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กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

1. จัดหาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
5. สัมมนาวิชาการ 
6. วัดประเมินผลหลักสูตรแกนกลางฯ 
7. พัฒนานักเรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ 
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 
9. ประชุมกรรมการสถานศึกษา 
10. สนับสนุนการจัดการศึกษา  
11. พัฒนางานการเงิน บัญชีและงานพัสดุ 
12. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ 
13. งานธุรการส านักงาน 
14. เผยแพร่ข่าวสาร 
15. งานอนามัยโรงเรียน/ทันตกรรม 
16. สืบสานประเพณีวัฒนธรรม (วันส าคัญ) 
17. อ่ิมอร่อยสารอาหารครบครัน 
18. ขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 
19. จัดหาพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 
20. สร้างส านึกพลเมือง 
21. เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหาร

กลางวัน 
22. เด็กไทยแก้มใสในโรงเรียนวัดหนองตางู 

กลยุทธ์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. จัดหาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ห้องเรียน 
4. สัมมนาวิชาการ 
5. สนับสนุนการจัดการศึกษา เดินทาง 
6. พัฒนางานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
7. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ 

ส่วนที่ 4 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร 
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กลยุทธ์ที่ 3   
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษา
ภาคบังคับ 

1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2. ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
3. ค่ายบรูณาการ 5 กลุ่มสาระ 
4. สัมมนาวิชาการ 
5. English Camp 
6. ลูกเสือส ารอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3   
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษา
ภาคบังคับ 

7. ลูกเสือส ารอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 
8. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
9. พัฒนาระบบงานทะเบียนนักเรียน 
10. แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
11. โรงเรียนดีศรีต าบล  
12. ค่ายวิชาการประชาคมอาเซียน 
13. พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ 
14. พัฒนานักเรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ 
15. พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ศิลปหัตถกรรม) 
16. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษา (EBE) 
17. จัดหาอุปกรณ์กีฬา 
18. งานอนามัยโรงเรียน/ทันตกรรม 
19. พัฒนาระบบสารสนเทศ ICT ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
20. วิถีประชาธิปไตย 
21. หนึ่งกีฬาในฝัน 
22. กีฬาคณะสี 
23. กิจกรรมวันส าคัญ 
24. ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
25. ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 
26. ขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 
27. สร้างส านึกพลเมือง 
28. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
29. เด็กไทยแก้มใสในโรงเรียนวัดหนองตางู 
30. สถานศึกษาสีขาว 
31. ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมหลัก 12 

ประการ 
กลยุทธ์ที่ 4   1. พัฒนานักเรียนแกนน าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
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การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. งานอนามัยโรงเรียน/ทันตกรรม 
3. เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหาร

กลางวัน 
4. โรงเรียนสุจริต 
5. เด็กไทยแก้มใสในโรงเรียนวัดหนองตางู 
6. การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลตามพระราชด าริ 
กลยุทธ์ที่ 5    
ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

1. ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 
2. ค่ายบูรณาการ 5 กลุ่มสาระ 
3. English Camp 
4. แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
5. โรงเรียนดีศรีต าบล 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ที่ 5    
ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

6. ค่ายวิชาการประชาคมอาเซียน 
7. พัฒนาห้องสมุดต้นแบบมีชีวิต 
8. พัฒนานักเรียนแกนน าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
9. พัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ศิลปหัตถกรรม) 
10. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสองภาษา (EBE) 
11. เผยแพร่ข่าวสาร 
12. จัดหาอุปกรณ์กีฬา 
13. งานอนามัยโรงเรียน/ทันตกรรม 
14. พัฒนาระบบสารสนเทศ ICT ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
15. หนึ่งกีฬาในฝัน 
16. กีฬาคณะสี 
17. กิจกรรมวันส าคัญ 
18. ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 
19. ขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 
20. สร้างส านึกพลเมือง 
21. เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหาร

กลางวัน 
22. โรงเรียนสุจริต 
23. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
24. เด็กไทยแก้มใสในโรงเรียนวัดหนองตางู 
25. สถานศึกษาสีขาว 
26. ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมหลัก 12 
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โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียน พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ 3 ปี 

 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1.การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจดัการ 
 

1.จัดหา
บุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู ้

จ้างครูจ านวน  1 
คน และ บุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน 1 คน  

โรงเรียนวดั 
หนองตางูจัดการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 

มฐ. 2 ข้อ 2.2  
มฐ. 2 ข้อ 3  

 

ครูโรงเรียนวัด 
หนองตางูจัดการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพ ร้อยละ 80 

ครูโรงเรียนวัด 
หนองตางูจัดการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพ ร้อยละ 90 

ครูโรงเรียนวัด 
หนองตางูจัดการเรียน
การสอนที่มีคณุภาพ 
ร้อยละ 100 

403,200 
บุคลากร 

2.พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

-กิจกรรมศึกษาดู
งานภายนอก
สถานศึกษา 
-กิจกรรมเสรมิสร้าง
ก าลังใจบุคลากร 

คณะครู  บุคลากร
ทางการศึกษา น า
ความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มฐ. 2 ข้อ 2.2 
มฐ.2 ข้อ 3 

คณะครู  บุคลากร
ทางการศึกษา น า
ความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  80 

คณะครู  บุคลากร
ทางการศึกษา น า
ความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  85 

คณะครู  บุคลากร
ทางการศึกษา น า
ความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาและประยุกต์ใช้
ในการพัฒนากิจกรรม
การเรยีนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  90 

10,000 
บุคลากร 

3.พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

-ประชุม แต่งตั้ง
คณะกรรมการ เพื่อ
วางแผนการพัฒนา 
-ก าหนดมาตรฐาน

-ชุมชน ครู บุคลากร 
และนักเรียนมสี่วน
ร่วมในระบบประกัน
คุณภาพภายใน         

มฐ. 4 โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่มี
คุณภาพ 

โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่มี
คุณภาพ 

โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ 90 

10,000 
วิชาการ 
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สถานศึกษา 
-นิเทศ ก ากับ และ 
ติดตาม 

-โรงเรียนมีระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายในที่มีคณุภาพ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1.การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจดัการ 
 

4.พัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษา 

-พัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น 

-พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู ้
-พัฒนา
นวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู ้
-บันทึกผลและส่ง
ต่อข้อมูลนักเรียน 

-โรงเรียนมีหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรยีนและท้องถิ่น
ร้อยละ 75 
-สถานศึกษามี
หลักสตูรที่เหมาะสม
กับผู้เรยีนและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 

มฐ. 3 โรงเรียนมีหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรยีนและท้องถิ่น
ร้อยละ 90 
 

โรงเรียนมีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่นร้อยละ 
95 
 

โรงเรียนมีหลักสูตรที่
เหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่นร้อยละ 
100 
 

 1,000 
วิชาการ 
 

5.สัมมนา
วิชาการ 

-การจัดสมัมนา
วิชาการ  
-สรุปผลการจัด
การศึกษาในปี
การศึกษา  
-ก าหนดแนวทาง
การจัดการเรยีนการ

-ผู้บริหาร ครู และ
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 
40 คน มีส่วนร่วมใน
การคิด ร่วมมือ
ก าหนดแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน 

มฐ. 2 ข้อ 2 ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 
ร้อยละ 90 

ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 95 

ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 100 

5,000 
วิชาการ 
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สอนประจ าปี
การศึกษา  
-การปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา  

-ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1.การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจดัการ 
 

6.วัดและ
ประเมินผล
ตามหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 

-ประชุมผูเ้กี่ยวข้อง
วางแผนเลือก 
แบบปพ. 
-ด าเนินการจดัซื้อ/
จัดท าแบบ ปพ. และ
เอกสารส าคญับังคับ
แบบ ,วัสดุส านักงาน
ใช้งานวิชาการ 
-จ่ายแบบ ปพ. ให้
ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ 

-โรงเรียนมีแบบ ปพ.
ต่างๆใช้ครบ 
ทุกช้ันเรียน 
-ครูจัดท าแบบ ปพ.
ต่างๆได้ถูกต้อง 
และเป็นปจัจุบัน 
-โรงเรียนมีการ
จัดเก็บข้อมลู 
ทางการเรียนเป็น
ระบบ 

มฐ. 1 
มฐ. 2 ข้อ 2.3 

มฐ. 3 
มฐ. 4 

 

ครูจัดท าแบบ ปพ.
ต่างๆได้ถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 85 

ครูจัดท าแบบ ปพ.
ต่างๆได้ถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 90 

ครูจัดท าแบบ ปพ.
ต่างๆได้ถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 100 

10,000 
วิชาการ 
 

7.พัฒนา
นักเรียนท่ีมี
ความจ าเป็น
พิเศษ 

-คัดกรองนักเรียน
เป็นรายบุคคล  
ผลิตสื่อ 
-จัดท าแผนการ

นักเรียนท่ีพิการ/
นักเรียนท่ีมีความ
จ าเป็นพิเศษ 
ร้อยละ 95 ไดร้ับ

มฐ. 1  
มฐ. 2 
มฐ. 3  
มฐ. 4 

นักเรียนท่ีพิการ/
นักเรียนท่ีมีความ
จ าเป็นพิเศษ 
ร้อยละ 100 ไดร้ับ

นักเรียนท่ีพิการ/
นักเรียนท่ีมีความ
จ าเป็นพิเศษ 
ร้อยละ 100 ไดร้ับ

นักเรียนท่ีพิการ/
นักเรียนท่ีมีความ
จ าเป็นพิเศษ 
ร้อยละ 100 ไดร้ับการ

80,000 
วิชาการ 
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เรียนนักเรียนเรียน
ร่วม 
-ด าเนินกิจกรรม
ตามแผนการสอนที่
ก าหนดไว ้

การพัฒนาท่ีเพิ่มขึ้น 
 

การพัฒนาท่ีเพิ่มขึ้น 
 

การพัฒนาท่ีเพิ่มขึ้น 
 

พัฒนาท่ีเพิ่มขึ้น 
 

8.ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ใน
โรงเรียน 

-เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ให้กับโรงเรียนโดย
การปลูกต้นไม้และ
จัดสวนหย่อม 

โรงเรียน มีที่พ้ืนท่ีสี
เขียว และตดิตั้งกัน
สาดบริเวณทางเดิน
ให้กับอาคารเรยีน 

มฐ. 2 ข้อ 2.4 โรงเรียนวดัหนองตา
งูมีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่ม
มากขึ้น สวยงาม รม่
รื่น และนักเรียนม ี

โรงเรียนวดัหนองตา
งูมีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่ม
มากขึ้น สวยงาม รม่
รื่น และนักเรียนม ี

โรงเรียนวดัหนองตางู
มีพื้นท่ีสีเขียวเพิ่มมาก
ขึ้น สวยงาม ร่มรื่น 
และนักเรียนมีความ 

100,000 
บริหารทั่วไป 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1.การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจดัการ 
 

8.ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ใน
โรงเรียน(ต่อ) 

-ติดตั้งกันสาด
บริเวณทางเดิน
ให้กับอาคารเรยีน
และอาคารประกอบ 

และอาคารประกอบ
ส าหรับให้นักเรียน
เล่นในเวลาว่าง 

 ความสะดวกใน
การเดินทาง
ระหว่างเรียน 

ความสะดวกใน
การเดินทาง
ระหว่างเรียน 

สะดวกในการ
เดินทางระหว่าง
เรียน 

 

9.ประชุม
กรรมการ
สถานศึกษา 

-การจัดการประชุม
กรรมการ
สถานศึกษา 
-สรุปผลการจัด
การศึกษาในปี
การศึกษา  
 

-ผู้บริหาร ครู และ
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 
40 คน มีส่วนร่วมใน
การคิด ร่วมมือ
ก าหนดแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน 

มฐ. 2 ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 
ร้อยละ 90 

ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 95 

ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 100 

6,000 
บริหารทั่วไป 
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  -ความร่วมมือในการ

ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 

10.ค่า
สาธารณูปโภค 

-ค่าไฟฟ้า 
-ค่าน้ าประปา 
-ค่าโทรศัพท์ 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
-ค่าอากรแสตมป ์
-ค่าพาหนะเดินทาง
ไปราชการ 

โรงเรียนวดัหนองตา
งูมีการบริหาร
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

มฐ. 2 โรงเรียนวดัหนองตางู
ร้อยละ 100 มี
งบประมาณจัดการ
ค่าสาธารณูปโภค 

 

โรงเรียนวดัหนองตางู
ร้อยละ 100 มี
งบประมาณจัดการค่า
สาธารณูปโภค 

 

โรงเรียนวดัหนองตางู
ร้อยละ 100 มี
งบประมาณจัดการค่า
สาธารณูปโภค 

 

500,000 
งบประมาณ 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1.การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจดัการ 
 

11.พัฒนางาน
การเงินและ
พัสด ุ

ด าเนินการจัดซื้อ
วัสดุส านักงาน 

โรงเรียนวดัหนองตา
งูมีการจัดเก็บงานให้
มีคุณภาพสามารถ
ค้นงานได ้

มฐ. 2 โรงเรียนจัดเก็บ
เอกสารเป็นระเบียบ
เข้าแฟ้มงานเป็น
หมวดหมู่ สามารถ
ค้นคว้าและ
ตรวจสอบไดส้ะดวก
รวดเร็วไดร้้อยละ 90 

โรงเรียนจัดเก็บ
เอกสารเป็นระเบียบ
เข้าแฟ้มงานเป็น
หมวดหมู่  สามารถ
ค้นคว้าและตรวจสอบ
ได้สะดวกรวดเร็วได้
ร้อยละ 95 

โรงเรียนจัดเก็บเอกสาร
เป็นระเบียบเข้าแฟ้ม
งานเป็นหมวดหมู่  
สามารถค้นคว้าและ
ตรวจสอบไดส้ะดวก
รวดเร็วไดร้้อยละ 100 
 

20,000 
งบประมาณ 
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12.ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ ฯ 

จัดการในการ
ซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภณัฑ์ สิ่งก่อสร้าง
ที่ช ารุด 

โรงเรียนวดั 
หนองตางู   
มีการบรหิารจดัการ
อย่างมีคุณภาพ 
 

มฐ. 2 โรงเรียนวดั 
หนองตางู  มี
งบประมาณในการ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์-
สิ่งก่อสร้างครบถ้วน 
ร้อยละ 90 

โรงเรียน 
วัดหนองตางู   
มีงบประมาณในการ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์-
สิ่งก่อสร้างครบถ้วน 

ร้อยละ 95 

โรงเรียน 
วัดหนองตางู   
มีงบประมาณในการ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์-
สิ่งก่อสร้างครบถ้วน 

ร้อยละ 100 

80,000
งบประมาณ 
 
 

13.ธุรการ
ส านักงาน 

จัดซื้ออุปกรณ์ใน
ส านักงาน 

1.มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
ใช้ในงานธุรการ/งาน
สารบรรณท่ีเพียงพอ 
2.มีการใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 
3.โรงเรียนวัดหนองตางู
มีระบบงานธุรการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มฐ. 2 มีวัสดุอุปกรณส์ าหรับ
ใช้ในงานธุรการ/งาน
สารบรรณที่เพียงพอ 
และใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า ร้อยละ 
100 
 

มีวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับใช้ในงาน
ธุรการ/งานสาร
บรรณที่เพียงพอ 
และใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า ร้อยละ 
100 
 

มีวัสดุอุปกรณส์ าหรับ
ใช้ในงานธุรการ/งาน
สารบรรณที่เพียงพอ 
และใช้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า ร้อยละ 100 
 

20,000 
บริหารทั่วไป 
 

  

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1.การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจดัการ 
 

14.เผยแพร่
ข่าวสาร 

-จัดท าวารสาร 
-จัดท าแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์
โรงเรียน 

- ผู้ปกครองนักเรียน
และคณะครูมีความ
เข้าใจตรงกัน 
- ผู้ปกครองนักเรียน
ทราบความ

มฐ. 2 ข้อ 
2.2,2.3,2.4 

ผู้ปกครองนักเรยีน
ทราบความ
เคลื่อนไหวเรื่องการ
จัดกิจกรรมใน
โรงเรียน ร้อยละ 

ผู้ปกครองนักเรยีน
ทราบความ
เคลื่อนไหวเรื่องการ
จัดกิจกรรมใน
โรงเรียน ร้อยละ 

ผู้ปกครองนักเรยีน
ทราบความเคลื่อนไหว
เรื่องการจัดกจิกรรม
ในโรงเรียน ร้อยละ 
100 

10,000 
บริหารทั่วไป 
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เคลื่อนไหวเรื่องการ
จัดกิจกรรมใน
โรงเรียน 

100 100 

15.งาน
อนามัย
โรงเรียน/ 
ทันตกรรม 

-วางแผนด าเนินงาน  
-ช่ังน้ าหนัก  วัด
ส่วนสูง 
-จัดซื้อเวชภัณฑ ์
-จัดซื้อสบู่เหลวล้าง
มือ  
-วัดสมรรถภาพ 
ทางกาย 

1.มีเวชภัณฑ์ประจ า
ห้องพยาบาลตลอด
ปีงบประมาณ 
2.นักเรียนท่ีเจ็บป่วย
หรือไดร้ับอุบัติเหตุ
ได้รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
3.ห้องพยาบาล
สามารถใช้เป็นสถานท่ี
พักให้กับนักเรียนที่
เจ็บป่วย 
ได้ตลอด 
4.สมรรถภาพของ
นักเรียน 

มฐ. 1 ข้อ 1.2.4 1.นักเรียนทุกคน
ได้รับบริการจากห้อง
พยาบาลในกรณี
เจ็บป่วย หรือเกดิ
อุบัติเหตุ   
2.นักเรียนทุกคน
ได้รับการช่ังน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง ปีละ 2 
ครั้ง  และมภีาวะ
โภชนาการในเกณฑ์
ปกติ  ร้อยละ  80 
และได้รับการวัด
สมรรถภาพทางกาย
อย่างน้อยปีละ  
1  ครั้ง 

1.นักเรียนทุกคน
ได้รับบริการจากห้อง
พยาบาลในกรณี
เจ็บป่วย หรือเกดิ
อุบัติเหตุ   
2.นักเรียนทุกคน
ได้รับการช่ังน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง ปีละ 2 
ครั้ง  และมภีาวะ
โภชนาการในเกณฑ์
ปกติ  ร้อยละ  85 
และได้รับการวัด
สมรรถภาพทางกาย
อย่างน้อยปีละ  
1  ครั้ง 

1.นักเรียนทุกคนไดร้ับ
บริการจากห้อง
พยาบาลในกรณี
เจ็บป่วย หรือเกดิ
อุบัติเหตุ   
2.นักเรียนทุกคนไดร้ับ
การชั่งน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง ปีละ 2 ครั้ง  
และมภีาวะโภชนาการ
ในเกณฑ์ปกติ  ร้อยละ  
90 และได้รับการวัด
สมรรถภาพทางกาย
อย่างน้อยปีละ  
1  ครั้ง 

7,000 
บริหารทั่วไป 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
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1.การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจดัการ 
 

16.สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม (วัน
ส าคัญ) 

ด าเนินงานตาม
โครงการ 

วันวชิราวุธ (ร.6) 

- วันพ่อแห่งชาติ 
- วันครสิตม์าส 

- วันปีใหม ่

- วันไหว้คร ู

- วันสุนทรภู่ ,  
วันต่อต้านยาเสพติด
โลก, วันภาษาไทย 

- วันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ 
- วันเข้าพรรษา 

- วันแม่แห่งชาต ิ

- วันเด็กแห่งชาติ 
- วันประชุม
ผู้ปกครอง 
- วันส าเร็จการศึกษา 

-นักเรียนร้อยละ 80 
เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวันส าคญัต่าง 
ๆ ของไทย 
-นักเรียนร้อยละ 80 
เห็นคุณคา่ของวัน
ส าคัญตามวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย และภมูิ
ปัญญาไทย 
-นักเรียนร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย และภมูิ
ปัญญาไทย 

มฐ. 1 ข้อ 1.2   -นักเรียนร้อยละ 
80 เห็นคุณค่าของ
วันส าคัญตาม
วัฒนธรรม ประเพณี
ไทย และภูมิปญัญา
ไทย 
 

  -นักเรียนร้อยละ 
85 เห็นคุณค่าของ
วันส าคัญตาม
วัฒนธรรม ประเพณี
ไทย และภูมิปญัญา
ไทย 
 

  -นักเรียนร้อยละ 90 
เห็นคุณคา่ของวัน
ส าคัญตามวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย และภมูิ
ปัญญาไทย 
 

25,000 
บริหารทั่วไป 
 

17.อิ่มอร่อย
สารอาหาร
ครบครัน 

-จ้างเหมาท าอาหาร นักเรียนช้ันอนุบาล 
ถึงช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ได้
รับประทานอาหาร
กลางวันทุกวัน 

มฐ. 1 ข้อ 1.2.4 นักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ร้อยละ 
80 

นักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ร้อยละ 
85 

นักเรียนมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์ร้อยละ 90 
 

1,496,000 
บริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1.การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจดัการ 
 

18.สนับสนุน
การจัด
การศึกษา
เดินทาง 
 

-  จ้างเหมารถรับ-
ส่งนักเรียน 

นักเรียนในการ
บริการในพื้นที่เขต
บริการและนอกเขต
บริการ ร้อยละ 75  
ได้รับการบริการ
รับส่งที่มีคณุภาพ 

มฐ. 2 ข้อ 2.4 นักเรียนในการ
บริการในพื้นที่เขต
บริการและนอกเขต
บริการ ร้อยละ 75  
ได้รับการบริการ
รับส่งที่มีคณุภาพ 

นักเรียนในการ
บริการในพื้นที่เขต
บริการและนอกเขต
บริการ ร้อยละ 80  
ได้รับการบริการ
รับส่งที่มีคณุภาพ 

นักเรียนในการบริการ
ในพื้นที่เขตบริการ
และนอกเขตบริการ 
ร้อยละ 85  ไดร้ับการ
บริการรบัส่งที่มี
คุณภาพ 

500,000 
บริหารทั่วไป 
 
 

19.เงินทุน
หมุนเวียน
ส่งเสริมผลผลิต
เพื่อโครงการ
อาหารกลางวัน 

-  กิจกรรมฐาน
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง 
- จัดนิทรรศการน า
เสนิผลงาน 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 80 
มีความรูด้้านการท า
เกษตรตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มฐ. 1 ข้อ 1.2.4 
มฐ. 2 ข้อ 2.2,4 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 
85 มีภาวะ
โภชนาการดีขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 90 
มีภาวะโภชนาการดี
ขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 100 
มีภาวะโภชนาการดี
ขึ้น 

1,000 
บริหารงานท่ัวไป 

 20. เด็กไทย
แก้มใสใน
โรงเรียนวดั
หนองตาง ู

-กิจกรรม อย. น้อย
ของโรงเรียน 
-กิจกรรมตรวจ
สุขภาพประจ าเดือน 
-กิจกรรมศึกษาการ
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
-กิจกรรมดูงาน
โรงเรียนชาวนา 
-กิจกรรมhappy life 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางู มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ 
ขยัน อดทน 
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และ
น าผลผลติไป
ประกอบอาหาร

มฐ. 1 ข้อ 1.2.4 นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 
85 มีภาวะ
โภชนาการดีขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 90 
มีภาวะโภชนาการดี
ขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 100 
มีภาวะโภชนาการดี
ขึ้น 

52,865 
บริหารงานท่ัวไป 
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healthcare 
-กิจกรรมชุมชนร่วม
ใจให้ความรู้สู่นักเรียน 

กลางวัน มีภาวะ
โภชนาการดีขึ้น 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

2.การพัฒนา
คุณภาพครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
 

1.จัดหา
บุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู ้

จ้างครูจ านวน  1 
คน และ บุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน 1 คน  

โรงเรียนวดั 
หนองตางูจัดการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 

มฐ. 2 ข้อ 2.2,3 ครูโรงเรียนวัด 
หนองตางูจัดการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพ ร้อยละ 90 

ครูโรงเรียนวัด 
หนองตางูจัดการ
เรียนการสอนที่มี
คุณภาพ ร้อยละ 95 

ครูโรงเรียนวัด 
หนองตางูจัดการเรียน
การสอนที่มีคณุภาพ 
ร้อยละ 100 

403,200 
บุคลากร 

2.พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

-กิจกรรมศึกษาดู
งานภายนอก
สถานศึกษา 
-กิจกรรมเสรมิสร้าง
ก าลังใจบุคลากร 

คณะครู  บุคลากร
ทางการศึกษา น า
ความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มฐ. 2 ข้อ 2.2,3 คณะครู  บุคลากร
ทางการศึกษา น า
ความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  90 

คณะครู  บุคลากร
ทางการศึกษา น า
ความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  95 

คณะครู  บุคลากร
ทางการศึกษา น า
ความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาและประยุกต์ใช้
ในการพัฒนากิจกรรม
การเรยีนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ  100 

10,000 
บุคลากร 
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 3.พัฒนา

กระบวนการ
จัดการเรียนรู้สู่
ห้องเรียน   

จัดสรร
งบประมาณ
เพื่อให้นักเรียน
ทุกช้ันเรียนได้มี
สื่อประกอบ  
การเรียนรู้ 
 

-ครูผู้สอนทุกชั้น
เรียนร้อยละ100 

 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
-ครูและนักเรียนมี
สื่อประกอบการ
เรียนรู ้

มฐ. 2 ข้อ 2.2 
มฐ. 3 ข้อ 1,2,3 

-ครูผู้สอนทุกชั้น
เรียน ร้อยละ100 

 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

 

-ครูผู้สอนทุกชั้น
เรียน ร้อยละ100 

 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

 

-ครูผู้สอนทุกชั้น
เรียน ร้อยละ 100   

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

 

152,400 
วิชาการ 
 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

2.การพัฒนา
คุณภาพครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
 

4.สัมมนา
วิชาการ 

-การจัดสมัมนา
วิชาการ  
-สรุปผลการจัด
การศึกษาในปี
การศึกษา  
-ก าหนดแนวทาง
การจัดการเรยีนการ
สอนประจ าปี
การศึกษา  
-การปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา  

-ผู้บริหาร ครู และ
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 
40 คน มีส่วนร่วมใน
การคิด ร่วมมือ
ก าหนดแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน 
-ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน

มฐ. 3 ข้อ 1,2,3 ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 
ร้อยละ 90 

ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 95 

ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 100 

5,000 
วิชาการ 
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การสอนอย่างมี
คุณภาพ 

5.ค่า
สาธารณูปโภค 

-ค่าไฟฟ้า 
-ค่าน้ าประปา 
-ค่าโทรศัพท์ 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
-ค่าอากรแสตมป ์
-ค่าพาหนะเดินทาง
ไปราชการ 

โรงเรียนวดัหนองตา
งูมีการบริหาร
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

มฐ. 2 โรงเรียนวดัหนองตางู
ร้อยละ 100 มี
งบประมาณจัดการ
ค่าสาธารณูปโภค 

 

โรงเรียนวดัหนองตางู
ร้อยละ 100 มี
งบประมาณจัดการค่า
สาธารณูปโภค 

 

โรงเรียนวดัหนองตางู
ร้อยละ 100 มี
งบประมาณจัดการค่า
สาธารณูปโภค 

 

500,000 
งบประมาณ 

 
 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

2.การพัฒนา
คุณภาพครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
 

6.พัฒนางาน
การเงินและ
พัสด ุ

ด าเนินการจัดซื้อ
วัสดุส านักงาน 

โรงเรียนวดัหนองตา
งูมีการจัดเก็บงานให้
มีคุณภาพสามารถ
ค้นงานได ้

มฐ. 2 โรงเรียนจัดเก็บ
เอกสารเป็นระเบียบ
เข้าแฟ้มงานเป็น
หมวดหมู่ สามารถ
ค้นคว้าและ
ตรวจสอบไดส้ะดวก

โรงเรียนจัดเก็บ
เอกสารเป็นระเบียบ
เข้าแฟ้มงานเป็น
หมวดหมู่  สามารถ
ค้นคว้าและตรวจสอบ
ได้สะดวกรวดเร็วได้

โรงเรียนจัดเก็บเอกสาร
เป็นระเบียบเข้าแฟ้ม
งานเป็นหมวดหมู่  
สามารถค้นคว้าและ
ตรวจสอบไดส้ะดวก
รวดเร็วไดร้้อยละ 100 

20,000 
งบประมาณ 
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รวดเร็วไดร้้อยละ 90 ร้อยละ 95  

7.ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ ฯ 

จัดการในการ
ซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภณัฑ์ สิ่งก่อสร้าง
ที่ช ารุด 

โรงเรียนวดั 
หนองตางู   
มีการบรหิารจดัการ
อย่างมีคุณภาพ 
 

มฐ. 2  โรงเรียนวดั 
หนองตางู  มี
งบประมาณในการ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์-
สิ่งก่อสร้างครบถ้วน 
ร้อยละ 90 

โรงเรียน 
วัดหนองตางู   
มีงบประมาณในการ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์-
สิ่งก่อสร้างครบถ้วน 

ร้อยละ 95 

โรงเรียน 
วัดหนองตางู   
มีงบประมาณในการ
ซ่อมแซมครภุณัฑ์-
สิ่งก่อสร้างครบถ้วน 

ร้อยละ 100 

50,000 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
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3.การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ในระดับ
การศึกษาภาค
บังคับ 
 

1.พัฒนาระบบ
ประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

-ประชุม แต่งตั้ง
คณะกรรมการ เพื่อ
วางแผนการพัฒนา 
-ก าหนดมาตรฐาน
สถานศึกษา 
-นิเทศ ก ากับ และ 
ติดตาม 

-ชุมชน ครู บุคลากร 
และนักเรียนมสี่วน
ร่วมในระบบประกัน
คุณภาพภายใน         
-โรงเรียนมีระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายในที่มีคณุภาพ 

มฐ. 4 โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละ 80 

โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละ 85 

โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ 90 

10,000 
วิชาการ 

2.ค่ายยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
8 กลุ่มสาระ 

-ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
ผู้เรยีนให้สูงข้ึนทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
-ยกระดับของการ
ทดสอบระดับชาติ
ให้สูงข้ึน O-NET 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนช้ัน ป.3  ป.6  
และ ม.3 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 ในทุก 
กลุ่มสาระ 

มฐ. 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนช้ัน ป.3  ป.6  
และ ม.3 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.2 ใน 5  
กลุ่มสาระหลัก 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนช้ัน ป.3  ป.6  
และ ม.3 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.5 ใน 5  
กลุ่มสาระหลัก 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนช้ัน ป.3  ป.6  
และ ม.3 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 4.8 ใน 5  
กลุ่มสาระหลัก 

5,000 
วิชาการ 

3.ค่ายบูรณา
การ 5 กลุ่ม
สาระ 

-จัดกิจกรรมตาม
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่ม
สาระ ได้แก่ 
คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์.สังคม
ศึกษา.ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 

นักเรียนโรงเรียนมี
ผลการเรยีนทุกกลุ่ม
สาระมีการพัฒนาใน
ระดับดีขึ้นไปและ
ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบระดับชาต ิ

มฐ. 1 
มฐ. 3 

นักเรียนร้อยละ 60 
มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
เรียน 

นักเรียนร้อยละ 70 
มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
เรียน 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
เจตคติทีด่ีต่อวิชาเรยีน 

15,000 
วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

3.การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ในระดับ
การศึกษาภาค
บังคับ 
 

4.สัมมนา
วิชาการ 

-การจัดสมัมนา
วิชาการ  
-สรุปผลการจัด
การศึกษาในปี
การศึกษา  
-ก าหนดแนวทาง
การจัดการเรยีนการ
สอนประจ าปี
การศึกษา  
-การปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา  

-ผู้บริหาร ครู และ
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 
40 คน มีส่วนร่วมใน
การคิด ร่วมมือ
ก าหนดแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน 
-ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 

มฐ. 3 ข้อ 1,2,3 ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 
ร้อยละ 90 

ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 95 

ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 100 

5,000 
วิชาการ 

5.English      
Camp 
 

- ค่ายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

 

-นักเรียนร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม English 

Camp 
-นักเรียนร้อยละ 80 
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

มฐ. 1 

มฐ. 2 

มฐ.3 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม English 
Camp 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ 90 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม English 
Camp 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ 95 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม English 
Camp 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนร้อยละ 100 

5,000 
วิชาการ 
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สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

3.การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ในระดับ
การศึกษาภาค
บังคับ 
 

6.ลูกเสือ
ส ารอง สามญั  
สามัญรุ่นใหญ ่

-ความรู้พื้นฐานใน
กิจกรรมลูกเสือตาม
ระดับชั้น 
-เข้าค่ายลูกเสือตาม
ระดับชั้น 

นักเรียนทุกระดับช้ัน 
ความเข้าใจใน
กิจกรรมลูกเสือ และ
น าไปใช้ได้จริง 
 

มฐ. 1 
มฐ. 3 

นักเรียนทุกระดับช้ัน 
มีความเข้าใจใน
กิจกรรมลูกเสือ และ
น าไปใช้ได้จริง 

ร้อยละ 80 

นักเรียนทุกระดับช้ัน 
มีความเข้าใจใน
กิจกรรมลูกเสือ และ
น าไปใช้ได้จริง 

ร้อยละ 85 

นักเรียนทุกระดับช้ัน 
ความเข้าใจในมีความ
เข้าใจในกิจกรรมลูกเสือ 
และน าไปใช้ได้จริง 

ร้อยละ 90 

41,500 
วิชาการ 

7.วัดและ
ประเมินผล
ตามหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 

-ประชุมผูเ้กี่ยวข้อง
วางแผนเลือก 
แบบปพ. 
-ด าเนินการจดัซื้อ/
จัดท าแบบ ปพ. และ
เอกสารส าคญับังคับ
แบบ ,วัสดุส านักงาน
ใช้งานวิชาการ 
-จ่ายแบบ ปพ. ให้
ผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ 

-โรงเรียนมีแบบ ปพ.
ต่างๆใช้ครบ 
ทุกช้ันเรียน 
-ครูจัดท าแบบ ปพ.
ต่างๆได้ถูกต้อง 
และเป็นปจัจุบัน 
-โรงเรียนมีการ
จัดเก็บข้อมลู 
ทางการเรียนเป็น
ระบบ 

มฐ. 1 
มฐ. 2 ข้อ 2.3 

มฐ. 3 
มฐ. 4 

 

ครูจัดท าแบบ ปพ.
ต่างๆได้ถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 85 

ครูจัดท าแบบ ปพ.
ต่างๆได้ถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 90 

ครูจัดท าแบบ ปพ.
ต่างๆได้ถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบัน 

ร้อยละ 100 

10,000 
วิชาการ 
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 8.พัฒนางาน   
 ทะเบียนนักเรยีน 

-จัดซื้อ ปพ.1 ปพ.2 
ปพ.3  สมุดทะเบียน 
หมึกพิมพ์  
-ด าเนินการจดัท า-
จ่ายใบ รบ นักเรียน 
ที่จบการศึกษา 
-สรุปผลและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 

โรงเรียนมีการ
จัดเก็บข้อมลู
ทางการเรียนเป็น
ระบบ 

มฐ. 1 
มฐ. 2 
มฐ. 3 
มฐ. 4 

จัดท าแบบ
รายงานแสดงผล/
รายงานผลการ
เรียนสะสมให้กับ
นักเรียน 

ร้อยละ 100 

จัดท าแบบ
รายงานแสดงผล/
รายงานผลการ
เรียนสะสมให้กับ
นักเรียน 

ร้อยละ 100 

จัดท าแบบรายงาน
แสดงผล/รายงาน
ผลการเรียนสะสม
ให้กับนักเรียน 

ร้อยละ 100 

5,000 
วิชาการ 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

3.การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ในระดับ
การศึกษาภาค
บังคับ 
 

9.แหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

-ส ารวจเส้นทาง  
ติดต่อประสานกับ
แหล่งเรียนรู้      
-ด าเนินการจ้างเหมา
รถไปแหล่งเรียนรู้ 
-สั่งอาหารและ
เครื่องดื่ม นัดหมาย
นักเรียน ให้
ผู้ปกครองมาส่งท่ี

-นักเรียนร้อยละ  
70 สามารถคิด
วิเคราะห์  คดิ
สังเคราะห์ได ้
-นักเรียนร้อยละ  
70 สามารถท า
แผนภาพความคิดได ้
 

มฐ. 1 
มฐ. 3 

-นักเรียนร้อยละ  
70  สามารถคิด
วิเคราะห์  คดิ
สังเคราะห์ได ้
-นักเรียนร้อยละ  
70  สามารถท า
แผนภาพความคิด
ได ้

-นักเรียนร้อยละ  
75  สามารถคิด
วิเคราะห์  คดิ
สังเคราะห์ได ้
-นักเรียนร้อยละ  
75  สามารถท า
แผนภาพความคิดได ้
 

-นักเรียนร้อยละ  80  
สามารถคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะหไ์ด ้
-นักเรียนร้อยละ  80  
สามารถท าแผนภาพ
ความ 
คิดได ้
 

50,000 
วิชาการ 
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โรงเรียน 
-เดินทางไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

 

10. โรงเรียนดี
ศรีต าบล 
 

-กิจกรรมธรรมะ
สวัสด ี

-กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม 

-กิจกรรม
นิทรรศการความรู้
วันส าคัญทาง
ศาสนา 

-กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ประจ าสัปดาห ์

นักเรียน ร้อยละ 80 
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปฏิบัติตน
เป็นพุทธศานิกชนท่ีดี 

มฐ. 1 
มฐ. 2 
มฐ. 3 
มฐ. 4 

 

นักเรียน ร้อยละ 80 
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปฏิบัติตน
เป็นพุทธศานิกชน 
ที่ด ี

นักเรียน ร้อยละ 85 
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปฏิบัติตน
เป็นพุทธศานิกชน 
ที่ด ี

นักเรียน ร้อยละ 90 มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปฏิบัติตน
เป็นพุทธศานิกชนท่ีดี 

8,000 
วิชาการ 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
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3.การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ในระดับ
การศึกษาภาค
บังคับ 
 

11.ห้องสมุด
ต้นแบบมีชีวิต 

-กิจกรรมซ่อม
หนังสือด้วยตนเอง 
-กิจกรรมยอดกวี 
คนเก่ง 
-กิจกรรมเล่าเรื่อง
จากการอ่าน 
-กิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด  ฯลฯ 

-นักเรียน ครู และ
ชุมชน ร้อยละ75 
ได้ใช้ห้องสมุด 

-ห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มี
มาตรฐาน 3 ดี 

มฐ. 1 
มฐ. 2 
มฐ. 3 
มฐ. 4 

-นักเรียน ครู 
และชุมชน ร้อย
ละ75 ได้ใช้
ห้องสมุด 

 

-นักเรียน ครู และ
ชุมชน ร้อยละ80 
ได้ใช้ห้องสมุด 

 

-นักเรียน ครู และ
ชุมชน ร้อยละ85 
ได้ใช้ห้องสมุด 

 

100,000 
วิชาการ 

12.พัฒนา
นักเรียนท่ีมี
ความจ าเป็น
พิเศษ 

-คัดกรองนักเรียน
เป็นรายบุคคล  
ผลิตสื่อ 
-จัดท าแผนการ
เรียนนักเรียนเรียน
ร่วม 
-ด าเนินกิจกรรม
ตามแผนการสอนที่
ก าหนดไว ้

นักเรียนท่ีพิการ/
นักเรียนท่ีมีความ
จ าเป็นพิเศษ 
ร้อยละ 95 ไดร้ับ
การพัฒนาท่ีเพิ่มขึ้น 
 

มฐ. 1 
มฐ. 3 

 

นักเรียนท่ีพิการ/
นักเรียนท่ีมีความ
จ าเป็นพิเศษ 
ร้อยละ 100 ไดร้ับ
การพัฒนาท่ีเพิ่มขึ้น 
 

นักเรียนท่ีพิการ/
นักเรียนท่ีมีความ
จ าเป็นพิเศษ 
ร้อยละ 100 ไดร้ับ
การพัฒนาท่ีเพิ่มขึ้น 
 

นักเรียนท่ีพิการ/
นักเรียนท่ีมีความ
จ าเป็นพิเศษ 
ร้อยละ 100 ไดร้ับการ
พัฒนาท่ีเพิ่มขึ้น 
 

80,000 
วิชาการ 

13.พัฒนา
อัจฉริยภาพ
ผู้เรยีนสู่ความ
เป็นเลิศ 
(ศิลปหัตถกรร
ม) 

ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะความสามารถ
ทางวิชาการระดับเขต
พื้นที่การศึกษาระดับ
ภาพ และ
ระดับประเทศ 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูเข้าร่วม
แข่งขันทักษะ
ความสามารถทาง
วิชาการมีผลงาน
เพิ่มขึ้น 

มฐ. 1 
มฐ. 3 

 

นักเรียนร้อยละ 85 
ของนักเรียนมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการและกจิกรรม
สร้างสรรค์ต่างๆ 

นักเรียนร้อยละ 90 
ของนักเรียนมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการและ
กิจกรรมสร้างสรรค์
ต่างๆ 

นักเรียนร้อยละ 95 
ของนักเรียนมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการและกิจกรรม
สร้างสรรคต์่างๆ 

20,000 
วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

3.การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ในระดับ
การศึกษาภาค
บังคับ 
 

14.การจัดการ
เรียนการสอน
ในรูปแบบสอง
ภาษา(EBE) 

กิจกรรมจดัการ
เรียนการสอนใน
รูปแบบสองภาษา 
-ใบงานกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู ้
-การผลติสื่อใช้สื่อ
การสอน 

นักเรียนร้อยละ 60 
ในระดับชั้น ป.1,2,4 
และ 5 สามารถ
เรียนรู้ในการจัด
เรียนการสอนใน
รูปแบบสองภาษา 
ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และศลิปะ  

มฐ. 1 
มฐ. 3 

 

นักเรียนร้อยละ 85 
ในระดับชั้น ป.1,2,4 
และ 5 สามารถ
เรียนรู้ในการจัด
เรียนการสอนใน
รูปแบบสองภาษา 
ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และศลิปะ 

นักเรียนร้อยละ 90 
ในระดับชั้น ป.1,2,4 
และ 5 สามารถ
เรียนรู้ในการจัด
เรียนการสอนใน
รูปแบบสองภาษา 
ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และศลิปะ 

นักเรียนร้อยละ 95 
ในระดับชั้น ป.1,2,4 
และ 5 สามารถเรยีนรู้
ในการจัดเรียนการ
สอนในรูปแบบสอง
ภาษา ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษา และศลิปะ 

 

15,000 
วิชาการ 

15. จัดหา
อุปกรณ์กีฬา    

- ซื้ออุปกรณ์กีฬา 
 

- โรงเรียนมีอุปกรณ์
กีฬาเพียงพอ 

-นักเรียนเล่นกีฬาได้
ถูกต้องตามกฎ กติกา 

-นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรง 

มฐ. 1 

มฐ. 2  
 

นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรง ร้อยละ 90 

นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรง ร้อยละ 95 

นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรง ร้อยละ 100 

10,000 
บริหารทั่วไป 

16.งานอนามัย
โรงเรียน/ 
ทันตกรรม 
 

-วางแผนด าเนินงาน  
-ช่ังน้ าหนัก  วัด
ส่วนสูง 
-จัดซื้อเวชภัณฑ ์

1.มีเวชภัณฑ์ประจ า
ห้องพยาบาลตลอด
ปีงบประมาณ 
2.นักเรียนท่ีเจ็บป่วย

มฐ. 1 ข้อ 1.2.4 1.นักเรียนทุกคน
ได้รับบริการจากห้อง
พยาบาลในกรณี
เจ็บป่วย หรือเกดิ

1.นักเรียนทุกคน
ได้รับบริการจากห้อง
พยาบาลในกรณี
เจ็บป่วย หรือเกดิ

1.นักเรียนทุกคนได้รับ
บริการจากห้อง
พยาบาลในกรณี
เจ็บป่วย หรือเกดิ

7,000 
บริการทั่วไป 
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-จัดซื้อสบู่เหลวล้าง
มือ  

หรือไดร้ับอุบัติเหตุ
ได้รับ 
 

อุบัติเหตุ   
 

อุบัติเหตุ   
 

อุบัติเหตุ   
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

3.การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ในระดับ
การศึกษาภาค
บังคับ 
 

16.งานอนามัย
โรงเรียน/ 
ทันตกรรม(ต่อ) 
 

-วัดสมรรถภาพ 
ทางกาย 

การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
3.ห้องพยาบาล
สามารถใช้เป็นสถานท่ี
พักให้กับนักเรียนที่
เจ็บป่วย 
ได้ตลอด 
4.สมรรถภาพของ
นักเรียน 

 2.นักเรียนทุกคน
ได้รับการช่ังน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง ปีละ 2 
ครั้ง  และมภีาวะ
โภชนาการในเกณฑ์
ปกติ  ร้อยละ  80 
และได้รับการวัด
สมรรถภาพทางกาย
อย่างน้อยปีละ  
1  ครั้ง 
 

2.นักเรียนทุกคน
ได้รับการช่ังน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง ปีละ 2 
ครั้ง  และมภีาวะ
โภชนาการในเกณฑ์
ปกติ  ร้อยละ  85 
และได้รับการวัด
สมรรถภาพทางกาย
อย่างน้อยปีละ  
1  ครั้ง 

2.นักเรียนทุกคนได้รับ
การชั่งน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง ปีละ 2 ครั้ง  
และมภีาวะโภชนาการ
ในเกณฑ์ปกติ  ร้อยละ  
90 และไดร้ับการวัด
สมรรถภาพทางกาย
อย่างน้อยปีละ  
1  ครั้ง 

 

17.พัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

-ประชุม แต่งตั้ง
คณะกรรมการ เพื่อ
วางแผนการพัฒนา 
-ก าหนดมาตรฐาน
สถานศึกษา 

-ชุมชน ครู บุคลากร 
และนักเรียนมสี่วน
ร่วมในระบบประกัน
คุณภาพภายใน         
-โรงเรียนมีระบบ

มฐ. 4 โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่มี
คุณภาพ 

โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่มี
คุณภาพ 

โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ 90 

10,000 
วิชาการ 
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-นิเทศ ก ากับ และ 
ติดตามการ
ด าเนินงานของ
สถานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 
 

ประกันคณุภาพ
ภายในที่มีคณุภาพ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

3.การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ในระดับ
การศึกษาภาค
บังคับ 
 

18. วิถี
ประชาธิปไตย 

-กิจกรรมสภา
นักเรียน 
-กิจกรรมดเีจจูเนยีร ์
-กิจกรรมเด็กดีศรี
ชมพูแสด 

นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการ
เป็นผู้น าผู้ตามใน
ระบอบประชาธิปไตย 
เคารพรักษาสิทธิ 
หน้าท่ี เสรภีาพของ
ตนเองและของผู้อื่น  

มฐ. 1 ข้อ 1.2 
มฐ. 3 ข้อ 2 

นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการ
เป็นผู้น าผู้ตามใน
ระบอบประชาธิปไตย 
ร้อยละ 85 

นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการ
เป็นผู้น าผู้ตามใน
ระบอบประชาธิปไตย 
ร้อยละ 90 

นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการ
เป็นผู้น าผู้ตามใน
ระบอบประชาธิปไตย 
ร้อยละ 95 

2,000 
บริหารทั่วไป 

19.หนึ่งกีฬาใน
ฝัน 

-รับสมัครและคัดตัว
นักกีฬา 
-ฝึกซ้อมหลังเลิก
เรียน 
-แข่งขันนอกสถานท่ี 

นักกีฬาทุกรุ่นมี
ศักยภาพและชนะ
การแข่งขันในระดับ
ที่สูงข้ึน 

มฐ. 1 ข้อ 1.2.4 
 

นักกีฬาทุกรุ่นมี
ศักยภาพและชนะ
การแข่งขันในระดับ
ที่สูงข้ึน ร้อยละ 80 

นักกีฬาทุกรุ่นมี
ศักยภาพและชนะ
การแข่งขันในระดับ
ที่สูงข้ึน ร้อยละ 85 

นักกีฬาทุกรุ่นมี
ศักยภาพและชนะการ
แข่งขันในระดับที่
สูงขึ้น ร้อยละ 90 

10,000 
บริหารทั่วไป 
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20.กีฬาคณะส ี -แต่งตั้งประชุม

กรรมการ
ผู้เกี่ยวข้อง 
-แบ่งกลุ่มสี  
จัดท าคู่มือ 
-การจัดกีฬาคณะส ี
จัดสัปดาห์กีฬาคณะ
สีและจัดการแข่งขัน 

เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงออกตามความ
ถนัดความสามารถ
ด้านกิจกรรมกีฬา/
นันทนาการ 
 

 นักเรียนได้
แสดงออกตามความ
ถนัดความสามารถ
ด้านกิจกรรมกีฬา/
นันทนาการ 
ร้อยละ 85 

นักเรียนได้
แสดงออกตามความ
ถนัดความสามารถ
ด้านกิจกรรมกีฬา/
นันทนาการ 
ร้อยละ 90 

นักเรียนได้แสดงออก
ตามความถนดั
ความสามารถดา้น
กิจกรรมกีฬา/
นันทนาการ 
ร้อยละ 95 

20,000 
บริหารทั่วไป 

 
 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

3.การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ในระดับ
การศึกษาภาค
บังคับ 
 

21.สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม (วัน
ส าคัญ) 

ด าเนินงานตาม
โครงการ 

วันวชิราวุธ (ร.6) 

- วันพ่อแห่งชาติ 
- วันครสิตม์าส 

- วันปีใหม ่

- วันไหว้คร ู

- วันสุนทรภู่ ,  
วันต่อต้านยาเสพติด

-นักเรียนร้อยละ 80 
เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวันส าคญัต่าง 
ๆ ของไทย 
-นักเรียนร้อยละ 80 
เห็นคุณคา่ของวัน
ส าคัญตามวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย และภมูิ
ปัญญาไทย 

มฐ. 1 ข้อ 1.2   -นักเรียนร้อยละ 
85 เห็นคุณค่าของ
วันส าคัญตาม
วัฒนธรรม ประเพณี
ไทย และภูมิปญัญา
ไทย 
 

  -นักเรียนร้อยละ 
90 เห็นคุณค่าของ
วันส าคัญตาม
วัฒนธรรม ประเพณี
ไทย และภูมิปญัญา
ไทย 
 

  -นักเรียนร้อยละ 95 
เห็นคุณคา่ของวัน
ส าคัญตามวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย และภมูิ
ปัญญาไทย 
 

25,000 
บริหารทั่วไป 
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โลก, วันภาษาไทย 

- วันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ 
- วันเข้าพรรษา 

- วันแม่แห่งชาต ิ

- วันเด็กแห่งชาติ 
- วันประชุม
ผู้ปกครอง 
- วันส าเร็จการศึกษา 

-นักเรียนร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย และภมูิ
ปัญญาไทย 

22.ระบบดูแล
และช่วยเหลือ
นักเรียน 

-ส ารวจข้อมลู
นักเรียนรายบุคคล 
-ศึกษานักเรียนเป็น
รายกรณ ี
 

นักเรียนได้รู้จัก
ตนเองมากขึ้น มีที่
ปรึกษาท่ีดี และมี
แนวทางในการ 

มฐ. 2 ข้อ 2,3 นักเรียนได้รู้จัก
ตนเองมากขึ้น มีที่
ปรึกษาท่ีดี และมี
แนวทางในการ 

นักเรียนได้รู้จัก
ตนเองมากขึ้น มีที่
ปรึกษาท่ีดี และมี
แนวทางในการ 

นักเรียนได้รู้จักตนเอง
มากข้ึน มีที่ปรึกษาท่ีดี 
และมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่ดี และ
ถูกต้อง ร้อยละ 90 

3,000 
บริหารทั่วไป 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

3.การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ในระดับ
การศึกษาภาค
บังคับ 
 

22.ระบบดูแล
และช่วยเหลือ
นักเรียน(ต่อ) 

-ให้ค าปรึกษาออก
เยี่ยมบ้าน 
-ส ารวจวิเคราะห์
ปัญหานักเรียน 
-ส ารวจความสนใจ
ของนักเรียน 

แก้ปัญหาที่ดี และ
ถูกต้อง ร้อยละ 80 

 แก้ปัญหาที่ดี และ
ถูกต้อง ร้อยละ 80 

แก้ปัญหาที่ดี และ
ถูกต้อง ร้อยละ 85 

 

 



71 

 
23.ร้านค้า
สหกรณ์
โรงเรียน 

-เปิดรับสมาชิกใหม ่
-กิจกรรมสหกรณ ์
-จ าหน่ายสินค้า 
-บันทึกรายได ้
-ปันผลคืนแก่
สมาชิก 

-นักเรียน รู้จักการ
ออมและประหยัด 

-นักเรียนร้อยละ 
100 ที่เป็นสมาชิก
ได้รับผลก าไรจาก
การปันผล 

มฐ. 1 ข้อ 1.6 -นักเรียนร้อยละ 
85  รู้จักการออม
และประหยัด 
 

-นักเรียนร้อยละ 
90   รู้จักการออม
และประหยัด 
 

-นักเรียนร้อยละ 95   
รู้จักการออมและ
ประหยัด 
 

2,000 

บริหารทั่วไป 

24.ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

-จัดประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-จัดท ารายงานการ
ประชุม 

คณะกรรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองเป็นอย่างยิ่ง 
และมสี่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

มฐ. 2  คณะกรรมการ
สถานศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง เป็น
อย่างยิ่ง ร้อยละ 90 

คณะกรรมการ
สถานศกึษามีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง เป็นอย่างยิ่ง 
ร้อยละ 95 

คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง เป็นอย่างยิ่ง 
ร้อยละ 100 

6,000 

บริหารทั่วไป 

25. เด็กไทย
แก้มใสใน
โรงเรียนวดั
หนองตาง ู

-กิจกรรม อย. นอ้ยของ
โรงเรียน 
-กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจ าเดือน 
-กิจกรรมศึกษาการ
เล้ียงไก่พันธุ์ไข่ 

นักเรียนโรงเรียนวัด
หนองตางู มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ ขยัน 
อดทน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และ 

มฐ. 1 ข้อ 1.2.4 นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 
85 มีภาวะ
โภชนาการดีขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 90 
มีภาวะโภชนาการดี
ขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 100 
มีภาวะโภชนาการดี
ขึ้น 

52,865 

บริหารทั่วไป 

ฃกลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

3.การพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ในระดับ

26.
สถานศึกษาสี
ขาว 

-กิจกรรมจัดบอร์ดยา
เสพติด 
-กิจกรรมวาดภาพ 

1.นักเรียน มีความรู้  
ความเข้าใจในเรื่อง
สารเสพติด การพนัน 

มฐ. 1 
มฐ. 2 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางู  ปลอด
จากสารเสพตดิ การ

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางู  ปลอด
จากสารเสพตดิ การ

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางู  ปลอดจาก
สารเสพตดิ การพนัน 

57,000 

บริหารทั่วไป 
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การศึกษาภาค
บังคับ 
 

และประกวดค าขวัญ
เกี่ยวกับยาเสพติด 
-กิจกรรมเรียงความ 
-กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ 
-กิจกรรมทูบีนัมเบอร์
วัน 
-ศึกษาดูงาน 

สื่อลามก และการ
ทะเลาะวิวาท ได้ร้อย
ละ 90 
2. นักเรียนโรงเรียน
วัดหนองตางู  ปลอด
จากสารเสพติด การ
พนัน สื่อลามกและ
การทะเลาะวิวาท 

พนัน สื่อลามกและ
การทะเลาะวิวาท 
ร้อยละ 100 

พนัน สื่อลามกและ
การทะเลาะวิวาท 
ร้อยละ 100 

สื่อลามกและการ
ทะเลาะวิวาท  
ร้อยละ 100 

27.ค่ายพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม 
สร้างค่านิยม
หลัก 12 
ประการ 

-จัดค่ายสร้าง
ค่านิยมหลัก 12 
ประการ 
-กิจกรรมอบรมค่าย
พุทธบุตร 

1.นักเรียนนิยมความ
เป็นไทย เห็นคุณค่าและ
ภูมิใจในความเป็นไทย
และรักษาความเป็นไทย 
2.นักเรียนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
3.นักเรียนมีความรู้สึกที่
ดีต่ออาชีพสุจริตและ
สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

มฐ. 1 
มฐ. 2 

นักเรียนช้ัน ป.4-ป.
6 ร้อยละ 80 มีวินัย
ต่อตนเอง สังคม 
ประเทศชาติ 
ตลอดจนพัฒนาใน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม
อันดีงาม และมจีิต
สาธารณะ  

นักเรียนช้ัน ป.4-ป.6 
ร้อยละ 85 มีวินัยต่อ
ตนเอง สังคม 
ประเทศชาติ 
ตลอดจนพัฒนาใน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม
อันดีงาม และมจีิต
สาธารณะ 

นักเรียนช้ัน ป.4-ป.6 
ร้อยละ 90 มีวินัยต่อ
ตนเอง สังคม 
ประเทศชาติ 
ตลอดจนพัฒนาใน
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมอัน
ดีงาม และมีจิต
สาธารณะ 

40,431 

บริหารทั่วไป 

 
 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
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4.การ
ด าเนินงานตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.พัฒนา
นักเรียนแกน
น าศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้อง/วาง
แผนการปฏิบัติงาน 
-คณะท างานแตล่ะ
กิจกรรมมีการ
ประชุม 
-คณะท างานแตล่ะ
กิจกรรมลงมือ
ท างานตามกิจกรรม 
-การติดตาม
ประเมินผล 

1.นักเรียนมีความรู้
การท าเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ ขยัน 
อดทน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น
และน าผลผลติจาก
การท าเกษตรไป
ประกอบอาหาร
กลางวันได ้

มฐ. 1 
มฐ. 2 ข้อ 2.2,2.3 

นักเรียนร้อยละ 80  
มี วินัย มีความ
รับผิดชอบ ขยัน 
อดทน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น
และน าผลผลติจาก
การท าเกษตรไป
ประกอบอาหาร
กลางวัน 
 

นักเรียนร้อยละ 85 
มี วินัย มีความ
รับผิดชอบ ขยัน 
อดทน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น
และน าผลผลติจาก
การท าเกษตรไป
ประกอบอาหาร
กลางวัน 
 

นักเรียนร้อยละ 90   
มี วินัย มีความ
รับผิดชอบ ขยัน 
อดทน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น
และน าผลผลติจาก
การท าเกษตรไป
ประกอบอาหาร
กลางวัน 
 

5,000 

วิชาการ 

2.งาน
อนามัย
โรงเรียน/ 
ทันตกรรม 

-วางแผนด าเนินงาน  
-ช่ังน้ าหนัก  วัด
ส่วนสูง 
-จัดซื้อเวชภัณฑ ์
-จัดซื้อสบู่เหลวล้าง
มือ  
-วัดสมรรถภาพ 
ทางกาย 

1.มีเวชภัณฑ์ประจ า
ห้องพยาบาลตลอด
ปีงบประมาณ 
2.นักเรียนท่ีเจ็บป่วย
หรือไดร้ับอุบัติเหตุ
ได้รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
3.ห้องพยาบาล
สามารถใช้เป็นสถานท่ี
พักให้กับนักเรียนที่
เจ็บป่วย 

มฐ. 1 ข้อ 1.2.4 1.นักเรียนทุกคน
ได้รับบริการจากห้อง
พยาบาลในกรณี
เจ็บป่วย หรือเกดิ
อุบัติเหตุ   
2.นักเรียนทุกคน
ได้รับการช่ังน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง ปีละ 2 
ครั้ง  และมภีาวะ
โภชนาการในเกณฑ์
ปกติ  ร้อยละ  80  

1.นักเรียนทุกคน
ได้รับบริการจากห้อง
พยาบาลในกรณี
เจ็บป่วย หรือเกดิ
อุบัติเหตุ   
2.นักเรียนทุกคน
ได้รับการช่ังน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง ปีละ 2 
ครั้ง  และมภีาวะ
โภชนาการในเกณฑ์
ปกติ  ร้อยละ  85  

1.นักเรียนทุกคนไดร้ับ
บริการจากห้อง
พยาบาลในกรณี
เจ็บป่วย หรือเกดิ
อุบัติเหตุ   
2.นักเรียนทุกคนไดร้ับ
การชั่งน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง ปีละ 2 ครั้ง  
และมภีาวะโภชนาการ
ในเกณฑ์ปกติ  ร้อยละ  

90 และได้รับการวัด 

7,000 

บริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

4.การ
ด าเนินงานตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2.งาน
อนามัย
โรงเรียน/ 
ทันตกรรม(ต่อ) 

 ได้ตลอด 
4.สมรรถภาพของ
นักเรียน 

 และได้รับการวัด
สมรรถภาพทางกาย
อย่างน้อยปีละ  
1  ครั้ง 

และได้รับการวัด
สมรรถภาพทางกาย
อย่างน้อยปีละ  
1  ครั้ง 

สมรรถภาพทาง
กายอย่างน้อยปีละ  
1  ครั้ง 

 

3.เงินทุน
หมุนเวียน
ส่งเสริมผลผลิต
เพื่อโครงการ
อาหารกลางวัน 

-  กิจกรรมฐาน
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง 
- จัดนิทรรศการน า
เสนิผลงาน 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 80 
มีความรูด้้านการท า
เกษตรตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มฐ. 1 ข้อ 1.2.4 
มฐ. 2 ข้อ 2.2,4 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 
85 มีภาวะ
โภชนาการดีขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 90 
มีภาวะโภชนาการดี
ขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 100 
มีภาวะโภชนาการดี
ขึ้น 

1,000 

งบประมาณ 

 

4.โรงเรียน
สุจริต 

-การอบรมให้ความรู ้
-การเดินรณรงค์ 
-การกล่าวปฏญิาณ
โรงเรียนสุจริต ทุกเช้า 
-จัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์
โรงเรียนสุจริต 

1.ร้อยละ 100 
นักเรียนมีความ
ตระหนักในความมี
คุณธรรมจริยธรรม 
2.ผู้บริหารและครู จัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนโรงเรียนสจุริต 

มฐ. 1 ข้อ 1.2 นักเรียนช้ัน อ.1-ม.3 
ร้อยละ 100 ไดร้ับ
การกระบวนการ
เรียนการสอน และ
กิจกรรมทางการ
ศึกษาให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของชาติ 

นักเรียนช้ัน อ.1-ม.3 
ร้อยละ 100 ไดร้ับ
การกระบวนการ
เรียนการสอน และ
กิจกรรมทางการ
ศึกษาให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของชาติ 

นักเรียนช้ัน อ.1-ม.3 
ร้อยละ 100 ไดร้ับการ
กระบวนการเรียนการ
สอน และกิจกรรม
ทางการศึกษาให้
ตระหนักถึง
ความส าคญัของชาติ 

1,000 

บริหารทั่วไป 

 
5. เด็กไทย
แก้มใสใน
โรงเรียนวดั

-กิจกรรม อย. น้อย
ของโรงเรียน 
-กิจกรรมตรวจ

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางู มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ 

มฐ. 1 ข้อ 1.2.4 นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 
85 มีภาวะ

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 90 
มีภาวะโภชนาการดี

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 100 
มีภาวะโภชนาการดี

52,865 

บริหารทั่วไป 
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หนองตาง ู สุขภาพประจ าเดือน 

-กิจกรรมศึกษาการ
เลี้ยงไก่พันธุไ์ข่ 

ขยัน อดทน 
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และ 

โภชนาการดีขึ้น ขึ้น ขึ้น 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

4.การ
ด าเนินงานตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

5. เด็กไทย
แก้มใสใน
โรงเรียนวดั
หนองตางู(ต่อ) 

-กิจกรรมดูงาน
โรงเรียนชาวนา 

-กิจกรรมhappy life 

healthcare 

-กิจกรรมชุมชนร่วม
ใจให้ความรู้สู่
นักเรียน 

น าผลผลติไปประกอบ
อาหารกลางวัน มี
ภาวะโภชนาการดีขึ้น 

     

6.การ
ขับเคลื่อนศูนย์
การเรยีนรู้ตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ขยายผลตาม
พระราชด าร ิ

-กิจกรรมการเลีย้ง
ไข่พันธุ์ไข ่

-กิจกรรมการเลีย้ง
หมูหลมุ 

-กิจกรรมการ
เพาะเลี้ยงเห็ด
นางฟ้า 

-กิจกรรมเลี้ยงปลา
ในกระชัง 

-กิจกรรมการเลีย้ง
กบ 

1.นักเรียนมีความรู้
การท าการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ ขยัน 
อดทน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

มฐ. 1 
มฐ. 2 

 

นักเรียนร้อยละ 80 
มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ขยัน 
อดทน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น
และน าผลผลติจาก
การท าเกษตรไป
ประกอบอาหาร
กลางวัน 

นักเรียนร้อยละ 85 
มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ขยัน 
อดทน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น
และน าผลผลติจาก
การท าเกษตรไป
ประกอบอาหาร
กลางวัน 

นักเรียนร้อยละ 90 มี
วินัย มีความ
รับผิดชอบ ขยัน 
อดทน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นและน า
ผลผลติจากการท า
เกษตรไปประกอบ
อาหารกลางวัน 

44,132 

บริหารทั่วไป 
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-กิจกรรมการปลูก
ผักกางมุ้ง 

-กิจกรรมการปลูก
มะนาว 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

5.ส่งเสรมิ
ความสามารถ
ของผู้เรียน
พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

1.ค่ายยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
8 กลุ่มสาระ 

-ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
ผู้เรยีนให้สูงข้ึนทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
-ยกระดับของการ
ทดสอบระดับชาติ
ให้สูงข้ึน O-NET 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนช้ัน ป.3  ป.6  
และ ม.3 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 ในทุก 
กลุ่มสาระ 

มฐ. 1 
 
 
 
 
 
 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนช้ัน ป.3  ป.6  
และ ม.3 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.2 ใน 5  
กลุ่มสาระหลัก 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนช้ัน ป.3  ป.6  
และ ม.3 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.5 ใน 5  
กลุ่มสาระหลัก 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนช้ัน ป.3  ป.6  
และ ม.3 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 4.8 ใน 5  
กลุ่มสาระหลัก 

5,000 
วิชาการ 

2.ค่ายบูรณา
การ 5 กลุ่ม
สาระ 

-จัดกิจกรรมตาม
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่ม
สาระ ได้แก่ 
คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์.สังคม
ศึกษา.ภาษาไทย 

นักเรียนโรงเรียนมี
ผลการเรยีนทุกกลุ่ม
สาระมีการพัฒนาใน
ระดับดีขึ้นไปและ
ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบระดับชาต ิ

มฐ. 1 
มฐ. 3 

 

นักเรียนร้อยละ 60 
มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
เรียน 

นักเรียนร้อยละ 70 
มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
เรียน 

นักเรียนร้อยละ 80 มี
เจตคติทีด่ีต่อวิชาเรยีน 

15,000 
วิชาการ 
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และภาษาอังกฤษ 

5.English      
Camp 
 

- ค่ายพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

 

-นักเรียนร้อยละ 100 มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

English Camp 
-นักเรียนร้อยละ 80 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร 

มฐ. 1 
มฐ. 2 
มฐ. 3 

 

นักเรียนร้อยละ 100 มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

English Camp 
นักเรียนร้อยละ 90 
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร 

นักเรียนร้อยละ 100 มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

English Camp 
นักเรียนร้อยละ 90 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร 

นักเรียนร้อยละ 100 มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

English Camp 
นักเรียนร้อยละ 90 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร 

5,000 
วิชาการ 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

5.ส่งเสรมิ
ความสามารถ
ของผู้เรียน
พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

4.แหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

-ส ารวจเส้นทาง  
ติดต่อประสานกับ
แหล่งเรียนรู้      
-ด าเนินการจ้างเหมา
รถไปแหล่งเรียนรู้ 
-สั่งอาหารและ
เครื่องดื่ม นัดหมาย
นักเรียน ให้
ผู้ปกครองมาส่งท่ี
โรงเรียน 

-นักเรียนร้อยละ  
70 สามารถคิด
วิเคราะห์  คดิ
สังเคราะห์ได ้
-นักเรียนร้อยละ  
70 สามารถท า
แผนภาพความคิดได ้
 

มฐ. 1 
มฐ. 3 

 

-นักเรียนร้อยละ  
70  สามารถคิด
วิเคราะห์  คดิ
สังเคราะห์ได ้
-นักเรียนร้อยละ  
70  สามารถท า
แผนภาพความคิด
ได ้
 

-นักเรียนร้อยละ  
75  สามารถคิด
วิเคราะห์  คดิ
สังเคราะห์ได ้
-นักเรียนร้อยละ  
75  สามารถท า
แผนภาพความคิดได ้
 

-นักเรียนร้อยละ  80  
สามารถคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะหไ์ด ้
-นักเรียนร้อยละ  80  
สามารถท าแผนภาพ
ความ 
คิดได ้
 

50,000 
วิชาการ 
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-เดินทางไปศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

5. โรงเรียนดี
ประจ าต าบล 
 

-กิจกรรมธรรมะ
สวัสด ี

-กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม 

-กิจกรรม
นิทรรศการความรู้
วันส าคัญทาง
ศาสนา 

-กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ประจ าสัปดาห ์

นักเรียน ร้อยละ 80 
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปฏิบัติตน
เป็นพุทธศานิกชนท่ีดี 

มฐ. 1 
มฐ. 2 
มฐ. 3 
มฐ. 4 

 

นักเรียน ร้อยละ 80 
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปฏิบัติตน
เป็นพุทธศานิกชน 
ที่ด ี

นักเรียน ร้อยละ 85 
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปฏิบัติตน
เป็นพุทธศานิกชน 
ที่ด ี

นักเรียน ร้อยละ 90 มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ปฏิบัติตน
เป็นพุทธศานิกชนท่ีดี 

8,000 
วิชาการ 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
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5.ส่งเสรมิ
ความสามารถ
ของผู้เรียน
พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

6.พัฒนา
ห้องสมุด
ต้นแบบมีชีวิต 

-ซ่อมหนังสือด้วยตวัเอง 
-เล่าเร่ืองจากการอ่าน 

--สัปดาหห์้องสมุด 

-สิ่งประดิษฐ์จากการ
อ่าน 

-แนะน าหนังสือใหม ่

-ตอบค าถามประจ า
สัปดาห ์

-วาดภาพจากการอา่น 

-เกมฝึกทักษะ 

-สาระน่ารู้จาก
อินเทอร์เน็ต 

-เล่านิทานคุณธรรม 

-นักอ่านสัญจร 

-ยอดนักอ่าน 

-หนังสือเล่มเล็ก 

1.ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีมาตรฐาน 
3 ด ี
2.ห้องสมุดมีวสัดุ
สารสนเทศ และมี
ระบบบริการที่มี
ประสิทธิภาพ 
3.ครู นักเรียน และ
ชุมชน มีส่วนร่วม
กิจกรรมห้องสมุด 
4.ความพึงพอใจของ
เกี่ยวข้อง 

มฐ. 1 
มฐ. 3 
มฐ. 4 

 

นักเรียน ครู และ
ชุมชน ร้อยละ 80 
ได้ใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งการเรียนรู้  

นักเรียน ครู และ
ชุมชน ร้อยละ 85 
ได้ใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งการเรียนรู ้

นักเรียน ครู และ
ชุมชน ร้อยละ 90 ได้
ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
การเรยีนรู ้

100,000 
วิชาการ 

7.พัฒนา
นักเรียนแกน
น าศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ประชุมชี้แจง
ผู้เกี่ยวข้อง/วาง
แผนการปฏิบัติงาน 
-คณะท างานแตล่ะ
กิจกรรมมีการ
ประชุม 
-คณะท างานแตล่ะ
กิจกรรมลงมือ
ท างานตามกิจกรรม 

1.นักเรียนมีความรู้
การท าเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ ขยัน 
อดทน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น
และน าผลผลติจาก 

มฐ. 1 
มฐ. 2 ข้อ2.2,2.3 

 

นักเรียนร้อยละ 80  
มี วินัย มีความ
รับผิดชอบ ขยัน 
อดทน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น
และน าผลผลติจาก
การท าเกษตรไป
ประกอบอาหาร
กลางวัน 
 

นักเรียนร้อยละ 85 
มี วินัย มีความ
รับผิดชอบ ขยัน 
อดทน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น
และน าผลผลติจาก
การท าเกษตรไป
ประกอบอาหาร
กลางวัน 
 

นักเรียนร้อยละ 90   
มี วินัย มีความ
รับผิดชอบ ขยัน 
อดทน  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น
และน าผลผลติจาก
การท าเกษตรไป
ประกอบอาหาร
กลางวัน 
 

5,000 
วิชาการ 
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

5.ส่งเสรมิ
ความสามารถ
ของผู้เรียน
พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

8.พัฒนา
นักเรียนแกน
น าศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง(ต่อ) 

-การติดตาม
ประเมินผล 

การท าเกษตรไป
ประกอบอาหาร
กลางวันได ้

     

9.พัฒนา
อัจฉริยภาพ
ผู้เรยีนสู่ความ
เป็นเลิศ 
(ศิลปหัตถกรร
ม) 

ตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะ
ความสามารถทาง
วิชาการระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ระดับภาพ และ
ระดับประเทศ 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูเข้าร่วม
แข่งขันทักษะ
ความสามารถทาง
วิชาการมีผลงาน
เพิ่มขึ้น 

มฐ. 1 
มฐ. 3 

 

นักเรียนร้อยละ 85 
ของนักเรียนมี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมทาง
วิชาการและ
กิจกรรมสร้างสรรค์
ต่างๆ 

นักเรียนร้อยละ 90 
ของนักเรียนมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการและ
กิจกรรมสร้างสรรค์
ต่างๆ 

นักเรียนร้อยละ 95 
ของนักเรียนมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการและกิจกรรม
สร้างสรรคต์่างๆ 

20,000 
วิชาการ 

10.การจัดการ
เรียนการสอน
ในรูปแบบสอง
ภาษา(EBE) 

กิจกรรมจดัการ
เรียนการสอนใน
รูปแบบสองภาษา 
-ใบงานกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู ้
-การผลติสื่อใช้สื่อ
การสอน 

นักเรียนร้อยละ 60 ใน
ระดับชั้น ป.1,2,4 และ 
5 สามารถเรียนรู้ในการ
จัดเรียนการสอนใน
รูปแบบสองภาษา ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา และศิลปะ  

มฐ. 1 
มฐ. 3 

 

นักเรียนร้อยละ 
85 ในระดับชั้น 
ป.1,2,4 และ 5 
สามารถเรียนรู้ใน
การจัดเรียนการ
สอนในรูปแบบ
สองภาษา ใน
รายวิชา

นักเรียนร้อยละ 
90 ในระดับชั้น 
ป.1,2,4 และ 5 
สามารถเรียนรู้ใน
การจัดเรียนการ
สอนในรูปแบบ
สองภาษา ใน
รายวิชา

นักเรียนร้อยละ 95 
ในระดับชั้น ป.
1,2,4 และ 5 
สามารถเรียนรู้ใน
การจัดเรียนการ
สอนในรูปแบบสอง
ภาษา ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ สังคม

15,000 
วิชาการ 
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วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา และ
ศิลปะ 

วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา และ
ศิลปะ 

ศึกษา และศิลปะ 

 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

5.ส่งเสรมิ
ความสามารถ
ของผู้เรียน
พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

11.เผยแพร่
ข่าวสาร 

-จัดท าวารสาร 
-จัดท าแผ่นพับ
ประชาสมัพันธ์
โรงเรียน 

- ผู้ปกครองนักเรียนและ
คณะครูมีความเข้าใจ
ตรงกัน 
- ผู้ปกครองนักเรียนทราบ
ความเคลื่อนไหวเร่ืองการ
จัดกิจกรรมในโรงเรียน 

มฐ. 2 ข้อ
2.2,2.3,2.4 

 

ผู้ปกครองนักเรยีน
ทราบความ
เคลื่อนไหวเรื่องการ
จัดกิจกรรมใน
โรงเรียน ร้อยละ 
100 

ผู้ปกครองนักเรยีน
ทราบความ
เคลื่อนไหวเรื่องการ
จัดกิจกรรมใน
โรงเรียน ร้อยละ 
100 

ผู้ปกครองนักเรยีน
ทราบความเคลื่อนไหว
เรื่องการจัดกจิกรรม
ในโรงเรียน ร้อยละ 
100 

10,000 
บริหารทั่วไป 

12. จัดหา
อุปกรณ์กีฬา    

- ซื้ออุปกรณ์กีฬา 
 

- โรงเรียนมีอุปกรณ์กีฬา
เพียงพอ 
-นักเรียนเล่นกีฬาได้
ถูกต้องตามกฎ กตกิา 
-นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง 

มฐ. 1 
มฐ. 3 

 

นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรง ร้อยละ 90 

นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรง ร้อยละ 95 

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรง ร้อยละ 
100 

10,000 
บริหารทั่วไป 
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13.พัฒนาระบบ
สารสนเทศ ICT 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

จัดหาวัสดุอุปกรณ ์
ระบบเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ 

-ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีคอมพิวเตอร์
และระบบเทคโนโลย ี
ใช้งาน 
-มีห้องคอมพิวเตอร์และ
ระบบเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพ 

มฐ. 1 ข้อ1.1.3 
 
 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมี
คอมพิวเตอร์และ
ระบบเทคโนโลย ี
ใช้งาน 
 

ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนมี
คอมพิวเตอร์และ
ระบบเทคโนโลย ี
ใช้งาน 
 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนมี
คอมพิวเตอร์และ
ระบบเทคโนโลย ี
ใช้งาน 

 

10,000 
บริหารทั่วไป 

 
 
 
 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

5.ส่งเสรมิ
ความสามารถ
ของผู้เรียน
พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

14.งาน
อนามัย
โรงเรียน/ 
ทันตกรรม 

-วางแผนด าเนินงาน  
-ช่ังน้ าหนัก  ลวัด
ส่วนสูง 
-จัดซื้อเวชภัณฑ ์
-จัดซื้อสบู่เหลวล้าง
มือ  
-วัดสมรรถภาพ 
ทางกาย 

1.มีเวชภัณฑ์ประจ า
ห้องพยาบาลตลอด
ปีงบประมาณ 
2.นักเรียนท่ีเจ็บป่วย
หรือไดร้ับอุบัติเหตุ
ได้รับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
3.ห้องพยาบาล
สามารถใช้เป็นสถานท่ี
พักให้กับนักเรียนที่

มฐ. 1 
มฐ. 3 

 

1.นักเรียนทุกคน
ได้รับบริการจากห้อง
พยาบาลในกรณี
เจ็บป่วย หรือเกดิ
อุบัติเหตุ   
2.นักเรียนทุกคน
ได้รับการช่ังน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง ปีละ 2 
ครั้ง  และมภีาวะ
โภชนาการในเกณฑ์

1.นักเรียนทุกคน
ได้รับบริการจากห้อง
พยาบาลในกรณี
เจ็บป่วย หรือเกดิ
อุบัติเหตุ   
2.นักเรียนทุกคน
ได้รับการช่ังน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง ปีละ 2 
ครั้ง  และมภีาวะ
โภชนาการในเกณฑ์

1.นักเรียนทุกคน
ได้รับบริการจาก
ห้องพยาบาลใน
กรณีเจ็บป่วย หรือ
เกิดอุบัติเหตุ   
2.นักเรียนทุกคน
ได้รับการชั่ง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง 

7,000 
บริหารทั่วไป 
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เจ็บป่วย 
ได้ตลอด 
4.สมรรถภาพของ
นักเรียน 

ปกติ  ร้อยละ  80 
และได้รับการวัด
สมรรถภาพทางกาย
อย่างน้อยปีละ  
1  ครั้ง 

ปกติ  ร้อยละ  85 
และได้รับการวัด
สมรรถภาพทางกาย
อย่างน้อยปีละ  
1  ครั้ง 

ปีละ 2 ครั้ง  และมี
ภาวะโภชนาการใน
เกณฑ์ปกติ  ร้อย
ละ  90 และได้รับ
การวัดสมรรถภาพ
ทางกายอย่างน้อย
ปีละ  
1  ครั้ง 

15.หนึ่งกีฬาใน
ฝัน 

-รับสมัครและคัดตัว
นักกีฬา 
-ฝึกซ้อมหลังเลิก
เรียน 
-แข่งขันนอกสถานท่ี 

นักกีฬาทุกรุ่นมี
ศักยภาพและชนะ
การแข่งขันในระดับ
ที่สูงข้ึน 

มฐ. 1 ข้อ1.2.4 
 

นักกีฬาทุกรุ่นมี
ศักยภาพและชนะ
การแข่งขันในระดับ
ที่สูงข้ึน ร้อยละ 80 

นักกีฬาทุกรุ่นมี
ศักยภาพและชนะ
การแข่งขันในระดับ
ที่สูงข้ึน ร้อยละ 85 

นักกีฬาทุกรุ่นมี
ศักยภาพและชนะการ
แข่งขันในระดับที่
สูงขึ้น ร้อยละ 90 

10,000 
บริหารทั่วไป 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

5.ส่งเสรมิ
ความสามารถ
ของผู้เรียน
พร้อมสู่
ประชาคม

16.กีฬาคณะส ี -แต่งตั้งประชุม
กรรมการ
ผู้เกี่ยวข้อง 
-แบ่งกลุ่มสี  
จัดท าคู่มือ 

เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงออกตามความ
ถนัดความสามารถ
ด้านกิจกรรมกีฬา/
นันทนาการ 

มฐ. 1 ข้อ1.2.4 
 

นักเรียนได้
แสดงออกตามความ
ถนัดความสามารถ
ด้านกิจกรรมกีฬา/
นันทนาการ 

นักเรียนได้
แสดงออกตามความ
ถนัดความสามารถ
ด้านกิจกรรมกีฬา/
นันทนาการ 

นักเรียนได้แสดงออก
ตามความถนดั
ความสามารถดา้น
กิจกรรมกีฬา/
นันทนาการ 

20,000 
บริหารทั่วไป 
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อาเซียน 
 

-การจัดกีฬาคณะส ี
จัดสัปดาห์กีฬาคณะ
สีและจัดการแข่งขัน 

 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

17.สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม (วัน
ส าคัญ) 

ด าเนินงานตาม
โครงการ 

วันวชิราวุธ (ร.6) 

- วันพ่อแห่งชาติ 
- วันครสิตม์าส 

- วันปีใหม ่

- วันไหว้คร ู

- วันสุนทรภู่ ,  
วันต่อต้านยาเสพติด
โลก, วันภาษาไทย 

-นักเรียนร้อยละ 80 
เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวันส าคญัต่าง 
ๆ ของไทย 
-นักเรียนร้อยละ 80 
เห็นคุณคา่ของวัน
ส าคัญตามวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย และภมูิ
ปัญญาไทย 
 

มฐ. 1 ข้อ1.2 
 

  -นักเรียนร้อยละ 
80 เห็นคุณค่าของ
วันส าคัญตาม
วัฒนธรรม ประเพณี
ไทย และภูมิปญัญา
ไทย 
 

  -นักเรียนร้อยละ 
85 เห็นคุณค่าของ
วันส าคัญตาม
วัฒนธรรม ประเพณี
ไทย และภูมิปญัญา
ไทย 
 

  -นักเรียนร้อยละ 90 
เห็นคุณคา่ของวัน
ส าคัญตามวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย และภมูิ
ปัญญาไทย 
 

25,000 
บริหารทั่วไป 

18.ร้านค้า
สหกรณ์
โรงเรียน 

-เปิดรับสมาชิกใหม่ 

-กิจกรรมสหกรณ์ 
-จ าหนา่ยสินค้า 
-บันทึกรายได้ 
-ปันผลคืนแก่สมาชิก 

-นักเรียน รู้จักการออม
และประหยัด 
-นักเรียนร้อยละ 100 ที่
เป็นสมาชิกได้รับผล
ก าไรจากการปันผล 

มฐ. 1 ข้อ1.1.6 -นักเรียนร้อยละ 
85  รู้จักการออม
และประหยัด 

 

-นักเรียนร้อยละ 
90   รู้จักการออม
และประหยัด 

 

-นักเรียนร้อยละ 95   
รู้จักการออมและ
ประหยัด 

 

2,000 
บริหารทั่วไป 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
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5.ส่งเสรมิ
ความสามารถ
ของผู้เรียน
พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

21.เงินทุน
หมุนเวียน
ส่งเสริมผลผลิต
เพื่อโครงการ
อาหารกลางวัน 

-  กิจกรรมฐาน
เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง 
- จัดนิทรรศการน า
เสนิผลงาน 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 80 
มีความรูด้้านการท า
เกษตรตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

มฐ. 1ข้อ1.2.4 
มฐ. 2 ข้อ2.2.4 

 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 
85 มีภาวะ
โภชนาการดีขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 90 
มีภาวะโภชนาการดี
ขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 100 
มีภาวะโภชนาการดี
ขึ้น 

1,000 

บริหารทั่วไป 

22.โรงเรียน
สุจริต 

-การอบรมให้ความรู ้
-การเดินรณรงค์ 
-การกล่าวปฏญิาณ
โรงเรียนสุจริต ทุกเช้า 
-จัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์
โรงเรียนสุจริต 

1.ร้อยละ 100 
นักเรียนมีความ
ตระหนักในความมี
คุณธรรมจริยธรรม 
2.ผู้บริหารและครู จัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนโรงเรียนสจุริต 

มฐ. 1ข้อ1.1.2 นักเรียนช้ัน อ.1-ม.3 
ร้อยละ 100 ไดร้ับ
การกระบวนการ
เรียนการสอน และ
กิจกรรมทางการ
ศึกษาให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของชาติ 

นักเรียนช้ัน อ.1-ม.3 
ร้อยละ 100 ไดร้ับ
การกระบวนการ
เรียนการสอน และ
กิจกรรมทางการ
ศึกษาให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของชาติ 

นักเรียนช้ัน อ.1-ม.3 
ร้อยละ 100 ไดร้ับการ
กระบวนการเรียนการ
สอน และกิจกรรม
ทางการศึกษาให้
ตระหนักถึง
ความส าคญัของชาติ 

1,000 

บริหารทั่วไป 

23.ประชุม
กรรมการ
สถานศึกษา 

-การจัดการประชุม
กรรมการ
สถานศึกษา 
-สรุปผลการจัด
การศึกษาในปี
การศึกษา  
 
  

-ผู้บริหาร ครู และ
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 40 
คน มีส่วนร่วมในการคิด 
ร่วมมือก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอน 
-ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ในการ
ก าหนดแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ 

มฐ. 2 ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 
ร้อยละ 90 

ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 95 

ความร่วมมือในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ใน
การก าหนดแนว
ทางการจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 

ร้อยละ 100 

6,000 
บริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี)้ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

5.ส่งเสรมิ
ความสามารถ
ของผู้เรียน
พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

24. เด็กไทย
แก้มใสใน
โรงเรียนวดั
หนองตาง ู

-กิจกรรม อย. น้อย
ของโรงเรียน 
-กิจกรรมตรวจ
สุขภาพประจ าเดือน 
-กิจกรรมศึกษาการ
เลี้ยงไก่พันธุไ์ข่ 
 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางู มีวินัย มี
ความรับผิดชอบ 
ขยัน อดทน 
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และ 

มฐ. 1 ข้อ1.2.4 
 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 
85 มีภาวะ
โภชนาการดีขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 90 
มีภาวะโภชนาการดี
ขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนวดั
หนองตางูร้อยละ 100 
มีภาวะโภชนาการดี
ขึ้น 

52,865 
บริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


