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หน้า 1

หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บัญญัติให้ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็นส่วนราชการระดับภาควิชาซึ่งจัดการเรียนการสอนใน
ระดับขั้นพื้นฐาน จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคาแหงและคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบ
กาหนดทิศทางการดาเนินงานของแผนปฏิบัติราชการระยะกลาง โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของโรงเรียนแต่ละปีงบประมาณ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
กากับติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบ การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แนวทางการพัฒนาสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการรวมกับแผนปฏิบัติราชการและนโยบายของมหาวิทยาลัย
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หน้า 2

วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมทักษะวิชาชีพ มีภาวะผู้นาสร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมพัฒนา
วิชาชีพครู
ปรัชญา (Philosophy)
คุณธรรม นาความรู้ พัฒนาสังคม
อัตลักษณ์
เป็นผู้นาด้านความคิด อิสระในการเรียนรู้ มุ่งสู่พลโลกที่มีคุณภาพ
เอกลักษณ์
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
5.
6.
7.
8.

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
สนับสนุนและส่งเสริมจัดทาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
สนับสนุนและส่งเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในการดารงชีวิตอย่างมีความสุข และรับผิดชอบต่อสังคม
สนับสนุนและส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพครู
ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายมีความยืดหยุ่นและมีความเป็นสากล
ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
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หน้า 3

Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(ฝ่ายมัธยม)

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ด้านสร้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ด้านการวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

- ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
การศึกษาเพื่อความมั่นคงของ
รัฐ
- ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา

หน้า 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เป้าประสงค์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคที่มีคุณภาพ
พัฒนาผูเ้ รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศตวรรษที่ 21
พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพตลอดชีวิต
พัฒนาและส่งเสริมการบริการแก่ชุมชนและสังคม
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั เทคโนโลยีและนวัตกรรม
บุคลากรมีทกั ษะมีความรูค้ วามสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิตบัณฑิตให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาให้บคุ ลากรทาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาการวิจัยเชิงบูรณาการ
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของรัฐ
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ภูมิใจในความเป็นไทย
ส่งเสริมและสนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีตอ่ สถาบันหลักของชาติ
พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
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แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาคที่มีคณ
ุ ภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีทักษะมีความรูค้ วามสามารถ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทาง
การศึกษา
กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรทาวิจัยเพื่อ
การศึกษาขัน้ พื้นฐานในศตวรรษที่ 21
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาการ
2. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานให้สอดคล้อง วิจัยเชิงบูรณาการ
กับการพัฒนาศักยภาพตลอดชีวิต
3. พัฒนาและส่งเสริมการบริการแก่ชมุ ชน
และสังคม
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. กิจกรรมความร่วมมือกับคณะ
1. โครงการวิจัย
ศึกษาศาสตร์เพือ่ ผลิตบัณฑิต
2. โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ
2. และ รับสมัครนักเรียนใหม่
และทักษะการวิจัย
3. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทีไ่ ด้
มาตรฐาน
4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
5. โครงการ/กิจกรรมการบริการแก่ชุมชน
และสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
1. เพือ่ ให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ภมู ิใจในความเป็น
ไทย

เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
2. พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ
3. พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
3. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประ
มุก

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ
2. โครงการ/กิจกรรมพัฒนานบุคลากร
3. โครงการ/กิจกรรม ด้านการประเมิน
คุณภาพและการบริหารความเสี่ยง

หน้า 6

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

หน่วย:ล้านบาท

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
/กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย ๒๕๖4

ทีม่ า

2563

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

2563 2564 2565

2564

2565

รวมงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

-

0.300

-

0.300

-

0.300

-

0.900

- ฝ่ายวิชาการ

-

0.100

-

0.100

-

0.100

-

0.300

- ฝ่ายวิชาการ

-

0.040

0.040

-

0.040

-

0.080

0.040

-

-

0.040

-

0.040

-

0.080

-

- กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระฯ วิทย์

-

0.020

0.020

-

-

0.020

0.040

0.020

- กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

-

0.020

-

-

0.020

-

0.020

0.020

- กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

-

0.600

-

0.600

-

0.600

-

1.800

- กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

-

0.970

-

0.970

-

0.970

-

2.910

- กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ 1
ผู้เรียนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาคที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21

๑. ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การส่งเสริม
กิจกรรมนักเรียน
ที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

80

1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น
ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
2. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น
ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
3. โครงการคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
4. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
5. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖2
6. โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
7. โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยา
เสพติด เอดส์ และความรุนแรง
ปีการศึกษา ๒๕๖2
8. โครงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาใน
การแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ปี
การศึกษา ๒๕๖๓

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

หน้า 7

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
/กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย ๒๕๖4

ทีม่ า

2563

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

2563 2564 2565
9. โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ "เรียนรู้สู่
งานอาชีพ"
๑0. โครงการฝึกอบรมและทดสอบ
ภาคปฏิบัติ ลูกเสือ/เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖2
๑1. โครงการฝึกอบรมและทดสอบ
ภาคปฏิบัติ ลูกเสือ/เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖2
12. โครงการฝึกอบรมและทดสอบ
ภาคปฏิบัติ ลูกเสือ/เนตรนารี สามัญ
รุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา ๒๕๖2
๑3. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิ
ภาพการทางานร่วมกัน นักเรียนชั้น
ม.5 ปีการศึกษา ๒๕๖2
14. โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจาปี ปีการศึกษา ๒๕๖2
๑5. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๓,
๔ และ ๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
(English Maths and Science
Camp ๒๐19) หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(ฝ่ายมัธยม)
16. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรม
ต่างประเทศประจาปีการศึกษา๒๕๖2
(English Learning and Cultural
Experience Program ๒๐19)
หลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

2564

2565

รวมงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผ่นดิน
-

รายได้
0.005

แผ่นดิน
0.005

รายได้
-

แผ่นดิน
0.005

รายได้
-

แผ่นดิน
0.010

รายได้
0.005

- กลุ่มสาระฯ การงานฯ

0.262

0.004

0.235

0.146

0.235

-

0.732

0.150

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0.248

0.095

0.233

0.141

0.233

-

0.714

0.236

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0.235

0.061

0.223

0.145

0.223

-

0.681

0.206

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0.259

0.090

0.254

0.175

0.254

-

0.767

0.265

- หน่วยพัฒนา องค์กร
นักเรียน

-

0.372

-

0.372

-

0.372

-

1.116

- หน่วยพยาบาล

-

0.742

-

0.420

-

0.420

-

1.582

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ

-

2.856

-

4.930

-

4.930

-

12.716

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

หน้า 8

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
/กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย ๒๕๖4

ทีม่ า

2563

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

2563 2564 2565

2564

2565

รวมงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

17. โครงการศึกษาแหล่งการเรียนรู้
นอกห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
18. โครงการจัดงานวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
19. โครงการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
20. โครงการความพร้อมฝึก
สมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครเข้าเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
21. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
ปีการศึกษา ๒๕๖3
22. โครงการวันภาษา และวัฒนธรรม
ต่างประเทศ
23. โครงการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 4๔ "ประสานมิตรเกมส์"
24. โครงการค่ายทัศนศึกษา พัฒน
ศักยภาพทางทัศนศิลป์
25. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาวะผู้นาปี
การศึกษา 2562

-

0.094

-

0.080

-

0.080

-

0.254

- หลักสูตรภาษาอังกฤษ

-

0.015

-

-

0.015

-

0.015

0.015

- กลุ่มสาระฯ วิทย์

-

-

0.030

-

0.030

-

0.060

-

- กลุ่มสาระฯ วิทย์

-

-

-

0.037

-

0.037

-

0.074

-

-

0.020

-

0.020

-

0.040

-

-

-

-

0.020

-

0.030

-

0.050

- กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ

-

2.300

-

2.300

-

2.300

-

6.900

- ฝ่ายกิจการพิเศษ

-

0.070

-

-

-

-

-

0.070

- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

-

0.180

-

-

-

-

-

0.180

- หน่วยพัฒนาองค์กร
นักเรียน

26. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและ
อาชีพ ปีการศึกษา 256๓
27. โครงการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ด้วยกิจกรรม STEAM ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 256๒
๒8. โครงการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ด้วยกิจกรรม STEAM ภาคเรียนที่
๑ ปีการศึกษา 256๓
29. โครงการแสดงเชียร์กีฬาสาธิต
สามัคคีครั้งที่ 44 “ประสานมิตร
เกมส์

-

0.015

-

-

-

-

-

0.015

- หน่วยแนะแนวฯ
- ฝ่ายวิชาการ

-

0.080

-

-

-

-

-

0.080

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- หน่วยแนะแนวฯ

- ฝ่ายวิชาการ
-

0.080

-

-

-

-

-

0.080

- หน่วยพัฒนาองค์กร
นักเรียน

-

0.320

-

-

-

-

-

0.320

- ฝ่ายวิชาการ

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

หน้า 9

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
/กลยุทธ์

2. พัฒนาหลักสูตรได้
มาตรฐานให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาศักยภาพ
ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย ๒๕๖4

ทีม่ า

2563 2564 2565

1. ผลการประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. ร้อยละของ
จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ได้
มาตรฐาน
ตามแผนการ
ศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. จานวนนักศึกษา
ปฏิบัติการ
ฝึกสอน/ฝึกงาน
4. ร้อยละของ
นักเรียนใหม่

2563

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

2564

2565

รวมงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

30. โครงการเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน
สาหรับนักเรียนชั้น ม.๑ – ม.๖ ปี
การศึกษา ๒๕๖3
31. โครงการเรียนปรับพื้นฐาน
นักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา
๒๕๖3
32. โครงการเรียนคู่ขนาน
ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖3
33. โครงการการแข่งขันทักษะภาษาไทย
“พ่อขุนรามงามภาษา”

-

-

-

-

-

-

-

-

- ฝ่ายวิชาการ

-

-

-

-

-

-

-

-

- ฝ่ายวิชาการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.040

-

0.040

1. โครงการ/กิจกรรมประเมินมาตรฐาน

-

-

-

-

-

-

-

-

1) ทุกกลุ่มสาระฯ
2) ทุกฝ่าย

80

2. โครงการความร่วมมือระหว่างคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหงกับโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่าย
มัธยม) เรื่องการจัดทาหลักสูตร
แผนการเรียนอาชีวะ ประเภท
วิศวกรรมศาสตร์

-

0.048

-

-

-

-

-

0.048

กลุ่มสาระฯ การงาน

80

3. ความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์เพื่อ
ผลิตบัณฑิต

-

-

-

-

-

-

-

-

98

4. โครงการประชาสัมพันธ์รับนักเรียน
ใหม่ปีการศึกษา 2562

-

0.010

-

0.010

-

0.010

-

0.030

4.00

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

- กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

- ฝ่ายวิชาการ

- ฝ่ายกิจการพิเศษ

หน้า 10

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
/กลยุทธ์
3. พัฒนาและส่งเสริม
การบริการแก่ชุมชนและ
สังคม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย ๒๕๖4

ทีม่ า

2563 2564 2565
๑. ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ

80

2563

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

2564

2565

รวมงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

๑. กิจกรรมสร้างงานอาชีพสู่ชุมชน

-

-

-

-

-

-

-

-

2. โครงการเปิดบูธแนะแนว การศึกษา
ต่อและอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖2
3. โครงการสาธิตวิชาการ
4. โครงการยกระดับการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ ๒๑
5. โครงการศาสตร์ศิลป์ถิ่นสาธิตรามฯ

-

0.010

-

0.020

0.020

-

0.020

0.030

- หน่วยแนะแนวฯ

-

0.100
-

-

0.100
-

-

0.100
0.020

-

0.300
0.0.20

- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายวิชาการ

-

-

-

-

-

0.090

-

0.090

- ฝ่ายวิชาการ

1. วิจัยเรื่อง การพัฒนาการรู้ดิจิทัลโดย
วิธีการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
สาหรับอาจารย์ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

-

-

-

0.060

-

-

-

0.060

นางสาวอรุณรัตน์ ทวีกุล

- กลุ่มสาระฯ การงาน ฯ

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2
พัฒนาบุคลากรด้านการ
วิจัย เทคโนโลยีและวัต
กรรม
เป้าประสงค์ 1
บุคลากรมีทักษะมี
ความรู้ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานทางการศึกษา
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนา
ให้บุคลากรทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาการวิจัยเชิง
บูรณาการ

๑. ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมาย
ด้านผลผลิตการ
ทาวิจัย

80

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

หน้า 11

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
/กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย ๒๕๖4

ทีม่ า

2563

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

2563 2564 2565

2564

2565

รวมงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

2. วิจัยเรื่อง การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์โดยจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐานในวิชาทัศนศิลป์

-

-

-

0.060

-

-

-

0.060

นางสาวอรอุมา สอนง่าย

3. วิจัยเรื่อง การศึกษาทักษะทางการ
เขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการ
สอน แบบบีสลิมเรื่องเกี่ยวกับแหล่ง
เรียนรู้ รอบโรงเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕

-

-

-

0.060

-

-

-

0.060

นางสาวพรรณฤดี จูเจริญ

4. วิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอน
ผ่าน ห้องเรียนออนไลน์ เรื่อง
กฎหมายแพ่งและอาญา ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3

-

-

-

0.060

-

-

-

0.060

นางสาวภูวดี บุญศรี

5. วิจัยเรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์
เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษและความร่วมมือต่อการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒

-

-

-

0.060

-

-

-

0.060

นายอภิเชษฐ เรืองไทย

6. วิจัยเรื่อง การใช้โปรแกรมเพื่อส่งเสริม
การรู้อาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในศตวรรษที่ 21

-

-

-

0.060

-

-

-

0.060

นางสาวชนิตา ทองไทย

7. วิจัยเรื่อง การศึกษาทักษะการเขียน
โดยใช้ SECI Model ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา

-

-

-

0.060

-

-

-

0.060

นางสาวบุษราภรณ์ อินทร์แสน

8. วิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมพัฒนา
ความสามารถในการจัดการตนเอง
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

-

-

-

0.060

-

-

-

0.060

นางสาวมยุรฉัตร
นพกรสุขทองดี

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

หน้า 12

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
/กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย ๒๕๖4

ทีม่ า

2563

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

2563 2564 2565

2564

2565

รวมงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

9. วิจัยเรื่อง การสร้างเครื่องทดสอบการ
ดันพื้นด้วยแสงเลเซอร์

-

-

-

0.053

-

-

-

0.053

นายอัษฎางค์ ปาลิวนิช

10. วิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถ
อ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนออทิสติกเรียนร่วมชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการสอนอ่าน
ด้วยวิธี KWL-Plus

-

-

-

0.049

-

-

-

0.049

นางสาวจินดาพร มูลกันทา

11. วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษผ่านการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

-

-

-

-

-

0.050

-

0.050

นายดิฐนรินทร์ กีรติ์พนาดร

12. วิจัยเรื่อง การส่งเสริมการนา
ความรู้เรื่องสถิติไปใช้ในเรื่องการออม
เงินโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐานสาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

-

-

-

-

-

0.060

-

0.060

นายสมศักดิ์ อรัญญา
นางสาวเยาวรัช ทองเสริม

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของรัฐ
เป้าประสงค์ 1
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ภูมิใจในความ
เป็นไทย
กลยุทธ์

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

หน้า 13

วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
/กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. พัฒนาและเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย ๒๕๖4

ทีม่ า

2563 2564 2565
๑. ร้อยละของการ
บรรลุเป้าหมาย
ด้านผลผลิตการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และ สิ่งแวดล้อม
กับการเรียนการ
สอนและ
กิจกรรมนักเรียน

๑. ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ

80

80

2563

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
1. โครงการรู้รักสามัคคี และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563
2. โครงการจัดงานพิธีไหว้ครู
ปีการศึกษา 2563
3. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทยและปัจฉิมนิเทศ
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
(ฝ่ายมัธยม)
4. โครงการวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖3
5. กิจกรรมมุทิตาจิต
6. โครงการเผยแพร่ศิลปไทย และ
เสริมสร้างวัฒนธรรม สัมพันธ์ ณ
ประเทศนอร์เวย์
7. โครงการวันสุนทรภู่และวันกวีราฦก
1. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
และพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง
ปีการศึกษา 2563
2. โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประจาปีการศึกษา
๒๕๖3
๓. โครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี ปีการศึกษา
๒๕๖๓

2564

2565

รวมงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

แผ่นดิน

รายได้

0.272

0.097

0.222

0.247

0.222

-

0.716

1.060

- หน่วยพัฒนาองค์กร
นักเรียน

-

0.100

0.100

-

0.035

-

0.135

0.100

- หน่วยกิจการนักเรียน

0.278

0.149

0.242

0.227

0.242

0.227

0.762

0.603

- หน่วยพัฒนาองค์กร
นักเรียน

0.020

-

0.020

-

0.030

-

0.070

-

-

0.200

-

-

-

-

-

0.200

- หน่วยสวัสดิการ
- ฝ่ายกิจการพิเศษ

-

0.010

0.010

-

0.010

0.030
-

0.020

0.030
0.010

- กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
- กลุ่มสาระฯ สังคมฯ

-

0.010

0.010

-

0.010

-

0.020

0.010

- กลุ่มสาระฯ สังคมฯ

-

-

-

0.010

-

0.010

-

0.020

- กลุ่มสาระฯ สังคมฯ

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
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วงเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
/กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย ๒๕๖4

ทีม่ า

2563

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

2563 2564 2565

2564

2565

รวมงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผ่นดิน
-

รายได้
0.005

แผ่นดิน
-

รายได้
0.005

แผ่นดิน
-

รายได้
0.005

แผ่นดิน
-

รายได้
0.015

-

0.220

- ฝ่ายวิชาการ

0.220

- ฝ่ายวิชาการ

3. พัฒนาและเสริมสร้าง
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษาและ
การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
เป้าประสงค์ 1
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

๑. ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ

80

1. โครงการสรรหาประธานนักเรียนปี
การศึกษา 2563

๑. ร้อยละของ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วมประชุม

80

-

0.060

-

0.080

-

0.080

-

0.060

-

0.080

-

0.080

2. ส่งเสริมและ
พัฒนาการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา

๑. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม

80

1. โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562
2. โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี สาหรับ
ครู
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ประเมินทักษะศตวรรษที่ 21
ประจาปีการศึกษา 2563
๓. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในงาน
ราชการ ปีการศึกษา 2563
๔. กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน สธ.ม.ร.

-

-

-

0.005

-

0.005

-

0.010

- กลุ่มสาระฯ คอมพิวเตอร์

-

0.100

-

0.100

-

0.100

-

0.300

- ฝ่ายนโยบายและแผน
และฝ่ายวิชาการ

-

0.892

-

0.992

-

0.992

-

2.876

- ฝ่ายนโยบายและแผน

-

-

-

-

-

-

-

-

- ฝ่ายนโยบายและแผน

5. โครงการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางการ
ป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ
จากอาคารสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๓

-

-

-

-

-

-

-

-

- ฝ่ายบริหาร

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

-

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
พัฒนาองค์กรนักเรียน
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ประมาณการคาใชจายทางการเงินของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
1. จาแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภทเงินงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจ่ายประจาปี (งบแผ่นดิน)
งบประมาณรายจ่ายจากรายได้
งบประมาณจากผู้เข้าร่วมโครงการ
รวม : ปี

ปี 2563
1.57
11.28

ปี 2564

ปี 2565

1.70
13.19

1.70
12.04

รวม ปี 2563-2565
4.98
36.51

12.85

14.89

13.74

41.49

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

2. จาแนกตามประเภทงบประมาณตามภารกิจ
ประเภทการจัดสรรงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

รวม ปี 2563-2565
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แนวทางการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่ภาคปฏิบัติ
การบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) พ.ศ. 2563 – 2565 เน้นที่การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการนาแผนไป
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของ รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนซึ่งจะดาเนินการ ดังนี้
1. แปลงแผนสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
2. ปรับใช้แผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
3. ติดตามกากับ ควบคุมและประเมินผล

การติดตามประเมินผล
ให้ มี การติ ดตามและรายงานผลการแปลงแผนสู่ การปฏิ บั ติ เพื่ อให้ การด าเนิ นงานของโรงเรี ยนสอดคล้ องกั บประเด็ นยุ ทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ และกลยุ ท ธ์
เพื่อตอบสนองพันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน์ โดยการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามที่กาหนดต่อคณะกรรมการของโรงเรียน ตามลาดับ

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
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ผังการบริหารจัดการ
1. แผนบริหาร
ราชการแผนดิน
(แผนยุทธศาสตร
20 ป)

2. แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12

3. แผนปฏิบตั ิ
4. นโยบาย
ราชการ
มหาวิทยาลัย
กระทรวงการ
รามคาแหง
อุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย
และ
นวัตกรรม

แผนปฏิบัติราชการ 3 ป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนปฏิบัติราชการ 3 ป หนวยงาน
(พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบประมาณ พ.ศ. ....
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
(ฝ่ายมัธยม)
แผนปฏิบัติราชการประจาปงบประมาณ
พ.ศ. .... หนวยงาน
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

5. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

6. การประเมิน
คุณภาพใน
สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

7. นโยบาย
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
(ฝ่ายมัธยม)

คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (กปร.)

คณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
หน้า 18

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) (Strategy Map)
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมทักษะวิชาชีพมีภาวะผู้นาสร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวทันเทคโนโลยีเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเสมอภาคที่มีคณ
ุ ภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีทักษะมีความรูค้ วามสามารถ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทาง
การศึกษา

เป้าประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ภมู ิใจในความเป็น
ไทย

เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์
ด้านประสิทธิผล

กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคคลากร
ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (2)

กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยเชิง
บูรณาการ (2)

กลยุทธ์
ด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ พัฒนาผู้เรียนให้มีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (1)

กลยุทธ์ พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานให้
สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพตลอด
ชีวิต (1)
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม (3)
กลยุทธ์ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองใน กลยุทธ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ให้มีประสิทธิภาพ (4)
เป็นประมุข (3)

กลยุทธ์
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมการบริการแก่
ด้านประสิทธิภาพ ชุมชนและสังคม (1)
กลยุทธ์
ด้านการพัฒนา
องค์กร

กลยุทธ์ พัฒนาและเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (3)

กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา (4)

หมายเหตุ : (ตัวเลข) หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) (SWOT Analysis)
1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นา นาการเปลี่ยนแปลง บริหารองค์กรด้วยความโปร่งใส
2. โรงเรียนมีแผนการเรียนทีห่ ลากหลาย ตอบสนองความถนัดของผู้เรียน อีกทั้งสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการเรียนรู้กับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
3. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยมีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ ในสายวิชาการ ทาให้มีศักยภาพการสอนมากขึ้นตามไปด้วย ทาให้
ผู้ปกครองเชื่อถือ/เชื่อมั่นโรงเรียนมากขึ้น
4. โรงเรียนนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาใช้มากขึ้นในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ระบบสาธารณูปโภคเก่าและชารุด
2. การทาวิจัยของบุคลากรยังมีน้อย
3. การเกี่ยวกับโรงเรียนแก่ชุมชนยังมีน้อย
1.

สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร
โอกาส (Opportunities)
1. การสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสมผสานด้วยเทคโนโลยีตา่ ง ๆ มาประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอน
2. พัฒนาการที่ทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อจากัด/ภัยคุกคาม (Threats)
1. บุคคลภายนอกมีความเชื่อมั่น/เชื่อถือโรงเรียนน้อยลง
2. สถานศึกษาในเขตพื้นที่เดียวกัน ระดับเดียวกันมีหลายแห่ง
3. เกิดโรคติดต่อเป็นเวลานาน

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
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TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
จุดแข็ง (Strengths)
1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นา นาการเปลี่ยนแปลง บริหารองค์กรด้วยความ
ปัจจัยภายใน
โปร่งใส
2. โรงเรียนมีแผนการเรียนที่หลากหลาย ตอบสนองความถนัดของ
ผู้เรียน อีกทั้งสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายในและภายนอก
3. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยมีตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้นในสายวิชาการ ทาให้มีศักยภาพการสอนมาก
ปัจจัยภายนอก
ขึ้นตามไปด้วย ทาให้ผู้ปกครองเชื่อถือ/เชื่อมั่นโรงเรียนมากขึ้น
4. โรงเรียนนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาใช้มากขึ้นใน
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง
โอกาส (Opportunities)
กลยุทธ์ S + O
1. การสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรูร้ ่วมกัน และการนา 1. การพัฒนาสื่อการสอน/เทคโนโลยีออนไลน์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผสมผสานด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ
มาประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอน
2. พัฒนาการทีท่ ันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปสรรค (Threats)
กลยุทธ์ S + T
1. บุคคลภายนอกมีความเชื่อมั่น/เชือ่ ถือโรงเรียนน้อยลง 1. การเสริมสร้างบรรทัดฐาน ความเชื่อมั่นของโรงเรียน
2. สถานศึกษาในเขตพื้นที่เดียวกัน ระดับเดียวกัน มี
หลายแห่ง
3. เกิดโรคติดต่อเป็นเวลานาน

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ระบบสาธารณูปโภคเก่าและชารุด
2. การทาวิจัยของบุคลากรยังมีน้อย
3. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงเรียนแก่ชุมชนยังมีน้อย

กลยุทธ์ W + O
1. การสร้างความตระหนักและจิตสานึกที่ดีของบุคลากร

กลยุทธ์ W + T
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MindMind
MapMap
แสดงความเชื
่อมโยงความสั
มพันธ์ขนองแผนปฏิ
บัตบิราชการ
3 ปีประจ
(พ.ศ.
แสดงความเชื
่อมโยงความมพั
ธ์ของแผนปฏิ
ัติราชการ
าปี2563
2564– 2565)
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

2. การสร้างความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้าในสังคม

3. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม

4. การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ

แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.ผู้รับบริการทางการศึกษามี
คุณภาพสาเร็จการศึกษาแล้วมี
งานทาตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วย
ตนเอง
2. ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ สืบทอด สืบ
สานประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบัน
หลักของชาติ
3. เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพเพือ่
การศึกษาและวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เยาวชน ประชาชน เข้าถึง
บริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค

1. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
2. พัฒนาบัณฑิตทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและ
บูรณาการเพื่ออาชีพ
4. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ตระหนักเห็นคุณค่า
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดชู
สถาบันหลักของชาติ
5. พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้าง
สุขภาพเชิงรุก
6. สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรม
ทางการศึกษา
7. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่สังคม
่อเสริมและสนั
มสร้างความเข้
มแข็งและยั
น
8. ส่เพืงเสริ
บสนุนความเข้
มแข็่งงยืการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์
9. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้
ถ่ายทอดเทคโนโลยี)
10. พัฒนาบุคลากรให้มบี ทบาทเชิงรุก
ซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร
11. ส่งเสริมการชี้นา ป้องกันและแก้ปัญหา
ของสังคม
12. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
13. ส่งเสริมให้มีการดาเนินงานด้านการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
14. พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทาง
หลักธรรมาภิบาล
15. ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

1. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพือ่ สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

1. ผู้เรียนได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทัว่ ถึงและ
เสมอภาคที่มีคุณภาพ

2. พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
เทคโนโลยีและวัตกรรม

2. บุคลากรมีทกั ษะมีความรู้
ความสามารถความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ทางการศึกษา

3. การพัฒนาการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของรัฐ

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ภูมิใจในความ
เป็นไทย

5. ผลงานวิจยั นวัตกรรม องค์
ความรู้ และงานสร้างสรรค์ท่ี
นาไปใช้ประโยชน์ (เชิงสาธารณะ
และเชิงเศรษฐกิจ)
6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

4. ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

เป้าประสงค์

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียน

กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานให้
สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพ
ตลอดชีวติ
3. พัฒนาและส่งเสริมการบริการแก่ชุมชน
และสังคม
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรทาวิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาการวิจัยเชิงบูรณาการ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์
สิง่ แวดล้อม
6. พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ
7. พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
9. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการทาง
ศึกษา
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อธิบายและรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด (KPIs Dictionary) ของตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (เป้าประสงค์) ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
รหัสตัวชี้วดั : 01
ชื่อตัวชี้วดั : โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐาน
ที่มาตัวชี้วดั : สธ.มร./ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ และทุกหน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ : ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ฯ และทุกหน่วยงาน
คาจากัดความของตัวชี้วดั : โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยมีผู้ประเมินเข้าร่วมโครงการเป็นหลัก
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งที่จดั โครงการ/กิจกรรม และจัดทารายงานผลปีละ 1 ครั้ง 12 เดือน
สูตรในการคานวณ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และค่าเฉลี่ยทุกโครงการ
หน่วยวัด : 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภาพรวม
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 80.00 และระดับ 3.50
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 81 และระดับ 3.51
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 82 และระดับ 3.52
รหัสตัวชี้วดั : 01.1
ชื่อตัวชี้วดั : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
ที่มาตัวชี้วดั : สธ.มร./ฝ่ายวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
จนจบการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
คาจากัดความของตัวชี้วดั : คือ นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1 – 6 และสาเร็จการศึกษา
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ปีละ 1 ครั้ง 12 เดือน
สูตรในการคานวณ ร้อยละของผู้เข้าศึกษาต่อ และผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการประเมินจานวนผู้สาเร็จทั้งหมด
หน่วยวัด : 1. จานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ
2. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 1. ร้อยละ 85.00 ของเป้าหมายจากจานวน 600คน ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 1. ร้อยละ 86.00 ของเป้าหมายจากจานวน 605คน
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 1. ร้อยละ 87.00 ของเป้าหมายจากจานวน 610คน
2. ร้อยละ 98.00 ของเป้าหมายจากจานวน 539คน
2. ร้อยละ 99.00 ของเป้าหมายจากจานวน 544คน
2. ร้อยละ 100.00 ของเป้าหมายจากจานวน 549คน
รหัสตัวชี้วดั : 02
ชื่อตัวชี้วดั : หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
ที่มาตัวชี้วดั : สธ.มร./ฝ่ายวิชาการ
ผู้รบั ผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
คาจากัดความของตัวชี้วดั : พิจารณาจากหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนและผ่านการประเมินมาตรฐานหลักสูตรจากคณะศึกษาศาสตร์
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ปีละ 1 ครั้ง
สูตรในการคานวณ : ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมินต่อหลักสูตรทั้งหมด
หน่วยวัด : สัดส่วนของจานวนหลักสูตรทีผ่ ่านการประเมินจากหลักสูตรทั้งหมด
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 90.00 ของหลักสูตรทั้งหมด
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 91 ของหลักสูตรทั้งหมด
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 92 ของหลักสูตรทั้งหมด
รหัสตัวชี้วดั : 03
ชื่อตัวชีว้ ดั : โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
ที่มาตัวชี้วดั : สธ.มร./กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานฯ
ผู้รบั ผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ
คาจากัดความของตัวชี้วดั : โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชมุ ชนและสังคมและมีผเู้ ข้าร่วมทั้งนักเรียนและชุมชนและสามารถนาผลที่ได้จากการ บริการวิชาการมาใช้ในชีวิตประจาวันได้
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งที่จดั โครงการ
สูตรในการคานวณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
หน่วยวัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการต่อโครงการทั้งหมด
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 80.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 81 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 82 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)

หน้า 24

รหัสตัวชี้วดั : 04
ชื่อตัวชี้วดั : ผลงานวิจัยที่นาไปพัฒนาการเรียนการสอน
ที่มาตัวชี้วดั : สธ./มร./หน่วยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ผู้รบั ผิดชอบ : หน่วยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คาจากัดความของตัวชี้วดั : หลักฐานการนาผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ มาใช้ประโยชน์และพัฒนาการเรียนการสอน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ปีละ 1 ครั้ง
สูตรในการคานวณ : ร้อยละของผลงานวิจัยฯที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
หน่วยวัด : ร้อยละของผลงานวิจัยฯ ทีน่ าไปใช้ประโยชน์ต่อโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 100.00 ของงานวิจัยทั้งหมด
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 : ร้อยละ 100.00 ของงานวิจัยทั้งหมด
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 : ร้อยละ 100.00 ของงานวิจัยทั้งหมด
รหัสตัวชี้วดั : 05
ชื่อตัวชี้วดั : สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม ที่มาตัวชี้วดั : สธ.มร. /ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ฯ
ผู้รบั ผิดชอบ : ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ฯ
คาจากัดความของตัวชี้วดั : คือสนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโครงการทีจ่ ัดทาขึ้น โดยมีบุคลากร นักเรียน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์และคุณค่า
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งที่จัดโครงการ รอบ 12 เดือน
สูตรในการคานวณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ
หน่วยวัด : 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภาพรวม
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 ร้อยละ 80.00 และระดับ 3.50
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 81 และระดับ 3.51
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 ร้อยละ 82 และระดับ 3.52
รหัสตัวชี้วดั : 06
ชื่อตัวชี้วดั : โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีตอ่ สถาบันหลักของชาติ
ที่มาตัวชี้วดั : สธ.มร. /ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ฯ และทุกหน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
คาจากัดความของตัวชี้วดั : คือโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีตอ่ สถาบันหลักของชาติของโครงการที่จัดทาขึน้ โดยมีบุคลากร นักเรียน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์และคุณค่า
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งที่จดั โครงการ รอบ 12 เดือน
สูตรในการคานวณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ
หน่วยวัด : 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภาพรวม
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 ร้อยละ 80.00 และระดับ 3.50
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 81 และระดับ 3.51
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 ร้อยละ 82 และระดับ 3.52
รหัสตัวชี้วดั : 07
ชื่อตัวชี้วดั : โครงการเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
ที่มาตัวชี้วดั : สธ.มร. /หน่วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/หน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียน ผู้รบั ผิดชอบ : กิจกรรมพัฒนา ผูเ้ รียน/หน่วยพัฒนาองค์กรนักเรียน
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
คาจากัดความของตัวชี้วดั : คือโครงการเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของโครงการที่จดั ทาขึ้น โดยมีบุคลากร นักเรียนทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์และคุณค่า
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งที่จดั โครงการ รอบ 12 เดือน
สูตรในการคานวณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ
หน่วยวัด : 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภาพรวม
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 ร้อยละ 80.00 และระดับ 3.50
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 81 และระดับ 3.51
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 ร้อยละ 82 และระดับ 3.52
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รหัสตัวชี้วดั : 08
ชื่อตัวชี้วดั : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ที่มาตัวชี้วดั : สธ.มร. /ฝ่ายวิชาการ
คาจากัดความของตัวชี้วดั : คือโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพของโครงการที่จัดทาขึน้ โดยมีบุคลากร และผู้ปกครองเข้าร่วม
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลการประเมินทุกครั้งที่จัดโครงการ รอบ 12 เดือน
สูตรในการคานวณ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ
หน่วยวัด : 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภาพรวม
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 ร้อยละ 80.00 และระดับ 3.50
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 81 และระดับ 3.51
รหัสตัวชี้วดั : 09
ชื่อตัวชี้วดั : โครงการที่พัฒนาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพ ที่มาตัวชี้วดั : สธ.มร. /ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ฯและฝ่ายนโยบายและแผน
ทางการศึกษา
คาจากัดความของตัวชี้วดั : คือโครงการที่พัฒนาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพือ่ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกฝ่ายเข้าร่วมโครงการ
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ปีละ 1 ครั้ง รอบ 12 เดือน
สูตรในการคานวณ : ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการและค่าเฉลี่ยทุกโครงการ
หน่วยวัด : 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ผลการประเมินทุกโครงการมาหาค่าเฉลี่ยภาพรวม
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 ร้อยละ 80.00 และระดับ 3.50
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 81 และระดับ 3.51
รหัสตัวชี้วดั : 09.1
ชื่อตัวชีว้ ดั : ผลการประเมินระดับสถานศึกษา
ที่มาตัวชี้วดั : สธ.มร./สพฐ/ หน่วยประกันคุณภาพและฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้รบั ผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 ร้อยละ 82 และระดับ 3.52
ผู้รบั ผิดชอบ : ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ฯ และ ฝ่ายนโยบายและแผน

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 ร้อยละ 82 และระดับ 3.52
ผู้รบั ผิดชอบ : หน่วยประกันคุณภาพและฝ่าย และ ฝ่ายนโยบายและแผน

คาจากัดความของตัวชี้วดั : คือผลคะแนนที่ได้จากการประเมินมาตรฐานภายใน 5 ตัว คือ พิจารณาตรวจสอบจากหลักฐานผลการดาเนินงาน ตามตัวชี้วัด 5 ตัว กาลังพัฒนา, ปานกลาง, ดี, ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ปีละ 1 ครั้ง
สูตรในการคานวณ : ระดับ จานวน 5 ระดับ
หน่วยวัด : ระดับผลประเมินระดับ สพฐ.
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 ระดับดีเลิศ
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ระดับดีเลิศ
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 ระดับดีเลิศ
รหัสตัวชี้วดั : 09.2
ชื่อตัวชี้วดั : โครงการจัดทาบริหารความเสี่ยง
ที่มาตัวชี้วดั สธ.มร./ฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้รบั ผิดชอบ : ฝ่ายนโยบายและแผน
คาจากัดความของตัวชี้วดั : คือโครงการที่บคุ ลากรในหน่วยงานทุกภาคส่วนช่วยกันจัดทาแผนความเสี่ยง ตลอดจนคิดปัญหาความเสี่ยงทีเ่ ป็นอุปสรรคของแต่ละหน่วยงาน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล : ปีละ 1 ครั้ง
สูตรในการคานวณ : ระดับความเสี่ยงที่ได้รับต่อระดับความเสี่ยงทั้งหมด
หน่วยวัด : ร้อยละของความสาเร็จของความเสี่ยงที่ได้ตอ่ ระดับความเสี่ยงทั้งหมด
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2563 ร้อยละ 80
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2564 ร้อยละ 81
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 ร้อยละ 82
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จัดทาโดยหน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายนโยบายและแผน
คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดีและผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)
รองผู้อานวยการฝ่ายทัว่ ไป
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
รองผู้อานวยการฝ่ายธุรการ
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
รองผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ
รองผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและแผน

คณะทางาน
นายประเสริฐ จันต๊ะไพร
นายวสันต ฉิมมาทอง
นางสาวพนารัตน์ บุญล้อม
นางสาวจิรัฎฐ์ปภา พรศรีลากุล

ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล ออกแบบ และรูปเล่ม
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