
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
1.1 โรงเรียนสาธติฯเปนสถานศกึษาคุณภาพชัน้นํา และ

ไดรับการยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ

1.1.1 ระดบัผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษาประจําป คาเฉลีย่ เดมิ (≥4.25)

5

(≥4.25)

5

(≥4.25)

5

(≥4.25) (≥4.30)

5

≥4.50 ≥4.60 ≥4.70 ≥4.80 ≥4.90 1.1.1.1 พัฒนาและสงเสริมการประกนัคุณภาพของโรงเรียน

สาธติฯ

โครงการประกนัคุณภาพสถานศกึษา รองผอ.ฝายแผนฯ ฝายแผนงานและประกนัคุณภาพ

1.2.1 รอยละของนกัเรียนชัน้ ม.6 ที่เขาศกึษาตอมหาวิทยาลยั รอยละ เดมิ (≥90)

94.50

(≥90)

90.66

(≥90)

95.60

(≥90)

95.33

(≥90)

96.70

≥90 ≥92 ≥94 ≥96 ≥98

1.2.2 รอยละของนกัเรียนที่มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนผานตามเกณฑที่

โรงเรียนกําหนด

รอยละ เดมิ (≥90)

99.44

(≥90)

98.06

(≥90)

99.26

(≥90)

99.67

(≥95)

99.60

≥95 ≥96 ≥97 ≥98 ≥99

1.2.3 รอยละของนกัเรียนที่ผลประเมินการอาน คิด วิเคราะหผาน

เกณฑที่โรงเรียนกําหนด

รอยละ เดมิ (≥90)

99.50

(≥90)

100

(≥90)

100

(≥90)

99.93

(≥95)

100

≥95 ≥96 ≥97 ≥98 ≥99

1.3 โรงเรียนสาธติฯมีการสงเสริมและสนบัสนนุในการสราง

คุณลกัษณะพึงประสงค ทกัษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 

หรือความสามารถพิเศษ (talent) ใหกบันกัเรียนสอดคลอง

ตามอัตลกัษณของโรงเรียน

1.3.1 รอยละนกัเรียนผานคุณลกัษณะอันพึงประสงคตามเกณฑที่

โรงเรียนกําหนด หรือ

รอยละ เดมิ - - - - (≥80)

100

≥80 ≥84 ≥88 ≥82 ≥96 1.3.1.1 สงเสริมและพัฒนานกัเรียนใหเปนไปตาม

คุณลกัษณะอันพึงประสงคของโรงเรียนสาธติฯ และมี

ความสามารถพิเศษสอดคลองตามอัตลกัษณของโรงเรียน

โครงการพัฒนานกัเรียนตามคุณลกัษณะอัตลกัษณของโรงเรียน รองผอ.วิชาการ ประถม/มัธยม/EP

1.4.1 รอยละของบคุลากรที่ไดรับการพัฒนา รอยละ เดมิ (≥98)

100

(≥98)

100

(≥98)

98.23

(≥98)

98

(≥98)

100

≥98 ≥98 ≥98 ≥98 ≥99 1.4.1.1 สงเสริมและสนบัสนนุใหบคุลากรเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ

1.4.2 รอยละของบคุลากรที่ผานเกณฑมาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลยั

รอยละ เดมิ (≥30)

8.25

(≥30)

12.37

(≥30)

24.47

(≥35)

78.43

(≥40)

55.06

>45 >50 >55 >60 >65 1.4.2.1 พัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษใหกบับคุลากร

1.5 โรงเรียนสาธติฯผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนนิงานของหนวยงานภาครัฐ : ITA

1.5.1 รอยละการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ผานหนาเว็บไซตของ

หนวยงาน

คะแนน เดมิ - - - - ≥85

91.30

100 100 100 100 100 1.5.1.1 สงเสริมและสนบัสนนุใหมีการดําเนนิการตามเกณฑ

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส รองผอ.ฝายบริหาร ประถม/มัธยม/EP

1.6 บคุลากรทกุระดบัรับรูและมีสวนรวมในการขับเคลือ่น

โรงเรียนสาธติฯตามทศิทางที่กําหนดไว

1.6.1 รอยละความสําเร็จของการถายทอดทศิทางการพัฒนา

มหาวิทยาลยั

รอยละ เดมิ - - - - ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 1.6.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกํากบัองคกรโดย

ประยุกตใชหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงและหลกัธรร

มาภิบาลในการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธติฯใหมีความ

ยืดหยุนและคลองตัว

โครงการกํากบัองคการที่ดี รองผอ.ฝายบริหาร ประถม/มัธยม/EP

1.7.1 รอยละความสําเร็จของการจัดการขอรองเรียนเกีย่วกบัอาคาร

สถานที่ สิง่แวดลอม และสิง่อานวยความสะดวกตามพันธกจิของ

มหาวิทยาลยั

รอยละ ใหม - - - - ≥90 ≥90 ≥92 ≥94 ≥96 ≥98 1.7.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ อาคาร 

หองเรียน หองปฏิบตักิาร และภูมิทศันที่เปนมิตรตอ

สิง่แวดลอมใหพรอมสําหรับการจัดการเรียนการสอนและ

ภารกจิอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทศันและสิง่อํานวยความสะดวกที่

เปนมิตรตอสิง่แวดลอม

1.7.2 รอยละความสําเร็จของการดาเนนิการมาตรการประหยัดพลงังาน รอยละ ใหม - - - - - 100 100 100 100 100 1.7.2.1 สงเสริมใหโรงเรียนดําเนนิการตามมาตรการ

ประหยัดพลงังาน เพื่อใหมีงบประมาณสําหรับการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาเพิ่มมากขึ้น

โครงการประหยัดพลงังาน

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569
2.1 อาจารยมีศักยภาพในการริเร่ิมสรางสรรคงานวิจัย 

นวัตกรรม และการบริการวิชาการอยางมีปะสทิธภิาพ

2.1.1 รอยละของอาจารยประจําที่มีผลงานวิจัยในชัน้เรียน ผลงาน

วิชาการ หรืองานวิจัย/งานสรางสรรค

รอยละ เดมิ (≥95)

91.04

(≥95)

95.89

(≥95)

95.89

(≥95)

95.00

(≥95)

95.95

≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 2.1.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการทําผลงานวิจัย วิจัยใน

ชั้นเรียนหรืองานสรางสรรคของอาจารย

 โครงการสงเสริมการทําผลงานวิจัย วิจัยในชั้นเรียนหรืองาน

สรางสรรค

รองผอ.วิชาการ ประถม/มัธยม/EP

2.2 โรงเรียนสาธิตฯเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู และ

บริการทางวิชาการแกชุมชน โรงเรียน และทองถิ่นใหมี

ความใหเขมแข็งอยางย่ังยืนตามศาสตรพระราชา

2.2.1 จํานวนองคความรูที่เพิ่มขึ้นในแหลงการเรียนรู บริการ

วิชาการ

องคความรู เดมิ (1)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

1

(1)

1

1 1 1 1 2 2.2.1.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางองคความรูใน

แหลงการเรียนรู

โครงการเพิ่มองคความรูในแหลงการเรียนรู รองผอ.ฝายแผนฯ ฝายแผนงานและประกนัคุณภาพ

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

3.1 โรงเรียนสาธติฯเปนที่ยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ 3.1.1 รอยละความสําเร็จของแผนการจัดอันดบัมหาวิทยาลยั(11) รอยละ เดมิ - - - - (≥80)

80

≥80 ≥82 ≥84 ≥86 ≥88 3.1.1.1 สนบัสนนุการสรางผลงานตามแนวทางการจัดอันดบั

โรงเรียนใหเปนที่ยอมรับในระดบัชาตแิละนานาชาติ

โครงการจัดอันดบัโรงเรียนใหเปนที่ยอมรับในระดบัชาตแิละ

นานาชาติ

รองผอ.วิชาการ ประถม/มัธยม/EP

3.2 ความมีชือ่เสยีงของโรงเรียนโดยมีนกัเรียนเลอืกศกึษา

ตอที่โรงเรียนสาธติฯ

3.2.1 รอยละของนกัเรียนที่เขามาศกึษาตอในโรงเรียนสาธติฯตอแผน

รับนกัเรียนประจําป

รอยละ เดมิ - - - - (≥70)

81.90

≥70 ≥75 ≥80 ≥85 ≥90 3.2.1.1 ดําเนนิการประชาสมัพันธที่หลากหลายใหตรงตาม

กลุมเปาหมาย

โครงการประชาสมัพันธเชิงรุก รองผอ.วิชาการ ประถม/มัธยม/EP

แผนงาน/ กลยทุธ โครงการ/กิจกรรม ผูกํากับดูแล หนวยงานท่ีรับผิดชอบเปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนบั ประเภทตัวชี้วัด
ผลการดําเนนิงาน คาเปาหมาย

แผนงาน/ กลยทุธ โครงการ/กิจกรรม ผูกํากับดูแล หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ยทุธศาสตรท่ี 3 ขยายการยกยองระดบัชาติและนานาชาติ

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนบั ประเภทตัวชี้วัด
ผลการดําเนนิงาน คาเปาหมาย

ประถม/มัธยม/EP

1.7 โรงเรียนมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิง่

อํานวยความสะดวกที่รองรับการดําเนนิการตามพันธกจิได

อยางครบถวนและเกดิความประหยัดงบประมาณ

รองอธกิารบดฝีายบริหาร ประถม/มัธยม/EP

ยทุธศาสตรท่ี 2 สรางสรรคผลงานวิชาการและสังคมแหงการเรียนรู

1.4 บคุลากรทกุระดบัมีความรู ทกัษะและทศันคตใินการ

ปฏิบตังิาน ตลอดจนมีความกาวหนาในสายอาชีพ

โครงการพัฒนาบคุลากรสูมืออาชีพ รองผอ.บริหาร

โครงการ/กิจกรรม ผูกํากับดูแล หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

1.2 นกัเรียนมีคุณภาพตามอัตลกัษณของโรงเรียน เปนที่

ยอมรับของผูปกครองและมีทกัษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

1.2.1.1 สงเสริมการบรูณาการการสอนดวยนวัตกรรมรวม

สมัยอยางมีประสทิธภิาพในการสรางทกัษะที่จําเปน

ในศตวรรษที่ 21

กจิกรรมการสนบัสนนุคาใชจายใน

การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐาน

รองผอ.วิชาการ ประถม/มัธยม/EP

แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2565-2569) (โรงเรียนสาธิตฯ)

ยทุธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโรงเรียนใหเปนสถานศึกษาคุณภาพชัน้นํา

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนบั ประเภทตัวชี้วัด
ผลการดําเนนิงาน คาเปาหมาย

แผนงาน/ กลยทุธ


