แผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
(๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
เลขที่ ๔๓๑ หมู่ท่ี ๑ ตาบลดอนช้าง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนช้าง
(ศรีสุขวิทยาคาร)
เห็นชอบการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ
(นายภมร สุรพงษ์รัตน์)

โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)

ลงชื่อ
(นายบรรดล จาปา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)

คานา
การจัดทาแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อ
เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของ ฝ่ายงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ /งาน เพื่อตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.
๒๕๔๒ และเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพทั้งภายนอก (มาตรฐานของ
สมศ.) และภายใน (มาตรฐานของ สพฐ .) อี กทั้งยังสอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ควบคู่กับการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ
สถานศึกษาเพื่อวางกรอบแนวการแก้ไขปัญหา พัฒนางาน นาไปสู่การยกระดับมา ตรฐานของโรงเรียนบ้านดอนช้ าง(ศรีสุข
วิทยาคาร)ให้ดียิ่งขึ้นเป็นลาดับ
โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๔
ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนดไว้ทุกประการ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทาง
การศึกษาทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ที่ได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในการจัดทาแผ นปฏิบัติการ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๔ จนสาเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
มิถุนายน ๒๕๖๔

สารบัญ
หน้า
ตอนที่ ๑ บทนา
๑. ข้อมูลพื้นฐาน
๒. สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน
๓. ข้อมูลนักเรียน
๔. ข้อมูลบุคลากร
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
๖. แหล่งเรียนรู้
๗. ข้อมูลงบประมาณ
๘. โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)

๑
๒
๓
๔
๔
๕
๖
๗

ตอนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
๑. ทิศทางของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. ทิศทางของโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓. มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน

๘
๑๑
๑๒

ตอนที่ ๓ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
๑. วงเงินงบประมาณ
๒. แผนงาน/โครงการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓. ตารางปฏิทินกากับ ติดตามงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑๔
๑๖
๒๐

ภาคผนวก
คณะผู้จัดทา
คะแนนทดสอบระดับชาติ (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คาสั่งแต่งตั้งคณะจัดทาแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๔

๒๓

โรงเรียนบ้านดอนช้าง

( ศรีสุขวิทยาคาร

)
หน้ า | ๑

ตอนที่ ๑
บทนา
๑. ข้อมูลพื้นฐาน
๑.๑ ประวัติของโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๑ หมู่ที่ ๑ ต.ดอนช้าง อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยอาศัยวัดศรีสุก บ้านดอนช้างเป็นสถานที่เรียนโดยมี
ครูใหญ่คนแรก คือนายเนียม สุวรรณาเคน ต่อมาเมื่ อวันที่ ๔ เดือนกันยายน พ .ศ. ๒๔๘๓ ได้รับงบประมาณจากทาง
ราชการ ๙๐๐ บาท และราษฎรบริจาคสมทบ ๓๐๐ บาททาพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารเรียนแบบ ป . ๑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการขนาด ๙  ๓๖ ตารางเมตร ๔ ห้องเรียนบนเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๙๐ ตารางวา
พ.ศ. ๒๕๐๙ โอนไปสังกัดสานักองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับอนุญาตเปิดสอนการศึกษาภาคบังคับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนการศึกษาภาคบังคับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็ นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียน
การสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒ “
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๕
เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑.๒ ที่ตั้งและขนาด
โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓๑ หมู่ที่ ๑ ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
 ที่ตั้ง
 ทิศเหนือ
 ทิศใต้
 ทิศตะวันออก
 ทิศตะวันตก

ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ
ติดกับ

ที่ดินส่วนบุคคล
ถนนสาธารณะและที่ดินส่วนบุคคล
ถนนสาธารณะและที่ดินส่วนบุคคล
วัดศรีสุข บ้านดอนช้าง

 ขนาด
โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น ๕๖ คน จานวน ๑๑ ห้องเรียน
การติดต่อสื่อสาร
โทรศัพท์/เวบเพจ
๐๘๑ ๗๓๙๐๖๘๔ / โรงเรียนบ้านดอนช้าง

โรงเรียนบ้านดอนช้าง

( ศรีสุขวิทยาคาร

)
หน้ า | ๒

๒. สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

ช้างชูคบเพลิง
หมายถึง
คบเพลิง
หมายถึง
และทักษะวิชาการไปใช้ในการดาเนินชีวิต
รัศมี
หมายถึง
แถบชื่อโรงเรียนบ้านดอนช้าง
ขอนแก่น เขต ๑

ช้างเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชุมชนชาวบ้านดอนช้าง
ความแหลมคมหรือเฉียบแหลมทางปัญญา ในการนาความรู้
การแผ่ไพศาลกว้างไกล เปล่งประกายไปทุกทิศ
อันหมายถึง ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของเด็กไทย
โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

หมายถึง

สีประจาโรงเรียน
สีแสด

หมายความว่า ความดีงาม

สีดา หมายความว่า อานาจ ความมั่นคง
ความหมายโดยรวม หมายถึง อานาจแห่งความดีงาม
อักษรย่อ
ด.ช.
คาขวัญโรงเรียน
เชิดชูคุณธรรม นาวิชาการ ประสานภูมิปัญญาไทย ร่วมใจพัฒนา พลานามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูน
ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาโรงเรียน
วิริเยน ทุกขม เจติ
“บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร”
ต้นไม้ประจาโรงเรียน ต้นสะแบงนา
วันก่อตั้งโรงเรียน
๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๗๖
เอกลักษณ์โรงเรียน
คุณธรรม นาวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
อัตลักษณ์โรงเรียน
แต่งกายสะอาด
วัฒนธรรมองค์กร
ให้กินข้าวฮวมพา ให้กินปลาฮวมถ้วย แต่งตัวสวยให้งามค่อง
สิบนิ้วไหว้พี่น้อง ให้งามโก้
ยามเพิ่งแงงซั่นแล่ว

โรงเรียนบ้านดอนช้าง

( ศรีสุขวิทยาคาร

)
หน้ า | ๓

๓. ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็ก ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มี
นักเรียนทั้งหมด ๖๒ คน จาแนกตามระดับชั้นได้ ดังนี้
ตารางที่ ๑ แสดงจานวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ที่

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

๑

อนุบาล ๒

๔

๓

๗

๒

อนุบาล ๓

๓

๒

๕

๗

๕

๑๒

รวมปฐมวัย
๓

ประถมศึกษาปีที่ ๑

-

-

-

๔

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๔

๒

๖

๕

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๒

๒

๔

๖

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๗

๓

๑๐

๗

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๓

-

๓

๘

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๔

๒

๖

๒๐

๙

๒๙

รวม ประถมศึกษา
๙

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

-

๑

๑

๑๐

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๘

๒

๑๐

๑๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔

๖

๑๐

รวม มัธยมศึกษาตอนต้น

๑๒

๙

๒๑

๓๙

๒๓

๖๒

รวม

หมายเหตุ ข้อมูล ณ ๑๐ มิ.ย. ๖๔

โรงเรียนบ้านดอนช้าง

( ศรีสุขวิทยาคาร

)
หน้ า | ๔

๔. ข้อมูลบุคลากร
ปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) โรงเรียนมีผู้บริหารและครู จานวน ๕ คน พนักงานบริการ/ลูกจ้าง ๔ คน นักศึกษาฦกป
ระสบการณ์วิชาชีพ ๑ รูป รวมทั้งหมด ๑๐ คน ดังนี้
ตารางที่ ๒ แสดงจานวนครู – อาจารย์ จาแนกตามตาแหน่งและเพศ ปี ๒๕๖๔
ที่

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ตาแหน่ง

๑ สายผู้บริหาร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
๒ สายปฏิบัติการสอน
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๑
ครูผู้ช่วย
๓ ครูธุรการ
๔ ครูอัตราจ้าง
พนักงานบริการ/
๕
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

ที่ดินราชพัสดุ

ชาย

หญิง

รวม

-

๑
-

-

๑
-

-

๑
-

๒
๑
๑

๒
-

-

๑
-

๔
๑

๔
๑
๑

๑

-

-

๑

๑

๒

๕

๓

-

๓

๖

๙

๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
๕.๑ สภาพความพร้อมด้านอาคารสถานที่
การเรียนการสอนและอาคารประกอบ ดังนี้
ตารางที่ ๓ แสดงจานวนพื้นที่และการใช้สอย
ประเภท

เพศ

หมายเหตุ ข้อมูล ณ ๑๗ พ.ค. ๖๔
โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) มีอาคารสถานที่ ที่ใช้ใน

จานวนพื้นที่

การใช้ที่ดิน

๘ ไร่ ๓ งาน ๙๐
ตารางวา

สิ่งปลูกสร้าง
อาคารเรียนถาวร ๓ หลัง อาคารห้องสมุด ๑ หลัง
โรงอาหาร ๑ หลัง สนามกีฬา(ฟุตบอล วอลเลย์บอลตระกร้อ)
ลานธรรม ๑ หลัง
ห้องน้านักเรียน ๓ หลัง
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ตารางที่ ๔ แสดงอาคารเรียนถาวร
ประเภทอาคารเรียน

๑. อาคารเรียนแบบ ป.ฉ.
สูง

จานวนห้อง
ห้องเรียนตามแบบ
ห้องเรียนที่ต่อเติม
อาคาร
๘ ห้องเรียน
ลดเหลือ ๕ ห้อง

๒. อาคารเรียนแบบ สปช.
๑๐๕/๒๙
(อาคาร ๒)
๓. อาคารเรียนแบบ สปช.
๑๐๕/๒๙
(อาคาร ๓)

ลักษณะการใช้งาน

๑. ห้องพักครู ๑ ห้อง
๒. ห้องเรียน ๒ ห้อง
๓. ห้องปฏิบัติการ ๒ ห้อง

๖ ห้องเรียน

ลดเหลือ ๓ ห้อง

๑. ห้องพักครู ๑ ห้อง
๒. ห้องเรียน ๒ ห้อง

๘ ห้องเรียน

ลดเหลือ ๕ ห้อง

๑. ห้องเรียน ๓ ห้อง
๒. ห้องพยาบาล ๑ ห้อง
๓. ห้องประชุม ๑ ห้อง
๔. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑
ห้อง

ตารางที่ ๕ แสดงอาคารประกอบ
ประเภทอาคาร

จานวนหน่วย

ลักษณะการใช้งาน

๔. อาคารโรงอาหาร

๑ หลัง

๕. ส้วมนักเรียนชายแบบ ๖ ที่ /๔๙

๑ หลัง

๑. ห้องเก็บอุปกรณ์ช่าง
๒. โรงอาหาร
๓. ธนาคารขยะ
ใช้งานได้

๖. ส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ ๔ ที/่ ๒๙

๒ หลัง

ชารุด

๗. ลานธรรม

๑ หลัง

ใช้งานได้

๖. แหล่งเรียนรู้
๑. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง
๒. ห้องสมุด ๑ หลัง
๓. เรือนเพาะชา ๑ หลัง
๔. แปลงผักสวนครัว ๑ ที่
๕. สนามเด็กเล่น ๑ สนาม
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๗. ข้อมูลงบประมาณ
ตารางที่ ๖ แสดงข้อมูลงบประมาณ
จัดสรร
ที่

๑

รายการ

ปีการศึกษา ๒๕๖๔
อนุบาล

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

รวม

(๑๒ คน)

(๒๙ คน)

(๒๑ คน)

(๖๒ คน)

๒๐,๔๐๐

๕๕,๑๐๐

๗๓,๕๐๐

๑๔๙,๐๐๐

-

-

-

-

(๓) ค่าหนังสือเรียน

๒,๔๐๐

๒๐,๒๕๘

๑๙,๐๐๔

๔๑,๖๖๒

(๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน

๒,๔๐๐

๑๑,๓๑๐

๘,๘๒๐

๒๒,๕๓๐

(๕) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

๓,๖๐๐

๑๐,๔๔๐

๙,๔๕๐

๒๓,๔๙๐

(๖) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๕,๑๖๐

๑๓,๙๒๐

๑๘,๔๘๐

๓๗,๕๖๐

๑๒๙,๒๕๔

๒๗๔,๒๔๒

เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปรายหัว
(๒) อุดหนุนรายหัวเพิ่มเติม (Top up )

(๗) ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
รวม

รอการจัดสรร งบประมาณ
๓๓,๙๖๐

๑๑๑,๐๒๘
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๘. โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
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ตอนที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๑. ทิศทางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑. วิสัยทัศน์ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
๒. พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๔. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม
๕. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
๖. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development Goals :SDGs)
๗. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี ดิจิ ทัล (Digital Technology)
เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
๓. นโยบาย
นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบและกลไกลในการดุแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส
๒.๑ สนับสนุนให้เด็กปฐมวับได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย
๒.๒ วางมาตรฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อ การศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม
กัน
๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดาเนิน
ชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ
๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกในศตวรรษ
ที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิตัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพื่อ
การมีงานทา
๓.๓ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ละระดับ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงออรวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล มี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ
๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกัลป์บริบทของพื้นที่
๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ น้อย
กว่า ๒๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
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๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ของสถานศึกษาที่ตั้งใน
พื้นที่ลักษณะพิเศษ
๔.๕ สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์หน่วยงาน
๑.
๒.
๓.
๔.

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
การจัดการศึกษาเพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
๕. การขัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา
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โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-------------------------------------

วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) จะเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาบนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคมและมีทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่
๒๑

พันธกิจ (Mission)
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
๑๒ ประการ
๒. พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ครูมืออาชีพ
๔. พัฒนา สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เน้นภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม(โรงเรียนประชารัฐ)

เป้าประสงค์ (Goal)
๑. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนดีของสังคมและมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงานและวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นผลสัมฤทธิ์
๔. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (โรงเรียนประชารัฐ) ร่วมจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
๕. มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
๖. มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล

กลยุทธ์ (Strategies)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

พัฒนานักเรียนให้มีทักษะและความรู้ คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก
๑.
๒.
๓.
๔.

มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

มีหลักสูตรที่ครอบคลุม พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๑.
๒.
๓.
๔.

จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมความสุข
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปรายเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
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๑)
๒)
๓)
๔)

การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ความยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑) การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๓) ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

**************************************************************************************************************
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ตอนที่ ๓
ฝ่ายบริหารโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชื่อ – สกุล
นายภมร สุรพงษ์รัตน์
นางยุภาพร มหาโพธิ์
นางพิศมัย เพย์
นางสาวพวงผกา เย็นขัน
นางนันทิกานต์ แสงแก้ว
นายเขตตะวัน ทัพซ้าย

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบุคคล
ครูธุรการ

หน้าที่
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

วงเงินงบประมาณโรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยใช้จานวนนักเรียนเป็นฐานการคานวณ

ที่

รายการ

๑ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปรายหัว
(๒) อุดหนุนรายหัวเพิ่มเติม (Top up )
(๓) ค่าหนังสือเรียน
(๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(๕) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(๖) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๗) ปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
รวม

อนุบาล
(๑๒ คน)

จัดสรร
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
(๒๙ คน)
(๒๑ คน)

๒๐,๔๐๐
๕๕,๑๐๐
๗๓,๕๐๐
๒,๔๐๐
๒๐,๒๕๘
๑๙,๐๐๔
๒,๔๐๐
๑๑,๓๑๐
๘,๘๒๐
๓,๖๐๐
๑๐,๔๔๐
๙,๔๕๐
๕,๑๖๐
๑๓,๙๒๐
๑๘,๔๘๐
รอการจัดสรร งบประมาณ
๓๓,๙๖๐ ๑๑๑,๐๒๘ ๑๒๙,๒๕๔

รวม
(๖๒ คน)
๑๔๙,๐๐๐
๔๑,๖๖๒
๒๒,๕๓๐
๒๓,๔๙๐
๓๗,๕๖๐
๒๗๔,๒๔๒
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จานวนเงินที่นามาจัดสรรทั้งหมดได้มาจาก สพฐ. ๑๐๐%
๑. เงินอุดหนุนการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน ๑๔๙,๐๐๐ บาท
๒. เงินนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ
๒.๑ หนังสือเรียน
๔๑,๖๖๒
บาทตลอดปี
๒.๒ อุปกรณ์การเรียน
๒๒,๕๓๐
บาทตลอดปี
๒.๓ เครื่องแบบนักเรียน
๒๓,๔๙๐
บาทตลอดปี
๒.๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓๗,๕๖๐
บาทตลอดปี
รวมเงินงบประมาณปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้รับจัดสรร ๒๗๔,๒๔๒.๐๐ บาท
นามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการจัดกิจกรรมกรรมการเรียนการสอน ๑๘๖,๕๖๐.๐๐ บาท
หักค่าสาธารณูปโภค ๕๘,๐๐๐ บาท
ยอดงบประมาณในการดาเนินงาน = ๑๔๙,๐๐๐ - ๕๘,๐๐๐ = ๙๑,๐๐๐ บาท
วิชาการ : สนับสนุน : บริหาร = ๖๐ : ๓๐ : ๑๐ = ๕๔,๖๐๐ : ๒๗,๓๐๐ : ๙,๑๐๐
๒ เงินอุดหนุนทั่วไป (อื่น)
(๑) ค่าอาหารกลางวัน
(๔๑ คน x ๒๐ บาท x ๒๐๐ วัน
(๒) อื่น
๓ เงินรายได้สถานศึกษา
รวมทั้งหมด

-

อนุบาล
๔๘,๐๐๐

ประถมศึกษา
๑๑๖,๐๐๐

รวม
๑๖๔,๐๐๐

-

๔๘,๐๐๐

๑๑๖,๐๐๐

๑๖๔,๐๐๐

การจัดสรรงบประมาณ:อุดหนุนรายหัว และ (Top up )
๑๗๓,๔๘๐.๐๐ บาท
๑. ค่าสาธารณูปโภค
๕๘,๐๐๐.๐๐
(๑) ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต
(๒) ค่าวัสดุ ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม
(๓) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง กระดาษ หมึกพิมพ์
๒. ดาเนินการโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ (เงินอุดหนุนรายหัว)
๙๑,๐๐๐.๐๐
๔ ฝ่าย/งาน วิชาการ/บุคคล/บริหารทั่วไป/แผนงานและงบประมาณ
๓. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓๗,๕๖๐.๐๐
รวม
๑๗๓,๔๘๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ
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๒. โครงการที่จะดาเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒.๑ สรุปงบหน้าโครงการ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ

อุดหนุน
รายหัว

การบริหารงานวิชาการ
โครงการแก้ปัญหาขาดแคลนครู
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (หนังสือเรียน,อุปกรณ์การเรียน
,เครื่องแบบนักเรียน)
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, ONET, PISA
โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ/สุนทรภู่
โครงการพัฒนาศักยภาพ ICT
โครงการรักการอ่าน(สัปดาห์ห้องสมุด)
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV และ DLIT
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ สาหรับการจัดการเรียนการสอนและ
อุปกรณ์สาหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19)
กิจกรรมค่าใช้จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา (ชาระหนี้ผูกพัน)
รวม
การบริหารงานบุคคล
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
โครงการนิเทศภายใน
การบริหารงบประมาณ
โครงการงานสาธารณูปโภคเพื่อการเรียนรู้
- กิจกรรมค่าไฟฟ้า น้าประปา
- กิจกรรมค่าโทรศัพท์/อากรแสตมป์
- กิจกรรมค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
- กิจกรรมค่าซ่อมแซมวัสดุ/อุปกรณ์
- กระดาษ หมึกพิมพ์

๕๔,๖๐๐
๑๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐

เรียนฟรี
๑๕ ปี

พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้สถาน
/อื่นๆ

๒๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐
๘๗,๖๘๒

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๕๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๔,๐๐๐
๙,๑๐๐
๕๔,๖๐๐

๘๗,๖๘๒

๑๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๒,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๐๐
๕๘,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

โรงเรียนบ้านดอนช้าง

( ศรีสุขวิทยาคาร

)

หน้า | ๑๗

๒.๑ สรุปงบหน้าโครงการ (ต่อ)
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ที่

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

ชื่อโครงการ

อุดหนุน
รายหัว

รวม

๕๘,๐๐๐

การบริหารทั่วไป
โครงการทัศนศึกษานักเรียน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
โครงการโรงเรียนธนาคารขยะ
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย
และชุมชน
โครงการพัฒนาสภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
รวม
รวมทั้งสิ้น

๑,๗๔๐

เรียนฟรี
๑๕ ปี

พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้
สถานศึกษา
/อื่นๆ

๑๘,๒๖๐
๔,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๓๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๓,๐๐๐
๙,๕๖๐
๙,๑๐๐

๑๔๙,๐๐๐ ๘๗,๖๘๒ ๓๗,๕๖๐ ๔๙,๐๐๐
๓๒๓,๒๔๒
๒๗๔,๒๔๒.๐๐

โรงเรียนบ้านดอนช้าง

( ศรีสุขวิทยาคาร

)

หน้า | ๑๘

๓.รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
ความสอดคล้องของโครงการ ๔ ฝ่าย/งาน สนองกลยุทธ์ สอดคล้อง มาตรฐานการศึกษา
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

๑๘
๑๙
๒๐

ชื่อโครงการ

นโยบาย/กลยุทธ์ (ข้อ)
สพฐ

การบริหารงานวิชาการ
โครงการแก้ปัญหาขาดแคลนครู
๔
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๓
กิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ
๒
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
๓
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
๒–๔
(หนังสือเรียน,อุปกรณ์การเรียน,เครื่องแบบ
นักเรียน)
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT,
๓
ONET, PISA
โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ระดับ
๓
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
๓
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ/สุนทรภู่
๓
โครงการพัฒนาศักยภาพ ICT
๒
โครงการรักการอ่าน(สัปดาห์ห้องสมุด)
๒
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
๓
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
๒
สู่ความเป็นเลิศ
โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
๒,๔
และ DLIT
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๓
โครงการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ สาหรับการ
๑,๔
จัดการเรียนการสอนและอุปกรณ์สาหรับป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19)
การบริหารงานบุคคล
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
๔
ของครูและบุคลากร
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่
๓
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
โครงการนิเทศภายใน
๓

งบประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

สพป.

โรงเรียน

มาตรฐาน
กศ.ภายใน

๔
๓
๒
๓

๔
๑
๖
๑
๖

๒.๔
๑.๑, ๑.๒
๑.๑, ๑.๒
๑.๑, ๑.๒
๒

๓๕,๐๐๐ นายภมร สุรพงษ์รัตน์
๓,๐๐๐ นางยุภาพร มหาโพธิ์
๑,๐๐๐ นางยุภาพร มหาโพธิ์
๑๑,๐๐๐ นางนันทิกานต์แสงแก้ว
๘๗,๖๘๒ นางนันทิกานต์แสงแก้ว

๓

๑,๒

๑.๑, ๑.๒

๓,๐๐๐

นางยุภาพร มหาโพธิ์

๓

๑

๑.๑, ๑.๒

๓,๐๐๐

นางพวงผกา เย็นขัน

๓

๑

ปฐ. ๑-๓

๑,๕๐๐

๓
๒
๒
๓
๒

๑
๔
๑
๑
๑

๑.๑, ๑.๒
๑.๑, ๑.๒
๑.๑, ๑.๒
๑.๑, ๑.๒

๒,๕๐๐
๕,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐

นางสาววิลาวรรณ
ชินวรรณ
นางนันทิกานต์แสงแก้ว
นายภมร สุรพงษ์รัตน์

๒,๔

๒

๒.๖)

๒,๕๐๐

นางยุภาพร มหาโพธิ์

๔
๓
๑,๔

๕
๑,๔
๕,๖

๒
๑.๑, ๑.๒
๒.๕)

๕๐๐
๕๐๐
๔,๐๐๐

นางยุภาพร มหาโพธิ์

๔

๔

๓.๑) – ๔)

๒,๕๐๐

นางนันทิกานต์แสงแก้ว

๓

๔

๓

๑๐,๐๐๐

นางนันทิกานต์แสงแก้ว

๓

๔

๓

๕๐๐

นางยุภาพร มหาโพธิ์

นางสาวพวงผก เย็นขัน

นางพิสมัย เพย์
นางยุภาพร มหาโพธิ์

นายเขตตะวัน ทัพซ้าย
นางสาวพวงผก เย็นขัน

นางพิสมัย เพย์

โรงเรียนบ้านดอนช้าง

( ศรีสุขวิทยาคาร

)

หน้า | ๑๙

๒.๑ สรุปงบหน้าโครงการ (ต่อ)
ที่
๒๑

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

ชื่อโครงการ

นโยบาย/กลยุทธ์ (ข้อ)
สพฐ

สพป.

โรงเรียน

การบริหารงบประมาณ
สาธารณูปโภคเพื่อการเรียนรู้
๔
๔
๔
- กิจกรรมค่าไฟฟ้า น้าประปา
- กิจกรรมค่าโทรศัพท์
- กิจกรรมค่าซ่อมแซมวัสดุ/อุปกรณ์
- กระดาษ หมึกพิมพ์
- กิจกรรมค่าใช้จ่ายทั่วไป (ชาระหนี้ผูกพัน)
- อินเตอร์เน็ต
การบริหารทั่วไป
โครงการทัศนศึกษานักเรียน
๒
๒
๑
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๓
๓
๑
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ ๑,๒ ๑,๒
๑
อบายมุข
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๑,๒ ๑,๒
๑,๖
โครงการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
๑
๑
๖
โครงการโรงเรียนธนาคารขยะ
๑,๓ ๑,๓
๑
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจ
๒
๒
๑
พอเพียง
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
๔
๔
๔
การศึกษาของภาคีเครือข่ายและชุมชน
โครงการพัฒนาสภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
๑,๔ ๑,๔
๔
เรียนรู้
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
๔
๔
๔
รวม (สามแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)

มฐ ของ
สถานศึกษา

๒

งบประมาณ
งบประมาณ

ผู้รับ
ผิดชอบ

๕๘,,๐๐๐ นางพิสมัย เพย์

๑๘,๐๐๐

นายเขตตะวัน ทัพซ้าย

๑.๑, ๑.๒
๑.๑, ๑.๒
๑.๑, ๑.๒

๒๐,๐๐๐ นางพิสมัย เพย์
๔,๐๐๐ นางนันทิกานต์แสงแก้ว
๑,๐๐๐ นางนันทิกานต์แสงแก้ว

๑.๑, ๑.๒

๑๐,๐๐๐ นางนันทิกานต์แสงแก้ว
๑,๓๐๐ นายภมร สุรพงษ์รัตน์
๑,๐๐๐ นางพวงผกา เย็นขัน
๑,๐๐๐ นางพวงผกา เย็นขัน

๑.๑, ๑.๒
๑.๑, ๑.๒
๒

๓,๐๐๐

นางยุภาพร มหาโพธิ์

๒

๙,๕๖๐

นางพวงผกา เย็นขัน

๒.๑) – ๖)

๙,๑๐๐

นายภมร สุรพงษ์รัตน์

๓๒๓,๒๔๒

โรงเรียนบ้านดอนช้าง

( ศรีสุขวิทยาคาร

)

หน้า | ๒๐

โรงเรียนบ้านดอนช้าง

( ศรีสุขวิทยาคาร

)

หน้า | ๒๑

โรงเรียนบ้านดอนช้าง

( ศรีสุขวิทยาคาร

)

หน้า | ๒๒

โรงเรียนบ้านดอนช้าง

( ศรีสุขวิทยาคาร

)

ภาคผนวก
คณะผู้จัดทา
คะแนนทดสอบระดับชาติ (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คาสั่งแต่งตั้งคณะจัดทาแผนปฏิบัติการ ๒๕๖๔

หน้า | ๒๓

ตารางที่ ๗ แสดงปฏิทินกากับติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ าร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ าร
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

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

ฝ่ายวิชาการ

โครงการแก้ปัญหาขาดแคลนครู
- โครงการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
- กิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ
โครงการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
- โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ป.๑ - ๖
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย
- โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ/วันสุนทรภู่
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ICT
- โครงการรักการอ่าน สัปดาห์ห้องสมุด

นายภมร สุรพงษ์รัตน์
นางยุภาพร มหาโพธิ์
นางยุภาพร มหาโพธิ์
นางนันทิกานต์ แสงแก้ว
นางนันทิกานต์ แสงแก้ว

นางยุภาพร มหาโพธิ์
นางพวงผกา เย็นขัน
นส.วิลาวรรณ ชิณวรรณ
นางนันทิกานต์ แสงแก้ว

นายภมร สุรพงษ์รัตน์
นางพวงผกา เย็นขัน

- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

นางพิสมัย เพย์

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

นางยุภาพร มหาโพธิ์

โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV และ DLIT

นางยุภาพร มหาโพธิ์
นายเขตตะวัน ทัพซ้าย

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางยุภาพร มหาโพธิ์

ตารางที่ ๗ แสดงปฏิทินกากับติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ าร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต่อ)
พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ าร
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ผู้รับผิดชอบ

โครงการโรงเรียนวิถึพทุ ธ

นางพวงผกา เย็นขัน

- โครงการฯป้องกันไวรัสโคโรน่า

นางพิสมัย เพย์

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานของครู
และบุคลากร

นางนันทิกานต์ แสงแก้ว

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

นางนันทิกานต์ แสงแก้ว

โครงการนิเทศภายใน

นางยุภาพร มหาโพธิ์

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
สาธารณูปโภคเพื่อการเรียนรู้

นางพิสมัย เพย์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โครงการทัศนศึกษานักเรียน

นางพิสมัย เพย์

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นางนันทิกานต์ แสงแก้ว

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข

นางนันทิกานต์ แสงแก้ว

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

นางนันทิกานต์ แสงแก้ว

โครงการป้องกันอุบตั ิภยั ในสถานศึกษา

นายภมร สุรพงษ์รัตน์

โครงการโรงเรียนธนาคารขยะ

นางพวงผกา เย็นขัน

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

นางพวงผกา เย็นขัน

ตารางที่ ๗ แสดงปฏิทินกากับติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ าร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต่อ)
พ.ศ. ๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๕
งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัตกิ าร
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของภาคีเครือข่ายและชุมชน

นางยุภาพร มหาโพธิ์

โครงการพัฒนาสภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

นางพวงผกา เย็นขัน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

นายภมร สุรพงษ์รัตน์

