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บทที่ 1 
แผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
ความเป็นมา 

 ประวัติโรงเรียน 
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2517 
พ.ศ. 2517 เริ่มก่อตั้งโรงเรียนประถมสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพ่ือสอนบุตรหลานให้กับบุคลากรใน

สถานศึกษา เปิดระดับอนุบาลและประถม  อย่างละ 1 ห้อง โดยใช้อาคารหอพักมรกตหอพักบุศราคัม  และหอพักไพฑูรย์ 
พ.ศ. 2523 ย้ายมาอยู่ที่อาคารเรียน 3  (ตึก 3) 

 พ.ศ. 2535 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  มาเป็นโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  
ได้ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และขยายชั้นจากเดิม 1 ห้องเรียน  มาเป็น 2 ห้องเรียน ในทุกระดับชั้น   

พ.ศ. 2539 จัดสร้างอาคาร 1 หลัง  ส าหรับเป็นที่เรียนระดับอนุบาล 
พ.ศ. 2540 ปรับปรุงห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  เป็นห้องปรับอากาศ 
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 
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พ.ศ. 2551 - ปรับปรุงระบบงานการเงิน  ธุรการ  และงานทะเบียน 
พ.ศ. 2552 

 

พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2559 

 
 

พ.ศ. 2560 

พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

- จัดท าแหล่งเรียนรู้  (Learn Square) 
 - พัฒนาระบบความปลอดภัยโดยใช้กล้องวงจรปิดบริเวณอาคาร 4 
จัดสร้างอาคารเรียน 6 ชั้นระดับอนุบาลและประถมศึกษา 
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาย้ายมาอาคาร 6 ชั้น 
เปิดสอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
- เปิดสอนหลักสูตร English Program 
- ปรับปรุงอาคาร 3 และโรงอาหารระดับมัธยมศึกษา 
จัดสร้างโดมและลานอเนกประสงค์ในระดับมัธยม 
- ปรับปรุงอาคารเรียน 4 
- เปิดแผนการเรียนมอลเตสเซอรี่ ระดับปฐมวัย 
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ปรัชญา 
บ่มเพาะความส าเร็จ สื่อสารสามภาษา น้อมน าค าพระราชา งามสง่าในพระบรมราชูปถัมภ์     
 
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  
3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

 
เป้าประสงค์ 

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

ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด หน่วยงานจัดเกบ็ข้อมูลตัวชี้วดั 

 เป้าประสงค์ที่ 1 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจดัการทีส่่งเสริมให้ครูและนักเรียนปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้ฝกึทักษะทางการคิด การแก้ปัญหา โดยการลงมือปฏิบตัิจริง 
1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กร ระดับ 4 - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศกึษา 

- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

- ฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ งานทะเบียนและวัดผล 

1.2 ร้อยละของความส าเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 100 ส านักงานผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานนโยบายและแผน 

เป้าประสงค์  2 ครูเปลี่ยนการสอนเป็นแบบ Active Learning 
2.1 จ านวนครั้งที่ครูได้รับการพัฒนา ภาคเรียนละ 2 

ครั้ง 
- ฝ่ายปฐมวัยและประถมศกึษา 

- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
ปฐมวัยและประถมศึกษา 

- ผู้ช่วยฝ่ายมธัยมศึกษา 

งานวิชาการ 

2.2 จ านวนครูที่มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านการสอนแบบ Active Learning ร้อยละ 100 - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศกึษา 

- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
ปฐมวัยและประถมศึกษา 

- ผู้ช่วยฝ่ายมธัยมศึกษา 

งานวิชาการ 

เป้าประสงค์ 3 นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามมาตรฐานหลักสตูรและการเรยีนรู้อย่างมีเป้าหมาย 
3.1 ร้อยละของหลักสูตรของแผนการเรียนที่พัฒนาหรือปรับปรุงให้นักเรียนมีความรู้ตาม
มาตรฐานต่อหลักสูตรของแผนการเรียนทั้งหมด 

ร้อยละ 80 - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศกึษา 

- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

รองผู้อ านวยการ งานวิชาการ 

3.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ
แผนการเรียนของโรงเรียนที่ได้รับการเผยแพร่ ได้รับรางวัล ระดบัจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ 

 10 ผลงาน - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศกึษา 

- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

รองผู้อ านวยการ งานทะเบียนและวัดผล 
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ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับดูแลตัวชีว้ัด หน่วยงานจัดเกบ็ข้อมูลตัวชี้วดั 

3.3 ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนการสอบ O-Net / NTที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ2 - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศกึษา 

- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

รองผู้อ านวยการ งานทะเบียนและวัดผล 

เป้าประสงค์ 4 นักเรียนใฝ่เรียนรู้ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักแบ่งปัน มีจิตอาสา  เพื่อส่วนรวม 

4.1 ระดับความส าเร็จของการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนักเรียน 

ระดับ 1 มีแผนงานและผู้รับผิดชอบชัดเจน 

ระดับ 2 มีการด าเนินงาน การสนับสนุน ก ากับติดตาม 

ระดับ 3 มีการประเมินผล ยกย่องชมเชย 

ระดับ 4 นักเรียนมกีารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่ปลูกฝังมากกวา่ร้อยละ 
50 ของนักเรียนทั้งหมด 

ระดับ 5 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการเผยแพร่ รางวัล 

ระดับ 4 - ฝ่ายปฐมวัยและประถมศกึษา 

- ฝ่ายมัธยมศึกษา 

- ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
ปฐมวัยและประถมศึกษา 

- ผู้ช่วยฝ่ายมธัยมศึกษา 

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 
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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 

 

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 
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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 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
   กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น สอดรับทักษะในศตวรรษที่ 21และประเทศไทย 4.0 เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
   กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพสูงสุด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   กลยุทธ์ที่ 5.1  สร้างเสริมจิตอาสาเพื่อส่วนร่วม 

   กลยุทธ์ที่ 5.2  ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 

   กลยุทธ์ที่ 5.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่ความเป็นพลเมืองดี 

     กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมทักษะชีวิตสู่แรงบัลดาลใจในอาชีพ   
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      โครงสร้าง 

คณะ/หน่วยงาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานอ านวยการ 

อธิการบดี 

คณะกรรมการอ านวยการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

โรงเรียนสาธิต 
 

โรงเรียนสาธิตหลักสูตรนานาชาต ิ

ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 

 
ระดับมัธยมศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานสายชั้น 

  
กลุ่มงานสายชั้น 

  
กลุ่มงานสาระการเรียนรู ้

  
กลุ่มงานสาระการเรียนรู ้

  กลุ่มงานการเงินและพัสด ุ

  
กลุ่มงานอาคารสถานที ่

  

กลุ่มงานวิชาการและ 

งานทะเบียน 
กลุ่มงานวิชาการและ 

งานทะเบียน 

กลุ่มงานแผนและ

งบประมาณ 
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บทที่ 2 

โครงการแผนปฏิบตัิการแผนปฏิบัติการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 



10 
 

 



11 
 

 



12 
 

 



13 
 

 



14 
 

 



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 
 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 



19 
 

 



20 
 

 

 



21 
 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

บทที่ 3  

แผนด าเนนิโครงการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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บทที่ 4 

การก ากับติดตาม 
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1. แนวทางการติดตามประเมินผล  
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน   โดยจะต้องมี
การสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมายให้แก่ ค ณะผู้บริหารทุกระดับ 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. 2563    
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  
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3. ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ  
ในการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือน ายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่ การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ ในประเด็นดังต่อไปนี้  

 
3.1 การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  

3.1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหาร และคณะครู
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรน าเสนอสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของ สภามหาวิทยาลัย 
คณะ สานัก รวมทั้งสานักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการ ที่เกี่ยวข้อง             
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน  

3.1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
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 โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการนาเสนอ 
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 

แผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 

ด้านการศึกษา 
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาแห่ง   
การเรียนรู้โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษา
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อม
กันเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้เต็ม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิต
โดย        มีความใฝ่รู้และทักษะ    ที่
เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพ การเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้
เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ลดความเหลื่อม
ล้ าและพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านเกษตร 
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
 
ข้อ 4.4 พัฒนาคน       ทุกช่วงวัยโดย
ส่งเสริม        การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพื่อให้สามารถมีความรู้ และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตาม
แนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการ
ความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้
เอื้อต่อ   การพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ     การใฝ่เรียนรู้           
การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น 
การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น

ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา  
1.ปรับเปลี่ยนค่านิยม     คนไทย
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่           
พึงประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพ ให้มีทักษะ
ความรู้และความสามารถใน การ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และ 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 
และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ด ี
และมีความพร้อมดา้นอาคาร
สถานที่ 
5.4 จัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุน       การเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอ านวย  
ความสะดวก และบริการขั้น
พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้

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
เพื่อการสื่อสาร 
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 ิ
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิ  ฉบบัที ่12 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 

พลเมืองดี     โดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 
 
 

พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University 
 

ยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนสู่
ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ ์4.1 พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น สอดรับทักษะในศตวรรษที่ 
21และประเทศไทย 4.0 
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 



 
 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

 ในพระบรมราชูปถัมภ   

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี 
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บทสรุปผูบริหาร 

กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี ไดนําทิศทางของแผนบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรการใหบริการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ของรัฐบาล และ

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579    

แผนรวมทั้งนโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายของคณะผูบริหาร และขอมูลสถิติตางๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการ

วิเคราะหสถานการณของโรงเรียน การระดมความคิดเห็นของผูบริหาร ครู บุคลากร โดยมีวิสัยทัศน ยุทธศาสตร 

ดังนี้ 

 

ปรัชญา : บมเพาะความสำเร็จ สื่อสารสามภาษา นอมนำคำพระราชา งามสงาในพระบรมราชูปถัมภ 

 

อัตลักษณ     

เชี่ยวชาญวิทย – คณิต ภาษาอังกฤษเกงกลา กิริยางามสงา จิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

วิสัยทัศน   

โรงเรียนท่ีเปนตัวเลือกอันดับตนของผูปกครองในพ้ืนท่ีท่ีมีผลงานเชิงประจักษ ดานการพัฒนานักเรียน ให

เปนผูนำที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูและทักษะพื้นฐานสำหรับศตวรรษที่ 21   มีความสำนึกในความเปน

พลเมืองดีและพรอมเขาสูสากล 

พันธกิจ   

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนท่ีสรางทักษะในศตวรรษท่ี 

21และประเทศไทย 4.0 

 2. พัฒนาครูและบุคลากรเขาสูการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพเปน

คนด ีคนเกง และมีความสุข 

   

นโยบาย       

1.สงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวม ในการบริหารจัดการนโยบายโรงเรียน 

 2. ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญใหเห็นผลเชิงประจักษ 

 3.สงเสริมการเตรียมนักเรียนเขาสูสังคมศตวรรษท่ี 21 และประเทศไทย 4.0 

เปาประสงค 

1. โรงเรียนมีรูปแบบการบรหิารจัดการแบบองคกรสมัยใหม 

2. ครูจัดการเรียนการสอนแบบActive Learning  

3. นักเรียนมีความรูพ้ืนฐานตามมาตรฐานหลักสูตร 

4. นักเรียนใฝเรียนรู รับผิดชอบ มีวินัย ซ่ือสัตย แบงบัน มีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 
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ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนใหเปนองคกรสมัยใหม 

          กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาระบบพ้ืนฐานและขอมูลสารสนเทศ 

   กลยุทธท่ี 1.2  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการพัฒนา

นักเรียนสูศตวรรษท่ี 21 และไทยแลนด 4.0 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนาครูและบุคลากรใหปรบัเปลี่ยนการสอนเปนแบบ Active Learning 

   กลยุทธท่ี 2.1 ปรับเปลี่ยนการสอนสูรูปแบบ Active Learning 

   กลยุทธท่ี 2.2 นิเทศการสอนแบบ Coaching 

   กลยุทธท่ี 2.3 สรางชุมชนวิชาชีพ (Professional Learning Communities ) 

 ประเด็นยุทธศาสตร 3 สงเสริมการเรียนรูดานภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

กลยุทธ ท่ี 3.1 พัฒนาการเร ียนการสอนภาษาอังกฤษเขมขน (Intensive English 

Programs) 

   กลยุทธท่ี 3.2 เปดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานเนน

ภาษาอังกฤษ (English Programs) 

   กลยุทธท่ี 3.3 เปดโอกาสใหนักเรียน ครู และบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวที

นานาชาติ 

 ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริมคุณภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ 

   กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ ่น สอดรับทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21และประเทศไทย 4.0 

   กลยุทธท่ี 4.2 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

กลยุทธท่ี 4.3 เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพสูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 พัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   กลยุทธท่ี 5.1  สรางเสริมจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

   กลยุทธท่ี 5.2  ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมโดยกิจกรรมวันสำคัญ 

   กลยุทธท่ี 5.3  สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

     กลยุทธท่ี 5.4 สงเสริมทักษะชีวิตสำหรับนักเรียน   
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บทท่ี 1  

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีผลกระทบตอแผนกลยุทธ 
1. ปจจยัภายนอก 

1.1 สภาพแวดลอมภายนอกของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

      ดานเศรษฐกิจ 

      1. ดานเกษตรกรรม 

     การเกษตรกรรมของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นั้น เม่ือวิเคราะหในเรื่องสัดสวนของมูลคาผลิตภัณฑ

มวลรวมทางดานเกษตรกรรมตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม ดานเกษตรกรรมท้ังหมดของประเทศ และสัดสวนของมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวมทางดานเกษตรกรรมตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมดของกลุมจังหวัด พบวา เกษตรกรรมมี

ความสำคัญตอกลุมจังหวัด และตอประเทศนอย ซ่ึงมีสินคาเกษตรกรรมหลักท่ีสำคัญ คือ ขาว โดยมีแหลงผลผลิตหลัก

อยูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี และขาวโพด โดยมีแหลงผลผลิตหลักอยูที่จังหวัดสระบุรี สวนกลุมพืช

พลังงาน คือ ออย และมันสำปะหลังนั้นจังหวัดสระบุรีเปนแหลงผลผลิตหลักเชนเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีจังหวัด

นนทบุรีที่เปนแหลงกลวยไมที่สำคัญของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 โดยมีพื้นที่เพาะปลูกที่ 1,001–5,000 ไร 

สำหรับสินคาปศุสัตวในภาพรวมนั้น จังหวัดสระบุรีมีผลิตผลรวม   มากที่สุด และเมื่อพิจารณารายสินคาพบวา ไก

เปนผลผลิตหลักที่จังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา สุกรและโคนมที่จังหวัดสระบุรี โดยโคนมนั้นมีจำนวนท่ี

เลี้ยงมากกวา 50,000 ตัว 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหดานการเกษตร กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

วิเคราะหดานการเกษตร 

ปญหาและความตองการ ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 

1. เกษตรกรมีการใชสารเคมีจำนวน

มากสงผลใหเกิดสารพิษตกคางและตนทุน

การผลิตสูง 

2. ชองทางการจำหนายสินคาเกษตร

มีจำนวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคา

เกษตรปลอดภัย 

3. แรงจูงใจในการผลติสินคาเกษตร

ปลอดภัยมีนอย เน่ืองจากตนทุนในการ

ผลิตสูง แตราคาจำหนายไมแตกตางจาก

ผลผลติสินคาเกษตรท่ัวไป 

 

ศักยภาพ :  

1. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีพ้ืนท่ี เพาะปลูกท่ีเหมาะสม สภาพดินมี

ความพรอมและอุดมสมบูรณ เหมาะสมแกการเพาะปลูก 

2. เกษตรกรมีความเช่ียวชาญและชำนาญในการประกอบอาชีพเกษตร 

เน่ืองจากอาชีพเกษตรเปน อาชีพหลักท่ีสืบทอดกันมาอยางตอเน่ือง 

3. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เปนศูนยกลาง การจำหนายสินคาเกษตร มี

แหลงสำหรับจำหนายสินคาจำนวนมาก 

แนวทางการพัฒนา : 

1. สงเสริมและใหความรูแกเกษตรกรใหมีความรูความเขาใจและตระหนักถึง

ความสำคญัในการปลูกพืช ปลอดสารพิษ 

2. สงเสริมใหเกษตรกรใหความสำคญักับการรวมกลุมท้ังในดานของการผลิต

และการจัดจำหนายสินคาเกษตร 

3. สงเสริมการจัดโชนน่ิงการปลูกพืชเพ่ือใหสินคาเกษตรเหมาะสมกับความ

ตองการไมมากเกินไปจนเกิดปญหาผลผลติการเกษตรตกต่ำ 

4. การสรางตลาดจำหนายสินคาเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาเกษตร

ปลอดภัย เพ่ือใหเกษตรกรมีชองทางการตลาดในการจดัจำหนาย 
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ดานอุตสาหกรรม 

  อุตสาหกรรมของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 วิเคราะหในเรื่องสัดสวนของมูลคาผลิตภัณฑ

มวลรวมทางดานอุตสาหกรรมตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมดานอุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศ และสัดสวนของ

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมทางดานอุตสาหกรรมตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมทั้งหมด         ของกลุมจังหวัด พบวา 

อุตสาหกรรมมีความสำคัญตอกลุมจังหวัดและตอประเทศมาก โดยเมื่อพิจารณาภาพรวมทางดานโครงสราง

อุตสาหกรรมนั้น พบวา มีลักษณะโครงสรางของอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดที่คลายคลึงกัน ซึ่งมีศูนยกลางอยูท่ี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพบวามีการกระจุกตัวของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม และ

อุตสาหกรรมกอสรางและอุปกรณตกแตงภายในบาน เมื่อศึกษาถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมจะพบวา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสูงท่ีสุด รองลงมาคือจังหวัดสระบุรีมีเงินลงทุน

ในอุตสาหกรรมกอสรางและอุปกรณตกแตงภายในบาน 
 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะหดานอุตสาหกรรม กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

วิเคราะหดานอุตสาหกรรม 

ปญหาและความตองการ ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 

1. เกิดปญหาการปลอยน้ำท้ิงน้ำเสียในพ้ืนท่ี

โรงงานอุตสาหกรรม 

2. ขาดการเฝาระวังและสรางเครือขาย      

การมีสวนรวมของภาคประชาชนเพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาท่ียั่งยืน  

3. การลุกล้ำลำคลองสาขาและลำน้ำสายหลัก

ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  

ศักยภาพ :  

  กลุมจังหวัดภคกลางตอนบน 1 มีโรงงาน

อุตสาหกรรมเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัด

ปทุมธาน ีพระนครศรีอยุธยา และสระบรุี  
 

แนวทางการพัฒนา :  

1. มีการติดตั้งระบบเฝาระวังการปลอยน้ำท้ิงน้ำเสีย

จากโรงงานอุตสาหกรรมลงสูแหลงน้ำสาธารณะ 

2. สรางเครือขายการเฝาระวังโดยประชาชนในพ้ืนท่ี  

3. ฟนฟูคลองสาขาท่ีตื้นเขินและเสื่อมโทรม 
 

  ดานการทองเท่ียว 

  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เมื่อวิเคราะหในเรื่องสัดสวนของรายไดจากการทองเที่ยวของกลุม

จังหวัดตอรายไดจากการทองเที่ยวทั้งหมดของประเทศ และสัดสวนของรายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาค

กลางตอนบน 1 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ถือไดวาเปนกลุมจังหวัดที่มีจำนวนนักทองเที่ยวเดินทางไปอยูใน

ระดับสูง คิดเปนกวา 8.4 ลานครั้ง (คน) และสรางรายไดจากการทองเท่ียวใหกับประเทศในระดับกลางท่ีราว 1.1 แสน

ลานบาท  ในป 2550 โดยมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนศูนยกลางหลักในการดึงดูดนักทองเที่ยว โดยเฉพาะแหลง

ทองเท่ียวทางประวัติศาสตร นอกจากแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม และแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ

แลว กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ยังมีประเพณีและเทศกาลซ่ึงเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียว เชน งานเปงสงกรานต 

งานลอยกระทงตามประทีป การละเลนชาวมอญ ประเพณีตักบาตรดอกไม และการแขงขันเรือยาว 
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ตารางท่ี 3 การวิเคราะหดานการทองเท่ียว กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 

วิเคราะหดานการทองเท่ียว 

ปญหาและความตองการ ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 

1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใน

ดานการทองเท่ียวโดยมีทรัพยากรตนทุนท่ีมี

ศักยภาพอยูแลว  

2. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีโดดเดนในพ้ืนท่ีกลุม

จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ขาดการพัฒนาบูรณา

การเชื่อมโยงเสนทางการทองเท่ียว  

3. มีการประชาสัมพันธเผยแพรแหลง

ทองเท่ียวท่ีมีความโดดเดนใหมีความชัดเจนเขาใจ

งาย 

ศักยภาพ : 

1. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีสถานท่ี

ทองเท่ียวท่ีสำคัญและโดดเดนเปนจำนวนมาก ท้ัง

โบราณสถาน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร เชิงธรรมชาติ 

และแหลงทองเท่ียวท่ีเปนสถานท่ีทางวิทยาศาสตร  

2. เสนทางคมนาคมเขาถึงแหลงทองเท่ียวมี   

ความสะดวกใกลกรุงเทพมหานครและเมืองสำคัญ

หลายแหง 

แนวทางการพัฒนา :   

1. พัฒนาแหลงทองเทียวท่ีมีอยูใหความโดดเดนมี      

อัตลักษณ 

2. การสรางเสนทางการทองเท่ียวใหเชื่อมโยงกัน

ในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด 

3. มีการประชาสัมพันธรวมถึงสงเสริมเสนทาง         

การทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

4. ผสมผสานการฟนฟูและการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมรวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

สรางจิตสำนึก และสามารถใหนักทองเท่ียวไดรับรู 

เขาใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน  

  

ปจจยัทางดานสังคม 

 จากการวิเคราะหสถานการณทางดานสังคมจากดัชนีความกาวหนาของคน พบวา สถานการณภาพรวม

ทางดานสังคมของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นั้น จัดอยูในเกณฑดีมาก โดยจัดอยูในระดับสูงสุด เปนอันดับท่ี 

1 จากทั้งหมด 18 กลุมจังหวัดทั้งนี้โดยเมื่อพิจารณาปจจัยทางดานสังคม ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานสุขภาพ 

ปจจัยดานการศึกษา ปจจัยดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม ปจจัยดานชีวิตครอบครัวและชุมชน และปจจัยดาน

การคมนาคมและการสื่อสาร พบวา กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีปจจัยทางสังคมทุกดานอยูในเกณฑดี โดยมี

ความโดดเดนมากในดานการคมนาคมและการสื่อสาร สุขภาพ และดานการศึกษา ตามลำดับจากขอมูลการคาด

ประมาณประชากรของประเทศไทย ป 2558 – 2573     จะเห็นวาภาพรวมประเทศไทยอยูในสถานการณ “สังคม

สูงวัย” (aged society) และในอีก 10 ปขางหนา จะเริ ่มเขาสู สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ (completed aged 

society) 
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ภาพท่ี 2 แนวโนมประชากรเด็ก ผูสูงอายุ และดัชนีการสูงวัยใน ชวง พ.ศ. 2558 -2573 

 
ตารางท่ี 4 จำนวนประชากรผูสูงอายุและดัชนีการสูงวัย พ.ศ. 2556 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  

 
  สถานการณดานความตองการกำลังคนของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

  สถานการณดานความตองการกำลังคนจังหวัดปทุมธานี ผลการสำรวจความตองการแรงงานในป 

2557 (สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี, 2557) พบวา สถานประกอบการ มีความตองการแรงงาน รวมทั้งสิ้น 

10,357 อัตรา เมื่อพิจารณาแยกตามระดับการศึกษา พบวา สถานประกอบการ          มีความตองการแรงงานท่ี

สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกวามัธยมศึกษาตอนตน มากที่สุด จำนวน 2,589 อัตรา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

จำนวน 2,394 อัตรา และ ระดับ ปวส. จำนวน 1,599 อัตรา สวนระดับการศึกษาที่มีความตองการแรงงานนอย

ท่ีสุด คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  สำหรับอาชีพท่ีมีความตองการแรงงานมากที่สุด ไดแก อาชีพกอสราง จำนวน 2,348 อัตรา โดยมี

ความตองการแรงงานท่ีจบต่ำกวามัธยมศึกษาตอนตนมากท่ีสุด อาชีพท่ีมีความตองการแรงงาน ในระดับรองลงมาเปน

อาชีพอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ จำนวน 1,300 อัตรา โดยมีความตองการแรงงานที่จบระดับ ปวช. มากที่สุด เม่ือ

พิจารณาความตองการแรงงานตามทักษะฝมือ พบวา สถานประกอบการ                    มีความตองการแรงงาน

ก่ึงฝมือ มากท่ีสุด รองลงมาเปนแรงงานไรฝมือ และแรงงานมีฝมือในระดับนอยท่ีสุดรายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี 5  แสดง 10 อันดับอาชีพท่ีมีความตองการแรงงานมากท่ีสุด จำแนกตามทักษะฝมือ ป 2557 

 
  1. ผูเชี่ยวชาญ/ผูบริหาร (Professional Level) คือแรงงานระดับผูบริหารและผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดานในสาขาตางๆ ซึ่งมีประสบการณในการทำงานเปนระยะเวลานาน สามารถวางแผนและจัดระบบการทำงาน

ใหกับผูรวมงานได  

  2. แรงงานฝมือ (Skilled Level) คือแรงงานท่ีใชทักษะฝมือในการทำงาน สามารถวิเคราะหและ

แกปญหาตางๆ ในการทำงานได เชน ชางซอมบำรุงเครื่องจักร พนักงาน QC เปนตน 

  3. แรงงานก่ึงฝมือ (Semi Skilled Level) คือแรงงานท่ีตองทำงานอยูในสายการผลิต        ซ่ึงตอง

ใชทักษะฝมือระดับพ้ืนฐาน เชน ควบคุมเครื่องจักร แรงงานในสายการผลิต คนขับรถ เปนตน  

  4. แรงงานไรฝมือ (Unskilled Level) คือแรงงานระดับลางซึ่งไมจำเปนตองมีความรูความ

ชำนาญและทักษะฝมือ เพียงทำตามคำชี้แนะหรือรูปแบบที่จัดไวไดเทานั้น เชน แรงงานขนของ พนักงานทำความ

สะอาด เปนตน 

    

สถานการณดานการศึกษาของจังหวัด/กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

  การจัดการศึกษาในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีการจัดการศึกษาในหลายรูปแบบ ท้ัง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

5 หนวยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 หนวยงาน คือ กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
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ตารางท่ี 6 จำนวนสถานศึกษาจำแนกรายสังกัดและจังหวัด 
 

สังกัด นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี รวม 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 252 309 458 348 1,367 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 116 191 389 297 993 

สำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  96 170 360 276  

สำนักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 18 21 29 21  

การศึกษาพิเศษ 1 - - -  

การศึกษาสงเคราะห  1 - - -  

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน 125 98 42 30 295 

สามัญ 88 78 33 24  

(English Program) 11 10 - -  

การศึกษาพิเศษ 2 1 - -  

การศึกษาสงเคราะห  - 2 1 -  

อิสลามควบคูสามัญ 2 - - - - 

สอนศาสนาอิสลาม 8 2 3 - - 

อาชีวศึกษา  10 2 5 4 - 

นานาชาต ิ 4 3 - 2 - 

ศูนย กศน. อำเภอ 6 7 16 13 42 

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 1 3 8 7 19 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4 10 3 1 18 

โรงเรียนสาธิต - 1 1 - - 

มหาวิทยาลัยของรัฐ 2 3 2 - - 

มหาวิทยาลัยเอกชน 2 6 - 1 - 

นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 55 22 27 27 133 

กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  53 18 25 24  - 

กระทรวงคมนาคม ศูนยฝกพาณิชยนาว ี - - - - - 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  1 - - - - 

กระทรวงสาธารณสุข(สถาบนัพระบรมราชชนก) 2 - - 2 - 

กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (วิทยาลัยพลศึกษา) - 1 - - - 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ(โรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม) 

- 3 2 1 - 

รวม 307 331 485 375 1498 
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ตารางท่ี 7 รอยละของประชากรท่ีเขาถึงระบบการศึกษา ปการศึกษา 2557 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

ระดับการศึกษา จำนวน นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี รวม 

กอนประถมศึกษา นักเรียน 28,298 26,957 22,037 17,343 94,410 

ประชากร 37,396 39,700 27,696 22,671 127,463 

รอยละ 75.67 67.90 79.57 76.50 74.07 

ประถมศึกษา นักเรียน 75,874 71,255 63,737 47,724 257,643 

ประชากร 77,535 80,269 57,215 46,269 261,288 

รอยละ 97.86 88.77 111.40 103.14 98.60 

มัธยมศึกษาตอนตน นักเรียน 34,853 346,31 27,923 21,795 118,057 

ประชากร 39,942 39,293 27,781 23,178 130,194 

รอยละ 87.26 88.14 100.51 94.03 90.68 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

นักเรียน 24,938 26,948 25,437 21,518 98,034 

ประชากร 44,268 42,574 31,240 25,767 149,849 

รอยละ  56.33 63.30 81.42 83.51 68.15 

รวมท้ังสิ้น นักเรียน 163,963 159.791 139,134 108,380 568,144 

ประชากร 199,141 201,836 143.932 117,885 662,794 

รอยละ 82.34 79.17 96.67 91.94 85.72 

ท่ีมา : ทิศทางการพัฒนาการศึกษาภาคการศึกษา (กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1) พ.ศ. 2560-2569  

         สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

2. ปจจัยภายใน   

2.1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ตั้งอยูเลขที่ 1 หมู 20  

กม.48  ถนนพหลโยธิน  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 13180  โทรศัพท 02 5290864   

http://satit.vru.ac.th    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

 1.2  เปดสอนตั้งแตระดับเตรียมอนุบาล  ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 ถึงชั้นอนุบาลปท่ี 3  ระดับประถมศึกษา

ปท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  และระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีเนื้อท่ี 5 ไร  อยูในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาปทุมธานี  เขต 1  รับนักเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี   

และจังหวัดใกลเคียง  

          

 

 

 

http://satit.vru.ac.th/
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 1.3  ประวัติโรงเรียน 

วันกอตั้ง พ.ศ. 2517 

พ.ศ. 2517 เริ่มกอตั้งโรงเรียนประถมสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

เพ่ือสอนบุตรหลานใหกับบุคลากรในสถานศึกษาเปดระดับอนุบาลและประถม  

 อยางละ 1 หอง โดยใชอาคารหอพักมรกตหอพักบุศราคัม  และหอพักไพฑูรย 

พ.ศ. 2523 ยายมาอยูท่ีอาคารเรียน 3  (ตึก 3) 

 พ.ศ. 2535 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ   

มาเปนโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  ไดปรับปรุงอาคารเรียน  

หองเรียน และขยายชั้นจากเดิม 1 หองเรียน  มาเปน 2 หองเรียน ในทุกระดับชั้น   

พ.ศ. 2539 จัดสรางอาคาร 1 หลัง  สำหรับเปนท่ีเรียนระดับอนุบาล 

พ.ศ. 2540 ปรับปรุงหองเรียน  หองปฏิบัติการ  เปนหองปรับอากาศ 

พ.ศ. 2546  เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ  

มาเปนโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ 

พ.ศ. 2547 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   

จัดสรางอาคารเรียน 1 หลัง 5 หองเรียน  และขยายชั้นเรียนจาก 2 หองเรียน   

มาเปน 3 หองเรียน 

พ.ศ. 2548 สรางสถานท่ีสำหรับรับประทานอาหาร 

พ.ศ. 2549 - สรางสนามเด็กเลนสำหรับเด็กนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา 

 - สรางหองนิ่มสำหรับนักเรียนอนุบาล 

 - ปรับปรุงอาคารเรียน 4 สำหรับการจัดการเรยีนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 

พ.ศ. 2550 เปดการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 - ปรับปรุงสถานท่ีรับประทานอาหารของนักเรียนมัธยมและสถานท่ีจอดรถโรงเรียน 

พ.ศ. 2551 - ปรับปรุงระบบงานการเงิน  ธุรการ  และงานทะเบียน 

พ.ศ. 2552 

 

พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2559 

 

 

พ.ศ. 2560 

พ.ศ. 2561 

พ.ศ. 2562 

- จัดทำแหลงเรียนรู  (Learn Square) 

 - พัฒนาระบบความปลอดภัยโดยใชกลองวงจรปดบริเวณอาคาร 4 

จัดสรางอาคารเรียน 6 ชั้นระดับอนุบาลและประถมศึกษา 

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษายายมาอาคาร 6 ชั้น 

เปดสอนหลักสูตรหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

- เปดสอนหลักสูตร English Program 

- ปรับปรุงอาคาร 3 และโรงอาหารระดับมัธยมศึกษา 

จัดสรางโดมและลานอเนกประสงคในระดับมัธยม 

- ปรับปรุงอาคารเรียน 4 

- เปดแผนการเรียนมอลเตสเซอรี่ ระดับปฐมวัย 
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ภาพลักษณของนักเรยีน ทุกคนเสมอภาคกัน  มีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 สีประจำโรงเรียน สีเขียว   หมายถึง   สีท่ีตรงกับวันประสูติของสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ 

    กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  ซ่ึงเปนองคประทานกำเนิดมหาวิทยาลัย 

 เพลงประจำโรงเรียน 1.  มารซสาธิตวไลยอลงกรณ 

    2.  สาธิตวไลยอลงกรณ 

    3.  ราชพฤกษเกรียงไกร 

 ตนไมประจำโรงเรียน ราชพฤกษ 

    สีเหลืองของราชพฤกษ   หมายถึง  ความเจริญรุงเรืองและความเปนสิริมงคลศิษย

สาธิตวไลยอลงกรณทุกคน  มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา ภายใตพระบรมราชูปถัมภ 

  ตราประจำโรงเรียน 

 

     ตราประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

     ในพระบรมราชูปถัมภ  ใชตราเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

     วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  เปนรูปวงรี 2 วงซอน 

     กันระหวางวงรีสวนบนเขียนเปนอักษรภาษาไทยวา 

     “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ”  สวนลางเขียนเปนอักษร 

     ภาษาอังกฤษวา  “VALAYA ALONGKORN RAJABHAT  

      UNIVERSITY”  ภายใตวงรีดานในมีตราพระราชลัญจกร 

     ประจำพระองค พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ซ่ึง   เปนรูป

พระท่ีนั่ง  อัฐทิศประกอบดวยวงจักร  กลางวงจักรมีอักขระเปนอุหรือเลข 9  รอบวงจักรมีรัศมีเปลงออกโดยรอบ

 เหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยูบนพระท่ีนั่งอัฐทิศ แปลความหมายวาทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผนดิน 

       

สีน้ำเงิน   แทนคา   สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกำเนิดและพระราชทานนาม“สถาบันราชภัฏ” 

สีเขียว   แทนคา   แหลงท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงอยูในแหลงธรรมชาติ  และมี                 

สภาพแวดลอมท่ีสวยงาม 

สีทอง   แทนคา   ความเจริญรุงเรืองทางปญญา 

สีสม   แทนคา   ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีกาวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สีขาว   แทนคา   ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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 2.2 โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน 

    

  โครงสราง 

คณะ/หนวยงาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานอำนวยการ 

อธิการบดี 

คณะกรรมการอำนวยการ 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

โรงเรียนสาธิต 

 

โรงเรียนสาธิตหลักสูตรนานาชาต ิ

ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 

 

ระดับมัธยมศึกษา 

รองผูอำนวยการ 

ผูชวยผูอำนวยการ 

รองผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ 

ผูชวยผูอำนวยการ ผูชวยผูอำนวยการ 

กลุมงานสายชั้น 

  

กลุมงานสายชั้น 

  
กลุมงานสาระการเรียนรู 

  

กลุมงานสาระการเรียนรู 

  กลุมงานการเงินและพัสดุ 

  
กลุมงานอาคารสถานที ่

  

กลุมงานวิชาการและ 

งานทะเบียน 

กลุมงานวิชาการและ 

งานทะเบียน 

กลุมงานแผนและ

งบประมาณ 
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2.6 จุดมุงหมายท่ีโรงเรียนสาธิตประสงคจะพัฒนาใหกับพ้ืนท่ีบริการ 

  เนนตนแบบการจัดการเร ียนการสอนแบบ Active Learning เช ิง Productive Base โดย

กระบวนการ GPAS 

2.7 ความตองการของผูปกครองชวยพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิต       

 สนับสนุนทรัพยากรและมีสวนรวมเสนอแนะ ขอคิดเห็นการพัฒนาสถานศึกษา 

2.8 จุดเดนหรือความเช่ียวชาญของโรงเรียนสาธิต          

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยกระบวนการ GPAS เชิง Productive Base     

2.9 บุคลากร 

 ในปการศึกษา 2560  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  มี

บุคลากรจำนวนท้ังสิ้น คน  ประกอบดวย บุคลากรสายวิชาการจำนวน 65 คน  บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 14 

คนและแมบาน 14 คน  (ขอมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 2560, ท่ีมา : งานอำนวยการโรงเรียน) 

ตาราท่ี 8 จำนวนบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

0
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80
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120

สายวชิาการ สายสนับสนุน แมบ่า้น

แผนภูมแสดงอัตราสวนสายวิชาการ สายสนับสนุน และแมบาน

ประเภท จำนวน (คน) 

สายวิชาการ 98 

สายสนับสนุน 20 

แมบาน 14 



16 
 

ตารางท่ี 9 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน แมบาน และคุณวุฒิ  

ลำดับ หนวยงาน 

คุณวุฒิ 
รวม

ท้ังหมด 
ต่ำกวา

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1 สายวิชาการ - 79 16 3 98 

2 สายสนับสนุน 12 8 - - 20 

3 แมบาน 14 - - - 14 

 

 
 

        
2.10 หลักสูตร 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  

 2.10.1 หลักสูตรท่ีเปดสอน 

  - ระดับปฐมวัย, ประถมศึกษาตอนตน, ประถมศึกษาตอนปลาย, 

  1. หลักสูตรมาตรฐาน 

  2. หลักสูตร I.E.P (Intensive English Program) 

  3. หลักสูตร E.P (English Program) 

  4. หลักสูตร M.P ( Creative Montessori Program) 

  - มัธยมศึกษาตอนตน 

  1. หลักสูตรมาตรฐาน 

  2. หลักสูตร I.E.P (Intensive English Program) 

  3. หองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  

   

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ปรญิญาตรี ต่ํากวา่ปรญิญาตรี ต่ํากวา่ ม.6

3 16 79

ปรญิญาเอก ปรญิญาโท ปรญิญาตรี

แผนภูมิแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ สนับสนุน แมบานและคุณวุฒิ
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  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    1. หองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร 

  2. สายวิทย – คณิต 

  3. ศิลปคำนวณ 

  4. ศิลปภาษา(อังกฤษ,จีน) 

 

 2.10.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  -  กิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ(กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน) 

   -ลูกเสือสำรอง 

   -ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ 

   -ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุนใหญ 

   -รักษาดินแดน 

  - กิจกรรมแนะแนว 

2.11 นักเรียน 

ปการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจำนวนนักเรียน

ระดับเตรียมอนุบาล -มัธยมศึกษา  จำนวนท้ังสิ้น 1,952 คน โดยนักเรียน ประกอบดวยระดับเตรียม 18 คน ระดับ

ปฐมวัย 1-3  197 คน ระดับประถมศึกษา 611 คน และระดับมัธยมศึกษา 1,126 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 1 มิถุนายน 

2561, ท่ีมา : งานวัดผลและงานทะเบียน)  

 

ตารางท่ี 10 ผูสำเร็จการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตประจำปการศึกษา 2559 – 2561 

ผลผลติ 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

จำนวน รอยละ จำนวน 
เพ่ิม/ลด 

รอยละ 
จำนวน 

เพ่ิม/ลด 

รอยละ 

ระดับช้ันอนุบาล 3 50 -9.09 65 +30 63 -3.07 

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 73 +2.81 70 2.73 96 +37.14 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 112 -5.88 113 +0.89 147 +30 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 118 +16.83 123 +4.24 149 +21.14 

รวมท้ังสิ้น 353 +4.67 371 +5.1 428 +15.36 
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2.12 งบประมาณ 

ตารางท่ี 11  งบประมาณรายรับ-จายประจำป พ.ศ. 2560 – 2563 

 
ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
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จํานวนเงนิ รอ้ยละ จํานวนเงนิ เพิม่/ลด 
รอ้ยละ

จํานวนเงนิ เพิม่/ลด 
รอ้ยละ

ปีการศกึษา 2557 ปีการศกึษา 2558 ปีการศกึษา 2559

แผนภูมิผูสําเร็จการศึกษาโรงเรียนสาธิตประจําปการศึกษา 2557 - 2559

ระดับชัน้อนุบาล 3 ระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที ่3

ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที ่6 รวมทัง้สิน้
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ปีงบประมาณ พ.ศ. 

แผนภูมิประจําปงบประมาณ 2560 -2563

โรงเรยีนสาธติ รายไดจ้ากการจัดการศกึษา
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2.13 สถานการณผูสมัครเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพะบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี 

ปการศึกษา 2562 มีผูมาสมัครเรียนและชำระคาสมัครเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี มีจำนวน 630 คน จำแนกเปนรายจังหวัด ดังแสดงในตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12 อันดับจังหวัดของผูสมัครเขาศึกษาตอระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล1 ประถมศึกษาปท่ี 1  มัธยมศึกษา

ปท่ี 1 และมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2562 
 

ลำดับ จังหวัด จำนวน รอยละ 

1 ปทุมธานี - - 

2 พระนครศรีอยุธยา - - 

 จังหวัดอ่ืนๆ - - 

 รวมท้ังส้ิน - - 

หมายเหตุ จำนวนผูสมัครหมายถึง ผูสมัครท่ีชำระเงินคาสมัคร          

ท่ีมา : งานวิชาการและงานทะเบียน 



 

 
 

แผนที่ยุทธศาสตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

วิสัยทัศน 
โรงเรียนที่เปนตัวเลือกอันดับตนของผูปกครองในพื้นที่ ที่มีผลงานเชิงประจักษดานการพัฒนานกัเรียนใหเปนผูนำที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูและทกัษะพื้นฐานสำหรับศตวรรษที่ 21        มีความสำนึกใน

ความเปนพลเมืองดีและพรอมเขาสูสากล    

เปาประสงค 

โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่สงเสริมใหครูและนักเรียนปรับเปล่ียนการเรียนการสอนให

ฝกทักษะทางการคิด การแกปญหา โดยการลงมือปฏิบัติจริง 

ครูเปล่ียนการสอนเปนแบบ Active Learning 

นักเรียนมีความรูพื้นฐานตามมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนรูอยางมีเปาหมาย นักเรียนใฝเรียนรูดวยความรับผิดชอบ มีวินัย ซ่ือสัตย รูจักแบงปน มีจิตอาสา  เพื่อสวนรวม 

มิติผูมีสวนไดสวน

เสีย 

พัฒนาระบบพื้นฐาน

และขอมูลสารสนเทศ 

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายใน

โรงเรียนใหเอื้อตอการพัฒนานกัเรียนสู

ศตวรรษท่ี 21 และไทยแลนด 4.0 

ปรับเปล่ียนการสอนสู

รูปแบบ Active Learning 

นิเทศการสอนแบบ 

Coaching 

สรางชุมชนวิชาชีพ 

(Professional Learning 

Communities ) 

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เขมขน (Intensive English Programs) 

เปดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น

พื้นฐานเนนภาษาอังกฤษ (English Programs) 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร

ทองถิ่น สอดรับทักษะในศตวรรษที ่21และ

ประเทศไทย 4.0 

พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน เปดโอกาสใหนกัเรียนไดแสดงศักยภาพสูงสุด 

มิติกระบวนการ 
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมโดยกิจกรรมวันสำคัญ 

สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

มิติคนและความรู เปดโอกาสใหนักเรียน ครู และบุคลากรในการแลกเปล่ียนเรียนรูในเวทีนานาชาติ 

มิติการเงิน การจดัการดานการเงินเปนไปตามระเบียบการเบิกจายของทางราชการมีการจัดทำบัญชีรายรับ รายจาย และใชจายเงินตามโครงการมีการตรวจสอบการใชเงินเพ่ือใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบได 
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บทท่ี 2 

แผนกลยุทธโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ   

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  

 

ปรัชญา 

บมเพาะความสำเร็จ สื่อสารสามภาษา นอมนำคำพระราชา งามสงาในพระบรมราชูปถัมภ  

   

อัตลักษณ     

เชี่ยวชาญวิทย – คณิต ภาษาอังกฤษเกงกลา กิริยางามสงา จิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

วิสัยทัศน   

โรงเรียนท่ีเปนตัวเลือกอันดับตนของผูปกครองในพ้ืนท่ีท่ีมีผลงานเชิงประจักษ ดานการพัฒนานักเรียน 

ใหเปนผูนำท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรูและทักษะพ้ืนฐานสำหรับศตวรรษท่ี 21   มีความสำนึกในความ

เปนพลเมืองดีและพรอมเขาสูสากล 

พันธกิจ   

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนท่ีสรางทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21และประเทศไทย 4.0 

2. พัฒนาครูและบุคลากรเขาสูการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  

พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพเปนคนดี คนเกง และมีความสุข 

 

เปาประสงค 

1. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองคกรสมัยใหม 

2. ครูจัดการเรียนการสอนแบบActive Learning  

3. นักเรียนมีความรูพ้ืนฐานตามมาตรฐานหลักสูตร 

4. นักเรียนใฝเรียนรู รับผิดชอบ มีวินัย ซ่ือสัตย แบงบัน มีจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ตัวช้ีวัดของเปาประสงคและผูรับผิดชอบ 

ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ผูกำกับดูแล

ตัวชี้วดั 

หนวยงาน

จัดเก็บขอมูล

ตัวชี้วดั 
2560 2561 2562 2563 2564 

เปาประสงคที่ 1 โรงเรยีนมีรูปแบบการบริหารจดัการทีส่งเสริมใหครูและนักเรียนปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนใหฝกทักษะทางการคิด การแกปญหา 

โดยการลงมือปฏบิัติจรงิ 

1.1 ระดับความพึงพอใจของผูมีสวน

ไดสวนเสียที่มีตอการบริหารจัดการ

องคกร 

ระดับ 

4 

ระดับ 

4 

ระดับ

4.5 

ระดับ 

4.5 

ระดับ 

5 

- ฝายปฐมวัย

และ

ประถมศึกษา 

- ฝาย

มัธยมศึกษา 

- ฝายสำนักงาน

ผูอำนวยการ 

รองผูอำนวยการ งานทะเบียน

และวัดผล 

1.2 รอยละของความสำเร็จของ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

สำนักงาน

ผูอำนวยการ 

ผูชวย

ผูอำนวยการฝาย

สำนักงาน

ผูอำนวยการ 

งานนโยบาย

และแผน 

เปาประสงค  2 ครูเปล่ียนการสอนเปนแบบ Active Learning 

2.1 จำนวนคร้ังที่ครูไดรับการพัฒนา ภาค

เรียน

ละ 2 

คร้ัง 

ภาค

เรียน

ละ 2 

คร้ัง 

ภาค

เรียน

ละ 2 

คร้ัง 

ภาค

เรียน

ละ 2 

คร้ัง 

ภาค

เรียน

ละ 2 

คร้ัง 

- ฝายปฐมวัย

และ

ประถมศึกษา 

- ฝาย

มัธยมศึกษา 

- ผูชวย

ผูอำนวยการฝาย

ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา 

- ผูชวยฝาย

มัธยมศึกษา 

งานบุคลากร 

2.2 จำนวนครูที่มีผลงานเชิงประจักษ

ดานการสอนแบบ Active Learning 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

รอยละ 

100 

- ฝายปฐมวัย

และ

ประถมศึกษา 

- ฝาย

มัธยมศึกษา 

- ผูชวย

ผูอำนวยการฝาย

ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา 

- ผูชวยฝาย

มัธยมศึกษา 

งานบุคลากร 

เปาประสงค 3 นักเรียนมีความรูพ้ืนฐานตามมาตรฐานหลักสตูรและการเรยีนรูอยางมีเปาหมาย 

3.1 รอยละของหลักสูตรของแผนการ

เรียนที่พัฒนาหรือปรับปรุงใหนักเรียน

มีความรูตามมาตรฐานตอหลักสูตร

ของแผนการเรียนทั้งหมด 

รอยละ 

80 

รอยละ 

85 

รอยละ 

90 

รอยละ 

95 

รอยละ 

100 

- ฝายปฐมวัย

และ

ประถมศึกษา 

- ฝาย

มัธยมศึกษา 

รองผูอำนวยการ งานหลักสูตร

และการสอน 

3.2 จำนวนผลงานเชิงประจักษที่เกิด

จากการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรของแผนการเรียนของ

โรงเรียนที่ไดรับการเผยแพร ไดรับ

10 

ผลงาน 

10 

ผลงาน 

10 

ผลงาน 

10 

ผลงาน 

10 

ผลงาน 

- ฝายปฐมวัย

และ

ประถมศึกษา 

- ฝาย

รองผูอำนวยการ งานทะเบียน

และวัดผล 
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ตัวชี้วดั 

เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ผูกำกับดูแล

ตัวชี้วดั 

หนวยงาน

จัดเก็บขอมูล

ตัวชี้วดั 
2560 2561 2562 2563 2564 

รางวัล ระดับจังหวัด ระดับภาค 

ระดับชาติ 

มัธยมศึกษา 

3.3 รอยละของคาเฉล่ียคะแนนการ

สอบ O-Net / NTที่เพิ่มขึ้นจากปที่

ผานมา 

รอยละ

2 

รอยละ

2 

รอยละ

2 

รอยละ

2 

รอยละ

2 

- ฝายปฐมวัย

และ

ประถมศึกษา 

- ฝาย

มัธยมศึกษา 

รองผูอำนวยการ งานทะเบียน

และวัดผล 

เปาประสงค 4 นักเรียนใฝเรียนรูดวยความรับผิดชอบ มีวินัย ซ่ือสัตย รูจักแบงปน มีจิตอาสา  เพ่ือสวนรวม 

4.1 ระดับความสำเร็จของการปลูกฝง

คุณลักษณะที่พึงประสงคสำหรับ

นักเรียน 

ระดับ 1 มีแผนงานและผูรับผิดชอบ

ชัดเจน 

ระดับ 2 มีการดำเนินงาน การ

สนับสนุน กำกับติดตาม 

ระดับ 3 มีการประเมินผล ยกยอง

ชมเชย 

ระดับ 4 นักเรียนมีการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่ปลูกฝง

มากกวารอยละ 50 ของนักเรียน

ทั้งหมด 

ระดับ 5 มีผลงานเปนที่ประจักษ 

ไดรับการเผยแพร รางวัล 

ระดับ 

4 

ระดับ 

4 

ระดับ

4.5 

ระดับ 

4.5 

ระดับ 

5 

- ฝายปฐมวัย

และ

ประถมศึกษา 

- ฝาย

มัธยมศึกษา 

- ผูชวย

ผูอำนวยการฝาย

ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา 

- ผูชวยฝาย

มัธยมศึกษา 

งานวินัย

นักเรียน 

 

 

หมายเหตุ : เกณฑการประเมินผล  

ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการบริหารจัดการองคกร 

เกณฑการใหคะแนน  

ระดับ 1  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0-1 - 0.49 

ระดับ 2  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0.15 – 2.49 

ระดับ 3  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 2.50 – 3.49 

ระดับ 4  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.50 – 4.49 

ระดับ 5  มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.50 – 5.00 

จำนวนรางวัลท่ีครูและบุคคลากรไดรับจากการประกวดผลงานทางวิชาการ  ระดับภาค ระดับชาติตอป 



 

 
 

เกณฑการใหคะแนน  

ระดับ 1  จำนวนรางวัลท่ีครูและบุคคลากรไดรับระดับภาค/ระดับชาติ 1 เรื่อง 

ระดับ 2  จำนวนรางวัลท่ีครูและบุคคลากรไดรับระดับภาค/ระดับชาติ 2 เรื่อง 

ระดับ 3  จำนวนรางวัลท่ีครูและบุคคลากรไดรับระดับภาค/ระดับชาติ 3 เรื่อง 

ระดับ 4  จำนวนรางวัลท่ีครูและบุคคลากรไดรับระดับภาค/ระดับชาติ 4 เรื่อง 

ระดับ 5  จำนวนรางวัลท่ีครูและบุคคลากรไดรับระดับภาค/ระดับชาติ 5 เรื่อง 

 

ระดับความสำเร็จการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรู ทักษะ คุณธรรมนักเรียน 

เกณฑการใหคะแนน  

ระดับ 1  ศึกษาศักยภาพ สภาพสังคมปจจุบัน แนวโนมในอนาคตและความตองการ  

ระดับ 2  ออกแบบกิจกรรมบูรณาการ เชน กิจกรรมคาย กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรมปลูกฝงบม

เพาะคุณธรรมจริยธรรมและเอกลกัษณไทย 

ระดับ 3  นำกิจกรรมไปใชจัดการเรียนรู มีการกำกับติดตามนิเทศ 

ระดับ 4  นักเรียนมีโอกาสและเวทีนำเสนอผลงาน 

ระดับ 5  ประเมินความพึงพอใจ สะทอนคิด และ Redesign สรุปรายงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรยีนใหเปนองคกรสมัยใหม 

          กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาระบบพ้ืนฐานและขอมูลสารสนเทศ 

   กลยุทธท่ี 1.2  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนา

นักเรียนสูศตวรรษท่ี 21 และไทยแลนด 4.0 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนาครูและบุคลากรใหปรับเปลี่ยนการสอนเปนแบบ Active Learning 

   กลยุทธท่ี 2.1 ปรับเปลี่ยนการสอนสูรปูแบบ Active Learning 

   กลยุทธท่ี 2.2 นิเทศการสอนแบบ Coaching 

   กลยุทธท่ี 2.3 สรางชุมชนวิชาชีพ (Professional Learning Communities ) 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 สงเสริมการเรียนรูดานภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเขมขน (Intensive English 

Programs) 

   กลยุทธท่ี 3.2 เปดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เนนภาษาอังกฤษ (English Programs) 

   กลยุทธท่ี 3.3 เปดโอกาสใหนักเรียน ครู และบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

เวทีนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 สงเสริมคุณภาพนักเรียนสูความเปนเลิศ 

   กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถ่ิน สอดรับทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21และประเทศไทย 4.0 

   กลยุทธท่ี 4.2 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

กลยุทธท่ี 4.3 เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพสูงสุด 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 พัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

   กลยุทธท่ี 5.1  สรางเสริมจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

   กลยุทธท่ี 5.2  ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมโดยกิจกรรมวันสำคัญ 

   กลยุทธท่ี 5.3  สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

     กลยุทธท่ี 5.4 สงเสริมทักษะชีวิตสำหรับนักเรยีน  



 

 
 

แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

เปาประสงค 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนของ

โรงเรียนสาธิตเพ่ือให

ไดมาตรฐานสากล 

 

1.1 โครงการ  

บริหารจดัการ

โรงเรียนสาธิต

เพ่ือใหได

มาตรฐานสากล 

1.1.1 รอยละของ

บริหารจดัการ

โรงเรียนสาธิตเพ่ือให

ไดมาตรฐานสากล 

  รอยละ  

90 

รอยละ  

100 

รอยละ 

100 

กิจกรรมลูกเสือ Day Camp ระดบั

ประถมศึกษาตอนตนสูการเปน

พลเมืองดีและทัศนคติท่ีถูกตองตอ

ชาติบานเมือง(พัฒนาผูเรียน-

แผนดิน) 

นิตยา วิชาการ 

        

กิจกรรมคายลูกเสือเนตรนารีระดบั

ประถมศึกษาท่ี 5 และ 6 สูการเปน

พลเมืองดีและทัศนคติท่ีถูกตองตอ

ชาติบานเมือง(พัฒนาผูเรียน - 

แผนดิน) 

นรินทร วิชาการ 

        

กิจกรรมคายลูกเสือเนตรนารีระดบั

ประถมศึกษาท่ี 4 สูการเปนพลเมอืง

ดีและทัศนคติท่ีถูกตองตอชาติ

บานเมือง(พัฒนาผูเรยีน - แผนดิน) 

นรินทร วิชาการ 
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กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

        

กิจกรรมคายลูกเสือ-เนตรนารีระดบั

มัธยมศึกษาปท่ี 1 - 2 สูการเปน

พลเมืองดีและทัศนคติท่ีถูกตองตอ

ชาติบานเมือง (พัฒนาผูเรยีน - 

แผนดิน) 

อนันสมิทธ์ิ วิชาการ 

        

กิจกรรม คายลูกเสือเนตรนารีระดบั

มัธยมศึกษาปท่ี 3 สูการเปนพลเมอืง

ดีและทัศนคติท่ีถูกตองตอชาติ

บานเมือง(พัฒนาผูเรยีน - แผนดิน) 

อนันสมิทธ์ิ วิชาการ 

        

กิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือเพ่ือ

สรางทัศคติท่ีถูกตองตอสถาบัน

พระมหากษัตริย (พัฒนาผูเรียน -

แผนดิน) 

อนันสมิทธ์ิ วิชาการ 

        

กิจกรรม วันคลายวันสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา

เจาอยูหัว เพ่ือสรางทัศคติท่ีถูกตอง

ตอสถาบันพระมหากษัตริย(พัฒนา

อนันสมิทธ์ิ วิชาการ 



 

 
 

กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

ผูเรยีน -แผนดิน) 

        

กิจกรรม ทัศนศึกษานักเรียนระดบั

อนุบาลโดยกระบวนการ Active 

learning (พัฒนาผูเรยีน-แผนดิน) 

วิราภรณ วิชาการ 

        

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปท่ี1-3 โดย

กระบวนการ Active learning 

(พัฒนาผูเรียน-แผนดิน) 

วธัญญา วิชาการ 

        

กิจกรรมทัศนศึกษาวิทย -คณิต ม.1-

3 โดยกระบวนการ Active 

learning (พัฒนาผูเรยีน-แผนดิน) 

ศิรินภา วิชาการ 

        

กิจกรรม ทัศนศึกษานักเรียนระดบั

มัธยมศึกษาปท่ี 1-3 โดย

กระบวนการ Active learning  

(พัฒนาผูเรียน-แผนดิน) 

ณัฐวุฒิ วิชาการ 

        
กิจกรรม ทัศนศึกษานักเรียนระดบั นฤทัย วิชาการ 
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กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

มัธยมศึกษาปท่ี4-6 โดยกระบวนการ 

Active learning (พัฒนาผูเรียน-

แผนดิน) 

        

กิจกรรม STEM Camp 

ระดับประถม (พัฒนาผูเรียน-

แผนดิน) 

วธัญญา วิชาการ 

        

จัดทำเอกสารการสอน ขอสอบ 

(จัดการเรียนการสอน - แผนดิน) 

วิยะดา วิชาการ 

        

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว (จัดการ

เรียนการสอน - แผนดิน) 

ไพศาล วิชาการ 

        

จัดซื้อเครื่องใชอนามัยนักเรียน

อนุบาล (จัดการเรียนการสอน - 

แผนดิน) 

สุรสัวด ี วิชาการ 

        

กิจกรรม จดัซื้อยาและเวชภณัฑ 

และการดูแลการดูแลนักเรียน 

(จัดการเรียนการสอน - แผนดิน) 

สุกัญญา วิชาการ 



 

 
 

กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

        

กิจกรรม ทัศนศึกษานักเรียนระดบั

ประถมศึกษาปท่ี 4-6  โดย

กระบวนการ Active learning 

(จัดการเรียนการสอน - แผนดิน) 

สมพร วิชาการ 

        

กิจกรรม กีฬาสาธิตสัมพันธ 

ระดับประถมเพ่ือเสริมสรางทักษะ

สำหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 

(จัดการเรียนการสอน - แผนดิน) 

ถนัด วิชาการ 

        

กิจกรรม กีฬาสาธิตสัมพันธ ระดับ

มัธยมเพ่ือเสริมสรางทักษะ สำหรบั

นักเรียนในศตวรรษท่ี 21 (จัดการ

เรียนการสอน - แผนดิน) 

นำพล วิชาการ 

        

กิจกรรม กีฬาสีภายและวันเด็กใน

ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา เพ่ือ

เสรมิสรางทักษะสำหรับนักเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 (จัดการเรียนการสอน 

- แผนดิน) 

ณัฐกูล วิชาการ 
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กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

        

กิจกรรม กีฬาสีภายในระดบัมัธยม

เพ่ือเสรมิสรางทักษะสำหรับนักเรยีน

ในศตวรรษท่ี 21 (จัดการเรียนการ

สอน - แผนดิน) 

หัสนัย วิชาการ 

        

กิจกรรม การแขงขันทักษะทาง

วิชาการภายนอก (จัดการเรยีนการ

สอน - แผนดิน) 

ศุภกร วิชาการ 

        

กิจกรรมแขงขันงานศิลปหัตถกรรม

มัธยมศึกษา (จัดการเรยีนการสอน - 

แผนดิน) 

กัณปธิภัศ วิชาการ 

        

กิจกรรมวันเจาฟาวิชาการและธุรกิจ

จำลอง (จัดการเรียนการสอน - 

แผนดิน) 

วุฒินันท วิชาการ 

        

กิจกรรมสรางสรรคบูรณาการละคร

เวทีและงานราตรสีาธิต (จัดการ

เรียนการสอน - แผนดิน) 

สมพร วิชาการ 



 

 
 

กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

        

กิจกรรมปจฉิมนิเทศ (จัดการเรียน

การสอน - แผนดิน) 

ทิพสุดา วิชาการ 

        

กิจกรรมวันลอยกระทง (จัดการเรยีน

การสอน - แผนดิน) 

สมพร วิชาการ 

        

กิจกรรม วันสุนทรภูและวัน

ภาษาไทยแหงชาติ (จัดการเรียนการ

สอน - แผนดิน) 

สำเนียง วิชาการ 

        

กิจกรรมอานออก เขียนได RT 

(จัดการเรียนการสอน - แผนดิน) 

ยุพันธ วิชาการ 

        

NT ระดับประถมศึกษา (จัดการ

เรียนการสอน - แผนดิน) 

สุภาวด ี วิชาการ 

        

กิจกรรม รับมือและดำเนินการสอบ 

O-NET ระดับประถม (จัดการเรียน

การสอน - แผนดิน) 

สมพร วิชาการ 

        
กิจกรรม รับมือและดำเนินการสอบ 

O-NET ระดับมัธยม (จดัการเรียน

กัณปธิภัศ วิชาการ 
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กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

การสอน - แผนดิน) 

        

กิจกรรมทักษะทางวิชาการพัฒนา

อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร สสวท (จัดการเรียน

การสอน - แผนดิน) 

วัชรพล วิชาการ 

        

กิจกรรม Math Camp 

ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน 

- แผนดิน) 

สุกานดา วิชาการ 

        

คายวิทยาศาสตรทางทะเลสำหรับ

แผน การเรียนวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร ม.1-3 (จัดการเรียนการ

สอน - แผนดิน) 

ศิรินภา วิชาการ 

        

คายวิทยาศาสตรทางทะเลสำหรับ

แผน การเรียนวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตรม.6  (จัดการเรยีนการ

สอน - แผนดิน) 

จีรพรรณ วิชาการ 



 

 
 

กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

        

กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร 

(จัดการเรียนการสอน - แผนดิน) 

ศันศนีย วิชาการ 

        

กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย

โรงเรียน(จดัการเรียนการสอน - 

แผนดิน)  

ประเสริฐ วิชาการ 

        

กิจกรรม วันคริสตมาส  (จัดการ

เรียนการสอน - แผนดิน) 

ดรัณ วิชาการ 

        

กิจกรรม Chinese day (จัดการ

เรียนการสอน - แผนดิน) 

ณัฏญา วิชาการ 

        

กิจกรรม Field Trip Ep (จัดการ

เรียนการสอน - แผนดิน) 

นารีรัตน วิชาการ 

        

กิจกรรม English Camp (จดัการ

เรียนการสอน - แผนดิน) 

อินทุอร วิชาการ 

        

กิจกรรม Camp joint Siam 

Singapore (จัดการเรียนการสอน - 

แผนดิน) 

ฐิรัฐิติวัฒน วิชาการ 
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กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

        

กิจกรรม Coding Ep  (จัดการเรยีน

การสอน - แผนดิน) 

นฤนาท วิชาการ 

        

กิจกรรม Thai Camp Ep (จัดการ

เรียนการสอน - แผนดิน) 

นารีรัตน วิชาการ 

        

กิจกรรม Fun English one Day ป.

1-3 IEP(จัดการเรียนการสอน - 

แผนดิน)        

วุฒินันท วิชาการ 

        

กิจกรรม Fun English Camp ป.4-

6 IEP  (จัดการเรียนการสอน - 

แผนดิน) 

ดรัณ วิชาการ 

        

กิจกรรม Fun English Camp ม.1-

3 IEP  (จัดการเรียนการสอน - 

แผนดิน) 

จิราภรณ วิชาการ 

        

กิจกรรม English Camp ศลิป-

ภาษาอังกฤษ (จัดการเรยีนการสอน 

- แผนดิน) 

นวลักษณ วิชาการ 



 

 
 

กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

        

กิจกรรม กิจกรรมวัฒนธรรม

ตะวันตก แผนศลิป-ภาษา (จดัการ

เรียนการสอน - แผนดิน) 

นวลักษณ วิชาการ 

        

กิจกรรมเสริมทักษะศตัวรรษท่ี 21 

ตามแผนการเรียน(จัดการเรียนการ

สอน - แผนดิน) 

เลอลักษณ วิชาการ 

        

จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (จัดการ

เรียนการสอน - แผนดิน) 

ไพศาล วิชาการ 

        คาหนังสือเรยีน (แผนดิน) ไพศาล วิชาการ 

        คาอุปกรณการเรียน (แผนดิน) ไพศาล อำนวยการ 

        คาเครื่องแบบนักเรียน (แผนดิน) ไพศาล อำนวยการ 

        เงินเดือน/คาครองชีพ (รายได) ไพศาล อำนวยการ 

        

เงินประจำตำแหนงและคาตอบแทน 

(รายได)  

ไพศาล อำนวยการ 
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กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

        
คาจางครูตางชาติ (รายได) ไพศาล อำนวยการ 

        คาจางอาจารยพิเศษ (รายได) ไพศาล อำนวยการ 

        

คาตอบแทนทำงานลวงเวลา/คา

เดินทางไปราชการ/ คาทำธุรกรรม  

ไพศาล อำนวยการ 

        
ครูตางชาติ (รายได) ไพศาล อำนวยการ 

        Sea Teacher (รายได) จิราวรรณ อำนวยการ 

        

คาสมทบประกันสังคมและกองทุน

เลี้ยงชีพ (รายได) 

ไพศาล อำนวยการ 

        

งานประชุมคณะกรรมการ

อำนวยการโรงเรยีน (รายได) 

ศิรินภา วิชาการ 

        

งานประชุมเครือขายผูปกครอง 

(รายได) 

ศิรินภา วิชาการ 

        งานประชุมผูปกครอง (รายได) ศิรินภา วิชาการ 



 

 
 

กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

        
จัดซื้อหนังสือเรียน (รายได) ไพศาล อำนวยการ 

        

ระบบบรหิารงานสารสนเทศ

โรงเรียนสาธิต (MIS – SCHOOL) 

(รายได) 

ฉัตร วิชาการ 

        

พัฒนาขอมูลสารสนเทศและรูปแบบ

การประชาสัมพันธเชิงรุก (รายได) 

สืบสกุล วิชาการ 

        
คาบริการสระวายน้ำ (รายได) ถนัด อำนวยการ 

        

งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 

(รายได) 

วิยะดา วิชาการ 

        
คาสาธารณูปโภค (รายได) ไพศาล อำนวยการ 

        

บริการอาหารกลางวัน นม อาหาร

วางและน้ำดื่ม (รายได)  

ทิพสุดา อำนวยการ 

        

กิจกรรม การแขงขันกีฬาภายนอก

เพ่ือเสรมิสรางทักษะสำหรับนักเรยีน

ในศตวรรษท่ี 21 (รายได)  

หัสนัย วิชาการ 
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กลยุทธ โครงการ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

        

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสูสากล 

EP (รายได) 

อินทุอร วิชาการ 

 

แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

เปาประสงค 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถ่ิน เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหาของทองถ่ิน 

 

กลยุทธ 
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
 2560 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาการผลิต

ผลการวิจัยของ

อาจารยดานการผลิต

หรือพัฒนาคร ู

1.2  โครงการ

พัฒนาการผลิตผล

งานวิจัยของ

อาจารยดานการ

ผลิตหรือพัฒนาคร ู

1.2.1 รอยละของ

อาจารยท่ีไดรับการ

พัฒนาการผลิตผล

งานวิจัยของ

อาจารยดานการ

ผลิตหรือพัฒนาคร ู

  รอยละ 

20 

รอยละ 

30 

รอยละ 

50 

การเผยแพรตอยอด ขยายผล การ

วิจัย/นวัตกรรมสูทองถ่ินและ

นานาชาติ  (จัดการเรียนการสอน - 

แผนดิน) 

สืบสกุล วิชาการ 

        ยกระดับคุณภาพการสรางและพัฒนา

ผลงานวิจัย/นวัตกรรมการ 

สืบสกุล วิชาการ 

        จัดการเรียนรูสูการเปนโรงเรียน

ตนแบบ Active Learning (จัดการ

ฉัตร วิชาการ 



 

 
 

กลยุทธ 
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
 2560 2561 2562 2563 2564 

เรียนการสอน - แผนดิน) 

        กิจกรรมอบรมปฏบัิติการเพ่ือยกระดับ

สมรรถนะการจัดการเรยีนรูแบบ 

Active Learning สูการสรางคณุคาใน

อาชีพ (จัดการเรียนการสอน - 

แผนดิน) 

ฉัตร วิชาการ 

        กิจกรรม การนำเสนอ กำกับ ติดตาม 

แบบCoaching and contering ดวย

เทคนิค Samall Success Teaching 

: SSTผานกระบวนการ PLCเพ่ือผลิต

ครูผูเปน Coach   (จัดการเรยีนการ

สอน - แผนดิน) 

ฉัตร วิชาการ 

        กิจกรรมพัฒนาครูในการจดัการเรยีน

การสอน (จัดการเรยีนการสอน - 

แผนดิน) 

ฉัตร 

เลอลักษณ 

วิชาการ 

        กิจกรรมความรวมมือดานวิชาการกับ ประพาพร วิชาการ 
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กลยุทธ 
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
 2560 2561 2562 2563 2564 

ทองถ่ินและเครือขาย (รายได) 

        กิจกรรมสนับสนุนใหครูและบุคลาการ

เขาสูเวทีวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติ (รายได) 

ทิวาพร วิชาการ 

        กิจกรรมสงเสริมพัฒนาครู บุคลากร

เฉพาะรายบุคคล/กลุม (รายได) 

ฉัตร วิชาการ 

        กิจกรรมวันครูและปใหม (รายได) วธัญญา วิชาการ 

        กิจกรรม ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาแหลง

เรียนรูและอบรมเชิงปฏิบัติการถอด

บทเรียนการจัดการเรยีนการสอนของ

ครู บุคลากร โรงเรียนสาธิต(รายได) 

ฉัตร วิชาการ 

 

 

 

 

 



 

 
 

แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

เปาประสงค 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 

กลยุทธ 
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
 2560 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหเกิดการ

เรียนรูรองรับการปฏิรูป

การศึกษาและสราง

เครือขายการพัฒนาครู

ประจำการแบบ 

Coaching 

1.3 โครงการ 

พัฒนาโรงเรียน

สาธิตใหเปนศูนย

ปฏิบัติการและการ

วิจัยเปนตนแบบ

ใหกับโรงเรียนใน

ทองถ่ิน 

1.3.1 รอยละการ

พัฒนาโรงเรียนสาธิต

ใหเปนศูนยปฏิบัติการ

และการวิจัยเปน

ตนแบบใหกับ

โรงเรียนในทองถ่ิน 

  รอยละ 

20 

รอยละ 

40 

รอยละ 

60 

โครงการขยายผลและตอยอด

การยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษาแบบองครวมดวย

กระบวนการชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพ(Professional 

Learning Community : PLC.) 

เพื่อพัฒนาครูใหสรางและใช

นวัตกรรมการเรียนรูที่สงผลตอ

ศาสตรและศิลปดานการอาน 

การเขียน การส่ือสาร STEM 

และการคิดคำนวณ (แผนดิน) 

ผูอำนวยการ 
 

 

 

ประพาพร 

        โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให

เปนศูนปฏิบัติการและการวิจัย

เปนตนแบบใหกับโรงเรียนใน

ทองถิ่น (แผนดิน) 

ผูอำนวยการ 

 

ประพาพร 
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แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

เปาประสงคท่ี 4 บัณฑิต และผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกท่ีดีตอสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

 

กลยุทธ 
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
 2560 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาระบบกลไกการ

บริหารจัดการ

ศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไป

ตอยอดสูเศรษฐกิจ

สรางสรรค 

1.4 โครงการ

บริหารจดัการงาน

สงเสริมศาสนา 

ทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

1.4.1 ระดับ

ความสำเร็จของการ

บริหารจดัการงาน

สงเสริมศาสนา ทำนุ

บำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

  ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กิจกรรมคายคุณธรรม จริยธรรม 

พัฒนาคุณลักษณะอันพึง 

ประสงคระดับมัธยม  (จัดการ

เรียนการสอน - แผนดิน) 

นฤมล วิชาการ 

        คายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อ

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงปะสงค

ระดับประถม(จัดการเรียนการ

สอน - แผนดิน) 

ศุภกร วิชาการ 

        กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษา

พระเจาอยูหัว รัชกาลที ่10 เพื่อ

สรางทัศคติที่ถูกตองตอสถาบัน

พระมหากษัตริย (จัดการเรียน

การสอน - แผนดิน) 

นฤมล วิชาการ 



 

 
 

กลยุทธ 
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
 2560 2561 2562 2563 2564 

        กิจกรรม คุณธรรม 7 ประการ 

(จัดการเรียนการสอน - แผนดิน) 

อริศรา วิชาการ 

        กิจกรรมไหวครู (จัดการเรียนการ

สอน - แผนดิน) 

สุกานดา วิชาการ 

        กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมไทย

สูสากล (จัดการเรียนการสอน - 

แผนดิน) 

รัชฎา วิชาการ 

        กิจกรรมเสริมสรางความถนัด

และความสนใจของผูเรียนสู

อาชีพ (จัดการเรียนการสอน - 

แผนดิน) 

จุฑามาศ วิชาการ 

 

หมายเหตุ : 

 เกณฑการประเมินผล 

ตัวชี้วัดท่ี 1.4 ระดับความสำเร็จของการบริหารจดัการศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

 ระดับ 1 โรงเรียนมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมท่ีนำไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

 ระดับ 2 โรงเรียนมรีะดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน รอยละ 50  

 ระดับ 3 โรงเรียนมรีะดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน รอยละ 51 – 100  

ระดับ 4 โรงเรียนมีการประเมินผลความสำเรจ็ของแผนระดับความสำเรจ็ของการบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมท่ีนำไปตอยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

 ระดับ 5 มีการเผยแพรองคความรูสูสาธารณะและการนำองคความรูไปใชประโยชน 
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แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

เปาประสงค 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนท่ียอมรับตอประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ 
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
 2560 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาประสิทธิผล

การบริหารโรงเรียน

สาธิต 

1.5 โครงการพัฒนา

ประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรยีน

สาธิต 

1.5.1 รอยละของ

พัฒนาประสิทธิผล

การบริหารโรงเรียน

สาธิต 

รอยละ  

80 

รอยละ  

85 

รอยละ  

90 

รอยละ  

100 

รอยละ  

100 

กิจกรรมคายคณุธรรม 

จริยธรรม พัฒนา

คุณลักษณะอันพึง ประสงค

ระดับมัธยม  (จัดการเรยีน

การสอน - แผนดิน) 

นฤมล วิชาการ 

        คายคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือ

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงปะ

สงคระดับประถม(จัดการ

เรียนการสอน - แผนดิน) 

ศุภกร วิชาการ 

        กิจกรรม วันเฉลิมพระชน

พรรษาพระเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี 10 เพ่ือสรางทัศ

คติท่ีถูกตองตอสถาบัน

พระมหากษัตริย (จัดการ

นฤมล วิชาการ 



 

 
 

กลยุทธ 
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผูดำเนินการ ผูรายงาน 
 2560 2561 2562 2563 2564 

เรียนการสอน - แผนดิน) 

        กิจกรรม คณุธรรม 7 

ประการ (จดัการเรียนการ

สอน - แผนดิน) 

อริศรา วิชาการ 

        กิจกรรมไหวครู (จัดการ

เรียนการสอน - แผนดิน) 

สุกานดา วิชาการ 

        กิจกรรมการแสดง

วัฒนธรรมไทยสูสากล 

(จัดการเรียนการสอน - 

แผนดิน) 

รัชฎา วิชาการ 

        กิจกรรมเสริมสรางความ

ถนัดและความสนใจของ

ผูเรยีนสูอาชีพ (จัดการเรียน

การสอน - แผนดิน) 

จุฑามาศ วิชาการ 
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บทที่ 3 

การกำกบัติดตามประเมินผล 

 

การกำกับติดตามและประเมินผล 

1. แนวทางการติดตามประเมินผล  

ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จำเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะตองมีการ

พัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน 

โดยจะตองมีการสื่อสาร เพื่อสรางความเขาใจในหลักการ สาระสำคัญของแผนกลยุทธยุทธศาสตรกลยุทธ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก คาเปาหมายใหแก คณะผูบริหารทุกระดับ รวมท้ังบุคลากรภายในใหรับทราบ เขาใจ มีการ

นำประเด็นยุทธศาสตรกลยุทธการดำเนินงานท่ีกำหนดไวไปเปนเปาหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของ

โรงเรียน ผานกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป และการจัดขอตกลงผลงานรายบุคคล มีการกำหนด

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ใหสอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรวมท้ังปรับปรุงจัดระบบในการจัดสรร 

ติดตามผล การบริหารงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลใหเอ้ืออำนวยตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และจัดใหมี

การกำหนดกรอบการประเมินผล ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตรและ แผนปฏิบัติการตามแนวทางการ

บริหารยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาองคการใหมีสมรรถนะสูง มีการประชุมติดตามผลการดำเนินการ แสวงหา

แนวทางที่เหมาะสมในการรับรูลดปญหา อันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปจจัยที่มีผลตอ

ความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

 

2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล  

เพ่ือใหการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2560-2564 สามารถบงชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน และ

เปนไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร เพื ่อพัฒนาองคการใหมีสมรรถนะสูง โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภจึงเห็นควรมีการกำหนดกรอบการประเมินผลในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามแนวทางการประเมินผล การดำเนินงานในแนวใหม ที่มีลักษณะเปนการประเมินผล

แบบมุงผลสำเร็จ โดยประยุกตใชแนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ 

Balanced Scorecard โดยกำหนดจัดใหมีการกำหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลใหอยู ภายใตมุมมอง

หรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติอันประกอบดวย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนา

องคการ  

3. ปจจัยสำคัญท่ีมีผลตอความสำเร็จ  

ในการขับเคลื ่อนการดำเนินการเพื ่อนำยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ        

พ.ศ. 2560-2564 ไปสู การปฏิบัติจำเปนอยางยิ่ง ท่ีโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย จะตองมีการพัฒนากลไก และ
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วางเงื ่อนไขที่จำเปนตอการผลักดันยุทธศาสตรที ่กำหนดไวใหเกิดผลในเชิงปฏิบัติตองใหความสนใจและ

ตระหนักถึงปจจัยสำคัญท่ีมีผลตอความสำเร็จ ในประเด็นดังตอไปนี้  

 

3.1 การพัฒนากลไกและเง่ือนไขท่ีจำเปนตอการผลักดันยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  

3.1.1 การสรางความเขาใจรวมกันของผูมีสวนเกี่ยวของในการผลักดันใหยุทธศาสตรที่วางไว

เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผูบริหาร และคณะบุคลากรท่ีเก่ียวของ โดยควรนำเสนอสาระสำคัญของ

แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ใหผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งในสวนของ สภา

มหาวิทยาลัย คณะ สานัก รวมทั ้งสานักงบประมาณ ไดร ับทราบถึงจุดเนนและทิศทางในการ

ดำเนินงานเพ่ือจะไดมีการพัฒนานโยบายและมาตรการ ท่ีเก่ียวของเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงาน  

3.1.2 การสรางการรับรูและบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันไดแก คณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน โดย

จำเปนตองมี การนำเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพ่ือชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตรในการดำเนินงาน 

การจัดใหมีการรายงานผลการดำเนินงานเปนรายรอบ รวมทั้งการจัดใหมีการประชุม ติดตามผลการ

ดำเนินเปนระยะเพื่อรับทราบความกาวหนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางของคณะ

ผูบริหาร หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

3.1.3 การมีเวทีหรือเปดพื้นที่ในการรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูความเคลื่อนไหวของการ

ดำเนินงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะในสวนของบุคลากร ระดับปฏิบัติอาทิกลุม

สาระการเรียนรู หัวหนาระดับ งานวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการ เพ่ือจะไดรวมมือกันผลักดันให

ยุทธศาสตรท่ีวางไวเกิดผล ในเชิงปฏิบัติ  

3.1.4 การกำหนดใหหนวยงาน ผูบริหารมีภาระความรับผิดชอบดาน การรายงานผลงานตอ

สาธารณะ โดยตองนำเสนอความกาวหนา รายงานผล สรางการรับรู ถึงผล การดำเนินงานตาม

แผนงาน โครงการที ่กำหนดไวในแผนกลยุทธตอผู มีสวนเกี ่ยวของ รวมทั ้งตอประชาคมภายใน

มหาวิทยาลัยไดรับทราบเปนระยะ เพื่อจะไดเปนปจจัยกระตุน ใหมีความพยายามในการผลักดัน 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานใหเกิดผลมากยิ่งข้ึน โดยในการนี้ควรตองจัดใหมีการนาเสนอ เผยแพร ผลกา

รด เนินงานผานชองทางที่หลากหลายที่มี อยู ในชวงปจจุบัน อาทิจดหมายขาว การประชุมติดตาม 

การเผยแพร ขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพตางๆ 
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ความเช่ือมโยง สอดคลองกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล 

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ   ฉบับที ่12 

ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ 2561 

นโยบายสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณฯ 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย

ราชภฏัวไลยอลงกรณฯ 

แผนกลยุทธโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏว

ไลยอลงกรณฯ 

ดานการศึกษา 

ขอ 4.1 จัดใหมีการปฏิรูป

การศึกษาแหง   การเรียนรูโดยให

ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบ

และการศึกษาทางเลือกไปพรอม

กันเพื่อสรางคุณภาพของคนไทย

ใหสามารถเรียนรูและพัฒนาตนได

เต็มศักยภาพ ประกอบอาชีพและ

ดำรงชีวติโดย        มีความใฝรู

และทักษะ    ที่เหมาะสมเปนคนดี

มีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ 

การเรียนรูโดยเนนการเรียนรูเพื่อ

สรางสัมมาชีพในพื้นที่ลดความ

เหล่ือมล้ำและพัฒนากำลังคนให

เปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ 

ทั้งในดานเกษตร อุตสาหกรรม

และธุรกิจบริการ 

 

ขอ 4.4 พัฒนาคน       ทุกชวงวัย

โดยสงเสริม        การเรียนรู

ตลอดชีวิต  เพื่อใหสามารถมี

ความรู และทักษะใหมที่สามารถ

ประกอบอาชีพไดหลากหลายตาม

แนวโนมการจางงานในอนาคต

ยุทธศาสตร 1 การ

เสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

แนวทางการพัฒนา  

1.ปรับเปล่ียนคานิยม     

คนไทยใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม จิตสาธารณะ 

และพฤติกรรมท่ี           

พึงประสงค 

2. พัฒนาศักยภาพ ใหมี

ทักษะความรูและ

ความสามารถใน การ

ดำรงชีวิตอยางมีคุณคา  

3. ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและ การเรียนรู

ตลอดชีวิต  

แผนงานโครงการ  

1. แผนงานการลงทุน

พัฒนาเพิ่มศักยภาพปฐมวัย 

4. แผนการยกระดับศูนย

ฝกอบรมแรงงานเพื่อ

สนับสนุนการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

 

3. ยุทธศาสตรดาน     การ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

คน 

3.1 พัฒนาคนตามชวงวัย 

3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรูตลอดชีวิต 

3.4.การสงเสริมและพัฒนา

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

3.5 การสงเสริมและพัฒนา

ศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายขอ 5 

พัฒนาการบริหาร

จัดการใน

มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร 5 การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการที่เปน

เลิศมีธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ 

5.1.ดึงดูดบุคลากรที่มี

ความสามารถใหเขาทำงาน

ในมหาวิทยาลัยพัฒนา

เพิ่มขึ้นสมรรถนะของ

ทรัพยากรบุคลากรอยาง

ตอเนื่องทันตอการ

เปล่ียนแปลง 

5.2 ปรับปรุงกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ จัดการ

ฝกอบรมและพัฒนาที่มุงเนน

การปฏิบัติการเสริมสรางธรร

มาภิบาล และเปน

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบตอ

สังคมและไดมาตรฐานสากล 

5.3 พัฒนามหาวิทยาลัย  ให

เปนมหาวิทยาลัยสีเขยีว       

ที่มีสุนทรียะ การอนามยั

สุขาภิบาล และการจัดการ

ยุทธศาสตร 1 พัฒนาระบบการบริหารจดัการภายใน

โรงเรียนใหเปนองคกรสมัยใหม 

กลยุทธ 1.1 พัฒนาระบบพื้นฐานและขอมูล

สารสนเทศ 

กลยุทธ 1.2  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

ภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการพัฒนานักเรียนสู

ศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด 4.0 

ยุทธศาสตร 2 พัฒนาครูและบุคลากรใหปรับเปล่ียน

การสอนเปนแบบ Active Learning 

กลยุทธ 2.1 ปรับเปล่ียนการสอนสูรูปแบบ Active 

Learning 

กลยุทธ 2.2 นิเทศการสอนแบบ Coaching 

กลยุทธ 2.3 สรางชุมชนวิชาชีพ (Professional 

Learning Communities ) 

ยุทธศาสตร 3 สงเสริมการเรียนรูดานภาษาเพื่อการ

ส่ือสาร 

กลยุทธ 3.1 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เขมขน (Intensive English Programs) 

กลยุทธ 3.2 เปดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานเนนภาษาอังกฤษ 

(English Programs) 

กลยุทธ 3.3 เปดโอกาสใหนักเรียน ครู และ

บุคลากรในการแลกเปล่ียนเรียนรูในเวทีนานาชาติ 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ   ฉบับที ่12 

ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ 2561 

นโยบายสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณฯ 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัย

ราชภฏัวไลยอลงกรณฯ 

แผนกลยุทธโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏว

ไลยอลงกรณฯ 

ปรับกระบวนการเรียนรูและ

หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม 

โดยบูรณาการความรูและ

คุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอ   

การพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรู 

ทักษะ     การใฝเรียนรู           

การแกปญหา การรับฟงความเห็น

ผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม 

และความเปนพลเมืองดี     โดย

เนนความรวมมือระหวาง

ผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน 

 

 

 

 ส่ิงแวดลอมที่ดี และมีความ

พรอมดานอาคารสถานที ่

5.4 จัดหาและพัฒนา

ทรัพยากรสนับสนุน       

การเรียนรู เทคโนโลยี

สารสนเทศ ส่ิงอำนวย  

ความสะดวก และบริการขัน้

พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย

ใหพรอมตอการเปน Semi 

residential University 

 

ยุทธศาสตร 4 สงเสริมคุณภาพนักเรียนสูความเปน

เลิศ 

กลยุทธ 4.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ

หลักสูตรทองถิ่น สอดรับทักษะในศตวรรษที่ 21

และประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ 4.2 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

กลยุทธ 4.3 เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดง

ศักยภาพสูงสุด 

ยุทธศาสตร 5 พัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค 

กลยุทธ 5.1  สรางเสริมจิตอาสาเพื่อสวนรวม 

กลยุทธ 5.2  ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมโดย

กิจกรรมวันสำคัญ 

กลยุทธ 5.3  สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

กลยุทธ 5.4 สงเสริมทักษะชีวิตสำหรับนกัเรียน   
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ความเช่ือมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายสภาฯขอ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานทัง้ระดับชาติ

และนานาชาต ิ

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ

เรียนรูเชิงผลิตภาพ(Productive Learning) 

สรางเครอืขายความรวมมอืตามรูปแบบประชารฐัเพ่ือ

พัฒนาทอง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่เปนเลิศมธีรรมาภิ

บาล 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานพันธกจิสัมพันธ 

และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนือ่งมาจาก

พระราชดำร ิ

นโยบายสภาฯขอ 2 สรางผลงานเชิงประจกัษในการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิน่ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจยัและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนอง

ตอการแกไขปญหาทองถิน่  

นโยบายสภาฯขอ 4  พัฒนาเปนมหาวทิยาลัยขนาดกลาง 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรยีนรูเชงิผลิตภาพ

(Productive Learning) สรางเครือขายความ

รวมมอืตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาทอง โดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการทีเ่ปนเลิศ

สูสากล 

นโยบายสภาฯขอ 3 พัฒนาและผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ มีอัตลักษณเดนชัดเปนที่

ยอมรับ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรยีนรูเชิงผลิตภาพ(Productive 

Learning) สรางเครอืขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาทอง โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายสภาฯขอ 5  พัฒนาการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยเพ่ือสรางธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการทีเ่ปนเลิศสูสากล 
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