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ค าน า 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการ ให้บรรลุเป้าหมายชองมหาวิทยาลัย ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์และกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จากงบมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2564  ดังนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนฯฉบับนี้ขึ้น  
เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานการก ากับติดตาม และประเมินผลงานตามตัวบ่งชี้ผลส าเร็จ  อันจะส่งผลต่อเป้าหมายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 
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             ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
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 หน้า 
บทที่ 1 แผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564................................................. 1 
        ความเป็นมา………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        ปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์........................................................................................................................................ ....................................................... 
        พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์............................................................................................................................................................ ......... 
        ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….. 
        โครงสร้างโรงเรียนสาธิต................................................................................................................ ......................................................................................  
บทที่ 2 โครงการแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)…………………………………………………………. 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น………………………………………………………………………………… 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ………………………………………………….. 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรม…………………………………………………………………………… 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล……………………….……………………………………………………………………. 
        ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  จากงบประมาณรายได้…………………………………………………………………………………………. 
        ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  จากงบประมาณรายได้โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สยามสิงคโปร์…………………………………… 
        ตารางที่ 3 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  จากงบประมาณแผ่นดิน………………………………………………………………………………………… 
บทที่ 3 แผนด าเนินโครงการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
บทที่ 4 การก ากับติดตาม............................................................………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       แนวทางการติดตามประเมินผล……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จ............................................................................................................................. ...........................................................        
ภาคผนวก……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
       ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนของมหาวิทยาลัย………………………………………………………………………………………………………………………. 

1 
2 
3 
5 
7 
9 
10 
13 
13 
13 
14 
16 
18 
19 
23 
31 
32 
32 
32 
34 
35 
37 

สารบัญ 



1 
 

บทที่ 1 
แผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
ความเป็นมา 

พ.ศ.2517 เร่ิมก่อตั้งโรงเรียนประถมสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อสอนบุตรหลานให้กับบุคลากรในสถานศึกษา เปิดระดับอนุบาลและ 
ประถม  อย่างละ 1 ห้อง โดยใช้อาคารหอพักมรกตหอพักบุศราคัม  และหอพักไพฑูรย์  

พ.ศ.2523 ย้ายมาอยู่ที่อาคารเรียน 3  (ตึก 3)  
พ.ศ. 2535 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ มาเป็นโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ได้ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และ

ขยายชั้นจากเดิม 1 ห้องเรียน  มาเป็น 2 ห้องเรียน ในทุกระดับชั้น   
พ.ศ. 2539 จัดสร้างอาคาร 1 หลัง  ส าหรับเป็นที่เรียนระดับอนุบาล 
พ.ศ. 2540 ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเป็นห้องปรับอากาศ  
พ.ศ. 2546 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ มาเป็นโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
พ.ศ. 2547 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  มาเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  จัดสร้างอาคาร เรียน 1 หลัง 5 ห้องเรียน  

และขยายชั้นเรียนจาก 2 ห้องเรียน   มาเป็น 3 ห้องเรียน 
พ.ศ. 2548 สร้างสถานที่ส าหรับรับประทานอาหาร 
พ.ศ. 2549 สร้างสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา 

  - สร้างห้องนิ่มส าหรับนักเรียนอนุบาล 
  - ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 

พ.ศ. 2550 เปิดการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  - ปรับปรุงสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียนมัธยมและสถานที่จอดรถโรงเรียน 

พ.ศ. 2551 ปรับปรุงระบบงานการเงิน  ธุรการ  และงานทะเบียน 
พ.ศ. 2552 -จัดท าแหล่งเรียนรู้  (Learn Square) 

   - พัฒนาระบบความปลอดภัยโดยใช้กล้องวงจรปิดบริเวณอาคาร 4 
พ.ศ. 2553 เปิดการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   -  จัดสร้างอาคารเรียน 6 ชั้นระดับอนุบาลและประถมศึกษา 
พ.ศ. 2558 นักเรียนระดับชัน้อนบุาลและชัน้ประถมศึกษายา้ยมาอาคาร 6 ชั้น 
พ.ศ. 2559 เปิดสอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเปน็เลิศวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
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พ.ศ. 2560 จัดสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์บริเวณสนามระดับมัธยมศึกษา 
   - เปิดสอนหลักสูตร English Program , Intensive English Program , Standard Program 

พ.ศ. 2561 -ปรับปรุงอาคารเรียน 4 
พ.ศ.2562 - เปิดแผนการเรียนมอลเตสเซอรี่,ระดับปฐมวัย จัดท าห้องคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา, ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา , 

จัดท าห้องเรียน STEM ระดับประถมศึกษา,ห้องเรียนดนตรีสากล,ห้องเรียน Robotics ระดับมัธยมศึกษา ,ปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, จัดท าห้อง Co – working 
Space ส าหรับครู และบุคลากร,ปรับปรุงระบบบ าบัดน าเสีย,ซ่อมแซมอาคาร 4 ส าหรับมัธยมศึกษา, ย้ายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปห้องเรียนเรียนที่อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์  
 
ปรัชญา : เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
     
อัตลักษณ์ : เชี่ยวชาญวิทย์ – คณิต ภาษาอังกฤษเก่งกล้า กิริยางามสง่า จิตอาสาเพื่อส่วนรวม 
 
วิสัยทัศน์   

โรงเรียนที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นของผู้ปกครองในพ้ืนที่ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ด้านการพัฒนานักเรียน ให้เป็นผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ส าหรับศตวรรษที่ 21   มีความส านึกในความเป็นพลเมืองดีและพร้อมเข้าสู่สากล 

พันธกิจ   
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่สร้างทักษะในศตวรรษที่ 21และประเทศไทย 4.0  
2. พัฒนาครูและบุคลากรเข้าสู่การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

 
เป้าประสงค์ 

1. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์กรสมัยใหม่ 
2. ครูจัดการเรียนการสอนแบบActive Learning  
3. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามมาตรฐานหลักสูตร 
4. นักเรียนใฝ่เรียนรู้ รับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ แบ่งบัน มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม 
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ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด หน่วยงานจัดเกบ็ข้อมูลตัวชี้วดั 

 เป้าประสงค์ที่ 1 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์กรสมัยใหม่ 
1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทีม่ีต่อการบริหารจัดการ
องค์กร 

ระดับ 4 - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ฝ่ายมัธยมศึกษา 
- ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ งานทะเบียนและวัดผล 

1.2 ร้อยละของความส าเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 100 ส านักงานผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

งานนโยบายและแผน 

เป้าประสงค์  2 ครูเปลี่ยนการสอนเป็นแบบ Active Learning 
2.1 จ านวนครั้งท่ีครไูดร้ับการพัฒนา ภาคเรยีนละ 

2 ครั้ง 
- ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

- รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 
- รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายมัธยมศึกษา 

งานวิชาการ 

2.2 จ านวนครูที่มผีลงานเชิงประจกัษ์ด้านการสอนแบบ Active Learning ร้อยละ 100 - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

- รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 
- รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายมัธยมศึกษา 

งานวิชาการ 

เป้าประสงค์ 3 นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานตามมาตรฐานหลักสูตร 
3.1 ร้อยละของหลักสูตรของแผนการเรยีนที่พัฒนาหรือปรับปรุงให้นักเรียนมี
ความรู้ตามมาตรฐานต่อหลักสูตรของแผนการเรยีนทั้งหมด 

ร้อยละ 80 - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

รองผู้อ านวยการ งานวิชาการ 

3.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการจดัการเรียนการสอนตาม
หลักสตูรของแผนการเรยีนของโรงเรียนที่ไดร้ับการเผยแพร่ ได้รับรางวัล 
ระดับจังหวดั ระดับภาค ระดับชาติ 

 10 ผลงาน - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

รองผู้อ านวยการ งานทะเบียนและวัดผล 

3.3 ร้อยละของค่าเฉลีย่คะแนนการสอบ O-Net/NTที่เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ2 - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

รองผู้อ านวยการ งานทะเบียนและวัดผล 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด หน่วยงานจัดเกบ็ข้อมูลตัวชี้วดั 

เป้าประสงค์ 4 นักเรียนใฝ่เรียนรู้ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย ซ่ือสัตย์ รู้จักแบ่งปัน มีจิตอาสา  เพ่ือส่วนรวม 
4.1 ระดับความส าเร็จของการปลกูฝังคุณลักษณะที่พึงประสงคส์ าหรับ
นักเรียน 
ระดับ 1 มีแผนงานและผู้รับผิดชอบชัดเจน 
ระดับ 2 มีการด าเนินงาน การสนบัสนุน ก ากับติดตาม 
ระดับ 3 มีการประเมินผล ยกย่องชมเชย 
ระดับ 4 นักเรียนมีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่ปลกูฝัง
มากกว่าร้อยละ 50 ของนักเรียนท้ังหมด 
ระดับ 5 มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ได้รับการเผยแพร่ รางวัล 

ระดับ 4 - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

- รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 
- รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายมัธยมศึกษา 

งานพัฒนาผู้เรียน 

 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล  
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กร 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับ 1  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0-1 - 0.49 
ระดับ 2  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0.15 – 2.49 
ระดับ 3  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 2.50 – 3.49 
ระดับ 4  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.50 – 4.49 
ระดับ 5  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.50 – 5.00 

จ านวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับจากการประกวดผลงานทางวิชาการ  ระดับภาค ระดับชาติต่อปี 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับ 1  จ านวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับระดับภาค/ระดับชาติ 1 เรื่อง 
ระดับ 2  จ านวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับระดับภาค/ระดับชาติ 2 เรื่อง 
ระดับ 3  จ านวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับระดับภาค/ระดับชาติ 3 เรื่อง 
ระดับ 4  จ านวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับระดับภาค/ระดับชาติ 4 เรื่อง 
ระดับ 5  จ านวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับระดับภาค/ระดับชาติ 5 เรื่อง 
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ระดับความส าเร็จการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณธรรมนักเรียน 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับ 1  ศึกษาศักยภาพ สภาพสังคมปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคตและความต้องการ  
ระดับ 2  ออกแบบกิจกรรมบูรณาการ เช่น กิจกรรมค่าย กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรมปลูกฝังบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมและเอกลักษณ์ไทย 
ระดับ 3  น ากิจกรรมไปใช้จัดการเรียนรู้ มีการก ากับติดตามนิเทศ 
ระดับ 4  นักเรียนมีโอกาสและเวทีน าเสนอผลงาน 
ระดับ 5  ประเมินความพึงพอใจ สะท้อนคิด และ Redesign สรุปรายงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ 
          กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 และไทยแลนด์ 4.0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้ปรับเปลี่ยนการสอนเป็นแบบ Active Learning 
   กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับเปลี่ยนการสอนสู่รูปแบบ Active Learning 
   กลยุทธ์ที่ 2.2 นิเทศการสอนแบบ Coaching 
   กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างชุมชนวิชาชีพ (Professional Learning Communities ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มข้น  
   กลยุทธ์ที่ 3.2 เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นภาษาอังกฤษ (English Programs) 
   กลยุทธ์ที่ 3.3 เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู และบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีนานาชาติ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
   กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น สอดรับทักษะในศตวรรษที่ 21และประเทศไทย 4.0 เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
   กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพสูงสุด 
 



6 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   กลยุทธ์ที่ 5.1  สร้างเสริมจิตอาสาเพื่อส่วนร่วม 
   กลยุทธ์ที่ 5.2  ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
   กลยุทธ์ที่ 5.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่ความเป็นพลเมืองดี 
     กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมทักษะชีวิตสู่แรงบัลดาลใจในอาชีพ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
1) โครงสร้างองค์กร 

 
 

       อธิการบดี  
        ผศ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 

 
 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                                         ดร.นารี  คูหาเรืองรอง 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  โรงเรียนสาธิต 
หลักสูตรนานาชาต ิ

 

ส านักงาน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ ที่ปรึกษาอธิการบด ี
นางราตรี  ตรีพรหม 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                                   
อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท ์

รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                                   
ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                                   
ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
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2) โครงสร้างการบริหาร 
 

               อธิการบดี  
            ผศ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 

 
 
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                                            ดร.นารี  คูหาเรืองรอง 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนสาธิตหลักสูตรนานาชาติ 
ดร.นันทรัตน์ ฝันเซียน 

กลุ่มงานสาระการเรียนรู ้
นายวุฒินันท ์ โชคอ านวย 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
มัธยมศึกษา 

     นายวุฒินันท์  โชคอ านวย 

กลุ่มงานสายชั้น 
นางสุกานดา แจ้งกัน 
นายสมพร  ค าแหน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
ปฐมวัยและประถมศกึษา 

     นายฉัตร  เจนชัย 
 

ส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

นายไพศาล  แสงจันทร ์ CEO 
Mr.Argus  Ang 

Principal 
Ms. Christina  Chan  

Thai Director 
Dr.Nantarat  Funchien  

คณะกรรมการอ านวยการ ที่ปรึกษาอธิการบด ี
นางราตรี  ตรีพรหม 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                                   

อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                                   

ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                                   

ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน 

   กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
  นางสาวสุรัสวดี มณีเนียม  
นางสาวณัฐญา ธรรมสมพงษ์ 

กลุ่มงานสาระการเรียนรู ้
นายฉัตร  เจนชัย 

กลุ่มงานการเงินและพัสด ุ
นางสาวขวญัฤทัย  สกุลเย็น 

ส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
นายฉัตร  เจนชัย 

กลุ่มงานอาคารสถานที ่

นายถนัด  บุญอิสระเสร ี

นายธรรมรัตน์ รูปคม 

กลุ่มงานสายชั้น 
นางสาวศิรินภา  พาท ี
นายวุฒินันท ์ โชคอ านวย 

 

กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
นายกันปธ์ิภัศ เขียวยันต ์
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บทที่ 2 

โครงการแผนปฏิบตัิการแผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ที ่10

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การผลติบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเ้ชิงผลติภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพือ่ให้ 1.6.1 โครงการบริหารจดัการโรงเรียนสาธิตเพือ่ให้ได้ 1.6.1.1 ร้อยละของบริหารจดัการโรงเรียนสาธิต ร้อยละ 90 1 กจิกรรมลูกเสือ Day Camp ระดับประถมศึกษาตอนต้นสู่การเป็น 26 ก.พ. 63 วธัญญา
ได้มาตรฐานสากล มาตรฐานสากล เพือ่ให้ได้มาตรฐานสากล พลเมืองดีและทัศนคติทีถ่กูต้องต่อชาติบ้านเมือง(พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน) 

2 กจิกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาที ่4 และ 6 สู่การเป็นพลเมืองดี 2-5 ก.พ. 63 นรินทร์
และทัศนคติทีถ่กูต้องต่อชาติบ้านเมือง(พฒันาผู้เรียน - แผ่นดิน)

3 กจิกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับมัธยมศึกษาปีที ่1 - 3 สู่การเป็น ก.พ. 64 ณัฐวุฒิ
พลเมืองดีและทัศนคติทีถ่กูต้องต่อชาติบ้านเมือง (พฒันาผู้เรียน - แผ่นดิน)

4 กจิกรรม วันสถาปนาลูกเสือเพือ่สร้างทัศคติทีถ่กูต้องต่อสถาบัน 1 ก.ค. 64 จริายทุธ
พระมหากษัตริย ์(พฒันาผู้เรียน -แผ่นดิน)

5 กจิกรรม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้า 25 พ.ย. 63 จริายทุธ
เจา้อยู่หัว เพือ่สร้างทัศคติทีถ่กูต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

6 กจิกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับอนุบาลโดยกระบวนการ Active ก.พ. 64 อรอมุา
learning (พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน)

7 กจิกรรม Project Approach ระดับอนุบาล (พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน) ก.พ. 64 ชติุมา
8 กจิกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที ่1-3 โดยกระบวน 3-5 ก.พ. 64 ชาญชยั

การ Active learning  (พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน)

9 กจิกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที ่4-6 โดยกระบวน 27-28 ม.ค. 64 สมพร
การ Active learning  (พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน)

10 กจิกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่1-3 โดยกระบวน ก.พ. 64 แพรวพรรณ
การ Active learning  (พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน)

11 กจิกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที4่-6 โดยกระบวนการ ม.ค. 64 นฤมล
Active learning (พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน)

12 กจิกรรม STEM Camp ระดับประถม (พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน) 14-18 ธ.ค. 63 วธัญญา
13 กจิกรรม STEM Robotic ระดับประถม (พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน) 25-29 ธ.ค. 63 นฤนาท
14 กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง พ.ย. 63 - ส.ค. 64 วธัญญา

(พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน)

15 จดัท าเอกสารการสอน ขอ้สอบ (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ต.ค. 63 - ส.ค. 64 วิยะดา
16 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ต.ค. 63 - ส.ค. 64 ไพศาล
17 จดัซ้ือเคร่ืองใชอ้นามัยนักเรียนอนุบาล (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 1พ.ย.63 -30 มี.ค.

64
สุรัสวดี

18 กจิกรรม จดัซ้ือยาและเวชภัณฑ์ และการดูแลการดูแลนักเรียน  พ.ย. 63 - ส.ค.64 บุษกร
(จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

19 กจิกรรม กฬีาสีภายและวันเด็กในระดับอนุบาล - ประถมศึกษา เพือ่เสริมสร้าง 10 ม.ค. 64 ณัฐกลู
ทักษะส าหรับนักเรียนในศตวรรษที ่21 (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
 ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564

กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)กลยทุธ์ โครงการ ตวัชั้วดั ค่าป้าหมาย
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20 กจิกรรม กฬีาสีภายในระดับมัธยมเพือ่เสริมสร้างทักษะส าหรับนักเรียน ก.พ. 64 น าพล
ในศตวรรษที ่21 (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

21 กจิกรรม การแขง่ขนักฬีาภายนอก เพือ่เสริมสร้างทักษะส าหรับนักเรียน ต.ค. 63 - ส.ค. 64 หัสนัย
ในศตวรรษที ่21(จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

22 กจิกรรม การแขง่ขนัทักษะทางวิชาการภายนอก(จดัการเรียนการสอน - ต.ค. 63 - ส.ค. 64 ศุภกร
แผ่นดิน)

23 กจิกรรมวันเจา้ฟา้วิชาการและธุรกจิจ าลองสู่การสร้างคุณค่าแห่งอาชพี 14 ก.พ. 64 วุฒินันท์
(จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

24 กจิกรรมสร้างสรรค์บูรณาการละครเวทีและงานราตรีสาธิต เม.ย. 64 สมพร
(จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

25 กจิกรรมปัจฉมินิเทศ (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) เม.ย. 64 อคัรพล
26 กจิกรรม วันสุนทรภูแ่ละวันภาษาไทยแห่งชาติ (จดัการเรียนการสอน - 26 มิ.ย. 64 จไุรรัตน์

แผ่นดิน)

27 กจิกรรมอา่นออก เขยีนได้ RT ป.1 (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ม.ค. - มี.ค. 64 ยพุนัธ์
28 NT ระดับประถมศึกษา (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ม.ค. - มี.ค. 64 สุภาวดี
29 กจิกรรม รับมือและด าเนินการสอบ O-NET ระดับประถม ม.ค. - เม.ย. 64 สมพร

(จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

30 กจิกรรม รับมือและด าเนินการสอบ O-NET ระดับมัธยม (จดัการเรียนการสอน - ม.ค. - พ.ค. 64 กณัป์ธิภัศ
 แผ่นดิน)

31 กจิกรรมทักษะทางวิชาการพฒันาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ พ.ย. 63 วัชรพล
 คณิตศาสตร์ สสวท (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

32 กจิกรรม Math Camp ระดับประถม (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 17 ก.ค. 64 อคัรพล
33 ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1-3 ม.ค. 64 เบญจวรรณ

 (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)
34 กจิกรรม Coding ระดับประถมศึกษา (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 18 - 22 ม.ค. 64 นฤนาท
35 ค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1-3 ก.พ. 64 มาริษา

 (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

36 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลส าหรับแผน การเรียนวิทยาศาสตร์ - ก.พ. 64 วิชดุา
คณิตศาสตร์ ม.6  (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

37 กจิกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 18 ส.ค. 64 ศันศนีย์
38 กจิกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน(จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 5 ก.พ.64 /16 ก.ค.64 ประเสริฐ, อริศรา

39 กจิกรรม วันคริสต์มาส  (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 25 ธ.ค. 63 วาสนา
40  กจิกรรม Chinese day (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 12 ก.พ. 64 ณัฏญา
41 กจิกรรม สุนทรียศิลป์ ป.1 - 4 EP (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 30 มิ.ย. 64 นารีรัตน์
42 กจิกรรม English Camp ป.1-4  EP (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 23- 27 ก.พ. 64 อนิทุอร
43 กจิกรรม VRU young Reading & Writing Camp EP ป.1-4 6 ส.ค. 64 ณัฐศาสตร์

(จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)
44 กจิกรรม Thai Camp Ep (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 30 ก.ค. 64 จั๊กจั่น
45 กจิกรรมพฒันาศักยภาพด้านการอา่น - เขยีนภาษาองักฤษ ป.1-3 English for 

IEP.
มี.ค. 64 วาสนา

(จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)
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46 กจิกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ป.1-3 IEP.(จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) มี.ค. 64 วาสนา
47 กจิกรรมพฒันาศักยภาพด้านการอา่น - เขยีนภาษาองักฤษ ป.4-6 มี.ค. 64 วุฒินันท์

English for IEP.  (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)     
48 กจิกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษบริการ ป.4-6 IEP. (จดัการเรียนการสอน- มี.ค. 64 วาสนา

แผ่นดิน)

49 กจิกรรมพฒันาศักยภาพด้านการอา่น - เขยีนภาษาองักฤษ ม.1-3 English for มี.ค. 64 จริาภรณ์
 IEP. (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

50 กจิกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษบริการ ม.1 IEP. (จดัการเรียนการสอน - มี.ค. 64 ณัฐวราพร
แผ่นดิน)

51 กจิกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษบริการ ม.2 IEP.(จดัการเรียนการสอน - มี.ค. 64 จรัิฐิติวัฒน์
แผ่นดิน)

52 กจิกรรม Drama Performance for IEP. ม.3 IEP. (จดัการเรียนการสอน - มี.ค. 64 จริาภรณ์
แผ่นดิน)

53 กจิกรรม English Camp ศิลป์-ภาษาองักฤษ ม.4-6 ศิลป์-ภาษา ก.ค. 64 นวลักษณ์
(จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

54 กจิกรรม กจิกรรมวัฒนธรรมตะวันตก ม .4 แผนศิลป-์ภาษา ก.พ. 64 นวลักษณ์
(จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

55 กจิกรรมเสริมทักษะศัตวรรษที ่21 ตามแผนการเรียน ต.ค. 63 - ส.ค. 64 ฉตัร
(จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

56 กจิกรรมเสริมสร้างความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสู่อาชพี มี.ค. 64 พชัราภรณ์
(จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

57 กจิกรรมปรับปรุงห้องสมุดมีชวีิตเพือ่สร้างนิสัยรักการอา่นระดับมัธยมศึกษา พ.ย. 63 รัชฎา
(จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

58 กจิกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พฒันาคุณลักษณะอนัพงึ ประสงค์  25 มิ.ย. 64 ลภัสนันท์
ระดับมัธยม  (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

59 ค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพือ่พฒันาคุณลักษณะอนัพงึปะสงค์ระดับประถม ต.ค. 63 - ส.ค. 64 ศุภกร
(จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

60 กจิกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที ่10 เพือ่สร้างทัศคติ 27 ก.ค. 64 ประเสริฐ
ทีถ่กูต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์(จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

61 กจิกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทิดาพชัรสุธาพมิลลักษณ 3 มิ.ย. 64 ณัฐวุฒิ
พระบรมราชนิี ระดับมัธยม (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

62 กจิกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ  พระบรมราชนิีนาถ 11 ส.ค. 64 นฤมล
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ระดับมัธยม (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

63 กจิกรรม คุณธรรม 8 ประการ (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 1 พ.ย. 64 อริศรา
64 กจิกรรมไหว้ครู (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 9 ก.ค. 64 พมิพร์ว,ีจไุรรัตน์

65 จดัซ้ือวัสดุการเรียนการสอน (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ต.ค. 63 - ส.ค. 64 ฉตัร
66 ค่าหนังสือเรียน (แผ่นดิน) พ.ค. - มิ.ย. 64 ไพศาล
67 ค่าอปุกรณ์การเรียน (แผ่นดิน) พ.ค. - มิ.ย. 64 ไพศาล
68 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (แผ่นดิน) พ.ค. - มิ.ย. 64 ไพศาล
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ยทุธศาสตร์ที่ 2 การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือตอบสนองตอ่การแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน

พฒันาการผลิตผลการวิจยัของอาจารยด้์านการผลิตหรือ 2.3.1 โครงการพฒันาการผลิตผลงานวิจยัของอาจารย์ 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารยท์ีไ่ด้รับการพฒันาการผลิต ร้อยละ 80 69 ยกระดับคุณภาพการสร้างและพฒันาผลงานวิจยั/นวัตกรรมการจดัการเรียนรู้ เ.ม.ย. 64 สืบสกลุ
พฒันาครู ด้านการผลิตหรือพฒันาครู ผลงานวิจยัของอาจารยด้์านการผลิตหรือพฒันาครู สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ Active Learning  (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

70 กจิกรรม อบรมปฏิบัติการเพือ่ยกระดับสมรรถนะการจดัการเรียนรู้แบบ เ.ม.ย. 64 ประพาพร
Active Learning สู่การสร้างคุณค่าในอาชพี  (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

71 กจิกรรมพฒันาครูในการจดัการเรียนการสอน (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) เ.ม.ย. 64 เลอลักษณ์
72 กจิกรรมสนับสนุนให้ครูและบุคลาการเขา้สู่เวทีวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติ
ทิวาพร

 (รายได้)
73 กจิกรรมส่งเสริมพฒันาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล/กลุ่ม (รายได้) ต.ค. 63 - ส.ค. 64 ฉตัร
74 กจิกรรม ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และอบรมเชงิปฏิบัติการถอด

บทเรียนการ
28-30 เม.ย. 64 ฉตัร

การจดัการเรียนการสอนของครู บุคลากร โรงเรียนสาธิต(รายได้)

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสมัพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกดิการเรียนรู้ 3.4.1 โครงการพฒันาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนยป์ฏิบัติการ 3.4.1.1 ร้อยละการพฒันาโรงเรียนสาธิตให้เป็น ร้อยละ 90

รองรับการปฏิรูปการศึกษาและสร้างเครือขา่ยการพฒันา และการวิจยัเป็นต้นแบบให้กบัโรงเรียนในท้องถิ่น ศูนยป์ฏิบัติการและการวิจยัเป็นต้นแบบให้กบัโรงเรียน

ครูประจ าการแบบ Coaching ในท้องถิ่น

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การสง่เสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม รณรงค์ สร้างจติส านึกทางวฒันธรรมและการเรียนรูต้า่งวฒันธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม พัฒนาระบบการบริหารจดัการศิลปวฒันธรรมที่น าไปตอ่ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

พฒันาระบบกลไกการบริหารจดัการศิลปวัฒนธรรมทีน่ าไป 4.1.1 โครงการบริหารจดัการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุง 4.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการงาน ระดับ 3 75 กจิกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทยสู่สากล (จดัการเรียนการสอน - แผ่นดิน) พ.ย. 63 สมภพ
ต่อยอดสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 76 กจิกรรมวันครูและปีใหม่ (รายได้) 1 ม.ค. 64 วุฒินันท์

77 กจิกรรม ไหว้ครูดนตรี - นาฏศิลป์ (รายได้) 15 ต.ค. 63 ยวุรัตน์

หมายเหต ุ:

เกณฑ์การประเมินผล

ตวัชีว้ดัที่ 4.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการศิลปวัฒนธรรมทีน่ าไปต่อยอดสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์

ระดับ 1 โรงเรียนมีการจดัท าแผนระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการศิลปวัฒนธรรมทีน่ าไปต่อยอดสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์

ระดับ 2 โรงเรียนมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 

ระดับ 3 โรงเรียนมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100 

ระดับ 4 โรงเรียนมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของการบริหารจดัการศิลปวัฒนธรรมทีน่ าไปต่อยอดสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์

ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใชป้ระโยชน์

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)กลยทุธ์ โครงการ ตวัชั้วดั

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)กลยทุธ์

ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการ ตวัชั้วดั ค่าป้าหมาย กิจกรรม

กิจกรรมค่าป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

กลยทุธ์ โครงการ ตวัชั้วดั ค่าป้าหมาย กิจกรรม



หนา้ที ่14

ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการที่เป็นเลศิมีธรรมาภบิาล

พฒันาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 5.1.1 โครงการพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรสู่ 5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจดัการทรัพยากร ระดับ 5 78 เงินเดือน/ค่าครองชพี (รายได้) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไพศาล
ความเป็นเลิศ บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 79 เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทน (รายได้) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไพศาล

80 ค่าจา้งครูต่างชาติ (รายได้) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไพศาล

81 ค่าจา้งอาจารยพ์เิศษ (รายได้) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไพศาล

82 ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ค่าท าธุรกรรมครูต่างชาติ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไพศาล
 (รายได้)

83 ค่าสมทบประกนัสังคม กองทุนเล้ียงชพี และประกนัสุขภาพ (รายได้) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไพศาล

84 สวัสดิการยดืหยุ่นครูและบุคลากร (รายได้) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 อจัฉราวรรณ
5.4.3 โครงการจดัประชมุเพือ่พฒันาระบบบริหาร 5.4.3.1 ร้อยละละของการเบิกจา่ยงบประมาณตาม ร้อยละ 100 85 งานประชมุคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน (รายได้) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ศิรินภา

แผนการจดัประชมุ 86 งานประชมุเครือขา่ยผู้ปกครอง (รายได้) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ศิรินภา

87 งานประชมุผู้ปกครอง (รายได้) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ศิรินภา
5.8.1 โครงการพฒันาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 5.8.1.1 ร้อยละของพฒันาประสิทธิผลการบริหาร ร้อยละ 100 88 จดัซ้ือหนังสือเรียน (รายได้) พ.ค. มิ.ย. 64 ไพศาล

โรงเรียนสาธิต 89 ระบบบริหารงานสารสนเทศโรงเรียนสาธิต (MIS – SCHOOL) (รายได้) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ฉตัร

90 พฒันาขอ้มูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพนัธ์เชงิรุก (รายได้) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 สืบสกลุ

91 ค่าบริการสระว่ายน้ า (รายได้) ธ.ค. 63 ถนัด

92 งานประกนัอบุัติเหตุนักเรียน (รายได้) 16 พ.ค. 64 วิยะดา

93 ค่าสาธารณูปโภค (รายได้) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไพศาล

94 บริการอาหารกลางวัน นม อาหารว่างและน้ าด่ืม (รายได้) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 รัชฎา

95 กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู้สากล EP (รายได้) เม.ย. 64 อนิทุอร

96 บริหารส านักงานและงานรับรอง (รายได้) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไพศาล

97 พฒันาทรัพยากรเพือ่สนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน (รายได้) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไพศาล, ฉตัร

98 กจิกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (รายได้) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ถนัด

99 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที ่และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ถนัด
 (รายได้)

100 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์/น้ ามันเชื้อเพลิง (รายได้) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ถนัด

101 จดัท าเอกสารการสอน ขอ้สอบ (นานาชาติสิงคโปร์) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ปัทมา
102 กจิกรรม จดัซ้ือยาและเวชภัณฑ์ และการดูแลการดูแลนักเรียน (นานาชาติ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ชานิกา

สิงคโปร์) ต.ค. 63 - ก.ย. 64

103 ค่าหนังสือเรียนและอปุกรณ์การเรียน (นานาชาติสิงคโปร์) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 นันทรัตน์
104 เงินเดือน/ค่าครองชพี (นานาชาติสิงคโปร์) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 นันทรัตน์
105 ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ ค่าท าธุรกรรมครูต่างชาติ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ชานิกา

(นานาชาติสิงคโปร์)

กลยทุธ์
ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)โครงการ ตวัชั้วดั ค่าป้าหมาย กิจกรรม

ระยะเวลา
ด าเนินการ
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106 ค่าสมทบประกนัสังคม กองทุนเล้ียงชพี และประกนัสุขภาพ(นานาชาติสิงคโปร์) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ปัทมา

107 บริหารงานประชาสัมพนัธ์โรงเรียน (นานาชาติสิงคโปร์) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ชานิกา

108 ค่าสาธารณูปโภค (นานาชาติสิงคโปร์)

109 กจิกรรมพฒันาครูในการจดัการเรียนการสอน  (นานาชาติสิงคโปร์) ก.ค. 64 ปัทมา

110 กจิกรรมส่งเสริมพฒันาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล (นานาชาติสิงคโปร์) มิ.ย. 64 ปัทมา

111 กจิกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (นานาชาติสิงคโปร์) ต.ค. 63 - ก.ย. 64 นันทรัตน์

112 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที ่และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 นันทรัตน์
(นานาชาติสิงคโปร์)

หมายเหต ุ:

เกณฑ์การประเมินผล
ตวัชีว้ดัที่ 5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจดัการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ระดับ 1 มีการจดัท าแผนบริหารและพฒันาบุคลากร 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารและพฒันาบุคลากร 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนบริหารและพฒันาบุคลากร 

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุชื่อ)กลยทุธ์ โครงการ ตวัชั้วดั ค่าป้าหมาย กิจกรรม
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งบประมาณ รอ้ยละ

2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรอืพัฒนาคร ู 
1 กิจกรรมสนับสนุนใหค้รูและบคุลาการเข้าสู่เวทวีชิาการในระดับชาติและนานาชาติ (รายได้) 119,000                     0.171                           
2 กิจกรรมส่งเสริมพฒันาครู บคุลากรเฉพาะรายบคุคล/กลุ่ม (รายได้) 72,000                       0.103                           
3 กิจกรรม ศึกษาดูงาน ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้และอบรมเชิงปฏบิติัการถอดบทเรียนการการจัดการเรียน 693,600                     0.996                           

การสอนของครู บคุลากร โรงเรียนสาธติ(รายได้)

884,600                    1.271                          

4.1.1 โครงการบรหิารจัดการงานส่งเสรมิศาสนา ท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม
4 กิจกรรม ไหวค้รูดนตรี - นาฏศิลป ์(รายได้) 45,000                       0.065                           
5 กิจกรรมวนัครูและปใีหม่ (รายได้) 44,000                       0.063                           

89,000                     0.128                          

6 เงินเดือน/ค่าครองชีพ (รายได้) 24,300,000                 34.906                         
7 เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทน (รายได้) 1,123,200                   1.613                           
8 ค่าจ้างครูต่างชาติ (รายได้) 13,000,000                 18.674                         
9 ค่าจ้างอาจารย์พเิศษ (รายได้) 2,400,000                   3.448                           
10 ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ ค่าท าธรุกรรมครูต่างชาติ (รายได้) 450,000                     0.646                           
11 ค่าสมทบประกันสังคม กองทนุเล้ียงชีพ และประกันสุขภาพ (รายได้) 2,025,000                   2.909                           
12 สวสัดิการยืดหยุ่นครูและบคุลากร (รายได้) 600,000                     0.862                           

43,898,200                63.058                        

รวมงบประมาณแผนงาน
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่เปน็เลิศมีธรรมาภบิาล
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรพัยากรสู่ความเปน็เลิศ

ตารางที ่1 สรุปรายละเอียดค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ  จากงบประมาณรายได้

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปญัหาทอ้งถ่ิน

รวมงบประมาณแผนงาน
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สรา้งจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรยีนรูต้่างวัฒนธรรม อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและการเผยแพรม่รดก
 ทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์

โครงการ/กิจกรรม

รวมงบประมาณแผนงาน



หนา้ที ่17

13 งานประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน (รายได้) 193,200                     0.278                           

14 งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (รายได้) 11,000                       0.016                           

15 งานประชุมผู้ปกครอง (รายได้) 50,000                       0.072                           
254,200                    0.365                          

16 จัดซ้ือหนังสือเรียน (รายได้) 1,800,000                   2.586                           

17 ระบบบริหารงานสารสนเทศโรงเรียนสาธติ (MIS – SCHOOL) (รายได้) 375,000                     0.539                           

18 พฒันาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพนัธเ์ชิงรุก (รายได้) 150,000                     0.215                           

19 ค่าบริการสระวา่ยน้ า (รายได้) 50,000                       0.072                           

20 งานประกันอุบติัเหตุนักเรียน (รายได้) 750,000                     1.077                           

21 ค่าสาธารณูปโภค (รายได้) 5,300,000                   7.613                           

22 บริการอาหารกลางวนั นม อาหารวา่งและน้ าด่ืม (รายได้) 8,117,760                   11.661                         

23 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู้สากล EP (รายได้) 600,000                     0.862                           

24 บริหารส านักงานและงานรับรอง (รายได้) 687,100                     0.987                           

25 พฒันาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน (รายได้) 4,279,340                   6.147                           

26 กิจกรรม ปรับภมูิทศัน์โรงเรียน (รายได้) 450,000                     0.646                           

27 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ (รายได้) 1,090,000                   1.566                           

28 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์/น้ ามันเชื้อเพลิง (รายได้) 840,000                     1.207                           
24,489,200                 35.178                         

69,615,200                100                            

5.4.3 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบรหิาร

รวมงบประมาณแผนงาน

รวมงบประมาณแผนงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทกุแผนงาน

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่เปน็เลิศมีธรรมาภบิาล

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่เปน็เลิศมีธรรมาภบิาล

5.8.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบรหิารโรงเรยีนสาธิต
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ตารางที ่2 สรุปรายละเอียดค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ  จากงบประมาณรายได ้โรงเรียนสาธิตนานาชาต ิสยามสิงคโปร์
งบประมาณ รอ้ยละ

1 จัดท ำเอกสำรกำรสอน ข้อสอบ (นำนำชำติสิงคโปร์) 240,000                     1.272                           
2 กิจกรรม จัดซ้ือยำและเวชภณัฑ์ และกำรดูแลกำรดูแลนักเรียน (นำนำชำติสิงคโปร์) 20,000                       0.106                           
3 ค่ำหนังสือเรียนและอุปกรณ์กำรเรียน (นำนำชำติสิงคโปร์) 2,037,000                   10.798                         
4 เงินเดือน/ค่ำครองชีพ (นำนำชำติสิงคโปร์) 13,020,000                 69.017                         
5 ค่ำตอบแทนท ำงำนล่วงเวลำ/ค่ำเดินทำงไปรำชกำร/ ค่ำท ำธรุกรรมครูต่ำงชำติ (นำนำชำติสิงคโปร์) 200,000                     1.060                           
6 ค่ำสมทบประกันสังคม กองทนุเล้ียงชีพ และประกันสุขภำพ (นำนำชำติสิงคโปร์) 180,000                     0.954                           
7 บริหำรงำนประชำสัมพนัธโ์รงเรียน (นำนำชำติสิงคโปร์) 200,000                     1.060                           
8 ค่ำสำธำรณูปโภค (นำนำชำติสิงคโปร์) 500,000                     2.650                           
9 กิจกรรมพฒันำครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  (นำนำชำติสิงคโปร์) 163,000                     0.864                           
10 กิจกรรมส่งเสริมพฒันำครู บคุลำกรเฉพำะรำยบคุคล (นำนำชำติสิงคโปร์) 200,000                     1.060                           
11 กิจกรรม ปรับภมูิทศัน์โรงเรียน (นำนำชำติสิงคโปร์) 855,000                     4.532                           
12 สร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรสถำนที่ และแหล่งเรียนรู้ใหเ้อื้อต่อกำรเรียนรู้ (นำนำชำติสิงคโปร์) 1,250,000                   6.626                           

18,865,000                 100                              
18,865,000                100                            

โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่เปน็เลิศมีธรรมาภบิาล
5.8.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบรหิารโรงเรยีนสาธิต

รวมงบประมาณแผนงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทกุแผนงาน
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งบประมาณ รอ้ยละ

1.6.1 โครงการบรหิารจัดการโรงเรยีนสาธิตเพ่ือใหไ้ด้มาตรฐานสากล

1 กิจกรรมลูกเสือ Day Camp ระดับประถมศึกษาตอนต้นสู่การเปน็พลเมืองดีและทศันคติที่ถูกต้องต่อชาติบา้นเมือง 26,325                 0.196                   

(พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน) -                      

2 กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาที่ 4 และ 6 สู่การเปน็พลเมืองดีและทศันคติที่ถูกต้องต่อชาติบา้นเมือง 92,245                 0.687                   
(พฒันาผู้เรียน - แผ่นดิน) -                      

3 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 1 - 3 สู่การเปน็พลเมืองดีและทศันคติที่ถูกต้องต่อชาติบา้นเมือง 452,850                3.374                   
 (พฒันาผู้เรียน - แผ่นดิน) -                      

4 กิจกรรม วนัสถาปนาลูกเสือเพื่อสร้างทศัคติที่ถูกต้องต่อสถาบนั พระมหากษตัริย์ (พฒันาผู้เรียน -แผ่นดิน) 2,500                   0.019                   

5 กิจกรรม วนัคล้ายวนัสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวั เพื่อสร้างทศัคติที่ถูกต้องต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ 3,500                   0.026                   
 (พฒันาผู้เรียน -แผ่นดิน) -                      

6 กิจกรรม เรียนรู้นอกหอ้งเรียนนักเรียนระดับอนุบาลโดยกระบวนการ Active learning  (พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน) 19,000                 0.142                   

7 กิจกรรม Project Approach ระดับอนุบาล (พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน) 11,000                 0.082                   

8 กิจกรรม รู้เรียนนอกหอ้งเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปทีี่ 1-3 โดยกระบวนการ Active learning (พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน) 95,800                 0.714                   
9 กิจกรรม เรียนรู้นอกหอ้งเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปทีี่ 4-6 โดยกระบวนการ Active learning(พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน) 95,800                 0.714                   
10 กิจกรรม เรียนรู้นอกหอ้งเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 1-3 โดยกระบวนการ Active learning (พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน) 231,600                1.726                   
11 กิจกรรม เรียนรู้นอกหอ้งเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปทีี่4-6 โดยกระบวนการ Active learning (พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน) 222,880                1.661                   

12 กิจกรรม STEM Camp ระดับประถม (พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน) 193,500                1.442                   

13 กิจกรรม STEM Robotic ระดับประถม (พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน) 193,500                1.442                   

14 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (พฒันาผู้เรียน-แผ่นดิน) 190,000                1.416                   

15 จัดท าเอกสารการสอน ข้อสอบ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 650,000                4.843                   

16 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 300,000                2.235                   

ตารางที ่3  สรุปรายละเอียดค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ  จากงบประมาณแผ่นดนิ

เพ่ือพัฒนาทอ้งถ่ินโดยยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลิตบณัฑิตโดยกระบวนการเรยีนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือตามรปูแบบประชารฐั
โครงการ/กิจกรรม
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17 จัดซ้ือเคร่ืองใช้อนามัยนักเรียนอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 174,649                1.301                   

18 กิจกรรม จัดซ้ือยาและเวชภณัฑ์ และการดูแลการดูแลนักเรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 70,000                 0.522                   

19 กิจกรรม กีฬาสีภายและวนัเด็กในระดับอนุบาล - ประถมศึกษา เพื่อเสริมสร้างทกัษะส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 65,625                 0.489                   
 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) -                      

20 กิจกรรม กีฬาสีภายในระดับมัธยมเพื่อเสริมสร้างทกัษะส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 50,000                 0.373                   
 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) -                      

21 กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายนอก เพื่อเสริมสร้างทกัษะส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 31,000                 0.231                   
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) -                      

22 กิจกรรม การแข่งขันทกัษะทางวชิาการภายนอก (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 53,300                 0.397                   

23 กิจกรรมวนัเจ้าฟา้วชิาการและธรุกิจจ าลองสู่การสร้างคุณค่าแหง่อาชีพ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 147,500                1.099                   

24 กิจกรรมสร้างสรรค์บรูณาการละครเวทแีละงานราตรีสาธติ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 50,000                 0.373                   

25 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 11,500                 0.086                   

26 กิจกรรม วนัสุนทรภู่และวนัภาษาไทยแหง่ชาติ(จัดการเรียนการสอน- แผ่นดิน) 29,480                 0.220                   

27 กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ RT ป.1 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 11,000                 0.082                   

28 NT ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 11,000                 0.082                   

29 กิจกรรม รับมือและด าเนินการสอบ O-NET ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 54,250                 0.404                   

30 กิจกรรม รับมือและด าเนินการสอบ O-NET ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 99,000                 0.738                   

31 กิจกรรมทกัษะทางวชิาการพฒันาอัจฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 58,000                 0.432                   

32 กิจกรรม Math Camp ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 24,520                 0.183                   

33 ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับแผนการเรียนวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 22,019                 0.164                   

34 กิจกรรม Coding ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 66,000                 0.492                   

35 ค่ายวทิยาศาสตร์ส าหรับแผนการเรียนวทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1-3  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 459,500                3.424                   

36 ค่ายวทิยาศาสตร์ทางทะเลส าหรับแผน การเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.6  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 215,460                1.605                   

37 กิจกรรมสัปดาหว์นัวทิยาศาสตร์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 54,000                 0.402                   

38 กิจกรรมส่งเสริมประชาธปิไตยโรงเรียน(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 27,900                 0.208                   
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39 กิจกรรม วนัคริสต์มาส  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 15,000                 0.112                   
40  กิจกรรม Chinese day (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 8,200                   0.061                   
41 กิจกรรม สุนทรียศิลป ์ป.1 - 4 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 38,125                 0.284                   
42 กิจกรรม English Camp ป.1-4  EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 161,100                1.200                   
43 กิจกรรม VRU young Reading & Writing Camp EP ป.1-4 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 29,950                 0.223                   
44 กิจกรรม Thai Camp Ep (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 28,200                 0.210                   
45 กิจกรรมพฒันาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ป.1-3 English for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 70,300                 0.524                   
46 กิจกรรมเรียนรู้วฒันธรรมตะวนัตก ป.1-3 IEP.(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 62,500                 0.466                   
47 กิจกรรมพฒันาศักยภาพด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ป.4-6 English for IEP.(จัดการเรียนการสอน-แผ่นดิน) 139,100                1.036                   
48 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ป.4-6 IEP. (จัดการเรียนการสอน-แผ่นดิน) 32,250                 0.240                   
49 กิจกรรมพฒันาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ม.1-3 English for IEP.(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 157,000                1.170                   
50 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ม.1 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 23,850                 0.178                   
51 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ม.2 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 34,500                 0.257                   
52 กิจกรรม Drama Performance for IEP. ม.3 IEP.  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 35,000                 0.261                   
53 กิจกรรม English Camp ศิลป-์ภาษาอังกฤษ ม.4-6 ศิลป-์ภาษา(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 150,300                1.120                   
54 กิจกรรม กิจกรรมวฒันธรรมตะวนัตก ม .4 แผนศิลป-์ภาษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 16,200                 0.121                   
55 กิจกรรมเสริมทกัษะศัตวรรษที่ 21 ตามแผนการเรียน(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 101,600                0.757                   
56 กิจกรรมเสริมสร้างความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสู่อาชีพ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 50,000                 0.373                   
57 กิจกรรมปรับปรุงหอ้งสมุดมีชีวติเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านระดับมัธยมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 118,900                0.886                   
58 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พฒันาคุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 12,200                 0.091                   
59 ค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพฒันาคุณลักษณะอันพงึปะสงค์ระดับประถม(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 16,000                 0.119                   
60 กิจกรรม วนัเฉลิมพระชนพรรษาพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างทศัคติที่ถูกต้องต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ 8,000                   0.060                   

 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) -                      
61 กิจกรรม วนัเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิาพชัรสุธาพมิลลักษณพระบรมราชินี ระดับมัธยม 8,000                   0.060                   

 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) -                      
62 กิจกรรม วนัเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพนัปหีลวงระดับมัธยม 8,000                   0.060                   

 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) -                      
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63 กิจกรรม คุณธรรม 8 ประการ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 21,130                 0.157                   

64 กิจกรรมไหวค้รู (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 18,000                 0.134                   

65 จัดซ้ือวสัดุการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 2,733,892             20.370                 

66 ค่าหนังสือเรียน (แผ่นดิน) 2,255,500             16.806                 

68 ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผ่นดิน) 982,700                7.322                   

68 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (แผ่นดิน) 1,066,200             7.944                   
12,967,900          96.624                

2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรอืพัฒนาคร ู 
69 ยกระดับคุณภาพการสร้างและพฒันาผลงานวจิัย/นวตักรรมการจัดการเรียนรู้สู่การเปน็โรงเรียนต้นแบบ Active Learning 73,600                 0.548                   

  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) -                      
70 กิจกรรม อบรมปฏบิติัการเพื่อยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning สู่การสร้างคุณค่าในอาชีพ 77,900                 0.580                   

(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) -                      
71 กิจกรรมพฒันาครูในการจัดการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 170,800                1.273                   

322,300               2.401                  

3.4.1 โครงการพัฒนาโรงเรยีนสาธิตใหเ้ปน็ศูนย์ปฏบิตัิการและการวิจัยเปน็ต้นแบบใหกั้บโรงเรยีนในทอ้งถ่ิน  

-                     -                     

72 กิจกรรมการแสดงวฒันธรรมไทยสู่สากล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 130,800                0.975                   
130,800               0.975                  

13,421,000          100                    

รวมงบประมาณแผนงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทกุแผนงาน

รวมงบประมาณแผนงาน
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปญัหาทอ้งถ่ิน

รวมงบประมาณแผนงาน
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพรโ่ครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

รวมงบประมาณแผนงาน
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การส่งเสรมิศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สรา้งจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรยีนรูต้่างวัฒนธรรม อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและการเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบรหิารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์
4.1.1 โครงการบรหิารจัดการงานส่งเสรมิศาสนา ท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
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 รายละเอียดแผนปฏบิัตงิานและแผนการใชจ้่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ

รวม
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

(จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้

1 กิจกรรมลูกเสือ Day Camp ระดับประถมศึกษาตอนต้นสู่การเป็น ร้อยละ 90 26,325          26,325         

พลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) 

2 กิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาที่ 4 และ 6 สู่การเป็นพลเมืองดี ร้อยละ 90 92,245          92,245          
และทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง(พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)

3 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สู่การเป็น ร้อยละ 90 452,850        452,850       
พลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)

4 กิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือเพื่อสร้างทัศคติที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ 80 2,500           2,500          
 (พัฒนาผู้เรียน -แผ่นดิน)

5 กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ร้อยละ 80 3,500           3,500            
 เพื่อสร้างทัศคติที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

6 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับอนุบาลโดยกระบวนการ Active ร้อยละ 80 19,000          19,000         
learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)

7 กิจกรรม Project Approach ระดับอนุบาล (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) ร้อยละ 80 11,000          11,000         

8 กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยกระบวน ร้อยละ 80 95,800          95,800         
 การ Active learning  (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)

9 กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยกระบวน ร้อยละ 80 95,800          95,800         
การ Active learning  (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)

10 กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยกระบวนการ ร้อยละ 80 231,600        231,600       
Active learning  (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)

11 กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที4่-6 โดยกระบวนการ ร้อยละ 80 222,880        222,880       
Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)

12 กิจกรรม STEM Camp ระดับประถม (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) ร้อยละ 95 193,500        193,500        

13 กิจกรรม STEM Robotic ระดับประถม (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) ร้อยละ 95 193,500        193,500        

กิจกรรมยอ่ย

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.- ก.ย.64)

หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1

(ต.ค.- ธ.ค.63)
ไตรมาสที่ 2

(ม.ค.- ม.ีค.64)
ไตรมาสที่  3

(เม.ย.- ม.ิย.64)

(บาท)
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งบประมาณ
รวม

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

(จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้

กิจกรรมยอ่ย

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.- ก.ย.64)

หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1

(ต.ค.- ธ.ค.63)
ไตรมาสที่ 2

(ม.ค.- ม.ีค.64)
ไตรมาสที่  3

(เม.ย.- ม.ิย.64)

(บาท)

14 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 190,000        95,000          47,500         47,500         
(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)

15 จัดท าเอกสารการสอน ข้อสอบ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 650,000        162,500        162,500       162,500        162,500       

16 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 300,000        150,000        150,000        

17 จัดซ้ือเคร่ืองใช้อนามัยนักเรียนอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 100 174,649        43,662          130,987        

18 กิจกรรม จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ และการดูแลการดูแลนักเรียน 90 70,000          35,000          35,000         
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

19 กิจกรรม กีฬาสีภายและวันเด็กในระดับอนุบาล - ประถมศึกษา เพื่อเสริมสร้าง ร้อยละ 90 65,625          65,625         
ทักษะส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

20 กิจกรรม กีฬาสีภายในระดับมัธยมเพื่อเสริมสร้างทักษะส าหรับนักเรียน ร้อยละ 90 50,000          50,000         
ในศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

21 กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายนอก เพื่อเสริมสร้างทักษะส าหรับนักเรียน รางวัล 10 31,000          7,750            7,750          7,750           7,750          
ในศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

22 กิจกรรม การแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอก(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) รางวัล 10 53,300          10,660          13,325         18,655         10,660         

23 กิจกรรมวันเจ้าฟ้าวิชาการและธุรกิจจ าลองสู่การสร้างคุณค่าแห่งอาชีพ ร้อยละ 90 147,500        147,500       
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

24 กิจกรรมสร้างสรรค์บูรณาการละครเวทีและงานราตรีสาธิต ร้อยละ 90 50,000          50,000         
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

25 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 80 11,500          11,500         

26 กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ (จัดการเรียนการสอน -แผ่นดิน) ร้อยละ 90 29,480          29,480         

27 กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ RT ป.1 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 5 11,000          11,000         

28 NT ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 5 11,000          11,000         

29 กิจกรรม รับมือและด าเนินการสอบ O-NET ระดับประถม ร้อยละ 5 54,250          54,250         
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)
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งบประมาณ
รวม

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

(จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้

กิจกรรมยอ่ย

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.- ก.ย.64)

หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1

(ต.ค.- ธ.ค.63)
ไตรมาสที่ 2

(ม.ค.- ม.ีค.64)
ไตรมาสที่  3

(เม.ย.- ม.ิย.64)

(บาท)

30 กิจกรรม รับมือและด าเนินการสอบ O-NET ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - ร้อยละ 5 99,000          49,500         49,500         
 แผ่นดิน)

31 กิจกรรมทักษะทางวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 5 58,000          58,000          
  สสวท (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

32 กิจกรรม Math Camp ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 80 24,520          24,520         

33 ค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1-3 ร้อยละ 80 22,019          22,019         
 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

34 กิจกรรม Coding ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 80 66,000          66,000         

35 ค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1-3 459,500        459,500       
 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

36 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลส าหรับแผน การเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ม.6 ร้อยละ 90 215,460        215,460       
  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

37 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 80 54,000          54,000         

38 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 80 27,900          13,950         13,950         

39 กิจกรรม วันคริสต์มาส  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 15,000          15,000          

40  กิจกรรม Chinese day (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 80 8,200           8,200          

41 กิจกรรม สุนทรียศิลป์ ป.1 - 4 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ระดับ 4 38,125          38,125         

42 กิจกรรม English Camp ป.1-4  EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 161,100        161,100       

43 กิจกรรม VRU young Reading & Writing Camp EP ป.1-4 ร้อยละ 90 29,950          29,950         

(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

44 กิจกรรม Thai Camp Ep (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 95 28,200          28,200         

45 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ป.1-3 English for ร้อยละ 90 70,300          70,300         
 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

46 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ป.1-3 IEP.(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 62,500          62,500         
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งบประมาณ
รวม

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

(จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้

กิจกรรมยอ่ย

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.- ก.ย.64)

หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1

(ต.ค.- ธ.ค.63)
ไตรมาสที่ 2

(ม.ค.- ม.ีค.64)
ไตรมาสที่  3

(เม.ย.- ม.ิย.64)

(บาท)

47 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ป.4-6 ร้อยละ 90 139,100        139,100       

English for IEP.  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)     

48 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ป.4-6 IEP.(จัดการเรียนการสอน-
แผ่นดิน)

ร้อยละ 90 32,250          32,250         

49 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ม.1-3 English for ร้อยละ 90 157,000        157,000       
 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

50 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ม.1 IEP. (จัดการเรียนการสอน -
แผ่นดิน)

ร้อยละ 90 23,850          23,850         

51 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ม.2 IEP.(จัดการเรียนการสอน -แผ่นดิน) ร้อยละ 90 34,500          34,500         

52 กิจกรรม Drama Performance for IEP. ม.3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - ร้อยละ 90 35,000          35,000         
แผ่นดิน)

53 กิจกรรม English Camp ศิลป-์ภาษาอังกฤษ ม.4-6 ศิลป-์ภาษา ร้อยละ 90 150,300        150,300       
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

54 กิจกรรม กิจกรรมวัฒนธรรมตะวันตก ม.4 แผนศิลป-์ภาษา ร้อยละ 90 16,200          16,200         
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

55 กิจกรรมเสริมทักษะศัตวรรษที่ 21 ตามแผนการเรียน ร้อยละ 100 101,600        
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 25,400          25,400         25,400         25,400         

56 กิจกรรมเสริมสร้างความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสู่อาชีพ คร้ัง 2 50,000          50,000         
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

57 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 80 118,900        118,900        
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

58 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ระดับ 2 12,200          12,200         
ระดับมัธยม  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

59 ค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงปะสงค์ระดับประถม ร้อยละ 90 16,000          4,000            4,000          4,000           4,000          
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)



หนา้ที ่28

งบประมาณ
รวม

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

(จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้

กิจกรรมยอ่ย

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.- ก.ย.64)

หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1

(ต.ค.- ธ.ค.63)
ไตรมาสที่ 2

(ม.ค.- ม.ีค.64)
ไตรมาสที่  3

(เม.ย.- ม.ิย.64)

(บาท)

60 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างทัศคติ ร้อยละ 100 8,000           8,000          
ที่ถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

61 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ ร้อยละ 100 8,000           8,000          
พระบรมราชินี ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

62 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ ร้อยละ 100 8,000           8,000          
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

63 กิจกรรม คุณธรรม 8 ประการ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 21,130          21,130          

64 กิจกรรมไหว้ครู (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 18,000          18,000         

65 จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 80 2,733,892      820,170        820,170       683,473        410,079       

66 ค่าหนังสือเรียน (แผ่นดิน) ร้อยละ 100 2,255,500      2,255,500     

67 ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผ่นดิน) ร้อยละ 100 982,700        982,700        

68 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (แผ่นดิน) ร้อยละ 100 1,066,200      1,066,200     

69 ยกระดับคุณภาพการสร้างและพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 73,600          73,600         
สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ Active Learning  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

70 กิจกรรม อบรมปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ ร้อยละ 90 77,900          77,900         
Active Learning สู่การสร้างคุณค่าในอาชีพ  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

71 กิจกรรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 100 170,800        170,800        

72 กิจกรรมสนับสนุนให้ครูและบุคลาการเข้าสู่เวทีวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ

คน 5 119,000        29,750          29,750         29,750         29,750         
 (รายได้)

73 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล/กลุ่ม (รายได้) ร้อยละ 80 72,000          18,000          18,000         18,000         18,000         

74 กิจกรรม ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียนการ

ร้อยละ 100 693,600        693,600        
การจัดการเรียนการสอนของครู บุคลากร โรงเรียนสาธิต(รายได้)

75 กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทยสู่สากล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 130,800        130,800        



หนา้ที ่29

งบประมาณ
รวม

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

(จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้

กิจกรรมยอ่ย

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.- ก.ย.64)

หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1

(ต.ค.- ธ.ค.63)
ไตรมาสที่ 2

(ม.ค.- ม.ีค.64)
ไตรมาสที่  3

(เม.ย.- ม.ิย.64)

(บาท)

76 กิจกรรมวันครูและปีใหม่ (รายได้) รางวัล 10 44,000          44,000         

77 กิจกรรม ไหว้ครูดนตรี - นาฏศิลป์ (รายได้) ร้อยละ 90 45,000          45,000          

78 เงินเดือน/ค่าครองชีพ (รายได้) ร้อยละ 90 24,300,000    6,075,000      6,075,000    6,075,000     6,075,000     

79 เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทน (รายได้) ร้อยละ 90 1,123,200      280,800        280,800       280,800        280,800       

80 ค่าจ้างครูต่างชาติ (รายได้) ร้อยละ 90 13,000,000    3,250,000      3,250,000    1,625,000     4,875,000     

81 ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ (รายได้) ร้อยละ 90 2,400,000      600,000        600,000       300,000        900,000       

82 ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ค่าท าธุรกรรมครูต่างชาติ ร้อยละ 90 450,000        112,500        112,500       112,500        112,500       
 (รายได้)

83 ค่าสมทบประกันสังคม กองทุนเล้ียงชีพ และประกันสุขภาพ (รายได้) ร้อยละ 90 2,025,000      506,250        506,250       506,250        506,250       

84 สวัสดิการยืดหยุ่นครูและบุคลากร (รายได้) ร้อยละ 80 600,000        150,000        150,000       150,000        150,000       

85 งานประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน (รายได้) คร้ัง 8 193,200        48,300          48,300         48,300         48,300         

86 งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (รายได้) คร้ัง 8 11,000          2,750            2,750          2,750           2,750          

87 งานประชุมผู้ปกครอง (รายได้) คร้ัง 8 50,000          25,000          25,000         

88 จัดซ้ือหนังสือเรียน (รายได้) ร้อยละ 90 1,800,000      1,800,000     

89 ระบบบริหารงานสารสนเทศโรงเรียนสาธิต (MIS – SCHOOL) (รายได้) ร้อยละ 80 375,000        375,000        

90 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (รายได้) ร้อยละ 80 150,000        37,500          37,500         37,500         37,500         

91 ค่าบริการสระว่ายน้ า (รายได้) ร้อยละ 90 50,000          50,000          

92 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายได้) ร้อยละ 100 750,000        750,000        

93 ค่าสาธารณูปโภค (รายได้) ร้อยละ 90 5,300,000      1,325,000      1,325,000    1,325,000     1,325,000     

94 บริการอาหารกลางวัน นม อาหารว่างและน้ าด่ืม (รายได้) ร้อยละ 90 8,117,760      2,029,440      2,029,440    2,029,440     2,029,440     

95 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู้สากล EP (รายได้) คน 36 600,000        600,000        

96 บริหารส านักงานและงานรับรอง (รายได้) ร้อยละ 90 687,100        171,775        171,775       171,775        171,775       

97 พัฒนาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน (รายได้) ร้อยละ 90 4,279,340      1,069,835      1,069,835    1,069,835     1,069,835     



หนา้ที ่30

งบประมาณ
รวม

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

(จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้ (จ านวน) ที่ใช้

กิจกรรมยอ่ย

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.- ก.ย.64)

หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
ไตรมาสที่ 1

(ต.ค.- ธ.ค.63)
ไตรมาสที่ 2

(ม.ค.- ม.ีค.64)
ไตรมาสที่  3

(เม.ย.- ม.ิย.64)

(บาท)

98 กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (รายได้) ร้อยละ 90 450,000        225,000        225,000       

99 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 90 1,090,000      272,500        272,500       381,500        163,500       
 (รายได้)

100 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์/น้ ามันเชื้อเพลิง (รายได้) ร้อยละ 90 840,000        210,000        210,000       294,000        126,000       

101 จัดท าเอกสารการสอน ข้อสอบ (นานาชาติสิงคโปร์) ร้อยละ 90 240,000        60,000          60,000         60,000         60,000         
102 กิจกรรม จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ และการดูแลการดูแลนักเรียน (นานาชาติ ร้อยละ 90 20,000          5,000            5,000          5,000           5,000          

สิงคโปร์)

103 ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน (นานาชาติสิงคโปร์) ร้อยละ 90 2,037,000      509,250        509,250       509,250        509,250       
104 เงินเดือน/ค่าครองชีพ (นานาชาติสิงคโปร์) ร้อยละ 90 13,020,000    3,255,000      3,255,000    3,255,000     3,255,000     
105 ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ ค่าท าธุรกรรมครูต่างชาติ ร้อยละ 90 200,000        50,000          50,000         50,000         50,000         

(นานาชาติสิงคโปร์)

106 ค่าสมทบประกันสังคม กองทุนเล้ียงชีพ และประกันสุขภาพ(นานาชาติสิงคโปร์) ร้อยละ 90 180,000        45,000          45,000         45,000         45,000         
107 บริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน (นานาชาติสิงคโปร์) ร้อยละ 80 200,000        50,000          50,000         50,000         50,000         
108 ค่าสาธารณูปโภค (นานาชาติสิงคโปร์) ร้อยละ 100 500,000        125,000        125,000       125,000        125,000       
109 กิจกรรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน  (นานาชาติสิงคโปร์) ร้อยละ 100 163,000        163,000        
110 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล (นานาชาติสิงคโปร์) ร้อยละ 80 200,000        200,000        
111 กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (นานาชาติสิงคโปร์) ร้อยละ 90 855,000        213,750        213,750       213,750        213,750       
112 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 90 1,250,000      312,500        312,500       312,500        312,500       

(นานาชาติสิงคโปร์)

101,901,200  -         23,340,617    -         25,278,104  -         29,729,185   -         23,553,294  รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกไตรมาส
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1. แนวทางการติดตามประเมินผล  
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน   โดยจะต้องมี
การสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมายให้แก่ คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้ง
บุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการน าประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน ผ่าน
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการจัดสรร ติดตามผล การบริหารงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลให้เอ้ืออ านวยต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และจัดให้มีการก าหนด
กรอบการประเมินผล ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง     มีการ
ประชุมติดตามผลการด าเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ลดปัญหา  อันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จใน
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

 
2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล  

เพ่ือให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ. 2564    
สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน และเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงเห็นควรมีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวทางการประเมินผล  การด าเนินงาน    
ในแนวใหม่ ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลส าเร็จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced 
Scorecard โดยก าหนดจัดให้มีการก าหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติอันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติ
คุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ  

 
3. ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ  

ในการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือน ายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่ การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ ในประเด็นดังต่อไปนี้  

3.1 การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  
3.1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหาร และคณะครู

บุคลากรที่เก่ียวข้อง โดยควรน าเสนอสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของ สภามหาวิทยาลัย 
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คณะ สานัก รวมทั้งสานักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการ ที่เกี่ยวข้อง             
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน  

3.1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทย าลัย 
คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน โดยจ าเป็นต้องมี การน าเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพ่ือชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน การจัดให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงานเป็นรายรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุม ติดตามผลการด าเนินเป็นระยะเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3.1.3 การมีเวทีหรือเปิดพ้ืนที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะใ น
ส่วนของบุคลากร ระดับปฏิบัติอาทิกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับ งานวิชาการ คณะกรรมการอ านวยการ เพ่ือจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วาง
ไว้เกิดผล ในเชิงปฏิบัติ  

3.1.4 การก าหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้าน การรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องน าเสนอความก้าวหน้า รายงานผล 
สร้างการรับรู้ถึงผล การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ
เป็นระยะ เพ่ือจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้น ให้มีความพยายามในการผลักดัน ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการนา
เสนอ เผยแพร่ ผลการด เนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลายที่มี อยู่ ในช่วงปัจจุบัน อาทิจดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ ข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
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ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล 

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ  ฉบบัที ่12 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

ด้านการศึกษา 
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาแห่ง   
การเรียนรู้โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษา
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อม
กันเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้เต็ม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิต
โดย        มีความใฝ่รู้และทักษะ    ที่
เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพ การเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสัมมาชีพในพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ า
และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านเกษตร 
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
 
ข้อ 4.4 พัฒนาคน       ทุกช่วงวัยโดย
ส่งเสริม        การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพื่อให้สามารถมีความรู้ และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตาม
แนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการ
ความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อ
ต่อ   การพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ 
ทักษะ     การใฝ่เรียนรู้           การ
แก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง
ดี     โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา  
1.ปรับเปลี่ยนค่านิยม     คนไทย
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่           
พึงประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพ ให้มีทักษะ
ความรู้และความสามารถใน การ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
แผนงานโครงการ  
1. แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพปฐมวัย 
4. แผนการยกระดับศูนย์ฝึกอบรม
แรงงานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 
 

3. ยุทธศาสตร์ดา้น     การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
3.1 พัฒนาคนตามช่วงวัย 
3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.4.การส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
3.5 การส่งเสริมและพัฒนาศาสตร์ 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายข้อ 5 พัฒนาการ
บริหารจัดการใน
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิ
บาลมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ ์
5.1.ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถให้เขา้ท างานใน
มหาวิทยาลัยพัฒนาเพิ่มขึ้น
สมรรถนะของทรัพยากรบุคลากร
อย่างต่อเนื่องทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัตกิาร
เสริมสร้างธรรมาภิบาล และเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม
และได้มาตรฐานสากล 
5.3 พัฒนามหาวิทยาลยั  ให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขยีว       ที่มี
สุนทรียะ การอนามยัสุขาภิบาล 
และการจัดการส่ิงแวดล้อมที่ด ีและ
มีความพร้อมด้านอาคารสถานที ่
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุน       การเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวย  
ความสะดวก และบริการขั้น
พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้
พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University 
 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบการบริหารจดัการ
ภายในโรงเรียนให้เป็นองค์กรสมัยใหม ่
กลยุทธ ์1.1 พัฒนาระบบพื้นฐานและขอ้มูล
สารสนเทศ 
กลยุทธ ์1.2  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนสู่
ศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้
ปรับเปลี่ยนการสอนเป็นแบบ Active 
Learning 
กลยุทธ ์2.1 ปรับเปลี่ยนการสอนสู่รูปแบบ 
Active Learning 
กลยุทธ ์2.2 นิเทศการสอนแบบ Coaching 
กลยุทธ ์2.3 สร้างชุมชนวิชาชีพ
(Professional Learning Communities ) 
ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา
เพื่อการส่ือสาร 
กลยุทธ ์3.1 พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English 
Programs) 
กลยุทธ ์3.2 เปิดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานเน้น
ภาษาอังกฤษ (English Programs) 
กลยุทธ ์3.3 เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในเวที
นานาชาต ิ
ยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ ์4.1 พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น สอดรับทักษะในศตวรรษที่ 
21และประเทศไทย 4.0 



36 
 

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ  ฉบบัที ่12 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

กลยุทธ ์4.2 พัฒนาระบบดแูลช่วยเหลือ
นักเรียน 
กลยุทธ ์4.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพสูงสุด 
ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์5.1  สร้างเสริมจิตอาสาเพื่อส่วนร่วม 
กลยุทธ ์5.2  ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
โดยกิจกรรมวันส าคัญ 
กลยุทธ ์5.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
กลยุทธ ์5.4 ส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับ
นักเรียน   
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ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนของมหาวิทยาลัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายสภาฯข้อ 1 ยกระดับคณุภาพมาตรฐานการจดัการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบณัฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลติภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารฐัเพื่อ
พัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
ทีเ่ป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

นโยบายสภาฯข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาท้องถิ่น  

นโยบายสภาฯข้อ 4  พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบณัฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ(Productive Learning) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทีเ่ป็นเลิศสู่สากล 

นโยบายสภาฯข้อ 3 พัฒนาและผลิตบณัฑิตใหม้ีความรูค้วามสามารถ    
มีอตัลักษณ์เด่นชัดเป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติบณัฑิตโดยกระบวนการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชา
รัฐเพื่อพัฒนาท้อง โดยยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายสภาฯข้อ 5  พัฒนาการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการทีเ่ป็นเลศิสูส่ากล 




