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ความเป็นมา 
 

ตามท่ี.ระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเก ฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี บัญญัติให้ส่วนราชการทุกแห่ งต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ    
ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผน.ัฒนาเ.รษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องนั้น 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นส่วนราชการเทียบเท่าระดับภาควิชา ภายใต้การก ากับของ ค ะ.ึกษา.าสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (.ศ.ศ ๒๕60-๒๕๖4)  ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง เ.ื่อเป็นกรอบก าหนดทิ.ทางการด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของโรงเรียนในแต่ละปีงบประมา  นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยด าเนินการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผน.ัฒนาเ.รษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง.ึกษาธิการ แนวทางการ.ัฒนาส านักงานค ะกรรมการการ.ึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุ ภา.การ.ึกษา ส านักงานค ะกรรมการ.ัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของค ะ.ึกษา.าสตร์และมหาวิทยาลัยรามค าแหง บัดนี้ ได้เริ่มต้น
ปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖2 ค ะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)ได้จัดท ารายละเอียดของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖2 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)ท่ีสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติ
ราชการ ๕ ปี (.ศ.ศ ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงและงบประมา รายจ่ายประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 เ.ื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลให้การด าเนินงานตาม.ันธกิจของโรงเรียนมีประสิทธิภา.สูงสุด บรรลุ วิสัยทั.น์ ของ                
ค ะ.ึกษา.าสตร์และมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ 

 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
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พันธกิจ (MISSION) : 

๑ศ .ัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุ ภา.ตามมาตรฐานการ.กึษาและเป็นคนด ีคนเก่ง มีความสุข มี.ักยภา.ในการ.ึกษาต่อและประกอบอาชี. 
๒ศ สนับสนนุและส่งเสริมจดัท าสื่อเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการ.ึกษาเ.่ือ.ัฒนาค ุภา.ทางการ.ึกษา 
๓ศ สนับสนนุและส่งเสริมสร้างคุ ลักษ ะที่.ึงประสงค์มคีวามรูคู่่คุ ธรรม รู้จักคดิวเิคราะห์แกป้ัญหาในการด ารงชีวิตอยา่งมคีวามสุข และรับผดิชอบต่อสังคม 
๔ศ สนับสนนุและส่งเสริมการท านุบ ารุง.ิลปวฒันธรรมยดึมัน่ในวถิีชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอันม.ีระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 
5ศ ส่งเสริมและ.ฒันาให้เปน็แหล่งเรียนรู้ในการเ.่ิม.ูนความรูแ้ละประสบการ ์ในวิชาชี.คร ู
6ศ ส่งเสริมและ.ัฒนาครแูละบคุคลากรทางการ.กึษาใหม้กีารท าวิจัยเ.่ือ.ัฒนาการเรยีนรู้ให้มคีุ ภา.ตามมาตรฐานวิชาชี. 
7ศ  สง่เสรมิและ.ฒันาหลักสูตรใหม้ีความหลากหลายมคีวามยดืหยุน่และมีความเปน็สากล 
8ศ  สง่เสรมิและ.ัฒนาการบริการทางจดัการ.กึษาตามหลักธรรมมาภบิาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (VISION)  :  มุ่งเนน้.ัฒนาวชิาการ สง่เสริมทักษะวิชาชี. มีภาวะเปน็ผู้น าสร้างสรรคน์วตักรรม ก้าวทนัเทคโนโลยีให้เปน็คนด ี
            มีคุ ธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้รว่ม.ัฒนาวิชาชี.คร ู
ปรัชญา(Philosophy) :  คุ ธรรม น าความรู้ .ฒันาสังคม 
อัตลักษณ์   :  เป็นผูน้ าดา้นความคดิ อิสระในการเรียนรู้ มุง่สู่.ลโลกทีม่ีคุ ภา. 
เอกลักษณ์   :  เรียนรู้ผา่นกิจกรรม 
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Mind Map แสดงความเชือ่มโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรช์าต ิ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ยุทธศาสตรโ์รงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

(ฝ่ายมธัยม) 

ยุทธ.าสตร์การ.ัฒนาและเสริมสร้าง
.ักยภา.คน 

ยุทธ.าสตร์การเสริมสรา้งและ.ัฒนา
.ักยภา.ทุนมนุษย ์

 ยุทธ.าสตรด์้านการเสรมิสร้างและ
.ัฒนา.กัยภา.ทุนมนุษย์ 

 

ยุทธ.าสตรด์้านการ.ัฒนาและ
เสริมสรา้ง.กัยภา.ของผู้เรยีนและ
ส่งเสริมการจดัการ.ึกษาเ.ือ่สร้างขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั 

ยุทธ.าสตรด์้านสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธ.าสตร์การ.ัฒนา
วิทยา.าสตร ์เทคโนโลยี วจิยั        
และนวตักรรม 

ยุทธ.าสตรด์้านวิทยา.าสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธ.าสตร์.ัฒนาบคุลากรด้านการ
วิจัย เทคโนโลยีและวตักรรม 

ยุทธ.าสตรด์้านการปรับสมดุลและ
.ัฒนาระบบบรหิารจดัการภาครัฐ 

 

 

ยุทธ.าสตร์การบริหารจัดการ ใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจรติประ.ฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 

ยุทธ.าสตรด์้านการ.ัฒนาการบรหิาร
เ.ื่อความมั่นคง 

- ยุทธ.าสตร์ดา้นการ.ัฒนา
การ.กึษาเ.ื่อความมั่นคงของรัฐ 

- ยุทธ.าสตรด์า้นการ.ัฒนาระบบ
บริหารจัดการ.ึกษาและสง่เสริมการมี
ส่วนรว่มในการจดัการ.กึษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ ์

 
ประเดน็ยุทธ.าสตร์ที่ 1  ด้านการ.ัฒนาและเสรมิสรา้ง.ักยภา.ของผู้เรียนและสง่เสริมการจดัการ.ึกษาเ.ื่อสร้างขดีความสามารถในการแขง่ขนั  
  เปา้ประสงค์ที ่1  ผู้เรียนไดร้ับบริการทางการ.ึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคที่มีคุ ภา.  
  กลยุทธ์ที่  1  .ัฒนาผูเ้รียนให้มีคุ ภา.ตามมาตรฐานการ.กึษาขัน้.ืน้ฐานใน.ตวรรษที ่21 
  กลยุทธ์ที่  2  .ัฒนาหลักสตูรไดม้าตรฐานให้สอดคล้องกับการ.ัฒนา.ักยภา.ตลอดชวีิต   
  กลยุทธ์ที่  3  .ัฒนาและส่งเสริมการบริการแกชุ่มชนและสังคม 
ประเดน็ยุทธ.าสตร์ที่ 2  .ัฒนาบคุลากรดา้นการวิจยั เทคโนโลยแีละวัตกรรม 
  เป้าประสงค์ที ่1  บุคลากรมีทกัษะมคีวามรูค้วามสามารถความเชี่ยวชาญเฉ.าะด้านในการผลิตบั ฑิตให้มีค ุภา.ตามมาตรฐานทางการ.ึกษา 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสรมิและ.ัฒนาให้บคุลากรท าวิจัยเ.่ือ.ัฒนาการจดัการเรียนรู้ และ.ัฒนาการวจิัยเชิงบูร าการ 
ประเดน็ยุทธ.าสตร์ที่ 3  การ.ัฒนาการ.ึกษาเ.ื่อความมัน่คงของรัฐ 
 เป้าประสงค์ที่  1  เ.ื่อให้ผู้เรียนมีคุ ธรรมจรยิธรรมและคุ ลักษ ะที่.งึประสงค์ภูมิใจในความเป็นไทย 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมและสนับสนนุการท านุบ ารุง.ิลปวฒันธรรมไทย และอนรุักษส์ิง่แวดล้อม 
      กลยุทธ์ที่  2  .ัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีตอ่สถาบนัหลักของชาต ิ 
  กลยุทธ์ที่  3  .ัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี.ระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ประเดน็ยุทธ.าสตร์ที่ 4  ดา้นการ.ัฒนาระบบบริหารจดัการ.ึกษาและสง่เสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการ.ึกษา 
 เป้าประสงค์ท่ี  1  ส่งเสรมิและ.ัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภา.และสนบัสนนุการมีสว่นรว่มในการ.ัฒนาคุ ภา.ผู้เรยีน 
  กลยุทธ์ที่  1  .ัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสทิธิภา. 
      กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมและ.ฒันาการมีส่วนรว่มจากทกุภาคส่วนเ.ือ่.ัฒนาคุ ภา.การทาง.ึกษา 
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วิสัยทัศน์  มุ่งเนน้.ัฒนาวิชาการ ส่งเสริมทักษะวิชาชี. มีภาวะเป็นผูน้ าสร้างสรรคน์วัตกรรม ก้าวทนัเทคโนโลยีให้เปน็คนด ี
     มีคุ ธรรม เป็นแหล่งเรยีนรู้รว่ม.ฒันาวิชาชี.คร ู
 

พันธกิจ ๑ศ .ัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุ ภา.ตามมาตรฐานการ.กึษาและเป็นคนด ีคนเก่ง มีความสุข มี.ักยภา.ในการ.ึกษาต่อและประกอบอาชี. 
๒ศ สนับสนนุและส่งเสริมจดัท าสื่อเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการ.ึกษาเ.ื่อ.ัฒนาค ุภา.ทางการ.ึกษา 
๓ศ สนับสนนุและส่งเสริมสร้างคุ ลกัษ ะที่.ึงประสงค์มคีวามรูคู่่คุ ธรรม รู้จักคดิวเิคราะห์แกป้ัญหาในการด ารงชีวิตอยา่งมคีวามสุข และรับผดิชอบต่อสังคม 
๔ศ สนับสนนุและส่งเสริมการท านุบ ารุง.ิลปวฒันธรรมยดึมัน่ในวถิีชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอันมี.ระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 
5ศ ส่งเสริมและ.ัฒนาให้เปน็แหล่งเรียนรู้ในการเ.่ิม.ูนความรูแ้ละประสบการ ์ในวิชาชี.คร ู
6ศ ส่งเสริมและ.ัฒนาครแูละบคุคลากรทางการ.กึษาใหม้กีารท าวิจัยเ.่ือ.ัฒนาการเรยีนรู้ให้มคีุ ภา.ตามมาตรฐานวิชาชี. 
7ศ   ส่งเสริมและ.ัฒนาหลกัสูตรให้มีความหลากหลายมีความยืดหยุ่นและมคีวามเป็นสากล 
8ศ   ส่งเสริมและ.ัฒนาการบริการทางจดัการ.กึษาตามหลักธรรมมาภบิาล 

 



๘  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการ.ฒันาและเสริมสรา้ง.กัยภา.
ของผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการ.ึกษา
เ.ื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

.ัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เทคโนโลยี
และวัตกรรม 

การ.ัฒนาการ.ึกษาเ.ื่อความมั่นคงของรัฐ ด้านการ.ฒันาระบบบริหารจัดการ.ึกษา
และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการจัด
การ.ึกษา 

เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์
1ศ ผู้เรียนได้รับบริการทางการ.ึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเสมอภาคที่มีคุ ภา. 
 

1ศ บุคลากรมีทักษะมีความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญเฉ.าะด้านในการผลิต
บั ฑิตให้มีคุ ภา.ตามมาตรฐานทาง
การ.ึกษา 

1ศ เ.ื่อให้ผู้เรียนมีคุ ธรรมจริยธรรมและ
คุ ลักษ ะที่.ึงประสงค์ภูมิใจในความ
เป็นไทย 

1ศ ส่งเสริมและ.ัฒนาระบบบรกิารจัดหาร
ให้มีประสิทธิภา.และสนับสนนุการมี
ส่วนร่วมในการ.ฒันาคุ ภา.ผูเ้รียน 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
1ศ .ัฒนาผู้เรียนให้มีคุ ภา.ตาม

มาตรฐานการ.ึกษาขั้น.ืน้ฐานใน
.ตวรรษที่ 21 

2ศ .ัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานให้
สอดคล้องกับการ.ัฒนา.ักยภา.ตลอด
ชีวิต   

3ศ .ัฒนาและส่งเสริมการบรกิารแก่ชุมชน
และสังคม 

1ศ ส่งเสริมและ.ัฒนาให้บุคลากรท าวิจัย
เ.ื่อ.ัฒนาการจัดการเรียนรู ้และ
.ัฒนาการวจิัยเชิงบูร าการ 

 

1ศ ส่งเสริมและสนบัสนุนการท านุบ ารุง
.ิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม 

2ศ .ัฒนาและเสริมสรา้งความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาต ิ

3ศ .ัฒนาและเสริมสร้างการเมืองใน
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
.ระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

1ศ .ัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภา. 

2ศ ส่งเสริมและ.ัฒนาการมสี่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนเ.ือ่.ัฒนาคุ ภา.การทาง
.ึกษา 

โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม 
1ศ ความร่วมมือกับค ะ.ึกษา.าสตร์เ.ื่อ

ผลิตบั ฑิต 
2ศ โครงการประชาสัม.นัธ์ และ รบัสมัคร

นักเรียนใหม่ปีการ.ึกษา 2563 
3ศ โครงการปฐมนิเท.นักเรียนใหม่ ชั้น มศ

1 ปีการ.ึกษา 256๓ 
4ศ โครงการปฐมนิเท.นักเรียนใหม่ ชั้น มศ

4 ปีการ.ึกษา 256๓ 
5ศ โครงการแข่งขันกีฬาสาธติสามัคคี ครั้ง

ที่ 4๔ "ประสานมิตรเกมส์" 
6ศ โครงการค ิต.าสตร์และเทคโนโลยี ปี

การ.ึกษา ๒๕๖๓ 
7ศ โครงการจัดงานสัปดาห์วันวทิยา.าสตร์

แห่งชาติ ปีการ.ึกษา ๒๕๖๓ 

1ศ โครงการวิจัยเ.ือ่.ัฒนาการเรียนการ 
    สอน 

๑ศ โครงการถวายเทียน.รรษา และแสดง
ตนเป็น.ทุธมามกะนักเรียน ชัน้ มศ1  
ปีการ.ึกษา 2563 

๒ศ โครงการ.ัฒนาคุ ธรรมจริยธรรม  
(ตักบาตรวิถี.ุทธ และปฏบิัติตนเป็น.า
สนิกชนที่ดี) ประจ าปีการ.ึกษา 2563 

3ศโครงการรู้รักสามัคคี และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ชัน้มัธยม.ึกษาปีที่ 4ปี
การ.ึกษา 256๓ 

4ศ โครงการจัดงาน.ธิีไหว้ครู ปกีาร.ึกษา 
2562 

1ศ โครงการประชุมผูป้กครอง ภาคเรียนที่ 
2 ปีการ.ึกษา 256๒ 

2ศ โครงการประชุมผูป้กครอง ภาคเรียนที่ 
1 ปีการ.ึกษา 256๓ 

3ศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ส าหรับครู 

4ศ โครงการเ.ิ่มประสิทธิภา.การประกัน
คุ ภา.ภายในสถาน.ึกษาและประเมิน
ทักษะ.ตวรรษที่ 21 ประจ าปี
การ.ึกษา 2563  

5ศ โครงการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการ
ป้องกันอคัคีภัยและการอ.ย.หนีไฟ
จากอาคารสูง ปีการ.ึกษา ๒๕๖๓ 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 ๙ 

 
(ต่อ) 

โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม 
8ศ โครงการทดสอบสมรรถภา.ทางกายภาค

เรียนที่ 2 ปีการ.ึกษา 256๒ 
9ศ โครงการทดสอบสมรรถภา.ทางกายภาค

เรียนที่ 1 ปีการ.ึกษา 256๓ 
10ศ โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยา

เส.ติด เอดส์ และความรุนแรงปี
การ.ึกษา 2562 

11ศ โครงการเตรียมความ.ร้อมนักกีฬาใน
การแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ปี
การ.ึกษา 256๓ 

๑2ศ โครงการส่งเสรมิอาชี.อิสระ "เรียนรู้สู่
งานอาชี." 

๑3ศ โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาวะผูน้ าปี
การ.ึกษา 2562 

๑4ศ โครงการค่ายทั.น.ึกษา .ฒันา
.ักยภา.ทางทั.น.ิลป ์

๑5ศ โครงการเขา้ค่าย.ักแรมเ.ื่อฝึกอบรม
และทดสอบภาคปฏบิัติลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมธัยม.กึษาปีที่ 
1 ปีการ.ึกษา 256๒ 

๑6ศ โครงการเข้าค่าย.ักแรมเ.ื่อฝึกอบรม
และทดสอบภาคปฏบิัติลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมธัยม.กึษาปีที่ 
2 ปีการ.ึกษา 2561 

๑7ศ โครงการเข้าค่าย.ักแรมเ.ื่อฝึกอบรม
และทดสอบภาคปฏบิัติลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมธัยม.กึษาปีที่ 
3 ปีการ.ึกษา 256๒ 

 5ศ โครงการจัดงานวนัแม่แห่งชาติและ.ิธี
เทิด.ระเกยีรติ สมเด็จ.ระนางเจ้า
สิริกิติ์ .ระบรมราชนิีนาถ .ระบรมราช
ชนน.ีันปีหลวง ปีการ.ึกษา 2563 

6ศ โครงการจัดงานเฉลิม.ระเกียรติ
.ระบาทสมเด็จ.ระปรเมนทร
รามาธิบดี.รีสนิทรมหาวชิราลงกร  
.ระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี
การ.ึกษา ๒๕๖๓ 

7ศ โครงการสืบสานวฒันธรรมไทยและ
ปัจฉิมนิเท. ปีการ.ึกษา 256๒ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

8ศ โครงการสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี
การ.กึษา ๒๕๖๓ 

9ศ โครงการเผยแ.ร่.ิลปวัฒนธรรมไทย 
และ เสริมสร้างวฒันธรรม สัม.นัธ์   
ประเท.นอร์เวย์ 

10. กิจกรรมมุทิตาจิต 
๑1ศ โครงการสรรหาประธานนกัเรียนปี

การ.ึกษา 256๓ 
 

6ศ โครงการสัมมนาเชงิปฏิบตัิการเสริมสร้าง
ประสิทธิภา.ในงานราชการ ปี
การ.ึกษา 2563 

7ศ กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคมุภายใน สธศมศรศ 

8ศ กิจกรรมเยาวชนสัม.ันธ ์



๑๐  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 

 
(ต่อ) 

โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม 
๑๘ศ โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมส่งเสริม

ประสิทธิภา.การท างานร่วมกัน นักเรียน
ชั้น มศ5 ปีการ.ึกษา 256๒ 

19ศ โครงการแนะแนวการ.กึษาต่อและอาช.ี 
ปีการ.ึกษา 256๓ 

๒0ศ โครงการเปิดบูธแนะแนวการ.ึกษาต่อใน
ระดับอุดม.ึกษา ปีการ.ึกษา 256๒ 

๒1ศ โครงการตรวจสุขภา.นักเรียนประจ าปี  
ปีการ.ึกษา 256๓ 

๒2ศ โครงการ.ัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วย
กิจกรรม STEAM ภาคเรยีนที่ 2 ปี
การ.ึกษา 256๒ 

๒3ศ โครงการ.ัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วย
กิจกรรม STEAM ภาคเรียนที่ ๑ ปี
การ.ึกษา 256๓ 

24ศ โครงการความรว่มมือระหว่างค ะ
วิ.วกรรม.าสตร์ มหาวิทยาลยั
รามค าแหงกับโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมธัยม)
(ฝ่ายมัธยม) เร่ืองการจัดท าหลักสูตร
แผนการเรียนอาชีวะ ประเภท
วิ.วกรรม.าสตร์ 

25ศ โครงการแสดงเชียร์กีฬาสาธิตสามัคคีครั้ง
ที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” 

 

   

 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 ๑๑ 

 
(ต่อ) 

โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม 
26. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม

ภาษาอังกฤษ ค ิต.าสตร์ และ
วิทยา.าสตร์ ชัน้มัธยม.ึกษาปีที ่
1, 3, 4 และ 6 ประจ าปี
การ.ึกษา 2562 (English 
Maths and Science Camp 
2019) หลักสูตรภาค
ภาษาองักฤษ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

27. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ และวฒันธรรม
ต่างประเท. ประจ าปีการ.ึกษา 
2562(English Learning and 
Culture Experience Program 
2019) หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

28. โครงการ.ึกษาแหล่งการเรียนรู้
นอกหอ้งเรียน ปีการ.ึกษา 
2563 

29ศ โครงการสร้างงานอาช.ีสู่ชมุชน 
 

   

 
 
 
 



๑๒  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หนว่ย:ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เปา้ประสงค์ 
/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศ์าสตรท์ี่ 1         
ด้านการ.ฒันาและเสริมสร้าง
.ักยภา.ของผู้เรียนและสง่เสริมการ
จัดการ.กึษาเ.ือ่สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 
 

        

เป้าประสงค์ 1         
ผู้เรียนได้รับบรกิารทางการ.กึษา
อย่างทั่วถึงและเสมอภาคทีม่ี
คุ ภา. 
 

        

กลยทุธ ์         
1ศ .ัฒนาผู้เรียนให้มีคุ ภา.ตาม
มาตรฐานการ.กึษาขัน้.ื้นฐานใน
.ตวรรษที่ 21 

๑ศ ร้อยละความส าเร็จของการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนที่
สอดคล้องกับคุ ลกัษ ะที่
.ึงประสงค ์

80 1ศ โครงการสรรหาประธานนักเรียนปี
การ.กึษา 256๓ 

2ศ โครงการประชาสัม.นัธ์ และ รับสมัคร
นักเรียนใหม่ปีการ.กึษา 2563 

3ศ โครงการปฐมนเิท.นักเรียนใหม่ ชั้น มศ1 
ปีการ.ึกษา 256๓ 

4ศ โครงการปฐมนเิท.นักเรียนใหม่ ชั้น มศ4 
ปีการ.ึกษา 256๓ 

5ศ โครงการแข่งขนักฬีาสาธิตสามัคคี ครั้งที ่
4๔ "ประสานมิตรเกมส์" 

6ศ โครงการค ิต.าสตรแ์ละเทคโนโลยี ปี
การ.กึษา ๒๕๖๓ 

7ศ โครงการจดังานสัปดาห์วนัวทิยา.าสตร์
แห่งชาติ ปีการ.ึกษา ๒๕๖๓ 

8ศ โครงการทดสอบสมรรถภา.ทางกายภาค
เรียนที่ 2 ปีการ.ึกษา 256๒ 

9ศ โครงการทดสอบสมรรถภา.ทางกายภาค
เรียนที่ 1 ปีการ.ึกษา 256๓ 

10ศ โครงการแข่งขนักฬีาภายในต้านภัยยา
เส.ติด เอดส์ และความรนุแรงปี
การ.กึษา 2562 

11ศ โครงการเตรียมความ.รอ้มนกักีฬาใน
การแข่งขนักฬีา สาธติสามัคคี ปี
การ.กึษา 256๓ 

๑ศ จ านวนโครงการ 
๒ศ ร้อยละเฉล่ียผู้เขา้ร่วม

โครงการ 
๓ศ ค่าเฉลี่ยระดับความ.ึง

.อใจ 

36 
80 

 
3ศ50 

1.278 9.167 - ทกุกลุม่สาระ 
สังคมฯ/.ิลปะ/การงานฯ
ภาษาไทย/ค ิต.าสตร์/
คอม.วิเตอร์/สุข.กึษา/
วิทยา.าสตร์/ต่างประเท./
กิจกรรม.ัฒนาผู้เรียน/
.ัฒนาองค์กรนกัเรียน/
แนะแนว/ 
- ฝ่ายกิจการนักเรียน/ฝ่าย
กิจการ.เิ.ษ/ฝ่ายวิชาการ/
หน่วย.ยาบาล 

 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 ๑๓ 

 
หนว่ย:ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
งปม. นอก งปม. 

   ๑2ศ โครงการส่งเสรมิอาชี.อิสระ 
"เรียนรู้สู่งานอาชี." 

๑3ศ โครงการเข้าค่ายฝกึอบรม
ภาวะผู้น าปกีาร.ึกษา 2562 

๑4ศ โครงการค่ายทั.น.ึกษา 
.ัฒนา.ักยภา.ทางทั.น.ิลป์ 

๑5ศ โครงการเข้าค่าย.ักแรมเ.ื่อ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ภาคปฏิบัติลกูเสือ-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น
มัธยม.ึกษาปีที่ 1 ปี
การ.ึกษา 256๒ 

๑6ศ โครงการเข้าค่าย.ักแรมเ.ื่อ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ภาคปฏิบัติลกูเสือ-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น
มัธยม.ึกษาปีที่ 2 ปี
การ.ึกษา 2561 

๑7ศ โครงการเขา้ค่าย.ักแรมเ.ื่อ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ภาคปฏิบัติลกูเสือ-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น
มัธยม.ึกษาปีที่ 3 ปี
การ.ึกษา 256๒ 

๑๘ศ โครงการเข้าค่ายฝกึอบรม
ส่งเสริมประสิทธิภา.การ
ท างานร่วมกัน นกัเรียนชั้น มศ
5 ปีการ.ึกษา 256๒ 

19ศ โครงการแนะแนวการ.ึกษา
ต่อและอาช.ี ปกีาร.ึกษา 
256๓ 

     

 



๑๔  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 

   หนว่ย:ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เปา้ประสงค ์
/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
งปม. นอก งปม. 

   ๒0ศ โครงการเปิดบูธแนะแนว
การ.ึกษาต่อในระดับอุดม.ึกษา 
ปีการ.ึกษา 256๒ 

๒1ศ โครงการตรวจสุขภา.นกัเรียน
ประจ าป ี ปกีาร.ึกษา 256๓ 

๒2ศ โครงการ.ัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาด้วยกิจกรรม STEAM 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการ.ึกษา 256๒ 

๒3ศ โครงการ.ัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาด้วยกิจกรรม STEAM 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการ.ึกษา 256๓ 

24ศ โครงการความร่วมมอืระหวา่ง
ค ะวิ.วกรรม.าสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหงกบั
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) เร่ืองการ
จัดท าหลักสูตรแผนการเรียน
อาชีวะ ประเภทวิ.วกรรม.าสตร์ 

25ศ โครงการแสดงเชียร์กีฬาสาธิต
สามัคคีครั้งที่ 44 “ประสานมิตร
เกมส์” 

26. โครงการเข้าค่ายฝกึอบรม
ภาษาอังกฤษ ค ิต.าสตร์ และ
วิทยา.าสตร์ ชั้นมธัยม.ึกษาปีที ่
1, 3, 4 และ 6 ประจ าปี
การ.ึกษา 2562 (English 
Maths and Science Camp 
2019) หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

     

 
หน่วย:ล้านบาท 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 ๑๕ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
งปม. นอก งปม. 

   27. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรม
ต่างประเท. ประจ าปีการ.ึกษา 
2562(English Learning and 
Culture Experience Program 
2019) หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

28. โครงการ.กึษาแหลง่การเรียนรู้
นอกห้องเรียน ปกีาร.กึษา 
2563 

29ศ โครงการถวายเทียน.รรษา และ
แสดงตนเป็น.ทุธมามกะนกัเรียน 
ชั้น มศ1  ปีการ.กึษา 2563 

30ศ โครงการ.ัฒนาคุ ธรรม
จริยธรรม  (ตกับาตรวิถี.ุทธ 
และปฏิบัติตนเป็น.าสนกิชนที่ดี) 
ประจ าปีการ.ึกษา 2563 

31ศ โครงการรูร้กัสามัคคี และ
อนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม ชัน้
มัธยม.ึกษาปีที ่4ปีการ.กึษา 
256๓ 

32ศ โครงการจัดงาน.ิธีไหว้ครู ปี
การ.กึษา 2562 

33ศ โครงการจัดงานวนัแม่แห่งชาติ
และ.ิธีเทิด.ระเกียรติ สมเดจ็
.ระนางเจ้าสริิกิติ ์
.ระบรมราชนิีนาถ .ระบรมราช
ชนนี.นัปีหลวง ปีการ.ึกษา 
2563 

34ศ โครงการจัดงานเฉลิม.ระเกียรติ
.ระบาทสมเด็จ.ระปรเมนทร
รามาธิบดี.รีสินทรมหาวชิราลง
กร  .ระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประจ าปีการ.ึกษา ๒๕๖๓ 

35ศ โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
และปัจฉมินเิท. ปีการ.กึษา 
256๒ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่าย
มัธยม) 

36ศ โครงการสัปดาห์ภาษาไทย
แห่งชาติ ปีการ.ึกษา ๒๕๖๓ 

 

     



๑๖  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 

หน่วย:ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
งปม. นอก งปม. 

2ศ .ัฒนาหลกัสูตรได้มาตรฐานให้
สอดคล้องกับการ.ัฒนา.ักยภา.
ตลอดชีวติ   

1ศ ผลการประเมินคุ ภา.
การ.กึษาขั้น.ืน้ฐาน 

4ศ00 ๒ศ โครงการ/กิจกรรมประเมนิ
มาตรฐาน 

๑ศ จ านวนโครงการ 
๒ศ ผลการประเมินคุ ภา.
ภายใน 

๑ 
4ศ00 

- - หน่วยประเมินฯ 

 3ศ จ านวนนกั.กึษาปฏิบัติการ
ฝึกสอน/ฝกึงาน 

80 
 
 

๑ศ ร่วมมือและประสานงานกับค ะ
.ึกษา.าสตรเ์.ื่อผลิตบั ฑิตค ะ
.ึกษา.าสตร ์

๒ศ จ านวนนกั.กึษาฝึกสอน/
ฝึกงาน 

80 - 
 

- ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

     4ศ ร้อยละของนักเรียนใหม ่ 80 ๒ศ โครงการประชาสัม.นัธร์ับ
นักเรียนใหม่ ปีการ.กึษา 2563 

๑ศ จ านวนนกัเรียนใหม ่ 600 ๐ศ๐10 - 
 

ฝ่ายกิจการ.ิเ.ษ 

 5ศ ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จ
การ.กึษาที่ได้มาตรฐานตาม
แผนการ.กึษาขั้น.ืน้ฐาน 
 

98 ๓ศ กิจกรรมจดัการเรียนการสอนเ.ือ่
ผลิตนักเรียน 

 

๑ศ จ านวนผู้ส าเร็จการ.กึษา 
 

540 - 
 

- ฝ่ายวิชาการ 

3ศ .ัฒนาและส่งเสริมการบริการ
แกช่มุชนและสังคม 

๑ศ ร้อยละผูเ้ข้ารว่มโครงการ 80 ๑ศ โครงการสร้างงานอาชี.สู่ชมุชน ๑ศ จ านวนโครงการ 
๒ศ ร้อยละเฉล่ียผู้เขา้ร่วม

โครงการ 
๓ศ ค่าเฉลี่ยระดับความ.ึง 
    .อใจ 

1 
80 

 
3ศ50 

 

- - - กลุ่มสาระฯ การงาน ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย:ล้านบาท 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 ๑๗ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยทุธ ์

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๓ หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศ์าสตรท์ี่ 2         
.ัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
เทคโนโลยีและวัตกรรม 
 

        

เป้าประสงค ์1         
บุคลากรมทีักษะมีความรู้
ความสามารถความเชี่ยวชาญ
เฉ.าะด้านในการผลติบั ฑิตให้มี
คุ ภา.ตามมาตรฐานทาง
การ.กึษา 
 

        

กลยทุธ ์         
1ศ ส่งเสรมิและ.ฒันาให้บุคลากร
ท าวิจัยเ.ือ่.ัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้และ.ฒันาการวิจัยเชิง
บูร าการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ศ ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายด้านผลผลิตการท า
วจิัย 

80 
 

๑. กลยุทธ์สูร่างวัลชนะเลิ.การ
ประกวดวงดนตรแีจ๊ส บิก 
แบนด์ โครงการ “ไทยแลนด์ 
แจ๊ส คอมเ.ททชิั่น” ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) (ฝ่าย
มัธยม) (ภาษาอังกฤษ) 
Strategy to win the Big 
Band Jazz Contest 
"Thailand Jazz 
Composition" of the 
Demonstration School of 
Ramkhamhaeng University  

2. การสร้างกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการเ.ือ่.ัฒนาทกัษะ
ด้านชีวิตและอาชี.ให้ผู้สูงอายุ
ใน.ตวรรษที่ 21 
(ภาษาอังกฤษ) Creating 
workshops for developing 
life and career skills to 
the Third-Age in the 21th 
century  

๑ศ จ านวนวจิัยที่เผยแ.ร ่
 

2 
 
 
 

๐ศ059 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.060 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

อาจารย์กิติภัทร  ภวูะปัจฉมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารยภั์สขนิษฐ์ ดลชัยธน.ัฒน์ 
 

         
 
 
 



๑๘  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 

หน่วย:ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยทุธ ์

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๓ หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศ์าสตรท์ี่ 3         
การ.ัฒนาการ.กึษาเ.ื่อความ
มั่นคงของรฐั 
 

        

เป้าประสงค ์1         
เ.ือ่ให้ผู้เรียนมีคุ ธรรมจริยธรรม
และคุ ลกัษ ะที่.ึงประสงค์
ภูมิใจในความเป็นไทย 

        

กลยทุธ ์         
1ศ ส่งเสรมิและสนับสนนุการท านุ
บ ารุง.ิลปวัฒนธรรมไทย และ
อนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

๑ศ ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายด้านผลผลิตการท านุ
บ ารุง.ลิปวัฒนธรรมและ 
สิ่งแวดลอ้ม กับการเรียนการ
สอนและกจิกรรมนกัเรียน 

80 
 

๑ศ โครงการถวายเทียน.รรษา 
และแสดงตนเป็น.ุทธมามกะ
นักเรียน ชัน้ มศ1 ปีการ.ึกษา 
2563 

๒ศ โครงการ.ัฒนาคุ ธรรม
จริยธรรม  (ตกับาตรวิถี.ุทธ 
และปฏิบัติตนเป็น.าสนกิชนที่
ดี) ประจ าปกีาร.ึกษา 2563 

3ศโครงการรูร้ักสามัคคี และ
อนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม ชัน้
มัธยม.ึกษาปีที ่4ปีการ.กึษา 
256๓ 

4ศ โครงการจดังาน.ิธีไหว้ครู ปี
การ.กึษา 2562 

5. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
และปัจฉมินเิท. ปีการ.กึษา 
256๒ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่าย
มัธยม) 

6. โครงการสัปดาห์ภาษาไทย
แห่งชาติ ปีการ.ึกษา ๒๕๖๓ 

7. โครงการเผยแ.ร่
.ิลปวัฒนธรรมไทย และ 
เสริมสร้างวัฒนธรรม สัม.นัธ์ 
  ประเท.นอรเ์วย์ 

8. กิจกรรมมทุิตาจิต 
 

๑ศ จ านวนโครงการ 
๒ศ ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
๓ศ ค่าเฉลี่ยระดับความ.ึง
.อใจ 

8 
80 

 
๓ศ50 

0ศ556 0ศ570 - กลุ่มสาระฯ  
สังคมฯ/.ิลปะ/การงานฯ
ภาษาไทย/ค ิต.าสตร์/
คอม.ิวเตอร์/สุข.กึษา/
วิทยา.าสตร์/
ต่างประเท./กิจกรรม
.ัฒนาผู้เรียน/.ัฒนา
องค์กรนกัเรียน/แนะ
แนว/ 

- ฝ่ายกิจการนักเรียน/ฝ่าย
กิจการ.เิ.ษ/ฝ่าย
วิชาการ/หนว่ย.ยาบาล 

 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 ๑๙ 

 
หน่วย:ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยทุธ ์

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๓ หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

2. .ัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรกัภักดีตอ่สถาบันหลักของชาต ิ
 

๑ศ ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

80 
 

1. โครงการจดังานวนัแม่แห่งชาติ
และ.ิธีเทิด.ระเกียรติ สมเดจ็
.ระนางเจ้าสริิกิติ ์
.ระบรมราชนิีนาถ .ระบรม
ราชชนนี.ันปีหลวง ปีการ.กึษา 
2563 

2. โครงการจดังานเฉลิม.ระ
เกียรติ.ระบาทสมเดจ็.ระ
ปรเมนทรรามาธิบดี.รีสนิทรม
หาวชิราลงกร  .ระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประจ าปีการ.กึษา 
๒๕๖๓ 

๑ศ จ านวนโครงการ 
๒ศ ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
๓ศ ค่าเฉลี่ยระดับความ.ึง

.อใจ 

2 
80 

 
๓ศ50 

0ศ020 - - กลุ่มสาระฯ  
สังคมฯ  

3. .ัฒนาและเสริมสร้างการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
.ระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 
 

๑ศ ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

80 
 

1. โครงการสรรหาประธาน
นักเรียนปีการ.กึษา 256๓ 

๑ศ จ านวนโครงการ 
๒ศ ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
๓ศ ค่าเฉลี่ยระดับความ.ึง

.อใจ 

1 
80 

 
๓ศ50 

0ศ005 - กจิกรรม.ัฒนาผู้เรียน/
.ัฒนาองคก์รนกัเรียน 

ประเด็นยุทธศ์าสตรท์ี่ 4         
ด้านการ.ัฒนาระบบบริหารจัด
การ.กึษาและสง่เสรมิการมีสว่น
ร่วมในการจัดการ.กึษา 

        

เป้าประสงค ์1         
ส่งเสริมและ.ัฒนาระบบบริการ
จัดหารให้มีประสทิธิภา.และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
.ัฒนาคุ ภา.ผูเ้รียน 

        

กลยทุธ ์         
1ศ .ัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ให้มีประสิทธภิา. 

๑ศ ร้อยละของผู้ปกครองเข้า
ร่วมประชุม 

 

80 1ศ โครงการประชุมผู้ปกครอง 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการ.ึกษา 
256๒ 

2ศ โครงการประชุมผู้ปกครอง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการ.ึกษา 
256๓ 

 

๑ศ จ านวนโครงการ 
๒ศ ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
๓ศ ระดับความ.ึง.อใจ 
 

2 
80 

 
3ศ50 

 

0ศ120 
 

- - ฝ่ายวิชาการ 
 



๒๐  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 

 
หน่วย:ล้านบาท 

ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค ์
/กลยทุธ ์

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค ์
คา่ 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๓ หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

2ศ ส่งเสรมิและ.ฒันาการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคสว่นเ.ือ่.ัฒนา
คุ ภา.การทาง.กึษา 

๑ศ ร้อยละของผูเ้ข้ารว่ม 
 

80 1ศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคโนโลยี ส าหรับคร ู

2ศ โครงการเ.ิ่มประสทิธิภา.การ
ประกนัคุ ภา.ภายใน
สถาน.กึษาและประเมนิทักษะ
.ตวรรษที่ 21 ประจ าปี
การ.กึษา 2563  

3ศ โครงการฝกึอบรม เรื่อง แนว
ทางการป้องกันอัคคีภัยและ
การอ.ย.หนีไฟจากอาคารสูง 
ปีการ.ึกษา ๒๕๖๓ 

4ศ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างประสิทธิภา.ในงาน
ราชการ ปีการ.ึกษา 2563 

5ศ กิจกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน สธศมศรศ 

6. กิจกรรมเยาวชนสัม.นัธ ์
 

๑ศ จ านวนโครงการ 
๒ศ ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
๓ศ ระดับความ.ึง.อใจ 
 

6 
80 

 
3ศ50 

 

1ศ057 
 

- - กลุ่มสาระฯ คอม.วิเตอร ์
- ฝ่ายนโยบายและแผน 
- ฝ่ายวิชาการ 
-  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 ๒๑ 

 
 
 
 
 

ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 
1. งบประมาณตามภารกิจประจ า/พื้นฐาน                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 

ภารกิจประจ า/พื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ งบแผ่นดิน งบรายได้ 
งานบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่าย
มัธยม)และงบบคุลากร 
 

ทุกหนว่ยงาน 7.77  
39ศ29 

๑) งบแผน่ดนิ 
๒) งบประมา รายจ่ายจากรายได้ 
(มศรศ) 

รวม 7.77 39.29  
 
 
2. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะ                    หน่วย : ล้านบาท                                                                                                        

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ งบแผ่นดิน งบรายได้ 
     

รวม    
รวมงบประมา ทั้งสิน้    

 
 
 

 
 
 
 
 



๒๒  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 ๒๓ 

การติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

 
 
 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด งาน/กิจกรรมด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 

ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
และหมาย
เหตุ 

ตศคศ .ศยศ ธศคศ มศคศ กศ.ศ มีศคศ เมศยศ .ศคศ มิศยศ กศคศ สศคศ กศยศ 

๑ศ จัดประชุมกลุ่มงานวางแผนยุทธ.าสตร์เ.่ือ
ถ่ายทอดและวางแนวทางการติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ 
๒๕63 

  

 

         

หน่วยวิเคราะห์
แผนและ
งบประมาณ 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

๒ศ ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผล
แผนแต่ละตัวชี้วัด 

  

 

         

หน่วยวิเคราะห์
แผนและ
งบประมาณ 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

๓ศ จัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงาน
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอ
มหาวิทยาลัย 

 

    

  

  

 

  

หน่วยวิเคราะห์
แผนและ
งบประมาณ 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน (9 เดือน) (6 เดือน) 



๒๔  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 

แผนผังเชิงยุทธศาสตรข์องโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) (Strategy Map) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เป้าประสงค์ 1ศ ผู้เรียนได้รับบริการทาง
การ.ึกษาอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาคที่มีคุ ภา. 

 
 

 

1ศ บุคลากรมีทักษะมีความรู้
ความสามารถความเชี่ยว
เฉ.าะด้านในการผลิตบั ฑิต
ให้มีคุ ภา.ตามมาตรฐาน
ทางการ.ึกษา 

1ศ เ.่ือให้ผู้เรียนมีคุ ธรรม
จริยธรรมและคุ ลักษ ะที่.ึง
ประสงค์ภูมิใจในความเป็น
ไทย 

1. ด้านการ.ัฒนาระบบบริหาร
จัดการ.ึกษาและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการจัดการ.ึกษา 

 

 

วิสัยทัศน์   มุ่งเนน้พัฒนาวิชาการ ส่งเสริมทักษะวิชาชีพมภีาวะเป็นผู้น าสร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยีให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1ศ ด้านการ.ัฒนาและเสริมสร้าง
.ักยภา.ของผู้เรียนและส่งเสริม
การจัดการ.ึกษาเ.ื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

2. .ัฒนาบุคลากรดา้นการวิจัย 
เทคโนโลยีและวัตกรรม 

3ศ การ.ัฒนาการ.ึกษาเ.ื่อ
ความมั่นคงของรัฐ 
 

4ศ ด้านการ.ัฒนาระบบ
บรหิารจัดการ.ึกษาและ
ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในการ
จัดการ.ึกษา 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 ๒๕ 

แผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy Map) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : ตัวเลขหมายถึงประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 

 
 

ดา้นประสิทธิผล กลยุทธ์     
ส่งเสริมและ.ัฒนาให้บุคคลากรท า
วิจัยเ.ื่อ.ัฒนาการจัดการเรียนรู้  

2 

กลยุทธ์      
ส่งเสริมและ.ัฒนาการวิจยัเชิงบูร า
การ  

2 

  
 

ด้านคุ ภา. กลยุทธ์      
.ัฒนาผู้เรียนใหม้ีค ุภา.ตาม
มาตรฐานการ.ึกษาใน.ตวรรษท่ี 21 
 

1 

กลยุทธ์      
.ัฒนาหลักสตูรได้มาตรฐานให้
สอดคล้องกับการ.ัฒนา.ักยภา.
ตลอดชีวิต   

1 

  
 

ด้านประสิทธิภา. กลยุทธ์   
.ัฒนาและส่งเสรมิการบริการแก่
ชุมชนและสังคม 

 
1 

กลยุทธ์    
สง่เสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุง
.ิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

3 

  

ด้านการ.ัฒนาองค์กร กลยุทธ์      
.ัฒนาและเสริมสรา้งความจงรักภกัดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ 
 

3 

กลยุทธ์      
.ัฒนาและเสริมสรา้งการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
.ระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

3 

กลยุทธ ์     
.ัฒนาระบบการบริหารจัดการใหม้ี
ประสิทธิภา. 

 
4 

กลยุทธ์   
สง่เสริมและ.ัฒนาการมีสว่นรว่มจาก
ทุกภาคส่วนเ.ือ่.ัฒนาค ุภา.การ
ทาง.ึกษา 

4 
 



๒๖  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) (SWOT Analysis) 
 

1. สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 
จุดแข็ง (Strengths) 

1ศ โรงเรียนมคีวาม.ร้อม ดา้นเทคโนโลยี และการสื่อสาร  
2ศ มีชือ่เสียงเป็นทีรู่้จักของบุคคลทัว่ไปมากมาย เ.ราะผู้เรียนมคีุ ภา. 
3ศ สร้างความร่วมมือกบัหนว่ยงานภายในภายนอก 
4ศ มีการ.ัฒนาหลักสตูรมคีวามหลากหลาย สอดคลอ้งกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน 
5ศ เปดิหลักสตูรปกตแิละหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  
6ศ บคุลากรสว่นใหญม่ีคุ วฒุิปรญิญาโท 
7ศ มีการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคญั เ.ื่อ.ัฒนาให้ผู้เรียนมีทกัษะ และการคิดสร้างสรรค์ 
     

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
1ศ สถานที่บริเว โรงเรียนมขี้อจ ากดั  
2ศ การน าองคค์วามรู้จากการวิจัยมาบูร าการกับการเรียนการสอนไม่เปน็รปูธรรม 
3ศ อาจารย์ผู้สอนมีภาระในการสอนนักเรียนมากท าใหก้ารวิจัยยังไมบ่รรลเุป้าหมายเต็ม.กัยภา. 
4ศ ขาดการท าแผน.ฒันาบคุลากรทีม่ีประสิทธิภา. 
5ศ การดแูลและซ่อมบ ารุงระบบท้องน้ าภายในอาคารไมส่ม่ าเสมอ 
6ศ บคุลากรบางสว่นยงัขาดการ.ัฒนาตนเอง 
 
 
            



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 ๒๗ 

 โอกาส (Opportunities) 
1ศ มีเงินอดุหนนุจากรฐับาล  
2ศ .ระราชบญัญตัิการ.กึษาแหง่ชาติ (ฉบับท่ี ๔) .ศ.ศ ๒๕๖๒ 
3ศ ได้รบัการส่งเสริมแผนยุทธ.าสตร์การ.ัฒนา ระบบราชการไทย 
4ศ ยุทธ.าสตร์ชาติ (.ศ.ศ 2561-2580) 
5ศ มีการประกันคุ ภา.ทางการ.ึกษา มีการตรวจประเมินคุ ภา.ภายใน และจากภายนอก 
6ศ น าระบบเทคโนโลยี และการสื่อสารจากภายนอกมาใช้ในโรงเรียน ท าให้สามารถส่ือสารส่งข้อมูล ข่าวสารใหก้ับผู้ปกครองได้รวดเร็วและ 
    ทันเหตุการ  ์

 
 ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 

1ศ ระบบบรหิารงานราชการท าให้การบริหารงานขาดความคลอ่งตัวล่าช้าไม่ทันการ ์ 
2ศ สภา.ทางเ.รษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงท าให้ผูเ้รียนสมัครเข้าสอบแข่งขนันอ้ยลงโรงเรียนจะคดัเลอืกผู้เรียนไดน้้อยลง 
3ศ มีคูแ่ข่งที่เป็นสถาน.ึกษาในเขต.้ืนที่เดียวกนั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๒๘  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 

ค าอธิบายและรายละเอียดประกอบตัวช้ีวัด (KPIs Dictionary) ของตัวชี้วัดระดับผลลพัธ ์(เป้าประสงค์) ของแผนกลยุทธ ์
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

 
ค าอธิบายหรือรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด (KPIs Dictionary) 

 
ตัวชี้วัดระดับผลลพัธ ์(เป้าประสงค์) 
รหัสตัวชี้วัด  :  1.1 ชื่อตัวชี้วัด  :  โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม.ัฒนาผู้เรียน ผูร้ับผิดชอบ  :  ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ฯ 

                    และทุกหน่วยงาน 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วดั  :  คือ โครงการส่งเสริม.ัฒนาผู้เรียนโดยมีผู้ประเมินเข้าร่วมโครงการเป็นหลัก  

ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ/กิจกรรม และจัดท ารายงานผลปีละ 1 ครั้ง 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 

ที่มาตัวชี้วัด  :  สธศมรศ/ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ฯ และทุกหน่วยงาน 

หน่วยวัด  : 1ศ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
          2ศ ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภา.รวม 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 80ศ00 และระดับ 3ศ50 

 
 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 ๒๙ 

ตัวชี้วัดระดับผลลพัธ ์(เป้าประสงค์) 

รหัสตัวชี้วัด  :  1ศ2 ชื่อตัวชี้วัด  :  สนับสนุนจัดการ.ึกษาขั้น.ื้นฐาน 15 ปี ผู้รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วดั  :   คือ นักเรียนท่ีเข้า.ึกษาต่อระดับมัธยม.ึกษาปีท่ี1 – 6 และส าเร็จการ.ึกษา 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  ปีละ 1 ครั้ง 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของผูเ้ข้า.ึกษาต่อ และผู้ส าเร็จการ.ึกษาท่ีผ่านการประเมินจ านวนผู้ส าเร็จท้ังหมด 

ที่มาตัวชี้วัด  :  สธศมรศ/ฝ่ายวิชาการ 

หน่วยวัด  :  1ศ  จ านวนนักเรียนท่ีเข้า.ึกษาต่อ 
                2ศ  ร้อยละของผู้ส าเร็จการ.ึกษา 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  : 1ศ  ร้อยละ 85ศ00 ของเป้าหมายจากจ านวน 700 คน 
                                   2ศ  ร้อยละ 98ศ00  ของเป้าหมายจากจ านวน 539 คน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 

ตัวชี้วัดระดับผลลพัธ ์(เป้าประสงค์) 

รหัสตัวชี้วัด  :  02 ชื่อตัวชี้วัด  :  หลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วดั  :   .ิจาร าจากหลักสูตรตามเก ฑ์มาตรฐานของโรงเรียนและผ่านการประเมินมาตรฐานหลักสูตรจากค ะ.ึกษา.าสตร์ 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  ปีละ 1 ครั้ง  

สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของจ านวนหลักสูตรท่ีผ่านการประเมินต่อหลักสูตรท้ังหมด 

ที่มาตัวชี้วัด  :  สธศมรศ/ฝ่ายวิชาการ 

หน่วยวัด  :  สัดส่วนของจ านวนหลักสูตรท่ีผ่านการประเมินจากหลักสูตรท้ังหมด 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 90ศ00 ของหลักสูตรท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 ๓๑ 

ตัวชี้วัดระดับผลลพัธ ์(เป้าประสงค์) 
รหัสตัวชี้วัด  :  03 ชื่อตัวชี้วัด  :  โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วดั  :  คือ โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมและมีผู้เข้าร่วมท้ังนักเรียนและชุมชนและสามารถน าผลท่ีได้จากการ
บริการวิชาการมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ   

สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

ที่มาตัวชี้วัด  : สธศมรศ/กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานฯ 

หน่วยวัด  : ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการบริการต่อโครงการท้ังหมด 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  :  ร้อยละ 80ศ00 ของผูเ้ข้าร่วมโครงการท้ังหมด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 

ตัวชี้วัดระดับผลลพัธ ์(เป้าประสงค์) 
รหัสตัวชี้วัด  :  04 ชื่อตัวชี้วัด  :  ผลงานวิจัยท่ีน าไป.ัฒนาการเรียนการสอน  ผู้รับผิดชอบ  :  หน่วยวิจัยและ.ัฒนา

การ.ึกษา 
 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วดั  :  คือหลักฐานการน าผลงานวิจัยนท่ีแล้วเสร็จ มาใช้ประโยชน์มาใช้ในการ.ัฒนาการเรียนการสอน  

ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  ปีละ 1 ครั้ง  

สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของผลงานวิจัยฯท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จ 

ที่มาตัวชี้วัด  :  สธศ/มรศ/หน่วยวิจัยและ.ัฒนาการ.ึกษา 

หน่วยวัด  :  ร้อยละของผลงานวิจัยฯ ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จ 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 100ศ00 ของงานวิจัยท้ังหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 ๓๓ 

ตัวชี้วัดระดับผลลพัธ ์(เป้าประสงค์) 
รหัสตัวชี้วัด  :  05 ชื่อตัวชี้วัด  :  สนับสนุนการท านุบ ารุง.ิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบ  :  ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ฯ  

                     
ค าจ ากัดความของตัวชี้วดั  :  คือสนับสนุนการท านุบ ารุง.ิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโครงการท่ีจัดท าขึ้น โดยมีบุคลากร นักเรียน และ 
                                     ประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์และคุ ค่า 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ รอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 

ที่มาตัวชี้วัด  :  สธศมรศ /ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  

หน่วยวัด  : 1ศ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
               2ศ ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภา.รวม 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 80ศ00 และระดับ 3ศ50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 

 
ตัวชี้วัดระดับผลลพัธ ์(เป้าประสงค์) 
รหัสตัวชี้วัด  :  06 ชื่อตัวชี้วัด  :  โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ผู้รับผิดชอบ  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม 

                    .กึษาฯ 
ค าจ ากัดความของตัวชี้วดั  :  คือโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติของโครงการท่ีจัดท าขึ้น โดยมีบุคลากร นักเรียน และ 
                                     ประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์และคุ ค่า 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ รอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 

ที่มาตัวชี้วัด  :  สธศมรศ /ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และทุกหน่วยงาน 

หน่วยวัด  : 1ศ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
               2ศ ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภา.รวม 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 80ศ00 และระดับ 3ศ50 

 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 ๓๕ 

 
 
ตัวชี้วัดระดับผลลพัธ ์(เป้าประสงค์) 
รหัสตัวชี้วัด  :  07 ชื่อตัวชี้วัด  :  โครงการเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี.ระมหา  

                  กษัตริย์เป็นประมุข 
ผู้รับผิดชอบ  :  หน่วยกิจกรรม.ัฒนา 
                    ผู้เรียน/หน่วย.ัฒนาองค์กร 
                    นักเรียน 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วดั  :  คือโครงการเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี.ระมหากษัตริย์เป็นประมุขของโครงการท่ีจัดท าขึ้น โดยมีบุคลากร  
                                     นักเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์และคุ ค่า 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ รอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 

ที่มาตัวชี้วัด  :  สธศมรศ /หน่วยกิจกรรม.ัฒนาผู้เรียน/หน่วย.ัฒนาองค์กรนักเรียน 

หน่วยวัด  : 1ศ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
               2ศ ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภา.รวม 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 80ศ00 และระดับ 3ศ50 

 
 
 
 
 
 



๓๖  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 

 
 
 
ตัวชี้วัดระดับผลลพัธ ์(เป้าประสงค์) 
รหัสตัวชี้วัด  :  08 ชื่อตัวชี้วัด   :  โครงการ.ัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภา. ผู้รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วดั  :  คือโครงการ.ัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภา.ของโครงการท่ีจัดท าขึ้น โดยมีบุคลากร และผู้ปกครองเข้าร่วม 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ รอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 

ที่มาตัวชี้วัด  :  สธศมรศ /ฝ่ายวิชาการ 

หน่วยวัด  : 1ศ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
               2ศ ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภา.รวม 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 80ศ00 และระดับ 3ศ50 

 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 ๓๗ 

 
 
 
 
ตัวชี้วัดระดับผลลพัธ ์(เป้าประสงค์) 

รหสัตัวชี้วัด  :  09 
ชื่อตัวชี้วัด  :  โครงการท่ี.ัฒนาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเ.ื่อ.ัฒนาคุ ภา. 
                  การทาง.ึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  :  ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ฯ    
                     ฝ่ายนโยบายและแผน                     

ค าจ ากัดความของตัวชี้วดั  :  คือโครงการท่ี.ัฒนาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเ.ื่อ.ัฒนาคุ ภา.การทาง.ึกษาทุกฝ่ายเข้าร่วมโครงการ 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  ปีละ 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ           :  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 

ที่มาตัวชี้วัด  :  สธศมรศ /ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯและ ฝ่ายนโยบายและแผน                     

หน่วยวัด  : 1ศ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
               2ศ ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภา.รวม 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 80ศ00 และระดับ 3ศ50 

 
 
 
 
 
 
 



๓๘  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 

 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดระดับผลลพัธ ์(เป้าประสงค์) 

รหัสตัวชี้วัด  :  9ศ1 ชื่อตัวชี้วัด  :  ผลการประเมินระดับสถาน.กึษา 
ผูร้ับผิดชอบ  :  หน่วยประกันคุ ภา.และฝ่ายนโยบาย 
                    และแผน 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วดั  : คือผลคะแนนท่ีได้จากการประเมินมาตรฐานภายใน 5 ตัว คือ .ิจาร าตรวจสอบจากหลักฐานผลการด าเนินงานงานตามตัวชี้วัด 
5 ตัว ก าลัง.ัฒนา, ปานกลาง, ดี, ดีเลิ., ยอดเย่ียม 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  ปีละ 1 ครั้ง  

สูตรในการค านวณ           :  ระดับ จ านวน 5 ระดับ 

ที่มาตัวชี้วัด  :  สธศมรศ/ส.ฐ/ หน่วยประกันคุ ภา.และฝ่ายนโยบายและแผน 

หน่วยวัด  :  ระดับผลประเมินระดับ ส.ฐศ 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ระดับดีเลิ. 

 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 ๓๙ 

 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัดระดับผลลพัธ ์(เป้าประสงค์) 
รหัสตัวชี้วัด  : 9ศ2 ชื่อตัวชี้วัด  :  โครงการจัดท าบริหารความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ  :  ฝ่ายนโยบายและแผน 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วดั  :  คือโครงการท่ีบุคลากรในหน่วยงานทุกภาคส่วนช่วยกันจัดท าแผนความเสี่ยง ตลอดจนคิดปัญหาความเสี่ยงท่ีเป็นอุปสรรคของแต ่
                                     ละหน่วยงาน 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล     :  ปีละ 1 ครั้ง  

สูตรในการค านวณ           :  ระดับความเสี่ยงท่ีได้รบัต่อระดับความเสี่ยงท้ังหมด 

ที่มาตัวชี้วัด  :  สธศมรศ/ฝ่ายนโยบายและแผน 

หน่วยวัด  :  ร้อยละของความส าเร็จของความเสี่ยงท่ีได้ต่อระดับความเสี่ยงท้ังหมด 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563  :  ร้อยละ 80  

 
 
 
 
 



๔๐  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 

 
 
 
 
 

จัดท าโดยหน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ฝ่ายนโยบายและแผน 

 
คณะผูจ้ัดท า 

 
ที่ปรกึษา 
           คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

รองคณบดแีละผู้อ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝา่ยมัธยม)  
รองผู้อ านวยการฝ่ายทัว่ไป 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิาร  
รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  
รองผู้อ านวยการฝ่ายสวัสดกิาร  
รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน   

คณะท างาน 
นายประเสรฐิ  จันต๊ะไพร ข้อมูล 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖3 ๔๑ 

นายวสนัต   ฉิมมาทอง ข้อมูล 
นายนิรนัดร์   คงเจรญิ ข้อมูล   
นางสาวจิรัฎฐป์ภา  พรศรีลากลุ ข้อมูล ออกแบบ และรปูเล่ม 
 
 
 

  


