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ค าน า 

 
 

     เป้าหมายส าคัญของการพัฒนาการศึกษามุ่งไปที่ความปรารถนาให้เด็กและเยาวชนทุกคน  เป็นคนดี  เป็นคนเก่ง  เป็นคนมีความสุข  เป็นก าลังของประเทศชาติในอนาคต  จึงเป็น
หน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องสร้างเด็กทุกคนให้เป็นมนุษย์ปัญญา  มนุษย์คุณธรรมและมนุษย์ที่ปรับตัวได้เก่ง  ก้าวทันต่อสถานการณ์การเ ปลี่ยนแปลงของโลก ผ่านการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต          
(Life Long Learning)  
              เพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม)  จ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  วิธีการเรียนรู้  วิธี การ
ท างาน ของครู  ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงเรื่องการจัดการทรัพยากรการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดกา ร  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้เป็นระบบเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
รูปธรรมและน าไปสู่การปฏิบัติได้  โรงเรียนจึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔  ปี ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียน  ให้สอดคล้องตามการปฏิรูปการศึกษา และสอดรับกับระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามยทุธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB)    

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔  ปี  ของโรงเรียนส าเร็จลุล่วงด้วยดีนั้นเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและให้ข้อเสนอแนะ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างคนให้เป็นคนดี มีความสุข และเป็นคนเก่ง  ของสังคมต่อไป 
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๑. หลักการและเหตุผล 
    
  ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรี   ต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา ๔ ปี ขณะนี้ได้มีการประกาศใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔  ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ และแผนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา พร้อมทั้งได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย 
และทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรี เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีงบประมาณต่อไป 
 

   เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง(ฝ่ายประถม) เป็นส่วนราชการภายใต้การก ากับของมหาวิทยาลัยรามค าแหง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จักต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ให้สอดคล้องกับ  แผนบริหารราชการแผ่นดิน ๔ ปี แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
แนวทางของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) บัดนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง     (ฝ่ายประถม)   พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
และรองรับระบบการประเมินผล ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบราชการ แผนบริหารงบประมาณตลอดจนนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงด าเนิ นการปรับแผนปฏิบัติราชการของ
โรงเรียนในรอบ ๔ ปี  ฉบับใหม่ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 
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๒.  หน้าที่ความรับผิดชอบและการแบ่งส่วนราชการ 

    
  หน้าที่ความรับผิดชอบ 

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) เป็นหน่วยงานร่วมผลิตบัณฑิตสาขาศึกษาศาสตร์ เป็นแหล่งฝึกสอน ฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพครู  และทดลองปฏิบัติการสอน  
การใช้นวัตกรรม  และเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา  โรงเรียนจะเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษา  การบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียน  
ในระดับปฐมวัย  และประถมศึกษา  ให้เติบโตและมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพแห่งตน  เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคม นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่บริการ เผยแพร่ องค์ความรู้แก่สังคม เป็นแหล่ง
ศึกษาดูงาน  และร่วมมือกับบุคลากรและสถาบันต่าง ๆ  ในการค้นคว้า  ทดลอง  วิจัย  และพัฒนางานทางการศึกษา 

              โรงเรียนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้อีกแห่งหนึ่ง  ที่เป็นโรงเรียนทางเลือกส าหรับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนมีแนวการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยและตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เป็นหลักด้วย 
 
 

 การแบ่งส่วนราชการ 
 

  โรงเรียนมกีารแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  ๗   ฝ่าย ดังนี้ 
๑.  ฝ่ายวิชาการ  รับผิดชอบงานวิชาการ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน นิเทศ    การเรียนการสอน  จัดตารางสอนและตารางสอบ  โครงการวิชาการ  งานบริการการศึกษา   

                 งานส่งเสริมวชิาการ 
๒.  ฝ่ายนโยบายและแผน  รับผิดชอบงานนโยบายและแผน  แผนงานประจ าปี  การพัฒนาบุคลากร  การสรุปผลงานประจ าปี งานสารสนเทศและวิจัยการศึกษา  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

                   ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน 
๓.   ฝ่ายบริหาร  รับผิดชอบงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ดูแลรักษาความสะอาด ท านุบ ารุงอาคารสถานที่  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ดูแลความปลอดภัย ให้บริการสถานที ่        
      แก่ชุมชน งานยานพาหนะ การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง ตรวจสภาพตามก าหนดเวลา ให้บริการ รถโรงเรียน งานสาธารณูปโภคบริการน้ าดื่ม น้ าใช้ ไฟฟ้า 
๔.   ฝ่ายธุรการ  รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ  การเจ้าหน้าที่ ผลิตเอกสาร  งานคลังและพัสดุ การเงิน  บัญชี 
๕.  ฝ่ายกิจการนักเรียน รับผิดชอบงานกิจกรรมของนักเรียน โครงการกีฬา  โครงการพิเศษเวรประจ าวัน ทุนการศึกษาและรางวัล  ปกครองและติดตามความประพฤติ  งานอนามัยโรงเรียน 
๖.  ฝ่ายสวัสดิการ   รับผิดชอบงานสวัสดิการโรงเรียน สหกรณ์โรงเรียน หน่วยโภชนาการการประกันอุบัติเหตุ 
๗.  ฝ่ายกิจการพิเศษ  รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น งานโสตทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลเว็บไซต์ และ ระบบสารสนเทศ        

                เพ่ือการบริหารทรัพยากร 
    
 

๒ 



 
    ๓.  วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  (ฝ่ายประถม)  จะเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาที่ทันสมัย  เป็นผู้น าโรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-School) ทั้งในด้านการบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนการสอน    
เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ประสบความส าเร็จในชีวิต 

 
    ๔.  พันธกิจ (Mission) 
 

๑. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาคบังคับโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (Child Centered) 
๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
๓. เป็นแหล่งปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยทางการศึกษา 
๔. จัดองค์กร โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

            ๕.     บริการทางวิชาการแก่สังคม 
๖. อนุรักษ์และท านุบ ารุง  ศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม 
๗. ส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

 
    ๕.  ประเด็นยุทธศาสตร์   (Strategic Issues) 

            ๑.     สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒.     พัฒนาศักยภาพของนักเรียน โดยใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน เพ่ือด ารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ 
๓. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้พร้อมที่จะเป็นแหล่งปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยทางการศึกษา 
๔. ปรับระบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ยุคดิจิตอล 
๕. การฝึกทักษะด้านอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 
๖. ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างจริยธรรม  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

           ๗.     ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
 
 
 

๓ 



 
๖.  เป้าประสงค์ (Goals) 

 

๑. โรงเรียนมีระบบการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (Child Centered) 
๒. ผลิตนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามคุณลักษณะของนักเรียนสาธิต ดังนี้ 

๒.๑ เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี  มีความเชื่อม่ัน  และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๒.๒ เป็นผู้มีจิตใจดีงาม ฉลาดและรู้จักเลือกสรรสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนรู้จักอดออม 
๒.๓   เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้ รักการท างาน สามารถคิดเป็นท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น 
๒.๔   เป็นผู้มีวินัยดี  มีความประพฤติเรียบร้อย  สุภาพ  ตามแบบและมารยาทของวัฒนธรรมของไทยและสากล 

 ๒.๕   เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และรู้จักหน้าที่ของตน สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 
 ๒.๖   เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวได้ดีตามยุคสมัย และวิทยาการใหม่ ๆ และสามารถสมานประโยชน์ท างานร่วมกับกลุ่มหรือหมู่คณะได้      
                       ด้วยความสามัคคีและรู้จักการเสียสละ 
 ๒.๗   เป็นผู้มีทักษะพ้ืนฐานที่ดีในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  มีนิสัยรักการอ่าน 
 ๒.๘   เป็นผู้รู้จักเหตุ  รู้จักผล  และสามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบตามหลักกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
 ๒.๙   เป็นผู้รู้จักคุณค่า  เข้าใจพ้ืนฐาน  หลักศาสนา  สามารถน ามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ความสุขต่อตนเองและสังคม 

๒.๑๐ เป็นผู้ที่รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ศิลปะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ 
 

๓. โรงเรียนใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาศกัยภาพของผู้เรียน 
๔. โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษาที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 
๕. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี ปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
๖. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการและบริการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๗. เสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ 
๘. โรงเรียนส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้ประชาชนได้รับความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๙. โรงเรียนมีบทบาทในการธ ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ ด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๑๐. โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียน 

 
 

๔ 



 
๗.  กลยุทธ์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   กลยุทธ์ที่  ๑ ปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอน 
   กลยุทธ์ที่  ๒ เสริมสร้างทักษะเทคนิค  และวิธีการสอนส าหรับเด็กพิเศษ 
   กลยุทธ์ที่  ๓ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยใช้ความรู้เป็นพื้นฐาน เพื่อด ารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ 
   กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์ที่  ๒ ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้พร้อมที่จะเป็นแหล่งปฏิบัติการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยทางการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการเรียนรู้ และ การบริหารจัดการ 
   กลยุทธ์ที่  ๒ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  ปรับระบบการบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ยุคดิจิตอล 
   กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และ บริการ 
   กลยุทธ์ที่  ๒ พัฒนาระบบการวางแผนแบบครบวงจร (PDCA) 
   กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนามาตรฐานการให้บริการข้อมูลและขา่วสาร 
   กลยุทธ์ที่  ๔ สร้างพลังร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
   กลยุทธ์ที่  ๕ จัดการด้านงบประมาณเข้าสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
   กลยุทธ์ที่  ๖ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
   กลยุทธ์ที่  ๗ เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   กลยุทธ์ที่  ๘ ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM)  เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
 

๕ 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  การฝึกทักษะด้านอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 

   กลยุทธ์ที่  ๑ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้  เพื่อสร้างจริยธรรม  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่  ๑ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๗  ร่วมมือกับชุมชน และ ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการศึกษา 

   กลยุทธ์ที่  ๑ สานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน  บ้าน และ ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



 

 
 

สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) 
 

 

  

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย ที่มา 

ตัวชี้วดั 
โครงการ/ กิจกรรม/ ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป ี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

              

 
เป้าประสงค์ 

              

การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง(Child Centered) 

              

 
กลยุทธ์ 

              

๑. ปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอน 
 

๑. จ านวนรายวิชาครบตามโครงสร้าง  
    ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     
 

๘ กลุ่ม 
สาระ 

๘ กลุ่ม 
สาระ 

๘ กลุ่ม 
สาระ 

๘ กลุ่ม 
สาระ 

๘ กลุ่ม 
สาระ 

สธ.มร.ป. ๑.  จดัการเรยีนการสอนเพือ่ผลิต 
     ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- - - - - - ร.ร.สาธิต    
   ประถม 

๒. เสริมสร้างทักษะ เทคนิค และวิธีการ
สอนส าหรับเด็กพิเศษ 

๒. จ านวนรายวิชาเพิ่มเติมที่นักเรียน  
    สามารถเลือกเรียนตามความถนัดและ 
      ความสนใจ  ตามหลกัสูตร  ของโรงเรียน 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๗๐ -
๘๕ 

สธ.มร.ป. ๒.  โครงการสนับสนนุจัดการศึกษาขั้น  
     พื้นฐาน  ๑๕  ป ี

๑,๕๒๐,๐๐๐ ๑,๖๑๑,๒๐๐ ๑,๗๐๗,๘๗๒ ๑,๘๑๐,๓๔๔ ๖,๖๔๙,๔๑๖ - ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายธุรการ 

๓. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทาง 
    วิชาการ 

๓.  ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการ  
     เรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 

๘๕ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๘๕ -
๙๐ 

สธ.มร.ป. ๓. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
     ด้านวิชาการ กลุ่มสาระตา่ง ๆ   
๔.  โครงการสนับสนนุด้านกจิการ  
     นักเรยีน 

๘๘๔,๕๐๐ ๙๓๗,๕๗๐ ๙๙๓,๘๒๔ ๑,๐๕๓,๔๕๓ ๓,๘๖๙,๓๔๗ - ฝ่ายวิชาการ 
- ฝ่ายกิจการ  
  นักเรียน 

 ๔. ร้อยละของครูที่มีการวัดประเมินผล  
    ผู้เรียนตามสภาพจริง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สธ.มร.ป. ๕.  โครงการสนับสนนุด้านกจิการพิเศษ 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ ๕๖๑,๘๐๐ ๕๙๕,๕๐๘ ๒,๑๘๗,๓๐๘ -  ฝา่ยกจิการพิเศษ 

 ๕.  จ านวนของผลงานนกัเรียนที่ปฏบิัติจริง 
     แต่ละรายวชิา 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สธ.มร.ป. ๖.  โครงการของภาคภาษาอังกฤษ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๖,๐๐๐ ๑๑๒,๓๖๐ ๑๑๙,๑๐๒ ๔๓๗,๔๖๒ -  ฝา่ยวิชการ 
-  โครงการภาค  
   ภาษาอังกฤษ 

  
 

      ๗.  โครงการของศูนยก์ารศึกษาส าหรับ   
      เดก็พิเศษ 

๓๐,๐๐๐ ๓๑,๘๐๐ ๓๓,๗๐๘ ๓๕,๗๓๐ ๑๓๑,๒๓๘ -  ฝา่ยวิชการ 
-  โครงการศูนย ์ 
 การศึกษาเดก็พิเศษ 

๗ 



 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย ที่มา 

ตัวชี้วดั 
โครงการ/ กิจกรรม/ ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป ี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๒           

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยใช้             
ความรู้เป็นพื้นฐาน เพื่อด ารงชีวิต             
ในยุคโลกาภวิัฒน ์
 

            

เป้าประสงค์             
๑.  นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตาม             
     คุณลักษณะของนักเรียนสาธิต             
๒.  โรงเรียนใช้กระบวนการวิจัย              
     เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถ              
    ตอบสนองต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน               
               
กลยุทธ์               
๑.   พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ๑.   ร้อยละของนักเรียนทีก่ระท าผิด ๔ ๓ ๒ ๑ - สธ.มร.ป.   ๑.  โครงการสงบด้วยสต ิ      - แนะแนว 

๒.  ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน       ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม         ๒.  โครงการบา้นคุณธรรม      - กิจการ นร. 

     การสอน ๒.   ร้อยละของนักเรียนที่สอบผ่านวิชา ๙๐ ๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๐-๙๕ สธ.มร.ป.   ๓.  โครงการค่ายพฒันาคุณธรรม ๕๕,๐๐๐ ๕๘,๓๐๐ ๖๑,๗๙๘ ๖๕,๕๐๕ ๒๔๐,๖๐๓ - แนะแนว 
       สร้างเสริมคุณธรรม ได้คะแนนไม่น้อยกว่า        ๔. โครงการสอบนักธรรมชั้น ตรี โท เอก      - สังคมศึกษา 
       ร้อยละ ๘๐        ๕. โครงการความรู้คู่คุณธรรม            - แนะแนว 
 ๓.   ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สธ.มร.ป.  ๖.  โครงการสอนเสริมพัฒนาวิชาการ ๓๐,๐๐๐ ๓๑,๘๐๐ ๓๓,๗๐๘ ๓๕,๗๓๐ ๑๓๑,๒๓๘ - ฝ่ายวิชาการ 
       ทางการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ตามที่หลกัสูตร                
       และโรงเรียนก าหนด              
               

 
 
 

๘ 



ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย ที่มา 

ตัวชี้วดั 
โครงการ/ กิจกรรม/ ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป ี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

 ๔.  ร้อยละของนักเรียนที่มีพัฒนาการ ตามวัย ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ ๙๔-๑๐๐ สธ.มร.ป.     ๖.   โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   ๗. โครงการกีฬาส ี
   ๘. โครงการกีฬาสาธิต 
   ๙. โครงการหนูน้อยรักการอ่าน 
 
    
 
   ๑๐. โครงการอบรมเชิง 
          ปฏิบัติการ  งานวิจัยที ่
          เกีย่วกบัการเรียนการสอน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๖๐๐ ๑๑,๒๓๖ ๑๑,๙๑๐ ๔๓,๗๔๐ - พลานามัย 
- พลานามัย 
- พลานามัย 
- หน่วย  
  บรรณารักษ ์

           ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๖,๐๐๐ ๑๑๒,๓๖๐ ๑๑๙,๑๐๑ ๔๓๗,๔๖๑ 

 ๕.   ร้อยละของนักเรียนที่เข้าไปใช้ห้องสมุดต่อภาคเรียน ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๐-๙๓ สธ.มร.ป. ๘๐๐,๐๐๐ ๘๔๘,๐๐๐ ๘๙๘,๘๘๐ ๙๕๒,๘๑๒ ๓,๔๙๙,๖๙๒ 

        ๕,๐๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๖๑๘ ๕,๙๕๕ ๒๑,๘๗๓ 

             

 ๖.  จ านวนของผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ สธ.มร.ป.      

      การจัดการเรียนการสอน            

 ๗.  จ านวนของผลงานวิจัยที่น าไปใช้ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ สธ.มร.ป. ๕๐๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ ๕๖๑,๘๐๐ ๕๙๕,๕๐๘ ๒,๑๘๗,๓๐๘ - ฝ่ายวิชาการ 
      ในการพัฒนาการเรียนการสอน            - ฝ่ายนโยบาย 

  และแผน 
               
               
               

               
               
               
               
               
               
               
               
         

 

 

 

 

      

 
 

๙ 



 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย ที่มา 

ตัวชี้วดั 
โครงการ/ กิจกรรม/ ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป ี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๓         
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน             
ให้พร้อมที่จะเป็นแหล่งปฏิบัติการศึกษา             
ค้นคว้า ทดลอง และวิจยั ทางการศึกษา             
             
 
เป้าประสงค์ 

            

๑.  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี             
      สารสนเทศและสื่อการศึกษาที่ทันสมัย             
     และได้มาตรฐาน                
๒.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี               
      ปลอดภยั และเอื้อต่อการเรียนรู ้ ของนักเรียน               
                   
 
กลยุทธ์ 

 
 

             

๑.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ ๑.  จ านวนระบบงานที่มกีารพัฒนาฐานข้อมูล ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ สธ.มร.ป.    ๑.   กิจกรรมพัฒนาระบบงาน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๕๓,๑๘๕ ๕๘๖,๓๗๖ ๖๒๑,๕๕๙ ๒,๒๖๑,๑๒๐ -ฝ่ายสารสนเทศ 
     การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหาร  
     จัดการ 
 
๒.  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

 
 
๒.  จ านวนสื่อและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการจดั   
       การศึกษา 
 

 
 

๑๓๗ 
ครูผลิต 

 
 

๑๔๐ 
ครูผลิต 

 
 

๑๔๒ 
ครูผลิต 

 
 

๑๔๕ 
ครูผลิต 

 
 

๑๓๗- 
๑๔๕ 

 
 

สธ.มร.ป. 

         ฐานข้อมูลของโรงเรีน 
 
 
 
    ๒. โครงการประกวดสื่อ 
         การสอน   

 
 
 
 

๔๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๔๗๗,๐๐๐ 

 
 
 
 

๕๐๕,๖๒๐ 

 
 
 
 

๕,๓๕๙,๕๗๒ 

 
 
 
 

๑,๙๖๘,๕๗๗ 

 
 
 
-  ฝ่ายวิชาการ 

 ๓.  จ านวนรายวิชาที่มกีารผลิตสื่อเทคโนโลยีและ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ สธ.มร.ป.        
        นวัตกรรม              
  

๔.   มีการพัฒนาระบบ Virtual Library      
     เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 
    

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
สธ.มร.ป. 

    ๓.  งานปรับภูมิทัศน์   
         ระบบงานด้านบริการและ  
         วัสดุคุรุภัณฑ์ต่าง ๆ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๓๐๐,๐๐๐ ๕,๖๑๘,๐๐๐ ๕,๙๕๕,๐๘๐ ๒๑,๘๗๓,๐๘๐ -  ฝ่ายบริหาร 
-  ฝ่ายธุรการ 
-  ฝ่ายนโนยาย  
   และแผน 

  
 
 

             

 

๑๐ 



 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย ที่มา 

ตัวชี้วดั 
โครงการ/ กิจกรรม/ ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป ี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

 ๕.   จ านวนระบบงานที่มีการพัฒนา ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ สธ.มร.ป.  
 

      
 
 
 
 
 
 

       ฐานข้อมูล            
 ๖.    จ านวนแหล่งการเรียนรู้ที่จัดให้บริการ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ สธ.มร.ป.      
         ภายในโรงเรียน            
 ๗.   จ านวนสถานที่ออกก าลังกายและเล่นกีฬา ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ สธ.มร.ป.      
             
 ๘.   จ านวนกล้องวงจรปิด ( CCTV )  ที่ติดต้ัง ๔๓ ๔๓ ๔๓ ๔๓ ๔๓ สธ.มร.ป.      
       ภายในและบริเวณโรงเรียน            
 ๙.   ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียน  ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ สธ.มร.ป.        
       ผู้ปกครอง และบุคลากรของโรงเรียน              
       ที่มีต่อสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน              
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
 
 
 
 

              

 
 

๑๑ 



 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย ที่มา 

ตัวชี้วดั 
โครงการ/ กิจกรรม/ ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป ี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔         
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

ปรับระบบการบริหารจัดการและ             
การจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ยุคดิจิตอล             
 
เป้าประสงค ์

            

๑.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการ  และ             
    บริการที่มปีระสิทธิภาพตามหลักการบริหาร             
     กจิการบา้นเมืองที่ด ี             
๒. เสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรทุกระดับ             
    มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงาน               
    แบบมืออาชีพ               
 
กลยุทธ์ 

              

๑.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ๑.  จ านวนครั้งการประชุมที่ เปิด  ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๗-๑๐ สธ.มร.ป. ๑.  กิจกรรมประชุมประจ าเดือน - - - - - - ทุกฝ่ายร่วมกัน 

     เพื่อการบริหารจัดการและบริการ      โอกาสให้ครู เจ้าหน้าที่และ            และตามวาระส าคัญต่าง ๆ       

๒.  พัฒนาระบบการวางแผนแบบครบวงจร ( PDCA )      นักเรียนได้มีส่วนร่วม  ในการ       ๒.  กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ - - - - - - งานวัดและ 

๓.  พัฒนามาตรฐานการให้บริการข้อมูลและ       แสดงความคิดเห็น            ของบุคลากรในหน่วยงาน        ประเมินผล 

     ขา่วสาร ๒.   ร้อยละของความพึงพอใจที ่ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๐-๑๐๐ สธ.มร.ป. ๓.  โครงการเสริมขวัญและ   
     ก าลังใจ 

๕๐,๐๐๐ ๕๓,๐๐๐ ๕๖,๑๘๐ ๕๙,๕๕๐ ๒๑๘,๗๓๐ -  ฝ่ายสวัสดิการ 

๔. สร้างพลังร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ       บุคลากรมีต่อการบริหารจัดการ       ๔.  โครงการพัฒนาบุคลากร ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๗๗๐,๐๐๐ ๕,๐๕๖,๒๐๐ ๕,๓๕๙,๕๗๒ ๑๙,๖๘๕,๗๗๒ -  ฝ่ายนโยบาย 

๕. จัดการด้านงบประมาณเข้าสู่ระบบงบประมาณ       ภายในโรงเรียน                และแผน 

     แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร ์ ๓.   ร้อยละความพึงพอใจของการ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๐-๑๐๐ สธ.มร.ป. ๕.  กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ - - - - - -  งานสารสนเทศ 

๖. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ       ได้รับบริการจากโรงเรียน            ของผู้ปกครอง       

๗. เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ   
    บุคลากร 
๘. ส่งเสริม การจัดการความรู้ (KM)  เพือ่พัฒนา   
     สูก่ารเป็นองค์การแห่ง การเรียนรู้  (LO) 
 
 

๔.   จ านวนระบบงานที่สามารถลดขั้นตอน    
      และระยะเวลาการให้บริการ 

๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ สธ.มร.ป.        

 
 

๑๒ 



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย ที่มา 

ตัวชี้วดั 
โครงการ/ กิจกรรม/ ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป ี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

 ๕.   ร้อยละของครูที่ปฏิบัติงานได้ตาม ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๙๖-๙๙ สธ.มร.ป.  
 
 
 
    ๖.  โครงการศึกษาดูงานไทยและ   
         ต่างประเทศ 

      
 
 

 
- ฝ่ายนโยบาย   
  และแผน 
 

       เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู            
 ๖.   ร้อยละของครูที่ประพฤติปฏิบัต ิ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๓-๙๖ สธ.มร.ป.      
       ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูจนถือ            
       เป็นแบบอย่างได้        ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๓๐๐,๐๐๐ ๕,๖๑๘,๐๐๐ ๕,๙๕๕,๐๘๐ ๒๑,๘๗๓,๐๘๐ 

 ๗.   อัตราสว่นของครูต่อนักเรียน ๑/๑๒ ๑/๑๒ ๑/๑๒ ๑/๑๒ - สธ.มร.ป.      

 ๘.   ร้อยละของครูที่สอนตรงตามสาขาวิชา ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สธ.มร.ป.      

         ที่มีความถนัด            

 ๙.    ค่าเฉลี่ยคาบการสอนต่อสัปดาห์       ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ สธ.มร.ป.        
 ๑๐. ร้อยละของครูที่มีขวัญก าลังใจใน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สธ.มร.ป.       ๗.    โครงการเสริมขวัญและก าลังใจ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๓๐๐,๐๐๐ ๕,๖๑๘,๐๐๐ ๕,๙๕๕,๐๘๐ ๒๑,๘๗๓,๐๘๐ - ฝ่ายนโยบาย 
       การท างาน                    บุคลากร        และแผน 
 ๑๑. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถใช้ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สธ.มร.ป.        
       คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานของ              
       ตนได ้            ๘.  โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ๑,๑๒๓,๖๐๐ ๑,๑๙๑,๐๑๖ ๔,๓๗๔,๖๑๖ - ฝ่ายวิชาการ 
 ๑๒. จ านวนชั่วโมงการอบรมของ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ สธ.มร.ป.           ความรู้แก่บุคลากรทั้งในและ      -  ฝ่ายนโยบาย 
        บุคลากรต่อคนต่อปี                 นอกหน่วยงาน         และแผน 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
 

๑๓ 



 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย ที่มา 

ตัวชี้วดั 
โครงการ/ กิจกรรม/ ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป ี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕         
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

การฝึกทักษะด้านอาชีพเพื่อ             
แก้ปัญหาความยากจน             
 
เป้าประสงค ์

            

๑.   โรงเรียนส่งเสริมการให้บริการวิชาการ             
     แก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ประชาชน             
    ได้รับความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต             
 
กลยุทธ์ 

            

๑.  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ ๑.  จ านวนโครงการ/กจิกรรมที ่ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ สธ.มร.ป. ๑.  โครงการสอนทางไกลผา่นดาวเทยีม ๕๐๐๐,๐๐๐ ๕๓๐,๐๐๐ ๕๖๑,๘๐๐ ๕๙๕,๕๐๘ ๒,๑๘๗,๓๐๘ - ฝ่ายวิชาการ 
     ประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็ง      ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและ             - ฝ่ายนโยบาย 
     แก่ชุมชน      สังคม 

 
              และแผน 

 ๒.  จ านวนครั้งที่มีการถ่ายทอดการ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ สธ.มร.ป. ๒.  โครงการโรงเรียนต้นแบบ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๗๑๐,๐๐๐ ๓,๙๓๒,๖๐๐ ๔,๑๖๘,๕๕๖ ๑๕,๓๑๑,๑๕๖ - ฝ่ายวิชาการ 
      สอนทางไกล เพื่อบริการแก่ชุมชน             - คณะกรรมการ 
      และสังคม              โรงเรียนต้นแบบ 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
 

๑๔ 



 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย ที่มา 

ตัวชี้วดั 
โครงการ/ กิจกรรม/ ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป ี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ ๖          
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้              
เพื่อสร้างจริยธรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม             
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม             
             
เป้าประสงค ์             
๑.  โรงเรียนมีบทบาทในการธ ารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์             
     ของชาติด้วยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม             
     ประเพณีอันดีงามของไทยตลอดจนการอนุรักษ์               
     สิ่งแวดล้อม                
               
กลยุทธ ์               
๑.  ส่งเสริมการท านุบ ารุง ๑.  จ านวนโครงการ/กจิกรรมส่งเสริม ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๑๖-๑๙ สธ.มร.ป.        
     ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และอนุรักษ์    
     สิ่งแวดล้อมประเด็น 

     การอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
      และประเพณีของไทย 

          ๑.   โครงการด้านการอนุรักษแ์ละ     
          ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ 

๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๗๗๐,๐๐๐ ๕,๐๕๖,๒๐๐ ๕,๓๕๙,๕๗๒ ๑๙,๖๘๕,๗๗๒ -  ทกุฝ่าย  
   รวมกัน 

                  ประเพณีไทย       
 ๒.   ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ สธ.มร.ป.        
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 
 

๑๕ 



 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย ที่มา 

ตัวชี้วดั 
โครงการ/ กิจกรรม/ ผลผลิต 

วงเงินงบประมาณป ี หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗         
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ             
พัฒนาการศึกษา             
 
เป้าประสงค์ 

            

๑.  โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้ปกครอง             
     และชุมชนมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน             
     ของโรงเรียน             
 
กลยุทธ ์

            

๑.  สานสัมพันธ์โรงเรียน บ้าน และชุมชน ๑.  จ านวนข้อร้องเรียนของนักเรียน/ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑ ๑๑ สธ.มร.ป. ๑.   โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ปกครอง      - ฝ่ายวิชาการ 
          ผู้ปกครองที่มีต่อการให้บริการของ       ๒.   โครงการวันนัดพบผู้ปกครอง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๑๘,๐๐๐ ๓๓๗,๐๘๐ ๓๕๗,๓๐๔ ๑,๓๑๒,๓๘๔ - หนว่ยวัดและ 
      โรงเรียน       ๓.   กิจกรรมส ารวจความพึงพอใจ        ประเมินผล 
 ๒.  ร้อยละของผู้ปกครองที่พึงพอใจ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๑-๙๔ สธ.มร.ป.       ของผู้ปกครอง       
      และยอมรับคุณภาพของนักเรียน              
               
               
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 

              

               
               
               

 
 

๑๖ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 



 
 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  

(ฝ่ายประถม) 
(SWOT  Analysis ) 

 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 



 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) 
 
 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) ได้ตระหนักถึงปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีเป็นสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
(Stakeholders)   ซึ่งอาจมีผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบต่อแนวทางการพัฒนาของโรงเรียน    จึงจ าเป็นท่ีโรงเรียนต้องมีหลักเกณฑ์และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อให้
สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังนี้เพื่อความอยู่รอด (Survive)  และความเจริญก้าวหน้า (Growth) ของโรงเรียน 
 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อระดมสมอง (Brain Storming) บุคลากรทุกระดับ เพื่อปรับปรุงและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยเสนอประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกด้าน    ซึ่งได้สรุปเกี่ยวกับ
จุดอ่อน จุดแข็ง  โอกาส และอุปสรรค ของโรงเรียนหลายประการ ดังนี้ 
 

1.  สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร 
     จุดแข็ง  ( Strength) 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  
2. มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่เสมอ 
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาและความถนัด 
4. มีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ตรงตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน       
5. มีการจัดกิจกรรมและวัตกรรมท่ีหลากหลาย  และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
6. มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
7. เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ  และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากร 
8. บุคลากรมีความรักและสามัคคีกันภายในองค์กร  ท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
9. มีอาคารและสถานท่ีพร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
10. มีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  และการพัฒนาการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมอย่างพอเพียง  
 

๑๙ 



 
จุดอ่อน  ( Weakness ) 
1. นักเรียนยังขาดระเบียบวินัย  เช่น  การมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  การใช้ค าพูดที่สุภาพ   
2. นักเรียนยังขาดความตระหนักในการประหยัดพลังงาน 
 
 
2.  สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร 
     โอกาส  ( Opportunity ) 
1. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน  จึงท าให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. การประกันคุณภาพทางการศึกษาท้ังภายใน  ภายนอก  ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
3. ท่ีตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย   
4. ชื่อเสียงของโรงเรียนท่ีเป็นท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไปโดยมีภาคเอกชนได้ให้ความสนใจ 
 
 
     ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม  ( Threats ) 
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  อันส่งผลให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม 
2. มลพิษทางเสียง และอากาศจากแหล่งชุมชนรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน  
3. การได้รับเอกสารจากหน่วยงานภายนอกท่ีล่าช้า   
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายสูง 
 
 
 
 

๒๐ 



ค าอธิบายสภาพแวดลอ้มที่มีผลตอ่องค์กร 
 
 
สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร 
จุดแข็ง  ( Strength) 
 
1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

ค าอธิบาย 
      จากการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง และมีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาพัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียนในทุกด้าน 
 
2.  มีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่เสมอ 
ค าอธิบาย 
     มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ผู้บริหารสถานศึกษา เช่น การนิเทศ       การสอน  การพิจารณาขั้นเงินเดือน การประเมินประจ าปี การ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยผู้บริหาร เพ่ือนครู นักเรียน และผู้ปกครอง เป็นประจ าทุกปี  
 
3.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาและความถนัด   
ค าอธิบาย 
   บุคลากรทางด้านการศึกษามีวุฒิทางการศึกษาที่ตรงกับสายงานที่สอนโดยมีวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้     อีกท้ังบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนมีวุฒิการศึกษา
ที่เหมาะสมกับหน้าที ่
 
 

4.  มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  ตรงตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 

ค าอธิบาย 

โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมชมรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
 
 
 

๒๑ 



5.  มีการจัดกิจกรรมและนวัตกรรมที่หลากหลาย และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  
ค าอธิบาย 

โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้จัดท าสื่อประกอบการสอน รวมถึงการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ CAI การดึงข้อมูลและการใช้อินเตอร์เน็ต การดูสารคดีวีดีทัศน์ การปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่
รวมทั้งการพัฒนาการสอนทุกปี 
 
 

6.  มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมอยู่เสมอ   
ค าอธิบาย 

โดยโรงเรียนจัดอบรม การสัมมนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งโรงเรียนจัดเอง และส่งบุคลากรออกไปยังหน่วยงานต่างๆ 
 
7.  เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ  และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากร 
ค าอธิบาย 

โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยไม่มีข้อจ ากัดของระยะเวลาในการท างานในหน่วยงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยรามค าแหงได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลาการ 
 
8.  บุคลากรมีความรักและสามัคคีกันภายในองค์กร  ท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ค าอธิบาย 

ซึ่งได้มาจากการประเมินผลการท างานในโครงการต่างๆ ร่วมกัน และโรงเรียนมีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนความสัมพันธ์ของบุคลาการในองค์กร เช่น โครงการเสริมขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรโครงการสายสัมพันธ์  ฉันท์มิตร
สาธิตประถมเป็นประจ าทุกปี 
 
9.  มีอาคารและสถานที่พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียน 
ค าอธิบาย 

โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมีแหล่งการเรียนรู้ และแหล่งค้นคว้าที่เพียงพอ และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน สามารถรองรับจ านวนนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
 
10.  มีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  และการพัฒนาการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมอย่างพอเพียง   
ค าอธิบาย 

โรงเรียนจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษา  และจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น วัสดุส านักงาน หนังสือ และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ 
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จุดอ่อน  ( Weakness ) 
1.  นักเรียนบางส่วนขาดระเบียบวินัย เช่น การมีสัมมาคารวะ ต่อผู้ใหญ่ การใช้ค าพูดที่สุภาพ 
ค าอธิบาย  
  จากผลการประเมิน สมศ. มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบวินัยของนักเรียน และโรงเรียน  จัดโครงการสัปดาห์มารยาทไทย แต่ระยะเวลายังไม่สม่ า เสมอ เสนอแนะว่าควรมีการอบรมเรื่องมารยาทอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอในทุกเช้า ตอนเข้าแถว และควรท าโครงการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและครูทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระเบียบวินัยของนักเรียน  
 

2.  นักเรียนยังขาดความตระหนักในการประหยัดพลังงาน 
ค าอธิบาย  
  จากผลการประเมิน สมศ. และการสังเกตจากครูมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนักเรียนยังขาดความตระหนักในการประหยัดพลังงาน และทรัพยากร เช่น การปิด-เปิด ไฟและเครื่องปรับอากาศ ในช่วงพักรับประทาน
อาหารกลางวัน และอีกท้ังการใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างคุ้มค่า ฯลฯ  จึงมีข้อเสนอแนะว่า ให้โรงเรียนจัดโครงการเกี่ยวกับการลดและการใช้พลังงาน (พลังงานหาร2) 
 

สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กร 
โอกาส  ( Opportunity ) 
1.  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนจึงท าให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ   
ค าอธิบาย 
 จากการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมและจากโครงการนัดพบผู้ปกครอง และโครงการป ฐมนิเทศพบว่าผู้ปกครองมากกว่า ร้อยละ 80  เข้าร่วม
โครงการ 
 

2.  การประกันคุณภาพทางการศึกษาทั้งภายใน  ภายนอกท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้การด าเนินงานของโรงเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ค าอธิบาย 
       โรงเรียนได้น าข้อเสนอแนะจาก สมศ. (ภายในและภายนอก) โรงเรียนจึงน าข้อเสนอแนะมาพัฒนาตลอดเวลา 

 

3.  ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย   
ค าอธิบาย 
     ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย  เช่น วัด อนามัย สถานีต ารวจ โรงพยาบาล ไปรษณีย์ ศูนย์การค้า  การกีฬาแห่งประเทศไทย ฯลฯ ซึ่งท าให้นักเรียนมีโอกาสใน
การค้นคว้าศึกษา 
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4.  ชื่อเสียงของโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปโดยมีภาคเอกชนได้ให้ความสนใจ 
ค าอธิบาย 
 การศึกษา ดูงาน ฝึกงาน ท าวิจัย และเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ 
 
ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม  ( Threats ) 
1.  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองอันส่งผลให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม   
ค าอธิบาย 
 สภาพของสังคม ข่าวสาร เทคโนโลยี เกม ภาพยนตร์ ต่างๆ ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ท าให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่มีคว ามเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้นักเรียนอยู่กับสื่อมากกว่า
ครอบครัว 
 
2.  มลพิษทางเสียง และอากาศจากแหล่งชุมชนรอบๆ บริเวณโรงเรียน   
ค าอธิบาย 
 โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนท าให้ได้รับฝุ่นละอองและเสียงรบกวนจากการจราจร 
 
3.  การได้รับเอกสารจากหน่วยงานภายนอกที่ล่าช้า 
ค าอธิบาย 
  ข้อมูลข่าวสารจากภายนอกส่งเอกสารมาต้องผ่านหลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ท าให้ล่าช้าในการได้รับข่าวสารข้อมูล 
 
4.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีค่าใช้จ่ายสูง 
  ค าอธิบาย 
  ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนสาธิต มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลมอบให้  
(1,900 บาท/คน/เทอม) จึงท าให้โรงเรียนมีปัญหาในการจัดเก็บค่าเล่าเรียน เพราะค่าใช้จ่ายของนักเรียนสาธิตประมาณ 30,000 บาท/คน/ปี 
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