รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ยุทธศาสตร์ การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์ ผู้รับบริการทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์
๑. สร้างและประกันโอกาส การเข้าถึงการบริการการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
๒. ส่งเสริมการจัดบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน/สังคม และวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการ

รายละเอียดของ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง

งบรายได้

งบอื่นๆ

ผลการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ

เบิกงบประมาณจ่าย
จริง

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

๑. สร้างและประกันโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา
๑.๑ โครงการสนับสนุนจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ๑๕ ปี
๑. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
๒. จานวนนักเรียนเข้าหหม่
๓. จานวนนักเรียนที่คงอยู่
๔. ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษา จบการ
ศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษา

๖๐๘ คน
๓๕๐ คน
๒,๐๐๕
๑๐๐

โครงการสนับสนุนจัดการศึกษา มีนาคม
ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี
๒๕๖๐
พฤษภาคม
๒๕๖๐

๑.๒ โครงการสนับสนุนค่าหช้จ่ายหนการ
จัดการศึกษา
๑. จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการ
๑,๘๐๖ คน
สนับสนุนตามโครงการ
๒. ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขึน้
๑๐๐
พื้นฐานได้รับการอุดหนุน

ฝ่ายวิชาการ

๑๔.๑๒

ตลอดปีการศึกษา

๑) ทุกกลุม่ สาระฯ
๒) ผู้บริหารทุกฝ่าย

……

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ

รายละเอียดของ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง

งบรายได้

งบอื่นๆ

ผลการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ

เบิกงบประมาณจ่าย
จริง

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

ปฏิบัติราชการ

ของเป้าหมายตัวชี้วัด

๑.๓ โครงการพัฒนาเด็กพิเศษขั้น
พื้นฐาน
๑. จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการ
๖
สนับสนุนตามโครงการ
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคณ
ุ ลักษณะ ๑๐๐
พิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๒. ส่งเสริมการจัดบริการด้านวิชาการ
แก่ชุมชน/สังคม และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
๒.๑ จานวนโครงการ
๑ โครงการ

๒.๒ จานวนโครงการ

๘ โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
ตลอดปีการศึกษา

จัดโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่สังคม

เมษายน ๒๕๖๐

จัดโครงการเพื่อการอนุรักษ์
พัฒนาส่งเสริมสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม

ตลอดปีการศึกษา

...

ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เป้าประสงค์ ผู้รับบริการได้รับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์
๓. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
๔. ส่งเสริมคุณธรรม/ศีลธรรมหนระบบการศึกษา
๕. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

๑) ทุกกลุม่ สาระฯ
๒) ผู้บริหารทุกฝ่าย

-

-

-

๙๓๑,๐๐๐

๑๐-๑๑
เม.ย.๖๐

-

๑) กลุ่มสาระฯ
การงานฯ

พ.ย.,ธ.ค.
๕๙-ส.ค.
๖๐

-

๑) ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
๒) กลุ่มสาระฯ
สังคม
๓.) กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน
๓. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา
๓.๑ จานวนหลักสูตรทีไ่ ด้
มาตรฐาน
๓.๒ จานวนศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบันที่ทาชื่อเสียงหห้
มหาวิทยาลัยหนระดับชาติ
และนานาชาติ
๑. ด้านวิชาชีพ
๒. ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
๓. ด้านกีฬาสุขภาพ
๔. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๕. ด้านสิ่งแวดล้อม
๓.๓ จานวนโครงการ/กิจกรรม
นักเรียน ที่ครบถ้วนและ
สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการ

รายละเอียดของ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

๓

พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ/
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

๒๐
๒๐

โครงการสารวจข้อมูลนักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ทา
ชื่อเสียงหห้มหาวิทยาลัยหน
ระดับชาติและนานาชาติ

ตลอดปีการศึกษา

โครงการพัฒนานักเรียน

ตลอดปีการศึกษา

๒๑๒
๘
๑๐
๕๒

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง

งบรายได้

งบอื่นๆ

ผลการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ

เบิกงบประมาณจ่าย
จริง

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

๑) ทุกกลุม่ สาระฯ
๒) ผู้บริหารทุกฝ่าย

ตลอดปี
การศึกษา

๑) ฝ่ายกิจการพิเศษ

๔,๖๙๙,๐๖๔ ๒,๖๓๘,๕๐๐ ตลอดปี

-

การศึกษา

๑) ทุกกลุ่มสาระฯ
๒.) ฝ่ายกิจการนักเรียน
๔) ฝ่ายวิชาการ
๕) หน่วยพัฒนาองค์กร
นักเรียน
๕) หน่วยกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

……

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน
๓.๔ ค่าเฉลี่ยกิจกรรมประเมิน
มาตรฐาน และคุณภาพ
การศึกษาระบบ QA

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการ
๔

รายละเอียดของ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด
กิจกรรมประเมินมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาระบบ QA

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ตลอดปีการศึกษา

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง

งบรายได้

-

งบอื่นๆ

ผลการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ

ตลอดปี
การศึกษา

เบิกงบประมาณจ่าย
จริง

-

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ฝ่ายนโยบายและ
แผน

๔. ส่งเสริมคุณธรรม/ศีลธรรมในระบบ
การศึกษา
๔.๑ จานวนโครงการปลูกจิตสานึก
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

๕. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
๕.๑ จานวนโครงการพัฒนา
บุคลากร

๒

โครงการปลูกจิตสานึกและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ตลอดปีการศึกษา

-

๓๖๕,๐๐๐

๑๑

โครงการพัฒนาบุคลากร

ตลอดปีการศึกษา

๙๗,๖๐๐

๕๔๒,๒๑๐

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด้านการศึกษา
เป้าประสงค์ ระบบบริหารงานมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามหลักหลักธรรมาภิบาลและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
กลยุทธ์ ๖. ปรับปรุงบริหารงานหห้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมหนการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ค่าเป้าหมาย
รายละเอียดของ
เดือน/ปี
ตัวชี้วัดในแผน
ตัวชี้วัดการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่จะดาเนินการ
ปฏิบัติราชการ
ของเป้าหมายตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม
๖. ปรับปรุงบริหารงานให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
๖.๑ ร้อยละของความสาเร็จของ
๘๐
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ตลอดปีการศึกษา
โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์
๖.๒ ร้อยละของความสาเร็จของ
๙๐
โครงการอนุรักษ์และลดการหช้ ตลอดปีการศึกษา
การอนุรักษ์และลดการหช้
พลังงาน

งบประมาณของโครงการ/กิจกรรม
งบ
คลัง

งบรายได้

งบอื่นๆ

ภาค๑/๖๐

ตลอดปี
การศึกษา

-

๑) ทุกกลุม่ สาระฯ
๒) ฝ่ายกิจการ
นักเรียน
๓) หน่วยพัฒนา
องค์กรนักเรียน

-

ฝ่ายนโยบายและ
แผน

ผลการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ

เบิกงบประมาณจ่าย
จริง

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

-

-

ฝ่ายบริหาร

๒๐,๐๐๐

-

๑) ฝ่ายบริหาร
๒) ทุกกลุม่ สาระฯ

พลังงาน
๖.๓ ระดับความสาเร็จของการ
จัดการข้อมูลที่ถูกต้องและ
ทันสมัย
๖.๔ จานวนหน่วยงานจัดทาบริหาร
ความเสี่ยง
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
๗.๑ จานวนกิจกรรมที่เปิดโอกาสหห้
ผู้รับบริการ/ประชาชน/ชุมชน
มีส่วนร่วม

๕

กิจกรรมการจัดการข้อมูล ๕
ด้าน

ตลอดปีการศึกษา

-

-

ฝ่ายนโยบายและ
แผน

๔

โครงการวางระบบบริหารความ ตลอดปีการศึกษา
เสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

-

-

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

๓

กิจกรรมการเปิดโอกาสหห้
ผู้รับบริการ/ประชาชน แสดง
ความคิดเห็นและร่วมติดตาม
ตรวจสอบ

๑๔๕,๐๐๐

-

สธ..มร.
ฝ่ายวิชาการ

ตลอดปีการศึกษา

-

ผู้ประสานงานของหน่วยงาน : นางสาวปริญญาภรณ์ อ่อนด้วง
หมายเลขโทรศัพท์
: ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๑๗๑๓

