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ความเป็นมา 

 
ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี บัญญัติให้ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการท่ี

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องนั้น  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
ซึ่งเป็นส่วนราชการเทียบเท่าระดับภาควิชา ภายใต้การก ากับของ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี         
(พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖5)  ซึ่งเป็นแผนระยะกลาง เพื่อเป็นกรอบก าหนดทิศทางการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม  และ
ผลผลิตของโรงเรียนในแต่ละปีงบประมาณ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงาน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยด าเนินการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัย
รามค าแหง  

บัดนี้ ได้เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้
จัดท ารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ท่ีสอดคล้องและ
เชื่อมโยงในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยรามค าแหง และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลให้การด าเนินงานตามพันธกิจของโรงเรียน มีประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุ 
วิสัยทัศน์ ของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ และเป็นแนวทางในการทบทวนปรับปรุงแผนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) ต่อไป 
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วิสัยทศัน ์  มุ่งเนน้พัฒนาวชิาการ สง่เสริมทักษะวิชาชีพ มีภาวะเปน็ผู้น าสร้างสรรคน์วตักรรม ก้าวทนั
เทคโนโลยี เป็นคนดี มีคุณธรรม เปน็แหล่งเรียนรูร้่วมพัฒนาวิชาชีพคร ู

 

ปรัชญา  คุณธรรม น ำควำมรู้ พัฒนำสังคม 

ปณิธาน  โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (ฝ่ำยมัธยม) มุ่งพัฒนำกำรศึกษำให้มีควำมก้ำวหน้ำและทันสมัยเพ่ือ
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับสำกล 

ค่านิยมองค์กร (สธ.มร.)  ร่วมพัฒนำกำรศึกษำ ให้ก้ำวหน้ำสู่สำกล 

อัตลักษณ ์  เป็นผู้น ำด้ำนควำมคิด อิสระในกำรเรียนรู้ มุ่งสู่พลโลกที่มีคุณภำพ 

เอกลักษณ ์  เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๕ 

๑. พัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาและเป็นคนดี คนเกง่ มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาตอ่และประกอบอาชีพ 

๒. สนับสนุนและส่งเสรมิจัดท าสื่อเทคโนโลยแีละนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพทางการศึกษา 

๓. สนับสนุนและส่งเสรมิสร้างคณุลักษณะทีพ่ึงประสงคม์ีความรูคู้่คณุธรรม รู้จักคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาในการด ารงชีวิตอย่างมคีวามสุข และรับผิดชอบต่อสังคม 

๔. สนับสนุนและส่งเสรมิการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

5. ส่งเสรมิและพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์ใน
วิชาชีพคร ู

6. ส่งเสรมิและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการท าวิจยัเพือ่พัฒนาการ
เรียนรู้ให้มคีุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

7. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายมคีวามยืดหยุ่นและมีความเป็น
สากล 

8. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
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ชอบและธรรมาภบิาล
ในสังคม 

 ยุทธศาสตรด์้าน 
การปรบัสมดุลและ
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

 จัดระบบอดุมศกึษา 
ใหม่ 

 ยุทธศาสตรชาต ิ
ดานการปรบัสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บรหิารจดัการภาครัฐ 
 
 ยุทธศาสตรชาต ิ
ดานความม่ันคง 

 

 ยุทธศาสตรด์้าน 
การพฒันาบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร ์
ด้านการพฒันา
การศกึษาเพื่อ
ความม่ันคงของรัฐ 

 
 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่าย

มัธยม) 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 

ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพของ

ผู้เรียนและส่งเสริมการจดั
การศกึษาเพื่อสร้างขดี
ความสามารถในการ

แข่งขัน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การพฒันาการศกึษาเพื่อ

ความม่ันคงของรัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาบุคลากรด้านการ

วิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4  
ด้านการพฒันาระบบ

บรหิารจดัการศกึษาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การจดัการศกึษา 

 
แผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม  

(พ.ศ. 2563 – 
2565) 

 
แผนด้านการ

อุดมศึกษาเพ่ือผลิต
และพัฒนาก าลังคน

ของประเทศ  
พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 

2570 

 แผนปฏิบัติราชการ สพฐ. 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 
1  ยุทธศาสตรชาตดิ
านการพัฒนาและ
เสริมสรางศกัยภาพ
ทรพัยากรมนษุย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
2 ยุทธศาสตรชาติด

านความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 ยุทธศาสตรชา

ติดานการสราง
ความสามารถในการ

แขงขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
4 

ยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง

สังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตรชาติดาน
การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  
12 (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 

แผนระดับ 
1 

แผนระดับ 
2 

แผนระดับ 
3 



๘  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

4 ประเด็นยุทธศาสตร ์/ 5 เป้าประสงค์ /  10 กลยุทธ ์
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผูเ้รียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
  เป้าประสงค์ที่ 1  ผู้เรยีนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคท่ีมีคุณภาพ  
  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานในศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาหลักสตูรไดม้าตรฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพตลอดชวีิต   
 เป้าประสงค์ที่  2  ผู้เรยีนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ภูมิใจในความเป็นไทย 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมและสนับสนนุการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย และอนรุักษ์สิง่แวดล้อม 
      กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีตอ่สถาบนัหลักของชาต ิ 
  กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของรัฐ 
 เป้าประสงค์ที่  1  การสรา้งความเสมอภาคความเป็นธรรมทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาและส่งเสริมการบริการแกชุ่มชนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรด้านการวจิัย เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
  เป้าประสงค์ที่ 1  บุคลากรมีทักษะมีความรูค้วามสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสรมิและพัฒนาให้บคุลากรท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการจดัการเรียนรู ้และพัฒนาการวจิัยเชิงบูรณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์ที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธภิาพและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพ 
      กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนรว่มจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมประกนัคุณภาพการศึกษา  
.   
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๙ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพของ
ผู้เรยีนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ด้านการพัฒนาระบบบรหิารจดัการศึกษาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึงและเสมอภาคที่มีคณุภาพ 
2. ผู้เรยีนมีคณุธรรมจรยิธรรมและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ภมูิใจในความเป็น
ไทย 

๑. การสร้างความเสมอภาคความเป็นธรรม
ทางการศึกษา 

๑. บุคลากรมีทักษะมีความรูค้วามสามารถ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิต
บัณฑิตใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานทาง
การศึกษา 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน 

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศตวรรษที่ 21 
๒. พัฒนาหลักสูตรไดม้าตรฐานใหส้อดคล้อง

กับการพัฒนาศักยภาพตลอดชีวิต   
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุง 
    ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์    
    สิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาและเสริมสร้างความจงรกัภักดีต่อ 
    สถาบันหลักของชาติ  
5. พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ 
    ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์เป็น 
    ประมุข 

๑. พัฒนาและส่งเสริมการบริการแก่ชุมชน
และสังคม 

 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ และพัฒนาการ
วิจัยเชิงบูรณาการ 

 

๑.พัฒนาระบบการบริหารจั ดการ ให้ มี
ประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

3. ส่งเสริมประกันคณุภาพการศึกษา   

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  
    ช้ัน ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5 

๑. โครงการสาธติวิชาการ 
2. โครงการอาชีพสู่ชุมชน 

๑. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีน ๑. โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 
    ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

  
 



๑๐  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(ต่อ) 
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

2. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  
    ช้ัน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
3. โครงการคณติศาสตร์และเทคโนโลยี  
    ปีการศึกษา ๒๕๖5 
4. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  
    ปีการศึกษา ๒๕๖5 
5. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาค

เรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖4 
6. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายภาค

เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
7. โครงการวันภาษา และวัฒนธรรม 
    ต่างประเทศ    
8. โครงการเตรียมความพร้อมฝึก 
    สมรรถภาพทางกายนักเรียนช้ัน 
    มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อสมัครเขา้เป็น 
    นักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา  
    ๒๕๖5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
    รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
9. โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬา   
      ในการแข่งขันกีฬา สาธิตสามคัคี  
      ปีการศึกษา ๒๕๖5 
๑0. โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ "เรียนรู ้  
      สู่งานอาชีพ" 
๑1. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมและ  
      ทดสอบ ภาคปฏิบตัิลูกเสือ/เนตรนาร ี 
      สามัญรุ่น ใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
      ปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

 2. วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดย 
    ใช้ภาษาอังกฤษผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ 
    ร่วมมือของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาป ี
    ที่ 6 
3. วิจัยเรื่อง การส่งเสริมการน าความรู ้
    เรื่องสถิตไิปใช้ในเรื่องการออมเงินโดย 
    ใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น 
    ฐานส าหรับนักเรยีนระดับชั้น 
    มัธยมศึกษาปีท่ี 6      
 

๒. โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน 
    ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ

เรียนรูด้้วยเทคโนโลยี ส าหรับคร ู
4. โครงการยกระดับการจัดการเรยีนการ 
     สอนในศตวรรษที่ 21 
 5. กิจกรรมการบริหารจัดการความเสีย่งและ 
    การควบคุมภายใน สธ.มร. 
 6. กิจกรรมประเมินมาตรฐานและคุณภาพ 
    การศึกษาระบบ QA 
  

 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๑ 

(ต่อ) 
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

12. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมและทดสอบ  
      ภาคปฏิบัตลิูกเสือ/เนตรนารี สามัญรุ่น  
      ใหญ่ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ ๒  
      ปีการศึกษา ๒๕๖4 
๑3. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมและทดสอบ  
      ภาคปฏิบัติ ลูกเสือ/เนตรนาร ีสามัญ  
      รุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
      ปีการศึกษา ๒๕๖4 
๑4. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมส่งเสริม 
      ประสิทธิภาพการท างานร่วมกัน  
      นักเรียนช้ัน ม.5 ปีการศึกษา ๒๕๖5 
15. โครงการเปิดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ 
      และอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖4 
๑6. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ าป ี
      ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
17. โครงการแข่งขันตอบปญัหาทาง 
      วิทยาศาสตร ์
18. โครงการจดังานสัปดาห์วัน 
      วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 
       ๒๕๖5 
19. โครงการศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอก 
      ห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 
20. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต  
      ปีการศึกษา ๒๕๖5 
21. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
      และวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจ าปี 
      การศึกษา 2564 (English Learning          
      and Cultural Experience Program         
       2021) หลักสูตรภาษาอังกฤษ    
       โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
       (ฝ่ายมัธยม) 

   



๑๒  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  (ต่อ) 
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

22. โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย  
     “พ่อขุนรามงามภาษา” 
23. โครงการเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน   
      ส าหรับนักเรียนช้ัน ม.1-ม.6  
      ปีการศึกษา 2564 
24. โครงการเรียนปรับพื้นฐานนกัเรียนช้ัน  
      ม.1 ปีการศึกษา 2565 
25. โครงการเรียนคู่ขนาน ภาคเรยีนที่ 1    
      และ 2 ปีการศึกษา 2565 
26. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  
      คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1, 3, 4 และ 6 
      ประจ าปีการศึกษา 2563 (English  
      Maths and Science Camp 2020) 
      หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียน   
      สาธิตมหาวิทยาลัย รามค าแหง  
      (ฝ่ายมัธยม) 
27. โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้   
      ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและ 
      คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564  
      (English program academic  
      preparation 2021) หลักสตูรภาค 
      ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต   
      มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
28. โครงการรู้รักสามัคคี และอนรุักษ์

สิ่งแวดล้อม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปี
การศึกษา ๒๕๖5 

 

   

  
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๓ 

(ต่อ) 
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

29. โครงการจดังานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 
2565 

30. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยและ
ปัจฉิมนิเทศ  ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม) 

31.โครงการศาสตร์ศลิป์ถิ่นสาธติรามฯ 
32. กิจกรรมมุทิตา 
33. โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  

ปีการศึกษา ๒๕๖5 
34. กิจกรรมท าบญุครบรอบ 48 ปี โรงเรียน 
    สาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม 
35. ความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์  
     เพื่อผลิตบัณฑติ 
36. โครงการประชาสมัพันธ์ และ รับสมัคร

นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
37. โครงการจดังานเฉลิมพระชนมพรรษา- 

    สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสธุาพิมล- 
    ลักษณ พระบรมราชินี ปีการศกึษา  
    ๒๕๖5 

38. โครงการจดังานวันแม่แห่งชาติและพิธี
เทิดพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน-ี
พันปีหลวง ปีการศึกษา 2565 

39. โครงการจดังานเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิร-
เกล้าเจา้อยู่หัว ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖5 

40. โครงการสรรหาประธานนักเรียนป ี 
การศึกษา 2565 

   



๑๔  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์

/กลยทุธ ์
ตัวชี วดัเปา้ประสงค ์

ค่า 
เป้าหมาย 
๒๕๖5 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖5 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖5 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศ์าสตรท์ี่ 1         

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง         

ศักยภาพของผู้เรียนและสง่เสริมการ         

จัดการศกึษาเพือ่สร้างขีด         

ความสามารถในการแข่งขนั         

         

เป้าประสงค์ 1         

ผู้เรียนได้รับบรกิารทางการศกึษา         

อย่างทั่วถึงและเสมอภาคทีม่ี         

คุณภาพ         

         

กลยทุธ ์1         

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
๑. ความส าเร็จของ 
กิจกรรมทีส่่งเสริมสมรรถนะ 

80 1. โครงการปฐมนเิทศนักเรียนใหม่ ชั้น    
ม.๑ ปีการศกึษา ๒๕๖5 

1. จ านวนโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมพฒันา
ผู้เรียนให้มีมาตรฐาน 

26 - 
 
 

0.300 
 
 

- ฝ่ายวิชาการ 

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้น ส าคัญของผูเ้รียนและ   2. ร้อยละเฉลี่ยผู้เขา้ร่วม 80    

พื้นฐานในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์  2. โครงการปฐมนเิทศนักเรียนใหม่ ชั้น  โครงการ  - 0.100 - ฝ่ายวิชาการ 

       ม.๔ ปีการศกึษา ๒๕๖5 3. ค่าเฉลี่ยระดับความ 3.50    

   3. โครงการคณิตศาสตรแ์ละ พึงพอใจ  0.040 - - กลุ่มสาระฯ 

       เทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖5     คณิตศาสตรแ์ละ 

        คอมพิวเตอร ์



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๕ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยทุธ ์

ตัวชี วดัเปา้ประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖5 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖5 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖5 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

   4. โครงการค่ายวทิยาศาสตร์    0.040 - - กลุ่มสาระฯ วทิย์ 

         ปีการศกึษา ๒๕๖5      

   5. โครงการทดสอบสมรรถภาพทาง   - 0.020 - กลุ่มสาระฯ  

       กายภาคเรียนที่ ๒  ปีการศกึษา ๒๕๖4     สุขศึกษาฯ 

   .  6. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย   - 0.020 - กลุ่มสาระฯ 

       ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖5     สุขศึกษาฯ 

   7. โครงการวนัภาษา และวัฒนธรรม   - 0.030 - กลุ่มสาระฯ  

   ต่างประเทศ        ต่างประเทศ 

   8. โครงการเตรียมความพรอ้มฝกึ   - 0.037 - กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

         สมรรถภาพทางกายนกัเรียนชัน้      

         มัธยมศึกษาปีที่ 4 เพือ่สมัครเข้า      

         เป็นนกัศกึษาวิชาทหารประจ าป ี      

         การศกึษา ๒๕๖5 โรงเรียนสาธิต      

         มหาวิทยาลัยรามค าแหง   (ฝ่ายมัธยม)      

   9. โครงการเตรียมความพรอ้มนักกีฬา   - 0.970 - กลุ่มสาระฯ 

       ในการแข่งขนักีฬา สาธิตสามัคคี      สุขศึกษาฯ 

       ปีการศึกษา ๒๕๖5      

   10. โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ    - 0.005 - กลุ่มสาระฯ การงานฯ 

        "เรียนรู้สูง่านอาชีพ"      

   11. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมและ   0.206 - - กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

         ทดสอบภาคปฏิบัติลูกเสอื/เนตร       

         นารี สามัญรุ่นใหญ ่ระดับชัน้      

         มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา       

         ๒๕๖4      



๑๖  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยทุธ ์

ตัวชี วดัเปา้ประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖5 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖5 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖5 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

   ๑2. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมและ   0.205 - - กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

         ทดสอบ ภาคปฏิบัติลูกเสอื/เนตร       

         นารี สามัญรุ่นใหญ ่ระดับชัน้      

         มัธยมศึกษาปีที่ ๒      

         ปีการศกึษา ๒๕๖4      

   13. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมและ   0.200 - - กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

         ทดสอบภาคปฏิบัติลูกเสอื/เนตร       

         นารี สามัญรุ่นใหญ ่ระดับชัน้      

         มัธยมศึกษาปีที่ 3      

         ปีการศกึษา ๒๕๖4      

   ๑4. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมส่งเสรมิ   0.188 - - หน่วยพัฒนาองคก์ร 

         ประสิทธิภาพการท างานร่วมกัน      นักเรียน 

         นักเรียนชัน้ ม.5 ปีการศึกษา       

         ๒๕๖4      

   15. โครงการเปิดบูธแนะแนวการศึกษา   0.020 - - หน่วยแนะแนวฯ 

       และอาชีพ ปีการศกึษา 2564      

   16. โครงการตรวจสขุภาพนกัเรียน   - 0.372 - หน่วยพยาบาล 

         ประจ าปี  ปกีารศกึษา ๒๕๖๔      

   17. โครงการแข่งขนัตอบปัญหาทาง    0.030 - - กลุ่มสาระฯ วทิย์ 

         วทิยาศาสตร ์       

   18. โครงการศกึษาแหล่งการเรียนรู ้   - 0.100 - หลักสูตร 

   นอกห้องเรียน ปกีารศกึษา 2565     ภาษาอังกฤษ 

   19. โครงการพัฒนาทกัษะชีวติ    0.020 - - หน่วยแนะแนวฯ 

   ปีการศึกษา ๒๕๖5        



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๗ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยทุธ ์

ตัวชี วดัเปา้ประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖5 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖5 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖5 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

   20. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม   - 2.660 - หลักสูตร 

   ภาษาอังกฤษและวฒันธรรม     ภาษาอังกฤษ 

   ต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา       

   2564 (English Learning and       

   Cultural Experience Program       

   2021) หลักสูตรภาษาอังกฤษ       

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง      

    (ฝ่ายมัธยม)      

   21. โครงการการแข่งขนัทกัษะภาษาไทย   0.030 - - กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

   “พ่อขุนรามงามภาษา”      

   22. โครงการเรียนซ่อมเสริมภาคฤด ู   - 0.558 - ฝ่ายวิชาการ 

   ร้อนส าหรับนกัเรียนชั้น ม.1 – ม.6       

   ปีการศึกษา ๒๕๖๔      

   23. โครงการเรียนปรับพื้นฐาน    - 1.050 - ฝ่ายวิชาการ 

     นกัเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา ๒๕๖5      

   24. โครงการเรียนคู่ขนาน ภาคเรียนที่    - 1.614 - ฝ่ายวิชาการ 

   1 และ 2 ปีการศกึษา ๒๕๖5      

   25. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ   - 0.500 - หลักสูตร 

   คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ชัน้มธัยม-         ภาษาอังกฤษ 

   ศึกษาปีที่ 1, 3, 4 และ 6ประจ าปีการ      

   ศึกษา 2564(English Maths and       

   Science Camp 2021)หลักสูตรภาค      

   ภาษาอังกฤษโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย      

   รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)      



๑๘  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยทุธ ์

ตัวชี วดัเปา้ประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖5 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖5 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖5 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

   26. โครงการฝกึอบรมพัฒนาทกัษะ   - 0.400 - หลักสูตร 

   ความรู้ความสามารถทางด้าน     ภาษาอังกฤษ 

   ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์       

   ประจ าปีการศึกษา 2564      

    (English program academic      

   preparation 2021) หลักสูตรภาค      

   ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต      

   มหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)      

กลยทุธ์ 2         

พัฒนาหลกัสตูรไดม้าตรฐานให้  หลักสูตรได้มาตรฐาน        

สอดคลอ้งกับการพัฒนาศกัยภาพ  1.1 จ านวนนกัเรียนใหม ่ 100 1. โครงการประชาสัมพนัธร์ับนักเรียนใหม่ ๑. จ านวนนกัเรียนใหม ่ 600 - 0.010 - ฝ่ายกิจการพเิศษ 

ตลอดชีวิต   1.2. จ านวนนกัเรียนที่คงอยู่ 100 ปีการศึกษา 2565 ๑. จ านวนผู้ส าเร็จ 1,641 - - - ฝ่ายวิชาการ 

 1.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 100  การศกึษา 528    

         

เปา้ประสงค์ 2         

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ         

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ภมูิใจใน         

ความเป็นไทย         

         

         

กลยทุธ ์1         

ส่งเสริมและสนับสนุนการท าน ุ ๑. การบรรลเุป้าหมายการท าน ุ 80 1. โครงการรู้รกัสามัคคี และอนรุักษ์- ๑. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

7 0.213 - - หน่วยพัฒนาองคก์ร 

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ  สิ่งแวดลอ้ม ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4 ๒. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วม 80   นักเรียน 

อนรุักษ์สิง่แวดลอ้ม สิ่งแวดลอ้ม  ปีการศึกษา 2565 โครงการ     



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๙ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยทุธ ์

ตัวชี วดัเปา้ประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖5 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖5 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖5 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

   2. โครงการจดังานพิธีไหว้คร ู ๓. ค่าเฉลี่ยระดับความพึง ๓.50 - 0.035 - ฝ่ายกิจการนักเรียน 

   ปีการศึกษา 2565 พอใจ     

   3. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย   0.194 - - หน่วยพัฒนาองคก์ร  

   และปัจฉมินเิทศ ปีการศกึษา 2564     นักเรียน 

   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      

   รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)      

   4. กิจกรรมมทุิตา   - - - ฝ่ายสวัสดิการ 

   5. โครงการศาสตร์ศิลป์ถิ่นสาธิตรามฯ   - 0.090 - ฝ่ายวิชาการ 

   6. โครงการสัปดาห์วนัภาษาไทย   - 0.030 - กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 

   แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖5      

   7. กิจกรรมท าบุญครบรอบ 48 ปี    - - - ฝ่ายกิจการพเิศษ 

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      

   รามค าแหง (ฝ่ายมัธยม)      

กลยทุธ ์2 ๑. การบรรลเุป้าหมายของการ 80 1. โครงการจดังานเฉลิมพระชนม- ๑. จ านวนโครงการ 3 0.010 - - กลุ่มสาระฯ สังคมฯ 

พัฒนาและเสริมสร้างความ พัฒนาและเสริมสร้างความ     พรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสทุิดา ๒. ร้อยละเฉลี่ยของ 80    

จงรกัภกัดีตอ่สถาบันหลกัของชาต ิ จงรกัภักดีตอ่สถาบันหลักของ     พัชรสธุาพิมลลกัษณ พระบรมราชนิ ี     ผู้เข้าร่วมโครงการ     

 ชาต ิ     ปีการศกึษา ๒๕๖5 ๓. ค่าเฉลี่ยระดับความ ๓.50    

   2. โครงการจดังานวนัแม่แห่งชาต ิ     พึงพอใจ  0.010 - - กลุ่มสาระฯ สังคมฯ 

   และพิธีเทิดพระเกียรติ สมเดจ็พระ-      

   นางเจ้าสริกิิติ พระบรมราชินนีาถ -      

   พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ปี      

   การศกึษา 2565      

         

         



๒๐  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยทุธ ์

ตัวชี วดัเปา้ประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖5 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖5 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖5 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

   3. โครงการจดังานเฉลิมพระเกียรต ิ   0.010 - - กลุ่มสาระฯ สังคมฯ 

   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามา-      

   ธิบดีศรีสินทร มหาวชริาลงกรณ       

   พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี       

   การศกึษา ๒๕๖5      

กลยทุธ ์3         

พัฒนาและเสริมสร้างการเมอืงใน ๑. การบรรลเุป้าหมายของการ 80 1. โครงการสรรหาประธานนักเรียน ๑. จ านวนโครงการ 1 - 0.005 - หน่วยพัฒนาองคก์ร 

ระบอบประชาธิปไตยอนัม ี พัฒนาและเสริมสร้างการเมอืง      ปีการศึกษา 2565 ๒. ร้อยละเฉลี่ยของ 80   นักเรียน 

พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ ในระบอบประชาธิปไตยอันม ี   ผู้เข้ารว่มโครงการ     

 พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ   ๓. ค่าเฉลี่ยระดับความ ๓.50    

    พึงพอใจ     

         

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 2         

การพัฒนาการศึกษาเพือ่ความ         

มั่นคงของรฐั         

         

เปา้ประสงค์ 1         

การสรา้งความเสมอภาคความเป็น         

ธรรมทางการศกึษา         

         

กลยทุธ์ 1 ๑. โครงการ/กิจกรรม 2 ๑. โครงการอาชีพสู่ชุมชน ๑. จ านวนโครงการ 2 - - - กลุ่มสาระฯ การงานฯ 

พัฒนาและส่งเสรมิการบริการแก ่ ที่บริการชุมชนและสังคม  2. โครงการสาธติวิชาการ ๒. ร้อยละเฉลี่ยผู้เขา้ร่วม 80 - 0.100 - ฝ่ายวิชาการ 

ชุมชนและสังคม         

         



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๑ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยทุธ ์

ตัวชี วดัเปา้ประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖5 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖5 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖5 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 3         

พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย          

เทคโนโลยีและนวัตกรรม         

         

เปา้ประสงค์ 1         

บุคลากรมทีักษะมีความรู ้         

ความสามารถความเชี่ยวชาญ         

เฉพาะด้านในการผลติบัณฑิตให้ม ี         

คุณภาพตามมาตรฐานทาง         

การศึกษา         

         

กลยทุธ์ 1 1. การส่งเสรมิและพัฒนาการ 100 1. วิจัยเรือ่ง การพัฒนาทักษะการ จ านวนวิจัยที่ได้รับการ 2 - 0.500 - นายดิฐนรนิทร์  

ส่งเสริมและพฒันาให้บุคลากรท า ท าวิจัย  สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษผ่าน เผยแพร ่    กีรติ์พนาดร 

วิจัยเพือ่พัฒนาการจัดการเรียนรู้    การจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือของ      

และพฒันาการวจิัยเชงิบูรณาการ   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6        

   2. วิจัยเรือ่ง การส่งเสรมิการน าความรู้   - 0.600 - นายสมศกัดิ์ อรัญญา 

   เรื่องสถิติไปใช้ในเรื่องการออมเงนิ     น.ส.เยาวรัช ทองเสริม 

   โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบใช้      

   ปัญหาเป็นฐานส าหรับนักเรียน      

   ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6           

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี่ 4         

ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัด         

การศึกษาและส่งเสรมิการมีส่วน         

ร่วมในการจัดการศกึษา         



๒๒  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค ์
/กลยทุธ ์

ตัวชี วดัเปา้ประสงค ์
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖5 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ ตัวชี วดั 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๖5 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖5 หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
งปม. นอก งปม. 

เปา้ประสงค์ 1         

ส่งเสริมและพฒันาระบบบริหาร         

จัดการให้มีประสิทธิภาพและ         

สนับสนนุการมีสว่นร่วมในการ         

พัฒนาคณุภาพผูเ้รียน         

         

กลยทุธ์ 1 ๑. ความพึงพอใจของ 80 1. โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาค ๑. จ านวนโครงการ 2 - 0.080 - ฝ่ายวิชาการ 

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ ผู้ปกครองต่อระบบการบริหาร  เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ๒. ร้อยละเฉลี่ยของ 80    

มีประสทิธภิาพ จัดการ  2. โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาค ผู้เข้ารว่มโครงการ  - 0.080 - ฝ่ายวิชาการ 

   เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ๓. ระดับความพึงพอใจ 3.5    

กลยทุธ์ 2 ๑. ความพึงพอใจของ 80 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ ๑. จ านวนโครงการ 2 - 0.005 - กลุ่มสาระฯ  

ส่งเสริมและพฒันาการมีส่วนรว่ม การมสี่วนร่วมทกุภาคส่วน  จัดการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยี ส าหรับ ๒. ร้อยละเฉลี่ยของ 80   คอมพิวเตอร ์

จากทกุภาคสว่นเพือ่พัฒนา   ครู ผู้เข้ารว่มโครงการ     

คุณภาพทางการศกึษา   2. โครงการยกระดับการจดัการเรียน ๓. ระดับความพึงพอใจ 3.5 - 0.020 - ฝ่ายวิชาการ 

   การสอนในศตวรรษที ่21      

   3. กิจกรรมการบริหารจัดการความ   - - - ฝ่ายนโยบายและแผน 

   เสี่ยงและการควบคุมภายใน สธ.มร.      

         

กลยทุธ์ 3 1. การส่งเสรมิประกันคณุภาพ 4 1. กิจกรรมประเมนิมาตรฐานและ ๑. จ านวนโครงการ 1 - - - ฝ่ายนโยบายและแผน 

ส่งเสริมประกันคณุภาพ การศกึษา  คุณภาพการศกึษา ๒. ร้อยละเฉลี่ยของ 80    

การศึกษา    ผู้เข้ารว่มโครงการ     

    ๓. ระดับความพึงพอใจ 3.5    

  
  4. ระดับผลประเมนิของ 

สพฐ. 4 
  

 

 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๓ 

 

งบประมาณตามภารกจิประจ า/พื นฐาน  
 

                                                                                              หน่วย : ล้านบาท 

ภารกิจประจ า/พื นฐาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

งานบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฝ่ายมัธยม)และงบบคุลากร 
 

ทุกหนว่ยงาน ๑.46  
6.07 

๑) งบแผน่ดนิ 
๒) งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ 
(ม.ร.) 

รวม ๑.46 6.07  
 
 

งบประมาณตามภารกจิเฉพาะ 
 

                    หน่วย : ล้านบาท                                                                                                        

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
งบแผ่นดิน งบรายได้ 

     
รวม    

รวมงบประมาณทั้งสิน้    
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติราชการ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี วัด งาน/กิจกรรมด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕65 

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. 
๒๕65 

  

 

         

หน่วยวิเคราะห์
แผนและ
งบประมาณ 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผล
แผนแต่ละตัวชี้วัด 

  
 

         
หน่วยวิเคราะห์
แผนและ
งบประมาณ 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน 

๓. จัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงาน
และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอ
มหาวิทยาลัย 

 
    

  
  

 
  

หน่วยวิเคราะห์
แผนและ
งบประมาณ 

ฝ่ายนโยบาย
และแผน (9 เดือน) (6 เดือน) 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๕ 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



๒๖  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 
 (Strategy Map) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ ์
ด้านประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ พัฒนาผู้เรียนให้มคีุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในศตวรรษท่ี 21 (1) 

 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งเน้นพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ มีภาวะเป็นผู้น าสร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 

ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 

เป้าประสงค์ 

1. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้เรียนและส่งเสรมิการจดัการศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของรัฐ 
 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4. ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการศึกษาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1. ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอยา่งทั่วถึงและ
เสมอภาคที่มีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ภูมิใจในความเป็นไทย 

2. การสร้างความเสมอภาคความเป็น
ธรรมทางการศึกษา 

3. บุคลากรมีทักษะมีความรู้
ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานทางการศึกษา 
 

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
บริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพ
และสนบัสนุนการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ ์
ด้านประสิทธิผล 

กลยุทธ ์
ด้านคุณภาพ 

กลยุทธ ์
ด้านพัฒนาองค์กร 

กลยุทธ์ ส่งเสรมิและพัฒนาให้บคุลากรท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และพัฒนาการวิจัยเชิงบูรณาการ (3) 

กลยุทธ์ พัฒนำหลักสูตรได้มำตรฐำนให้สอดคล้องกับกำร
พัฒนำศักยภำพตลอดชีวิต (1)   

 
 

กลยุทธ์ ส่งเสรมิและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (1) 

กลยุทธ์ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข (1) 
 

กลยุทธ์ พัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (1) 
 

กลยุทธ์ ส่งเสรมิประกันคุณภาพ
การศึกษา (4) 

 

กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการบริการแก่ชุมชนและสังคม
(2) 

กลยุทธ์ ส่งเสรมิและพัฒนาการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา (4) 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ให้มีประสิทธิภาพ (4) 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๗ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) (SWOT Analysis) 
 

1. สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. โรงเรียนมคีวามพร้อม ดา้นเทคโนโลยี และการสื่อสาร  
2. มีชือ่เสียงเป็นทีรู่้จัก เพราะผู้เรียนมีคุณภาพประกอบกับบุคลากรสายวิชาการบางท่านสอนระดับมหาวิทยาลัย ทั้งหลกัสูตรปกตแิละภาค

ภาษาอังกฤษ 
3. สร้างความร่วมมือกบัหนว่ยงานภายในและภายนอก 
4. มีการพัฒนาหลักสตูรท่ีความหลากหลาย สอดคลอ้งกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน 
5. บคุลากรสว่นใหญม่ีความรู้ความสามารถและตรงสายที่ปฏิบัตหิน้าที่ 
6. การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ท าให้ผู้เรียนเกดิทักษะ ความคิดสร้างสรรคแ์ละสมรรถนะทางหลักสตูร 
7. มีการน าผลการประกนัคณุภาพทางการศึกษามาเปน็แนวทางในการประชุมเสริมสร้างและพัฒนาโรงเรียน อย่างสม่ าเสมอและตอ่เนือ่ง 
     

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. สถานที่บริเวณโรงเรียนมขี้อจ ากดั  
2. การน าองคค์วามรู้จากการวิจัยมาบูรณาการกับการเรยีนการสอนไม่เปน็รปูธรรม 
3. ขาดการดูแลและซ่อมบ ารุงระบบทอ่น้ าภายในอาคาร 
 
 

 
 
 



๒๘  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
2. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

 โอกาส (Opportunities) 
1. มีเงินอดุหนนุจากรฐับาล  
2. พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
3. ได้รบัการส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทย 
4. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
5. น าระบบเทคโนโลยี และการสื่อสารจากภายนอกมาใช้ในโรงเรียน ท าให้สามารถส่ือสารส่งข้อมูล ข่าวสารใหก้ับผู้ปกครองได้รวดเร็วและ 
    ทันเหตุการณ์ 

 
 ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 

1. ระบบบรหิารงานราชการท าให้การบริหารงานขาดความคลอ่งตัวล่าช้าไม่ทันการณ์ 
2. สภาพทางเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงท าให้ผู้เรียนสมัครเข้าสอบแข่งขนันอ้ยลงโรงเรียนจึงคดัเลือกผู้เรียนไดน้้อยลง 
3. มีคูแ่ข่งที่เป็นสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่เดียวกนั 

 
 
 

 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒๙ 

 
TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

 จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. โรงเรียนมีความพร้อม ด้านเทคโนโลยี และการ
สื่อสาร  
2. มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เพราะผูเ้รียนมีคุณภาพประกอบ
กับบุคลากรสายวชิาการบางท่านสอนระดบัมหาวิทยาลัย 
ทั้งหลักสูตรปกติและภาคภาษาอังกฤษ 
3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
4. มีการพัฒนาหลักสูตรที่ความหลากหลาย สอดคล้อง
กับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน 
5. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถและตรงสาย
ที่ปฏิบัติหนา้ที ่
6. การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ท า
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ความคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะ
ทางหลักสูตร 
7. มีการน าผลการประกันคุณภาพทางการศึกษามาเป็น
แนวทางในการประชุมเสริมสร้างและพัฒนาโรงเรียน 
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

1. สถานที่บริเวณโรงเรียนมีข้อจ ากัด  
2. การน าองค์ความรู้จากการวจิัยมาบูรณาการกับ
การเรียนการสอนไม่เปน็รูปธรรม 
3. ขาดการดูแลและซ่อมบ ารุงระบบท่อน้ าภายใน
อาคาร 
 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์ ( S + O ) กลยุทธ์ ( W + O ) 
1. มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
3. ได้รับการส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทย 
4. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
5. น าระบบเทคโนโลยี และการสื่อสารจากภายนอกมาใช้ในโรงเรียน  
ท าให้สามารถสื่อสารส่งข้อมูล ขา่วสารให้กับผูป้กครองได้รวดเร็วและ
ทันเหตุการณ์ 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาศักยภาพตลอดชีวิต   

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพฒันาการวิจัยเชิง
บูรณาการ 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบนัหลักของชาต ิ
4. พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์เป็นประมุข 

ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม (Threats) กลยุทธ์ ( S + T ) กลยุทธ์ ( W + T ) 
1. ระบบบริหารงานราชการท าให้การบริหารงานขาดความคลอ่งตัว
ล่าชา้ไมท่ันการณ ์
2. สภาพทางเศรษฐกิจสงัคมเปลี่ยนแปลงท าให้ผู้เรียนสมัครเข้า
สอบแข่งขันน้อยลงโรงเรียนจึงคดัเลือกผู้เรียนได้น้อยลง 
3. มีคู่แข่งที่เป็นสถานศึกษาในเขตพื้นที่เดียวกัน 

1. พัฒนาและส่งเสริมการบริการแก่ชุมชนและสังคม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 



๓๐  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ค าอธิบายและรายละเอียดประกอบตัวชี วัด (KPIs Dictionary) ของตัวชี วัดระดับผลลพัธ ์(เป้าประสงค์) ของแผนปฏิบัติราชการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) 

 
รหัสตัวชี วัด  :  01 ที่มาตัวชี วัด  :  สธ.มร./ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และทุกหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ  :  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯและทุกหน่วยงาน 

ชื่อตัวชี วัด   ๑.ความส าเร็จของกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ค าจ ากัดความของตัวชี วัด   โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยมีผู้ประเมินเข้าร่วมโครงการเป็นหลัก 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล    เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งที่จัดโครงการ/กิจกรรม และจัดท ารายงานผลปีละ 1 ครั้ง 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ           ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 
หน่วยวัด 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
 2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภาพรวม 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565   ร้อยละ 80.00 และระดับ 3.50 

 
รหัสตัวชี วัด  :  02 ที่มาตัวชี วัด  :  สธ.มร./ฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการ 

ชื่อตัวชี วัด   1.หลักสูตรได้มาตรฐาน  
ค าจ ากัดความของตัวชี วัด   นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1 – 6 และส าเร็จการศึกษา  
ความถี่ในการเก็บข้อมูล    ปีละ 1 ครั้ง 12 เดือน 
สูตรในการค านวณ           ร้อยละของผู้เข้าศึกษาต่อ และผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินจ านวนผู้ส าเร็จทั้งหมด 
หน่วยวัด 1.1 จ านวนนักเรียนใหม่ 1.2 จ านวนนักเรียนที่คงอยู่ 1.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565   1. ร้อยละ 100 ของเป้าหมายจากจ านวน 600 คน 

                                
 

 2. ร้อยละ 100 ของเป้าหมายจากจ านวน 1,641 คน 

 3. ร้อยละ 100 ของเป้าหมายจากจ านวน 528 คน 
 

 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๑ 

รหัสตัวชี วัด  :  03 ที่มาตัวชี วัด  :  สธ.มร. /ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ผู้รับผิดชอบ  :  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

ชื่อตัวชี วัด   การบรรลุเป้าหมายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

ค าจ ากัดความของตัวชี วัด   สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโครงการที่จัดท าขึ้น โดยมีบุคลากร นักเรียน และประชาชน                             
 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์และคุณค่า 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล    เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งที่จัดโครงการ รอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ           ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 

หน่วยวัด 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  

 2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภาพรวม 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565   ร้อยละ 80.00 และระดับ 3.50 

 
รหัสตัวชี วัด  :  04 ที่มาตัวชี วัด  :  สธ.มร. /ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และทุกหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

                      
ชื่อตัวชี วัด   การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

ค าจ ากัดความของตัวชี วัด   โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติของโครงการที่จัดท าข้ึน โดยมีบุคลากร นักเรียน   และประชาชนที่สนใจ                               
 เข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์และคุณค่า 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล    เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งที่จัดโครงการ รอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ           ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 

หน่วยวัด 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ        
 2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภาพรวม 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565   ร้อยละ 80.00 และระดับ 3.50 

 



๓๒  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รหัสตัวชี วัด  :  05 ที่มาตัวชี วัด  :  หน่วยกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน/หน่วยพัฒนาองค์กร
นักเรียน                                   

ผู้รับผิดชอบ  :  หน่วยกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน/หน่วยพัฒนา  
องค์กรนักเรียน                                   
                     
 ชื่อตัวชี วัด   การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ค าจ ากัดความของตัวชี วัด   โครงการเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของโครงการที่จัดท าข้ึน โดยมีบุคลากร 
 นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์และคุณค่า              
ความถี่ในการเก็บข้อมูล    เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งที่จัดโครงการ รอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ           ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 

หน่วยวัด 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ        
 2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภาพรวม 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565   ร้อยละ 80.00 และระดับ 3.50 

 
รหัสตัวชี วัด  :  06 ที่มาตัวชี วัด  :  สธ.มร./กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ ผู้รับผิดชอบ  :  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 

ชื่อตัวชี วัด   โครงการ/กิจกรรมที่บริการชุมชนและสังคม 

ค าจ ากัดความของตัวชี วัด   โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมและมีผู้เข้าร่วมทั้งนักเรียนและชุมชนและสามารถน าผลที่ได้จากการบริการวิชาการมา 
 ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล    เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งที่จัดโครงการ   

สูตรในการค านวณ           ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

หน่วยวัด ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการต่อโครงการทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565   ร้อยละ 80.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  

 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๓ 

รหัสตัวชี วัด  :  07 ที่มาตัวชี วัด  :  สธ./มร./หน่วยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ผู้รับผิดชอบ  :  หน่วยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ชื่อตัวชี วัด   การส่งเสริมและพัฒนาการท าวิจัย 

ค าจ ากัดความของตัวชี วัด   การน าผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ มาใช้ประโยชน์และพัฒนาการเรียนการสอน และได้รับการเผยแพร่ 
ความถี่ในการเก็บข้อมูล    ปีละ 1 ครั้ง 

สูตรในการค านวณ           ร้อยละของผลงานวิจัยฯ และได้รับการเผยแพร่ 

หน่วยวัด จ านวนวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565   ร้อยละ 100.00 ของงานวิจัยทั้งหมด 

 
 
รหัสตัวชี วัด  :  08 ที่มาตัวชี วัด  :  สธ.มร. /ฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการและฝ่ายนโยบายและแผน 

ชื่อตัวชี วัด   ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อระบบการบริหารจัดการ 

ค าจ ากัดความของตัวชี วัด   การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยจัดอยู่ในรูปของโครงการ โดยมีบุคลากร และผู้ปกครองเข้าร่วม 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล    เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งที่จัดโครงการ รอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ           ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 

หน่วยวัด 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
 2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภาพรวม 

 
 
 



๓๔  แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

รหัสตัวชี วัด  :  09 ที่มาตัวชี วัด  :  สธ.มร. /ฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ  :  ฝ่ายวิชาการและฝ่ายนโยบายและแผน 

ชื่อตัวชี วัด   ความพึงพอใจของการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ค าจ ากัดความของตัวชี วัด   การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในรูปของกิจกรรม/โครงการ 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล    เก็บข้อมูลทุกครั้งที่จัดโครงการ/กิจกรรม รอบ 12 เดือน 

สูตรในการค านวณ           ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ 

หน่วยวัด 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ  
 2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภาพรวม 

 
 
รหัสตัวชี วัด  :  10 ที่มาตัวชี วัด  :  สธ.มร./สพฐ/ หน่วยประกันคุณภาพและฝ่ายนโยบาย

และแผน 
ผู้รับผิดชอบ  :  หน่วยประกันคุณภาพและฝ่ายนโยบายและแผน 
                      

ชื่อตัวชี วัด   การส่งเสริมประกันคุณภาพการศึกษา 

ค าจ ากัดความของตัวชี วัด   ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินมาตรฐานภายใน 5 ตัว คือ พิจารณาตรวจสอบจากหลักฐานผลการด าเนินงาน 
ตามตวัชี้วัด 5 ตัว ก าลังพัฒนา, ปานกลาง, ดี, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม 

ความถี่ในการเก็บข้อมูล    ปีละ 1 ครั้ง 

สูตรในการค านวณ           ระดับ จ านวน 5 ระดับ 

หน่วยวัด ระดับผลประเมินระดับ สพฐ. 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565   ระดับดีเลิศ 

 
 
 



 แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๕ 

 
 


