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ความเป็นมา 

 
ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี บัญญัติให้ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการท่ี

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องน้ัน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ซึ่งเป็นส่วนราชการเทียบเท่าระดับภาควิชา ภายใต้การก ากับของ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖4)  ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง เพื่อเป็นกรอบก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของโรงเรียนในแต่ละปีงบประมาณ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยด าเนินการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ 
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการพัฒนาส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยรามค าแหง บัดนี้ ได้เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดท ารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ท่ีให้สอดคล้องและเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2562 
– 2564) มหาวิทยาลัยรามค าแหงและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลให้การด าเนินงานตามพันธกิจของโรงเรียน มีประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุ วิสัยทัศน์ ของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ 

 
 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
 
 
 
 
 



๔  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจ (MISSION) : 

๑. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาและเป็นคนด ีคนเก่ง มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
๒. สนับสนนุและส่งเสริมจดัท าสื่อเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคณุภาพทางการศึกษา 
๓. สนับสนนุและส่งเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์มคีวามรู้คู่คุณธรรม รู้จักคดิวเิคราะห์แกป้ัญหาในการด ารงชีวิตอยา่งมคีวามสุข และรับผิดชอบต่อสังคม 
๔. สนับสนนุและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมยดึมัน่ในวถิีชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 
5. ส่งเสริมและพฒันาให้เปน็แหล่งเรียนรู้ในการเพ่ิมพูนความรูแ้ละประสบการณ์ในวิชาชีพครู 
6. ส่งเสริมและพฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษาให้มกีารท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้มคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
7.  สง่เสรมิและพัฒนาหลักสตูรใหม้ีความหลากหลายมคีวามยดืหยุน่และมีความเปน็สากล 
8.  สง่เสรมิและพัฒนาการบริการทางจดัการศกึษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 

 
 

วิสัยทัศน์ (VISION)   :     มุ่งเน้นพฒันาวิชาการ ส่งเสริมทกัษะวิชาชีพ มีภาวะผู้น าสร้างสรรคน์วตักรรม ก้าวทนัเทคโนโลย ี 
                                     เป็นคนดีมีคณุธรรม เปน็แหล่งเรียนรูร้่วมพัฒนาวิชาชีพคร ู
ปรัชญา(Philosophy) :     คุณธรรม น าความรู ้พฒันาสงัคม 
อัตลักษณ์   :  เป็นผูน้ าดา้นความคดิ อิสระในการเรียนรู้ มุง่สู่พลโลกทีม่ีคุณภาพ 
เอกลักษณ์   :  เรียนรู้ผา่นกิจกรรม 
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ยุทธศาสตรช์าต ิ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ยุทธศาสตรโ์รงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

(ฝ่ายมธัยม) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

 ยุทธศาสตรด์้านการเสรมิสร้างและ
พัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย์ 

 

ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาและ
เสริมสรา้งศกัยภาพของผู้เรยีนและ
ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพือ่สร้างขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั 

ยุทธศาสตรด์้านสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วจิยั และ
นวตักรรม 

ยุทธศาสตรด์้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์พัฒนาบคุลากรด้านการ
วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบรหิารจดัการภาครัฐ 

 

 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ 
การป้องกนัการทุจรติประพฤติมชิอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรด์้านการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

- ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศกึษา
เพื่อความมั่นคงของรฐั 

- ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษาและสง่เสริมการมี
ส่วนรว่มในการจดัการศกึษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ ์
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพของผู้เรียนและสง่เสริมการจดัการศกึษาเพื่อสร้างขดีความสามารถในการแขง่ขนั  
  เป้าประสงค์ที ่1  ผู้เรียนไดร้ับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคที่มีคุณภาพ  
  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาหลักสตูรไดม้าตรฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพตลอดชวีิต   
  กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาและส่งเสริมการบริการแกชุ่มชนและสังคม 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
  เป้าประสงค์ที ่1  บุคลากรมีทกัษะมคีวามรูค้วามสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิตบัณฑิตให้มีคณุภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสรมิและพัฒนาให้บคุลากรท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการจดัการเรียนรู ้และพัฒนาการวจิัยเชิงบูรณาการ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมัน่คงของรัฐ 
 เป้าประสงค์ที่  1  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจรยิธรรมและคุณลักษณะที่พงึประสงค์ภูมิใจในความเป็นไทย 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมและสนับสนนุการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย และอนรุักษ์สิง่แวดล้อม 
      กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีตอ่สถาบนัหลักของชาต ิ 
  กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4  ดา้นการพัฒนาระบบบริหารจดัการศึกษาและสง่เสรมิการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์ที่  1  ส่งเสรมิและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพและสนบัสนนุการมีสว่นรว่มในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 
      กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนรว่มจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๗ 

   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านการพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพของผู้เรยีน
และสง่เสริมการจดัการศึกษาเพื่อสรา้งขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 

พัฒนาบุคลากรดา้นการวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ ด้านการพฒันาระบบบริหารจดัการศกึษาและ
ส่งเสริมการมีสว่นรว่มในการจัดการศกึษา 

เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์
๑. ผู้เรียนได้รบับริการทางการศึกษาอย่างทั่วถงึ

และเสมอภาคที่มีคุณภาพ 
 

๑. บุคลากรมีทักษะมีความรู้ความสามารถความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นในการผลติบณัฑิตให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจรยิธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ภูมิใจในความเป็น
ไทย 

๑. สง่เสริมและพฒันาระบบบรหิารจดัการให้มี
ประสทิธิภาพและสนบัสนนุการมีสว่นร่วมใน
การพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์
๑. พฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาขัน้พืน้ฐานในศตวรรษที่ 21 
๒. พฒันาหลักสูตรได้มาตรฐานให้สอดคล้องกับ

การพฒันาศักยภาพตลอดชีวิต   
๓. พฒันาและสง่เสรมิการบริการแกช่มุชนและ

สังคม 

๑. สง่เสริมและพฒันาให้บุคลากรท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ และพฒันาการวิจยั
เชิงบูรณาการ 

 

๑. สง่เสริมและสนบัสนนุการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

๒. พฒันาและเสริมสรา้งความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัหลักของชาต ิ

๓. พฒันาและเสริมสรา้งการเมืองในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัริย์เป็น
ประมุข 

๑. พั ฒนาระบบการบริ หารจั ดการให้ มี
ประสิทธิภาพ 

๒. สง่เสริมและพฒันาการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนเพื่อพฒันาคณุภาพทางการศึกษา 

โครงการ/ผลผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลผลติ/กิจกรรม โครงการ/ผลผลติ/กิจกรรม 
๑. ความร่วมมือกบัคณะศึกษาศาสตร์เพือ่ผลิต

บัณฑติ 
๒. โครงการประชาสมัพนัธ์ และ รับสมัคร

นักเรียนใหม่ ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 
๓. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  
    ชัน้ ม.๑ ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
๔. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  
    ชัน้ ม.๔ ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
๕. โครงการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑. โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน 

๒. วิจัยเรื่อง การพัฒนาการรู้ดิจิทัลโดย วิธีการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสาน ส าหรับอาจารย์ 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง        
(ฝ่ายมัธยม) 

๓. วิจัยเรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดย
จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานในวิชา
ทัศนศิลป์  

      

๑. โครงการรู้รักสามัคคี และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒.  โครงการจัดงานพิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา 
2564 

๓. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและ
ปั จฉิ มนิ เทศ  ปี การศึ กษ า 256 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) 

 

๑. โครงการประชุมผู้ปกครอง  ภาคเรียน ที่  ๒      
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒. โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่  ๑         
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยี ส าหรับคร ู

๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและประเมินทักษะศตวรรษ
ที่ ๒๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



๘  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ต่อ) 
โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม 

๖. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๗. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาค

เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๘. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาค

เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๙. โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพ

ติด เอดส์ และความรุนแรง  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑๐. โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาใน

การแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๑1. โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ "เรียนรู้สู่

งานอาชีพ" 
๑2. โครงการฝึกอบรมและทดสอบ

ภาคปฏิบัติ ลูกเสือ/เนตรนารี สามัญรุ่น
ใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑  

    ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
13. โครงการฝึกอบรมและทดสอบ

ภาคปฏิบัติ ลูกเสือ/เนตรนารี สามัญรุ่น
ใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๒  

    ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑๔. โครงการฝึกอบรมและทดสอบ  
    ภาคปฏิบัติ ลูกเสือ/เนตรนารี สามัญ  
    รุ่นใหญ่ ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  
    ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑๕. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม 
    ประสิทธิภาพการท างานร่วมกัน  
    นักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

4. วิจัยเรื่อง การศึกษาทักษะทางการเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอน  
แบบบสีลิมเร่ืองเก่ียวกับแหล่งเรียนรู้  
รอบโรงเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 

5. วิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอน
ผ่าน ห้องเรียนออนไลน์  เรื่อง กฎหมาย
แพ่งและอาญา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  

6. วิจัยเร่ือง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
และความร่วมมือต่อการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ ๒  

7. วิจัยเรื่อง การใช้โปรแกรมเพื่อส่งเสริม
การรู้อาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในศตวรรษที่ 21 

8. วิจัยเรื่อง การศึกษาทักษะการเขียน โดย
ใช้ SECI Model ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษระดับชั้นมธัยมศึกษา 

9. วิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมพัฒนา
ความสามารถในการจัดการตนเองของ
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม)  

10. วิจัยเรื่อง การสร้างเคร่ืองทดสอบการ
ดันพื้นด้วยแสงเลเซอร ์

๔. โครงการสัปดาห์วนัภาษาไทยแห่งชาติ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

๕. กิจกรรมมุทิตาจิต 
6. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา พชัรสธุาพิมล
ลักษณพระบรมราชิน ี

    ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
7. โครงการจัดงานวนัแม่แห่งชาติและพิธี

เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพนั
ปีหลวง ปีการศึกษา 2564 

8. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

9. โครงการสรรหาประธานนักเรียนปี  
การศึกษา 256๔ 

5. โครงการสัมมนาเชงิปฏิบตัิการเสริมสร้าง 
    ประสิทธิภาพในงานราชการ ปีการศึกษา 
    2564 
6. กิจกรรมการบริหารจัดการ 
    ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
    สธ.ม.ร. 
     
     
     
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙ 

(ต่อ) 
โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กิจกรรม 

๑6. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑7. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  
      คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์  
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๓, ๔ และ ๖ 
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (English  
      Maths and Science Camp ๒๐๒๐) 
      หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษโรงเรียน 
      สาธิต มหาวทิยาลัยรามค าแหง  
      (ฝ่ายมัธยม)     
18. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
      และวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจ าปีการ  
      ศึกษา ๒๕๖๓ (English Learning and  
      Cultural Experience Program๒๐๒๐) 
      หลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต 
      มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
      (ฝ่ายมัธยม) 
19. โครงการศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอก 
      ห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
2๐. โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร ์
21. โครงการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์
      แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖ 
๒2. โครงการเตรียมความพร้อมฝึก 
      สมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้น 
      มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สมัครเข้าเป็น 
      นักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา  
      ๒๕๖๔ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
      รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
23. โครงการพัฒนาทักษะชวีิต  
      ปีการศึกษา ๒๕๖๔   

11. วิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถ  
     อ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของ 
     นักเรียนออทิสติกเรียนร่วมชั้น 
     มัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการสอน 
     อ่านด้วยวิธี KWL-Plus  

  

 



๑๐  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(ต่อ) 
โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม โครงการ/ผลผลติ/กจิกรรม 

24. โครงการวันภาษา และวฒันธรรม 
      ต่างประเทศ    
25. โครงการความร่วมมือระหว่างคณะ 
      วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
      กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
      (ฝ่ายมัธยม) เร่ืองการจัดท าหลักสูตร 
      แผนการเรียนอาชีวะ ประเภท 
      วิศวกรรมศาสตร ์
26. โครงการเปิดบูธแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ ปีการศึกษา 2563 
๒๗. โครงการสาธิตวิชาการ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๑ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วย:ล้านบาท 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ 

/กลยุทธ ์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ค่า 
เป้าหมาย 
๒๕๖4 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖4 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
แผ่นดิน รายได้ 

ประเด็นยุทธศ์าสตรท์ี่ 1         
ด้านการพฒันาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้เรียนและสง่เสริมการ
จัดการศกึษาเพือ่สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 
 

        

เป้าประสงค์ 1         
ผู้เรียนได้รับบรกิารทางการศกึษา
อย่างทั่วถึงและเสมอภาคทีม่ี
คุณภาพ 
 

        

กลยทุธ ์         
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการ
ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนที่
สอดคล้องกับคุณลกัษณะที่
พึงประสงค ์

80    1. โครงการปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่ ชัน้ ม.๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   2. โครงการปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่ ชัน้ ม.๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   3. โครงการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี    
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

4. โครงการค่ายวทิยาศาสตร์  
      ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

   5. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   6. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   7. โครงการแขง่ขันกีฬาภายในต้านภัยยา  
เสพติด เอดส์ และความรนุแรง  

       ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
   8. โครงการเตรียมความพร้อมนกักฬีาใน

การแข่งขนักฬีา สาธติสามัคคี ปี
การศกึษา ๒๕๖๔ 

๑. จ านวนโครงการ 
๒. ร้อยละเฉลี่ยผู้เขา้ร่วม

โครงการ 
๓. ค่าเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจ 

23 
80 

 
3.50 

- 
 
- 
 
- 
 

0.040 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

0.300 
 

0.100 
 

0.040 
 
- 
 

0.020 
 

0.020 
 

0.600 
 
 

0.970 

- ฝ่ายวิชาการ 
 
- ฝ่ายวิชาการ 
 
- กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร ์
กลุ่มสาระฯ วิทย์ 
 
- กลุ่มสาระฯ สุขศกึษาฯ 
 
- กลุ่มสาระฯ สุขศกึษาฯ 
 
- กลุ่มสาระฯ สุขศกึษาฯ 
 
 
- กลุ่มสาระฯ สุขศกึษาฯ 
 

 
 



๑๒  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หน่วย:ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖4 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖4 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
แผ่นดิน รายได้ 

   9. โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ "เรียนรู้สู่
งานอาชีพ" 

๑0. โครงการฝกึอบรมและทดสอบ 
      ภาคปฏิบัติ ลูกเสอื/เนตรนารี สามญั 
      รุ่นใหญ่ ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๑  
      ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
๑1. โครงการฝกึอบรมและทดสอบ  
      ภาคปฏิบัติ ลกูเสอื/เนตรนารี สามญั

รุ่นใหญ่ ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ ๒  
      ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
12. โครงการฝกึอบรมและทดสอบ

ภาคปฏิบัติ ลูกเสอื/เนตรนาร ีสามัญรุ่น
ใหญ่ ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3  

      ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
๑3. โครงการฝกึอบรมส่งเสริม

ประสิทธภิาพการท างานรว่มกัน 
นักเรียนชัน้ ม.5 ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

14. โครงการตรวจสขุภาพนกัเรียนประจ าปี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

๑5. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
คณติศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ชัน้
มัธยมศึกษาปีที ่๑, ๓, ๔ และ ๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (English  

       Maths and Science Camp ๒๐๒๐) 
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษโรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลัยรามค าแหง  

       (ฝ่ายมัธยม) 

  - 
 

0.235 
 
 

 
0.233 

 
 
 

0.223 
 
 
 

0.254 
 
 
- 
 
- 

0.005 
 

0.146 
 
 

 
0.141 

 
 
 

0.145 
 
 
 

0.175 
 
 

0.372 
 

0.420 
 

- กลุ่มสาระฯ การงานฯ 
 
- กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 
 
 
- กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 
 
 
- กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 
 
 
- หน่วยพัฒนา องคก์ร
นักเรียน 
 
- หน่วยพยาบาล 
 
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 

 
.. 

 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๓ 

 
หน่วย:ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖4 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖4 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
แผ่นดิน รายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. พัฒนาหลกัสตูรได้มาตรฐาน
ใหส้อดคล้องกบัการพัฒนา
ศกัยภาพตลอดชวีติ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ผลการประเมินคุณภาพ
การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.00 

16. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
       และวฒันธรรมต่างประเทศ ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๖๓ (English Learning 
and Cultural Experience 
Program ๒๐๒๐) 

       หลกัสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธติ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

17. โครงการศกึษาแหล่งการเรียนรู ้
      นอกห้องเรียน ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ 
18.โครงการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
   19. โครงการแข่งขันตอบปัญหา

วิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
20. โครงการเตรียมความพรอ้มฝกึ 
      สมรรถภาพทางกายนกัเรียนชัน้ 
      มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สมัครเข้าเป็น 
      นักศกึษาวิชาทหาร ประจ าปีการศกึษา 
      ๒๕๖๔ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
      รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
21. โครงการพัฒนาทกัษะชีวติ  
      ปีการศกึษา ๒๕๖๔   
22. โครงการวนัภาษา และวัฒนธรรม 

       ต่างประเทศ    
 
 
1. โครงการ/กิจกรรมประเมนิมาตรฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. จ านวนโครงการ 
๒. ผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

4.00 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
- 
 

0.030 
 
- 
 
 
 

 
 

0.020 
 
- 
 
 
 
- 

4.930 
 
 
 
 
 

 
0.080 

 
0.015 

 
- 
 

0.037 
 
 
 
 
 
- 

 
0.020 

 
 
 
- 

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 
- กลุ่มสาระฯ วทิย์ 
 
- กลุ่มสาระฯ วทิย์ 
 
- กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
- หน่วยแนะแนวฯ 
 
- กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ 
 
 
 
- หน่วยประเมินฯ 

.. 
 
 



๑๔  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
หน่วย:ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖4 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖4 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
แผ่นดิน รายได้ 

 2. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จ 
    การศกึษาที่ได้มาตรฐาน 
    ตามแผนการศกึษาขัน้ 
    พื้นฐาน 

80 2. โครงการความร่วมมอืระหว่างคณะ 
   วิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัย

รามค าแหงกับโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
เรื่องการจัดท าหลักสูตรแผนการเรียน
อาชีวะ ประเภทวิศวกรรมศาสตร์ 

3. จ านวนนกัศกึษาฝึกสอน/ 
    ฝึกงาน 

80 - - กลุ่มสาระฯ การงาน 
 

     3. จ านวนนกัศกึษาปฏิบัติการ
ฝึกสอน/ฝกึงาน 

80 3. ความรว่มมอืกับคณะศึกษาศาสตร์เพือ่
ผลิตบัณฑิต 

๑. จ านวนนกัเรียนใหม ่ 719 - - - ฝ่ายวิชาการ 

 4. ร้อยละของนักเรียนใหม ่
 

98 4. โครงการประชาสัมพนัธร์ับนักเรียนใหม่ 
    ปีการศกึษา 2563  

๑. จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 571 - 0.010 - ฝ่ายกิจการพเิศษ 

3. พัฒนาและส่งเสริมการบริการ
แก่ชมุชนและสังคม 

๑. ร้อยละผูเ้ข้ารว่มโครงการ 80 ๑. กิจกรรมสร้างงานอาชีพสู่ชมุชน ๑. จ านวนโครงการ 3 - - - กลุ่มสาระฯ การงาน ฯ 

   2. โครงการเปิดบูธแนะแนว   ๒. ร้อยละเฉลี่ยผู้เขา้ร่วม 80 - 0.020 - หน่วยแนะแนวฯ 
       การศกึษาต่อและอาชีพ      โครงการ     
       ปีการศึกษา ๒๕๖๓      
   3. โครงการสาธติวิชาการ ๓. ค่าเฉลี่ยระดับความพึง 

    พอใจ 
3.5 - 0.100 - ฝ่ายวิชาการ 

ประเด็นยุทธศ์าสตรท์ี่ 2 
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
เทคโนโลยีและวัตกรรม 
เป้าประสงค์ 1 
บุคลากรมทีักษะมีความรู้
ความสามารถความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในการผลติบัณฑิตให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานทาง
การศกึษา 

        

 
 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๕ 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                           หน่วย:ลา้นบาท 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์

/กลยทุธ ์
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค ์

ค่า 
เป้าหมาย 
๒๕๖4 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชีว้ดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖4 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖4 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
แผ่นดิน รายได ้

กลยทุธ ์         
1. ส่งเสรมิและพฒันาให้บุคลากร
ท าวิจัยเพือ่พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้และพฒันาการวิจัยเชิง
บูรณาการ 
 

๑. ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายด้านผลผลิตการท า
วิจัย 

80 
 

1. วิจัยเรือ่ง การพัฒนาการรู้
ดิจิทัลโดยวิธีการฝกึอบรมแบบ
ผสมผสานส าหรับอาจารย์ 
โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัย
รามค าแหง  (ฝ่ายมัธยม) 

  - 0.60 นางสาวอรุณรัตน ์ทวกีุล 

   2. วิจัยเรือ่ง การพัฒนาความคดิ
สร้างสรรค์โดยจัดการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐานใน
วิชาทัศนศิลป์  

  - 0.60 นางสาวอรอุมา สอนง่าย  

   3. วิจัยเรือ่ง การศกึษาทกัษะ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษโดย
ใช้รูปแบบการสอน  แบบบีส
ลิมเรือ่งเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้  
รอบโรงเรียนของนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๕  

  - 0.60 นางสาวพรรณฤดี จเูจรญิ  

   4. วิจัยเรือ่ง ผลการจัดการเรียน
การสอนผ่าน หอ้งเรียน
ออนไลน์  เรือ่ง กฎหมายแพ่ง
และอาญา ที่มีตอ่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความพึง
พอใจของนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3  

  - 0.60 นางสาวภูวด ีบุญศร ี

   5. วิจัยเรือ่ง การใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ เพือ่ส่งเสริมทักษะ
การเขียนภาษาองักฤษและ
ความร่วมมอืต่อการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที ่๒ 

  - 0.60 นายอภิเชษฐ  เรืองไทย 

   6. วิจัยเรือ่ง การใช้โปรแกรมเพื่อ
ส่งเสริมการรูอ้าชีพของ
นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย
ในศตวรรษที่ 21 

  - 0.60 นางสาวชนิตา ทองไทย 

 



๑๖  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                                                                                                                                                                                                                                          หน่วย:ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยทุธ ์

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖4 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖4 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖4 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
แผ่นดิน รายได ้

   7. วิจัยเรือ่ง การศกึษาทกัษะการ
เขียน โดยใช้ SECI Model ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษา 

  - 0.60 นางสาวบุษราภรณ์ อินทร์
แสน 

   8. วิจัยเรือ่ง ผลของโปรแกรม
พัฒนาความสามารถในการ
จัดการตนเองของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอน
ปลาย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
(ฝ่ายมัธยม)  

  - 0.60 นางสาวมยุรฉัตร นพกรสขุ
ทองด ี

   9. วิจัยเรือ่ง การสร้างเครื่อง
ทดสอบการดนัพื้นด้วยแสง
เลเซอร ์

  - 0.53 นายอัษฎางค์ ปาลิวนชิ 

   10. วิจัยเรือ่ง การศกึษา
ความสามารถอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษ ของนกัเรียน
ออทิสติกเรียนร่วมชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 จากการ
สอนอ่านดว้ยวิธี KWL-Plus 

  - 0.49 นางสาวจนิดาพร มูลกันทา 

ประเด็นยุทธศ์าสตรท์ี่ 3         
การพัฒนาการศกึษาเพื่อความ
มั่นคงของรฐั 
 

        

เป้าประสงค์ 1 
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์
ภูมิใจในความเป็นไทย 

        

กลยทุธ ์         
1. ส่งเสรมิและสนับสนนุการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ
อนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

๑. ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายด้านผลผลิตการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 
สิ่งแวดลอ้ม กับการเรียนการ
สอนและกจิกรรมนกัเรียน 

80 
 

1. โครงการรู้รกัสามัคคี และ 
    อนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ชัน้ 
    มัธยมศกึษาปีที่ 4  
    ปีการศึกษา 2564 
 

๑. จ านวนโครงการ 
๒. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
๓. ค่าเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจ 

๖ 
80 

 
๓.50 

0.222 0.247 - หน่วยพัฒนาองคก์ร
นักเรียน 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๗ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                             หน่วย:ล้านบาท 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์

/กลยทุธ ์
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค ์

ค่า 
เป้าหมาย 
๒๕๖4 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖4 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖4 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
แผ่นดิน รายได ้

   2. โครงการจดังานพิธีไหว้ครู  
    ปีการศึกษา 2564 

  - 0.100 - งานกิจการนักเรียน 

   3. โครงการสืบสานวัฒนธรรม  
    ไทยและปจัฉิมนิเทศ  
    ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน 
    สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
    (ฝ่ายมัธยม) 

  0.242 0.227 - หน่วยพัฒนาองคก์รนักเรียน 

   4. โครงการสัปดาห์วนัภาษาไทย 
    แห่งชาต ิปีการศึกษา ๒๕๖4 

  - 0.020 - กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

   5. กิจกรรมมทุิตาจิต   - - - หน่วยสวัสดกิาร 
2. พัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรกัภักดีตอ่สถาบันหลักของชาต ิ

๑. ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

80 1. โครงการจดังานวนัแม่แห่งชาต ิ
    และพิธีเทิดพระเกียรติ สมเดจ็ 
    พระนางเจ้าสิรกิิต ิ
    พระบรมราชินนีาถ พระบรม 
    ราชชนนีพันปีหลวง  
    ปีการศึกษา 2564 
2. โครงการจดังานเฉลิมพระ 
    เกียรติพระบาทสมเดจ็พระ  
    ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  
    มหาวชริาลงกรณ พระวชิรเกล้า 
    เจ้าอยู่หัว ประจ าปีการศึกษา  
    ๒๕๖4 
๓. โครงการจดังานเฉลิมพระ 
    ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 
    สุทดิา พัชรสุธาพิมลลกัษณ 
    พระบรมราชิน ีปีการศกึษา  
    ๒๕๖๔ 

๑. จ านวนโครงการ 
๒. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
๓. ค่าเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจ 

๓ 
80 

 
๓.50 

- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 
0.010 

 
 

0.010 
 
 
 

 
 

0.010 
 
 
 
 

 
- 

- กลุ่มสาระฯ สังคมฯ 
 
 
 
 
 
- กลุ่มสาระฯ สังคมฯ 
 
 
 
 
 
- กลุ่มสาระฯ สังคมฯ 
 
 

3. พัฒนาและเสริมสร้างการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 
 

๑. ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

80 
 

1. โครงการสรรหาประธาน
นักเรียนปีการศกึษา 256๔ 

๑. จ านวนโครงการ 
๒. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
๓. ค่าเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจ 

1 
80 

 
๓.50 

- 0.005 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
พัฒนาองคก์รนกัเรียน 



๑๘  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              หน่วย:ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยทุธ ์

ตัวชี้วดัเปา้ประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖4 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี้วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖4 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖4 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
แผ่นดิน รายได ้

ประเด็นยุทธศ์าสตรท์ี่ 4         
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัด
การศกึษาและสง่เสรมิการมีสว่น
ร่วมในการจัดการศกึษา 

        

เป้าประสงค์ 1         
ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสทิธิภาพและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

        

กลยทุธ ์         
1. พัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ให้มีประสิทธภิาพ 

๑. ร้อยละของผู้ปกครองเข้า
ร่วมประชุม 

 

80 1. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 

2. โครงการประชุมผู้ปกครอง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 

๑. จ านวนโครงการ 
๒. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
๓. ระดับความพึงพอใจ 
 

2 
80 

 
3.50 

 

- 
 
 
 
- 

0.080 
 
 

0.080 
 

- ฝ่ายวิชาการ 
 
 
- ฝ่ายวิชาการ 
 
 

2. ส่งเสรมิและพฒันาการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคสว่นเพื่อพัฒนา
คุณภาพทางการศกึษา 

๑. ร้อยละของผูเ้ข้ารว่ม 80 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจดัการเรียนรู้ดว้ย
เทคโนโลยี ส าหรับคร ู

2. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการ
ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษาและประเมนิทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ประจ าปี
การศกึษา 2564 

๓. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในงาน
ราชการ ปีการศึกษา 2564 

๑. จ านวนโครงการ 
๒. ร้อยละเฉลี่ยของ  
    ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๓. ระดับความพึงพอใจ 

๔ 
80 

 
3.50 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

0.005 
 
 

0.100 
 
 
 
 
 

0.992 

- กลุ่มสาระฯ คอมพวิเตอร ์ 
 
 
- ฝ่ายนโยบายและแผนและฝ่าย
วิชาการ 
 
 
 
-  ฝ่ายนโยบายและแผน 

   ๔. กิจกรรมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน สธ.ม.ร. 

  - - -  ฝ่ายนโยบายและแผน 

 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๙ 

 
 

ประมาณการคาใชจายทางการเงินของมหาวทิยาลัยรามค าแหง ทุกประเภทรายจายปงบประมาณ 
 

1. จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 
 

ประเภทเงินงบประมาณ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม ปี2563-2565 
งบประมาณรายจ่ายประจา่ยประจ าปี (งบแผน่ดิน)     
งบประมาณรายจ่ายจากรายได ้     
งบประมาณผู้เข้าร่วมโครงการ     

รวม : ปี     
 

  
2. จ าแนกตามประเภทงบประมาณตามภารกิจ 

ประเภทการจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม ปี2563-2565 
     
     
     
     
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๑ 

การติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 

 
 
 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด งาน/กิจกรรมด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕6๓ พ.ศ. ๒๕64 

ผู้รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
และหมาย

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

๑. จัดประชุมกลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
ถ่ายทอดและวางแนวทางการติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
64 

  

 

         

หน่วยวิเคราะห์
แผนและ
งบประมาณ 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลแผน
แต่ละตัวชี้วัด 

  
 

         
หน่วยวิเคราะห์
แผนและ
งบประมาณ 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

๓. จัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงานและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอ
มหาวิทยาลัย 

 
    

  
  

 
  

หน่วยวิเคราะห์
แผนและ
งบประมาณ 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน (9 เดือน) (6 เดือน) 



๒๒  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) (Strategy Map) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาคที่มีคุณภาพ 

 
 

 

1. บุคลากรมีทักษะมีความรู้
ความสามารถความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ทางการศึกษา 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ภูมิใจในความเป็น
ไทย 

1. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษาและส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 

 

วสิัยทัศน์   มุ่งเน้นพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมทักษะวิชาชีพมีภาวะผู้น าสร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยีเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้เรียนและส่งเสรมิ
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

2. พัฒนาบุคลากรดา้นการวิจัย 
เทคโนโลยีและวัตกรรม 

3. การพัฒนาการศึกษาเพื่อ 
ความมั่นคงของรัฐ 
 

4. ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๓ 

 
 

แผนท่ีกลยุทธ์ (Strategy Map) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านประสิทธิผล กลยุทธ์     
ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคคลากรท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

2 

กลยุทธ์      
ส่งเสริมและพัฒนาการวิจยัเชิงบูรณา
การ  

2 

  
 

ด้านคุณภาพ กลยทุธ์      
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 

1 

กลยุทธ์      
พัฒนาหลักสตูรได้มาตรฐานให้
สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพ
ตลอดชีวิต   

1 

  
 

ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์   
พัฒนาและส่งเสรมิการบริการแก่
ชุมชนและสังคม 

 
1 

กลยุทธ์    
ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

3 

  

ดา้นการพัฒนาองค์กร กลยุทธ์      
พัฒนาและเสริมสรา้งความจงรักภกัดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ 
 

3 

กลยุทธ์      
พัฒนาและเสริมสรา้งการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

3 

กลยุทธ์      
พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

 
4 

กลยุทธ์   
ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาคณุภาพทาง
การศึกษา 

4 
 



๒๔  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) (SWOT Analysis) 
 

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
         จุดแข็ง  

๑. โรงเรียนมีแผนวิชาการที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม มีการก ากับ ติดตามทุกขั้นตอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ตอบสนองความ
ต้องการ และความถนัดของผูเ้รียน เสริมสร้างกระบวนการ เพิ่มทักษะทางด้านต่างๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตลอดจนมุ่งเน้นให้เกิด
การพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

  ๒. โรงเรียนมีการจัดท าส่ือการศึกษา วิจัย โดยมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ๓. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเพียงพอ ประกอบกับมีการดูแลรักษาอย่างสม่ าเสมอ 
  ๔. โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลา 
  ๕. โรงเรียนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน และภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
  ๖. โรงเรียนน าระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีทันสมัยมาใช้ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง 

     
        จดุอ่อน  

๑. ระบบสาธารณูปโภค บางอยา่งของโรงเรียน เก่าและช ารุด เช่น ระบบห้องน้ าภายในอาคาร ระบบไฟฟ้า เป็นต้น 
  ๒. การท าวิจัยของบุคลากรยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๓. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมส าคัญๆ ผลงานของนักเรียนยังไม่ต่อเนื่องและไม่เพียงพอ 
            

      โอกาส  
๑. มีระบบประกันคุณภาพ มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายใน และภายนอก 

  ๒. ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนเพิ่มมากขึ้น ท าให้ผู้ปกครองเช่ือมั่น/เช่ือถือในศักยภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนมากขึ้น 
  ๓. มีแผนการเรียนท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการ ความถนัดของผู้เรียน 
  ๔. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลและเช่ือมต่อกันได้ง่ายมากขึ้น 

 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๕ 

    อุปสรรค  
๑. บุคคลภายนอกมีความเชื่อมั่นในโรงเรียนน้อยลง 

  ๒. สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีเดียวกันมีหลายแห่ง 
  ๓. สภาพเศรษฐกิจในสังคมถดถอยลง 
  ๔. ความมั่นคงในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนมีน้อย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อธิบายและรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด (KPIs Dictionary) ของตวัช้ีวัดระดับผลลัพธ์ (เป้าประสงค์) ของแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

 
รหัสตัวชี้วัด  :  01 ที่มาตัวชี้วัด  :  สธ.มร./ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ฯ และทุกหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ  :  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูฯ้ และทุกหน่วยงาน 

ชื่อตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาผู้เรยีนให้มีมาตรฐาน 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด โครงการส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียนโดยมีผู้ประเมินเข้าร่วมโครงการเป็นหลัก 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ/กิจกรรม และจัดท ารายงานผลปลีะ 1 ครั้ง 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 

หน่วยวัด 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลีย่ภาพรวม 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 80.00 และระดับ 3.50 

 
 
รหัสตัวชี้วัด  :  01.1 ที่มาตัวชี้วัด  :  สธ.มร./ฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 

ชื่อตัวชี้วัด โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด คือ นักเรียนท่ีเข้าศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี1 – 6 และส าเรจ็การศึกษา 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 1 ครั้ง 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของผูเ้ข้าศึกษาต่อ และผูส้ าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินจ านวนผู้ส าเร็จทั้งหมด 

หน่วยวัด 
1. จ านวนนักเรยีนที่เข้าศึกษาต่อ 
2. ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษา 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 
1. ร้อยละ 85.00 ของเป้าหมายจากจ านวน 700 คน   
2. ร้อยละ 98.00  ของเป้าหมายจากจ านวน 547 คน                                    



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๗ 

 
รหัสตัวชี้วัด  :  02 ที่มาตัวชี้วัด  :  สธ.มร./ฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 

ชื่อตัวชี้วัด หลักสตูรที่ได้มาตรฐาน 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด พิจารณาจากหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนและผา่นการประเมินมาตรฐานหลักสูตรจากคณะศึกษาศาสตร ์

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 1 ครั้ง 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของจ านวนหลักสตูรทีผ่่านการประเมินต่อหลักสตูรทั้งหมด 

หน่วยวัด สัดส่วนของจ านวนหลักสตูรที่ผา่นการประเมินจากหลักสูตรทั้งหมด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 90.00 ของหลักสตูรทั้งหมด 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด  :  03 ที่มาตัวชี้วัด  :  สธ.มร./กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ ผู้รับผิดชอบ  :กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานฯ 

ชื่อตัวชี้วัด โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมและมผีู้เข้ารว่มทั้งนักเรียนและชุมชนและสามารถน าผลที่ไดจ้ากการ บริการวิชาการมาใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

ความถี่ในการเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งที่จัดโครงการ   

สูตรในการค านวณ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

หน่วยวัด ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการบริการต่อโครงการทัง้หมด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 80.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 
 
 

 
 



๒๘  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รหัสตัวชี้วัด  :  04 ที่มาตัวชี้วัด  :  สธ./มร./หน่วยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ผู้รับผิดชอบ  :  หน่วยวิจัยและพฒันาการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด ผลงานวิจัยทีน่ าไปพัฒนาการเรียนการสอน 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด หลักฐานการน าผลงานวจิัยที่แล้วเสร็จ มาใช้ประโยชน์และพัฒนาการเรียนการสอน 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 1 ครั้ง 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของผลงานวิจัยฯที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อโครงการวจิัยที่แล้วเสร็จ 

หน่วยวัด ร้อยละของผลงานวิจัยฯ ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 100.00 ของงานวิจัยท้ังหมด 
 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด  :  05 ที่มาตัวชี้วัด  :  สธ.มร. /ทุกกลุม่สาระการเรียนรูฯ้ ผู้รับผิดชอบ  :  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูฯ้ 

ชื่อตัวชี้วัด สนับสนุนการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด 
คือสนับสนุนการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโครงการที่จดัท าขึ้น โดยมีบุคลากร นักเรียน 
และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์และคณุค่า 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู เก็บขอ้มูลการประเมินทุกครั้งที่จัดโครงการ รอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 

หน่วยวัด 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลีย่ภาพรวม 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 80.00 และระดับ 3.50 
 

 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒๙ 

รหัสตัวชี้วัด  :  06 ที่มาตัวชี้วัด  :  สธ.มร. /ทุกกลุม่สาระการเรียนรูฯ้ และทุกหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ  :  กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาฯ 

ชื่อตัวชี้วัด โครงการเสรมิสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด  คือโครงการเสริมสรา้งความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติของโครงการที่จัดท าขึ้น โดยมีบุคลากร นักเรียน และประชาชนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการเห็นประโยชน์และคณุค่า 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ รอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 

หน่วยวัด 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลีย่ภาพรวม 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 80.00 และระดับ 3.50 

 
 
 
รหัสตัวชี้วัด  :  07 ที่มาตัวชี้วัด  :  สธ.มร. /หน่วยกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน/หน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียน ผู้รับผิดชอบ  :  กิจกรรมพัฒนา ผู้เรยีน/หน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียน              

ชื่อตัวชี้วัด โครงการเสรมิสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด คือโครงการเสรมิสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของโครงการที่จัดท าข้ึน โดยมีบุคลากร นักเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์
และคณุค่า              

ความถี่ในการเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ รอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 

หน่วยวัด 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลีย่ภาพรวม 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 80.00 และระดับ 3.50 

 
 
 



๓๐  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รหัสตัวชี้วัด  :  08 ที่มาตัวชี้วัด  :  สธ.มร. /ฝา่ยวิชาการ ผู้รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 

ชื่อตัวชี้วัด โครงการพฒันาระบบการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ 

ค าจ ากัดความของตวัชี้วัด คือโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพของโครงการที่จัดท าขึ้น โดยมีบุคลากร และผูป้กครองเข้าร่วม 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งท่ีจัดโครงการ รอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 

หน่วยวัด 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลีย่ภาพรวม 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 80.00 และระดับ 3.50 

 
 
 
รหัสตัวชี้วัด  :  09 ที่มาตัวชี้วัด  :  สธ.มร. /ทุกกลุม่สาระการเรียนรูฯ้และฝ่ายนโยบายและแผน                     ผู้รับผิดชอบ  :  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูฯ้ และ ฝ่ายนโยบายและแผน                     

ชื่อตัวชี้วัด โครงการที่พัฒนาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาคณุภาพทางการศึกษา 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด คือโครงการที่พัฒนาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกฝ่ายเข้าร่วมโครงการ 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู  ปีละ 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 

หน่วยวัด 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลีย่ภาพรวม 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 80.00 และระดับ 3.50 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๑ 

รหัสตัวชี้วัด  :  09.1 ที่มาตัวชี้วัด  :  สธ.มร./สพฐ/ หน่วยประกันคณุภาพและฝ่ายนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ  :  หน่วยประกันคุณภาพและฝ่าย และ ฝ่ายนโยบายและแผน 
 

ชื่อตัวชี้วัด ผลการประเมินระดบัสถานศึกษา 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วดั คือผลคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมนิมาตรฐานภายใน 5 ตัว คือ พิจารณาตรวจสอบจากหลักฐานผลการด าเนินงาน ตามตัวช้ีวดั 5 ตัว ก าลังพัฒนา, ปานกลาง, ดี, ดเีลิศ, ยอดเยี่ยม 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู  ปีละ 1 ครั้ง 

สูตรในการค านวณ ระดับ จ านวน 5 ระดับ 

หน่วยวัด ระดับผลประเมินระดับ สพฐ. 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ระดับดีเลศิ 
 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด  :  09.2 ที่มาตัวชี้วัด  สธ.มร./ฝา่ยนโยบายและแผน  ผู้รับผิดชอบ  :  ฝ่ายนโยบายและแผน 

 
ชื่อตัวชี้วัด โครงการจดัท าบริหารความเสีย่ง 

ค าจ ากัดความของตัวชี้วัด คือโครงการที่บุคลากรในหน่วยงานทุกภาคส่วนช่วยกันจัดท าแผนความเสี่ยง ตลอดจนคดิปัญหาความเสี่ยงท่ีเป็นอุปสรรคของแต่ละหน่วยงาน 
 

ความถี่ในการเก็บข้อมลู ปีละ 1 ครั้ง  

สูตรในการค านวณ ระดับความเสี่ยงท่ีไดร้ับต่อระดับความเสี่ยงท้ังหมด 

หน่วยวัด ร้อยละของความส าเร็จของความเสี่ยงท่ีไดต้่อระดับความเสี่ยงท้ังหมด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 80 
 
 
 

      



๓๒  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

                  
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓๓ 

 

จัดท าโดยหน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ฝ่ายนโยบายและแผน 

 
คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 
           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 
นายวสนัต   ฉิมมาทอง ข้อมูล 
นางสาวพนารัตน์  บุญลอ้ม ข้อมูล   
นางสาวจิรัฎฐป์ภา  พรศรีลากุล ข้อมูล ออกแบบ และรปูเล่ม 


