิจกรรมบริการ
สุขภาพ (จัดซ้ือยา 
เวชภัณฑ์และวัสดุ
อุปกรณ์)   

-เพ่ือให้ได้ยา เวชภัณฑ์ และ
วัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
- เพ่ือให้ได้ วัสดุอุปกรณ์ 
เวชภณัฑ์ในการลดการแพร่
ระบาดของโรคตาสถานการณ์ 
- เพ่ือนักเรียน  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
บริการด้านสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมำณ 

นักเรียน ครูและบุคลากร

โรงเรียนศรีบุณยานนท์  

จ านวน  2,300  คน  ได้รับ

บริการด้านสุขภาพ 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียน  ครูและบุคลากร

โรงเรียนศรีบุณยานนท์  มี

สุขภาพดี 

40,000                  
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนอนำมัย 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  

1 มีน้ าหนักเกินเกณฑ์และ

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

จ านวน  100  คน 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนท่ีร่วมโครงการมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ี

เหมาะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ  80 
 

10,000                

2.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
2.1  กิจกรรมตรวจ
สุขภาพครูบคุลากร 

เพือ่ส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและสร้างความ
ตระหนักในการดูแล
สุขภาพ  สรา้งเสริม
สุขภาพให้แข็งแรง 

เชิงปริมาณ 

ครูและบุคลากรโรงเรียนศรี

บุณยานนท์เข้าร่วมตรวจ

สุขภาพร้อยละ 80  
 

3,500                
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนอนำมัย 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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  ซื้อโน้ตบุ๊ก เพื่อใช้ในการจัดท า

เอกสาร  รวบรวมข้อมลู  

และเผยแพร่  ในการ

ด าเนินกิจกรรม 

เชิงปริมำณ 

การจัดท าเอกสาร  รวบรวม

ข้อมูล  และเผยแพร่  การ

ด าเนินงานบรรลตุาม

วัตถุประสงค์ร้อยละ 90 

เชิงคุณภำพ 

เอกสาร  รวบรวมข้อมลู  

และเผยแพร่  การ

ด าเนินงานใช้รายงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

30,000                

2.3 กิจกรรม
บ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศห้อง
พยาบาล 

เพื่อให้เครื่องปรับอากาศ

ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและใช้งาน

ได้เป็นเวลานาน 

เชิงปริมำณ 

เครื่องปรับอากาศใช้งานได้

เป็นเวลานาน 

เชิงคุณภำพ 

เครื่องปรับอากาศใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพเกิด

สุขอนามัยที่ด ี

700              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำนอนำมัย 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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  กิจกรรมปรับปรุง
ห้องพยาบาล 

เพื่อให้สถานศึกษามีห้อง

พยาบาลที่ได้มาตรฐาน

เป็นแหล่งให้บริการด้าน

สุขภาพอนามัยแก่

นักเรียน ครูและ

บุคลากรโรงเรียน 

ศรีบุณยานนท ์  

เชิงปริมำณ 

 นักเรียน ครูและบุคลากรใน

โรงเรียนมาใช้บริการห้องน้ า

ในห้องพยาบาล จ านวน 

2,300  คน 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียน ครูและบุคลากรใน

โรงเรียนทีม่าใช้บริการ

ห้องน้ าในห้องพยาบาลไดร้ับ

ความสะดวก สะอาด 

 

30,000                
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วิเครำะห์โครงกำร 
กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย/งบประมำณและ 
ระยะเวลำด ำเนินงำน 

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

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
1.1 กิจกรรม 

วันสุนทรภู่ 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถ
ตามหลักสูตรและ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
2. เพื่อส่งเริมผู้เรยีนที่มี
ความสามารถให้ได้รับ
การฝึกฝนและพัฒนา
ตนเองให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น 
3. เพื่อเผยแพร่งานด้าน
ทักษะความรู้
ความสามารถดา้น
ภาษาไทย และสาระ
ท้องถิ่นของผู้เรียน 

เชิงปริมาณ 

1.ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95 เขา้รว่ม

โครงการพฒันาศกัยภาพ

ผูเ้รยีน 

2. ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95 ไดร้บั

การดแูลชว่ยเหลอืและ

พฒันาตนเองใหส้งูขึน้ 

3. กลุม่สาระการเรยีนรู ้
ภาษาไทย ไดจ้ดักิจกรรม ที่
มีลกัษณะบรูณาการกบั
กลุม่สาระการเรยีนรูอ้ื่น    
หนว่ยงานตา่งๆและชมุชน 
เชิงคุณภาพ 

ผูเ้รยีนมีการพฒันาตาม
ศกัยภาพตนเองไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

5,000              
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่ม / ฝ่าย / งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
ภาษาไทย 

 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถ
ตามหลักสูตรและ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
2. เพื่อส่งเสรมิผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถให้ได้รับ
การฝึกฝนและพัฒนา
ตนเองให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น 
3. เพื่อเผยแพร่งานด้าน
ทักษะความรู้
ความสามารถดา้น
ภาษาไทยสาระท้องถิ่น
ต่อชุมชนและสังคม 
 

เชิงปริมำณ 

1. ผู้เรียนร้อยละ 95 เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนาตนเองให้สูงข้ึน 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ได้จัดกจิกรรมที่มี
ลักษณะบรูณาการกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น 
หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน 
เชิงคุณภำพ 

ผู้เรยีนมีการพัฒนาตาม
ศักยภาพตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
 

8,000              
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่ม / ฝ่าย / งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะท่ี
ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ประสบการณ์การเรียนรู้นอก
ชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต 

เชิงปริมำณ 

ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับรางวัล
เหรียญทองในการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับจังหวัด 
เชิงคุณภำพ 
ผู้เรียนมีทักษะที่ได้รับการพัฒนา

ตามศักยภาพตนเองได้อย่าง

เหมาะสม 

4,000              

1.4 กิจกรรมหมอ
ภาษาพัฒนาการ
อ่านการเขียน 

1.  เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริม และพัฒนาการ
แก้ปัญหาด้านการอ่าน และ
การเขียน 
2.  เพื่อแก้ปัญหาด้านการ
อ่าน และการเขียนของ
ผู้เรียนรายบุคคล 

เชิงปริมำณ 

1. ครูผู้สอนร้อยละ 100 จัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริม  
และพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการ
อ่านและการเขียน  ตลอดจนมี
กระบวนการวัดผลและประเมินผล
ที่มีประสิทธิภาพ  เหมาะสมตาม
กายภาพ และวัยของผู้เรียน 
2.  ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน 
และการเขียนเข้าร่วมร้อยละ  80   
เชิงคุณภำพ 
1. ผู้เรียนมีทักษะที่ได้รับด้านการ
อ่านและการเขียนที่ถูกต้อง 
 

6,000              
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่ม / ฝ่าย / งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะ 
แห่งศตวรรษที่ 21 

              

กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมค่ายภาษา
พาเพลิน 

1. เพือ่พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้มีความสามารถ
ตามหลักสูตรและ
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
2. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เรียน
ที่มีความสามารถไดร้ับ
การฝึกฝนและพัฒนา
ตนเองให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น 
3. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรูร้ะหว่างกัน 
 

เชิงปริมำณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนาตนเองให้สูงข้ึน 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยได้จดักิจกรรม
ประเภทศึกษานอกสถานท่ี
ผู้เรยีนมีความสนใจต่อการ
เรียนเพิ่มขึ้น และเป็นการ
สร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู ้
เชิงคุณภำพ 
ผู้เรยีนมีทักษะที่ได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม   

 
75,000 
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่ม / ฝ่าย / งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
3.1 กิจกรรม 
ศรีบุณยาวิชาการ 

1. เพื่อเผยแพรผ่ลการ
จัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนศรบีุณยา
นนท์  
2. เพื่อน าผลงานของ
ผู้เรยีนเผยแพร่ให้กับ
ผู้ปกครองและชุมชน
รับทราบ 
3. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
สถานศึกษาต่างๆ ใน
จังหวัดนนทบุรี และ
จังหวัดใกล้เคียง 
 

เชิงปริมำณ  
1. ผู้เรียนทุกคนได้รบัความรู้  
ประสบการณ์จากการเข้า
ร่วมงานวันวิชาการ    
2. ผู้ปกครองร้อยละ 70 
ของจ านวนนักเรียน เข้าร่วม
ชมผลงานของผู้เรียน  
3. สถานศึกษาต่างๆ เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
โรงเรียนจัดไม่น้อยกว่า  
10 แห่ง  
   เชิงคุณภำพ 
ผู้เรยีนที่เข้าร่วมกจิกรรม

ได้รับความรู้ และน าความรู้

ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5,000              
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่ม / ฝ่าย / งาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมปรับปรุงห้อง
ศูนย์การเรียนรู้และ
ห้องสมุดภาษาไทย 

1. เพ่ือให้มีความพร้อม

ทางด้านอุปกรณ์ส าหรับ

การจัดการเรียนการสอน 

2. เพ่ือให้ครูได้ปฏิบัติงาน

อย่างมีแบบแผน 

เตรียมการสอนและใช้สื่อ

สอนแทนกันได้  

 

เชิงปรมิำณ  
1. มีห้องและวัสดุอุปกรณ์พร้อม
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
ร้อยละ 100    
2  .ครูปฏิบัติงานอยา่งมีแบบ
แผน  เตรียมการสอน  และใช้ส่ือ
สอนแทนกันได้ร้อยละ 90 
เชิงคุณภำพ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน

วิชาภาษาไทย สามารถศึกษา

ค้นคว้าและ   ปฏิบัติได้ด้วตนเอง  

34,100              

3.3 กิจกรรมซ่อมบ ารุง
เคร่ืองใช้ครุภัณฑ์ 

1. เพ่ือซ่อมบ ารุงรักษา
เคร่ืองใช้ครุภัณฑ์ 
2. เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ได้เต็มก าลัง
ความสามารถไม่จ ากัด
เฉพาะในต าราเรียนและใน
ห้องเรียนเท่านั้น 
 

เชิงปรมิำณ 
1. มีอุปกรณ์ส านักงานที่มี
คุณภาพใช้ในการจัดการเรียน
การสอนร้อยละ  90 
2. ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาที่
ครูมอบหมายได้จากอุปกรณ์
ส านักงานที่มีคุณภาพตรงตาม
จุดประสงค์ร้อยละ  90  
เชิงคุณภำพ 
ครูและผู้เรียนมีการพัฒนาตาม
ศักยภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม 

3,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตฐำนสำกล               

กิจกรรม 
1.1 กิจกรรม 
Sci-Math 

Problems 65 

(ส าหรับช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2) 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี

ทักษะและกระบวนการ

แก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และ

สามารถน าองค์ความรู้

ไปประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันได ้

เชิงปริมำณ  

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

2 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 

จ านวน 440 คน 

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 ร้อยละ 80 มีการ

พัฒนาศักยภาพในด้าน

วิชาการ และได้รับ

ประสบการณ์ในการเรียนรู้  

จากการปฏิบตัิจริง มี

กระบวนการท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพ   

2. นักเรียนได้เรยีนรู้ที่จะ
ท างานและการปรับตัวใน
การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 

67,500              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 นาที 1. เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิวิชา

คณิตศาสตร์ ให้สูงข้ึน 

2. เพื่อเตรียมความ

พร้อมของนักเรียนก่อน

เข้าสู่บทเรียน 

เชิงปริมำณ  

- นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยา

นนท์ ทุกคน 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนมีการพัฒนา
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ที่
เน้นการคิดวเิคราะห ์

20,000              

1.3 Math Cafe 1. เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถและทักษะ

ทางคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนกลุม่เป้าหมาย 

(นักเรียนกลุม่อ่อน) 

2. ในปีการศึกษา 2565 

นักเรียนกลุม่เป้าหมาย

ปลอด 0, ร, มส. 

เชิงปริมำณ  

- นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยา

นนท์จ านวน ไม่น้อยกว่า 50 

คน ได้รับการพัฒนา 

เชิงคุณภำพ 

- นักเรียนที่ไดร้ับการพัฒนา

ตามความถนดัของแต่ละคน 

ปลอด 0, ร, มส. 

25,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 

เพื่อเปิดโอกาสให้

นักเรียนระดับ

ประถมศึกษา มเีวทีใน

การแสดงความสามารถ

ด้านทักษะและ

กระบวนการทาง

คณิตศาสตร ์

เชิงปริมำณ  

- คัดเลือกนักเรียนท่ีมีแวว

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

ที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3 - 4 และ 

5 - 6 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 

250 คน 

เชิงคุณภำพ 

- นักเรียนท่ีมีแวว
อัจฉริยภาพดา้นคณติศาสตร์ 
ที่ก าลังเรียนอยู่ในช้ันประ
ศึกษา ได้รับการส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพท่ีมีอยู่
ภายในได้แสดงออกอย่าง
เต็มศักยภาพด้าน
คณิตศาสตร ์

35,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 สุดยอดนักคณิต 1. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้

เพิ่มเตมิ ผ่านกิจกรรมสอน

เสรมิวิชาคณติศาสตร์  

2. เพื่อพัฒนานักเรียนมีความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการ 

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนดีขึ้น และสามารถสรา้ง

นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ได ้

3. เพื่อสร้างเสริมนักเรียนกลุ่ม

ที่มีความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ ให้พร้อมส าหรับ

เวทีการแข่งขันภายนอกใน

ระดับต่าง ๆ 

4. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนทีม่ี

ความเป็นเลิศทางคณติศาสตร์ 

เข้าร่วมการแข่งขัน จนได้รับ

รางวัลระดับจังหวัด ระดับภาค 

และระดับชาต ิ

เชิงปริมำณ  

- นักเรียนท่ีมี

ความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

จ านวน 50 คน 

เชิงคุณภำพ 

- มีนักเรียนได้รับรางวัล

ในการแข่งขันในระดับ

ต่าง ๆ ทั้ง ระดับเขต 

ระดับภาค และ

ระดับประเทศ 

 

90,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               

2.1 จัดซื้อและซ่อม

บ ารุงครุภณัฑ์ กลุม่

สาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์

1. เพื่อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ 

และซ่อมบ ารุง ครุภณัฑ์ ท่ี

เหมาะสมและจ าเป็นเป็น

ส าหรับการเรียน 

2. เพื่อปรับปรุงจัดบรรยากาศ

ของห้องเรียนให้เหมาะสมและ

พร้อมส าหรับการเรียนรู้ของ

นักเรียน 

เชิงปริมำณ  

- ห้องศูนย์การเรียนรู้

คณิตศาสตร์ จ านวน 3 

ห้อง 

เชิงคุณภำพ 

1.ห้องศูนย์การเรยีนรู้

คณิตศาสตร์มี

บรรยากาศที่เหมาะสม

กับและพร้อมส าหรับ

การจัดการเรยีนการ

สอน 

2.วัสดุ - อุปกรณ์ - 
ครุภณัฑ์ ห้องศูนย์การ
เรียนรูค้ณติศาสตร์ 
พร้อมใช้งานเสมอ 

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

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตฐำนสำกล               

กิจกรรม 
1.1 Gifted 
Summer Camp 
65 

1. เพื่อส่งเสรมิความรู้ 

ความเข้าใจ และพัฒนาให้

เกิดทักษะทางด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ 

เกิดกระบวนคิดอย่างเป็น

ระบบและมีเหตผุลในการ

ท างาน 

2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียน

ได้เรียนรูผ้่านกระบวนการ

คิดและปฏิบัตจิริงและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวันได ้

เชิงปริมำณ 

- นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.

ต้น จ านวน 110 คน 

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนเกิดทักษะทางด้าน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ มี

กระบวนคิดอย่างเป็นระบบ

และมีเหตุผลในการท างาน 

2. นักเรียนมีความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับร่วมกันในกิจกรรม 

เกิดการเรียนรู้และสามารถ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันได้

อย่างมีเหตุผลและน ามาใช้ใน

ชีวิตประจ าวันเหมาะสมกับวัย 

3. มีความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 80 

448,050              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ ม.ต้น 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศกึษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมเรยีน

เสรมิพิเศษวันเสาร ์

1. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนได้

เรียนรูเ้พิ่มเติม ผ่านกจิกรรม

สอนเสริมพิเศษวันเสาร์วิชา

วิทยาศาสตร์  คณติศาสตร์ 

และภาษาต่างประเทศ  

2. เพือ่พัฒนานักเรียนให้มี

ความรู้ ความสามารถทาง

วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดีขึ้น 

เชิงปริมำณ  

- นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

ม.ต้น จ านวน 110 คน 

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียน ห้องเรียน

พิเศษระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อย

ละ 100  ได้รับการเพิ่มพูน

ความรู้และได้พัฒนา

ศักยภาพ ทางด้าน

วิทยาศาสตร์  คณติศาสตร ์

และภาษาต่างประเทศ 

เพิ่มขึ้น 

2. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นร้อยละ 90 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 

  206,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ ม.ต้น 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 การประเมินและ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ด้านวิชาการ 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อม

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

และนักเรียนที่สนใจมีความ

พร้อมด้านความรู้และเทคนิคไป

ใช้ในการแข่งขันต่าง ๆ 

2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความ

เป็นเลิศทางวิชาการ สามารถ

แข่งขันในระดับสามารถแข่งขัน

ในระดับเขต ระดับภาค และ

ระดับชาติได ้  

เชิงปริมำณ  

 - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.

ต้น จ านวน 110 คนเข้าการ

ประเมินและพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เชิงคุณภำพ 

- มีนักเรียนได้รับรางวัลจาก
การประเมินและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

89,500              

1.4 English One day 

Camp 65 

1. เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเกิด

ทักษะทางด้าน

ภาษาต่างประเทศ สามารถน า

ทักษะทางด้านภาษามาใช้ใน

การแข่งขันในระดับต่าง ๆ 

2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศ  

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้

เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏบิัติจริงและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

เชิงปริมำณ  

 - นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.

ต้น จ านวน 110 คน 

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนมีการพัฒนา

ความสามารถที่เน้นการคิด

วิเคราะห์ และทักษะทาง

ภาษาที่ดีขึ้น 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

60,750              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ ม.ต้น 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 Gifted Robot 
Camp 65 

1. เพื่อส่งเสรมิความรู้ ความ

เข้าใจ และพัฒนาทักษะ

ทางด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของนักเรียนเพิ่ม

สูงขึ้น 

2. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้

ผ่านกระบวนการคิดและ

ปฏิบัติจริงและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

3.เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ 

ทักษะ กระบวนการ ไปใช้ใน

การออกแบบนวัตกรรมและ

สามารถสรา้งนวัตกรรมเพื่อ

การแข่งขันได ้

เชิงปริมำณ  

 - นักเรียนห้องเรียน

พิเศษ ม.ต้น จ านวน 

110 คน 

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนมีการพัฒนา

ความสามารถท่ีเน้นการ

คิดวิเคราะห์ และทักษะ

ทางภาษาที่ดีขึ้น 

2. นักเรียนมีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับร่วมกัน
ในกิจกรรม เกดิกการ
เรียนรู้และสามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
กันได้อย่างมีเหตผุลและ
น ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเหมาะสม
กับวัย 

60,750              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ ม.ต้น 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 ค่ายวิชาการ
บ้านสิรินธร 
ปทุมธานี 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศ  

2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

3.เพ่ือให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้

ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยี ผ่านกระบวนการ

บูรณาการแหล่งเรียนรู้ 

เชิงปริมำณ  

- นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

จ านวน 110 คน 

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนมีการพัฒนา

ความสามารถท่ีเน้นการคิด

วิเคราะห์ และทักษะทางภาษาท่ีดี

ข้ึน 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน 

204,500              

1.7 ค่ายวิชาการ
เรียนวิทย์มองดาว 

1. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ โลกและ

อวกาศ ผ่านกระบวนการเรียนรู้

แบบ Active Leaning 

2. เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะและ

กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

ได้ลงปฏิบัติจริงและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนให้สูงข้ึน 

เชิงปริมำณ  
- นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น จ านวน 
110 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีการพัฒนความสามารถท่ีเน้น
การคิดวิเคราะห์ และทักษะทางภาษาท่ีดี
ข้ึน 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน3. นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ 

55,750              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ ม.ต้น 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมทีักษะ 
แห่งศตวรรษท่ี 21 

              

2.1 เรียนรู้ชีวิตวิถี
ไทย 

1. เพือ่ส่งเสรมิให้นักเรียน

มีทักษะกระบวนการใน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี

ความคิดสร้างสรรค์ คดิ

เป็น ท าเป็น และ

แก้ปัญหาได ้

2. เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรูผ้่านกระบวนการคดิ

และปฏิบตัิจริงและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวันได ้

3. เพื่อส่งเสรมิการอนุรักษ์ 

รักษาและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เชิงปริมำณ  

- นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.

ต้น จ านวน 110 คน 

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ 

ม.ต้น 110 คนเข้าร่วม

กิจกรรม ร้อยละ 100 

2. นักเรียนมีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับโครงงานท่ี
ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
จากการเรียนรู้และสามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันได้
อย่างมีเหตผุลและน ามาใช้
ในชีวิตประจ าวันเหมาะสม
กับวัย มากกว่าร้อยละ 80 

116,100              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ ม.ต้น 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

2.1 ค่ำยศึกษำ
สิ่งแวดล้อม  
ณ สถำนีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแก
รำช จ.นครรำชสีมำ 

1. เพื่อส่งเสรมิให้

นักเรียนมีทักษะ

กระบวนการในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มี

ความคิดสร้างสรรค์ คดิ

เป็น ท าเป็น และ

แก้ปัญหาได ้

2. เพื่อให้นักเรียนได้

เรียนรูผ้่านกระบวนการ

คิดและปฏิบัตจิริงและ

สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได ้

3. เพื่อส่งเสรมิการ

อนุรักษ์ รักษาและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เชิงปริมำณ  

- นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.

ต้น จ านวน 110 คน 

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.

ต้น 110 คนเข้าร่วมกิจกรรม 

2. นักเรียนมีความคิดรวบยอด

เกี่ยวกับโครงงานท่ีร่วมกันจัด

กิจกรรมต่าง ๆ จากการเรียนรู้

และสามารถเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์กันได้อย่างมี

เหตุผลและน ามาใช้ใน

ชีวิตประจ าวันเหมาะสมกับวัย 

มากกว่าร้อยละ 80 

3. มีความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและสามารถแสวงหาย
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 
80 

217,250              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ ม.ต้น 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
3.1 การประชุม
ผู้ปกครองห้องเรียน
พิเศษ ม.ต้น 

1. เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองได้

ทราบความก้าวหน้าและ

ผลการเรียนของนักเรียน 

2. เพื่อแจ้งข่าวสาร สร้าง

ความเข้าใจในแนวทาง

ปฏิบัติท่ีถูกต้องเพื่อช่วยให้

นักเรียน เป็นคนด ี คนเก่ง 

และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี

ความสุข 

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นตลอดจน

ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ปกครองเพื่อน ามาพัฒนา

งานของโรงเรียนในทุก ๆ 

ด้าน 

เชิงปริมำณ  

- ผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียน

พิเศษ ม.ต้น จ านวน 110 

ครอบครัว 

เชิงคุณภำพ 

- ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในแนวทางการปฏิบัติของทาง
โรงเรียน และพึงพอใจในการ
จัดการประชุมโดยรวม ในระดับ
ดี ร้อยละ  85 

13,500              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน ห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ ม.ต้น 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 จัดซื้อ วัสดุ-
อุปกรณ์ และซ่อม
บ ารุง ครุภณัฑ์
ห้องเรียนพิเศษ  
ม.ต้น 

1. เพื่อจัดซื้อ วัสดุ-

อุปกรณ์ และซ่อมบ ารุง 

ครุภณัฑ์ ท่ีเหมาะสม

และจ าเป็นเป็นส าหรับ

ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

2. เพื่อปรับปรุงจัด

บรรยากาศของ

ห้องเรียนให้เหมาะสม

และพร้อมส าหรับการ

เรียนรู้ของนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

เชิงปริมำณ  

- ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

จ านวน 3 ห้องเรียน 

เชิงคุณภำพ 

1. ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น มี

บรรยากาศที่เหมาะสมกับและ

พร้อมส าหรับการจัดการเรียน

การสอน 

2. วัสดุ - อุปกรณ์ - ครุภณัฑ์ 

ของห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

พร้อมใช้งานเสมอ 

 

303,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

 
 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
1.1 กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้าน
ทัศนศิลป์ 
1.2 กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้าน
ดนตรีไทย 
1.3 กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้าน
ดนตรีสากล 
1.4 กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้าน
นาฏศิลป์ 
1.5 กิจกรรมงาน 
ศรีบุณยาวิชาการ 

1. เพื่อฝกึทักษะ และพัฒนา
ศักยภาพให้แก่นักเรียนใน
ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ 

2. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้
นักเรียนเข้าร่วมการ
ประกวด/แข่งขันในรายการ
ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ 

3. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพตอ่การ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดสุนทรียภาพ และน า
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  มี
ส่วนร่วมต่อสถานศึกษา วัด 
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 

เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนทุกระดับชั้นเขา้
ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 
2. นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การประกวด/แข่งขันใน
รายการต่างๆร้อยละ 80 
ของการส่งประกวด/
แข่งขันทั้งหมด 
มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ใน
การจัดการเรียนการสอน 
และฝึกทักษะความสามารถ
เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักเรียนร้อยละ 80 

142,000              
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 ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. นักเรียนทุกระดับช้ัน มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวิชาศิลปะสูงขึ้น 
2. นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การประกวด/แข่งขันใน
รายการต่างๆ 
3. นักเรียนมีวสัดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ ส าหรับการเรยีนการ
สอน และฝึกทักษะ
ความสามารถท่ีมีคณุภาพ 
นักเรียนมสีุนทรียภาพ 
สามารถอนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย และน า
ความรู้ ทักษะความสามารถไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
1. กิจกรรมจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
2. กิจกรรมซ่อม 
บ ารุง
เครื่องปรับอากาศ 

1. เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นและมี
คุณภาพ ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการในกลุม่
สาระการเรียนเรียนรู้
ศิลปะ 
2. เพื่อจัดบรรยากาศ
ห้องเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
3. เพื่อซ่อมบ ารุงระบบ
เครื่องปรับอากาศให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนและครู ร้อยละ
100 สามารถใช้
ห้องปฏิบัติการของกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้จดักิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2. นักเรียนและครู ร้อยละ
100 มีวัสดุอุปกรณ์ที่มคีุณภาพ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
3. มีระบบตรวจสอบและซ่อม
บ ารุงเครื่องปรับอากาศอย่าง
ชัดเจนเป็นข้ันตอน 
 
 

33,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. นักเรียนและครสูามารถใช้
ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความ
ปลอดภัยสูงสดุ 
2. นักเรียนและครมูีวัสดุ 
อุปกรณ์ที่มีคณุภาพต่อการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
เครื่องปรับอากาศของกลุม่
สาระการเรียนรูศ้ิลปะทุก
เครื่อง มีระบบการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพไดม้าตรฐาน
ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำร/ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

              

กิจกรรม 
1.1  กิจกรรมติว
เข้มโค้งสุดท้าย  
O-NET 
วิทยาศาสตร์ 
1.2  กิจกรรม
จัดท าคลังข้อสอบ 
O-NET 
วิทยาศาสตร ์
1.3 กิจกรรม
สัปดาห์
วิทยาศาสตร์และ
ศรีบุณยาวิชาการ 
1.4 กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็น
เลิศทาง
วิทยาศาสตร ์
 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
วิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น  
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับ
โรงเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และ
ลดจ านวนนักเรียนที่ติด 0 ร มส. ให้
น้อยลง  
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
นักเรียนในการแข่งขันด้าน
วิทยาศาสตร์ในทุกระดับ 
4) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตนเองด้านวิทยาศาสตร์เพื่อ
มุ่งสู่ความเป็เลิศ 
ทางวิทยาศาสตร์เทียบเท่า
มาตรฐานสากล 

เชิงปริมำณ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) วิชา
วิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2564 ทั้งใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 สูงขึ้น 
อย่างน้อยร้อยละ 4 
2 ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชาวิทยาศาสตร์ที่
มีค่าเฉลีย่ตั้งแต่ 2.50 
ขึ้นไป มีจ านวนร้อยละ 
80 และจ านวนนักเรียน
ที่ติด 0 ร มส. วิชา
วิทยาศาสตร์ มีจ านวน
ไม่เกินร้อยละ 5 

- 
 
 
 

- 
 

 

60,000 

 

 

30,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำร/ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการ (สอ
วน.) 
1.6 กิจกรรมจัดซื้อ
อุปกรณ์ สารเคมีประจ า
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
ส านักงาน และสื่อการ
สอน 
 

5) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น า
ความรู้ท่ีได้รับมาจัดแสดงในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์และศรีบุณ
ยาวิชาการ 
6) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้
นักเรียนได้เข้าเรียนในโครงการ 
พสวท. โครงการห้องเรียนพิเศษ 
และผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย
โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
สาขาวิชาต่าง ๆ ตามศักยภาพ
ของนักเรียน 
7) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม

การเรียนรู้โดยการทดลองการ

ฝึกปฏิบัติ การประดิษฐ์คิดค้น  

และการแสวงหาความรู้ 

3 นักเรียนได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ใน
ระดับภาค ระดับชาติ และ
นานาชาติ อยา่งน้อย 10 รายการ 
4 . นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าค่าย
โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 มี
จ านวนอย่างน้อย 10 คน 
เชิงคุณภำพ 
1.  นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะ
กระบวนการ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 
2. นักเรียนมีความสามารถในการ
แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

10,000 
 
 

60,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำร/ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำรกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์และมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21   

              

  2.1 กิจกรรม One 
day camp บูรณา
การวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และแนะ
แนวการศึกษา ม.5 
2.2 กิจกรรมค่าย
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
(ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น) 
2.3 กิจกรรมศึกษาดู
งานด้านวิทยาศาสตร์
นอกสถานท่ี 

 

1. เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์สู่
มาตรฐานสากล 
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ท่ีเรียนวิทยาศาสตร์ได้
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 และมีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดลอ้มผ่านการท า
กิจกรรมวิทยาศาสตร์และ
การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
 3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ตรงทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม จากการ
ฟังบรรยาย การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับผู้ทรงคุณวุฒิ 
การศึกษาดูงานต่าง ๆ 

เชิงปริมำณ 
3.1 นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 335 
คน และนักเรียน ม.ต้น จ านวน 
300 คน 
3.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
จ านวน 40 คน 
เชิงคุณภำพ 
3.3 นักเรียนได้รับความรู้ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ประสบการณ์ และมีทัศนคติท่ีดี
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
3.4 นักเรียนและครูได้รับความรู้
และประสบการณ์ตรงจากการได้
เข้าร่วมศึกษาดูงาน และเข้าร่วม
กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 

62,900 

 

 

20,000 

 

 

 

40,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำร/ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

              

3.1 กิจกรรมส่งเสริม
การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 

3.2 กิจกรรมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

3.3 กิจกรรมสร้าง
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

 

1) เพ่ือส่งเสริมการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ให้
มีปัจจัยด้านการเรียนที่
พร้อมในด้านสื่อ
เทคโนโลย ี
2) เพ่ือสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน
ในโรงเรียน 
3) เพ่ือสร้าง
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ให้มีความ
ทันสมัยและสามารถใช้
งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

เชงิปรมิำณ 
3.1 มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน  
3.2 มีแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ อย่าง
น้อย 1 แห่ง 
3.3 มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย
เพ่ิมข้ึน จ านวน 3 ห้อง 
เชงิคณุภำพ 
3.4 โรงเรียนมีห้องเรียนที่มีความพร้อมด้าน
ครุภัณฑ์ และสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
3.5 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีความ
พร้อมส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และใช้งานได้
เต็มประสิทธิภาพ 
3.6 นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะ
กระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์
อย่างเต็มศักยภาพและสามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลได้ 

60,000 

 

 

 

20,000 

 

 

500,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำร/ งำนห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
(ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย) 

              

กิจกรรม 
1.1 กิจกรรมค่าย
วิชาการ SB Sci-
Gifted Camp 
2022 
1.2. กิจกรรมเสริม
ความรู้พิเศษ 
1.3. กิจกรรมค่าย
ส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการ 
1.4 กิจกรรมส่งเสรมิ
นักเรียนเข้าสู่
มหาวิทยาลยั 
1.5 กิจกรรมเสริม
ความรู้ภาษาอังกฤษ 
1.6 กิจกรรม 
Create the Future 
U 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับความรู้
เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ช้ันเรียนปกติ  
2. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษให้
สูงขึ้นและสูงกวา่
นักเรียนทั่ว ๆ  ไป  
3. เพื่อเพิ่มขดี
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านวิชาการ
ให้กับนักเรยีนใน
โครงการห้องเรยีน
พิเศษ 
 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรยีนโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตรร์ะดบัช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 - 6 จ านวน 80 คน 
2. ครูผูส้อนห้องเรยีนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 25 คน 
3. วิทยากรพี่เลีย้ง จ านวน 25 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรยีนและครไูด้รบัความรู้และ
ประสบการณ์จากวิทยากร
ผู้ทรงคณุวุฒิ  
2. นักเรยีนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ในสาขาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ สูงขึ้น
และสูงกว่านักเรยีนทั่ว ๆ  ไป และมี
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
วิชาการกับนักเรยีนอื่น ทั้งใน
ระดบัชาติและนานาชาต ิ

175,300 

 

 

183,600 

73,000 

 

174,900 

 

108,000 

 

65,400 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำร/ งำนห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมค่าย
บูรณาการ 
1.8 กิจกรรมค่ายฤดู
ร้อน 
1.9 กิจกรรมอบรม
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
1.10 กิจกรรมจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์และสื่อ
การสอนส าหรับงาน
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร ์

  251,950 

340,850 

 

32,400 

 

240,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำร/ งำนห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำรกำรพัฒนำนักเรยีนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมี
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21   

              

กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
จังหวัดนนทบุรี 
 (ม.4) 
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการ
ท าโครงงานส าหรับ
นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ 
 (ม.6) 
2.3 กิจกรรมการ
น าเสนอโครงงานของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ (ม.4-6) 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดตามศตวรรษที่ 
21  
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบต่างๆ   
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ห้องเรียนพิเศษได้ท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียนคอยให้ค า
ชี้แนะ ปลูกฝังจิตส านกึ และ
คุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์
ในการเป็นนักวิจยัที่ด ี
 4. เพื่อเสริมสร้างความรัก 
ความผูกพันระหว่างนักเรียนใน
โครงการกับคณะครู รุ่นพี่ และ
โรงเรียน 

เชิงปริมำณ 
1. มีอาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงงานคอยให้ค าปรึกษา 
ชี้แนะ และดูแลนักเรียนใน
การท าโครงงาน อย่างน้อย 
10 คน 
2. นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
จ านวน 80 คน 
3. นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
เครือข่ายจังหวัดนนทบุรี 
จ านวน 60 คน 
 

51,100 

 

 

 

 

45,000 

 

 

 

 

33,400 

              

 



220 
  

 

ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำร/ งำนห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย 
 
 

 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
สัมพันธ์พี่น้อง
ห้องเรียนพิเศษ  
(ม.4-6) 
 

 
 

เชิงคุณภำพ 
4. นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะการคิดตามศตวรรษ
ที่ 21 ผ่านระบบการท า
โครงงานโดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาคอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้  
5. นักเรียนมีความรู้ 
ทักษะ ความช านาญใน
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มากข้ึน 
6.นักเรียนมีความรัก 
ความผูกพันกับโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ และมี
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
นักเรียนในโครงการ รุ่นพี่ 
รุ่นน้อง และครูอาจารย ์

15,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำร/ งำนห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพ
มำตรฐำนสำกล 

              

3.1  กิจกรรม
ประชาสมัพันธ ์
3.2 กิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุงห้องสืบค้น
และห้องเรยีนพิเศษ 

1. เพื่อพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ให้มีความ
ทันสมัยและสามารถใช้
งานได้เตม็ประสิทธิภาพ 
 2.เพื่อสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนใน
โรงเรียน  
3. เพื่อส่งเสรมิการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ให้มี
ปัจจัยด้านการเรยีนที่
พร้อมในด้านสื่อเทคโนโลย ี
 

เชิงปริมำณ 
1. มีห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการที่มีความ
พร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้
มาตรฐาน จ านวน 3 ห้อง 
2. จัดท าวารสารเผยแพร่
การด าเนินงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษและ
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ
การรับสมัครนักเรียนเข้า
โครงการห้องเรียนพิเศษ 
ปีละ 1 ฉบับ 
3. จัดท าป้ายไวนลิ เว็ป
ไซต์ประชาสมัพันธ์ผลงาน
ของนักเรียนเป็นประจ า 
 

73,500 

 

270,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 



222 
  

ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำร/ งำนห้องเรียนพิเศษ ม.ปลำย 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานโครงการ 
พสวท. และโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน
ศรีบุณยานนท์ แก่
ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
5. เพื่อเป็นการสื่อสาร 
และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายและการ
ด าเนินงานของโครงการ
ระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

4).จัดประชุมผูป้กครองนักเรียน
โครงการห้องเรียนพิเศษ อย่างน้อย
ปีละ 4 คร้ัง 
เชิงคุณภำพ 
5).โรงเรียนมีห้องเรียนที่มีความ
พร้อมด้านครุภัณฑ์ และสื่อ
เทคโนโลยีทีท่ันสมัยในระดับ
มาตรฐาน 
6).บุคลากรในโรงเรียน / นักเรียน / 
ชุมชน / ผู้ปกครองนักเรียน / 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนทั้งภายในและภายนอก มี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน และมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและ
การด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
พสวท. และห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
7) ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจ
ตรงกันในการพัฒนาการศึกษาของ
นักเรียน 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำร/ งำน พสวท. 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล                
1.1 กิจกรรมค่าย
วิชาการ SB Sci-Gifted 
Camp 2022 
1.2 กิจกรรมเสริมความรู้
พิเศษ 
1.3 กิจกรรมค่ายส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการ 
1.4 กิจกรรมเสริมความรู้
ภาษาอังกฤษ 
1.5 กิจกรรมค่ายบูรณา
การ 
1.6 กิจกรรมค่ายฤดูร้อน 
1.7 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์และสื่อการสอน
ส าหรับงานห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับความรู้
เพิ่มเติม
นอกเหนือจากชั้น
เรียนปกติ  
2. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนในโครงการ 
พสวท. ให้สูงขึ้นและ
สูงกว่านักเรียนท่ัว ๆ 
ไป  
3. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านวิชาการ
ให้กับนักเรียนใน
โครงการ พสวท. 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนโครงการ พสวท.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
จ านวน 60 คน 
2. ครูผู้สอนนักเรียนโครงการ 
พสวท. จ านวน 25 คน 
เชิงคุณภำพ 
3. นักเรียนและครูได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ภาษาอังกฤษ สูงขึ้นและสูงกว่า
นักเรียนท่ัว ๆ ไป และมี
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
วิชาการกับนักเรียนอื่น ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

54,100 

 

81,800 

4,400 

 

55,200 

115,500 

135,500 

140,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำร/ งำน พสวท. 
 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำรกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์และมีทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21   

              

กิจกรรม 
2.1 กิจกรรม
ส่งเสริมการท า
โครงงานส าหรับ
นักเรียนโครงการ 
พสวท.(สู่ความเป็น
เลิศ) 
2.2 กิจกรรม
ประชุมวิชาการ 
พสวท. 
2.3 กิจกรรมสาน
สัมพันธ์พ่ีน้อง 
พสวท. 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดตามศตวรรษ
ที่ 21  
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบต่าง ๆ   
3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
โครงการ พสวท. ได้ท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงานทัง้ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน
คอยให้ค าชี้แนะ ปลูกฝัง
จิตส านึก และคุณลักษณะ
ทางวิทยาศาสตร์ในการเป็น
นักวิจัยที่ดี 
 

เชิงปริมำณ 
1. มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคอยให้
ค าปรึกษา ชี้แนะ และดูแลนักเรียนใน
การท าโครงงาน อย่างน้อย 12 คน 
2. นักเรียนโครงการ พสวท. ชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 5 จ านวน 48 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดตาม
ศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบการท า
โครงงานโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอย
เป็นพ่ีเลี้ยงให้  
2. นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ความ
ช านาญในกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มากข้ึน 
3.) นักเรียนมีความรัก ความผูกพันกับ
โครงการ พสวท. และมีความสัมพันธท์ี่
ดีระหว่างนักเรียนในโครงการ รุ่นพ่ี รุ่น
น้อง และครูอาจารย์ 
 

 

100,000 
 

 

 

 

 

 

100,000 

 

 
 

8,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำร/ งำน พสวท. 
 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล                

กิจกรรม 
3.1 กิจกรรม
ประชาสมัพันธ ์
3.2 กิจกรรม
พัฒนาปรับปรุง
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 
3.3 กิจกรรมจ้าง
เจ้าหน้าท่ี
ช่วยงาน พสวท. 

1. เพื่อส่งเสรมิการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ให้
มีปัจจัยดา้นการเรียนท่ี
พร้อมในด้านสื่อ
เทคโนโลย ี
2.  เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การ
ด าเนินงานโครงการ 
พสวท. ของโรงเรียนศรี
บุณยานนท์ แก่
ผู้ปกครอง นักเรียน 
ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อจัดหาเจ้าหน้าท่ี
ส าหรับประสานงานและ
ช่วยดูแลกิจกรรมของ
นักเรียนทุน พสวท. 
 

เชิงปริมำณ 
1) มีห้องสืบค้นและห้องปฏิบตัิการ
ที่มีความพร้อมด้านสื่อ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีที่ทันสมยัไดม้าตรฐาน 
จ านวน 1 ห้อง 
2) จัดท าวารสารเผยแพร่การ
ด าเนินงานโครงการ พสวท. และ
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการรับ
สมัครนักเรียนเข้าโครงการ พสวท. 
ปีละ 1 ฉบับ 
3) จัดท าป้ายไวนิล เว็ปไซต์
ประชาสมัพันธ์ผลงานของนักเรยีน
เป็นประจ า 
4) เจ้าหน้าท่ีช่วยงาน พสวท.  
จ านวน 1 คน 
 
 

24,000 

 

360,000 

 

189,000 
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ตารางที่ 2 แสดงโครงการ / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย และงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงานของ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. เพ่ือประสานความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
กับทุกภาคส่วนและ
เครือข่ายทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศเพ่ือสร้าง
สังคมคุณภาพใน
สถานศึกษา 
 

เชิงคุณภำพ 
5) โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ พสวท.ที่
มีความพร้อมด้านครุภัณฑ์ และสื่อ
เทคโนโลยีทีท่ันสมัยในระดับมาตรฐาน 
6) นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล
ได้ 
7) บุคลากรในโรงเรียน / นักเรียน / 
ชุมชน / ผู้ปกครองนักเรียน / 
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนทั้งภายในและภายนอก มี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน และมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารและการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการ พสวท. และ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง 
8) ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจตรงกัน
ในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน 

              

 



227 
  

ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มงำนสะเต็มศึกษำ 
 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมทีักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

              

 

กิจกรรม 
1.1 กิจกรรม 
STEM 
Education 
สัปดาห์
วิทยาศาสตร์ /  
ศรีบุณวิชาการ 
 
 

1. เพื่อส่งเสรมิผู้เรียนให้

มีความรู้ความเข้าใจใน

กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

และน าไปบูรณาการณ์

กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่

โรงเรียนจัดขึ้น  

2. เพื่อส่งเสรมิผู้เรียนให้

น าทักษะกระบวนการณ์

สะเต็มมาแก้ปญัหาตาม

กิจกรรมที่โรงเรยีนได ้

จัดขึ้นเสมอ 

เชิงปริมำณ 

มีจ านวนนักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 500 คน 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนสามารถน าทักษะกระบวน

การณส์ะเต็มมาแก้ปัญหาและ

บูรณาการตามกิจกรรมที่โรงเรียน

ได้จัดขึ้น 

 

5,000              
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ตำรำงท่ี 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มงำนสะเต็มศึกษำ 
 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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      
Challenge Party 
 

1. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมี

ทักษะและความรู้กระบวนการ

สะเต็มในการแก้ปญัหาผ่าน

กิจกรรมที่จดัขึ้น 

2.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา

นักเรียน ให้สามารถน าทักษะ

และกระบวนการสะเต็มมาปรับ

ใช้ คิดค้น ประดิษฐ์ และ

แก้ปัญหาในกิจกรรมและการ

แข่งขันประกวดต่าง ๆ ได ้

3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง

ความส าคญัของการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีผ่านการแก้ปัญหา

ทางด้านสะเต็มศึกษา 

เชิงปริมำณ 

มีจ านวนนักเรยีนเข้าร่วม

กิจกรรมตลอดปีการศึกษา

ไม่น้อยกว่า50 คน 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนมีทักษะและ

ความรู้กระบวนการสะเต็ม

ในการแก้ปัญหาผ่าน

กิจกรรมที่จดัขึ้น 

 

10,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มงำนสะเต็มศึกษำ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. กิจกรรมเปิด
โลกสะเต็ม 
(STEM) 
โรงเรียนพี่โรงเรียน
น้อง 
 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และ
ทักษะทางสะเตม็ศึกษาไปยัง
โรงเรียนพีโ่รงเรียนน้องที่ไดร้ับ
การจัดกิจกรรม 
2. เพื่อจุดประกายความคิดให้
นักเรียนมีความสนใจในทักษะ
การเรยีนรู้ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี
มากขึ้น  
3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนมี

ทักษะและความรู้กระบวนการ

สะเต็มในการแก้ปญัหาผ่าน

กิจกรรมที่จดัขึ้น 

 

เชิงปริมำณ 

มีจ านวนนักเรยีนเข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า 70 

คน 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนมีทักษะและ

ความรู้กระบวนการสะเต็ม

ในการแก้ปัญหาผ่าน

กิจกรรมที่จดัขึ้น 

9,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มงำนสะเต็มศึกษำ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 
STEM  Play & 
Learn  ให้เพลิน
กันไป 
 

1. เพื่อส่งเสรมิผู้เรียนให้มคีวามรู้

ความเข้าใจในกิจกรรมสะเตม็

ศึกษา และน าไปบูรณาการณ์กับ

กิจกรรมต่าง ๆ ได ้
 

2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนให้น า

ทักษะกระบวนการณ์สะเต็มมา

แก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ต่อ

ยอดในการท าโครงงาน 
 

3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง

ความส าคญัของการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีผ่านการแก้ปัญหา

ทางด้านสะเต็มศึกษา 

 

เชิงปริมำณ 

มีจ านวนนักเรยีนและครู

เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย

กว่า 85 คน 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนสามารถน าทักษะ

กระบวนการณ์สะเตม็มา

แก้ปัญหาและใช้ประโยชน์

ต่อยอดในการท าโครงงาน 

 

20,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มงำนสะเต็มศึกษำ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               
กิจกรรม 
2.1 กิจกรรม
ปรับปรุง  บ ารุง 
ดูแล ห้องศูนย์
สะเต็มศึกษา 
 ภาคกลาง
ตอนบน 

 

เพื่อบ ารุงดูแลรักษาห้อง STEM 

ให้พร้อมส าหรับการเรียนรู้ของ

นักเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนและ

บุคคลภายนอกที่สนใจเกี่ยวกับ

สะเต็มศึกษา 

เชิงปริมำณ 

มีโต๊ะญี่ปุ่นจ านวน 12 ตัว  

โฟมรองนั่ง, พรมปูห้อง 

ล้างเครื่องปรับอากาศ 

จ านวน 3 เครื่อง และซ่อม

เครื่องปรับอากาศ 1 

เครื่อง 

เชิงคุณภำพ 

สภาพห้องและบรรยากาศ
ห้องสะเตม็เหมาะสมกับ
การเรยีนการสอน 

13,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล               
กิจกรรม 

1.1 กิจกรรม 
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ 
 

 

1. เพื่อส่งเสรมินักเรยีนที่เข้าร่วม

กิจกรรมแสดงศักยภาพในการ

แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อส่งเสรมิให้เกิดความเป็น

เลิศทางวิชาการตามยุทธศาสตร์

ชาติด้านการพัฒนาและ

เสรมิสร้าง  ทรัพยากรมนุษย์ 

โดยการเข้าร่วมการแข่งขัน

ทักษะต่างๆ ทางภาษา  

3. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนได้

แสดงออกตามความถนัด และ

ความสามารถขอตนเองในเวที

การแข่งขันต่าง ๆ    

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนท่ีได้รับคดัเลือก

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

ทางภาษา ร้อยละ 100      

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมการ

แข่งขันมีทักษะ มีการ

พัฒนาทักษะทางภาษาดี

ขึ้น ร้อยละ 100 

 

 

7,600 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 
จัดนิทรรศการ
ทางวิชาการ 
 

1.นักเรียนเรียนรู้การท างาน

ร่วมกันเป็นกลุ่มมีการช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน  

2.นักเรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรูด้้วยตนเองโดยใช้

ทักษะการสืบค้นข้อมลูโดยอาศัย

เทคโนโลย ี

3.นักเรียนมีทักษะและ

ความสามารถในการน าเสนอ

ผลงาน 

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ร่วม

กิจกรรมการจัดท าปา้ย

นิทรรศการ ร้อยละ 100 

เชิงคุณภำพนักเรียนท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม มีทักษะใน

การแสวงหาความรู้ เรียนรู้

การท างานร่วมกันเป็น

กลุ่มและการน าเสนอ

ผลงาน ร้อยละ 85 

 

12,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การอยู่

ร่วมกันกับผู้อื่น ตามยุทธศาสตร์

ชาติด้านการพัฒนาและ

เสรมิสร้างทรัพยากรมนุษย์ และ

เพื่อเสรมิสร้างความมั่นใจให้กับ 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 

400 คน เข้าร่วมกิจกรรม

คิดเป็นร้อยละ  85 

เชิงคุณภำพ 

จากนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ที่เข้า

ร่วมกิจกรรม ได้เพิ่มพูน

ทักษะภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีนภาษาฝรั่งเศส 

ภาษาญี่ปุ่น และภาษา

ฟิลิปปินส์ มีทัศนคติที่ดีต่อ

การเรยีนภาษา และมี

ความมั่นใจในการน าไปใช้

ดีขึ้น ร้อยละ 95 

 

61,250 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 Japanese 
Camp  

 

1. เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร

ภาษาญี่ปุ่นในการฟัง พูด อ่าน 

และเขียนและน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน  

รวมทั้งฝึกทักษะการคดิเชิง

ระบบคิดวเิคราะห์ คิด

สังเคราะห ์

2. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและ

วัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น เพื่อความ

เข้าใจ 

อันดีในสังคมและเกิดเจตคติที่ดี

ต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น 

3. เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาเป็น

เครื่องมือในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองเป็นบุคคลใฝรู่้ใฝ่เรียน

และรักการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

เชิงปริมำณ  

 นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น 

จ านวน 80 คน  

เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 

100           

เชิงคุณภำพ   

นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 

แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น 

จ านวน 80 คนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรมได้ เพิม่พูนทักษะ

ภาษาญี่ปุ่น มีทัศนคติที่ดี

ต่อการเรียนภาษา และมี

ความมั่นใจในการน าไปใช้

ดีขึ้น 

20,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 การสอบวัด
ระดับ
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 
1-3 
 

1.เพื่อให้นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

(ห้องเรียนพิเศษ) ทุกคน 

ได้พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ  

2. เพื่อให้นักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

1-6 ที่สนใจร่วมกิจกรรม 

ได้พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

3. เพื่อพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษของโรงเรียน

ศรีบุณยานนท ์

 

 

เชิงปริมำณ 
1.เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 (ห้องเรียน
พิเศษ) ทุกคน ได้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ  
2. เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 1-6 ที่สนใจร่วม
กิจกรรม ได้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 
3. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียน
ศรีบุณยานนท์ 
เชิงคุณภำพ   
1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสอบ
วัดระดับภาษาอังกฤษ ตระหนักใน
ระดับความรู้และทักษะการใช้       
ภาษาอังกฤษของตนเองร้อยละ 100   
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสอบ
วัดระดับภาษาอังกฤษมีการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
95 
 

15,750 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 ศึกษาดูงาน

และส่งเสรมิ

หลักสตูร

ภาษาอังกฤษใน

อุตสาหกรรมการ

บิน 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนเล็งเห็นถึง

ความส าคัญ ของกระบวนการเรียนรู้

เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษใน

อุตสาหกรรมการบิน ท าให้นักศึกษา

มีความตัง้ใจใฝ่รู้ในการศึกษาและน า

ความรู้จากกระบวนวิชาการต่างๆมา

ประยุกต์ใช้ได้ดียิ่งขึ้น  

2 .เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน

มุมมองทัศนคติและแชร์ความรู้ที่

ได้รับจากการไปศึกษาดูงานกับ

เพ่ือนๆร่วมชั้น เรียน เป็นการฝึกการ

แสดงความคดิเห็นให้กับนักเรียนไป

ในตัว 

3. เพ่ือเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้

เรียนรู้นอกห้องเรียน หา

ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญตรง

สายอาชีพ ให้ได้รับความรู้และสัมผัส

กับสถานที่ที่ได้ไปศึกษาดงูาน

โดยตรงด้วยตนเอง 

เชิงปริมำณ   

นักเรียนหลักสตูร

ภาษาอังกฤษใน

อุตสาหกรรมการบิน

โรงเรียนศรีบณุยานนท์เข้า

ร่วมกิจกรรม 

 ได้มสี่วนร่วมในการจัด

กิจกรรม ร้อยละ 90               

เชิงคุณภำพ  

 นักเรียนหลักสูตร

ภาษาอังกฤษใน

อุตสาหกรรมการบิน

สามารถเรียนรู้อย่างเข้าใจ

ถึงขั้นตอน           

กระบวนวิชาการต่างๆใน

การศึกษาดูงานโดยตรง

ด้วยตนเอง 

20,550 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 
Chinese 
Morning Talk 

 

1. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้

ค าศัพท์ภาษาจีนที่ใช้สื่อสารใน

ชีวิตประจ าวัน 

2. เพื่อส่งเสรมิให้นักเรียนพัฒนา

ทักษะการสื่อสารภาษาจีน มี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีและท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้   

3. เพื่อส่งเสรมิความเป็นผู้น า 

ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมี

ระเบียบวินยั และมีความ

รับผิดชอบ 

4. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้

นักเรียนท ากิจกรรมการเรยีนรู้

นอกห้องเรียน 

 

เชิงปริมำณ   

1. นักเรียนโรงเรียนศรีบุณ

ยานนท์ ช้ันมัธยมศึกษาปี

ที ่4/9 ท ากิจกรรม ร้อย

ละ 100 

 2. นักเรียนโรงเรียนศรี

บุณยานนท์ ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 เข้า

ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 

เชิงคุณภำพ   

1. นักเรียนโรงเรียนศรีบุณ
ยานนท์ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่4/9 ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถมีความ
มั่นใจ ในการสื่อสาร
ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน
และมีความรับผิดชอบ 
ท างานร่วมกับ 

3,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรม 
Chinese One 
Day Camp 

 

1.ส่งเสรมิและสนับสนุนให้

นักเรียนท ากิจกรรมการ

เรียนรู้ ทั้งในและนอก

สถานศึกษา 

2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์ตรงทาง

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

ให้แก่นักเรียน 

3.เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน

เห็นคุณคา่ ทางการเรยีน

ภาษาจีน 

 

เชิงปริมำณ   

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4-6 แผนการเรียนภาษาจีน 

ร่วมท ากิจกรรม ร้อยละ 100  

เชิงคุณภำพ   

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4-6 แผนการเรียนภาษาจีน

เพิ่มพูนความรู้และ                          

ประสบการณ์ตรงทางภาษาและ

วัฒนธรรมจีน 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 4-6 แผนการเรียนภาษาจีน

เห็นคุณคา่ ทางการเรยีน                                

ภาษาจีนและน าประสบการณ์ที่

ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

 

31,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำร พัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมทีักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

              

กิจกรรม 

2.1 กิจกรรม  

วันคริสตม์าส 

1. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะทาง

ภาษาในด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ

สื่อท่ีหลากหลาย 

2. เพื่อให้ผู้เรียนเขา้ใจถึง

ประเพณีวัฒนธรรม 

เปรียบเทยีบ ความเหมือนและ

ความแตกต่างระหว่าง

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

กับวัฒนธรรมไทย 

3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน

แสดงความรู้ ทักษะ

ความสามารถเนื่องในใน

เทศกาลรื่นเริง 

เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  และครู
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เข้า
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การแสดงและการแข่งขัน ได้
แสดงความสามารถทางภาษา
และความ   สามารถทางการ
แสดงทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
วันคริสต์มาส ร้อยละ 100
เชิงคุณภำพ 
1. จากการที่นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม ท าให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรม 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

 

 

 

 

 

 ประเพณีของเทศกาลวัน

คริสต์มาส ร้อยละ 80 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

การแสดงและการแข่งขันมี

การพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 90    

              

2.2 วันชาติ

ฝรั่งเศส 
 

1. เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้

วัฒนธรรมของประเทศ

ฝรั่งเศส 

2. เพี่อให้นักเรียนไดแ้สดง

ศักยภาพการสื่อสารภาษา

ฝรั่งเศสผ่านกจิกรรมที่

หลากหลาย 

3. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติ

ที่ดีเกิดความภาคภูมิใจใน

การเรยีนภาษาฝรั่งเศส 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนทุกคนได้รับความรู้

ความเขา้ใจในวัฒนธรรมของ

ฝร่ังเศส และนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส

ได้แสดงศักยภาพทางภาษา

ฝร่ังเศสอย่างสร้างสรรค์ 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนได้รับความรู้ความ

เข้าใจในวัฒนธรรมฝร่ังเศส 

13,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ

จีนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้

และเข้าใจในวัฒนธรรม

รูปแบบของเจ้าของภาษา 

2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

และวัฒนธรรมไทยเพื่อความ

เข้าใจอันดีในสังคม 

3. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า

และเกิดเจตคติท่ีดีต่อการ

เรียนภาษาจีน 

 

เชิงปรมิำณ 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่

1-6  และครูโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 

เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100  

2. นักเรียนที่เรียนแผนการเรียน

ภาษาจีน  ได้แสดงความสามารถทาง

ภาษาและความสามารถทางการแสดง

ด้านวัฒนธรรมของจีน รอ้ยละ 100 

เชิงคุณภำพ 

1. จากการที่นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ได้เข้าร่วม

กิจกรรม ท าให้นักเรียนได้รับความรู้

ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีของจีน ร้อยละ 85  

2. นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ที่
ได้แสดงความสามารถทางภาษาและ
ความสามารถทางการแสดง                      
เกี่ยวกบัวัฒนธรรมของจีน ท าให้
นักเรียนมีพัฒนาทางทักษะการใช้
ภาษาจีนเพิ่มขี้น ร้อยละ 95      

13,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 

1. นักเรียนทุกคนไดร้ับความรู้

ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีของญี่ปุ่น               

2. นักเรียนที่เรียนภาษาญีปุ่่น

ได้แสดงความสามารถทาง

ภาษาและความสามารถ

ทางการแสดงของญี่ปุ่น 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียน ได้รับความรู้ความ

เข้าใจในศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีของญี่ปุ่น 

 

10,850 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               
3.1 กิจกรรม 
ความร่วมมือ
ทางด้านภาษา
วิชาการ และ
วัฒนธรรมกับ
องค์กรภายนอก 
(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 ได้เรียนรู้
วัฒนธรรม และการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารกับเจ้าของภาษา 
2. ครูและบุคลากรการศึกษาร้อย
ละ 5 ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และมี
ประสบการณ์ตรงในการด าเนิน
ชีวิตร่วมกับเจ้าของภาษาในแต่ละ
ประเทศ 
3. การสร้างภาคีเครือข่าย ด้าน
ภาษาและวัฒนธรรมอย่างน้อย ปี
การศึกษาละ 1 แห่ง  
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียน ครู และบุคลากร ได้
เรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแต่
ละชาติได้อย่างถูกต้อง  
2. นักเรียน ครู และบุคลากร 
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และ
ส าเนียงภาษาที่แตกต่างกันได้  

201,500 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.เพื่อให้ครูมีแหล่งสืบค้น 

และมีอุปกรณเ์พื่อ

เตรียมการจดัการเรียน

การสอนอย่างเพียงพอ 

2.ปรับปรุงอุปกรณ์

เครื่องใช้ในห้องพักให้มี

สภาพที่ดีและส่งผลให้การ

ปฏิบัติของครูมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.เพื่อปรับสภาพของห้อง

ให้มีบรรยากาศปลอดโปร่ง

เอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่าง 

เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนร้อยละ 95 ได้เรียนรู้

วัฒนธรรม และการใช้ภาษาเพ่ือ

การสื่อสารกับเจ้าของภาษา 

2. ครูและบุคลากรการศึกษาร้อย

ละ 5 ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และมี

ประสบการณ์ตรงในการด าเนิน

ชีวิตร่วมกับเจ้าของภาษาในแต่ละ

ประเทศ 

3. การสร้างภาคีเครือข่าย ด้าน

ภาษาและวัฒนธรรมอย่างน้อย ปี

การศึกษาละ 1 แห่ง  

เชิงคุณภำพ 

1. นักเรียน ครู และบุคลากร ได้

เรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษาแต่

ละชาติได้อย่างถูกต้อง  

2. นักเรียน ครู และบุคลากร 

สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ

สื่อสารกับเจ้าของภาษาที่มีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม และ

ส าเนียงภาษาที่แตกต่างกันได้  

45,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศกึษำ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล                

 1.1 กิจกรรมการ
จัดซ้ืออุปกรณ์การ
เรียนการสอน 

 

1. เพื่อให้ครู และนักเรียนมี
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพอย่างเพียงพอ และ
ท่ัวถึง2. เพื่อให้นักเรียนมีสุข
ภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคมท่ีดี 

เชิงปริมำณ 

มีส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน

ใช้อย่างน้อย 80% 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคมท่ีดี 

40,000 

 

             

1.2 กิจกรรม
ส่งเสริมกีฬาฟุต
ซอลสู่ความเป็น
เลิศ 

 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลัง
กาย และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์
2. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
มีน้ าใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย 
เป็นผู้เล่น ผู้ดทูี่ดี และมีทัศนคติ
ที่ดี 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้กล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และ
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง 
ๆ 
4. เพ่ือยกระดับความสามารถ
ของนักกีฬาฟุตซอลให้ดียิ่งขึ้น 
น าไปต่อยอดในระดับสูงได ้

เชิงปริมำณ  

นักเรียนที่เป็นนักกีฬาฟุตซอล
เข้าร่วมการแข่งขัน ร้อยละ 85 
เชิงคุณภำพ 
1. นักกีฬาฟุตซอลมีทักษะ 
ความสามารถ และทัศนคติที่ดี
ขึ้น 
2. นักกีฬาโรงเรียนเป็นตัวแทน
จังหวัด และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. โรงเรียนศรีบุณยานนท์เป็นที่
รู้จัก และมีชื่อเสียงทางด้านกีฬา 
4.นักเรียนได้กล้าแสดงออก

ในทางที่ถูกต้อง และเข้าร่วม

การแข่งขันในระดับต่าง ๆ 

40,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศกึษำ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
ส่งเสริมกีฬาไทย 

1. ส่งเสรมิให้นักเรียนออก
ก าลังกาย และใช้เวลาว่าง
ใหเ้ป็นประโยชน์ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
การต่อสูด้้วยกีฬาไทย 
และคีตะมวยไทย 
3. เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ มีน้ าใจนักกีฬา เป็น
ผู้เล่น ผู้ดูที่ดี  
4.เพื่อให้นักเรียนได้กล้า

แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

และเข้าร่วมการแข่งขันใน

ระดับต่าง ๆ 

เชิงปริมาณ  

นักเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมท้ัง

นักเรียนในชุมนุมกีฬาไทย 

และคีตมวยไทย และกลุ่มที่

สนใจ จ านวน 20 คน 

เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนมีความรู้ดา้นกีฬา

ไทย และคตีะมวยไทย 

2.นักกีฬาโรงเรียนเป็นตัวแทน

จังหวัด และเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

3.โรงเรียนศรีบณุยานนท์เป็นที่

รู้จัก และมีชื่อเสียงทางด้าน

กีฬา 

4.นักเรียนได้กล้าแสดงออก

ในทางที่ถูกต้อง และเข้าร่วม

การแข่งขันในระดับตา่ง ๆ 

35,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศกึษำ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมการ
แข่งขันกรีฑา
จังหวัด 

 

 

 

 

 

1. ส่งเสรมิให้นักเรียนออก
ก าลังกาย และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์
2. เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ มีน้ าใจนักกีฬา เป็น
ผู้เล่น ผู้ดูที่ดี  
3.เพื่อให้นักเรียนได้กล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
และเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ 
 

เชิงปริมาณ  

นักเรียนมสี่วนร่วมในการ

แข่งขันกรีฑาจังหวัด จ านวน 

300 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนศรีบุณยานนท์เป็น
ที่รู้จัก และมีชื่อเสียงทางด้าน
กีฬา 
2.นักเรียนได้กล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง และเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับตา่ง ๆ 

30,000 

 

             

1.5 กิจกรรมคลินิก
ฟุตซอล ร่วมกับ 
CAT Futsal Club 

1. ส่งเสรมิให้นักเรียนไดม้ี
ทักษะทางกีฬาฟุตซอลมา
กข้ึน 
2. ส่งเสรมิให้นักเรียนไดม้ี
ทัศนคติที่ดีในการเป็น
นักกีฬาอาชีพ 
 
 

เชิงปริมาณ  

นักเรียนในชุมนุมฟุตซอล และ
กลุ่มที่สนใจที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีทักษะ ความสามารถ 

และทัศนคติที่ดีขึ้น 

5,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศกึษำ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
ส่งเสริมกีฬา
บาสเกตบอล 

1.ส่งเสรมิให้นักเรยีนออก
ก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
2.เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ มีน้ าใจนักกีฬา เป็นผู้
เล่น ผูดู้ที่ดี  
3.เพื่อให้นักเรียนได้กล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
และเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ 
 
 

เชิงปริมาณ  

นักเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมทั้ง

นักเรียนในชุมนุมบาสเกตบอล 

และกลุม่ที่สนใจ จ านวน 50 

คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนได้กลา้แสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง และเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับตา่ง ๆ 
 

5,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศกึษำ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมทีักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 

              

กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาภายใน 
(กีฬาสี) 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลัง
กาย และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์
2. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
มีน้ าใจนักกีฬา เป็นผู้เล่น ผู้ดูที่ดี  
3. เพ่ือให้นักเรียนได้กล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และ
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง 
ๆ 

เชิงปริมำณ  

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ

แข่งขันกีฬาภายใน ร้อยละ 100 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนได้กล้าแสดงออกในทาง

ที่ถูกต้อง และเข้าร่วมการ

แข่งขันในระดับต่าง ๆ 

40,000 

 

 

 

             

2.2 กิจกรรมพัฒนา
สมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียน 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ารับการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
เพ่ือทราบระดับสมรรถภาพของ
ตนเอง 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติ
ที่ดีในการปรับพฤติกรรม
สุขภาพ 
3.ส่งเสริมให้นักเรียนออกก าลัง
กาย และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์
4.เพ่ือให้นักเรียนมีสมรรถภาพ
ทางกายที่ดีขึ้น 

เชิงปริมำณ  
1. นักเรียนเข้ารับการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ร้อยละ 90 
2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปรับ
พฤติกรรมสุขภาพอย่างน้อย 50 
คน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพ 
2. นักเรียนมีสมรรถภาพทาง
กายที่ดีขึ้น 

5,000 

 

             



251 
  

ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศกึษำ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
ปลูกจิตส านึกใน
การสร้างเสริม
ดูแลสุขภาพและ
พัฒนาทักษะการ
ท างานเป็นทีม
ส าหรับเด็ก
ห้องเรียนพิเศษ 
ม.ต้น 

1. ส่งเสรมิให้นักเรียนออก
ก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
2. เกิดความสามัคคีในหมูค่ณะ 
มีน้ าใจนักกีฬา เป็นผูเ้ล่น ผูดู้ที่
ดี  
3. เพื่อให้นักเรียนได้กล้า
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
และเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ 
 
 

เชิงปริมำณ  

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 

จ านวน 110 คน ร้อยละ 100 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

โรงเรียนศรีบุณยานนท์ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 แสดง

ความสามารถในด้านต่าง ๆ 

กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ าใจกีฬา 

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมการ

เล่นท่ีมีมารยาท การยกย่อง

เกียรติของนักกีฬา ท้ังนี้ยังเป็น

การส่งเสริมให้นักเรียนออก

ก าลังกาย  

และใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์อีกด้วย 

50,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศกึษำ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
3.1 กิจกรรม
ปรับปรุงห้อง
ศูนย์การเรียนรู ้

1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ความพร้อมด้านวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา ทีส่ามารถ
ปฏิบัติการสอนได้เตม็
ศักยภาพ 
2.สามารถจัดเก็บอุปกรณไ์ด้
อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 

เชิงปริมำณ   

1. นักเรียนโรงเรียนศรีบุณ

ยานนท์ ร้อยละ 80 มา

ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ที่

ศูนย์การเรียนรู ้

สุขศึกษาและพลศึกษาเชิง

คุณภำพ 

1. นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียนมากขึ้น 
2. นักเรียน ครู ตลอดจน
ผู้รับบริการอื่น ๆ มีความพึง
พอใจต่อการใช้สถานท่ีและ
สื่อต่าง ๆ   
3. ห้องเรียนและแหล่ง
เรียนรู้ มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

160,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศกึษำ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
3.2 กิจกรรม
ปรับปรุงห้อง
สืบค้นข้อมูลสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มคีวาม
พร้อมด้านวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ที่สามารถปฏิบตัิการ
สอนไดเ้ต็มศักยภาพ 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ ร้อยละ 80 มาศึกษา
ค้นคว้าและเรียนรู้ที่ห้อง
สืบค้นข้อมูลสุขศึกษาและ
พลศึกษา 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนมีความใฝรู่้ใฝ่เรียน
มากขึ้นนักเรียน ครู 
ตลอดจนผู้รับบริการอื่น ๆ มี
ความพึงพอใจต่อการใช้
สถานท่ีและสื่อต่าง ๆ   
ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

125,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
  

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล                

   กิจกรรม 
1.1 กิจกรรม
พัฒนาการเรียน
การสอน 
 

1. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
2. เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนการสอนใหสู้งขึ้น 
 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยา
นนท์ที่เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ  ร้อย
ละ 90 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนทุกคนท่ีเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
และมีความรู้ความสามารถ
ในการงานอาชีพอย่าง
เหมาะสมและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน     
2. นักเรียนได้พัฒนาตนเองสู่
โลกอาชีพ และมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมี
คุณภาพ                                                                             

39,940 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
ส่งเสริมการ
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการของ
นักเรียน 

 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทางวิชาการ
ด้านทักษะด้านวิชาชีพ 

2. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเวทีการแข่งขันต่างๆ ให้
นักเรียนแสดงความสามารถที่
เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ 
และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ระดับภาค  ระดับประเทศ   

3. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน าเสนอผลงาน
ของนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ปรากฏแก่
สาธารณชน 

 

เชิงปริมำณ  
นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและได้ร่วมกิจกรรมโครงการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการในเวทีต่างๆ 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภำพ 
1. ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้าน
วิชาการสาขาต่างๆ และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเกิดจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกัน  
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ที่ส่งนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนและมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้า
แข่งขันจากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ  

50,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
อบรมพัฒนา
ส่งเสริมทักษะ
อาชีพ 

 

1.เพื่อพัฒนาผู้- เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ ในการประกอบ
อาชีพ 
2.เพื่อฝึกทักษะกระบวนการ
คิดในการท างานของนักเรียน 
3.เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน
และอาชีพให้กับนักเรียน 

 

เชิงปริมำณ  

   นักเรียนจ านวน 200 คน 
เชิงคุณภำพ 
       นักเรียนได้รับความรู้ 
ความสนุกสนานและ
ประสบการณ์จากการอบรม 
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพ เพื่อเพ่ิม
รายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว   

รอพิจารณา 

 

             

 

 

 

 



257 
  

ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม / ฝ่ำย / งำน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมการ
จัดซื้อและจัด
ซ่อมวัสดุ
ครุภณัฑ์ การ
งานอาชีพ 

1. เพื่อให้มีความพร้อม

ทางด้านอุปกรณส์ าหรับ

การจัดการเรยีนการสอน 

2. เพื่อซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

เครื่องใช้ต่างๆ ท่ีใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 

 

เชิงปริมำณ  
มีวัสดุอุปกรณ์เพยีงพอ ร้อยละ 
80 เพื่อผลิตสื่อประกอบ
แผนการจดัการเรียนการสอน  
เชิงคุณภำพ 
ครูผูส้อนสามารถสร้างสื่อการ
เรียนการสอนและสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการจดัการ
เรียนการสอน  

83,500 

 
             

  2.2กิจกรรม

การจันิทรรศการ
และ
ประชาสมัพันธ์
ด้านการงาน
อาชีพ 

1. จัดท าป้ายความรู้
เกี่ยวกับลักษะของวิชาการ
งานอาชีพ 
2. เพื่อจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ให้ผูเ้รียน
เอื้อต่อการเรียนรู ้
 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยานนท์ 
ได้รับความรูจ้ากแผ่นป้ายความรู ้
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนโรงเรียนศรีบณุยานนท์ 
ร้อยละ 85 สามารถน าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนของ
ตนเอง และในชีวิตประจ าวันได ้

10,000 

 

             



258 
  

ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ งำนคอมพิวเตอร์ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
1.1 กิจกรรม
พัฒนาทักษะ
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

1.  เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ให้แก่นักเรยีน 

2.  เพื่อให้ผู้ไปแข่งขันได้รับ

ความภาคภูมิใจและสร้าง

ช่ือเสียงให้แก่โรงเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิงปริมำณ 
1. จัดท าโครงการส่งเสริม
การเรยีนการสอนโอลมิปิก
วิชาการ ให้กับนักเรียน 
จ านวน  50 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ และ
สง่เสริมศักยภาพตามความ
ถนัด ร้อยละ 90 
2. นักเรียนสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข ร้อยละ 90 
 

 

10,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ งำนคอมพิวเตอร์ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
ทัศนศึกษาดูงาน
ระบบหุ่นยนต์
อัตโนมัต ิ

1.นักเรียนสามารถหาความรู้

เพิ่มเตมิจากสิ่งที่พบเห็นด้วย

การบันทึกข้อมูลเพิม่เตมิท าให้

ได้ ประสบการณต์รงจาก 

2. นักเรียนได้รับการเรยีนรู้

จากประสบการณ์ตรง 

3. นักเรียนพัฒนาตนเองทัน

ต่อเหตุการณ์ในปัจจบุัน และ

อนาคต 

เชิงปริมำณ 
นักเรียนแผนการเรียน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
จ านวน 80  คนเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนแผนการเรยีน
วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
จ านวน  80 คน เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 100 
2. นักเรียนมีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับโครงงานท่ี
ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
จากการเรียนรู้และสามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันได้
อย่างมีเหตผุลและน ามาใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

50,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ งำนคอมพิวเตอร์ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 
ศรีบุณยวิชาการ 

1. เพ่ือให้มีความพร้อม

ทางด้านอุปกรณ์ส าหรับการ

จัดการเรียนการสอน 

 

เชิงปริมำณ 
มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมส าหรับการ
จัดการงานศรีบุณยาวิชาการ   
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ และส่งเสริมศักยภาพ
ตามความถนัด ร้อยละ 90 

5,000              

2.1 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีและวิทยำศำสตร์               
กิจกรรม 
2.1 กิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนที่มี
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์ 

1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกซึ่งความสามารถใน
ด้านวิชาการ 
2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
วิชาการ 
3.. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงศักยภาพในระดับเขต 
ระดับภาค และระดับประเทศ 
4.เเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
ความรู้ความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์
จ านวน 40 คน  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันใน
ระดับเขต  ระดับภาค และ
ระดับประเทศ  มีความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่ทนัสมัยและ
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

40,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ งำนคอมพิวเตอร์ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
3.1 กิจกรรมเช่า
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการ
เรียนรู้ 
 

1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่
ผู้เรียนให้กว้างไกลยิ่งขึ้น 
2.เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้ฝ่าย/กลุ่ม
สาระ/งาน หน่วยงาน
ภายในโรงเรียน 
3.เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียน

และผู้สอน ใช้สื่อทาง

อินเทอร์เน็ต มาใช้ใน

กระบวนการเรียนการสอน 

เชิงปริมำณ 
เพ่ิมประสิทธิภาพให้นักเรียนได้ใช้
อินเตอร์เน็ต 90% ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตแก่หน่วยย่อยในใน
โรงเรียนได้ 100%    
เชิงคุณภำพ 
1. ครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้ในระดับดี โดยผล
ค่าความพึงพอใจในระดับดีร้อยละ 
90 

370,000              

3.2 พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2และ 3 

1. เพ่ือให้มีความพร้อม

ทางด้านอุปกรณ์ส าหรับ

การจัดการเรียนการสอน 

เชิงปริมำณ 
1. มีห้องและวัสดุอุปกรณ์พร้อม
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
100  %   
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน

วิชาคอมพิวเตอร์สามารถศึกษา

ค้นคว้าและ ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 90 

340,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ งำนคอมพิวเตอร์ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมพัฒนา

ระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตและ

คอมพิวเตอร์ 
 

1. เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการ
สอน 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีอุปกรณ์ใน
การพัฒนาทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน 
 

เชิงปริมำณ 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมใช้
งานได้ 100 % 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการ
สอน ร้อยละ 90 
2. นักเรียนใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้
อย่างมีระบบระเบียบและรู้วิธี 
ดูแลรักษา ร้อยละ 90 

500,000              

3.4 กิจกรรมเช่า

เคร่ืองคอมพิวเตอร์

เพ่ือการเรียนการ

สอน 

1. เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการ
สอน 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีอุปกรณ์ใน

การพัฒนาทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน 

 

เชิงปริมำณ 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมใช้
งานได้ 100 % 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการ
สอน ร้อยละ 90 
2. นักเรียนใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้
อยา่งมีระบบระเบียบและรู้วิธี 
ดูแลรักษา ร้อยละ 90 

1,530,500              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ งำนคอมพิวเตอร์ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรม
พัฒนาเว็บไซต์ 

1.เพื่อให้เป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
2.เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และสื่อ
การเรียนการสอนของครู 
 

เชิงปริมำณ 
1.เว็บไซต์ท่ีมีรูปแบบหน้า การ

จัดเรียงที่ทันสมัย สวยงาม จ านวน 

1 เว็บไซต์ 

เชิงคุณภำพ 
1. ครู นักเรียน และผู้เข้าชม
เว็บไซต์มีความพึงพอใจในระดับดี 
ร้อยละ 90 
2. ครูสามารถเผยแพร่สื่อ และ
เครื่องมือการสอนได้ดี ร้อยละ 90 

5,000              

3.6 กิจกรรมซ่อม
และจัดซ้ือวัสดุ 
ครุภัณฑ์ เพื่อการ
เรียนรู้ 

1. เพื่อให้มีความพร้อม

ทางด้านอุปกรณ์ส าหรับการ

จัดการเรียนการสอน 

 

เชิงปริมำณ 
1. มีห้องและวัสดุอุปกรณ์พร้อม
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
100 %   
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน

วิชาคอมพิวเตอร์สามารถศึกษา

ค้นคว้าและ    ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 90 

60,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ งำนคอมพิวเตอร์ 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

3.7 กิจกรรมพัฒนา
ศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ 

1. เพ่ือให้มีความพร้อม

ทางด้านห้องเรียนและ

อุปกรณ์ส าหรับการจัดการ

เรียนการสอน 

เชิงปริมำณ 
1. มีห้องและวัสดุอุปกรณ์พร้อม
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
100 %   
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน

วิชาคอมพิวเตอร์สามารถศึกษา

ค้นคว้าและ    ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 90 

65,000              

3.8 กิจกรรม
ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 3 

1. เพ่ือให้มีความพร้อม

ทางด้านห้องเรียนและ

อุปกรณ์ส าหรับการจัดการ

เรียนการสอน 

เชิงปริมำณ 
1. มีห้องและวัสดุอุปกรณ์พร้อม
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
100 %   
เชิงคุณภำพ 
1. ครู นักเรียน และบุคลากร

ทางการศึกษา สามารถใช้งาน

อินเตอร์เน็ตได้ในระดับดีร้อยละ 90 

2. สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความ

ต่อเนื่องไม่ขาดหาย มีคุณภาพดี 

ร้อยละ 90 

อุดหนุน 

115,000 

รำยได้อื่นๆ 

185,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ งำนคอมพิวเตอร์ 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

3.9 กิจกรรมล้าง
และซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากา
ศ 

1. เพื่อให้มีความพร้อม

ทางด้านห้องเรียนและอุปกรณ์

ส าหรับการจัดการเรียนการ

สอน 

2. เพื่อจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อ

การเรยีนการสอน 

เชิงปริมำณ 
1. มีห้องและวัสดุอุปกรณ์
พร้อมส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 100 %   
 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมหี้องปฏิบัติการ
ที่พร้อมใช้งาน 

2. ห้องปฏิบัติการสภาพที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้

 

80,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
1.1 กิจกรรมส่งผู้
ก ากับลูกเสือและ
ผู้น ายุวกาชาด
เข้ารับการอบรม
ให้มีวุฒิ/เพิ่มวุฒ ิ
 

1.เพื่อให้ครูสามารถปฏิบตัิการ

ฝึกอบรมลูกเสือ โดยน า

ขบวนการ วิธีการไปวางแผน

ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมลูกเสือ

เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการ

ลูกเสือในสถานศึกษา 

2.เพื่อส่งเสรมิให้ครไูด้พัฒนา 

ปรับปรุงและเพิ่มพูนความรู้ 

ทักษะ วิสัยทัศน์ ตาม

กระบวนการ วิธีการไปใช้ใน

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

และยุวกาชาด 

เชิงปริมำณ 

ผู้ก ากับลูกเสือทุกคนท่ีสมัคร

ใจเข้ารับการอบรม 

เชิงคุณภำพ 

ผู้ก ากับลูกเสือท่ีเข้ารับการ

อบรมในระดับสูงมี

ประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอนอย่างม ี

ประสิทธิภาพ   

 

 

7,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

 

โครงกำร/

กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมทีักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 

              

กิจกรรม 
2.1 กิจกรรม

ชุมนุมวิชาการ 
 

1.เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จัก

ตนเองในการเลือกกิจกรรม

ตามถนัด 

2.เพื่อฝึกฝนความมีระเบียบ

วินัยในการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม

และท างานร่ วมกันอย่ างมี

ความสุข   

มีความอดทนรู้จักการเสียสละ

เพื่อส่วนรวม  รู้จักการเป็นทั้ง

ผู้รับและผู้ให้ท่ีดี 

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนทุกคนท้ัง
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 -  6  ทุก
คน เลือกกิจกรรมชุมนุมคน
ละ  1  ชุมนุม 
เชิงคุณภำพ 

นักเรียนมรีะเบยีบวินัยใน
การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มและ
ท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข  มีความอดทน  
รู้จักการเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม  รู้จักการเป็นท้ัง
ผู้รับและผู้ให้ท่ีด ี

ไม่ขอ

งบประมาณ 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.เพ่ือมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จัก

ตนเองในการเลือกกิจกรรม

ตามถนัด      

2. เพ่ือสร้างเยาวชนของชาติ

ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม

และพัฒนาองค์รวมของความ

เป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน 

 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนทุกคนทั้งมัธยมศึกษาปีที่   

1 -  6  ทุกคน ต้องเข้าร่วม

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ โดยผ่าน

โครงงานคุณธรรม 

เชิงคุณภำพ 

นักเรียนทุกคนทั้งมัธยมศึกษาปีที่  

1 -  6  ทุกคนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ

สังคมและสาธารณประโยชน์โดย

ผ่านโครงงานคุณธรรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพที่ดี 

ไม่ขอ

งบประมาณ 
             

2.3 กิจกรรม 
พิธีเข้าประจ าหมู่
ยุวกาชาด  
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 
 

1.เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกยุว

กาชาดได้เข้าพิธีประจ าหมู่ยุว

กาชาดตามข้อบังคบัอย่าง

ถูกต้อง 

2.เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้

ตระหนักถึงความส าคัญของ

การเรียนยุวกาชาด 

เชิงปริมำณ 

สมาชิกยุวกาชาด  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  1  ได้เข้าพิธีประจ าหมู่ยุว

กาชาดทุกคน  

เชิงคุณภำพ 

สมาชิกยุวกาชาด  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  1  ได้เข้าพิธีประจ าหมู่ยุว

กาชาด ตามข้อบังคับอย่างถูกต้อง 

ไม่ขอ

งบประมาณ 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. เพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีต่อ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกล้าเจา้อยู่หัวพระผู้ให้

ก าเนิดลูกเสือไทย 

 

เชิงปริมำณ 

- ลูกเสือ  เนตรนารีและยุว

กาชาดทุกระดับชั้นและทุก

คน 

- ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี

และผู้น ายุวกาชาดทุกคน  

เชิงคุณภำพ 

- ลูกเสือเนตรนารีและยุว

กาชาดทุกระดับชั้นและทุก

คนเข้าร่วมพิธีทบทวนค า

ปฏิญาณและสวนสนามด้วย

ความเตม็ใจและความ

ภาคภูมิใจ 

- ผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี
และผู้น ายุวกาชาดเข้าร่วม
พิธีด้วยความภาคภูมิใจ 

2,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
นิทรรศการ
วิชาการ  “ศรีบุณ
ยาวิชาการ” 

1.  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ผลงานทางกิจกรรมชุมนุม 
2. เพ่ือเป็นการน าเสนอผลงานทาง
กิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนเป็นสมาชิก
อยู ่
3. เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ฝึกการ
ท างานเปน็กลุ่ม  รู้จักการวางแผน   

เชิงปริมำณ 
นักเรียนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 1 – 6  ทุก
คนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่
โรงเรียนก าหนด 
เชิงคุณภำพ 
นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรมและส่งสมุดบนัทึก
กิจกรรมอย่างถูกต้อง 

4,000              

2.6 กิจกรรม 
ค่ายพักแรมและ

สอบวิชาพิเศษ    

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1,2 

1. เพ่ือเป็นการฝึกภาคปฏิบัติของ
ลูกเสือ เนตรนารีและสมาชิกยุว
กาชาดตามหลักสตูรการสอบวิชา
พิเศษลูกเสือ เนตรนารีและยุว
กาชาด   
2. เพ่ือฝึกฝนความมีระเบียบวินัยใน
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความ
อดทน รู้จักการเสียสละ การเชื่อฟัง 
การเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ตาม
อุดมการณ์ของลูกเสือ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี 
และสมาชิกยุวกาชาดได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมการ
อยู่ค่ายฯ 

เชิงปริมำณ 
ลูกเสือ  เนตรนารีและยุว
กาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1,2,3 ทุกคน 
เชิงคุณภำพ 
ลูกเสือ เนตรนารี และ
สมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 1,2,3 
สามารถผ่านวัตถุประสงค์
ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
พักแรม ร้อยละ 95 

610,530              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมพิธี
ถวายราชสดดุี  
“วันวชิราวุธ 

1.เพื่อน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณขององค์พระผู้
พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย 
2.เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารี ได้มี
โอกาสแสดงความกตัญญูต่อผู้
มีพระคุณ 
3.เพื่อสืบทอดประเพณีวัน
ส าคัญของกิจการลูกเสือไทย 

เชิงปริมำณ 
ลูกเสือ  เนตรนารีทุกระดับชั้น
และทุกคนเข้าร่วมพิธีถวาย
ราชสดุดี  
เชิงคุณภำพ 
ลูกเสือ  เนตรนารีทุกระดับชั้น
ท่ีเข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีทุก
คนจะเป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จัก
หน้าท่ีของตนท่ีมีต่อแผ่นดิน
เกิด มีส านึกในความรักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ มี
ศีลธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรม  

2,000              

2.8 กิจกรรมพิธี
เข้าประจ ากอง
ลูกเสือ  เนตรนารี
สามัญรุ่นใหญ่ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 

1.เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเนตร
นารีได้เข้าพิธีประจ ากอง
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่น
ใหญ่อย่างถูกต้อง 
2.เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือเนตร
นารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 ได้ตระหนักว่าขณะน้ีเป็น
ลูกเสือเนตรนารี  สามัญรุ่น
ใหญ่  โดยสมบูรณ์ 

เชิงปริมำณ 
ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ทุก
คน 
เชิงคุณภำพ 
ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่น
ใหญ่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ี
เข้าพิธีประจ ากองแล้วมี
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 

ไม่ขอ

งบประมาณ 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมวัน
สถาปนา 
ยุวกาชาดไทย 

1.  เพื่อปลุกจิตส านึกให้

เหล่ายุวกาชาดทั้งหลายได้

ระลึกถึงผูม้ีพระคุณต่อ

กิจการยุวกาชาด  

2.  เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ให้แก่เหล่า
สมาชิกยุวกาชาด 

เชิงปริมำณ 
สมาชิกยุวกาชาดทุกคนได้
เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนา
ยุวกาชาดไทย 
เชิงคุณภำพ 

สมาชิกยุวกาชาดที่เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจในกิจการของยุว
กาชาดไทย 

2,000               

3.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               

3.1กิจกรรมลา้ง
เครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 1 เครื่อง 

1.เพื่อความสะดวก 
สบายและเกดิประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัต ิ
กิจกรรม 
2.เพื่อลดมลภาวะ 
ทางอากาศที่ส่งผลต่อ
สุขภาพอนามัยของ 
ผู้เรยีน 
 

เชิงปริมำณ 
เครื่องปรับอากาศจ านวน 1 
เครื่อง 
เชิงคุณภำพ 
ท าให้เกิดการเรียนการสอน
ทีม่ีคุณภาพเกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน
ของบุคลากร 
 

1,000                   
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ กลุ่ม กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมซ่อม     
( เปลี่ยนไส้กรอง
เครื่องกรองน้ า
จ านวน 1 เครื่อง) 

1.เพื่อความสะดวก 
สบายและเกดิ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
กิจกรรม 
2.  เพื่อลดผลกระทบท่ี
ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย
ของบุคลากรและผู้เรียน 
 

เชิงปริมำณ 
เครื่องกรองน้ าดื่มจ านวน 1 
เครื่อง 
 
เชิงคุณภำพ 
ท าให้เกิดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพเกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน
ของบุคลากร 
 
 

 

5,000                   
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  งำนแนะแนว 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 

เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
1.1 กิจกรรมการ
จัดประกวดแฟ้ม
สะสมผลงาน
นักเรียน 
(Portfolio) 

1. เพื่อรณรงคส์่งเสริมให้

นักเรียนจดัท าแฟ้มผลงาน 

Portfolio ได้อย่าง

ครบถ้วน 

2. เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายการรับนักเรียนใน

ระบบ TACS เขา้ศึกษาต่อ

ในระดับอุดมศึกษา  

3. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก
และเห็นความส าคัญใน
การจัดท าแฟ้มสะสม
ผลงานนักเรียนเพื่อ
ประโยชน์ต่อไป 

ชิงปริมำณ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 
1 – 6  ได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
แฟ้มสะสมผลงานและส่งประกวด 
เพื่อเผยแพร่ผลงาน 
เชิงคุณภำพ 
-นักเรียนทุกระดับชั้น ได้ตระหนัก
และเห็นความส าคัญในการจัดท า
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนเพื่อ
ประโยชน์ต่อไปอย่างน้อย ร้อยละ 
80 
-นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 90 
ได้จัดเก็บรวบรวมหลักฐาน
เอกสารและเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
นักเรียนวางแผนการเรียนต่อ
ระดับอุดม 
ศึกษาได้  ร้อยละ 80 

12,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  งำนแนะแนว 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 
เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
ร่วม 

1. เพื่อให้ครูมีการ
วิเคราะหผ์ู้เรียนเป็น
รายบุคคลและใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรยีน 

2.เพื่อให้นักเรียนเรียน
รวม  ได้มสี่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมทั้งด้าน
ศิลปะ  ด้านดนตรดี้าน
กีฬานันทนาการตาม  
จินตนาการของนักเรยีน
เอง และส่งเสริมให้ได้
เข้าประกวดแข่งขันตาม
โอกาส 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนเรียนรวม  จ านวน  21 

คน  เข้าร่วมโครงการการดูแล

ช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน

เรียนรวม 

เชิงคุณภำพ 

- นักเรียนเรียนรวม  สามารถ

สร้างผลงานจากการเข้าร่วม

กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  

กีฬา  นันทนาการและเข้าร่วม

แข่งขันได้รับรางวัลร้อยละ 80 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนเรียน

รวมได้รับการพัฒนาท้ังด้าน

วิชาการและฝึกทักษะอาชีพ

รวมท้ังการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง 

ๆ ร่วมกับผู้อื่นได้ 

-นักเรียนเรียนรวมทุกคน

สามารถอยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้

อย่างมีความสุข  ร้อยละ  80 

2,500 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  งำนแนะแนว 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 
เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และมทีักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 

              

2.1 กิจกรรมการจดั
วางตัวบุคคล ด้าน
การศึกษา อาชีพ 
สว่นตัว และสังคม 

1. เพื่อจัดสรรทุนทุก
ประเภทให้นักเรียนท่ี
ประพฤติดี  ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 
2. เพื่อให้นักเรียนฝึก
ประสบการณ์ เรียนรู้ด้าน
อาชีพอิสระ และเห็นคุณค่า
ของอาชีพสุจริตให้นักเรียน
ฝึกท างานเป็นกลุ่ม และ
เผยแพร่ผลงานกลุ่มและน า
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
3. เพือ่ให้ข้อมูลนักเรียนท่ี
ส าเร็จการศึกษาแก่ นักเรียน
ปัจจุบัน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา หน่วยงาน
และชุมชน 

เชิงปริมำณ 

-นักเรียนท่ีประพฤติดีและ

นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์

ได้รับทุนการศึกษาอย่างน้อย 

800 คน และการจัดวางตัว

บุคคลด้านการศึกษาต่อ ด้าน

อาชีพแก่นักเรียน ม.3 และ ม.

6 ทุกคน 

-งานแนะแนวติดตามผล

การศึกษาต่อของนักเรียนท่ีจบ

การศึกษาระดับชั้น ม.3 และ 

ม.6 ทุกคน 

-นักเรียนระดับชั้น 

ม. ต้น และ ม.ปลาย  เลือก

เรียนชุมนุมส่งเสริมอาชีพอิสระ

เพื่อฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม 

12,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  งำนแนะแนว 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 
เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 

- นักเรียนไดร้ับโอกาสสามารถ

น าทุนการ 

ศึกษาไปใช้ประโยชน์ทาง

การศึกษา ร้อยละ 80  

- นักเรียนท่ีไดร้ับบริการจัด

วางตัวบุคคลมีคณุลักษณะเป็น

ผู้มีคณุธรรมจรยิธรรม และมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ร้อยละ 100 

- นักเรียนไดเ้ข้าศึกษาต่อและ

ประกอบอาชีพทุกคน   ร้อย

ละ 100-- นักเรียนชุมนุม

ส่งเสริมอาชีพอิสระไดฝ้ึก

อาชีพต่าง ๆ และสามารถ

สร้างรายได้เสริมให้กับตนเอง

อย่างน้อยร้อยละ 70 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  งำนแนะแนว 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 
เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 ชีวิต
และสังคมที่ห้องแนะ
แนว 
3. จัดหาแบบส ารวจ
แบบทดสอบต่างๆ ให้
นักเรียนได้ทดสอบความ
ถนัด  ความสนใจของ
ตนเอง 
4. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นและ
ปลายได้ไปศึกษาข้อมูล
จากแหล่งเรยีนรูด้้าน
การศึกษาและอาชีพ 

เชิงปริมำณ 

นักเรียนทุกระดับช้ันได้รับ

ข้อมูลสารสนเทศด้าน

การศึกษา อาชีพ ชีวิตและ

สังคม 

เชิงคุณภำพ 

- นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยา

นนท์  ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 

ทันเหตุการณ์รอบรู้ข่าวสาร

ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว

และสังคม ร้อยละ 80 

- นักเรียนสามารถประเมิน

ความถนัดและความสนใจของ

ตนเองได้ ร้อยละ 80 

10,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  งำนแนะแนว 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 
เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
อุปถัมภ์ (ครอบครัว
อุปถัมภ์) 

1. เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่นักเรยีนใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้
2. เพื่อสร้างความพร้อม 
และศักยภาพทาง
วิชาการให้นักเรียนที่
ขาดโอกาสทาง
การศึกษา 
3. เพื่อสร้างโอกาสการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 

เชิงปริมำณ 
- นักเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์ 
(ครอบครัวอุปถัมภ์) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพศ
หญิง จ านวน 2 คน เข้าศึกษา
ต่อโรงเรยีนศรีบณุยานนท์ 
เชิงคุณภำพ 
- นักเรียนมีความรู้ทักษะการ
ด ารงชีวิตในการอยู่ร่วมกันใน
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ ทุกคน  
ร้อยละ  100 
 

164,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  งำนแนะแนว 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

 
เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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. โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล               

กิจกรรม 
3.1กิจกรรมปรับปรุง
ห้องแนะแนว 

1. เพื่อปรับปรุงห้องแนะ
แนวให้มีสภาพแวดล้อม
ในการบริการให้
ค าปรึกษาแก่ ครู 
นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน ด้านการศึกษา 
อาชีพ ส่วนตัวและสังคม
อย่างทั่วถึง 

เชิงปริมำณ 

- ห้องเรียนแนะแนว เพื่อสรา้ง

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ให้กับนักเรียนในการเรียนการ

สอน และนักเรียนท่ีมาใช้ห้อง

แนะแนวท ากิจกรรม ท้ังครู 

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  

เชิงคุณภำพ 

- ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 

ชุมชน ได้มีห้องเรียนที่

เหมาะสมและบรรยากาศที่ดี

เอื้อต่อการเรียนรู้และเกดิ

ประโยชนส์ูงสุด 

ร้อยละ 80 

170,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  งำนแนะแนว 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 
เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ์
โรงเรียนและ
ประชาสมัพันธ์การ
รับนักเรียน 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์
ช่ือเสียงของโรงเรียนศรี
บุณยานนท์  และให้
แนวทางการศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
2. เพื่อให้ข้อมูลและ
นโยบายการรับนักเรียน
ของโรงเรียนศรบีุณยา
นนท์  
3. เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน
ประถมศึกษากับ
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ 
 

เชิงปริมำณ 

- นักเรียนโรงเรียน

ประถมศึกษา จ านวน 2,000 

คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาสมัพันธ์โรงเรียนและ

ประชาสมัพันธ์การรับนักเรียน 

เชิงคุณภำพ 

- นักเรียนโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ร่วมกิจกรรม
ได้รับข้อมลูการศึกษาต่อ ม.1 
และ ม.4 และรู้จักโรงเรยีนศรี
บุณยานนท์  ร้อยละ 100 

10,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  งำนแนะแนว 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 
เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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  การ
น าระบบเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

1 เพื่อทดแทนเครื่อง

คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ที่มีอายุการใช้

งานมากกว่า 5 ปีท่ีช ารุด

และเสื่อสภาพการใช้

งาน 

2 เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของ

บุคลากรทางการศึกษา

ในการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

3 เพื่อให้มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพรองรับ
เทคโนโลยีและภาระกิจ
ของบุคลากรในกลุ่มงาน 

เชิงปริมำณ 

- มีระบบคอมพิวเตอร์ที่

เหมาะสมต่อการปฏิบตัิงาน

และโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา

ใหม่ได้อย่างดแีละมีมี

ประสิทธิภาพ 

 

เชิงคุณภำพ 

- บุคลากรมเีครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน

ได้มากข้ึน  

-บุคลากรมเีครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
และเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 100 

30,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ งำนห้องสมุด 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 
เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

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

โครงกำรยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล               
กิจกรรม 
1.1 กิจกรรมพัฒนา
ระบบสารนิเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
การจัดการและการ
เรียนรู ้

1.จัดหาวัสดุสารนิเทศท่ี
ทันสมัย ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 
สามารถเข้าถึงและใช้
สารนิเทศผ่าน
แอพพลิเคชั่น e- book
ของห้องสมุด  
2.ปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านการค้นควา้ 

เชิงปริมาณ 
1. จัดหา e book 100 ช่ือ
เรื่อง        
2.ห้องสมุดมี
ทรัพยากรสารนิเทศท่ีทันสมัย
มากขึ้น  
ร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสยัรักการอ่าน 
เห็นความส าคัญของ 
การอ่าน การค้นคว้า  
ร้อยละ 70 
2. นักเรียนใช้เทคโนโลยีใน
การเข้าถึงสารนิเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละ70 
 

50,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ งำนห้องสมุด 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 
เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศกึษำ 2566  

หมำยเหตุ 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 กิจกรรมพัฒนา
ระบบการจัดหนังสือ 

1. พัฒนาระบบการจดั
หนังสือและ
ทรัพยากรสารนิเทศให้
เป็นระบบและทันสมัย
ส าหรับให้บริการแก่
นักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรยีน  
2. นักเรียน ครูและ
บุคลากรในโรงเรยีน 
สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรสารนิเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

เชิงปริมำณ 
1. จัดท าป้าย อะครลีิกติด
หมวดหมูห่นังสือขนาด A 4 
จ านวน 18 อัน 
2. จัดท าป้ายอะครลีิกตดิ
เลขหมู่หนังสือขนาด 10*30  
ซม. จ านวน 432 อัน 
เชิงคุณภำพ 
1. ห้องสมุดมีระบบการจัด
หนังสือแลทรัพยากรสารนิเทศ
ที่ทันสมัยส าหรับให้บริการแก่
นักเรียน ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน 
2. นักเรียน ครู และบุคลากร
ในโรงเรียนสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรสารนิเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

20,000              
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ งำนห้องสมุด 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 
เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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
ส่งเสริม 
การอ่าน 

1.เพื่อเป็นการปลูกฝัง
นิสัยรัก 
การอ่าน รักการค้นคว้า
ให้แก่นักเรียน แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน  
2. เพื่อเป็นการกระตุ้น
ความสนใจของนักเรียน
เรียนให้เข้าใช้ห้องสมดุ
เพื่อการค้นคว้า รู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

 
 

เชิงปริมำณ 

1.นักเรียนโรงเรียน 

ศรีบุณยานนท์เข้าร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 70 

เชิงคุณภำพ 
1.นักเรียนมีนสิัยรักการอ่าน 
สามารถใช้กระบวนการอ่าน
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ 
อ่านมาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต 

เชิงคุณภาพ  
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2. นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า
และความส าคญัของห้องสมุดที่
เป็นแหล่งวิทยาการในการศึกษา
ค้นคว้า  
ข้อมูล รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

5,000 
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ตำรำงที่ 2 แสดงโครงกำร / กิจกรรม/ วัตถุประสงค์/ เป้ำหมำย และงบประมำณ  ระยะเวลำด ำเนินงำนของ งำนห้องสมุด 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค ์

 
เป้ำหมำย 

 

งบประมำณ 

ปีกำรศึกษำ 2565 ปีกำรศึกษำ 2566  

หมำยเหตุ 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.โครงกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำด้วยระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล                

กิจกรรม 

1.1กิจกรรม
ปรับปรุงห้องสมดุ 

1. เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
ให้มีความพร้อมในทุกๆ
ด้าน 
2. เพื่อพัฒนา
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
จัดห้องสมดุให้มีความ
ทันสมัยและดึงดดูใจให้
นักเรียนเข้ามาใช้บริการ 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ครู นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนศรีบณุยานนท์ เข้าใช้
ห้องสมุดเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
1.ครูและนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อบริการและกิจกรรม
ของห้องสมุดมากขึ้น ร้อยละ 60 
 

 

86,000              
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วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง 
โครงกำรกับ/ยุทธศำสตร์ชำต ิ

มำตรฐำนสถำนศึกษำ 
ยุทธศำสตร์สถำนศึกษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
บริหารงานท่ัวไป

1 1.โครงการการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ (อย.น้อย) 5 1 1 2 2.5 1 1,3

1.2 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการป้องกันอัคคีภัย 5 1 1 2 2.5 1 1,3

2 2.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.1 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 5 1 1 2 2.5 1 1,3

2.2 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 5 1 1 2 2.5 1 1,3

2.3 กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว พลังงานส่ิงแวดล้อม

และห้องเรียนสะอาด

2.4 กิจกรรมสนับสนุนธนาคารโรงเรียนให้นักเรียนมี 

จิตส านึกรักการออม
3 2(2.2) 2 1(1.2) 1 3 2

2.5 กิจกรรมบริหารทรัพยากรส านักงาน 3 4(4.1) 4 2 2.6 3 1

2.6 กิจกรรมจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและบ ารุง   

ยานพาหนะ
3 1 1 2 2.6 3 1

2.7 กิจกรรมบ ารุงรักษาห้องประชาสัมพันธ์ ห้องครูเวร 3 1 1 2 2.6 3 1

2.8 กิจกรรมบ ารุงรักษา ล้างแอร์หอประชุม 84 ปี 

และห้องประชุมโรงเรียน
3 1 1 2 2.6 3 1

2.9 กิจกรรมรักษาความสะอาด 5 1 1 2 2.5 3 1

2.10 กิจกรรมบ ารุงรักษาลิฟต์ 5 1 1 2 2.5 3 1

สถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติ

มาตรฐานสถานศึกษา
ท่ี

5 1 1 2 2.5 1 1,3

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

บริหารงานท่ัวไป

2 2.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.11 กิจกรรมรักษาคุณภาพโรงเรือนน้ าด่ืม 1 1 1 1(2.2) 4 3 1

2.12 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพระบบประปา 5 1 1 2 2.5 3 1

2.13 กิจกรรมบ ารุงรักษาพัฒนาอาคารสถานที่ 5 1 1 2 2.5 3 1

2.14 สุขสันต์วันปีใหม่ร้ัวม่วง-ชมพู 3 3(3.4) 3 2 2.2 3 1,2

2.15 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 3 3(3.4) 3 2 2.2 3 1

2.16 กิจกรรมท าร้ัวลานจอดรถบ้านพักครู 5 1 1 2 2.5 1 1,3

2.17 กิจกรรมสร้างทางเช่ือมอาคาร 7 ถึง อาคาร 9 5 1 1 2 2.5 1 1,3

2.18 กิจกรรมจัดเก็บขยะมูลฝอย 5 1 1 2 2.5 1 1,3

2.19 กิจกรรมซ่อมบ ารุง ท าความสะอาดผ้าม่านห้อง

ประชุมโรงเรียน และห้องผู้อ านวยการ
5 1 1 2 2.5 3 1

2.20 กิจกรรมจัดสร้างพ้ืนทีท่างเดินหลังห้องน้ า 5 1 1 2 2.5 3 1

2.21 กิจกรรมปรับปรุงเสาธงชาติ 1 1 1 1(1.2) 1.2.1 3 1,2

2.22 ปรับปรุงหอประชุม 84 ปี 5 1 1 2 2.5 3 1

2.23 กิจกรรมปรับปรุงกระดานไวท์บอร์ด แบบเปิด-ปิด 4 1 1 2 2.5 3 1,2

2.24 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน 8425 5 1 1 2 2.5 3 1,2

มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ท่ี โครงการ/กิจกรรม

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

บริหารงานท่ัวไป

2 2.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.25 กิจกรรมปรับปรุงสายโทรศัพท์ 3 4(4.1) 4 2 2.6 3 1

2.26 กิจกรรมฉีดพ่นสารก าจัดปลวก 5 1 1 2 2.5 3 1

2.27 กิจกรรมปรับปรุงหลังคาโดมลานอเนกประสงค์ 5 1 1 2 2.5 3 1

2.28 กิจกรรมปรับปรุงเคาน์เตอร์โรงอาหาร และร้าน

ถ่ายเอกสาร
5 1 1 2 2.5 3 1

2.29 กิจกรรมปรับปรุงห้องทองศรี 5 1 1 2 2.5 3 1

2.30 กิจกรรมปรับปรุงอาคารบ้านพักครู 5 1 1 2 2.5 3 1

2.31 กิจกรรมปรับปรุงห้องอาหารครู โรงอาหาร 5 1 1 2 2.5 3 1

2.32 กิจกรรมปรับปรุงเรือนเกษตร 5 1 1 2 2.5 3 1

2.33 กิจกรรมจัดสร้างหลังคาทางเดินและประตู

โรงเรียน
5 1 1 2 2.5 3 1

2.34 กิจกรรมถมพ้ืนที่หน้าดินลานจอดรถบ้านพักครู 5 1 1 2 2.5 3 1

มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์

 
  

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

บริหารงานท่ัวไป(ประชาสัมพันธ์)

1 1.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

1.1.1 วารสารศรีบุณสาร เล่มที ่42 - 2,500 เล่ม 4 4(4.1) 2 2 2.6 3 1

1.1.2 คู่มือนักเรียน 1,000 เล่ม 4 4(4.1) 2 2 2.6 3 1

1.1.3 จัดท าของทีร่ะลึกสมาคมผู้ปกครอง และครู   

2,500 ช้ิน (ปีใหม่)
4 4(4.1) 2 2 2.6 3 1

1.1.4 ป้ายไวนิล ตัวอักษรสต๊ิกเกอร์โฟม  2,500 ช้ิน 4 4(4.1) 2 2 2.6 3 1

1.1.5 จัดท าและซ่อมบ ารุงป้ายบอกสถานทีใ่นโรงเรียน 4 4(4.1) 2 2 2.6 3 1

บริหารงานท่ัวไป(อนามัย)

1 1.โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

1.1  ตรวจสุขภาพนักเรียน 3 1 1 1(1.2) 1.2.4 2 1

1.2  ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) 3 1 1 1(1.2) 1.2.4 2 1

1.3  บริจาคโลหิต 3 1 1 1(1.2) 1.2.4 2 1

1.4  บริการสุขภาพ (จัดซ้ือยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์) 3 1 1 1(1.2) 1.2.4 2 1

1.5  ปรับพฤติกรรมสุขภาพ 3 1 1 1(1.2) 1.2.4 2 1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

 
 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

บริหารงานท่ัวไป(อนามัย)

2 2.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.1  ตรวจสุขภาพครูบุคลากร 3 1 1 2 4 3 1

2.2  ซ้ือโน้ตบุ๊ก 3 3 3 2 6 3 2

2.3  บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศห้องพยาบาล 3 1 1 2 2.5 3 1

2.4  ปรับปรุงห้องพยาบาล 3 1 1 2 2.5 3 1

บริหารงานท่ัวไป(นวัตกรรม)

1 1.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์และซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์

งานโสตนวัตกรรม
3 4 4 2 2.6 3 2

1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียงภายในโรงเรียน 3 4 4 2 2.6 3 2

1.3 กิจกรรมจัดซ้ือโพเดียม 3 4 4 2 2.6 3 2

1.4 กิจกรรมพัฒนาและบ ารุงรักษากล้องวงจรปิด

โรงเรียนศรีบุณยานนท์
1 1 4 1 1.2 3 2

1.5 กิจกรรมพัฒนาระบบเสียงประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

อาคาร 3,4,7 และ สนามกีฬา
1 4 4 2 3 1 3

มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

บริหารงานท่ัวไป(นวัตกรรม)

1 1.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

1.6 กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมการจ่ายไฟ         

ในห้องเรียน
3 1 4 2 2.6 3 2

1.7 กิจกรรมพัฒนาห้องอัดเสียง 1 4 4 2 3 1 3

1.8 กิจกรรมติดต้ังระบบเคร่ืองเสียงใต้อาคาร 8 1 4 4 2 3 1 3

1.9 กิจกรรมปรับปรุงห้องควบคุมระบบภาพและเสียง

หอประชุมอาคาร 84 ปี
1 4 4 2 3 1 3

1.10 กิจกรรมปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียงและโทรทัศน์

โรงอาหาร
1 4 4 2 3 1 3

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

วิชาการ

1 1. โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทาง 1.1.2-3,1.1.5

วิชาการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 2.2,2.4,3.1

1.2 กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนระดับช้ัน ม.1, ม.4 1.1.2-3,1.1.5

2.2,2.4,3.1

1.3 กิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์นักเรียน ระดับช้ัน 1.1.2-3,1.1.5

ม.1-ม.3 2.2,2.4,3.1

1.4 กิจกรรมวันเกียรติยศ 1.1.2-3,1.1.5

2.2,2.4,3.1

1.5 กิจกรรมส่งเสริมการสอบวัดความรู้ O-NET 1.1.2-3,1.1.5

นักเรียนระดับช้ัน ม.3 2.2,2.4,3.1

1.6 กิจกรรมสอนเสริม O-NET, GAT, PAT นักเรียน 1.1.2-3,1.1.5

ระดับช้ัน ม.6 2.2,2.4,3.1

1.7 กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 1.1.2-3,1.1.5

2.2,2.4,3.1

1.8 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 1.1.2-3,1.1.5

วิชาการ 2.2,2.4,3.1

สถานศึกษา
นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ท่ี ยุทธศาสตร์ชาติ

มาตรฐานสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

2,3 3(3.1-3.2) 3 1,2,3 1 2,3

2,3 3(3.1-3.2) 3 1,2,3 1 2,3

2,32,3 3(3.1-3.2) 3 1,2,3 1

3 1,2,3 1 2,32,3 3(3.1-3.2)

2,3

2,3 3(3.1-3.2) 3 1,2,3 1 2,3

2,3 3(3.1-3.2) 3 1,2,3 1

2,3

2,3 3(3.1-3.2) 3 1,2,3 1 2,3

2,3 3(3.1-3.2) 3 1,2,3 1

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

วิชาการ

1 1. โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.9 กิจกรรมอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.1.2-3,1.1.5

2.2,2.4,3.1

1.10 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1.1.2-3,1.1.5

2.2,2.4,3.1

1.11 กิจกรรมรับนักเรียนระดับช้ัน ม.1และ ม.4 1.1.2-3,1.1.5

2.2,2.4,3.1

1.12 กิจกรรมวันวิชาการ (ศรีบุณยาวิชาการ) 1.1.2-3,1.1.5

2.4,3.1-2

1.13 กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับช้ัน 1.1.2-3,1.1.5

ม.3, ม.6 2.4,3.1-2

1.14 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนักเรียนทีมี่ผลสัมฤทธ์ิ 1.1.2-3,1.1.5

ทางการเรียนต่ า 2.4,3.1-2

1.15 กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 1.1.2-3,1.1.5

       - นิเทศการจัดการเรียนการสอน 2.4,3.1-2

       - นิเทศสัญจร

2,3 3(3.1-3.2) 3 1,2,3

2,3

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

2,3

2,3 3(3.1-3.2) 3 1,2,3 1 2,3

2,3 3(3.1-3.2) 3 1,2,3 1

3(3.1-3.2) 3 1,2,3 1 2,3

1 2,3

2,3 3(3.1-3.2) 3 1,2,3 1 2,3

2,3

2,3 3(3.1-3.2) 3 1,2,3 1 2,3

2,3 3(3.1-3.2) 3 1,2,3 1

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

วิชาการ

1 1. โครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.16 กิจกรรมงานวิจัยในช้ันเรียน 1.1.2-3,1.1.5

2.4,3.1-2

1.17 กิจกรรมเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ปัจฉิมนิเทศ 1.1.2-3,1.1.5

และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับช้ัน ม.6 2.4,3.1-2

1.18 กิจกรรมการน าเสนอผลงานนักเรียนรายวิชา 1.1.2-3,1.1.5

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) 2.4,3.1-2

ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน

1.19 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 1.1.1-3,1.1.5 

1.2.1,3.1

1.20 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ ON 1.1.1-3,1.1.5 

HAND  ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 1.2.1,3.1

 ของไวรัสโคโรนา 2019

2 2. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

2.1 กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1.1-1.2,3.1-2

1.1.1-4

2.2 กิจกรรมโรงเรียนพ่ี - โรงเรียนน้อง 1.1-1.2,3.1-2

1.1.1-4

2,32,3 3(3.1-3.2) 3 1,2,3 1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

2,3

2,3 3(3.1-3.2) 3 1,3 1 2,3

2,3 3(3.1-3.2) 3 1,2,3 1

1

2,3 3(3.1-3.2) 3 1,2,3 1 2,3

2,3 3(3.1-3.2) 3 1,3 2

1

3 4(4.1-4.2) 3 1,3 2 1

3 4(4.1-4.2) 3 1,3 2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



297 
  

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

วิชาการ

3 3. โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 บริหารทรัพยากรส านักงาน 1.1.2-3,1.15

2.5,3.1

3.2 จัดท าระบบข้อมูลงานทะเบียนนักเรียน 1.1.2-3,1.15

2.5,3.1

3.3 กิจกรรมน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ 1.1.2-3,1.15

บริหารจัดการ 2.5,3.1

3.4 จัดซ่อม/ล้างเคร่ืองปรับอากาศ 1.1.2-3,1.15

2.5,3.1

3.5 จัดซ้ือจัดจ้างเอกสารการวัดผลประเมินผลของ 1.1.2-3,1.15

โรงเรียน 2.5,3.1

3.6 จัดซ้ือวัสดุส านักงานวิชาการ 1.1.2-3,1.15

2.5,3.1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

1,2

3 4(4.1) 3,4 1,2,3 3 1,2

3 4(4.1) 3,4 1,2,3 3

1,2

3 4(4.1) 3,4 1,2,3 3 1,2

3 4(4.1) 3,4 1,2,3 3

1,2

3 4(4.1) 3,4 1,2,3 3 1,2

3 4(4.1) 3,4 1,2,3 3

 

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

งบประมาณ บุคคล และแผนงาน

1

1.1 จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานปีการศึกษา

2565

1.2 จัดซ้ือวัสดุและเอกสารทางการเงินเพ่ือระบบ

บริหารงานการเงินและบัญชี

1.3 จัดซ้ือวัสดุ และครุภัณฑ์กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

บุคคล และแผนงาน

1.4 จากใจถึงใจ (ของขวัญวันเกิด) 3 3(3.4) 3 2 2.2 3 1,2

1.5 จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา/ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
6 3(3.4) 3 2 2.2 3 1,2,3

1.6 สารสนเทศโรงเรียน 6 4(4.1) 4 2 2.6 3 1,2

1.7 สร้างพลังบวก (รางวัลครูอัตราจ้างและบุคลากร

ทางการศึกษา ระดับดี และดีเด่น)
3 3(3.4) 3 2 2.4 3 1,2

1.8 รางวัลผู้ช่วยเหลือโรงเรียนดีเด่น 3 3(3.4) 3 2 2.4 3 1,2

1.9 มุทิตา คารวัญชลี 3 3(3.4) 3 2 2.4 3 1,2

1.10 คิดนอกกรอบ ความรู้นอกร้ัว (ศึกษาดูงาน) 3 3(3.4) 3 2 2.4 3 1,2

1.11 การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 3(3.4) 3 2 2.4 3 1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ.

3 4(4.1,4.5)

6 4(4.1,4.5)

6 4(4.1,4.5)

4 2 2.2,2.5-6 3 1,2

1.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

4 2 2.2,2.6 3 1,2,3

4 2 2.2,2.6 3 1,2,3

 

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

งบประมาณ บุคคล และแผนงาน

1

1.12 จ้างครู งบ อบจ. 3 3(3.1-2) 3 2 2.4 3 1,2

1.13 จ้างครูและเจ้าหน้าที ่งบ สพฐ. 3 3(3.1-2) 3 2 2.4 3 1,2

1.14 จ้างครูและเจ้าหน้าที ่งบรายได้สถานศึกษา 3 3(3.1-2) 3 2 2.4 3 1,2

1.15 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)
3 3(3.1-2) 3 2 2.4 3 1,2

1.16 จัดซ้ือเคร่ืองลงเวลาปฏิบัติราชการระบบ

อิเล็กทรอนิกส์
3 4(4.1) 4 2 2.2,2.6 3 1,2

1.17 ผ้าไทยใส่สนุก  ตามวิถีชุมชน  คนนนทบุรี (เส้ือ) 3 4(4.1) 4 2 2.2 3 1,2

1.18 เติมใจให้กัน ก่อนเกษียณ 3 3(3.4) 3 2 2.4 3 1,2

1.19 การประเมินผลงานทีเ่กิดจาก การปฏิบัติหน้าที่

ต าแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ตามหลัก

เกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว PA)

1.20 กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียนศรีบุณยานนท์
3 3(3.4) 3 2 2.4 3 1

1.21 ศรีบุณยานนท์ โรงเรียนสุจริต 6 4(4.6) 4 2 2.2,2.6 3 1,2

1.22 พัฒนานวัตกรรมคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา
3 4(4.1,4.5,4.6) 4 2 2.2 3 3

1.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

3 13 3(3.4) 3 2 2.4

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

งบประมาณ บุคคล และแผนงาน

1

1.23 การทบทวนและพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา
3 4(4.1,4.5,4.6) 4 2 2.2 3 3

1.24 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระยะ

 5 ปี พ.ศ.2566 -2570 และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

2566

3 4(4.1) 4 2 2.1,2.2 3 1

1.25 ประเมินสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในทุกประเภท 

และงานโครงการพิเศษอ่ืนๆ
3 4(4.1) 4 2 2.1,2.2 3 1

1.26 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการ

ควบคุมภายใน

1.27 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและสรุปผลการ

ปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2565  

เพ่ือจัดท าแผน ปฏิบัติการปีการศึกษา 2566

3 4(4.1) 4 2 2.1,2.2 3 1

1.28 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 6 1 1 2 2.2,2.6 3 1,2,3

ส านักงานผู้อ านวยการ

1

1.1 ประชุมประจ าเดือนกลุ่มบริหาร 4 กลุ่ม 6 4.1 4 2 2.2 3 1,2,3

1.2 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของส านักงาน

ผู้อ านวยการ
6 4.1 4 2 2.2 3 1,2,3

1.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

1.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3 13 4 4 2 2.2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



301 
  

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

กิจการนักเรียน

1 1. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะแห่งศตวรรษ ท่ี 21

1.1 กิจกรรมวันไหว้ครู 3 3.1 3 1 1.2 2 1

1.2 กิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับช้ัน    

ม.1,ม.4
3 3.1 3 1 1.2 2 1

1.3 กิจกรรมพิธีอ าลาครู นักเรียนระดับช้ัน ม.3 3 3.1 3 1 1.2 2 1

1.4 กิจกรรมพิธีอ าลาครู นักเรียนระดับช้ัน ม.6 3 3.1 3 1 1.2 2 1

1.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 3 3.1 3 1 1.2 2 1

1.6 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาว 3 3.1 1 1 1.2 2 1

1.7 กิจกรรมศูนย์เครือข่ายจัดระเบียบนักเรียนนักศึกษา

ทัว่ไป
3 3.1 3 1 1.2 2 1

1.8 กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด(TO BE NUMBER ONE)
3 3.1 1 1 1.2 2 1

1.9 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 3 3.1 3 1 1.2 2 1

1.10 กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 1 1 1 1 1.2 2 2

1.11 กิจกรรมคัดกรองและพัฒนาช่วยเหลือนักเรียน 3 3.1 1 3 3.5 2 2

1.12 กิจกรรมพบครูของลูก (Classroom meeting) 3 3.1 1 3 3.5 2 2

1.13 กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนทีป่รึกษา (YC) 3 3.1 1 3 3.5 2 2

1.14 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 3 3.1 1 1 1.2 2 1

1.15 กิจกรรมคนดีศรีบุณย์ 3 3.1 3 1 1.2 2 1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

กิจการนักเรียน

2 2. โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.1 กิจกรรมพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 3 4.1 3 2 2.6 3 2

2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย 3 4.1 3 2 2.5 3 2

2.3 กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนศรีบุณยานนท์ 3 3.1 4 2 2.2 3 1

2.4 กิจกรรมพัฒนาระบบจัดท าฐานข้อมูลและบัตรนักเรียน 3 4.1 1 2 2.5 3 2

มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา
ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

ภาษาไทย

1 1.โครงการการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2 3 3 1 1.1(1.1.1-2) 1 2

1.2 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2 3(3.1) 3 1 1.1(1.1.1-2) 1 2

1.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 2 3(3.1) 3 1 1.1(1.1.1-2) 1 2

1.4 กิจกรรมหมอภาษาพัฒนาการอ่านการเขียน 1.1(1.1.1-2)

(1.1.5)

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

2.1 กิจกรรมค่ายภาษาพาเพลิน 3 3(3.1) 3 1 1.1(1.1.1-2) 2 1

3 3.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 กิจกรรมศรีบุณยาวิชาการ 3 3(3.1) 3 2 2.1,2.3 3 3

3.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้

และห้องสมุดภาษาไทย

3.3 กิจกรรมซ่อมบ ารุงเคร่ืองใช้ครุภัณฑ์ 3 1 3 2 2.5,2.6 3 2

ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

1 1.โครงการการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.1 Gifted Summer Camp 65 1.1.2,1.2.1-3

3.3.1

1.2 เรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 1.1.2-2,1.1.5

3.3.1

นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
สถานศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรฐานสถานศึกษา

3 3(3.1) 3 1 1 3

3 1 3 1.1 3 21

3,4,5 3(3.2) 3 1,3 1,2 1.3,2.1

2,3 3(3.2) 3 1,3 1,2 1.3,2.1

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

1 1.โครงการการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.3 การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ทางด้านวิชาการ

1.4 English One day Camp 65 1.1.1,1.1.4

3.3.1,3..3.2

1.5 Gifted Robot Camp 65 1.1.1,1.1.3-4

3.3.1,3.3.2

1.6 ค่ายวิชาการบ้านสิรินธร ปทุมธานี 1.1.1,1.1.3-4

3.3.1,3.3.2

1.7 ค่ายวิชาการเรียนวิทย์มองดาว 1.1.1,1.1.3-4

3.3.1,3.3.2

1.8 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ัน ม.1-3 1.1.1,1.1.3-4

3.3.1,3.3.2

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

2.1 เรียนรู้ชีวิตวิถีไทย 3,5 3(3.3) 3 1,3 1.1.2,1.2.2-3 1,2 1.3,2.1

2.2 ค่ายศึกษาส่ิงแวดล้อม ณ สถานีวิจัยส่ิงแวดล้อม 

สะแกราช จ.นครราชสีมา

2.3 ปลูกจิตส านึกในการสร้างเสริมดูแลสุขภาพและพัฒนา

ทักษะการท างานเป็นทีมส าหรับเด็กห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

2,3 3(3.2) 3 1,3 1.1.1-2 1,2 1.3,2.1

1.3,2.1

1.3,2.1

2,3,4 3(3.2) 3 1,3 1,2 1.3,2.1

3,4 3(3.2) 3 1,3 1,2 1.3,2.1

2,3,4 3(3.2) 3 1,3

2,3,4 3(3.2) 3 1,3 1,2

1,2

3,4 3(3.2) 3 1,3 1,2 1.3,2.1

3,5 3(3.3) 3 1,3 1.1.2,1.2.2-3 1,2 1.3,2.1

3 3.1 3 1 1.2 2 1

 

 

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

2.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

2.5 STEM Play & Learn ให้เพลินกันไปส าหรับช้ัน

ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1

3 3.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 3,4 1,4(4.1) 1,4 2 2.1 2 2

3.2 จัดซ้ือ วัสดุ-อุปกรณ์ และซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์ 1.1.1-4

ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 2.2.5-6,3.3-2

คณิตศาสตร์

1 1.โครงการการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.1 Sci-Math Problems 65 (ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2) 3,4 3(3.2) 3 1,3 1.1.1-3,2.3.1 1,2 1.3,2.1

1.2 MATH 5 นาที 3 3(3.2) 3 1,3 1.1.1-2,3.2.4 1 2

1.3 Math Café 3 3(3.2) 3 1,3 1.1.1-2,3.2.4 1 2

1.4 การแข่งขันอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา คร้ังที ่4

1.5 สุดยอดนักคณิต 2,3 3(3.2) 3 1,3 1.1.1-2 1,2 1.3,2.1

2 2.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.1 กิจกรรมจัดซ้ือและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 1.1.1-4 1,3 1.3,3.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.2.5-6,3.3.2

2 1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

1.23 3(3.1) 3 1 2 1

3 1,4(4.1) 1,4 1,2,3 1.3,3.21,3

2 3(3.1,3.2) 2,3 1,3 1.1(1.1.2)3.1

2 3(3.2) 3 1,3 1.1.1-2,3.3.1 1 1.3,2.1

3 1,4(4.1) 1,4 1,2,3

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

ศิลปะ

1 1.โครงการการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางทัศนศิลป์ 1.1.2,1.1.5-6

2.2.2,3.3.1

1.2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรีไทย 1.1.2,1.1.5-6

2.2.2,3.3.1

1.3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรีสากล 1.1.2,1.1.5-6

2.2.2,3.3.1

1.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางนาฏศิลป์ 1.1.2,1.1.5-6

2.2.2,3.3.1

1.5 กิจกรรมศรีบุณยาวิชาการ 1.1.2,1.1.5-6

2.2.2,3.3.1

2 2..โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.1 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 3 1 1 2 2.5 3 2

2.2 ค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 3 เคร่ือง 3 1 1 2 2.5 3 2

1 1,2,3

2,3 2.2,3.1,3.3 2,3 1,3 1 1,2,3

2,3 2.2,3.1,3.3 2,3 1,3 1 1,2,3

2,3 2.2,3.1,3.3 2,3 1,3 1 1,2,3

2,3 2.2,3.1,3.3 2,3 1,3 1 1,2,3

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

2,3 2.2,3.1,3.3 2,3 1,3

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

วิทยาศาสตร์

1 1.โครงการการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมติวเข้มโค้งสุดท้าย O-NET วิทยาศาสตร์ 2,3 3(3.2) 3 1,2,3 1.1.2-3,1.1.5,3.1,3.2 1 2,3

1.2 กิจกรรมจัดท าคลังข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ 2,3 3(3.2) 3 1,2,3 1.1.2-3,1.1.5,3.1,3.2 1 2,3

1.3 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และศรีบุณยาวิชาการ 2,3 3(3.2) 3 1,2,3 1.1.2-3,1.1.5,3.1,3.2 1 2,3

1.4 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 2,3 3(3.2) 3 1,2,3 1.1.2-3,1.1.5,3.1,3.2 1 2,3

1.5 กิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 2,3 3(3.2) 3 1,2,3 1.1.2-3,1.1.5,3.1,3.2 1 2,3

1.6 กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์ สารเคมีประจ า 2,3 3(3.2) 3 1,2,3 1.1.2-3,1.1.5,3.1,3.2 1 2,3

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ส านักงาน และส่ือการสอน

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

2.1 กิจกรรม One day camp บูรณาการวิทยาศาสตร์ 1.1.2-3

 และส่ิงแวดล้อม ม.5 (340 คน x 185 บาท) 1.1.5,3.1

2.2 กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อย (ม.ต้น) 3 3(3.1,3.2) 3 1,3 1.1.2-3,1.1.5,3.1 2 1

2.3 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์นอกสถานที่ 1.1.2-3

1.1.5,3.1

3 3.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ส่ือและเทคโนโลยี 1.1.2-3,1.1.5

ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3.1

3.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1.1.2-3,1.1.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3.1

3.3 กิจกรรมสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 4(4.1) 3,4 2,3 1.1.2-3,1.1.5,3.1 3 1,2

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

3 3(3.1,3.2) 3 1,3 2 1

3 3(3.1,3.2) 3 1,3 2 1

3 4(4.1) 3,4 2,3 3 1,2

3 4(4.1) 3,4 2,3 3 1,2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย

1 1.โครงการการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมค่ายวิชาการ SB Sci-Gifted Camp 2022 1.1.2-3,1.15,2.4

 (ม.4-6) 3.1,3.2

1.2 กิจกรรมเสริมความรู้พิเศษ (ม.4-6) 1.1.2-3,1.15,2.4

3.1,3.2

1.3 กิจกรรมค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ม.4และม.5) 1.1.2-3,1.15,2.4

3.1,3.2

1.4 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัย 1.1.2-3,1.15,2.4

 (ม.5 - 6) 3.1,3.2

1.5 กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ (ม.4-6) 1.1.2-3,1.15,2.4

3.1,3.2

1.6 กิจกรรม Create the Future U (ม.4-6) 1.1.2-3,1.15,2.4

3.1,3.2

1.7 กิจกรรมค่ายบูรณาการ (ม.4-6) 1.1.2-3,1.15,2.4

3.1,3.2

1.8 กิจกรรมค่ายฤดูร้อน (ม.4-6) 1.1.2-3,1.15,2.4

3.1,3.2

1.9 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1.1.2-3,1.15,2.4

และเทคโนโลยี 3.1,3.2

1 2,3

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา

2.3 3(3.1-2) 3 1,2,3

2.3 3(3.1-2) 3 1,2,3 1 2,3

สถานศึกษา

2.3 3(3.1-2) 3 1,2,3 1 2,3

2.3 3(3.1-2) 3 1,2,3 1 2,3

2.3 3(3.1-2) 3 1,2,3 1 2,3

2.3 3(3.1-2) 3 1,2,3 1 2,3

2.3 3(3.1-2) 3 1,2,3 1 2,3

2.3 3(3.1-2) 3 1,2,3 1 2,3

2.3 3(3.1-2) 3 1,2,3 1 2,3

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

ห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย

1 1.โครงการการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.10 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และส่ือการสอน 1.1.2-3,1.15,2.4

ส าหรับ งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 3.1,3.2

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 1.1.2-3,1.1.5

จังหวัดนนทบุรี (ม.4-5) 1.2.1,1.2.3,3.1

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานส าหรับนักเรียน 1.1.2-3,1.1.5

โครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.6) 1.2.1,1.2.3,3.1

2.3 กิจกรรมการน าเสนอโครงงานของนักเรียน 1.1.2-3,1.1.5

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ม.4-6) 1.2.1,1.2.3,3.1

2.4 กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องห้องเรียนพิเศษ (ม.4-6) 1.1.2-3,1.1.5

1.2.1,1.2.3,3.1

3 3.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 1.1.2-3,1.1.5

2.5,3.1

3.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและ 1.1.2-3,1.1.5

ห้องปฏิบัติการ 2.5,3.1

3 3(3.1-2) 3

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

1,3 2 1

2.3 3(3.1-2) 3 1,2,3 1 2,3

3 3(3.1-2) 3 1,3 2 1

3 3(3.1-2) 3 1,3 2 1

1,3 2 1

3 3(3.1-2) 3

3 4(4.1) 3,4 1,2,3 3 1,2

3 4(4.1) 3,4 1,2,3 3 1,2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



310 
  

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

พสวท.

1 1.โครงการการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมค่ายวิชาการ SB Sci-Gifted Camp 2022 1.1.2-3,1.1.5

 (ม.4-6) 3.1,3.2

1.2 กิจกรรมเสริมความรู้พิเศษ (ม.4-6) 2,3 3(3.2) 3 1,2,3 1.1.2-3,1.1.5,3.1-2 1 2,3

1.3 กิจกรรมส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (ม.4 และ ม.5) 2,3 3(3.2) 3 1,2,3 1.1.2-3,1.1.5,3.1-2 1 2,3

1.4 กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ (ม.4-6) 2,3 3(3.2) 3 1,2,3 1.1.2-3,1.1.5,3.1-2 1 2,3

1.5 กิจกรรมค่ายบูรณาการ(ม.4-6) 2,3 3(3.2) 3 1,2,3 1.1.2-3,1.1.5,3.1-2 1 2,3

1.6 กิจกรรมค่ายฤดูร้อน (ม.4-6) 2,3 3(3.2) 3 1,2,3 1.1.2-3,1.1.5,3.1-2 1 2,3

1.7 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และส่ือการสอนส าหรับ 

งาน พสวท.
2,3 3(3.2) 3 1,2,3 1.1.2-3,1.1.5,3.1-2 1 2,3

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

2.1 กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานส าหรับนักเรียน 1.1.3-3,1.1.5

โครงการ พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) (ม.5-6) 1.2.1,1.2.3,3.1

2.2 กิจกรรมประชุมวิชาการ พสวท. (ม.6) 1.1.3-3,1.1.5

1.2.1,1.2.3,3.1

2.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องห้องเรียน พสวท. 1.1.3-3,1.1.5

(สู่ความเป็นเลิศ) (ม.4 – ม.6) 1.2.1,1.2.3,3.1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

2,3 3(3.2) 3 1,2,3 1 2,3

3 3(3.1,3.2) 3 1,3 2 1

3 3(3.1,3.2) 3 1,3 2 1

3 3(3.1,3.2) 3 1,3 2 1

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 
  

มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

พสวท.

3 3.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 1.1.2-3,1.1.5

2.5,3.1

3.2 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องสืบค้น 1.1.2-3,1.1.5

และห้องปฏิบัติการ 2.5,3.1

3.3 กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าทีช่่วยงาน พสวท. 1.1.2-3,1.1.5

2.5,3.1

สังคมศึกษา

1 1.โครงการการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะ

ความเป็นเลิศทางวิชาการ

1.2 กิจกรรมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก 2 3(3.1-2) 3,4 1 1.1 1 2

1.3 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมภายในสถานศึกษา 2 3(3.1-2) 3,4 1 1.2 1 2

1.4 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม

ระดับเขตพ้ืนทีแ่ละระดับประเทศ

1.5 กิจกรรมวันศรีบุณยาวิชาการ 3 3(3.1) 3 1 1.1 1 2

1.6 กิจกรรมค่ายสังคมศึกษา 3 2(2.2) 2 1 1.2 1 3

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

3 4(4.1) 1,2,33,4 3 1

3 4(4.1) 3,4 1,2,3 3 1

3 4(4.1) 3,4 1,2,3 3 1

2 2(2.2) 2 1 1.1 1 2

2 2(2.2) 2 1 1.1 1 2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

สังคมศึกษา

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

2.1 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

2.2 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.3 กิจกรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 3 3(3.1) 3 1 1.2 2 1

2.4 กิจกรรมวันอาเซียน 3 3(3.1) 3 1 1.2 2 1

2.5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 3 3(3.1) 3 1 1.2 2 1

2.6 กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 3 3(3.1) 3 1 1.2 2 1

2.7 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.8 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามวิถี

ประชาธิปไตย ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น 

3 3.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 กิจกรรมจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 4 4(4.1) 4 3 3.2 3 2

3.2 กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์และซ่อมบ ารุง 4 4(4.1) 4 2 2.5 3 2

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

3 3(3.3) 3 1 1.2 2 1

1 3(3.1) 3 1 1.2 2 1

1 3(3.1) 3 1 1.2 2 1

3 3(3.3) 3 1 1.2 2 1

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

สะเต็ม

1 1.โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

1.1 กิจกรรม STEM Education สัปดาห์วิทยาศาสตร์/

 ศรีบุณวิชาการ
2 3(3.1,3.2) 2,3 1,3 1.1(1.1.2)3.1 2 1

1.2 กิจกรรม Challenge Party ของเล่นเชิงวิทย์คิด

อย่าง STEM
2 3(3.3) 2,3 1,3 1.1(1.1.2)3.1 1 2

1.3 กิจกรรมเปิดโลกสะเต็ม (STEM) โรงเรียนพ่ี

โรงเรียนน้อง
2 3(3.1,3.2) 2,3 1,3 1.1(1.1.2)3.1 2 1

1.4 กิจกรรม STEM Play & Learn ให้เพลินกันไป

ส าหรับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1
2 3(3.1,3.2) 2,3 1,3 1.1(1.1.2)3.1 2 1

2 2.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.1 กิจกรรมปรับปรุง บ ารุง ดูแล ห้องศูนย์สะเต็มศึกษา

 ภาคกลางตอนบน

โครงการ/กิจกรรมท่ี

2 1 1 2 2.5,2.6 3 2

สถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา
กลยุทธ์นโยบาย สพฐ.ยุทธศาสตร์ชาติ

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

1 1.โครงการการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.1 กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 3 3(3.2) 3 1,3 1.1(1.1.1-2)3.1 1 3

1.2 กิจกรรม จัดนิทรรศการทางวิชาการ 3 3(3.2) 3 1,3 1.1(1.1.1-2,1.1.4) 1 3

1.3 กิจกรรม Language Camp M.4 3.1-2

1.1(1.1.1-2)3.1

1.4 กิจกรรม Japanese Camp 3 3(3.2) 3 1,3 1.1(1.1.1-2)3.1 1 3

1.5 กิจกรรม สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ส าหรับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-3

1.6 กิจกรรม การศึกษาดูงานและส่งเสริม 1.1(1.1.1),(1.1.6)

หลักสูตรภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน 3.1

1.7 กิจกรรม Chinese Morning Talk 3 3(3.3) 3 3 1.1(1.1.1),(3.1-2) 1 3

1.8 กิจกรรม Chinese One Day Camp 3 3 3 3 1.1(1.1.1),(3.1) 1 3

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 2

2.1 กิจกรรม วันคริสต์มาส 3 3(3.2) 3 1,3 1.1(1.1.1),3.1(1.1.3) 2 1

2.2 กิจกรรม วันชาติฝร่ังเศส 3 3 3 1,3 1.1(1.1.1-2),3.1 2 1

2.3 กิจกรรม วันตรุษจีน 3 3(3.2) 3 1,3 1.1(1.1.1),3.1(1.1.3) 2 1

2.4 กิจกรรม วันทานาบาตะ 3 3(3.2) 3 1,3 1.1(1.1.1),3.1(1.1.3) 2 1

3

1,3 1.1,3.1,3.3 1 2,3

3 3(3.1),(3.3) 3 1,3 1 1,3

3 3(3.2) 3

3 3(3.2) 3 1,3 1

นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

3 3.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 กิจกรรม ความร่วมมือทางด้านภาษาวิชาการ และ

วัฒนธรรมกับองค์กรภายนอก (MOU)
3 3(3.2) 3 1,3 1.1(1.1.1-2),3.1 3 3

3.2 กิจกรรม ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนการสอน 

ภาษาต่างประเทศ
3 3(3.4) 3 2,3 2.5,2.6,3.2 3 2

สุขศึกษาและพลศึกษา

1 1.โครงการการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.1 การจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน 3 2.2,3.1,3.3 2,3 1 1.2(1.2.4) 1 3

1.2 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาฟุตซอลสู่ความเป็นเลิศ 3 2.2,3.1,3.3 2,3 1 1.2(1.2.4) 1 2

1.3 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทย 3 2.2,3.1,3.3 2,3 1 1.2(1.2.2),(1.2.4) 1 2

1.4 กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาจังหวัด 3 2.2,3.1,3.3 2,3 1 1.2(1.2.4) 1 2

1.5 กิจกรรมคลินิกฟุตซอล ร่วมกับ CAT Futsal Club 3 2.2,3.1,3.3 2,3 1 1.2(1.2.4) 1 2

1.6 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล 3 2.2,3.1,3.3 2,3 1 1.2(1.2.4) 1 2

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

2.1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี) 3 3.1 3 1 1.2(1.2.4) 2 2

2.2 กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 3 3.1 3 1 1.2(1.2.4) 2 2

2.3 กิจกรรมปลูกจิตส านึกในการสร้างเสริมดูแลสุขภาพและ

พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีมส าหรับเด็กห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น
3 3.1 3

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

1 1.2 2 1

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

สุขศึกษาและพลศึกษา

3 3.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 กิจกรรมปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ 6 1 1 2 2.4 3 2

3.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องสืบค้นข้อมูลสุขศึกษา 

และพลศึกษา

การงานอาชีพ

1 1.โครงการการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.1กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 3 2.2,3.1-2 2,3 3 3.1 1 3

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน 2 2.2,3.1-2 2,3 1 1.1 1 2

1.3 กิจกรรมอบรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพ 3 2.2,3.1-2 2,3 1 1.1 1 3

2 2.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.1 กิจกรรมการจัดซ้ือและจัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ การงานอาชีพ 3 1 1 2 2.5 3 1

2.2 กิจกรรมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ด้านการงานอาชีพ 3 3.1 2 1 1.1 3 1

งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(คอมพิวเตอร์)

1 1.โครงการการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ 3 3(3.1) 2,3 1 1.1 1 2

1.2 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ 3 3(3.1) 3 1,3 1.1.2(1.2.1-3) 1,2 1.3,2.1

1.3 กิจกรรมศรีบุณยาวิชาการ 3 3(3.1) 3 1 1 3 2

โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ท่ี
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

6 1 1 2 2.4 3 2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา(คอมพิวเตอร์)

2 2..โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

2.1 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทีมี่ความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์

3 3.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 กิจกรรมเช่าอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 3 3(3.1) 3 1 1.1 3 2

3.2 พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2และ 3 3 3(3.1) 3 1 1.1 3 2

3.3 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่าย WiFi

 เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน

3.4 กิจกรรมเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน 3 3(3.1) 3 1 1.1 3 2

3.5 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ 3 3(3.1) 3 1 1.1 3 2

3.6 กิจกรรมซ่อมและจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือการเรียนรู้ 3 3(3.1) 3 1 1.1 3 2

3.7 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 3 3(3.1) 3 1 1.1 3 2

3.8 กิจกรรมปรับปรุงระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3

3.9 กิจกรรมล้างและซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 3 3(3.1) 3 1 1.1 3 2

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

3 3(3.1) 3 1 1.1 3 2

3 3(3.1) 3 1 1.1 1 3

3 3(3.1) 3 1 1.1 3 2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1 1.โครงการการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมกิจกรรมส่งครูเข้ารับการอบรมฯ 3 3(3.4) 3 2 2.4 1 1

1.1.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 3 3(3.4) 3 2 2.4 1 1

1.1.2 ผู้น ายุวกาชาด 3 3(3.4) 3 2 2.4 1 1

2 2.โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

2.1 กิจกรรมค่ายพักแรม ม.1,2,3 ผนวก         

ทัศนศึกษา
3 3(3.1) 3 1 1.2 2 1

2.2 ทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามฯ 3 3(3.1) 3 1 1.2 2 1

2.3 พิธีถวายราชสดุดี 3 3(3.1) 3 1 1.2 2 1

2.4 วันสถาปนายุวกาชาดไทย 3 3(3.1) 3 1 1.2 2 1

2.5 เข้าร่วมงานชุมนุมต่าง ๆ ลส.นน.ยว. 3 3(3.1) 3 1 1.2 2 1

2.6 พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ 3 3(3.1) 3 1 1.2 2 1

2.7 นิทรรศการ "ศรีบุณยาวิชาการ" 3 3(3.1) 3 1 1.2 2 1

2.8 พิธีเข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด 3 3(3.1) 3 1 1.2 2 1

2.9 กิจกรรมชุมนุมวิชาการ 3 3(3.1) 3 1 1.2 2 1

2.10 กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 3 3(3.1) 3 1 1.2 2 1

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 3. โครงการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1กิจกรรมซ่อมเคร่ืองกรองน้ า

 (เปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ าจ านวน 1 เคร่ือง)

3.2 กิจกรรมล้างเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 1 เคร่ือง 3 1 1 2 2.6 3 2

งานแนะแนว

1 1. โครงการการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมการจัดประกวดแฟ้มสะสมผลงาน 1.1(1.14)(1.1.6)

นักเรียน (Portfolio) 1.2(1.2.1)(1.2.4)

1.2 กิจกรรมการการดูแลช่วยเหลือและพัฒนา

นักเรียนเรียนรวม
4 2(2.4) 2 1 1.2(1.2.3) 1 3

2 2. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

2.1 กิจกรรมการจัดวางตัวบุคคลด้านการศึกษา

 อาชีพ ส่วนตัวและสังคมการจัดทุนการศึกษา     

  การติดตามผล การส่งเสริมอาชีพอิสระ และ

การศึกษาต่อ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

33 3(3.1) 3 1 1

3 1 1 2 2.6 3 2

12,32(2.3)3(3.1)4,5 1.1(1.1.4) (1.16) 2 1,2

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

งานแนะแนว

2 2. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21

2.2 กิจกรรมบริการสนเทศและนิทรรศการแนะ

แนวศึกษาต่อและอาชีพ
4,5 2(2.2) 2 2 2.5 2 1

2.3 กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์ 2(2.2)

(ครอบครัวอุปถัมภ์) 3(3.1)

3 3. โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและ

ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน

3.2 กิจกรรม น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน

การบริหารจัดการ

3.3 กิจกรรมการจัดบรรยากาศให้เป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้  (ปรับปรุงห้องแนะแนว)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์

3 13 2(2.1) 2 1 1.2,(1.1.2)

มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

4 2,3 1 1.2 2 1

3 2

4 4(4.6) 4 2 2.5 3 2

3 4(4.6) 4 2 2.6

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 
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มาตรฐาน ประเด็นพิจารณา ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

 ห้องสมุด

1 1.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

1.1 กิจกรรมพัฒนาระบบสารนิเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดหารและการเรียนรู้

1.1.1 ซ้ือ E-Book 3 3(3.1) 3 2 2.5,2.6 3 2

1.1.2 ค่ารักษาสภาพและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3 3(3.1) 3 2 2.5,2.6 3 2

1.1.3  ค่าล้างแอร์ 3 3(3.1) 3 2 2.5,2.6 3 2

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3 3(3.2) 3 2 2.5,2.6 3 2

1.2.1 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 3 3(3.2) 3 2 2.5,2.6 3 2

1.2.2 กิจกรรมรักการอ่าน 3 3(3.2) 3 2 2.5,2.6 3 2

1.3 กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดหมู่หนังสือ 3 3(3.1) 3 2 2.5,2.6 3 2

1.3.1 จัดท าป้ายอะครีลิกส าหรับใส่เลขหมู่หนังสือ 3 3(3.1) 3 2 2.5,2.6 3 2

2 2.โครงการการบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

2.1 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด 3 3(3.1) 3 2 2.5,2.6 3 2

2.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าห้องสมุด 3 3(3.1) 3 2 2.5,2.6 3 2

2.1.2 ท ามุมอ่านหนังสือส่วนตัว 3 3(3.1) 3 2 2.5,2.6 3 2

2.1.3 ติดต้ังม่านโปร่งแสง 3 3(3.1) 3 2 2.5,2.6 3 2

ท่ี

3 23 3(3.1) 3 2 2.5,2.6

โครงการ/กิจกรรม ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์
มาตรฐานสถานศึกษา สถานศึกษา

 

วิเครำะห์ควำมสอดคล้อง โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ/มำตรฐำนสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์สถำนศกึษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



322 
  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
- คณะกรรมการทีป่รึกษา 

              - คณะกรรมการท างาน
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คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
  

 

     1. นายสัมฤทธิ์  ผิวนิ่มผู้            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ            ประธานกรรมการ 

                      รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์        

      2. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม           รองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป                  กรรมการ                 

      3. ว่าที่ร้อยเอก วีรพล  แป้นพรหม    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ฯ                 เลขานุการ 

                 รองผู้อ านวยการ กลุม่บริหารงานกิจการนักเรียน      
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คณะกรรมกำรท ำงำน 

 

1. ว่าที่ร้อยเอก วีรพล  แป้นพรหม    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ             ประธานกรรมการ 
2. นางธัญญ์นภัส  ภู่พงษ์ไพบูลย์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                      กรรมการ 
3. นางสาวรัฐพร  ทิพย์มณฑา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                     กรรมการ 
4. นางณัฏฐนันท์  ทรัพย์บ าเรอ        หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                        กรรมการ 
5. นายสุธี  ผลด ี                        หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์             กรรมการ 
6. นางสาวอรพรรณ  จันทร์นิ่ม        หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ             กรรมการ 
7. นายเอกชัย  ศรีบุญเรือง             หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ                      กรรมการ 
8. นางสาวสุภาวดี  ลุนพัฒน์        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                 กรรมการ 
9. นางสาวปาริฉัตร  ภูพันธ์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                       กรรมการ 
10.นายณัฐจักร์  แสงบัวเผื่อนวรา      หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    กรรมการ 
11.นางสาวศิรณี  พลเสนา     หัวหน้างานแนะแนว      กรรมการ 
12.นางอภิญญา  สังขรักษ์    หัวหน้างานห้องสมุด      กรรมการ 
13.นางสาวปรารถนา  ศรัณย์ชล        หวัหน้างานควบคุมภายใน     กรรมการ 
14.นางสาวปนัดดา  โทแหล่ง          กลุ่มบริหารงานงบประมาณบุคคลและแผนงาน                กรรมการ 
15.นางสาวจิดานันท ์ สวนคล้าย        หวัหน้างานการเงิน                                                 กรรมการ 
16.นางสาวอังสณา  น้ าทอง             หวัหน้างานพัสดุ                                                     กรรมการ 
17.นางจันทนา  อานมณี                 หวัหน้างานแผนงาน                              กรรมการและเลขานุการ 
18.นางสาวอรวรรณ  ปาลานุพันธ์       เจ้าหน้าที่งานแผนงาน                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


