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หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็นส่วนราชการระดับภาควิชาซึ่งจัดการเรียนการสอนในระ ดับขั้นพื้นฐาน
ดังนั้ นเพื่อให้ การดาเนิน งานเป็น ไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ล จึงดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคาแหงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุประสงค์ต่อไป

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (SWOT Analysis)
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีการพัฒนาหลักสูตรมีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน
2. มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ และการคิดสร้างสรรค์
3. มีหลักสูตรการสอนให้เลือกทั้งแบบไทย และหลักสูตร English Program
4. มีการสร้างภาคีกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหงเพื่อส่งเสริมผู้เรียนเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ (โครงการโอลิมปิก)
5. มีการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้ผู้ เรียนฝึกการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
6. มีบุคลากรผู้สอนมีความสามารถทางวิชาการ และด้านการคิดสร้างสรรค์
7. มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากมาย เพราะผู้เรียนมีคุณภาพ
8. โรงเรียนได้รับการสนับสนุน ด้านงบประมาณที่เพียงพอ และมีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีระบบติดตามประเมินผล
9. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน
10. โรงเรียนมีความพร้อม ด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร รวมถึงสื่อการสอน
11. นักเรียนมีความพร้อมทางด้านสติปัญหา และมีทักษะทางานเป็นทีมเช่นการทางานขององค์กรนักเรียน สภานักเรียน
12. มีบุคลากรที่มีวุฒิทางทางวิชาการกและมีคุณวุฒิ
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. อยู่ในกากับของสางานการอุดมศึกษา โดยใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย จึงทาให้
ดาเนินงานต้องอยู่บนกฎเกณฑ์ที่ต่างแบบกัน
2. การจัดการเรียนการสอนที่มีผู้เรียนแต่ละห้องจานวนกว่า ๔๐ คนมากเกินไปทาให้การควบคุมดูแลเด็กไม่ทั่วถึง
3. เวลาในการเรียนการสอนน้อยไปเนื่องจากบุคลากรทุกคนต้องมีภารกิจเป็นกรรมการคุมสอบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหงด้วย
4. ระบบบริหารบุคลากรของโรงเรียนไม่สามารถครอบคลุมความก้าวหน้าและสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากรสายงบรายได้และงบเงินทุนทาให้บุคลากร
ลาออกและต้องรับใหม่บ่อยครั้ง
5. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีอานาจการบริหารสูงสุดเพราะอยู่ในกากับของคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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6. ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนมาจากการเลือกตั้งดังนี้จึงต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารตามวาระ ซึ่งทาให้ระบบการทางานต้องปรับเปลี่ยนไปตามนโยบาย
ซึง่ แต่ละชุดจะมีแนวทางการทางานที่ไม่เหมือนกันทาให้ต้องมีการปรับเปลีย่ นวิธกี ารทางาน
7. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ และทักษะด้าน การนาเทคโนโลยี มาประยุกต์
8. คณะผู้บริหารมีการบริหารงานตามกาหนดระยะเวลาที่แต่งตั้ง
9. แผนงานที่วางไว้บางแผนงานไม่ได้นาไปปฏิบัติจริง
โอกาส (Opportunities)
1. มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพราะอยู่ในการกากับและดูแลของรัฐบาล รัฐบาลให้เงินอุดโครงการเรียนฟรี 15 ปีกับผู้ปกครอง
2. มี พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
3. ได้รับการส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทย
4. แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร พ.ศ. 2545-2549 รองรับ
5. มีการประกันคุณภาพทางการศึกษา มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และจากภายนอก
6. นาระบบเทคโนโลยี และการสื่อสารจากภายนอกมาใช้ในโรงเรียน ทาให้สามารถสื่อสารส่งข้อมูล ข่าวสารให้กับผู้ปกครองได้รวดเร็วและทันเหตุ การณ์
ยิ่งขึ้น
ข้อจากัด/ภัยคุกคาม (Threats)
1. ระบบบริหารงานราชการทาให้การบริหารงานขาดความคล่องตัวล่าช้าไม่ทันการณ์
2. ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่าทาให้ผู้เรียนสมัครเข้าสอบแข่งขันน้อยลงโรงเรียนจะคัดเลือกผู้เรียนได้น้อยลง
3. มีคู่แข่งที่เป็นสถานศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วยกันและสถานศึกษาที่เปิดเพิ่มใหม่มีมากขึ้น
4. มีคู่แข่งที่เป็นสถานศึกษาในเขตพื้นที่เดียวกัน

TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
รามคาแหง
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จุดแข็ง (Strengths)
1. มีการพัฒนาหลักสูตรมีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการและ
ปัจจัยภายใน ความสามารถของผู้เรียน
2. มีการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพือ่ พัฒนาให้ผู้เรียนมีทกั ษะ และ
การคิดสร้างสรรค์
3. มีหลักสูตรการสอนให้เลือกทั้งแบบไทย และหลักสูตร English Program
4. มีการสร้างภาคีกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคาแหงเพื่อส่งเสริม
ผู้เรียนเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ (โครงการโอลิมปิก)
5. มีการจัดกิจกรรมให้กับผูเ้ รียนทุกระดับชัน้ เพือ่ ให้ผู้ เรียนฝึกการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
6. มีบุคลากรผู้สอนมีความสามารถทางวิชาการ และด้านการคิดสร้างสรรค์
7. มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกั ของบุคคลทัว่ ไปมากมาย เพราะผูเ้ รียนมีคุณภาพ
8. โรงเรียนได้รับการสนับสนุน ด้านงบประมาณทีเ่ พียงพอ และมีการบริหาร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีระบบติดตามประเมินผล
9. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน
10. โรงเรียนมีความพร้อม ด้านเทคโนโลยี และการสือ่ สาร รวมถึงสื่อการสอน
11. นักเรียนมีความพร้อมทางด้านสติปัญหา และมีทกั ษะทางานเป็นทีมเช่นการ
ทางานขององค์กรนักเรียน สภานักเรียน
12. มีบุคลากรที่มีวฒ
ุ ิทางทางวิชาการกและมีคุณวุฒิ

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunities)

กลยุทธ์ ( S + O )
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จุดอ่อน (Weaknesses)
1. อยู่ในกากับของสางานการอุดมศึกษา โดยใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพของ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย จึงทาให้
ดาเนินงานต้องอยู่บนกฎเกณฑ์ทตี่ ่างแบบกัน
2. การจัดการเรียนการสอนที่มีผเู้ รียนแต่ละห้องจานวนกว่า ๔๐ คนมาก
เกินไปทาให้การควบคุมดูแลเด็กไม่ทั่วถึง
3. เวลาในการเรียนการสอนน้อยไปเนื่องจากบุคลากรทุกคนต้องมีภารกิจ
เป็นกรรมการคุมสอบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคาแหงด้วย
4. ระบบบริหารบุคลากรของโรงเรียนไม่สามารถครอบคลุมความก้าวหน้า
และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากรสายงบรายได้และงบเงินทุนทาให้
บุคลากรลาออกและต้องรับใหม่บ่อยครั้ง
5. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีอานาจการบริหารสูงสุดเพราะอยู่ในกากับของ
คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
6. ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนมาจากการเลือกตั้งดังนี้จึงต้องมีการเปลี่ยนตัว
ผู้บริหารตามวาระ ซึ่งทาให้ระบบการทางานต้องปรับเปลี่ยนไปตาม
นโยบาย ซึ่งแต่ละชุดจะมีแนวทางการทางานที่ไม่เหมือนกันทาให้ตอ้ งมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธกี ารทางาน
7. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ และทักษะด้าน การนาเทคโนโลยี มา
ประยุกต์
8. คณะผู้บริหารมีการบริหารงานตามกาหนดระยะเวลาที่แต่งตัง้
9. แผนงานทีว่ างไว้บางแผนงานไม่ได้นาไปปฏิบัติจริง
กลยุทธ์ ( W + O )

หน้า 4

1. มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพราะอยู่ในการกากับและดูแลของรัฐบาล รัฐบาลให้เงินอุด
โครงการเรียนฟรี 15 ปีกับผู้ปกครอง
2. มี พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
3. ได้รับการส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบราชการไทย
4. แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร พ.ศ. 2545-2549 รองรับ
5. มีการประกันคุณภาพทางการศึกษา มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และจาก
ภายนอก
6. นาระบบเทคโนโลยี และการสื่อสารจากภายนอกมาใช้ในโรงเรียน ทาให้สามารถ
สื่อสารส่งข้อมูล ข่าวสารให้กับผู้ปกครองได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์ยิ่งขึ้น

1. สร้างและประกันโอกาส การเข้าถึงบริการการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา

1. ส่งเสริมการจัดบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน/สังคม และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. ปรับปรุงระบบบริหารงานให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการศึกษา

ภัยคุกคาม หรือ ข้อจากัด (Threats)
1. ระบบบริหารงานราชการทาให้การบริหารงานขาดความคล่องตัวล่าช้าไม่ทนั การณ์
2. ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่าทาให้ผเู้ รียนสมัครเข้าสอบแข่งขันน้อยลงโรงเรียนจะคัดเลือก
ผู้เรียนได้นอ้ ยลง
3. มีคู่แข่งที่เป็นสถานศึกษาสาธิตมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วยกันและสถานศึกษาที่เปิด
เพิ่มใหม่มีมากขึน้
4. มีคู่แข่งที่เป็นสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีเ่ ดียวกัน

กลยุทธ์ ( S + T )
1. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมคุณธรรม/ศีลธรรมในโรงเรียน

กลยุทธ์ ( W + T )
1. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นต้นแบบและผู้นาด้านการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ปรัชญา (Philosophy)
อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ

อัตลักษณ์
เรียนรู้อย่างมีความสุข

เอกลักษณ์
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม

พันธกิจ
1)
2)
3)
4)

ร่วมมือและประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีความรู้คู่คุณธรรม
ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการที่ดี เป็นตัวอย่างแก่สถานศึกษาทั่วไป
ผลิตและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือและประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิต
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา (ความร่วมมือกับ ศษ/ ความสาเร็จของการรับนักเรียน)
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 3 ศิลปวัฒนธรรม ปลูกผังค่านิยมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาและให้บริการวิชาการแก่ประชาชน
เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ และกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน การสอน และการบริการทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพบุคลาการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายใน

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (Strategy Map)
วิสัยทัศน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นต้นแบบ และผู้นาด้านการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรูค้ ู่คุณธรรม

อและประสานงานกั
2. าแหง
การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
แผนปฏิบัติรประเด็
าชการนยุ5ทปีธศาสตร์
พ.ศ. 25591. -ความร่
2563วมมื
โรงเรี
ยนสาธิตมหาวิบทคณะ
ยาลัยรามค
ศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาผูเ้ รียน
ให้มีคุณภาพ

การพัฒนาและให้บริการวิชาการแก่
ประชาชน

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้
มาตรฐาน
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แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)
วิสัยทัศน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นต้นแบบและผู้นาด้านการจัดการศึกษาให้ผเู้ รียน มีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม
พันธกิจ

1. ร่วมมือและประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีความรู้คู่คณ
ุ ธรรม
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รูปแบบการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 3.2559
- 2563
โรงเรี
นสาธิ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผลิตและพั
ฒนาผู
เ้ รียยนให้
มีคณ
ุ ตภาพตามมาตรฐานการศึ
กษาชาติ
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ความร่วมมือและประสานงานกับคณะศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนได้รบั โอกาสทางการศึกษาทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาทีไ่ ด้มาตรฐาน และมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา
2. พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
4. ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังค่านิยมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาและ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน
ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาด้ า นการวิ จั ย และการบริ ก าร 1. ระบบบริหารมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
วิชาการ และกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ผู้รบั บริการ
กลยุทธ์
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนั บสนุนการวิจัยเพื่อพั ฒ นารูปแบบการเรียน 1. เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
การสอน และการบริการทางวิชาการ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายใน

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
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1. โครงการประชาสัมพันธ์รบั นักเรียนใหม่
2. ร่วมมือและประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์เพื่อผลิตบัณทิต
3. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
4. โครงการพัฒนาทางวิชาการ
5. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และปลูกฝังค่านิยมไทย
6. กิจกรรมประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย
2. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

1. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการรณรงค์ต้านสิ่งเสพติด และส่งเสริมสุขภาพ
3. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
4. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
5. แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)
หน่วย:ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
2559 2560 2561 2562 2563

ที่มา
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต
ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

วงเงินงบประมาณปี
2559
2560
2561
2562
2563
นอก
นอก
นอก
นอก
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม. นอก

รวม
งปม. นอก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

งปม.

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1
ความร่วมมือและประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์
เพื่อผลิตบัณฑิต
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับ
โอกาสทางการศึกษา
ทั่วถึงมีคุณภาพและ
เสมอภาค
กลยุทธ์
1. สร้างความเสมอภาค
และความเป็นธรรม
ทางการศึกษา

1. ร้อยละของจานวน
นักเรียนใหม่ตามแผน
(การศึกษาขัน้ พื้นฐาน)

80

85

85

90

90

มร.

1. โครงการประชาสัมพันธ์
รับนักเรียนใหม่ของ
โรงเรียนสาธิต มร.

85

85

85

90

90

สธ.
ม.ร.

1. โครงการพัฒนาผู้เรียน
จานวน

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.10

-

0.50 งานบริการ
การศึกษา

เป้าประสงค์
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษา
ได้รับการศึกษาที่ได้
มาตรฐานและมี
คุณภาพ
กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
1. ร้อยละของจานวน
ตามศักยภาพ มีคุณภาพ
โครงการพัฒนา
ตามมาตรฐาน
ผู้เรียน
การศึกษา

...
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ที่มา
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

2559

2560

วงเงินงบประมาณปี
2561
2562

2563

รวม

หน่วย:ล้านบาท
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน้า 11

2559 2560 2561 2562 2563

งปม.

นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

นอก
งปม.

2. ส่งเสริมและพัฒนาทาง
วิชาการ

3. รักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ปลูกฝังค่านิยมไทย
และอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัยเพื่อการพัฒนา
และให้บริการวิชาการ
แก่ประชาชน
เป้าประสงค์ที่ 1
เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้าน
การวิจัยและการบริการ
วิชาการ และกลุม่
เป้าหมายมีความพึงพอใจ

...
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

หน่วย:ล้านบาท
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
2559 2560 2561 2562 2563

ที่มา
ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม/
ผลผลิต

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

วงเงินงบประมาณปี
2559
2560
2561
2562
2563
รวม
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
นอก
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.
งปม.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนการ
วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การเรียน การสอน
และการบริการ
ทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1
ระบบบริหารมีคุณภาพ
และมาตรฐานเป็นที่ยอม
รับของผูร้ ับบริการ
กลยุทธ์
1. เพิ่มศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา

2. เพิ่มประสิทธิภาพ
การประกันคุณภาพ
ภายใน

...

แนวทางการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่ภาคปฏิบัติ
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง

หน้า 13

การบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ. 2559 – 2563 จะเน้นที่การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการนาแผนไปเป็นแนวทางในการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีคณะกรรมการประสานงานและติดตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และของหน่วยงานที่ประกอบด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทุกระดับรับผิดชอบในการบริหารแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่สอดคล้อง
กับการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการ ดังนี้
1. แปลงแผนสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
2. ปรับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

การติดตามประเมินผล
ให้มีการติดตามและรายงานผลการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
เพื่อตอบสนองพันธกิจ ปรัชญา และวิสัยทัศน์ โดยการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามที่กาหนดต่อคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ตามลาดับ

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ภาคผนวก

Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคาแหง
เป้าประสงค์
1. นั ก เรี ยน นั ก ศึก ษา ทุ ก กลุ่ ม ได้ รั บโอกาสทางการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ตามสิทธิที่กาหนดไว้
2. กาลังคนระดัแผนปฏิ
บกลางและระดั
บมีคุณภาพ5 มาตรฐาน
น
บัตบิรสูาชการ
ปี พ.ศ.สามารถแข่
2559 -งขั2563
ได้ในระดับสากล
3. ประชาชนได้รับความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ผลงานการศึกษาและวิจัย เพื่อบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
ได้รับการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์

1 . ก า ร ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ
การแข่ ง ขั น โดยสร้ า งความ
เสมอภาคและความเป็นธรรม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงในการศึกษา
1. การเพิ่ ม และกระจายโอกาส
ทางการศึ ก ษาให้ แ ก่ ป ระชาชน
อย่างเท่าเทียม
2. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
และส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
ประเทศ

2. การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการ
แข่งขันและส่งเสริมการวิจั ย

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รบั การศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ

1. สร้ า งความเสมอภาคและความเป็ น
ธรรมทางการศึกษา
2. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า
หน้า 15
3. พัฒ นาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
4. พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการผู้มีส่วนได้เสีย

3. ผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มี
ความเข้มแข็งได้รับการเผยแพร่ไปใช้

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563)
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1 . ก า ร ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ
การแข่ ง ขั น โดยสร้ า งความ
เสมอภาคและความเป็นธรรม
ในการศึกษา

1. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รบั การศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ

แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนมหาวิทยาลัยรามคาแหง
กลยุทธ์

1. สร้ า งความเสมอภาคและความเป็ น
ธรรมทางการศึกษา
2. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า
3. พั ฒ นาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
3. ผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มี
2. การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการ
4. พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ความเข้มแข็งได้รับการเผยแพร่ไปใช้
แข่งแผนปฏิ
ขันและส่งบ
เสริัตมิรการวิ
จั ย 5 ประโยชน์
ต้องการผู
้มีส่วนได้ทเสียาลั
ย ยรามคาแหง
าชการ
ปี
พ.ศ.
ตมหาวิ
เพิ2559
่มขึ้น - 2563 โรงเรียนสาธิ
เพื่อพัฒนาประเทศ
5. ส่งเสริมความเข็มแข็งด้านการวิจัยของ
4. เพื่ อ น าศั ก ยภาพทางวิ ช าการ
บุคลากร
มาด าเนิ น การบริ ห ารวิ ช าการตาม
3. ก ารเพิ่ มและก ระจาย
6. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ความร่ ว มมื อ กั บ คณ ะ
ศึกษาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิต

2. การส่งเสริมและสนับสนุน
การวิ จัยเพื่ อการพัฒ นาและ
ให้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่
ประชาชน

เป้าประสงค์
1. ผู้ เ รี ย นทุ ก คนได้ รั บ โอกาสทาง
การศึกษาทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอ
ภาค
2. ผู้ เรี ย น ได้ รั บ ก ารศึ ก ษ าที่ ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัย
แ ล ะ ก าร บ ริ ก าร วิ ช าก าร แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
4. ระบบ บริ ห ารมี คุ ณ ภาพ และ

กลยุทธ์
1. สร้ า งความเสมอภาคและความเป็ น
ธรรมทางการศึกษา
2. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์เก่า
3. พัฒ นาหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
4. พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการผู้มีส่วนได้เสียหน้า 17
5. ส่งเสริมความเข็มแข็งด้านการวิจัยของ
บุคลากร
6. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประเด็นยุทธศาสตร์
1 . ก า ร ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ
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