
 

 

 

 



คำนำ 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการ ให้บรรลุเป้าหมายชองมหาวิทยาลัย ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์และกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จากงบมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2566  ดังนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนฯฉบับนี้ขึ้น  
เพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินงานการกำกับติดตาม และประเมินผลงานตามตัวบ่งชี้ผลสำเร็จ  อันจะส่งผลต่อเป้าหมายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 
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บทที่ 1 
แผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

 
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  สำหรับเป็นที่เรียนระดับอนุบาล 
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 สร้างสถานที่สำหรับรับประทานอาหาร 
พ.ศ. 2549 สร้างสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา 

  - สร้างห้องนิ่มสำหรับนักเรียนอนุบาล 
  - ปรับปรุงอาคารเรียน 4 สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 

พ.ศ. 2550 เปิดการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  - ปรับปรุงสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียนมัธยมและสถานที่จอดรถโรงเรียน 

พ.ศ. 2551 ปรับปรุงระบบงานการเงิน  ธุรการ  และงานทะเบียน 
พ.ศ. 2552 -จัดทำแหล่งเรียนรู้  (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 - จัดสรา้งอาคารโดมอเนกประสงค์บริเวณสนามระดับมัธยมศึกษา 
   - เปิดสอนหลักสูตร English Program, Intensive English Program, Standard Program 

พ.ศ. 2561 ปรับปรุงอาคารเรียน 4 
พ.ศ.2562 เปิดแผนการเรียนมอลเตสเซอรี่,ระดับปฐมวัย จัดทำห้องคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา, ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา , จัดทำ

ห้องเรียน STEM ระดับประถมศึกษา,ห้องเรียนดนตรีสากล,ห้องเรียน Robotics ระดับมัธยมศึกษา ,ปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, จัดทำห้อง Co – working 
Space สำหรับคร ูและบุคลากร,ปรับปรุงระบบบำบัดนำเสีย,ซ่อมแซมอาคาร 4 สำหรับมัธยมศึกษา, ย้ายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปห้องเรียนเรียนที่อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์  

พ.ศ. 2563 ต่อเติมโดมอาคารเรยีนมัธยม และประถม  
พ.ศ. 2565 - ปรับปรุงโรงยิมอาคารเรียนประถมศึกษาเป็นห้องปรับอากาศ              
             - จัดสร้างอาคารเรียน Active Learning 6 ชั้น 

เอกลักษณ์ :   เป็นสถาบันต้นแบบที่บ่มเพาะความสําเร็จโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active learning GPAS 5 Steps สู่นวัตกรรม 
 

ปรัชญา : เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
 

อัตลักษณ์ :  เชี่ยวชาญวิทย์ – คณิต ภาษาอังกฤษเก่งกล้า กิริยางามสง่า จิตอาสาเพ่ือส่วนรวม 
 

วิสัยทัศน์   
โรงเรียนที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นของผู้ปกครองในพ้ืนที่โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ด้านการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้นำที่มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบสัมมา

อาชีพ มีสมรรถนะการเป็นนวัตกนรและความเป็นพลเมืองดีของชาติที่มีสถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

ค่านิยม  
IS VALAYA  

I : Innovation นวัตกรรม 
S : Success ความสำเร็จ 
V : Visionary เป็นผูร้อบรู้  
A : Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์  
L : Like to learn สนใจใฝ่เรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง  
A : Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง  
Y : Yields ผลงานเป็นที่ประจักษ์  
A : Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร 
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พันธกิจ   
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมให้ชัดเจนสื่อสารระบบการบริหารจัดการให้เข้าใจตรงกันให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์ด้านการพัฒนา 

นักเรียนให้เป็นผู้นำมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานสำหรับศตวรรษท่ี 21 มีความสำนึกในความเป็นพลเมืองดีและพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 
2. พัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้มาตรฐานหลักสูตรโดยเน้นแนวคิดแบบ Active Learning และการสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 

การปลูกคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมและการตระหนักในเป้าหมายชีวิตและการเห็นคุณค่าแห่งอาชีพ 
3. นิเทศการเรียนการสอนแบบ Coaching and Mentoring ให้เกิดชุมชนวิชาชีพครูและเครือข่าย 
4. ผลิตนักเรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาเพ่ือส่วนรวมและการตระหนักในเป้าหมายชีวิตและการเห็นคุณค่าแห่งอาชีพมีความรอบรู้ใน

ความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร มีทักษะพ้ืนฐานสำหรับศตวรรษท่ี 21 
 
เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลโดยใช้หลักการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชการที่ 10 
2. ต่อยอดการพัฒนาครูมืออาชีพแบบ Active Learning  
3. พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม  
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมทันสมัย ปลอดภัย แหล่งเรียนรู้รองรับ Active Learning  
5. สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 

Excellence – EdPEx)    

ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลโดยใช้หลักการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชการที่ 10 
1.1 ร้อยละของหลักสูตรของแผนการเรียนท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงให้นักเรียนมี
ความรู้ตามมาตรฐานต่อหลักสูตรของแผนการเรียนท้ังหมด 

ร้อยละ 80 - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

รองผู้อำนวยการ งานหลักสูตรและการสอน 

1.2 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ของแผนการเรียนของโรงเรียนท่ีได้รับการเผยแพร่ ได้รับรางวัล ระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาต ิ

10 ผลงาน - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

รองผู้อำนวยการ งานทะเบียนและวัดผล 

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

รองผู้อำนวยการ งานทะเบียนและวัดผล 



4 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์  2 ต่อยอดการพัฒนาครูมืออาชีพแบบ Active Learning 
2.1 จำนวนครูที่มีผลงานนวัตกรรมเชิงประจักษ์ด้านการสอนแบบ Active 
Learning 

ภาคเรยีนละ 1 
ครั้ง 

- ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
ปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ผู้ช่วยฝ่ายมัธยมศึกษา 

งานวิชาการ 

2.2 จำนวนนักเรียนท่ีมีผลงานนวัตกรรมเชิงประจักษ์จากการเรียนแบบ Active 
Learning 

 - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
ปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ผู้ช่วยฝ่ายมัธยมศึกษา 

งานวิชาการ 

เป้าประสงค์ 3 พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 
3.1 จำนวนครูที่มีผลงานวิจยัและนวัตกรรมเชิงประจักษ ์ ปีการศึกษาละ 

1 เรื่อง 
- ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
ปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ผู้ช่วยฝ่ายมัธยมศึกษา 

งานวิชาการ 

เป้าประสงค์ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมทันสมยั ปลอดภัย แหล่งเรียนรู้รองรับ Active Learning 
4.1 จำนวนห้องปฏิบัติการที่เอื้อตอ่การจัดการเรียนการสอน 
 

1 ห้อง - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
อำนวยการ 

งานอำนวยการ 

4.2 จำนวนพื้นที่ได้รับการปรับปรงุและพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 1 งาน - ฝ่ายอาคารสถานท่ี - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
อำนวยการ 

งานอำนวยการ 

เป้าประสงค์ 5 สร้างความเข้มแขง็การบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วมตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx)    

5.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทีม่ีต่อการบริหารจัดการองค์กร ระดับ 4 - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ฝ่ายมัธยมศึกษา 
- ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ งานทะเบียนและวัดผล 

5.2 ร้อยละของความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 100 สำนักงานผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
สำนักงานผู้อำนวยการ 

งานนโยบายและแผน 

5.3 ร้อยละของนักเรียนมคีวามสำเร็จในด้านสมรรถนะหลักในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80 - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศึกษา 
- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

- รองผู้อำนวยการฝ่าย
ปฐมวัยและประถมศึกษา 
- รองผู้อำนวยการฝ่าย
มัธยมศึกษา 

งานวิชาการ 
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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 

 
จำนวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับจากการประกวดผลงานทางวิชาการ  ระดับภาค ระดับชาติต่อปี 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับ 1  จำนวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับระดับภาค/ระดับชาติ 1 เรื่อง 
ระดับ 2  จำนวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับระดับภาค/ระดับชาติ 2 เรื่อง 
ระดับ 3  จำนวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับระดับภาค/ระดับชาติ 3 เรื่อง 
ระดับ 4  จำนวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับระดับภาค/ระดับชาติ 4 เรื่อง 
ระดับ 5  จำนวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับระดับภาค/ระดับชาติ 5 เรื่อง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม  
กลยุทธ์   

1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลโดยใช้หลักการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชการที่ 10 
1.2 ต่อยอดการพัฒนาครูมืออาชีพแบบ Active Learning  

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก  
 กลยุทธ์   
   2.1 พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
     กลยุทธ์   
         3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมทันสมัย ปลอดภัย แหล่งเรียนรู้รองรับ Active Learning 

 
 ยุทธศาสตร์ 4  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์  

4.1 สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for  
Performance Excellence – EdPEx)    

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
1) โครงสร้างองค์กร 

 
       อธิการบดี  

        ผศ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 
 
 
                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                         ดร.นารี  คูหาเรืองรอง 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

  โรงเรียนสาธิต 
หลักสูตรนานาชาต ิ

 

สำนักงาน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาอธิการบด ี
นางราตรี  ตรีพรหม 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                                   
ผศ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                                   
ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                                   
ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
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2) โครงสร้างการบริหาร 
 

               อธิการบดี  
            ผศ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 

 
 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                                                            ดร.นารี  คูหาเรืองรอง 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนสาธิตหลักสูตรนานาชาติ 
ดร.นันทรัตน์ ฝันเซียน 

กลุ่มงานสาระการเรียนรู ้
นายวุฒินันท ์ โชคอำนวย 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
มัธยมศึกษา 

     นายวุฒินันท์  โชคอำนวย 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
ปฐมวัยและประถมศกึษา 

     นายฉัตร  เจนชัย 
 

สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

นายไพศาล  แสงจันทร ์ CEO 
Mr.Argus  Ang 

Principal 
Ms. Christina  Chan  

Thai Director 
Dr.Nantarat  Funchien  

คณะกรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาอธิการบด ี
นางราตรี  ตรีพรหม 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

  ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน                                                

รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                                   

ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                                   

ผศ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ 

   กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
  นางสาวสุรัสวดี มณีเนียม  
   นายอัครพล  อนุพันธ ์

กลุ่มงานสาระการเรียนรู ้
นายฉัตร  เจนชัย 

กลุ่มงานการเงินและพัสด ุ
นางสาวขวญัฤทัย  สกุลเย็น 

สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
นายฉัตร  เจนชัย 

กลุ่มงานอาคารสถานที ่

นายถนัด  บุญอิสระเสร ี

กลุ่มงานสายชั้น 
นางสาวศิรินภา  พาท ี
นายวุฒินันท ์ โชคอำนวย 

 

กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
นายกันปธ์ิภัศ เขียวยันต ์
 

กลุ่มงานสายชั้น 
นางสาวสุรัสวดี  มณีเนียม 

นางสุกานดา แจ้งกัน 
นายสมพร  คำแหน 
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บทที่ 2 

โครงการแผนปฏิบตัิการแผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ที ่9

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน สืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก 3.7.2 โครงการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา 3.7.1.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครู 5 เครือข่าย 1 กิจกรรม  วิจัย พัฒนานวัฒกรรม และสนับสนุนครู บุคลาการเข้าสู่เวทีวิชาการ ต.ค. 65 - ก.ย. 66 เลอลักษณ์
พระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจ ครูและยกระดับโรงเรียน เพ่ือพัฒนาเป็นโรงเรียนสาธิตต้น และยกระดับโรงเรียนเพ่ือพัฒนาเป็นโรงเรียนสาธิต ในระดับชาติและนานาชาติ (รายได้) ฉัตร
สร้างสรรค์ แบบประจ าพ้ืนท่ี ต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ประจ าพ้ืนท่ี

3.7.1.2 ระดับความส าเร็จของพ้ืนท่ีต้นแบบโรงเรียน 5 ระดับ
เครือข่ายในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจ าพ้ืนท่ีในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว

3.7.2 โครงการจัดต้ังพัฒนาโรงเรียนสาธิตในจังหวัด 3.7.2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดต้ังโรงเรียนสาธิต
ในจังหวัดสระแก้วเพ่ือศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัย

ระดับ 2 2 กิจกรรม โรงเรียนสาธิตต้นแบบประจ าพ้ืนท่ีในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ณพัฐอร
สระแก้วเพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ในจังหวัดสระแก้วเพ่ือศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัย (รายได้) วุฒินันท์
และเป็นพลเมืองแห่งอนาคต โรงเรียนในท้องถ่ินสู่ระดับสากล

 

หมายเหตุ :

เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

ระดับท่ี 5 มีโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพ่ือเป็นต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และเป็นพลเมืองแห่งอนาคต และมีนักเรียนเข้าศึกษาเป็นไปตามแบบท่ีก าหนดและรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ระดับท่ี 4 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามแผนการจัดต้ังท่ีก าหนดได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

ตัวช้ีวัดท่ี 3.7.2.1 ระดับความส าเร็จของการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตในจังหวัดสระแก้วเพ่ือศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยโรงเรียนในท้องถ่ินสู่ระดับสากล

ระดับท่ี 1 มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ีในการจัดต้ังโรงเรียนสาธิต มีการจัดท าแผนการจัดต้ังโรงเรียนสาธิต และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

ตัวช้ีวัดท่ี 3.7.1.2 ระดับความส าเร็จของพ้ืนท่ีต้นแบบโรงเรียนเครือข่ายในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจ าพ้ืนท่ีในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว

ระดับท่ี 2 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามแผนการจัดต้ังท่ีก าหนดได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ระดับท่ี 3 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการตามแผนการจัดต้ังท่ีก าหนดได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของแผนงาน และรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

ระดับท่ี 1 มีแผนงานและมีกิจกรรมร่วมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจ าพ้ืนท่ีในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
ระดับท่ี 2 มีผลงาน/นวัตกรรมความส าเร็จของโรงเรียนเครือข่ายท่ีเกิดจากการร่วมพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับท่ี 3 มีการขยายเครือข่ายความร่วมโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจ าพ้ืนท่ีในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
ระดับท่ี 4 มีการเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมในเวทีสาธารณะและได้รับการยอมรับ/ได้รับรางวัลในระดับชาติ
ระดับท่ี 5 มีโมเดลพ้ืนท่ีต้นแบบโรงเรียนเครือข่ายในการปฏิรูปการเรียนรู้ประจ าพ้ืนท่ี

สรุปแบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุช่ือ)กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ัวัด ค่าป้าหมาย
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บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 4.10.1 โครงพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 4.10.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ร้อยละ 90 3 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับ อนุบาลโดยกระบวนการ ก.พ. 66 ธิดาวรรณ
ท่ีก าหนด Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) 

4 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3 โดย 13-27 ม.ค. 66 ณัฐศาสตร์
4.10.1.2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มากกว่า 4.00 กระบวนการ  Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)
ในทุกมิติ 5 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โดย ก.ค.66 ทิพสุดา

กระบวนการActive learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)

6 กิจกรรม ลูกเสือ Day Camp ระดับประถมศึกษาตอนต้นสู่การเป็นพลเมืองดี ธ.ค. 65 สุกานดา

และทัศนคติท่ีถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)

7 กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาท่ี 4-6 สู่การเป็นพลเมืองดี ก.พ. 66 นรินทร์

และทัศนคติท่ีถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)

8 กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 สู่การเป็นพลเมืองดี ก.พ. 66 จิรายุทธ

และทัศนคติท่ีถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)

9 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โดย ก.พ. 66 ปนัดดา

กระบวนการActive learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)

10 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 โดย ม.ค.-มี.ค. 66 วิชญพงศ์

กระบวนการActive learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)

11 กิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) ต.ค. 65 - ส.ค. 66 ไพศาล

12 จัดซ้ือเคร่ืองใช้อนามัยนักเรียนอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) มี.ค. 66 สุรัสวดี

13 กิจกรรม Project Approach ระดับอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ต.ค. 65 - ส.ค. 66 ปนิสรา

14 กิจกรรม Montessori show  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) มี.ค. 66 อรอุมา

15 กิจกรรม English Camp อนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) มี.ค. 66 แพรฟ้า

16 กิจกรรม Art Camp ป.1 - 6 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) พ.ย. 65 จตุพร

17 กิจกรรม  Field Trip .1 - 6 EP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ก.ค.66 อัจฉรา
18 กิจกรรม English Camp ป.1-6  EP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ก.ค.66 นารีรัตน์
19 กิจกรรม  EP Day  ป.1-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) มิ.ย. 66 ญาตินันท์
20 กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ป.1-3 English มี.ค. 66 วาสนา

for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)
21

กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการป.1-3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - 
แผ่นดิน)

ม.ค. 66 วาสนา
22 กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ป.4-6 มี.ค. 66 ญาตินันท์

English for IEP.  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

23 กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ป.4-6 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ม.ค. 66 ภรทิพย์

24 กิจกรรม Science Camp ป.1-4 SMP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ก.พ. 66 วธัญญา

25 กิจกรรม Math Camp ป.1-4 SMP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) มิ.ย. 66 ณัฐศาสตร์

ค่าป้าหมาย กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุช่ือ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ัวัด
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ค่าป้าหมาย กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุช่ือ)กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ัวัด

26 กิจกรรม Coding ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 17-21 ม.ค. 66 นฤนาท

27 กิจกรรม STEM Robotic ระดับประถม  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 19-23 ธ.ค. 66 นฤนาท

28 กิจกรรม STEM Camp ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน- แผ่นดิน) 19 -23 ธ.ค. 66 ทิวาพร

29 กิจกรรม ทักษะทางวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ พ.ย. 65 ทิวาพร

 คณิตศาสตร์ สสวท (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

30 กิจกรรม อ่านออก เขียนได้ RT ป.1 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ม.ค.-มี.ค. 66 ยุพันธ์

31 NT ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ม.ค.-มี.ค. 66 สุภาวดี

32 กิจกรรม นิทรรศการศิลป์สร้างสรรค์  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ม.ค.-ก.พ. 66 ภูรดา

33 กิจกรรม คุณธรรม 8 ประการ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) เม.ย. 66 อริศรา

34 ค่ายคณิตคิดเป็น Coding แผนการเรียนวิทย์-คณิต ม.1-3 (จัดการเรียน ก.พ. 66 แพรวพรรณ

การสอน - แผ่นดิน)

35 กิจกรรม STEM Camp ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ม.ค. 66 ศิรินภา

36 กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1-3 ต.ค.-ธ.ค. 65 มาริศา

 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

37 กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับแผนการเรียน  วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ธ.ค. 65 จีราพรรณ

ม.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

38 กิจกรรม วิทยาการค านวณสู่พ้ืนฐานการคิดเชิงคณิตศาสตร์ แผนการเรียน ก.ค.-ส.ค. 66 ปองคุณ

ศิลป์- ค านวณ ม.4 - 5 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)
39 กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์แผนการเรียนศิลป์- ค านวณ ม.6 (จัดการเรียนการสอน - ม.ย. 66 ธรรมรัฐ

แผ่นดิน)
40 กิจกรรม พัฒนาค่ายศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ม.1-3 English ม.ค.-มี.ค. 66 ฐิตารี

 for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)
41 กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ม.1 IEP. (จัดการเรียนการสอน - ม.ค.-มี.ค. 66 จิราภรณ์

แผ่นดิน)
42 กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ม.2 IEP.(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) มี.ค. 66 ณัฐวราพร
43 กิจกรรม Drama Performance for IEP. ม.3 IEP. มี.ค. 66 วุฒินันท์

(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)
44 กิจกรรม กิจกรรมวัฒนธรรมตะวันตก ม.4 แผนศิลป์-ภาษา (จัดการเรียน ม.ค. 66 นวลักษณ์

การสอน - แผ่นดิน)

45 กิจกรรม English Camp ศิลป์-ภาษาอังกฤษ ม.4-6 (จัดการเรียนการสอน - ต.ค.-ธ.ค. 65 นวลักษณ์

 แผ่นดิน)

46 กิจกรรม เสริมสร้างความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสู่อาชีพ มี.ค. 66 พัชราภรณ์

(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

47 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 เพ่ือสร้างทัศคติ ก.ค. 66 สุริยะ

48 กิจกรรม บูรณาวิชาการเพ่ือพัฒนานักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ต.ค. 65 - ส.ค. 66 กัณป์ธิภัศ
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ค่าป้าหมาย กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุช่ือ)กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ัวัด

นักเรียนในการจัดการเรียนการสอนmini Couse (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

49 กิจกรรม การน าเสนอนวัตกรรมของนักเรียนนักเรียนมัธยมศึกษา (Project Day) มี.ค. 66 กัณป์ธิภัศ

(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

50 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้าน วิทยาศาสตร์ สวทช (จัดการเรียน ต.ค.65 - ส.ค. 65 วิชุดา

การสอน - แผ่นดิน)

51 กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการมัธยม(จัดการเรียนการสอน - ต.ค.65 - ส.ค. 65 อารีรัตน์

แผ่นดิน)

52 กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ต.ค.65 - ส.ค. 65 ศุภกร

53 กิจกรรม รับมือและด าเนินการสอบ O-NETและ TGAT TPAT มี.ค. 66 สมพร

 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) กัณป์ธิภัศ

54 กิจกรรม กีฬาสีภายและวันเด็กเพ่ือเสริมสร้าง ทักษะส าหรับนักเรียนใน ม.ค.-ส.ค.66 ณัฐกูล น าพล

ศตวรรษท่ี 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

55 กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายนอก เพ่ือเสริม สร้างทักษะส าหรับนักเรียนใน ต.ค.65 - ส.ค. 65 ถนัด

ศตวรรษท่ี 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

56 กิจกรรม พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) พ.ย.- ธ.ค.65 รัชฎา วิชุตา

57 กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 18 ส.ค. 65 ทิวาพร อ าพล

58 กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  (จัดการเรียนการสอน - มิ.ย. 66 จุไรรัตน์ ศุภมาส

แผ่นดิน)

59 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา (จัดการเรียนการสอน - มี.ค. 66 ทิวาพร แพรวพรรณ

แผ่นดิน)

60 กิจกรรม ไหว้ครู  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) มิ.ย. 66 ศุภกร กัณป์ธิภัศ

61  กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.ค.-ส.ค.66 ศุภกร ลภัสนันท์

(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

62 กิจกรรม ไหว้ครูดนตรี - นาฏศิลป์  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) มิ.ย. 66 ยุวัตน์ พงศธร

63 กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ม.ค.-ส.ค.66 อริศรา ประเสริฐ

64 จัดท าเอกสารการสอน ข้อสอบ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ต.ค.55 - ส.ค.66 วิยะดา
65 กิจกรรม จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ และการดูแลนักเรียน(จัดการเรียนการสอน - ต.ค.65 - ส.ค. 65 ณัฐกูล บุษกร

แผ่นดิน)
66 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ต.ค. 65 - ส.ค. 66 ไพศาล
67 จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ต.ค. 65 - ส.ค. 66 ไพศาล
68 ค่าหนังสือเรียน (แผ่นดิน) พ.ค.-มิ.ย. 66 ไพศาล
69 ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผ่นดิน) พ.ค.-มิ.ย. 66 ไพศาล
70 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (แผ่นดิน) พ.ค.-มิ.ย. 66 ไพศาล
71 ปรับปรุงประชุมอาคาร 4 ระดับมัธยม (แผ่นดิน) มี.ค. 66 ไพศาล
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ค่าป้าหมาย กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุช่ือ)กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ัวัด

72 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการสร้างและพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมการจัด เม.ย. 66 ฉัตร

การเรียนรู้สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ Active Learning (จัดการเรียนการสอน - 

แผ่นดิน)

73 กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียน (จัดการเรียนการสอน - เม.ย. 66 วุฒินันท์

แผ่นดิน)

74 กิจกรรม พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - เม.ย. 66 เลอลักษณ์

แผ่นดิน)

75 กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล/กลุ่ม (รายได้) ต.ค.65 - ส.ค. 65 ฉัตร

76 กิจกรรม ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัด เม.ย. 66 ฉัตร

การเรียนการสอนของครู บุคลากร โรงเรียนสาธิต(รายได้)

77 กิจกรรม วันครูและปีใหม่ (รายได้) ม.ค. 66 อัจฉราวรรณ

78 เงินเดือน/ค่าครองชีพ (รายได้) ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ไพศาล

79 เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทน (รายได้) ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ไพศาล

80 ค่าจ้างครูต่างชาติ (รายได้) ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ไพศาล

81 ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ (รายได้) ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ไพศาล

82 ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ค่าท าธุรกรรมครูต่างชาติ ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ไพศาล

(รายได้)

83 ค่าสมทบประกันสังคม กองทุนเล้ียงชีพ และประกันสุขภาพ (รายได้) ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ไพศาล

84 สวัสดิการยืดหยุ่นครูและบุคลากร (รายได้) ต.ค.65 - ส.ค. 65 อัจฉราวรรณ

85 งานประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน (รายได้) ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ศิรินภา

86 งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (รายได้) ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ศิรินภา

87 งานประชุมผู้ปกครอง (รายได้) พ.ง.-มิ.ย. 66 ศิรินภา

88 กิจกรรม การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (รายได้) ก.ย. 66 ฉัตร

89 จัดซ้ือหนังสือเรียน (รายได้) พ.ค.-มิ.ย. 66 ไพศาล

90 ระบบบริหารงานสารสนเทศโรงเรียนสาธิต (MIS – SCHOOL) (รายได้) พ.ย.65 - มิ.ย. 66 ฉัตร

91 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (รายได้) ต.ค.65 - ส.ค. 65 สืบสกุล

92 ค่าบริการสระว่ายน้ า (รายได้) ธ.ค. 65 ถนัด

93 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายได้) พ.ค.-มิ.ย. 66 วิยะดา

94 ค่าสาธารณูปโภค (รายได้) ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ไพศาล

95 บริการอาหารกลางวัน นม อาหารว่างและน้ าด่ืม (รายได้) ต.ค. 65 - ก.ย. 66 รัชฎา

96 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู้สากล EP (รายได้) ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ญาตินันท์

97 บริหารส านักงานและงานรับรอง (รายได้) ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ไพศาล

98 พัฒนาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน (รายได้) ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ไพศาล
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ค่าป้าหมาย กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
(ระบุช่ือ)กลยุทธ์ โครงการ ตัวช้ัวัด

99 กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (รายได้) ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ถนัด

100 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ถนัด

(รายได้)

101 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์/น้ ามันเช้ือเพลิง (รายได้) ต.ค. 65 - ก.ย. 66 ถนัด

102 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตนานาชาติสยามสิงคโปร์ (SSIS) ต.ค. 65 - ก.ย. 66 นันทรัตน์

หมายเหตุ :
ตัวช้ีวัดท่ี 4.10.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนท่ีก าหนด
เกณฑ์การประเมิน

X  100
จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนท่ีก าหนด 

จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริงของโรงเรียนสาธิต
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งบประมาณ ร้อยละ

2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู  

1 กิจกรรม สนับสนุนให้ครูและบุคลาการเข้าสู่เวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ (รายได้) 143,500                     0.203                           

2 กิจกรรม โรงเรียนสาธิตต้นแบบประจ าพ้ืนท่ีในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว (รายได้) 155,000                     0.219                           

3 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล/กลุ่ม (รายได้) 72,000                       0.102                           

4 กิจกรรม ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการการจัดการเรียนการสอนของครู บุคลากร 799,350                     1.131                           
โรงเรียนสาธิต (รายได้)

1,169,850                 1.655                          

4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5 กิจกรรม วันครูและปีใหม่ (รายได้) 48,500                       0.069                           
48,500                     0.069                          

6 เงินเดือน/ค่าครองชีพ (รายได้) 27,900,000                 39.464                         

7 เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทน (รายได้) 1,123,200                   1.589                           

8 ค่าจ้างครูต่างชาติ (รายได้) 11,259,520                 15.926                         

9 ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ (รายได้) 2,208,000                   3.123                           

10 ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา/ค่าเดินทางไปราชการ/ค่าท าธุรกรรมครูต่างชาติ (รายได้) 450,000                     0.637                           

11 ค่าสมทบประกันสังคม กองทุนเล้ียงชีพ และประกันสุขภาพ (รายได้) 2,500,000                   3.536                           

12 สวัสดิการยืดหยุ่นครูและบุคลากร (รายได้) 690,000                     0.976                           
46,130,720                65.251                        

ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  จากงบประมาณรายได้

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน
โครงการ/กิจกรรม

รวมงบประมาณแผนงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการเผยแพร่มรดก

 ทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

รวมงบประมาณแผนงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ

รวมงบประมาณแผนงาน
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13 งานประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน (รายได้) 192,600                     0.272                           

14 งานประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (รายได้) 11,000                       0.016                           

15 งานประชุมผู้ปกครอง (รายได้) 50,000                       0.071                           

16 กิจกรรม การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (รายได้) 51,000                       0.072                           
304,600                    0.359                          

17 จัดซ้ือหนังสือเรียน (รายได้) 1,000,000                   1.414                           

18 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (รายได้) 582,500                     0.824                           

19 ค่าบริการสระว่ายน้ า (รายได้) 50,000                       0.071                           

20 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายได้) 765,000                     1.082                           

21 ค่าสาธารณูปโภค (รายได้) 5,300,000                   7.497                           

22 บริการอาหารกลางวัน นม อาหารว่างและน้ าด่ืม (รายได้) 8,117,760                   11.482                         

23 กิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้สู้สากล EP (รายได้) 500,000                     0.707                           
24 บริหารส านักงานและงานรับรอง (รายได้) 638,400                     0.903                           
25 พัฒนาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน (รายได้) 2,410,000                   3.409                           
26 กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (รายได้) 1,050,000                   1.485                           
27 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  (รายได้) 1,790,370                   2.532                           
28 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์/น้ ามันเช้ือเพลิง (รายได้) 840,000                     1.188                           

23,044,030                 32.595                         
70,697,700                100                            

5.4.3 โครงการจัดประชุมเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

รวมงบประมาณแผนงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

5.8.1 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต

รวมงบประมาณท้ังส้ินทุกแผนงาน
รวมงบประมาณแผนงาน
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งบประมาณ ร้อยละ

โครงการ 1 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล

1 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับ อนุบาลโดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) 42,210                 0.176                   

2 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) 130,800                0.545                   

3 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โดยกระบวนการActive learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) 138,100                0.575                   

4 กิจกรรม ลูกเสือ Day Camp ระดับประถมศึกษาตอนต้นสู่การเป็นพลเมืองดี และและทัศนคติท่ีถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง 60,700                 0.253                   
(พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน) -                      

5 กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาท่ี 4-6 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติท่ีถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง 202,540                0.844                   
(พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน) -                      

6 กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติท่ีถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง 743,700                3.098                   
(พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน) -                      

7 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โดยกระบวนการ Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) 316,250                1.318                   
8 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 โดยกระบวนการActive learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) 337,500                1.406                   

9 กิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) 28,000                 0.117                   

10 จัดซ้ือเคร่ืองใช้อนามัยนักเรียนอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 174,649                0.728                   

11 กิจกรรม Project Approach ระดับอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 24,000                 0.100                   

12 กิจกรรม Montessori show  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 10,000                 0.042                   

13 กิจกรรม English Camp อนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 10,000                 0.042                   

14 กิจกรรม Art Camp ป.1 - 6 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 67,000                 0.279                   

15 กิจกรรม  Field Trip .1 - 6 EP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 43,150                 0.180                   

16 กิจกรรม English Camp ป.1-6  EP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 180,080                0.750                   

17 กิจกรรม  EP Day  ป.1-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 30,800                 0.128                   

ตารางท่ี 3  สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  จากงบประมาณแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ
โครงการ/กิจกรรม

เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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18 กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ป.1-3 English for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 70,300                 0.293                   

19 กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการป.1-3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 27,000                 0.112                   

20 กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ป.4-6  English for IEP.  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 139,100                0.580                   

21 กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ป.4-6 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 74,200                 0.309                   

22 กิจกรรม Science Camp ป.1-4 SMP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 29,700                 0.124                   

23 กิจกรรม Math Camp ป.1-4 SMP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 47,000                 0.196                   

24 กิจกรรม Coding ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 150,104                0.625                   

25 กิจกรรม STEM Robotic ระดับประถม  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 95,756                 0.399                   

26 กิจกรรม STEM Camp ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน- แผ่นดิน) 162,500                0.677                   

27 กิจกรรม ทักษะทางวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ สสวท (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 44,900                 0.187                   

28 กิจกรรม อ่านออก เขียนได้ RT ป.1 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 13,800                 0.057                   

29 NT ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 13,200                 0.055                   

30 กิจกรรม นิทรรศการศิลป์สร้างสรรค์  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 62,880                 0.262                   

31 กิจกรรม คุณธรรม 8 ประการ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 20,770                 0.087                   

32 กิจกรรม ค่ายคณิตคิดเป็น Coding แผนการเรียนวิทย์-คณิต ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 155,055                0.646                   

33 กิจกรรม STEM Camp ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 100,905                0.420                   
34 กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 410,140                1.709                   
35 กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับแผนการเรียน  วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ม.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 141,120                0.588                   
36 กิจกรรม วิทยาการค านวณสู่พ้ืนฐานการคิดเชิงคณิตศาสตร์ แผนการเรียน ศิลป์- ค านวณ ม.4 - 5 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 42,000                 0.175                   
37 กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์แผนการเรียนศิลป์- ค านวณ ม.6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 36,400                 0.152                   
38 กิจกรรม พัฒนาค่ายศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ม.1-3 English  for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 212,100                0.884                   
39 กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ม.1 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 22,200                 0.092                   
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40 กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ม.2 IEP.(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 40,000                 0.167                   
41 กิจกรรม Drama Performance for IEP. ม.3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 35,000                 0.146                   
42 กิจกรรม กิจกรรมวัฒนธรรมตะวันตก ม .4 แผนศิลป์-ภาษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 17,400                 0.072                   
43 กิจกรรม English Camp ศิลป์-ภาษาอังกฤษ ม.4-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 49,500                 0.206                   
44 กิจกรรม เสริมสร้างความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสู่อาชีพ(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 57,400                 0.239                   
45 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 เพ่ือสร้างทัศคติ 10,000                 0.042                   
46 กิจกรรมบูรณาวิชาการเพ่ือพัฒนานักเรียนในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนmini Couse 84,000                 0.350                   

 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) -                      
47 กิจกรรม การน าเสนอนวัตกรรมของนักเรียนนักเรียนมัธยมศึกษา (Project Day) 63,000                 0.262                   
48 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้าน วิทยาศาสตร์ สวทช (จัดการเรียนการสอน -แผ่นดิน) 93,400                 0.389                   
49 กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการมัธยม(จัดการเรียนการสอน-แผ่นดิน) 254,000                1.058                   

50 กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 60,700                 0.253                   

51 กิจกรรม รับมือและด าเนินการสอบ O-NETและ TGAT TPAT  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 101,000                0.421                   

52 กิจกรรม กีฬาสีภายและวันเด็กเพ่ือเสริมสร้าง ทักษะส าหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 138,250                0.576                   

53 กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายนอก เพ่ือเสริม สร้างทักษะส าหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 54,400                 0.227                   

54 กิจกรรม พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 220,000                0.917                   

55 กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 63,600                 0.265                   

56 กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 88,240                 0.368                   

57 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 160,000                0.667                   

58 กิจกรรม ไหว้ครู  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 68,000                 0.283                   

59 กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 24,430                 0.102                   

60 กิจกรรม ไหว้ครูดนตรี - นาฏศิลป์  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 50,000                 0.208                   

61 กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 38,900                 0.162                   
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62 จัดท าเอกสารการสอน ข้อสอบ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 600,000                2.500                   

63 กิจกรรม จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ และการดูแลนักเรียน(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 70,000                 0.292                   

64 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 350,000                1.458                   

65 จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 2,118,071             8.824                   

66 ค่าหนังสือเรียน (แผ่นดิน) 2,389,500             9.955                   

67 ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผ่นดิน) 1,076,000             4.483                   

68 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (แผ่นดิน) 1,139,100             4.746                   

69 ปรับปรุงประชุมอาคาร 4 ระดับมัธยม (แผ่นดิน) 9,437,900             39.320                 
23,562,400          98.166                

2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู  
70 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการสร้างและพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ Active Learning 76,600                 0.319                   

(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) -                      

71 กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 196,000                0.817                   

72 กิจกรรม พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 167,500                0.698                   
440,100               1.834                  

24,002,500          100                    รวมงบประมาณท้ังส้ินทุกแผนงาน
รวมงบประมาณแผนงาน

รวมงบประมาณแผนงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน
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 รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 2566 
งบประมาณ

รวม
เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

(จ านวน) ท่ีใช้ (จ านวน) ท่ีใช้ (จ านวน) ท่ีใช้ (จ านวน) ท่ีใช้

1 กิจกรรม  วิจัย พัฒนานวัฒกรรม และสนับสนุนครู บุคลาการเข้าสู่เวทีวิชาการใน คน 10 143,500        35,875          35,875         35,875          35,875         

ระดับชาติและนานาชาติ (รายได้)

2 กิจกรรม โรงเรียนสาธิตต้นแบบประจ าพ้ืนท่ีในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว โรงเรียน 6 155,000        38,750          38,750         38,750          38,750         
(รายได้)

3 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับ อนุบาลโดยกระบวนการ คร้ัง 1 42,210          42,210          

Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) 

4 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3 โดยกระบวนการ คร้ัง 1 130,800        130,800       

Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)

5 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โดยกระบวนการ คร้ัง 1 138,100        138,100       

Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)

6 กิจกรรม ลูกเสือ Day Camp ระดับประถมศึกษาตอนต้นสู่การเป็นพลเมืองดี และ คร้ัง 1 60,700          60,700         

ทัศนคติท่ีถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)

7 กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับประถมศึกษาท่ี 4-6 สู่การเป็นพลเมืองดีและ คร้ัง 1 202,540        202,540       

ทัศนคติท่ีถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)

8 กิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 สู่การเป็นพลเมืองดีและ คร้ัง 1 743,700        743,700       

ทัศนคติท่ีถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรียน - แผ่นดิน)

9 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โดยกระบวนการ คร้ัง 1 316,250        316,250       

Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)

10 กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 โดยกระบวนการ คร้ัง 1 337,500        337,500       

Active learning (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน)

11 กิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร (พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) ร้อยละ 80 28,000          -         7,000            7,000           7,000           7,000           

12 จัดซ้ือเคร่ืองใช้อนามัยนักเรียนอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 100 174,649        174,649       

13 กิจกรรม Project Approach ระดับอนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 80 24,000          12,000         12,000         

กิจกรรมย่อย
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(ก.ค.- ก.ย.66)

หน่วยนับ จ านวน
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(ต.ค.- ธ.ค.65)
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(เม.ย.- มิ.ย.66)

(บาท)
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14 กิจกรรม Montessori show  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 80 10,000          10,000         

15 กิจกรรม English Camp อนุบาล (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 80 10,000          10,000         

16 กิจกรรม Art Camp ป.1 - 6 EP (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 67,000          67,000          

17 กิจกรรม  Field Trip .1 - 6 EP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 43,150          43,150         

18 กิจกรรม English Camp ป.1-6  EP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 180,080        180,080       

19 กิจกรรม  EP Day  ป.1-6 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 30,800          30,800         

20 กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษ ป.1-3 English ร้อยละ 90 70,300          70,300         

for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

21 กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ป.1-3 IEP.(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 27,000          27,000         

22 กิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ป.4-6 ร้อยละ 90 139,100        139,100       

English for IEP.  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

23 กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ป.4-6 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 74,200          74,200         

24 กิจกรรม Science Camp ป.1-4 SMP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 29,700          29,700         

25 กิจกรรม Math Camp ป.1-4 SMP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 95 47,000          47,000         

26 กิจกรรม Coding ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 80 150,104        150,104       

27 กิจกรรม STEM Robotic ระดับประถม  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 95 95,756          95,756          

28 กิจกรรม STEM Camp ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน- แผ่นดิน) ร้อยละ 95 162,500        162,500         

29 กิจกรรม ทักษะทางวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 5 44,900          44,900          

สสวท (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

30 กิจกรรม อ่านออก เขียนได้ RT ป.1 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 5 13,800          13,800         

31 NT ระดับประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 5 13,200          13,200         

32 กิจกรรม นิทรรศการศิลป์สร้างสรรค์  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 5 62,880          62,880         

33 กิจกรรม คุณธรรม 8 ประการ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 20,770          20,770          
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34 ค่ายคณิตคิดเป็น Coding แผนการเรียนวิทย์-คณิต ม.1-3 (จัดการเรียนการสอน - ร้อยละ 95 155,055        155,055       

แผ่นดิน)

35 กิจกรรม STEM Camp ระดับมัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 95 100,905        100,905       

36 กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.1-3 ร้อยละ 95 410,140        410,140       

 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

37 กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ส าหรับแผนการเรียน  วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ม.6 ร้อยละ 95 141,120        141,120         

(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

38 กิจกรรม วิทยาการค านวณสู่พ้ืนฐานการคิดเชิงคณิตศาสตร์ แผนการเรียน ศิลป์- ร้อยละ 80 42,000          42,000         

ค านวณ ม.4 - 5 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

39 กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์แผนการเรียนศิลป์- ค านวณ ม.6 (จัดการเรียนการสอน - ร้อยละ 80 36,400          36,400         

แผ่นดิน)

40 กิจกรรม พัฒนาค่ายศักยภาพด้านการอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ม.1-3 English ร้อยละ 90 212,100        212,100       

 for IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

41 กิจกรรม การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ม.1 IEP. (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 22,200          22,200         
42 กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ม.2 IEP.(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 40,000          40,000         
43 กิจกรรม Drama Performance for IEP. ม.3 IEP. ร้อยละ 90 35,000          35,000         

(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

44 กิจกรรม กิจกรรมวัฒนธรรมตะวันตก ม.4 แผนศิลป์-ภาษา (จัดการเรียนการสอน - ร้อยละ 90 17,400          17,400         

แผ่นดิน)

45 กิจกรรม English Camp ศิลป์-ภาษาอังกฤษ ม.4-6(จัดการเรียนการสอน-แผ่นดิน) ร้อยละ 90 49,500          49,500          
46 กิจกรรม เสริมสร้างความถนัดและความสนใจของผู้เรียนสู่อาชีพ คร้ัง 2 57,400          57,400         

(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

47 กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 เพ่ือสร้างทัศคติ ร้อยละ 80 10,000          10,000         
48 กิจกรรม บูรณาวิชาการเพ่ือพัฒนานักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 90 84,000          21,000          21,000         21,000          21,000         

นักเรียนในการจัดการเรียนการสอนmini Couse (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)
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49 กิจกรรม การน าเสนอนวัตกรรมของนักเรียนนักเรียนมัธยมศึกษา (Project Day) ร้อยละ 80 63,000          63,000         

(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

50 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้าน วิทยาศาสตร์ สวทช (จัดการเรียน ร้อยละ 80 93,400          23,350          23,350         23,350          23,350         

การสอน - แผ่นดิน)

51 กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการมัธยม(จัดการเรียนการสอน-แผ่นดิน) ร้อยละ 90 254,000        63,500          63,500         63,500          63,500         

52 กิจกรรม การแข่งขันทักษะวิชาการภายนอก (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) รางวัล 10 60,700          15,175          15,175         15,175          15,175         

53 กิจกรรม รับมือและด าเนินการสอบ O-NETและ TGAT TPAT ร้อยละ 5 101,000        50,500         50,500          

 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

54 กิจกรรม กีฬาสีภายและวันเด็กเพ่ือเสริมสร้าง ทักษะส าหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 90 138,250        69,125         69,125         

(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

55 กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายนอก เพ่ือเสริม สร้างทักษะส าหรับนักเรียนใน รางวัล 10 54,400          13,600          13,600         13,600          13,600         

ศตวรรษท่ี 21 (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

56 กิจกรรม พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 80 220,000        220,000         

57 กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 80 63,600          63,600         

58 กิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 88,240          88,240         

59 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 80 160,000        160,000       

60 กิจกรรม ไหว้ครู  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 68,000          68,000         

61  กิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 95 24,430          24,430         

(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

62 กิจกรรม ไหว้ครูดนตรี - นาฏศิลป์  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 50,000          50,000         

63 กิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 95 38,900          27,230         11,670         

64 จัดท าเอกสารการสอน ข้อสอบ (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 600,000        150,000         150,000       150,000        150,000       

65 กิจกรรม จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ และการดูแลนักเรียน(จัดการเรียนการสอน-แผ่นดิน) ร้อยละ 90 70,000          35,000          35,000          
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66 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 90 350,000        87,500          87,500         122,500        52,500         

67 จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน  (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 80 2,118,071      529,518         529,518       741,325        317,711       

68 ค่าหนังสือเรียน (แผ่นดิน) ร้อยละ 100 2,389,500      2,389,500     

69 ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผ่นดิน) ร้อยละ 100 1,076,000      1,076,000     

70 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน (แผ่นดิน) ร้อยละ 100 1,139,100      1,139,100     

71 ปรับปรุงประชุมอาคาร 4 ระดับมัธยม (แผ่นดิน) ร้อยละ 100 9,437,900      9,437,900     

72 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการสร้างและพัฒนาผลงานวิจัย/นวัตกรรมการจัดการ ร้อยละ 100 76,600          76,600          

เรียนรู้สู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ Active Learning (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน)

73 กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 80 196,000        196,000        

74 กิจกรรม พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) ร้อยละ 100 167,500        167,500        

75 กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาครู บุคลากรเฉพาะรายบุคคล/กลุ่ม (รายได้) ร้อยละ 80 72,000          18,000          18,000         18,000          18,000         

76 กิจกรรม ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัด ร้อยละ 100 799,350        799,350        

การเรียนการสอนของครู บุคลากร โรงเรียนสาธิต(รายได้)

77 กิจกรรม วันครูและปีใหม่ (รายได้) รางวัล 20 48,500          48,500         

78 เงินเดือน/ค่าครองชีพ (รายได้) ร้อยละ 90 27,900,000    6,975,000      6,975,000     6,975,000     6,975,000     

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

80 ค่าจ้างครูต่างชาติ (รายได้) ร้อยละ 90 11,259,520    2,814,880      2,814,880     1,407,440     4,222,320     

81 ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ (รายได้) ร้อยละ 90 2,208,000      552,000         552,000       276,000        828,000       

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

83 ค่าสมทบประกันสังคม กองทุนเล้ียงชีพ และประกันสุขภาพ (รายได้) ร้อยละ 90 2,500,000      625,000         625,000       625,000        625,000       

84 สวัสดิการยืดหยุ่นครูและบุคลากร (รายได้) คร้ัง 1 690,000        690,000         

85 งานประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน (รายได้) คร้ัง 8 192,600        48,150          48,150         48,150          48,150         

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



หนา้ที ่27

งบประมาณ
รวม

เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

(จ านวน) ท่ีใช้ (จ านวน) ท่ีใช้ (จ านวน) ท่ีใช้ (จ านวน) ท่ีใช้

กิจกรรมย่อย

ไตรมาสท่ี 4
(ก.ค.- ก.ย.66)

หน่วยนับ จ านวน

เป้าหมาย
ไตรมาสท่ี 1

(ต.ค.- ธ.ค.65)
ไตรมาสท่ี 2

(ม.ค.- มี.ค.66)
ไตรมาสท่ี  3

(เม.ย.- มิ.ย.66)

(บาท)

87 งานประชุมผู้ปกครอง (รายได้) คร้ัง 2 50,000          25,000          25,000          

88 กิจกรรม การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (รายได้) คะแนน 150 51,000          51,000         

89 จัดซ้ือหนังสือเรียน (รายได้) ร้อยละ 90 1,000,000      1,000,000     

90 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (รายได้) ร้อยละ 80 582,500        145,625         145,625       145,625        145,625       

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

92 งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน (รายได้) ร้อยละ 100 765,000        765,000        

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) ร้อยละ 90 500,000        250,000       250,000       

96 บริหารส านักงานและงานรับรอง (รายได้) ร้อยละ 90 638,400        159,600         159,600       159,600        159,600       

97 พัฒนาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน (รายได้) ร้อยละ 90 2,410,000      602,500         602,500       602,500        602,500       

98 กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน (รายได้) ร้อยละ 90 1,050,000      525,000         525,000       

99 สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี และแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้(รายได้) ร้อยละ 90 1,790,370      447,593         447,593       626,630        268,556       

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

101 บริหารจัดการโรงเรียนสาธิตนานาชาติสยามสิงคโปร์ (SSIS) ร้อยละ 90 18,018,000    4,504,500      4,504,500     4,504,500     4,504,500     

112,718,200  -         23,936,591    -         36,148,484  -         28,405,329   -            24,227,796   รวมงบประมาณท้ังส้ินทุกไตรมาส
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การกำกับติดตาม 
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1. แนวทางการติดตามประเมินผล  
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน   โดยจะต้องมี
การสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมายให้แก่ คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้ง
บุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการนำประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์การดำเนินงานที่กำหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน ผ่าน
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการจัดสรร ติดตามผล การบริหารงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลให้เอ้ืออำนวยต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และจัดให้มีการกำหนด
กรอบการประเมินผล ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง     มีการ
ประชุมติดตามผลการดำเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ลดปัญหา  อันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จใน
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

 
2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล  

เพ่ือให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  พ.ศ. 2566    
สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง โรงเรียนส าธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงเห็นควรมีการกำหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวทางการประเมิน ผล การดำเนินงาน    
ในแนวใหม่ ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลสำเร็จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบ ของ Balanced 
Scorecard โดยกำหนดจัดให้มีการกำหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติอันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติ
คุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ  

 
3. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ  

ในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพ่ือนำยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่ การปฏิบัติจำเป็นอย่างยิ่ง ที่โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัย
สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ ในประเด็นดังต่อไปนี้  

3.1 การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  
3.1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหาร และคณะ ครู

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรนำเสนอสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของ สภามหาวิทยาลัย 
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คณะ สานัก รวมทั้งสานักงบประมาณ  ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการดำเนินงานเพ่ือจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการ ที่เกี่ยวข้อง             
เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน  

3.1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน โดยจำเป็นต้องมี การนำเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพ่ือชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน การจัดให้มีการ
รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุม ติดตามผลการดำเนินเป็นระยะเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3.1.3 การมีเวทีหรือเปิดพ้ืนที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะใน
ส่วนของบุคลากร ระดับปฏิบัติอาทิกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับ งานวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการ เพ่ือจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วาง
ไว้เกิดผล ในเชิงปฏิบัติ  

3.1.4 การกำหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้าน การรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องนำเสนอความก้าวหน้า รายงานผล 
สร้างการรับรู้ถึงผล การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบ
เป็นระยะ เพ่ือจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้น ให้มีความพยายามในการผลักดัน ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น 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
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

ด้านการศึกษา 
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาแห่ง   
การเรียนรู้โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษา
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อม
กันเพื่ อสร้างคุณภาพของคนไทยให้
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้ เต็ ม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิต
โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสมเป็น
คนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ การ
เรี ยนรู้ โดยเน้ นการเรียนรู้ เพื่ อสร้ าง
สัมมาชีพในพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำและ
พัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสม
กับพื้นที่ทั้งในด้านเกษตร อุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ 
ข้อ 4.4 พัฒนาคน ทุกช่วงวัยโดยส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพื่อให้สามารถมี
ความรู้ และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบ
อาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้าง
งานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้ เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดย
บูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เอื้อต่อ   การพัฒนาผู้เรียนทั้งใน
ด้ าน ค วาม รู้  ทั กษ ะ  ก ารใฝ่ เรี ย น รู้            
การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น 
การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี  โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา  
1.ปรับเปลี่ยนค่านิยม     คนไทย
ให้ มี คุณ ธรรม  จริ ยธรรม  จิ ต
สาธารณ ะ และพ ฤติ ก รรมที่            
พึงประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพ ให้มีทักษะ
ความรู้และความสามารถใน การ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
แผนงานโครงการ  
1. แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพปฐมวัย 
4. แผนการยกระดับศูนย์ฝึกอบรม
แรงงานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 
 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 
4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ   
4.3.3 ด้านการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและ
พัฒนาครูมืออาชีพ ร่วม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา ผา่นการ
พัฒนานวัตกรรม และการ
พัฒนาครูมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา 
ชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุ 
บำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่ 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ 
3.7 มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น
แหล่งเรียนรู้ และเป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ 4  บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ 
4.10 พัฒนาประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียนสาธิต 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู ้มี 
มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการ 
เป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม  
กลยุทธ์   
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลโดยใช้หลักการตาม 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในรัชการที่ 10 
1.2 ต่อยอดการพัฒนาครูมืออาชีพแบบ Active 
Learning  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม 
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก  
กลยุทธ์   
2.1 พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบ 
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุ 
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ 
กลยุทธ์   
3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมทันสมัย ปลอดภัย 
แหล่งเรียนรู้รองรับ Active Learning 
ยุทธศาสตร์ 4  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่
ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์  
4.1 สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ 
การดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 
for Performance Excellence – EdPEx)    
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ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนของมหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู ้มีมาตรฐาน 
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ 
วิศวกรทางสังคม 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  4  บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 

ยุทธศาสตร์ 4  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ 
 

นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผ่าน
การพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก  
 

นโยบายข้อที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียวท่ีมีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข พัฒนา
มหาวิทยาลยัให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวตัในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

ตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู ้มีมาตรฐาน 
ทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ 
วิศวกรทางสังคม  
 

ยุทธศาสตร์ 4  บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
 

นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคณุภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้ง ระดับชาติและนานาชาติใหเ้ปน็ท่ียอมรับท้ังในและนอกประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้  
มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะ 
การเป็นผู้ประกอบการวิศวกรทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบ 
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ 
 



 


