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สวนท่ี  2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 

1.  วิสัยทัศน (Vision) 

ภายในป 2564 โรงเรียนอุดมวิทยามีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ โดยสงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ

ท้ัง 4 ดานเต็มศักยภาพ เนนทักษะกระบวนการคิดดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาเหมาะสมกับวัย     

ผูเรียนระดับประถมศึกษา มีทักษะกระบวนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และ ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยใช

นวัตกรรมท่ีทันสมัย 
 

2.  พันธกิจ (Mission)  

2.1  สงเสริมการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีทักษะการอาน การเขียน การคิดเลขเปนและการคิดคำนวณ 

2.2  สงเสริมการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีการใชภาษาไทยภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารอยางเหมาะสม 

2.3  สงเสริมการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแกปญหา 

2.4  สงเสริมการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารอยางเหมาะสม 

2.5  สงเสริมการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนดาน วินัย พอเพียง ซ่ือสัตย และจิตอาสา 

2.6  สงเสริมการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

2.7  สงเสริมการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมท่ีดี 

2.8  มีกระบวนการบรหิารจัดการอยางเปนระบบและใหทุกฝายมีสวนรวม 

2.9  ครูจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

2.10 ครูจัดกระบวนการเรียนรูผานการคิดและปฏิบัติจริง 
 

3.  เปาหมาย (Goal)  

3.1  ผูเรียนมีทักษะการอาน การเขียน การคิดเลขเปนและการคิดคำนวณ 

3.2  ผูเรียนมีการใชภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารอยางเหมาะสม 

3.3  ผูเรียนมีการใชภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารอยางเหมาะสม 

3.4  ผูเรียนมีทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแกปญหา 

3.5  ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารอยางเหมาะสม 

3.6  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเนนดานวินัย พอเพียง ซ่ือสัตย และจิตอาสา 

3.7  ผูเรียนมีความตระหนักรู มีจิตสำนึก และมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

3.8  ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมท่ีดี    

3.9  โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบและใหทุกฝายมีสวนรวม 

3.10 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

3.11 ครูมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

3.12 ครูมีการจัดกระบวนการเรียนรูผานการคิดและปฏิบัติจริง 
 

4.  อัตลักษณของนักเรียน   “มีวินัย  ใฝเรียนรู”  
 

5.  เอกลักษณของโรงเรียน   “มีความรู  เชิดชูคุณธรรม  กาวล้ำสูสังคม”  
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6.  วัตถุประสงคของสถานศึกษา   

โรงเรียนอุดมวิทยา มีวัตถุประสงคในการกอตั้งโรงเรียนดวยอุดมการณท่ีจะสรางสถาบันการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ 
เพ่ือหลอหลอมและปลูกฝงใหเด็กมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรู ซ่ึงจะนำสูการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยปรัชญาโรงเรียนท่ีวา
“คุณธรรมนำความรู” 
 
7.  แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา  

สอดคลองกับกลยุทธ เปาหมาย มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ยุทธศาสตรของ สช. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
และพระบรมราโชบายดานการศึกษา 

ยุทธศาสตร
ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เปาหมาย มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช. 

สอดคลองกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

พระบรมราโชบาย 
ดานการศึกษา ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ
(อธิบาย) 

กลยุทธท่ี 1
พัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียน 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
เรียนรูของผูเรียน 

85.00 ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของ
ผูเรยีน 

ยศ.ท่ี 1 การพัฒนา
หลักสูตร การเรียน
การสอน การวัด
และประเมินผล 

สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 1,2,4 

ดานท่ี 1, 2, 3  

 2. โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

85.00 ดีเลิศ  สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 1,3,4 

ดานท่ี 1, 3  

 3. โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน O-NET 
ของนักเรียน   
ช้ัน ป.6 

85.00 ดีเลิศ   สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 1,3,4 

ดานท่ี 1, 3, 4  

 4. โครงการ
สงเสริมผูเรียน
ดานการอาน  

85.00 ดีเลิศ   สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 4,6 

ดานท่ี 1, 2, 3, 4  

 5. โครงการพัฒนา
วิชาการสูโรงเรยีน
คุณภาพ SMT 
ตามมาตรฐาน 
สสวท. 

85.00 ดีเลิศ   สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 1,3,10 

ดานท่ี 1, 2, 4  

 6. โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตใหเปน
คนดี เกง มีสุข 

85.00 ดีเลิศ   สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 4,7,9 

ดานท่ี 1, 2, 3, 4  

 7. โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 

85.00 ดีเลิศ   สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 4,7 

ดานท่ี 1, 2, 4  

 8. โครงการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

85.00 ดีเลิศ   สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 4,5,8 

ดานท่ี 1, 2, 3, 4  
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ยุทธศาสตร
ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เปาหมาย มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช. 

สอดคลองกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

พระบรมราโชบาย 
ดานการศึกษา ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ
(อธิบาย) 

 9. โครงการทำดี
ตามวิถีคุณธรรม 

85.00 ดีเลิศ   สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 7,9,11 

ดานท่ี 1, 2, 4  

 10. โครงการ
อนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม  
(Think กอนท้ิง) 

85.00 ดีเลิศ   สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 7,9,10 

ดานท่ี 1, 2, 3, 4  

 11. โครงการพัฒนา
สุขภาวะท่ีดี   

85.00 ดีเลิศ   สอดคลอง  
ศธ.ท่ี 4 

ดานท่ี 1, 2, 4  

 12.โครงการ
โรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพตดิ
และอบายมุข   

85.00 ดีเลิศ   สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 4,11 

ดานท่ี 1, 2, 4  

 13.โครงการ
เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต” 

85.00 ดีเลิศ   สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 7,9,11 

ดานท่ี 1, 2, 3, 4  

22.กลยุทธท่ี 2 
สงเสริมการ
บริหารจัดการ
สูมาตรฐาน    
สากล 

14. โครงการ
ปลอดภัยไวกอน   

- ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการ 
บริหารและ
จัดการ 

ยศ.ท่ี 2 การปฏิรปู
ระบบทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา
เอกชน 
 
ยศ.ท่ี 3 การ
เสรมิสราง
ประสิทธิภาพ     
การจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน 

สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 4 

ดานท่ี 2, 3, 4  

15. โครงการพัฒนา
การศึกษาโดยใช
สถานศึกษา  
เปนฐาน     

- ยอดเยี่ยม สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 2 

ดานท่ี 1, 2, 4  

 16. โครงการ
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 

- ยอดเยี่ยม  สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 1,2 

ดานท่ี 1, 2, 4  

 17. โครงการนิเทศ 
กำกับและตดิตาม 

- ยอดเยี่ยม  สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 5,12,13 

ดานท่ี 2, 4  

 18. โครงการพัฒนา
ครูมืออาชีพ   

- ยอดเยี่ยม   สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 5,12,13 

ดานท่ี 1, 2, 3, 4  

 19. โครงการ
พัฒนาภูมิทัศน
ภายในโรงเรียน   

- ยอดเยี่ยม   สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 9 

ดานท่ี 2, 3, 4  

 20. โครงการ
รวมสานสัมพันธ
รวมกันทำด ี

- ยอดเยี่ยม   สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 7,9 

ดานท่ี 1, 2, 3, 4  

 21. โครงการ
บริหารงานบุคลากร 

- ยอดเยี่ยม   สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 12,13 

ดานท่ี 1, 2, 3, 4  

 22. โครงการ
เพ่ือขวัญและ
กำลังใจบุคลากร 

- ยอดเยี่ยม   สอดคลอง 
ศธ.ท่ี 12 

ดานท่ี 1, 2, 3, 4  
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ยุทธศาสตร
ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เปาหมาย มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึกษา 

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช. 

สอดคลองกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

พระบรมราโชบาย 
ดานการศึกษา ปริมาณ 

(รอยละ) 
คุณภาพ
(อธิบาย) 

 23. โครงการจัด

งบประมาณตาม

นโยบายเรียนฟร ี

15 ป 

- ยอดเยี่ยม   สอดคลอง 

ศธ.ท่ี 13 

ดานท่ี 1, 2, 3, 4  

 24. โครงการ

จัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมพัฒนา

ผูเรยีน 

- ยอดเยี่ยม   สอดคลอง 

ศธ.ท่ี 13 

ดานท่ี 1, 2, 3, 4  

 25. โครงการ

ประกันคณุภาพ

ภายในสถานศึกษา 

- ยอดเยี่ยม   สอดคลอง 

ศธ.ท่ี 13 

ดานท่ี 1, 2, 4  

กลยุทธท่ี 3 

สงเสริมการจัด

กระบวน 

การเรียนรู

สอดคลองกับ

ศตวรรษท่ี ๒๑ 

5. โครงการพัฒนา

วิชาการสูโรงเรยีน

คุณภาพ SMT 

ตามมาตรฐาน 

สสวท. 

85.00 ดีเลิศ มาตรฐานท่ี 3  

กระบวนการ

จัดการเรียน

การสอนท่ี

เนนผูเรียน

เปนสำคญั 

ยศ.ท่ี 1 การพัฒนา

หลักสูตร การเรียน

การสอน การวัด

และประเมนิผล 

 

ยศ.ท่ี 2 การปฏริูป

ระบบทรัพยากร

เพ่ือการศึกษา

เอกชน 

 

ยศ.ท่ี 3 การ

เสรมิสราง

ประสิทธิภาพ     

การจัดการศึกษา

ของโรงเรียนเอกชน 

 

ยศ.ท่ี 4 การ

สงเสริมการมี

สวนรวมในการ

จัดและสนับสนุน

การศึกษาเอกชน 

สอดคลอง 

ศธ.ท่ี 1,3,10 

ดานท่ี 1, 2, 4  

17. โครงการนิเทศ 

กำกับและตดิตาม 

85.00 ดีเลิศ สอดคลอง 

ศธ.ท่ี 5,12,13 

ดานท่ี 2, 4  

 18. โครงการพัฒนา

ครูมืออาชีพ   

85.00 ดีเลิศ  สอดคลอง 

ศธ.ท่ี 5,8,12,13 

ดานท่ี 1, 2, 3, 4  

 21. โครงการ

บริหารงานบุคลากร 

85.00 ดีเลิศ  สอดคลอง 

ศธ.ท่ี 12,13 

ดานท่ี 1, 2, 3, 4  

 26. โครงการ

ระบบดูแลและ

ชวยเหลือนักเรียน 

85.00 ดีเลิศ  สอดคลอง 

ศธ.ท่ี 12,13 

ดานท่ี 1, 2, 3, 4  
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8.  กลยุทธ เปาหมาย โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ กิจกรรมและฝายท่ีรับผิดชอบ 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
เปาหมาย 

(ตามแผนพัฒนา) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ 
โครงการ กิจกรรม 

ฝายท่ีรับผิดชอบ 

1. ผูเรียนมีทักษะการอาน 
การเขียน การคดิเลขเปน
และการคิดคำนวณ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
ของผูเรียน 
1. กิจกรรมการอาน ฟง ดู พูด คดิวิเคราะห
และเขียน 
2. กิจกรรมสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

1. รอยละ 85 ของผูเรียนมีทักษะดาน
การอาน และการเขียน ตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
2. รอยละ 85 ของผูเรียนมีทักษะการ
คิดคำนวณไดระดบัผลการเรียนเฉลี่ย
ในกลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรระดับ 3 ข้ึนไป 

ฝายวิชาการ 

 งานทะเบียนวัดผล 
1. กิจกรรมการวัดและประเมินผล 

ฝายวิชาการ 

 2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
1. กิจกรรมสงเสริมการอานและการเขียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

 ฝายวิชาการ 

 3. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 
1. กิจกรรมสอนเสริมนักเรยีนช้ันป.6    
วันจันทร-พุธ 
2. กิจกรรม O-NET Mock Exam กับ
บริษัท Learn 
3. กิจกรรมทดสอบ Pre O-NET กับ
บริษัทไอโซเน 
4. กิจกรรมคายวิชาการช้ัน ป.6 

 ฝายวิชาการ 

2. ผูเรียนมีการใชภาษาไทย 
เพ่ือการสื่อสารอยางเหมาะสม 

4. โครงการสงเสริมผูเรียนดานการอาน  
1. กิจกรรมรักการอาน 
2. กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุด 
3. กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมดุ 
4. กิจกรรมสัปดาหหองสมุด/สัปดาห
วิชาการ 

1. รอยละ 85 ของผูเรียนมีทักษะใน
การสื่อสารภาษาไทย ตามท่ีสถานศึกษา 
กำหนด 

ฝายวิชาการ 

3. ผูเรียนมีการใชภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารอยางเหมาะสม 

2. รอยละ 85 ของผูเรียนมีทักษะใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ แนะนำตนเอง 
สถานศึกษาและสนทนาอยางงายๆ ได   

4. ผูเรียนมีทักษะดานการคิด
อยางมีวิจารณญาณและ      
มีทักษะในการแกปญหา 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
1. กิจกรรมการสอบประเมินคณุภาพ
การศึกษาของนักเรียน 
2. กิจกรรมการซอมเสริมนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำกวาเกณฑ 
3. กิจกรรมสงเสริมความสามารถของ
นักเรียนท่ีเรียนดีและการแขงขัน 
4. กิจกรรมการสมคัรทดสอบกับสถาบัน
ตางๆ 
5. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ 
6. กิจกรรมแขงขันทักษะตามกลุมสาระ
การเรยีนรูภายในโรงเรียน 

1. รอยละ 85 ของผูเรียนมีทักษะใน
การคิดวิเคราะห  คดิอยางมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
แกปญหาและนำไปประยุกตใชใน
สถานการณตางๆ อยางเหมาะสม    
ตามระดับช้ัน 
2. รอยละ 85 ของผูเรียนมีผลงาน/
ช้ินงาน/โครงงาน และนวัตกรรม 
สามารถอธิบายหลักการ แนวคดิ ข้ันตอน
การทำงานและปญหาอุปสรรคของ
การทำงานได 
3. รอยละ 85 ของผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศกึษา
สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 
4. รอยละ 85 ของผูเรียนมีความรูและ
ทักษะพ้ืนฐานตองานอาชีพตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค (ขอท่ี 6) 

ฝายวิชาการ 
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เปาหมาย 
(ตามแผนพัฒนา) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

 5. โครงการพัฒนาวิชาการสูโรงเรียน
คุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 
1. กิจกรรมการพัฒนาองคความรูเพ่ือ
การเปนผูนำดานวิชาการ  
- ผูบริหารสถานศึกษา/ครู บุคลากร     
เขารวมอบรมดวยระบบออนไลน  
- จัดทำหลักสตูรสถานศึกษา 
- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรยีน
คุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 
- PLC สูการพัฒนาการเรียนการสอน SMT 
2. กิจกรรมการประยุกตใชความรูไปสู
การปฏิบัติงานจริง 
- แผนการจัดการเรียนรู SMT ตาม
แนวทาง สสวท. 
- พัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู SMT 
3. กิจกรรมการนำเสนอผลงาน SMT  

 ฝายวิชาการ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของ
ผูเรยีน 
1. กิจกรรมการทำโครงงาน (5 กลุมสาระฯ 
ไทย,คณิต,วิทย,สังคม,อังกฤษ) 

 ฝายวิชาการ 

 6. โครงการพัฒนาทักษะชีวิตใหเปนคนดี 
เกง มีสขุ 
1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร ี

 ฝายกิจการนักเรยีน 

 7. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   
1. กิจกรรมคณุลักษณะอันพึงประสงค 

 ฝายกิจการนักเรยีน 

5. ผูเรียนมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีและการ
สื่อสารอยางเหมาะสม 

8. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
1. กิจกรรมจดัระบบใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
- บริการคอมพิวเตอร 
- บริการอินเตอรเน็ต 
- School Bright 
2. กิจกรรมอบรมครดูานการใชสื่อ IT 
เสรมิการจดัการเรียนรูสูนักเรียน 
3. กิจกรรมการจัดการเรยีนการสอน
ทางไกลในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 
- การจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
- การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณเสริมการศึกษา 

1. รอยละ 85 ของผูเรียนมีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสงัคม 
ในดานการเรียนรู การทำงานอยาง
สรางสรรคและมีคุณธรรม 

ฝายอาคารสถานท่ี 
และสถานท่ี 

 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของ
ผูเรยีน 
1. กิจกรรมสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

 ฝายวิชาการ 
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เปาหมาย 
(ตามแผนพัฒนา) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

6. ผูเรยีนมีคณุธรรม จรยิธรรม 
โดยเนนดานวินัย พอเพียง 
ซื่อสัตย และจิตอาสา 

โครงการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม   
1. กิจกรรมคณุลักษณะอันพึงประสงค 
- ประเมินคณุลักษณะการเปนนักเรียนท่ี
ดีของโรงเรียน 12 ประการ 
2. กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา
และเทศกาล 
3. กิจกรรมคายคุณธรรม จริยธรรม 
(คายธรรมะ ธรรมะสัญจร)  
4. กิจกรรมสงเสรมิศาสนสัมพันธในโรงเรยีน  

 1. รอยละ 85 ของผูเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรมดานวินัย พอเพียง ซื่อสตัย
และจิตอาสาตามคณุธรรมอัตลักษณท่ี
สถานศึกษากำหนด 
2. รอยละ 85 ของผูเรียนมีคุณลักษณะ
และคานิยมท่ีดตีามท่ีสถานศึกษากำหนด 
3. รอยละ 85 ของผูเรียนอยูรวมกัน
อยางมีความสุขบนความแตกตางและ
หลากหลาย  
4. รอยละ 85 ของผูเรียนมีความภมูิใจ
ในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย 
มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
ประเพณีและภูมิปญญาไทย 

ฝายกิจการนักเรยีน 

 9. โครงการทำดีตามวิถีคุณธรรม   
1. กิจกรรมเพาะกลาคณุธรรม 
2. กิจกรรมหน่ึงสจัจะหน่ึงความด ี
3. กิจกรรมคณุธรรมอัตลักษณ 
4. กิจกรรมจติอาสา ทำดดีวยหัวใจ 
   - บริจาคทรัพย สิ่งของ 
   - งานโรงเรียน/ชุมชน 

ฝายกิจการนักเรยีน 

 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตใหเปนคนดี 
เกง มีสุข 
1. กิจกรรมชมรม 4 H (Head Heart 
Hand Health) 
2. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน 
3. กิจกรรมสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน 
4. คายเสรมิทักษะการเรียนรู 

 ฝายกิจการนักเรยีน 

7. ผูเรียนมีความตระหนักรู 
มีจิตสำนึก และมีสวนรวมใน
การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

10. โครงการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม (Think กอนท้ิง) 
1. กิจกรรมการรณรงคแกปญหาขยะ
ดวยหลัก 3 R 
2. กิจกรรมลด แยก ยอ ขยะ ดวยหลกั 3 R 
3. กิจกรรมเศษอาหารเปนศูนย 
4. กิจกรรมขยะ/กลอง UHT Recycle 
5. กิจกรรมถุงผาทดแทน/กระบอกน้ำใชซ้ำ 

1. รอยละ 85 ของผูเรียนเขารวม
กิจกรรมอนุรักษพลงังานและสิ่งแวดลอม 
2. รอยละ 85 ของผูเรียนรวมกัน     
คัดแยกขยะตามหลัก 3 R (Reuse 
Reduce Recycle) ไดถูกตอง 

ฝายอาคารสถานท่ี 
และสถานท่ี 

8. ผูเรียนมีสุขภาวะทาง
รางกายและจิตสังคมท่ีดี    

11. โครงการพัฒนาสุขภาวะท่ีดี   
1. กิจกรรมเสริมสรางสุขนิสัยเพ่ือรางกาย
ท่ีแข็งแรง 
2. กิจกรรมเติบโตตามวัยใสใจสุขภาพ 
3. กิจกรรมชีวิตวิถีใหม (New Normal)
หางไกลโรค 

1. รอยละ 85 ของผูเรียนมีน้ำหนักและ
สวนสูง และสมรรถนะภาพทางกาย
ตามเกณฑ  
2. รอยละ 85 ของผูเรียนสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน 
ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 
3. รอยละ 85 ของผูเรียนมีจิตสังคม
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค (ขอท่ี 8) 

ฝายกิจการนักเรยีน 

 12. โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข   
1. กิจกรรมรู เขาใจ หางไกลสภาวะเสี่ยง 
2. กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี ่
2. กิจกรรมหองเรยีนสีขาว 
3. กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

ฝายกิจการนักเรยีน 
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เปาหมาย 

(ตามแผนพัฒนา) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

 13. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“โรงเรียนสุจริต” 

1. กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย/ป.ป.ช. 

สพฐ.ชุมชน  

2. กิจกรรมคายเยาวชนคนดีของแผนดิน 

3. กิจกรรมบริษัทสรางการด ี

4. กิจกรรมสมุดบันทึกความดี UD-Stars 

  

 โครงการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม   

1. กิจกรรมคณุลกัษณะอันพึงประสงค 

ฝายกิจการนักเรยีน 
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กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการบริหารจัดการสูมาตรฐานสากล  
เปาหมาย 

(ตามแผนพัฒนา) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ 
โครงการ กิจกรรม 

ฝายท่ีรับผิดชอบ 

9. โรงเรียนมีกระบวนการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ
และใหทุกฝายมีสวนรวม 

14. โครงการปลอดภัยไวกอน   
1. กิจกรรมรูรอดปลอดภยั 
2. กิจกรรมจราจรและความปลอดภัย 
3. กิจกรรมบัตรนักเรียน 
4. กิจกรรมยานพาหนะ   

1. ระดับคณุภาพของการบริหาร และ
จัดการท่ีเปนระบบ ทุกฝายมสีวนรวม 
มีบริการท่ีดี และ มสีภาพแวดลอมท่ี
เอ้ือตอการเรียนรูอยูในระดับดีเลิศ 
2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาวิชาการท่ี 
คำนึงถึงคณุภาพผูเรยีนทุกกลุมเปาหมาย 
3. รอยละ 85 ของความพึงพอใจของ   
ผูท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการศึกษา
อยูในระดับดีข้ึนไป 

ฝายอาคารสถานท่ี 
และสถานท่ี 

 15. โครงการพัฒนาการศึกษาโดยใช
สถานศึกษาเปนฐาน    
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
2. กิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครอง 
3. กิจกรรมวันพบครู / ประชุมผูปกครอง 
4. กิจกรรมเอ้ือเฟอสถานท่ีในการจัด
กิจกรรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน 
5. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของ  
ผูท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการศึกษา 

ฝายนโยบาย 
และแผน 

 16. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1. กิจกรรมการติดตามและประเมนิผล
การใชหลักสตูร 
2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 

 ฝายวิชาการ 

 โครงการพัฒนาวิชาการสูโรงเรียนคุณภาพ 
SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 
1. กิจกรรมการพัฒนาองคความรูเพ่ือ
การเปนผูนำดานวิชาการ  
- ผูบริหารสถานศึกษา/ครู บุคลากร     
เขารวมอบรมดวยระบบออนไลน  
- จัดทำหลักสตูรสถานศึกษา 
- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรยีน
คุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 
- PLC สูการพัฒนาการเรียนการสอน SMT 
2. กิจกรรมการประยุกตใชความรูไปสู
การปฏิบัติงานจริง 
- แผนการจัดการเรียนรู SMT ตาม
แนวทาง สสวท. 
- พัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการท่ี
เอ้ือตอการเรียนรู SMT 
3. กิจกรรมการนำเสนอผลงาน SMT 

 ฝายวิชาการ 

 17. โครงการนิเทศ กำกับ และติดตาม  
1. กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน   
2. กิจกรรมนิเทศการทำงาน 

- แผนการจัดการเรยีนรูและบันทึก  
ผลการสอน 

 ฝายวิชาการ 
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เปาหมาย 
(ตามแผนพัฒนา) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

 18. โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ   
1. กิจกรรมพัฒนาคณุธรรม นำวิชาชีพ 
2. กิจกรรมพัฒนาครสููศตวรรษท่ี 21 
3. กิจกรรมครูดีเดน 

 ฝายบุคลากร 

 19. โครงการพัฒนาภูมิทัศนภายใน
โรงเรียน   
1. กิจกรรมประกวดหองเรียน 
2. กิจกรรมดูแลตนไมและความสะอาด
บริเวณ โรงเรยีน 
3. กิจกรรมดานสาธารณูปโภค 
4. กิจกรรมปรบัปรุงซอมแซม จัดสราง
ตรวจสอบอาคารเรียน 
5. กิจกรรมปองกันโรคระบาดและแมลง
พาหะนำโรค 

 ฝายอาคารสถานท่ี 

และบริการ 

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
1. กิจกรรมจดัระบบใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
- บริการคอมพิวเตอร 
- บริการอินเตอรเน็ต 
- School Bright 
2. กิจกรรมอบรมครดูานการใชสื่อ IT 
เสรมิการจดัการเรียนรูสูนักเรียน 
3. กิจกรรมการจัดการเรยีนการสอน
ทางไกลในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 
- การจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
- การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณเสริมการศึกษา 

 ฝายอาคารสถานท่ี 

และบริการ 

 20. โครงการรวมสานสัมพันธรวมกนัทำดี 
1. กิจกรรมการรวมงานกับหนวยงานอ่ืน  
2. กิจกรรมบรจิาคโลหิตเพ่ือถวายเปน
พระราชกุศล 
3. กิจกรรมธารน้ำใจครู สูชุมชน 

 ฝายบุคลากร 

 21. โครงการบริหารงานบุคลากร 
1. กิจกรรมสรรหาบุคลากร 
2. กิจกรรมมอบหมายงานบุคลากร 
3. กิจกรรมจัดทำทะเบียนประวัตคิร ู
4. กิจกรรมการตอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู 
5. กิจกรรมเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ 
6. กิจกรรมแฟมสะสมผลงานของคร ู
7. กิจกรรมสำรวจความตองการและ
ประเมินความพึงพอใจของครู 
8. กิจกรรมสำรวจการมาปฏิบัติงาน
ประจำวัน 
9. กิจกรรมประเมนิการปฏิบัติงานบุคลากร
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

 ฝายบุคลากร 
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เปาหมาย 
(ตามแผนพัฒนา) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

 22. โครงการเพ่ือขวัญและกำลังใจ
บุคลากร 
1. กิจกรรมเงินเอ้ืออาทร 
2. กิจกรรมอุดมสัมพันธ 
3. กิจกรรมสวัสดิการอยูดมีีสุข 
4. กิจกรรมแบงปนน้ำใจ เราไมท้ิงกัน 

 ฝายบุคลากร 

 23. โครงการจัดงบประมาณตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ป 
1. กิจกรรมจดังบประมาณระดับปฐมวัย 

1. หมวดคาหนังสือเรียน  
2. หมวดอุปกรณการเรียน 
3. หมวดเครื่องแบบผูเรยีน  
4. หมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2. กิจกรรมจัดงบประมาณระดับประถมศึกษา 
1. หมวดคาหนังสือเรียน  
2. หมวดอุปกรณการเรียน 
3. หมวดเครื่องแบบผูเรยีน  
4. หมวดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 ฝายธุรการและ

การเงิน 

 24. โครงการจัดสรรงบประมาณ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ระดับปฐมวัย 
1. กิจกรรมวิชาการ 
โครงการสงเสริมและพัฒนาสติปญญาเด็ก 
กิจกรรมนิทรรศการสรุปผลการเรยีนรู 
กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตรนอย 
กิจกรรมคายเสริมทักษะการเรียนรู 
กิจกรรมรักการอาน 
2. กิจกรรมคณุธรรม จรยิธรรม 
โครงการคณุธรรม จรยิธรรมนำสุข 
กิจกรรมคายคณุธรรมนำสุข 
3.กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 
กิจกรรมบริการอินเตอรเน็ต 
- บริการอินเตอรเน็ต 
กิจกรรมอบรมครูดานการใชสื่อ IT  
เสรมิการจดัการเรียนรูสูนักเรียน  
4.กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนทางไกล
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กิจกรรมการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนรู 
กิจกรรมการจัดซื้อวัสด/ุอุปกรณเสริม
การเรยีนรู 
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เปาหมาย 

(ตามแผนพัฒนา) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

 ระดับประถมศึกษา 
1.กิจกรรมวิชาการ 
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตใหเปนคนดี 
เกง มีสุข 
กิจกรรมคายเสริมทักษะการเรียนรู  
โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
กิจกรรมบูรณาการโปรแกรม Learning 
Solution (ป.5 – ป.6) 
โครงการสงเสริมผูเรยีนดานการอาน 
กิจกรรมรักการอาน 
2.กิจกรรมคณุธรรม จรยิธรรม/ ลกูเสือ 
เนตรนาร ี
โครงการพัฒนาคณุธรรม จรยิธรรม 
กิจกรรมคายคณุธรรมจรยิธรรม (คาย
ธรรมะ, ธรรมะสญัจร) 
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตใหเปนคนดี 
เกง มีสุข 
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
- คายลูกเสือ เนตรนาร ี
3.กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)  
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 
กิจกรรมจดัระบบใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- บริการอินเตอรเน็ต 
กิจกรรมอบรมครูดานการใชสื่อ IT    
เสรมิการจดัการเรียนรูสูนักเรียน  
4.กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนทางไกล
ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)         
กิจกรรมการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณเสริม
การศึกษา 

  

 งาน 
1. งานทะเบียนวัดผล 
- กิจกรรมจัดทำเอกสารผลการเรยีนและ
รายงานผลการเรียน 
- กิจกรรมเทียบโอนผลการเรียน 

 ฝายวิชาการ 

 

 2. งานผลิตเอกสาร 
- กิจกรรมคลังขอสอบ 
- กิจกรรมการผลิตเอกสาร 
- กิจกรรมการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 
- กิจกรรมการคัดเลือกหนังสือและแบบเรียน 
- กิจกรรมการจัดหาหนังสือและผลิต
แบบทดสอบ 

 ฝายวิชาการ 
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เปาหมาย 
(ตามแผนพัฒนา) 

โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

 3. งานธุรการ 

- กิจกรรมการดำเนินงานธุรการ 

- กิจกรรมการอุดหนุนรายหัวนักเรียน,

จัดทำขอมูลสารสนเทศ PSIS ของ สช. 

และทะเบียนประวัตินักเรียนเขาใหม 

- กิจกรรมการรับสมัครและสอบคดัเลือก

นักเรียนเขาใหม 

 ฝายธุรการและ

การเงิน 

 4. งานงบประมาณ 

- กิจกรรมการรับ–จายเงิน จัดทำบัญชี

การเงิน และสรุปงบประมาณฝายฯ สิ้นป 

- กิจกรรมจัดหาพัสดุครภุัณฑ และจัดทำ

รายงานพัสดคุรุภณัฑ 

 ฝายธุรการและ

การเงิน 

 

 5. งานประชาสัมพันธ และอำนวย

ความสะดวกผูมาติดตอโรงเรียน 

- กิจกรรมการตอนรับและรบัรองผูมา

ติดตอโรงเรียน 

- กิจกรรมประชาสัมพันธและเผยแพร

ขาวสาร 

 ฝายธุรการและ

การเงิน 

10. โรงเรียนมรีะบบประกัน

คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

25. โครงการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา 

- มีการประกาศคาเปาหมายตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  

- กำหนดนโยบายของสถานศึกษา 

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา ระยะท่ี 7 พ.ศ. 2565-2568 

- แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 

- ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

- บันทึกการประชุมและติดตามงาน 

- จัดโครงสรางและระบบขอมูลสารสนเทศ

ท่ีครอบคลุมงานทุกฝาย 

- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในและคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- รายงานสรุปผลการประเมินงาน/

โครงการ/กิจกรรมทุกฝาย 

- รายงานการประเมินคณุภาพภายนอก 

(สมศ.)  

- รายงานประจำปท่ีเปนรายงานการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) 

1. โรงเรียนมีกระบวนการประกันคณุภาพ

ภายในเปนระบบครบวงจรคุณภาพ 

PDCA มีหลักฐานรองรอยชัดเจน 

2. คาเฉลี่ยของผลการประกันคณุภาพ

ภายในสถานศึกษาอยูในระดับ ดีข้ึนไป 

ฝายนโยบายและ

แผน 
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กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21  

เปาหมาย 

(ตามแผนพัฒนา) 
โครงการ กิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ 

โครงการ กิจกรรม 
ฝายท่ีรับผิดชอบ 

11. ครูมีการจัดการเรียน

การสอนโดยใชนวัตกรรม     

ท่ีทันสมัย 

 

 

 

 

26. โครงการระบบดูแลและชวยเหลือ

นักเรียน   

1. กิจกรรมการรูจักนักเรยีนเปนรายบุคคล 

2. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 

3. กิจกรรมการสงเสริมนักเรียน  

4. กิจกรรมการปองกันและแกปญหา 

5. กิจกรรมการสงตอไปยังผูท่ีเก่ียวของ 

1. รอยละ 85 ของครูพัฒนาและใชสื่อ

การสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ

แหลงเรียนรูในชุมชนท่ีสอดคลองกับ

สาระท่ีสอน สรางแรงจูงใจใหนักเรียน

สนุกในการเรียนรู  

2. รอยละ 85 ของครูมีนวัตกรรมใน

การจัดการเรยีนรูและมีการเผยแพร 

ฝายกิจการนักเรยีน 

12. ครูมีการจัดกระบวนการ

เรียนรูผานการคิดและ

ปฏิบัติจริง 

โครงการนิเทศ กำกับ และตดิตาม 

1. กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

2. กิจกรรมนิเทศการทำงาน 

- แผนการจัดการเรียนรูและบันทึก  

ผลการสอน 

1. รอยละ 85 ของครูจัดการเรียนรูให

นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห และคิดสรางสรรคโดยการ

ปฏิบัติจริง ผานการทำโครงงาน/

กิจกรรม/การฝกปฏิบัติในสถานการณ

จริงและนักเรียนขยายความคดินำไป

ปรับปรุงในชีวิตได 

2. ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูจดัการ

เรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน 

3. รอยละ 85 ของครูพัฒนากลวิธี/

เทคนิคการสอนอยางนอย 2 รูปแบบ

ในแตละกลุมสาระการเรียนรู 

4. รอยละ 85 ของครูมีแผนการวัด

และประเมินผลนักเรียนชัดเจนตลอด

ปการศึกษา (มีการกำหนดสดัสวน

คะแนน จำนวนช้ินงาน และพฤตกิรรม

นักเรียนชัดเจน) มีการวิเคราะหผลการ

เรียนรูของนักเรียนและนำผลมา

พัฒนาใหนักเรียนบรรลผุลตามตัวช้ีวัด

ของหลักสูตร 

5.รอยละ85 ของครูมีการแลกเปลีย่น

เรียนรูโดยใชชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC)  

ฝายวิชาการ 

 โครงการพัฒนาครูมืออาชีพ   

1. กิจกรรมพัฒนาครสููศตวรรษท่ี 21 

2. กิจกรรมการผลิตและใชสื่อนวัตกรรม 

3. กิจกรรมการใชแหลงเรียนรูและ     

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

4. กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน 

ฝายบุคลากร 

 โครงการบริหารงานบุคลากร 

- กิจกรรมแฟมสะสมผลงานของคร ู

ฝายบุคลากร 

 โครงการพัฒนาวิชาการสูโรงเรียนคุณภาพ 

SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 

1. กิจกรรมการพัฒนาองคความรูเพ่ือ

การเปนผูนำดานวิชาการ  

- ผูบริหารสถานศึกษา/ครู บุคลากร     

เขารวมอบรมดวยระบบออนไลน  

- จัดทำหลักสตูรสถานศึกษา 

- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรยีน

คุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท. 

- PLC สูการพัฒนาการเรียนการสอน SMT 

2. กิจกรรมการประยุกตใชความรูไปสู

การปฏิบัติงานจริง 

- แผนการจัดการเรียนรู SMT ตาม

แนวทาง สสวท. 

- พัฒนาและปรับปรุงหองปฏิบัติการท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู SMT 

3. กิจกรรมการนำเสนอผลงาน SMT  

ฝายวิชาการ 

 

 


