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หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี บัญญัติใหสวนราชการทุกแหงตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการท่ี

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของนั้น  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง สังกัดคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนสวนราชการระดับภาควิชาซ่ึงจัดการเรียนการสอนใน

ระดับข้ันพ้ืนฐาน ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 5 ป พ.ศ. 2560 – 2564 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง และคณะศึกษาศาสตรตามลําดับ เพ่ือเปนกรอบกําหนดทิศทางการดําเนินงานของโรงเรียนแตละปงบประมาณ นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือสําคัญใน
การกํากับติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (SWOT Analysis) 
 

1. สภาพแวดลอมภายในองคกร 
     จุดแข็ง (Strengths) 

1. โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน 
2. โรงเรียนไดรับการสนับสนุน ดานงบประมาณท่ีเพียงพอ และมีการบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีระบบติดตามประเมินผล 
3. โรงเรียนมีความพรอม ดานเทคโนโลยี และการสื่อสาร รวมถึงสื่อการสอน 
4. มีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักของบุคคลท่ัวไปมากมาย เพราะผูเรียนมีคุณภาพ 
5. มีการสรางภาคีกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือสงเสริมความเปนเลิศของผูเรียนเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
6. มีการพัฒนาหลักสูตรมีความหลากหลาย สอดคลองกับความตองการและความสามารถของผูเรียน 
7. มีหลักสูตรการสอนใหเลือกท้ังแบบไทย และหลักสูตร English Program 
8. มีบุคลากรผูสอนท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีข้ึนไป และมากกวา 50% เปนวุฒิปริญญาโท 
9. มีการจัดกิจกรรมใหกับผูเรียนทุกระดับชั้น เพ่ือใหผูเรียนฝกการเรียนรูจากประสบการณจริง 
10. มีการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะ และการคิดสรางสรรค 
11. การจัดหองเรียนท่ีพิจารณา จํานวนนักเรียนตอหอง ตามความพรอม สมาธิ และความรูเดิมของผูเรียน 
12. สมาคมผูปกครองและครูฯ สมาคมศิษยเกา มีศักยภาพ ประสิทธิภาพและบทบาทในการชวยเหลือและพัฒนาโรงเรียน  
จุดออน (Weaknesses) 
1. อยูในกํากับของสํางานการอุดมศึกษา โดยใชเกณฑประเมินคุณภาพของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และคณะศึกษาศาสตร และมหาวิทยาลัย จึงทําใหดําเนินงาน

ตองอยูบนกฎเกณฑท่ีตางแบบกัน  
2. ขาดแคลนทรัพยากร เชน อาคาร สถานท่ี หองเรียน หองสุขา 
3. เวลาในการเรียนการสอนนอยไปเนื่องจากบุคลากรทุกคนตองมีภารกิจเปนกรรมการคุมสอบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงดวย 
4. ระบบบริหารบุคลากรของโรงเรียนไมสามารถครอบคลุมความกาวหนาและสวัสดิการตาง ๆ ใหกับบุคลากรสายงบรายไดทําใหบุคลากรลาออก 

และตองรับใหมบอยครั้ง  
5. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมาจากการสรรหามีการเปลี่ยนตัวผูบริหารตามวาระ  บางครั้งทําใหระบบการทํางานตองปรับเปลี่ยนไปตามนโยบาย  
6. แผนงานท่ีวางไวบางแผนงานไมไดนําไปปฏิบัติจริง คณะผูบริหารมีการบริหารงานตามกําหนดระยะเวลาท่ีแตงตั้ง 
7. กิจกรรมเรงดวนของมหาวิทยาลัย และคณะศึกษาศาสตร มีผลกระทบตอการจัดการเรียนการ 
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โอกาส (Opportunities) 
1. มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพราะอยูในการกํากับและดูแลของรัฐบาล รัฐบาลใหเงินอุดโครงการเรียนฟรี 15 ปกับผูปกครอง 
2. มี พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542   
3. ไดรับการสงเสริมแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ระบบราชการไทย 
4. แผนแมบทเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร พ.ศ. 2545-2549 รองรับ 
5. มีการประกันคุณภาพทางการศึกษา มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และจากภายนอก 
6. นําระบบเทคโนโลยี และการสื่อสารจากภายนอกมาใชในโรงเรียน ทําใหสามารถสื่อสารสงขอมูล ขาวสารใหกับผูปกครองไดรวดเร็วและทันเหตุการณยิ่งข้ึน 
ขอจํากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
1. ระบบบริหารงานราชการทําใหการบริหารงานขาดความคลองตัวลาชาไมทันการณ 
2. ภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ําทําใหผูเรียนสมัครเขาสอบแขงขันนอยลงโรงเรียนจะคัดเลือกผูเรียนไดนอยลง 
3. มีคูแขงท่ีเปนสถานศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยตางๆ ดวยกันและสถานศึกษาท่ีเปดเพ่ิมใหมมีมากข้ึน 
4. มีคูแขงท่ีเปนสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเดียวกัน 
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 จุดแขง็ (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
 

ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยภายนอก 

1. โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน 
2. โรงเรียนไดรับการสนับสนุน ดานงบประมาณที่เพียงพอ และมีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธภิาพ 

โปรงใส และมีระบบติดตามประเมินผล 
3. โรงเรียนมีความพรอมดานเทคโนโลย ีการส่ือสาร และส่ือการสอน 
4. มีชื่อเสียงเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไปมากมาย เพราะผูเรียนมีคุณภาพ 
5. มีการสรางภาคีกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เพือ่สงเสริมความเปนเลิศของผูเรียน

เฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
6. มีการพัฒนาหลักสูตรมีความหลากหลาย สอดคลองกับความตองการและความสามารถของผูเรียน 
7. มีหลักสูตรการสอนแบบปกติ และหลักสูตร English Program 
8. มีบุคลากรผูสอนที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีขึน้ไป และมากกวา 50% เปนวุฒิปริญญาโท 
9. มีการจัดกิจกรรมใหกับผูเรียนทุกระดับชั้น เพื่อใหผูเรียนฝกการเรียนรูจากประสบการณจริง 
10. มีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีทกัษะ และการคิดสรางสรรค 
11. การจัดหองเรียนที่พิจารณา จาํนวนนักเรียนตอหอง ตามความพรอม สมาธิ และความรูเดิมของผูเรียน 
12. สมาคมผูปกครองและครูฯ สมาคมศิษยเกา มีศักยภาพ ประสิทธภิาพและบทบาทในการชวยเหลือและ

พัฒนาโรงเรียน 

1. อยูในกํากับสํานกังานการอุดมศึกษา โดยใช
เกณฑประเมินคุณภาพของการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
และคณะศึกษาศาสตร และมหาวทิยาลัย 

2. เวลาในการเรียนการสอนนอยไปเนื่องจาก
บุคลากรทุกคนตองมีภารกจิเปนกรรมการคุม
สอบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงดวย 

3. ผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนมาจากการสรรหามี
การเปล่ียนตัวผูบริหารตามวาระ  บางคร้ังทําให
ระบบการทํางานตองปรับเปล่ียนไปตามนโยบาย  

4. แผนงานที่วางไวบางแผนงานไมไดนําไปปฏิบัติ
จริง คณะผูบริหารมีการบริหารงานตามกําหนด
ระยะเวลาทีแ่ตงต้ัง 

5. กิจกรรมเรงดวนของมหาวิทยาลัย และคณะ
ศึกษาศาสตร มีผลกระทบตอการจัดการเรียน
การสอน                 

โอกาส (Opportunities) กลยุทธ S + O กลยุทธ W + O 
1. มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพราะอยูในการกํากับและดูแล

ของรัฐบาล รัฐบาลใหเงินอุดโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปกับ
ผูปกครอง 

2. มี พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   
3. ไดรับการสงเสริมแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
4. มีการประกันคุณภาพทางการศึกษามกีารตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน และภายนอก 
5. นําระบบเทคโนโลย ีและการส่ือสารจากภายนอกมาใชทํา

ใหสามารถส่ือสารสงขอมูล ขาวสารใหกบัผูปกครองได
รวดเร็วและทันเหตุการณยิ่งขึ้น 

1. สรางและประกันโอกาส การเขาถึงบริการการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
 

1. สงเสริมการจัดบริการดานวิชาการแกชุมชน/
สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ปรับปรุงระบบบริหารงานใหเปนไปตามหลักธรร
มาภิบาล 

3. สงเสริมการมีสวนรวมในการศึกษา 

อุปสรรค (Threats) กลยุทธ S + T กลยุทธ W + T 
1. ระบบบริหารงานราชการทําใหการบริหารงานขาดความ

คลองตัวลาชา 
2. มีคูแขงที่เปนสถานศึกษาสาธิตมหาวทิยาลัยตาง ๆ 

ดวยกันและสถานศึกษาที่เปดเพิ่มใหมมมีากขึ้น 
3. มีคูแขงที่เปนสถานศึกษาในเขตพื้นที่เดียวกัน 

1. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
2. สงเสริมคุณธรรม/ศีลธรรมในโรงเรียน 
 

1.  พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
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วิสัยทัศน 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนตนแบบ และผูนําดานการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม 
ปรัชญา (Philosophy) 
 อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ (ตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน)  
ปณิธาน (Ambition)  
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนผูนําดานการจัดการเรียนรู และบริหารจัดการดานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
อัตลักษณ 
 เรียนรูอยางมีความสุข 
เอกลักษณ 
 เรียนรูผานกิจกรรม 
พันธกิจ 
  1. ดานการจัดการศึกษา   

1.1 รวมมือและประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีความรูคูคุณธรรม (ม.ร. พันธกิจ 1/ประเด็นยุทธศาสตร 1 - เปาประสงค 1) 
1.2 ผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และ มีทักษะจําเปนพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับสูงท้ังในและตางประเทศ  

(ม.ร. พันธกิจ 1/ประเดน็ยุทธศาสตร 1 - เปาประสงค 1) 
1.3 จัดโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคมใหมีความหลากหลาย และใหความรวมมือกับชุมชนและสังคมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยน

การใหความรูทางวิชาการ ระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชน (ม.ร. พันธกิจ 3/ประเด็นยุทธศาสตร 3 - เปาประสงค 1) 
1.4 จัดใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง (ม.ร. พันธกิจ 1 /ประเด็นยุทธศาสตร 1 - เปาประสงค 1) 

2. ดานการวิจัย (ม.ร. พันธกิจ 2 /ประเด็นยุทธศาสตร 2 - เปาประสงค 1) 
2.1 เรงพัฒนาคุณภาพบุคลกรทางดานการวิจัย 
2.2 ทําการวิจัยบูรณาการกับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.3 สนับสนุนใหมีการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู การหาองคความรูใหมดานการเรียนการสอน 

3. ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม (ม.ร. พันธกิจ 4 /ประเด็นยุทธศาสตร 4 - เปาประสงค 1) 
3.1 จัดโครงการ/กิจกรรม ทํานุบํารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ท่ีสามารถปลูกฝงใหบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงคุณคาดานศิลปวัฒนธรรมไทย

และภูมิปญญาไทย 
4. ดานบริหารจัดการ (ม.ร. พันธกิจ 5 /ประเด็นยุทธศาสตร 6 - เปาประสงค 1) 

 4.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนใหดําเนินการตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตรและของมหาวิทยาลัย ใหมีประสิทธิภาพโปรงใส 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ 

4.2 สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูล สารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการพัฒนาการจัดการศึกษา 
4.3 สงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพภายในองคกรและความโปรงใสในการบริหารจัดการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  กลยุทธ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยรามคําแหง 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความเสมอภาค และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  
 เปาประสงคท่ี 1 ผูเรียนทุกกลุมไดรับบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  กลยุทธท่ี 1 สรางความเสมอภาพและความเปนธรรมทางการศึกษา (พ 1.1) 
  กลยุทธท่ี 2 เรงรัดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพของผลผลิต  (พ.1.2-1.4) 
  กลยุทธท่ี 3  สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม (พ.1.3) 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรดานการวิจัย  
 เปาประสงคท่ี 2 เพ่ือการพัฒนาดานการวิจัยสรางองคความรู และเครือขายของการเรียนรูท่ีตอบสนองการพัฒนาดานการจัดการศึกษา 
  กลยุทธท่ี 4 เรงพัฒนาคุณภาพบุคลากรดานการวิจัย (พ.2.1) 
  กลยุทธท่ี 5 สนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู (พ.2.2-2.3) 
   
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของรัฐ 
 เปาประสงคท่ี 3 ผูเรียนไดรับความรูความเขาใจ มีความตระหนักในการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษสิ่งแวดลอม  
  กลยุทธท่ี 6  สงเสริมการอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม (พ.3.1)  
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา 
 เปาประสงคท่ี 4 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานใหมีคุณภาพ มาตรฐานสามารถอํานวยความสะดวก และมีธรรมาภิบาล ตอองคกรและผูรับบริการ 
  กลยุทธท่ี 7  ปรับปรุงระบบการบริหารงานของโรงเรียนฯ ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองคกร (พ.4.1-4.2)  
  กลยุทธท่ี 8 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (พ.4.3)  
 
 
 
 
* พันธกิจโรงเรียน 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (Strategy Map) 

วิสัยทัศน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนตนแบบ และผูนําดานการจัดการศึกษา ใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 1. การสรางความเสมอภาคและ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. การพัฒนาบุคลากรดานการ
วิจัย 

3. การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
และคานิยมหลักของคนไทย 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษา 

 

เปาประสงค 1. ผูเรียนทุกกลุมไดรับบริการ
ทางการศึกษาอยางท่ัวถึง มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

 
 

 

2. เพ่ือพัฒนาการดานการวิจัย 
สรางองคความรูและเครือขาย
ของการเรียนรูท่ีสามารถ
ตอบสนองตอการพัฒนา
ทางดานการจัดการศึกษา 

3. ผูเรียนไดรับความรูความ
เขาใจ มีความตระหนักในการ
อนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒน-
ธรรมไทย และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

4. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานมี
คุณภาพ มาตรฐานสามารถ
อํานวยความสะดวก และมี 
ธรรมาภิบาล ตอองคกรและ
ผูรับบริการ 
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แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ตัวเลขหมายถึงประเด็นยุทธศาสตร 

 
 

ดานประสิทธิผล กลยุทธ     
สรางความเสมอภาค และความเปน
ธรรมทางการศึกษา  

 
1 

กลยุทธ      
สนับสนุนการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู 

 
2 

กลยุทธ      
สงเสริมการอนุรักษ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

 
3 

 
 

ดานคุณภาพ กลยุทธ      
เรงรัดพัฒนาคณุภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของผลผลิต                 

1 

   
 

ดานประสิทธิภาพ กลยุทธ   
สงเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก
ชุมชนและสังคม 

1 

   

ดานการพัฒนาองคกร กลยุทธ      
เรงพัฒนาคุณภาพบุคลากรดานการ
วิจัย 

2 

กลยุทธ      
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 

4 

กลยุทธ   
ปรับปรุงระบบการบริหารงานของ
โรงเรียนฯ ใหเปนไปตามหลักธรรมา- 
ภิบาล สงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมใน
องคกร 

4 
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แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนตนแบบ และผูนําดานการจัดการศึกษา ใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม  
 

พันธกิจ  
1. ดานการจัดการศึกษา   
 1.1 รวมมือและประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและมีความรูคูคุณธรรม 
 1.2 ผลิตและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และ มีทักษะจําเปนพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับสูงท้ังในและตางประเทศ 
 1.3 จัดใหมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา และมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 1.4 จัดโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคมใหมีความหลากหลาย ใหความรวมมือกับชุมชนและสังคมในการจัดกิจกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนการใหความรูทาง

 วิชาการ ระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชน 
2. ดานการวิจัย 
 2.1 เรงพัฒนาคุณภาพบุคลกรทางดานการวิจัย 
 2.2 ทําการวิจัยบูรณากับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2.3 สนับสนุนใหมีการทําวิจยัเพ่ือพัฒนาการจัดการเรยีนรู การหาองคความรูใหมดานการเรียนการสอน 
3. ดานการทํานุบํารงศิลปวัฒนธรรม 
 3.1 จัดโครงการ/กิจกรรม ทํานุบํารุง สืบสานศลิปวัฒนธรรมไทย ท่ีสามารถปลูกฝงใหบุคลากร นักเรยีน นักศึกษา ตระหนักถึงคุณคาดานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย 
4. ดานการทํานุศิลปวัฒนธรรม 
 4.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบรหิารจัดการของโรงเรียนใหดําเนินการตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตรและของมหาวิทยาลัย ใหมปีระสิทธิภาพโปรงใส ตลอดจนพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
 4.2 สนับสนุนใหมรีะบบฐานขอมูล สารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 4.3 สงเสริมวัฒนธรรมคณุภาพภายในองคกรและความโปรงใสในการบรหิารจัดการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 
การสรางความเสมอภาคและสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

การพัฒนาคุณภาพบุคลากรดานการวิจัย การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และคานิยมหลัก
ของคนไทย 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา 

เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค เปาประสงค 
1. ผูเรียนทุกกลุมไดรับบริการทางการศึกษา

อยางท่ัวถึง มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

2. เพ่ือการพัฒนาดานการวิจัยสรางองค
ความรู และเครือขายของการเรยีนรูท่ี
สามารถตอบสนองการพัฒนาทางดานการ
จัดการศึกษา 

3. ผูเรียนไดรับความรูความเขาใจ มีความ
ตระหนักในการอนุรักษ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

4. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานมีคณุภาพ 
มาตรฐานสามารถอํานวยความสะดวก 
และมีธรรมาภิบาล ตอองคกรและ
ผูรับบริการ 

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 
1. สรางความเสมอภาคและความเปน 

ธรรมทางการศึกษา 
2. เรงรัดพัฒนาคณุภาพและมาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของผลผลิต 

3. สงเสรมิการจดับริการทางวิชาการแกชุมชน
และสังคม 

4. เรงพัฒนาคุณภาพบุคลากรดานการวิจัย 
5. สนับสนุนการทําวิจยัเพ่ือพัฒนาการจัดการ

เรียนรู 

6. สงเสรมิการอนุรักษ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

 

7. ปรับปรุงระบบการบริหารงานของโรงเรียน
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในองคกร 

8. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทาง  
การศึกษา 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
1. กิจกรรมความรวมมือกับคณะศกึษาศาสตร

เพ่ือผลิตบัณฑติ 
2. โครงการประชาสัมพันธรับนักเรียนใหม 
3. โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแก

สังคม 
4. โครงการ/กิจกรรม/พัฒนาผูเรยีนสงเสริม

การเรยีนรูตลอดชีวิต 
5. โครงการ/กิจกรรมดานการประเมิน

คุณภาพ และการบริหารความเสี่ยง  

1. โครงการวิจัย 
2. โครงการ/กิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะ

และทักษะการวิจัย 

1. ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝงคานิยมไทย และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

1. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
2. โครงการ/กิจกรรมเสริมสรางสมรรถนะ

และทักษะการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือใชในการ

ตัดสินใจ 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
หนวย:ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/
กลยุทธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

ที่มา
ตัวชี้วดั 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1                      
การสรางความเสมอภาค                       
และสงเสริมการเรียนรู                      
ตลอดชีวิต                      
                      
เปาประสงค                       
1. ใหบริการทางการศึกษา                      
    อยางทั่วถึง มีคุณภาพ                      
    และมาตรฐาน                      
กลยุทธ                       
1. สรางความเสมอภาค 1. รอยละของนักเรียน 85 85 90 90 90 ม.ร. 1. โครงการประชาสัม- - .06 - .06 - ..02 - .02 - .02 - 0.18 สธ.ม.ร. 
    และความเปนธรรม     ใหม (การศึกษาขั้น           พันธรับนักเรียนใหม              
    ทางการศึกษา     พื้นฐาน)                     
 2. รอยละความสําเร็จ 80 80 80 80 80  1. จํานวนอาจารยนิเทศ -  -  -  -  -  -  สธ.ม.ร. 
     ผลการนิเทศ       2. จํานวนนักศึกษา              
     การเรียนการสอน           ฝกงาน/ฝกสอน              
     (ระดับ ป.ตรี)                     
กลยุทธ                      
2. สงเสริมการจัดบริการ 1. รอยละความสําเร็จ 80 80 80 80 80  1. โครงการฝกอาชพี - - - - - - - - - - - -  สธ.ม.ร. 
    ทางวิชาการแกชุมชน     ของโครงการ           แกชุมชน              
    และสังคม 2. ความพึงพอใจผูม ี 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51                
     สวนเกีย่วของ                     
กลยุทธ                      
3. เรงรัดพัฒนาพัฒนา 1. รอยละความสําเร็จ  80 80 80 80 80  1. โครงการพัฒนาผูเรียน 1.51 16.3 1.51 16.3 1.7 16.0 1.7 16.0 1.7 16.0 8.12 80.6 สธ.ม.ร. 
    คุณภาพและมาตรฐาน    ของโครงการพัฒนา           จํานวน 35 โครงการ              
    การศึกษาทุกระดับ    ผูเรียน                       
    เพื่อยกระดับคุณภาพ 2. ผลการประเมิน 3 3 4 4 4  2. โครงการดานการ - .06 - .06 - .07 - .07 - .08 - 0.34 สธ.ม.ร. 
    ของผลผลิต    การประกันคุณภาพ           ประกันคุณภาพ              
    ภายใน                     

... 
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หนวย:ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/
กลยุทธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

ที่มา
ตัวชี้วดั 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

 3. ผลการประเมิน - - - 4 -   - - - - - - - - - - -  สธ.ม.ร. 
    การประกันคุณภาพ                     
    ภายนอก (ทุกรอบ                     
    5 ป)                     
 4. ระดับความพึงพอใจ 3.51 3.55 3.60 3.65 3.70  ประเมินความพงึพอใจ - - - - - - - - - - - - สธ.ม.ร. 
    ของผูเกี่ยวของ       คุณภาพผูเรียน              
ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2                      
การพัฒนาคุณภาพ                      
บุคลากรดานการวิจยั                      
                      
เปาประสงค                      
พัฒนาการวิจัยสรางองค                     - 
ความรูและเครือขายของ                     - 
การเรียนรูที่ตอบสนองการ                     - 
พัฒนาดานการจัดการ                      
ศึกษา                      - 
                       
กลยุทธ                       
4. เรงพัฒนาคุณภาพ 1. รอยละความสําเร็จ 10 20 30 40 50  1. โครงการ/กิจกรรม - .10 - .10 - .10 - .10 - .10 - 0.50 สธ.ม.ร. 
    บุคลากรดานการวจิัย     ของการพัฒนา           พัฒนาการดาน               
     บุคลากรสายวิชาการ           การวิจัยภายใน ม.ร.               
        2. โครงการ/กิจกรรม - .05 - .05 - .05 - .05 - .05 - .25 สธ.ม.ร. 
            พัฒนาการดาน               
            การวิจัยภายนอก               
กลยุทธ                       
5. สนับสนุนการทําวจิัย        1. จํานวนผลงานวจิัย - - - .50 - .50 - .50 - .50 - 1.00 สธ.ม.ร. 
   เพื่อพัฒนาการจัดการ                       
   เรียนรู                       
                       

... 
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หนวย:ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/
กลยุทธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

ที่มา
ตัวชี้วดั 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3                      
การพัฒนาการศึกษา                      
เพื่อความมั่นคงของรัฐ                      
                      
เปาประสงค                      
สงเสริมทํานุบํารุงศิลป-                     - 
วัฒนธรรมและอนุรักษ                     - 
ส่ิงแวดลอม                     - 
                       
กลยุทธ                       
6. สงเสริมการอนุรักษ 1. จํานวนโครงการ 10 20 30 40 50  1. โครงการ/กิจกรรม - .01 - .01 - .01 - .01 - .01 - 0.50 สธ.ม.ร. 
   ทาํนุบํารุงศิลป     กิจกรรมดานทาํน ุ          ปลูกจิตสํานกึใน               
   วัฒนธรรม และ     บาํรุง ศิลปวัฒนธรรม          คุณคาของศิลปะ/               
   ส่ิงแวดลอม 2. จํานวนโครงการ          วัฒนธรรมไทย              
     กิจกรรมดาน          จาํนวน 2 โครงการ              
     การอนุรักษ       2. โครงการ/กิจกรรม - .02 - .02 - .02 - .02 - .02 - .10 สธ.ม.ร. 
     ส่ิงแวดลอม          สิบสาน ธาํรงศิลปะ               
           วัฒนธรรมไทย              
           จาํนวน 5 โครงการ               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

... 
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หนวย:ลานบาท 

ยุทธศาสตร/เปาประสงค/
กลยุทธ 

ตัวชี้วดัเปาประสงค 
คาเปาหมาย 

ที่มา
ตัวชี้วดั 

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564 งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

งปม. 
นอก  
งปม. 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4                       
การพัฒนาระบบบริหาร                       
จัดการการศึกษา                       
                       
เปาประสงค                       
ระบบบริหารงานมีคุณภาพ                       
มีธรรมาภิบาลตอองคกร                       
และผูรับบริการ                       
                       
กลยุทธ                       
7. ปรับปรุงระบบการ 1. จํานวนความสําเร็จ       1. ระบบฐานขอมูล - .05 - .05 - .07 - .07 - .07 - .31 สธ.ม.ร. 
   บริหารงานโรงเรียนให    ของระบบฐานขอมูล           นักเรียน               
   เปนไปตามหลักภิบาล    เพื่อใชในการ                          
   สงเสริมคุณธรรม     ตัดสินใจ                      
   จริยธรรมในองคกร 2. ความพึงพอใจของ                      
    ผูรับบริการ                      
8. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพ 1. โครงการ/กิจกรรม       1. โครงการ/กิจกรรม - .20 - .20 - 1.20 - 1.20 - 1.20 - 4.00 สธ.ม.ร. 
    บุคลากรทางการศึกษา    เสริมสรางสมรรถนะ          เสริมสรางสมรรถนะ               
    และทักษะการ          และทักษะการ               
    ปฏิบัติงาน          ปฏิบัติงาน               
 2. รอยละความสําเร็จ                      
     ของแผนพัฒนนา                      
     บุคลากร                      
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แนวทางการแผนปฏิบัติราชการสูภาคปฏิบัติ 
 
การบริหารจัดการ 
 แผนปฏิบัติราชการ 5 ป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. 2560 – 2564  เนนท่ีการสรางความเขาใจและความรวมมือในการนําแผนไปเปนแนวทางใน
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ
ตามเกณฑมาตรฐานท่ีสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนซ่ึงจะดําเนินการ ดังนี้ 
 1. แปลงแผนสูการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพ 
 2. ปรับใชแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
 3.  ติดตามกํากับ ควบคุมและประเมินผล 
 

การติดตามประเมินผล 
  ใหมีการติดตามและรายงานผลการแปลงแผนสูการปฏิบัติ  เพ่ือใหการดําเนินงานของมโรงเรียนสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ  เพ่ือ
ตอบสนองพันธกิจ  ปรัชญา และวิสัยทัศน  โดยการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามท่ีกําหนดตอคณะกรรมการของโรงเรยีน ตามลําดับ 
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ภาคผนวก 
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1. การสรางความเสมอภาค 
และสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวติ 

1. ผูเรียนทุกกลุมไดรับบริการ
ทางการศึกษาอยางทั่วถึงมี
คุณภาพและมาตรฐาน 

 

1. สรางความเสมอภาพและ
ความเปนธรรมทาง
การศึกษา 

2. เรงรัดพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของ
ผลผลิต 

3. สงเสรมิการจัดบรกิารทาง
วิชาการแกชุมชนและสังคม 

2. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ดานการวิจัย 

3. สงเสรมิศิลปะ วัฒนธรรม
และคานิยมหลักของคน
ไทย 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษา 

2. เพ่ือการพัฒนาการดานการ
วิจัยสรางองคความรู และ
เครือขายของการเรียนรูที่
ตอบสนองการพัฒนาดาน
การจดัการศึกษา 

3. ผูเรียนไดรับความรูความ
เขาใจ มคีวามตระหนกัใน
การอนรุักษ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
อนรุักษส่ิงแวดลอม 

4. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงาน
มีคุณภาพ มาตรฐาน 
สามารถอํานวยความ
สะดวก และมีธรรมาภิบาล
ตอองคกรและผูรับบริการ 

4. เรงพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ดานการวิจัย 

5. สนับสนนุการทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู 

6. สงเสรมิการอนุรกัษ ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดลอม 

7. ปรับปรุงระบบการ
บริหารงานของโรงเรียนฯ 
ใหเปนไปตามหลักธรรมา 
ภิบาล สงเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมในองคกร 

8. พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. การสรางศักยภาพการแขงขันโดย
สรางความเสมอภาคและความ
เปนธรรมการเขาถงึการศึกษา 

1. ผูเรียนทุกกลุมไดรับการศึกษา
และการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. ผูเรียนทุกกลุมไดรับการศึกษาที่
ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 

1. สรางความเสมอภาคและความเปน
ธรรมทางการศึกษา 

2. พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและ
ศิษยเกา 

3. พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 

4. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความ
ตองการผูมีสวนไดเสีย 2. การเพ่ิมศักยภาพการแขงขันและ

สงเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ประเทศ 

3. ผลการวิจัยและงานสรางสรรค มี
ความเขมแขง็ไดรับการเผยแพร
ไปใชประโยชนเพ่ิมขึ้น 

5. สงเสรมิความเข็มแข็งดานการวจิัยของ
บุคลากร 

6. สงเสรมิสนับสนนุการวิจัยและงาน
สรางสรรค 3. การเพ่ิมและกระจายโอกาสบรกิาร

วิชาการใหแกประชาชนอยางเทา
เทียม 

4. เพ่ือนําศักยภาพทางวิชาการมา 
ดําเนนิการบริหารวิชาการตาม
ความตองการของกลุมเปาหมาย
จนเกิดผลลัพธความพึงพอใจตอ
ชุมชนและสังคม 

5. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตทีด่ีย่ิงขึ้น 

7. พัฒนาบริการวิชาการสู สังคมอยาง
หลากหลาย 

8. สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคม 
9. สนับสนนุบริการการศึกษาในเขต

พัฒนาเฉพาะกิจจังหวดัชายแดนภาคใต 4. การสงเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม 
สรางความสมานฉันท สามัคคี
ปรองดอง และคานิยมหลักของ
คนไทย 

6. ประชาชนไดรับความรูความเขาใจ 
มีความตระหนัก รวมอนุรกัษและ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

10. สรางเอกลักษณ วัฒนธรรมสุโขทัย 
11. สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและ

วัฒนธรรม 

5. การดําเนนิงานตามกรอบขอตกลง
ประชาคมอาเซียน 

7. นักเรียน นกัศึกษา คณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษามีสวนรวม
เสริมสรางความสัมพันธและ
พัฒนาความรวมมือกับประเทศใน
ภูมิภาค 

12. สงเสริม และพัฒนาพันธกิจสู
ประชาคมอาเซียน 

6. การพัฒนาศักยภาพดานการ
บริหาร 

8. ระบบบริหารมีคุณภาพและ
มาตรฐานเปนที่ยอมรับของ
ผูรับบริการ 

13. พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีบทบาท 
เชิงรุก 

14. สงเสริมการชี้นํา ปองกันและแกไข
ปญหาของสังคม 

15. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 
 

 


