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บทสรุปผู้บริหาร 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 กม. 48  

ถนนพหลโยธิน  ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์  13180  สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับชั้นปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  

ปรัชญาของโรงเรียน คือ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ  
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ โรงเรียนที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นของผู้ปกครองในพ้ืนที่ที่มีผลงานเชิงประจักษ์

ด้านการพัฒนา นักเรียนให้เป็นผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานส าหรับศตวรรษที่ 21 มี
ความส านึกในความเป็นพลเมืองดีและพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งอนาคต   

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีความเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาเพ่ือส่วนรวมและ การ
ตระหนักในเป้าหมายชีวิตและการเห็นคุณค่าแห่งอาชีพ มีความรอบรู้ในความรู้ตามมาตรฐาน หลักสูตรมีทักษะ
พ้ืนฐานส าหรับศตวรรษท่ี 21  

2. พัฒนาครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตร โดย
เน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Active Learning) และการสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 การปลูกฝัง คุณธรรม 
จริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาเพ่ือส่วนรวมและการตระหนักในเป้าหมายชีวิต และการเห็นคุณค่า
แห่งอาชีพ                 ด้วยการนิเทศการเรียนการสอนแบบกัลยาณมิตร (Coaching and Mentoring) การ
สร้างชุมชนวิชาชีพครูและเครือข่ายวิชาชีพครู พัฒนาสถานศึกษา   

3. พัฒนาวิชาการและระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบในท้องถิ่นด้วย
การศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติ การทดลอง การแสวงหานวัตกรรม ให้เกิดผลงานโดดเด่นในเชิงประจักษ์  เป็นที่
ยอมรับของสถานศึกษาในท้องถิ่นและประเทศ  

อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ เชี่ยวชาญวิทย์ – คณิต  ภาษาอังกฤษเก่งกล้า  กิริยางามสง่า  จิตอาสาเพ่ือ
ส่วนรวม  
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน เป็นสถาบันต้นแบบที่บ่มเพาะความส าเร็จโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
ปรัชญา : เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
 
อัตลักษณ์ :  เชี่ยวชาญวิทย์ – คณิต ภาษาอังกฤษเก่งกล้า กิริยางามสง่า จิตอาสาเพ่ือส่วนรวม 
 
วิสัยทัศน์   

โรงเรียนที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นของผู้ปกครองในพ้ืนที่ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ด้านการพัฒนานักเรียน ให้
เป็นผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานส าหรับศตวรรษที่ 21   มีความส านึกในความเป็น
พลเมืองดีและพร้อมเข้าสู่สากล 
 
พันธกิจ   

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่สร้างทักษะในศตวรรษ
ที่ 21และประเทศไทย 4.0 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรเข้าสู่การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเป็น
คนด ีคนเก่ง และมีความสุข 



2 
 

   
นโยบาย       

สภามหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปี  
พ.ศ.2562-2564 โดยมุ่งมั่นน้อมน ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราโชบายสู่การปฏิบัติให้เป็นที่
ประจักษ์ของสาธารณชน ไว้ดังนี้ 
 
          ด้านการพัฒนาท้องถิ่น    
 นโยบายข้อที่ 1  เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศไทย โดยบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ทั้งในส่วน
ของ  การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม น ารูปแบบการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพมาพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถ เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชุม ท้องถิ่นและสังคม 
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บูรณาการศาสตร์แบบสหสาขา และตอบสนองความต้องการทั้งระดับประเทศชาติ
และท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เร่งพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น และ
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่นร่วมกัน 
และมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ ปัญญาเชิงการปฏิบัติจากการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย  และการบริการวิชาการ 
 
 ด้านการผลิต และพัฒนาครู 
 นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผ่านการพัฒนา
นวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ โดยเร่งพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษาที่เป็นรูปแบบเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning Spaces) พัฒนาอาจารย์ให้เป็นครูของครูมืออาชีพ เร่งปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการผลิตครู และพัฒนาครูประจ าการให้เป็นครูมืออาชีพที่มีสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 เสริมสร้างการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน พัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ปผ่านกระบวนการผลิตครูในระบบปิด 
ตามรูปแบบ การเรียนรู้ที่มุ่งการแก้ไขปัญหาร่วมกันในโรงเรียน (Semi Residential Learning) สนับสนุนให้
อาจารย์และนักศึกษา ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนร่วมกับสถานศึกษาและจัดให้มีการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมด้านเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนเครือข่าย เพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมของคณาจารย์/
คณะต่างๆ ในการพัฒนาครูในสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาเครือข่ายในเขต
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้
เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพ ผลการเรียนรู้ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และ
โรงเรียนเครือข่าย 
ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาบัณฑิต 
 นโยบายข้อที่ 3  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ โดยสรรหา สนับสนุนให้คณาจารย์มีคุณวุฒิ ผลงานและ
ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผลิตผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและ
การยกย่องในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์ เด่นชัดเป็นที่
ยอมรับในด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น และพร้อมท างานในบริบทของประชาคมอาเซียน พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณา
การตามปรัชญาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning Philosophy) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการ
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คิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงผลิตภาพ การคิดด้านคุณธรรม และความรับผิดชอบ 
และมีผลงานเชิงประจักษ์น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมหรือสร้างการเปลี่ยนแปลง และยกย่อง ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มี
ความสามารถสูงพิเศษ (Talent) สร้างและน าเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 
 
 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 นโยบายข้อที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา                 เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพบรรยากาศทางวิชาการ พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นตัวอย่างของชุมชน
ในการจัดการระบบนิเวศ พัฒนาองค์กร           แห่งความสุขที่อาจารย์ บุคลากร มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถ
ดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
รวมทั้งส่งเสริมการน้อมน าแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการด าเนินชีวิต การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล และเตรียมการเพ่ือรองรับการก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ 
          กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนา
นักเรียนสู่ศตวรรษท่ี 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 ( Intensive English 
Programs) 

   กลยุทธ์ที่ 3.2 เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้น
ภาษาอังกฤษ (English Programs) 
   กลยุทธ์ที่ 3.3 เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู และบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที
นานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
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   กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น สอดรับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21และประเทศไทย 4.0 
   กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพสูงสุด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   กลยุทธ์ที่ 5.1  สร้างเสริมจิตอาสาเพื่อส่วนร่วม 
   กลยุทธ์ที่ 5.2  ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมโดยกิจกรรมวันส าคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
     กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

สารบัญ 
 หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร 1 
บทที ่1 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ 6 
        ปัจจัยภายนอก 6 
           สภาพแวดล้อมภายนอกกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 6 
        ปัจจัยภายใน 
         ข้อมูลทั่วไป 
          โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสาธิต 

12 
12 
15 

          จุดมุ่งหมายที่มหาวิทยาลัยประสงค์จะพัฒนาให้กับพื้นที่บริการ 17 
          ความต้องการของผู้ปกครองช่วยพัฒนาโรงเรียนสาธิต 17 
          จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของโรงเรียนสาธิต 17 
          บุคลากร 17 
          หลักสูตร 19 
          นักเรียน 20 
          งบประมาณ 20 
          สถานการณ์ผู้สมัครเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

21 

           แผนที่ยุทธศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 22 
บทที ่2 แผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

23 

       ปรัชญา  อัตลักษณ์  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  23 
       เป้าประสงค ์  23 
       ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 
       ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

24 
26 

       ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์        
ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                                           
       แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์         
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

27 
 

28 
 

บทที ่3 การก ากับติดตามประเมินผล 46 
       แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการของแผน 46 
       รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 46 
       ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 46 
ภาคผนวก 48 
       ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายและแผนของรัฐบาล  49 
       ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 51 
 
 



6 
 

บทท่ี 1  
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ผลกระทบต่อแผนกลยุทธ ์

1. ปัจจัยภายนอก 
1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

      ด้านเศรษฐกิจ 
      1. ด้านเกษตรกรรม 
     การเกษตรกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นั้น เมื่อวิเคราะห์ในเรื่องสัดส่วนของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านเกษตรกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม ด้านเกษตรกรรมทั้งหมดของประเทศ และสัดส่วน
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านเกษตรกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดของกลุ่มจังหวัด พบว่า 
เกษตรกรรมมีความส าคัญต่อกลุ่มจังหวัด และต่อประเทศน้อย ซึ่งมีสินค้าเกษตรกรรมหลักท่ีส าคัญ คือ ข้าว โดยมี
แหล่งผลผลิตหลักอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี และข้าวโพด โดยมีแหล่งผลผลิตหลักอยู่ที่จังหวัด
สระบุรี ส่วนกลุ่มพืชพลังงาน คือ อ้อย และมันส าปะหลังนั้นจังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งผลผลิตหลักเช่นเดียวกัน 
นอกจากนี้ ยังมีจังหวัดนนทบุรีที่เป็นแหล่งกล้วยไม้ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูก
ที่ 1,001–5,000 ไร่ ส าหรับสินค้าปศุสัตว์ในภาพรวมนั้น จังหวัดสระบุรีมีผลิตผลรวม   มากที่สุด และเมื่อพิจารณา
รายสินค้าพบว่า ไก่เป็นผลผลิตหลักที่จังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา สุกรและโคนมที่จังหวัดสระบุรี โดยโค
นมนั้นมีจ านวนที่เลี้ยงมากกว่า 50,000 ตัว 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ด้านการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

วิเคราะห์ด้านการเกษตร 
ปัญหาและความต้องการ ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 

1. เกษตรกรมีการใช้สารเคมีจ านวน
มากส่งผลให้เกิดสารพิษตกค้างและต้นทุน
การผลิตสูง 

2. ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร
มีจ านวนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า
เกษตรปลอดภัย 

3. แรงจูงใจในการผลติสินคา้เกษตร
ปลอดภัยมีน้อย เนื่องจากต้นทุนในการ
ผลิตสูง แต่ราคาจ าหน่ายไมแ่ตกตา่งจาก
ผลผลติสินค้าเกษตรทั่วไป 

 

ศักยภาพ :  
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีพื้นท่ี เพาะปลูกท่ีเหมาะสม สภาพดินมี

ความพร้อมและอุดมสมบรูณ์ เหมาะสมแก่การเพาะปลูก 
2. เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญและช านาญในการประกอบอาชีพเกษตร 

เนื่องจากอาชีพเกษตรเป็น อาชีพหลักที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง 
3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เป็นศูนย์กลาง การจ าหน่ายสินค้าเกษตร มี

แหล่งส าหรับจ าหน่ายสินค้าจ านวนมาก 
แนวทางการพัฒนา : 

1. ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคญัในการปลูกพืช ปลอดสารพิษ 

2. ส่งเสริมให้เกษตรกรให้ความส าคญักับการรวมกลุม่ทั้งในด้านของการผลิต
และการจัดจ าหนา่ยสินค้าเกษตร 

3. ส่งเสริมการจัดโชนนิ่งการปลูกพืชเพื่อให้สินค้าเกษตรเหมาะสมกับความ
ตอ้งการไมม่ากเกินไปจนเกิดปัญหาผลผลติการเกษตรตกต่ า 

4. การสร้างตลาดจ าหน่ายสินค้าเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตร
ปลอดภัย เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดในการจดัจ าหน่าย 
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ด้านอุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 วิเคราะห์ในเรื่องสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมทางด้านอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านอุตสาหกรรมทั้งหมดของประเทศ และสัดส่วนของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทางด้านอุตสาหกรรมต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด         ของกลุ่มจังหวัด พบว่า 
อุตสาหกรรมมีความส าคัญต่อกลุ่มจังหวัดและต่อประเทศมาก โดยเมื่อพิจารณาภาพรวมทางด้านโครงสร้าง
อุตสาหกรรมนั้น พบว่า มีลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพบว่ามีการกระจุกตัวของแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่ง ห่ม และ
อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้าน เมื่อศึกษาถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมจะพบว่า จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงที่สุด รองลงมาคือจังหวัดสระบุรีมีเงินลงทุน
ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้าน 
 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
วิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรม 

ปัญหาและความต้องการ ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 
1. เกิดปัญหาการปล่อยน้ าทิ้งน้ าเสียในพ้ืนที่

โรงงานอุตสาหกรรม 
2. ขาดการเฝ้าระวังและสร้างเครือข่าย      

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

3. การลุกล้ าล าคลองสาขาและล าน้ าสายหลัก
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  

ศักยภาพ :  
  กลุ่มจังหวัดภคกลางตอนบน 1 มีโรงงาน

อุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะพ้ืนที่จังหวัด
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี  
 

แนวทางการพัฒนา :  
1. มีการติดตั้งระบบเฝ้าระวังการปล่อยน้ าทิ้งน้ าเสีย

จากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
2. สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโดยประชาชนในพ้ืนที่  
3. ฟ้ืนฟูคลองสาขาที่ตื้นเขินและเสื่อมโทรม 

 

  ด้านการท่องเที่ยว 
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เมื่อวิเคราะห์ในเรื่องสัดส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดของประเทศ และสัดส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ถือได้ว่าเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปอยู่ใน
ระดับสูง คิดเป็นกว่า 8.4 ล้านครั้ง (คน) และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศในระดับกลางที่ราว 1.1 แสน
ล้านบาท  ในปี 2550 โดยมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางหลักในการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แล้ว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ยังมีประเพณีและเทศกาลซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว เช่น งานเปิงสงกรานต์ 
งานลอยกระทงตามประทีป การละเล่นชาวมอญ ประเพณีตักบาตรดอกไม้ และการแข่งขันเรือยาว 
 
 
 
 
 
 



8 
 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 

วิเคราะห์ด้านการท่องเที่ยว 
ปัญหาและความต้องการ ศักยภาพและแนวทางการพัฒนา 

1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ด้านการท่องเที่ยวโดยมีทรัพยากรต้นทุนที่มี
ศักยภาพอยู่แล้ว  

2. สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ขาดการพัฒนาบูรณา
การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว  

3. มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นให้มีความชัดเจนเข้าใจ
ง่าย 

ศักยภาพ : 
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีสถานที่

ท่องเที่ยวที่ส าคัญและโดดเด่นเป็นจ านวนมาก ทั้ง
โบราณสถาน วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เชิงธรรมชาติ 
และแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ทางวิทยาศาสตร์  

2. เส้นทางคมนาคมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมี   
ความสะดวกใกล้กรุงเทพมหานครและเมืองส าคัญ
หลายแห่ง 
แนวทางการพัฒนา :   

1. พัฒนาแหล่งท่องเทียวที่มีอยู่ให้ความโดดเด่นมี      
อัตลักษณ์ 

2. การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงกัน
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

3. มีการประชาสัมพันธ์รวมถึงส่งเสริมเส้นทาง         
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

4. ผสมผสานการฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมรวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
สร้างจิตส านึก และสามารถให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ 
เข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

  
ปัจจัยทางด้านสังคม 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านสังคมจากดัชนีความก้าวหน้าของคน พบว่า สถานการณ์ภาพรวม
ทางด้านสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นั้น จัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยจัดอยู่ในระดับสูงสุด เป็นอันดับที่ 
1 จากทั้งหมด 18 กลุ่มจังหวัดทั้งนี้โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยทางด้านสังคม ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านสุขภาพ 
ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน และปัจจัยด้าน
การคมนาคมและการสื่อสาร พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีปัจจัยทางสังคมทุกด้านอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมี
ความโดดเด่นมากในด้านการคมนาคมและการสื่อสาร สุขภาพ และด้านการศึกษา ตามล าดับจากข้อมูลการคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทย ปี 2558 – 2573     จะเห็นว่าภาพรวมประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “สังคม
สูงวัย” (aged society) และในอีก 10 ปีข้างหน้า จะเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (completed aged 
society) 
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ภาพที่ 2 แนวโน้มประชากรเด็ก ผู้สูงอายุ และดัชนีการสูงวัยใน ช่วง พ.ศ. 2558 -2573 

 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนประชากรผู้สูงอายุและดัชนีการสูงวัย พ.ศ. 2556 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1  

 
  สถานการณ์ด้านความต้องการก าลังคนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
  สถานการณ์ด้านความต้องการก าลังคนจังหวัดปทุมธานี ผลการส ารวจความต้องการแรงงานในปี 
2557 (ส านักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี, 2557) พบว่า สถานประกอบการ มีความต้องการแรงงาน รวมทั้งสิ้น 
10,357 อัตรา เมื่อพิจารณาแยกตามระดับการศึกษา พบว่า สถานประกอบการ          มีความต้องการแรงงานที่
ส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น มากที่สุด จ านวน 2,589 อัตรา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน 2,394 อัตรา และ ระดับ ปวส. จ านวน 1,599 อัตรา ส่วนระดับการศึกษาที่มีความต้องการแรงงานน้อย
ที่สุด คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ส าหรับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด ได้แก่ อาชีพก่อสร้าง จ านวน 2,348 อัตรา โดยมี
ความต้องการแรงงานที่จบต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด อาชีพที่มีความต้องการแรงงาน ในระดับรองลงมาเป็น
อาชีพอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ จ านวน 1,300 อัตรา โดยมีความต้องการแรงงานที่จบระดับ ปวช. มากที่สุด เมื่อ
พิจารณาความต้องการแรงงานตามทักษะฝีมือ พบว่า สถานประกอบการ                    มีความต้องการแรงงาน
กึ่งฝีมือ มากที่สุด รองลงมาเป็นแรงงานไร้ฝีมือ และแรงงานมีฝีมือในระดับน้อยที่สุดรายละเอียดดังตาราง 
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ตารางท่ี 5  แสดง 10 อันดับอาชีพที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด จ าแนกตามทักษะฝีมือ ปี 2557 

 
  1. ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้บริหาร (Professional Level) คือแรงงานระดับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในสาขาต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์ในการท างานเป็นระยะเวลานาน สามารถวางแผนและจัดระบบการท างาน
ให้กับผู้ร่วมงานได้  
  2. แรงงานฝีมือ (Skilled Level) คือแรงงานที่ใช้ทักษะฝีมือในการท างาน สามารถวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาต่างๆ ในการท างานได้ เช่น ช่างซ่อมบ ารุงเครื่องจักร พนักงาน QC เป็นต้น 
  3. แรงงานกึ่งฝีมือ (Semi-Skilled Level) คือแรงงานที่ต้องท างานอยู่ในสายการผลิต        ซึ่งต้อง
ใช้ทักษะฝีมือระดับพื้นฐาน เช่น ควบคุมเครื่องจักร แรงงานในสายการผลิต คนขับรถ เป็นต้น  
  4. แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Level) คือแรงงานระดับล่างซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ความ
ช านาญและทักษะฝีมือ เพียงท าตามค าชี้แนะหรือรูปแบบที่จัดไว้ได้เท่านั้น เช่น แรงงานขนของ พนักงานท าความ
สะอาด เป็นต้น 
    

สถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
  การจัดการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีการจัดการศึกษาในหลายรูปแบบ ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
5 หน่วยงาน คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 หน่วยงาน คือ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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ตารางที่ 6 จ านวนสถานศึกษาจ าแนกรายสังกัดและจังหวัด 
 

สังกัด นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี รวม 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 252 309 458 348 1,367 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 116 191 389 297 993 
ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  96 170 360 276  
ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 18 21 29 21  
การศึกษาพิเศษ 1 - - -  
การศึกษาสงเคราะห์  1 - - -  
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน 125 98 42 30 295 
สามัญ 88 78 33 24  
(English Program) 11 10 - -  
การศึกษาพิเศษ 2 1 - -  
การศึกษาสงเคราะห์  - 2 1 -  
อิสลามควบคู่สามัญ 2 - - - - 
สอนศาสนาอิสลาม 8 2 3 - - 
อาชีวศึกษา  10 2 5 4 - 
นานาชาติ 4 3 - 2 - 
ศูนย ์กศน. อ าเภอ 6 7 16 13 42 
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 1 3 8 7 19 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4 10 3 1 18 
โรงเรียนสาธิต - 1 1 - - 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 2 3 2 - - 
มหาวิทยาลัยเอกชน 2 6 - 1 - 
นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 55 22 27 27 133 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  53 18 25 24  - 
กระทรวงคมนาคม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี - - - - - 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  1 - - - - 
กระทรวงสาธารณสุข(สถาบันพระบรมราชชนก) 2 - - 2 - 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (วิทยาลัยพลศึกษา) - 1 - - - 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม) 

- 3 2 1 - 

รวม 307 331 485 375 1498 
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ตารางที่ 7 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2557 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
ระดับการศึกษา จ านวน นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี รวม 

ก่อนประถมศึกษา นักเรียน 28,298 26,957 22,037 17,343 94,410 
ประชากร 37,396 39,700 27,696 22,671 127,463 

ร้อยละ 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 
ร้อยละ 97.86 88.77 111.40 103.14 98.60 

มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียน 34,853 346,31 27,923 21,795 118,057 
ประชากร 39,942 39,293 27,781 23,178 130,194 

ร้อยละ 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 

ร้อยละ  56.33 63.30 81.42 83.51 68.15 
รวมทั้งสิ้น นักเรียน 163,963 159.791 139,134 108,380 568,144 

ประชากร 199,141 201,836 143.932 117,885 662,794 
ร้อยละ 82.34 79.17 96.67 91.94 85.72 

ที่มา : ทิศทางการพัฒนาการศึกษาภาคการศึกษา (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1) พ.ศ. 2560-2569  
         ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 
2. ปัจจัยภายใน   

2.1. ข้อมูลทั่วไป 
  1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 
20  กม.48  ถนนพหลโยธิน  ต าบลคลองหนึ่ง  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 13180  โทรศัพท์ 02 
5290864   http://satit.vru.ac.th    สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
  2) เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3  ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 5 ไร่  
อยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 1  รับนักเรียนทีอ่ยู่ในพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี   
และจังหวัดใกล้เคียง  
          

  3)  ประวัติโรงเรียน 
พ.ศ.2517 เร่ิมก่อตั้งโรงเรียนประถมสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

เพื่อสอนบุตรหลานให้กับบุคลากรในสถานศึกษา เปิดระดับอนุบาลและประถม  อย่างละ 1 ห้อง โดยใช้อาคารหอพัก
มรกตหอพักบุศราคัม  และหอพักไพฑูรย์  

พ.ศ.2523 ย้ายมาอยู่ที่อาคารเรียน 3  (ตึก 3)  
พ.ศ. 2535 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ มาเป็นโรงเรียนสาธิตสถาบัน

   ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ได้ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน และขยายชั้นจากเดิม                
   1 ห้องเรียน  มาเป็น 2 ห้องเรียน ในทุกระดับชั้น   

พ.ศ. 2539 จัดสร้างอาคาร 1 หลัง  ส าหรับเป็นที่เรียนระดับอนุบาล 

http://satit.vru.ac.th/
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พ.ศ. 2540 ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเป็นห้องปรับอากาศ  
พ.ศ. 2546 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ มาเป็นโรงเรียนสาธิต

   สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
พ.ศ. 2547 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  มาเป็นโรงเรียนสาธิต 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  จัดสร้างอาคาร เรียน 1 หลัง 5 ห้องเรียน  และขยายชั้น
   เรียนจาก 2 ห้องเรียน   มาเป็น 3 ห้องเรียน 

พ.ศ. 2548 สร้างสถานที่ส าหรับรับประทานอาหาร 
พ.ศ. 2549 สร้างสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา 

  - สร้างห้องนิ่มส าหรับนักเรียนอนุบาล 
  - ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 

พ.ศ. 2550 เปิดการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  - ปรับปรุงสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียนมัธยมและสถานที่จอดรถโรงเรียน 

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

   - พัฒนาระบบความปลอดภัยโดยใช้กล้องวงจรปิดบริเวณอาคาร 4 
พ.ศ. 2553 เปิดการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   -  จัดสร้างอาคารเรียน 6 ชั้นระดับอนุบาลและประถมศึกษา 
พ.ศ. 2558 นักเรียนระดับชัน้อนบุาลและชัน้ประถมศึกษายา้ยมาอาคาร 6 ชั้น 
พ.ศ. 2559 เปิดสอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเปน็เลิศวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
พ.ศ. 2560 จัดสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์บริเวณสนามระดับมัธยมศึกษา 

   - เปิดสอนหลักสูตร English Program , Intensive English Program , Standard 
   Program 

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

   และประถมศึกษา, ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา , จัดท าห้องเรียน STEM 
   ระดับประถมศึกษา,ห้องเรียนดนตรีสากล,ห้องเรียน Robotics ระดับมัธยมศึกษา ,ปรับปรุง
   ห้องเรียนมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, จัดท าห้อง Co – working Space ส าหรับครู
   และบุคลากร ,ปรับปรุงระบบบ าบัดน าเสีย ,ซ่อมแซมอาคาร 4 ส าหรับมัธยมศึกษา ,               
   ย้ายห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปเรียนที่อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์  
 
ภาพลักษณ์ของนักเรียน ทุกคนเสมอภาคกัน  มีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 สีประจ าโรงเรียน สีเขียว   หมายถึง   สีที่ตรงกับวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 
    กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  ซึ่งเป็นองค์ประทานก าเนิดมหาวิทยาลัย 
 เพลงประจ าโรงเรียน 1.  มาร์ซสาธิตวไลยอลงกรณ์ 
    2.  สาธิตวไลยอลงกรณ์ 
    3.  ราชพฤกษ์เกรียงไกร 
 ต้นไม้ประจ าโรงเรียน ราชพฤกษ์ 
    สีเหลืองของราชพฤกษ์   หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคลศิษย ์ 
                                    สาธิตวไลยอลงกรณ์ทุกคน  มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตราประจ าโรงเรียน 
 
     ตราประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
     ในพระบรมราชูปถัมภ์  ใช้ตราเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นรูปวงรี 2 วงซ้อน 
     กันระหว่างวงรีส่วนบนเขียนเป็นอักษรภาษาไทยว่า 
     “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์”  ส่วนล่างเขียนเป็นอักษร 
     ภาษาอังกฤษว่า  “VALAYA ALONGKORN RAJABHAT  
      UNIVERSITY”  ภายใต้วงรีด้านในมีตราพระราชลัญจกร 
     ประจ าพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นรูปพระที่นั่ง  
อัฐทิศประกอบด้วยวงจักร  กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุหรือเลข 9  รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูป
เศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน 
       

สีน้ าเงิน   แทนค่า   สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม“สถาบันราชภัฏ” 
สีเขียว   แทนค่า   แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยู่ในแหล่งธรรมชาติ  และมี                 
สภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
สีทอง   แทนค่า   ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา 
สีส้ม   แทนค่า   ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สีขาว   แทนค่า   ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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2.2 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
1) โครงสร้างองค์กร 

 
 

       อธิการบดี  
        ผศ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 

 
 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                    ดร.นารี  คูหาเรืองรอง 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนสาธิต 
หลักสูตรนานาชาต ิ

 

ส านักงาน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ ที่ปรึกษาอธิการบด ี
นางราตรี  ตรีพรหม 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                                   
อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท ์

รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                                   
ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                                   
ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
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2) โครงสร้างการบริหาร 
 

            อธิการบด ี  
            ผศ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 

 
 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                     ดร.นารี  คูหาเรืองรอง 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  โรงเรียนสาธิตหลักสูตรนานาชาติ 
ดร.นันทรัตน์ ฝันเซียน 

กลุ่มงานสายชั้น 
    นางสาวศิรินภา  พาท ี
นายวุฒินันท ์ โชคอ านวย 

กลุ่มงานสาระการเรียนรู ้
นายวุฒินันท ์ โชคอ านวย 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายมัธยมศึกษา 

     นายวุฒนิันท์  โชคอ านวย 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายปฐมวยัและ
ประถมศึกษา 

          นายฉัตร  เจนชัย 
 

ส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายไพศาล  แสงจันทร ์ CEO 

Mr.Argus  Ang 

Principal 
Ms. Christina  Chan  

Thai Director 
Dr.Nantarat  Funchien  

คณะกรรมการอ านวยการ ที่ปรึกษาอธิการบด ี
นางราตรี  ตรีพรหม 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                                   

อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                                   

ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                                   

ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน 

กลุ่มงานสาระการเรียนรู ้
นายฉัตร  เจนชัย 

กลุ่มงานสายชั้น 
นางสุกานดา แจ้งกัน 
นายสมพร  ค าแหน 

กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
นางสาวสุรัสวดี มณีเนียม 

นางสาวณัฏญา  ธรรมสมพงษ์ 

กลุ่มงานประกันคุณภาพ 
นายกันปธ์ิภัศ เขียวยันต ์
 

กลุ่มงานการเงินและพัสด ุ
นางสาวขวญัฤทัย  สกุลเย็น 

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 
นายฉัตร  เจนชัย 

ส านักงานผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

กลุ่มงานอาคารสถานที ่

นายถนัด  บุญอิสระเสร ี
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2.3 จุดมุ่งหมายทีโ่รงเรียนสาธิตประสงค์จะพัฒนาให้กับพื้นที่บริการ 
 เน้นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เชิง Productive Base โดยกระบวนการ 
GPAS 5 STEP 
 
2.4 ความต้องการของผู้ปกครองช่วยพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิต       

สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมเสนอแนะ ข้อคิดเห็นการพัฒนาสถานศึกษา 
 
2.5 จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของโรงเรียนสาธิต           

จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยกระบวนการ GPAS เชิง Productive Base  
   
2.6 บุคลากร 
 ในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มี
บุคลากรจ านวนทั้งสิ้น คน  ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการจ านวน 88 คน  บุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 4 
คนและแม่บ้าน 14 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560, ที่มา : งานอ านวยการโรงเรียน) 

ตาราที่ 8 สรุปจ านวนบุคลากร ปีการศึกษา 2563  ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
 

 
ที่ 

 
ข้อมูล 

 
จ านวน
(คน) 

 
ข้าราชการ 

 
พนักงาน

สาย
วิชาการ 

 
พนักงาน

สาย
สนับสนุน/

ลูกจ้าง 

 
อ.ประจ าตาม
สัญญาจ้าง 

1 ผู้บริหาร 5 - 5 - - 
2 ประถม 37 - 37 - - 
3 มัธยมศึกษา 46 - 46 - - 
4 ธุรการ/วิชาการ 

(ประถมศึกษา) 
3 - - 3 - 

5 ธุรการ/วิชาการ 
(มัธยมศึกษา) 

1 - - 1 - 

6 อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
(ประถมศึกษา) 

2 - - - - 

7 อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 
(มัธยมศึกษา) 

10 - - - - 

 รวม 104  88 4 - 
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จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดับ

ที่ 

 
บุคลากรสายวิชาการ 

 
จ านวน 
ทั้งหมด 

 
ต่ ากว่าป.ตร ี

 
ปริญญาตร ี

 
ปริญญาโท 

1 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 7 - 7 - 
2 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
10 - 8 2 

3 ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 4 - 3 1 
4 ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 4 - 3 1 
5 ครูกลุ่มสาระสังคมศาสนาและ

วัฒนธรรม 
4 - 3 1 

6 ครูกลุ่มสาระศิลปะ 4 - 4 - 
7 ครูกลุ่มสาระการงานพืน้ฐาน

อาชีพ 
1 - 1 - 

8 ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

3 - 3 - 

9 อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 2 - 1 1 
 รวมระดับประถมศึกษา 39 - 33 6 
 

ล าดับ
ที่ 

 
บุคลากรสายวิชาการ 

 
จ านวน 
ทั้งหมด 

 
ต่ ากว่าป.ตร ี

 
ปริญญาตร ี

 
ปริญญาโท 

1 ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 8 - 7 1 
2 ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
10 - 8 2 

3 ครูกลุ่มสาระภาษาไทย  4 - 4 - 
4 ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 6  5 1 
5 ครูกลุ่มสาระสังคมศาสนาและ

วัฒนธรรม 
5 - 4 1 

6 ครูกลุ่มสาระศิลปะ 4 - 2 2 
7 ครูกลุ่มสาระการงานพืน้ฐาน

อาชีพ 
2 - - 2 

8 ครูกลุ่มสาระสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

3 - 3 - 

9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 - 3 - 
10 ครูชาวต่างชาติ   1 - 1 - 
11 อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง 10 - 8 2 
12 ครูอาสาสมัครชาวจีน 1 - 1 - 
 รวมระดับมัธยมศึกษา 57 - 46 11 
 รวมทั้งสิ้น 96 - 79 17 
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จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
ล าดับที ่ บุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งหมด ต่ ากว่าป.ตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

1 พนักงานธุรการ 2 - 2 - 
2 เจ้าหน้าที่ฝา่ยวชิาการ 2 1 1 - 

3 เจ้าหน้าที่ฝา่ยการเงิน 2 - - 2 
รวม 6 1 3 2 

  
จ านวนลูกจ้างชั่วคราว  
ล าดับที ่ บุคลากรสายสนับสนุน ลูกจ้างชั่วคราวงบรายได ้

1 แม่บ้าน 11 
2 คนขับรถ 1 
3 นักการภารโรง 2 

                   รวม 14 
      
2.10 หลักสูตร 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  
 2.10.1 หลักสูตรที่เปิดสอน 
  - ระดับปฐมวัย, ประถมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย, 
  1. หลักสูตรมาตรฐาน 
  2. หลักสูตร I.E.P (Intensive English Program) 
  3. หลักสูตร E.P (English Program) 
  4. หลักสูตร C.M.P ( Creative Montessori Program) 
  - มัธยมศึกษาตอนต้น 
  1. หลักสูตรมาตรฐาน 
  2. หลักสูตร I.E.P (Intensive English Program) 
  3. ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์   
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    1. ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
  2. สายวิทย์ – คณิต 
  3. ศิลป์ค านวณ 
  4. ศิลป์ภาษา(อังกฤษ,จีน) 
 2.10.2 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  -  กิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ(กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์) 
   -ลูกเสือส ารอง 
   -ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ 
   -ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 
   -รักษาดินแดน 
  - กิจกรรมแนะแนว 
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2.11 นักเรียน 
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจ านวน

นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล -มัธยมศึกษา  จ านวนทั้งสิ้น 2,293 คน โดยนักเรียน ประกอบด้วยระดับเตรียม 7 คน 
ระดับปฐมวัย 1-3  184 คน ระดับประถมศึกษา 640 คน และระดับมัธยมศึกษา 1,462 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 
กรกฎาคม 2563, ที่มา : งานวัดผลและงานทะเบียน)  
 
ตารางที่ 10 ผู้ส าเร็จการศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตประจ าปีการศึกษา 2560 – 2562 

 
 
2.12 งบประมาณ 
ตารางที่ 11  งบประมาณรายรับ-จ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

 
 

เปรียบเทยีบประมาณการรายไดกั้บรายไดจ้ริง ปงีบประมาณ พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2563 และประมาณการรายไดป้งีบประมาณ พ.ศ. 2564
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ประมาณการรายได้ รายไดจ้ริง ร้อยละ ประมาณการรายได้ รายไดจ้ริง ร้อยละ ประมาณการรายได้ รายไดจ้ริง ร้อยละ ประมาณการรายได้
1 โรงเรียนสาธิต 73,830,900 69,325,702 93.90 83,265,288 74,473,450 89.44 87,380,300 56,422,250 64.57 92,820,350

รายไดจ้ากการจัดการศึกษา 73,830,900 69,325,702 93.90 83,265,288 74,473,450 89.44 87,380,300 69,923,700 80.02 92,820,350

ล าดบัที่ หน่วยรายได้
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561* ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลผลติ 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

จ านวน ร้อยละ จ านวน 
เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

จ านวน 
เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

ระดับชัน้อนุบาล 3 65 +30 63 -3.08 62 -2.0 
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 70 2.73 96 +37.14 91 -5.21 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 113 +0.89 147 +30 232   +55.07 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 123 +4.24 149 +21.14 185 +24.00 

รวมทั้งสิ้น 371 +5.1 428 +15.36 570 +33.17 



21 
 

2.13 สถานการณ์ผู้สมัครเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพะบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

ปีการศึกษา 2563 มีผู้มาสมัครเรียนและช าระค่าสมัครเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีจ านวน 734 คน จ าแนกเป็นรายจังหวัด ดังแสดงในตารางที่ 12 
 

ตารางที่ 12 อันดับจังหวัดของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล1 ประถมศึกษาปีที่ 1  มัธยมศึกษา
ปีที ่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับ จังหวัด จ านวน ร้อยละ 
1 ปทุมธานี - - 
2 พระนครศรีอยุธยา - - 
3 จังหวัดอ่ืนๆ - - 
 รวมทั้งสิ้น - - 

หมายเหตุ จ านวนผู้สมัครหมายถึง ผู้สมัครที่ช าระเงินค่าสมัคร          
ที่มา : งานวิชาการและงานทะเบียน 
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แผนที่ยุทธศาสตร ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

วิสัยทัศน ์
โรงเรียนที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นของผู้ปกครองในพื้นที่ ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านการพัฒนานกัเรียนให้เป็นผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทกัษะพื้นฐานส าหรับศตวรรษที่ 21        มีความส านึกใน
ความเป็นพลเมืองดีและพร้อมเข้าสู่สากล    

เป้าประสงค์ 
โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้
ฝึกทักษะทางการคิด การแก้ปัญหา โดยการลงมือปฏิบัติจริง 

ครูเปลี่ยนการสอนเป็นแบบ Active Learning 

นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย นักเรียนใฝ่เรียนรู้ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย ซ่ือสัตย์ รู้จักแบ่งปัน มีจิตอาสา  เพื่อส่วนรวม 

มิติผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

พัฒนาระบบพื้นฐาน
และข้อมูลสารสนเทศ 

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนานกัเรียนสู่
ศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 

ปรับเปลี่ยนการสอนสู่
รูปแบบ Active Learning 

นิเทศการสอนแบบ 
Coaching 

สร้างชุมชนวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Communities ) 

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เข้มข้น (Intensive English Programs) 

เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พื้นฐานเน้นภาษาอังกฤษ (English Programs) 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร
ท้องถิ่น สอดรับทักษะในศตวรรษที ่21และ
ประเทศไทย 4.0 

พัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียน เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงศักยภาพสูงสุด 

มิติกระบวนการ 
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมโดยกิจกรรมวันส าคัญ 

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

มิติคนและความรู ้ เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู และบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีนานาชาติ 

มิติการเงิน การจดัการด้านการเงนิเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการมีการจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย และใช้จ่ายเงนิตามโครงการมีการตรวจสอบการใช้เงนิเพือ่ให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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บทที่ 2 
แผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  
 

ปรัชญา 
บ่มเพาะความส าเร็จ สื่อสารสามภาษา น้อมน าค าพระราชา งามสง่าในพระบรมราชูปถัมภ์  
   
อัตลักษณ์     

เชี่ยวชาญวิทย์ – คณิต ภาษาอังกฤษเก่งกล้า กิริยางามสง่า จิตอาสาเพื่อส่วนรวม 
 
วิสัยทัศน์   

โรงเรียนที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นของผู้ปกครองในพ้ืนที่ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ด้านการพัฒนานักเรียน 
ให้เป็นผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานส าหรับศตวรรษที่ 21   มีความส านึกในความ
เป็นพลเมืองดีและพร้อมเข้าสู่สากล 
 
พันธกิจ   

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่สร้างทักษะใน 
ศตวรรษท่ี 21และประเทศไทย 4.0 

2. พัฒนาครูและบุคลากรเข้าสู่การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
 
เป้าประสงค์ 

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

ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วดั 

หน่วยงาน
จัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วดั 
2560 2561 2562 2563 2564 

เป้าประสงค์ที่ 1 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจดัการทีส่่งเสริมให้ครูและนักเรียนปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้ฝึกทักษะทางการคิด การแก้ปัญหา โดย
การลงมือปฏิบตัิจริง 
1.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีต่อการบรหิารจัดการ
องค์กร 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ
4.5 

ระดับ 
4.5 

ระดับ 
5 

- ฝ่ายปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 
- ฝ่าย
มัธยมศึกษา 
- ฝ่ายส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ งานทะเบียน
และวัดผล 

1.2 ร้อยละของความส าเร็จของ
โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่าย
ส านักงาน
ผู้อ านวยการ 

งานนโยบาย
และแผน 

เป้าประสงค์  2 ครูเปลี่ยนการสอนเป็นแบบ Active Learning 
2.1 จ านวนครั้งที่ครูได้รับการพัฒนา ภาค

เรียนละ 
2 ครั้ง 

ภาค
เรียนละ 
2 ครั้ง 

ภาค
เรียนละ 
2 ครั้ง 

ภาค
เรียนละ 
2 ครั้ง 

ภาค
เรียน
ละ 2 
ครั้ง 

- ฝ่ายปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 
- ฝ่าย
มัธยมศึกษา 

- ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่าย
ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 
- ผู้ช่วยฝ่าย
มัธยมศึกษา 

งานบุคลากร 

2.2 จ านวนครูที่มีผลงานเชิงประจักษ์
ด้านการสอนแบบ Active Learning 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

- ฝ่ายปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 
- ฝ่าย
มัธยมศึกษา 

- ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่าย
ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 
- ผู้ช่วยฝ่าย
มัธยมศึกษา 

งานบุคลากร 

เป้าประสงค์ 3 นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามมาตรฐานหลักสตูรและการเรยีนรู้อย่างมีเป้าหมาย 
3.1 ร้อยละของหลักสูตรของแผนการ
เรียนที่พัฒนาหรือปรับปรุงให้นักเรียน
มีความรู้ตามมาตรฐานต่อหลกัสูตรของ
แผนการเรียนทั้งหมด 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

- ฝ่ายปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 
- ฝ่าย
มัธยมศึกษา 

รองผู้อ านวยการ งานหลักสูตร
และการสอน 

3.2 จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิด
จากการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของแผนการเรียนของ
โรงเรียนที่ได้รับการเผยแพร่ ได้รับ
รางวัล ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาต ิ

10 
ผลงาน 

10 
ผลงาน 

10 
ผลงาน 

10 
ผลงาน 

10 
ผลงาน 

- ฝ่ายปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 
- ฝ่าย
มัธยมศึกษา 

รองผู้อ านวยการ งานทะเบียน
และวัดผล 

3.3 ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนการ
สอบ O-Net / NTที่เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

ร้อยละ
2 

ร้อยละ
2 

ร้อยละ
2 

ร้อยละ
2 

ร้อยละ
2 

- ฝ่ายปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 
- ฝ่าย
มัธยมศึกษา 

รองผู้อ านวยการ งานทะเบียน
และวัดผล 

เป้าประสงค์ 4 นักเรียนใฝ่เรียนรู้ด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักแบ่งปัน มีจิตอาสา  เพื่อส่วนรวม 

4.1 ระดับความส าเร็จของการปลูกฝัง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับ
นักเรียน 
ระดับ 1 มีแผนงานและผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับ
4.5 

ระดับ 
4.5 

ระดับ 
5 

- ฝ่ายปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 
- ฝ่าย
มัธยมศึกษา 

- ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฝ่าย
ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา 
- ผู้ช่วยฝ่าย

งานวินัย
นักเรียน 

22 
22 
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ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วดั 

หน่วยงาน
จัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วดั 
2560 2561 2562 2563 2564 

ระดับ 2 มีการด าเนินงาน การ
สนับสนุน ก ากับติดตาม 
ระดับ 3 มีการประเมินผล ยกย่อง
ชมเชย 
ระดับ 4 นักเรียนมกีารเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่ปลูกฝัง
มากกว่าร้อยละ 50 ของนักเรียน
ทั้งหมด 
ระดับ 5 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับ
การเผยแพร่ รางวัล 

มัธยมศึกษา 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล  
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กร 
เกณฑ์การให้คะแนน  

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

จ านวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับจากการประกวดผลงานทางวิชาการ  ระดับภาค ระดับชาติต่อปี 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับ 1  จ านวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับระดับภาค/ระดับชาติ 1 เรื่อง 
ระดับ 2  จ านวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับระดับภาค/ระดับชาติ 2 เรื่อง 
ระดับ 3  จ านวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับระดับภาค/ระดับชาติ 3 เรื่อง 
ระดับ 4  จ านวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับระดับภาค/ระดับชาติ 4 เรื่อง 
ระดับ 5  จ านวนรางวัลที่ครูและบุคคลากรได้รับระดับภาค/ระดับชาติ 5 เรื่อง 

ระดับความส าเร็จการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณธรรมนักเรียน 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับ 1  ศึกษาศักยภาพ สภาพสังคมปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคตและความต้องการ  
ระดับ 2  ออกแบบกิจกรรมบูรณาการ เช่น กิจกรรมค่าย กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรมปลูกฝังบ่ม

เพาะคุณธรรมจริยธรรมและเอกลักษณ์ไทย 
ระดับ 3  น ากิจกรรมไปใช้จัดการเรียนรู้ มีการก ากับติดตามนิเทศ 
ระดับ 4  นักเรียนมีโอกาสและเวทีน าเสนอผลงาน 

ระดับ 5  ประเมินความพึงพอใจ สะท้อนคิด และ Redesign สรุปรายงาน 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

กลยุทธ์  
1.1 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 

Learning)  
1.2 พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาให้เกิดการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 1.3 

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาสากล  
1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  
1.5 พัฒนาต้นแบบการผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตเพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น  
กลยุทธ์  
2.1 สร้างเครือข่ายจัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย  
2.2 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่นเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความเหลื่อมล้ า สร้างความ มั่งค่ัง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ  
2.3 พัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครู  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
กลยุทธ์   
3.1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน

ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้ อย่างยั่งยืน  
3.2 ยกระดับผลงานกิจกรรมการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
3.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้รองรับการปฏิรูปการศึกษาสร้างเครือข่าย

การพัฒนาครูประจ าการแบบ Coaching  
3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีน าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
กลยุทธ์  
4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน 

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย  
4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและ

ระดับนานาชาติ  
4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมี ธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์  
5.1 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา

สมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิง ผลิตภาพ (Productive Learning)  
5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม  
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน  
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5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
5.6 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อนองรับต่อการเป็น Semi residential University  
5.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์  
5.8 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ 
          กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบพื้นฐานและข้อมูลสารสนเทศ 
   กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนา
นักเรียนสู่ศตวรรษท่ี 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 (Intensive English 
Programs) 

   กลยุทธ์ที่ 3.2 เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เน้นภาษาอังกฤษ (English Programs) 
   กลยุทธ์ที่ 3.3 เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู และบุคลากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เวทีนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
   กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น สอดรับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21และประเทศไทย 4.0 
   กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 4.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพสูงสุด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   กลยุทธ์ที่ 5.1  สร้างเสริมจิตอาสาเพื่อส่วนร่วม 
   กลยุทธ์ที่ 5.2  ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมโดยกิจกรรมวันส าคัญ 
   กลยุทธ์ที่ 5.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
     กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนักเรียน  
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แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของ
โรงเรียนสาธิตเพื่อให้
ได้มาตรฐานสากล 
 

1.6.1 โครงการ
บริหารจดัการ
โรงเรียนสาธิต
เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

1.6.1.1 ร้อยละของ
บริหารจดัการ
โรงเรียนสาธิตเพื่อให้
ได้มาตรฐานสากล 

  ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

กิจกรรมลูกเสือ Day Camp ระดบั
ประถมศึกษาตอนต้นสู่การเป็น
พลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
ชาติบ้านเมือง(พัฒนาผู้เรียน-
แผ่นดิน) 

วธัญญา วิชาการ 

        

กิจกรรมคา่ยลูกเสือเนตรนารีระดบั
ประถมศึกษาที่ 4 และ 6 สู่การเปน็
พลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
ชาติบ้านเมือง(พัฒนาผู้เรียน - 
แผ่นดิน) 

นรินทร ์ วิชาการ 

        

กิจกรรมคา่ยลูกเสือ-เนตรนารีระดบั
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 สู่การเป็น
พลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
ชาติบ้านเมือง (พัฒนาผู้เรยีน - 
แผ่นดิน) 

ณัฐวุฒิ วิชาการ 

        

กิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือเพื่อ
สร้างทัศคติที่ถูกต้องต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์ (พัฒนาผูเ้รียน -
แผ่นดิน) 

จิรายุทธ วิชาการ 

        
กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า

จิรายุทธ วิชาการ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

เจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างทัศคติที่ถูกต้อง
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์(พัฒนา
ผู้เรยีน-แผ่นดิน) 

        

กิจกรรม เรียนรู้นอกห้องเรียน
นักเรียนระดับอนุบาลโดย
กระบวนการ Active learning 
(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) 

อรอุมา วิชาการ 

        
กิจกรรม Project Approach ระดับ
อนุบาล (พัฒนาผู้เรยีน-แผ่นดิน) 

ชุติมา วิชาการ 

        

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
โดยกระบวนการ Active learning  
(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) 

ชาญชัย วิชาการ 

        

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
โดยกระบวนการ Active learning  
(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) 

สมพร วิชาการ 

        

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
โดยกระบวนการ Active learning  
(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) 

แพรวพรรณ วิชาการ 

        

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี4-6 
โดยกระบวนการ Active learning 
(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) 

นฤมล วิชาการ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

        
กิจกรรม STEM Camp 
ระดับประถม (พัฒนาผูเ้รียน-
แผ่นดิน) 

วธัญญา วิชาการ 

        
กิจกรรม STEM Robotic 
ระดับประถม (พัฒนาผู้เรียน-
แผ่นดิน) 

นฤนาท วิชาการ 

        
กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรูต้ามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(พัฒนาผู้เรียน-แผ่นดิน) 

วธัญญา วิชาการ 

        จัดท าเอกสารการสอน ข้อสอบ 
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 

วิยะดา วิชาการ 

        
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (จัดการ
เรียนการสอน - แผ่นดิน) 

ไพศาล อ านวยการ 

        
จัดซื้อเครื่องใช้อนามัยนักเรียน
อนุบาล (จัดการเรียนการสอน - 
แผ่นดิน) 

สุรสัวด ี วิชาการ 

        
กิจกรรม จดัซื้อยาและเวชภณัฑ ์
และการดูแลการดูแลนักเรียน 
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 

ณัฐกูล วิชาการ 

        

กิจกรรม กีฬาสีภายและวันเด็กใน
ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา เพื่อ
เสรมิสร้างทักษะส าหรับนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการสอน 
- แผ่นดิน) 

ณัฐกูล วิชาการ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

        

กิจกรรม กีฬาสีภายในระดบัมัธยม
เพื่อเสรมิสร้างทักษะส าหรับนักเรยีน
ในศตวรรษที่ 21 (จัดการเรียนการ
สอน - แผ่นดิน) 

น าพล วิชาการ 

        

กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายนอก 
เพื่อเสรมิสร้างทักษะส าหรับนักเรยีน
ในศตวรรษที่ 21(จัดการเรียนการ
สอน - แผ่นดิน) 

หัสนัย วิชาการ 

        
กิจกรรม การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการภายนอก(จัดการเรียนการ
สอน - แผ่นดิน)  

ศุภกร วิชาการ 

        
กิจกรรมวันเจ้าฟ้าวิชาการและธุรกิจ
จ าลองสู่การสรา้งคุณค่าแห่งอาชีพ 
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 

วุฒินันท์ วิชาการ 

        
กิจกรรมสร้างสรรค์บูรณาการละคร
เวทีและงานราตรสีาธิต (จัดการ
เรียนการสอน - แผ่นดิน) 

สมพร วิชาการ 

        กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ (จัดการเรียน
การสอน - แผ่นดิน) 

อัครพล วิชาการ 

        
กิจกรรม วันสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ(จดัการเรียนการ
สอน- แผ่นดิน) 

สมพร วิชาการ 

        
กิจกรรมอ่านออก เขียนได้ RT ป.1 
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 

ยุพันธ์ วิชาการ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

        
NT ระดับประถมศึกษา (จัดการ
เรียนการสอน - แผ่นดิน) 

สุภาวด ี วิชาการ 

        
กิจกรรม รับมือและด าเนินการสอบ 
O-NET ระดับประถม (จัดการเรียน
การสอน - แผ่นดิน) 

สมพร วิชาการ 

        
กิจกรรม รับมือและด าเนินการสอบ 
O-NET ระดับมัธยม (จัดการเรียน
การสอน - แผ่นดิน) 

กัณป์ธิภัศ วิชาการ 

        

กิจกรรมทักษะทางวิชาการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สสวท (จัดการเรียน
การสอน - แผ่นดิน) 

วัชรพล วิชาการ 

        
 กิจกรรม Math Camp 
ระดับประถม (จัดการเรียนการสอน 
- แผ่นดิน) 

อัครพล วิชาการ 

        
ค่ายคณติศาสตรส์ าหรับแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.
1-3(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 

เบญจวรรณ วิชาการ 

        
กิจกรรม Coding ระดับ
ประถมศึกษา (จัดการเรียนการสอน 
- แผ่นดิน) 

นฤนาท วิชาการ 

        

ค่ายวิทยาศาสตรส์ าหรับแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.
1-3(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 

มาริษา วิชาการ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

        

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลส าหรับ
แผน การเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร ์ม.6  (จัดการเรียน
การสอน - แผ่นดนิ) 

วิชุดา วิชาการ 

        
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 

ศันสนีย ์ วิชาการ 

        
กิจกรรมส่งเสริมประชาธปิไตย
โรงเรียน(จัดการเรียนการสอน - 
แผ่นดิน) 

ประเสริฐ
,อริศรา 

วิชาการ 

        
กิจกรรม วันคริสต์มาส  (จัดการ
เรียนการสอน - แผ่นดนิ) 

วาสนา วิชาการ 

         กิจกรรม Chinese day (จัดการ
เรียนการสอน - แผ่นดนิ) 

ณัฐญา วิชาการ 

        กิจกรรม สุนทรียศิลป์ ป.1 - 4 EP 
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 

นารีรัตน ์ วิชาการ 

        
กิจกรรม English Camp ป.1-4  
EP (จัดการเรียนการสอน - 
แผ่นดิน) 

อินธุอร วิชาการ 

        
กิจกรรม VRU young Reading 
& Writing Camp EP ป.1-4 
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 

ณัฐศาสตร ์ วิชาการ 

        กิจกรรม Thai Camp Ep 
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 

จักจั่น วิชาการ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

        

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพดา้นการ
อ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ป.1-3 
English for IEP. (จัดการเรียนการ
สอน - แผ่นดิน) 

วาสนา วิชาการ 

        
กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก 
ป.1-3 IEP.(จัดการเรียนการสอน - 
แผ่นดิน) 

วาสนา วิชาการ 

        

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการ
อ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ป.4-6 
English for IEP.  (จัดการเรียนการ
สอน - แผ่นดิน) 

วุฒินันท์ วิชาการ 

        
กิจกรรมการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ
บริการ ป.4-6 IEP. (จัดการเรยีนการ
สอน-แผ่นดิน) 

วาสนา วิชาการ 

        

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการ
อ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ ม.1-3 
English for IEP. (จัดการเรียนการ
สอน - แผ่นดิน) 

จิราภรณ ์ วิชาการ 

        
กิจกรรมการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ
บริการ ม.1 IEP. (จัดการเรียนการ
สอน - แผ่นดิน) 

ณัฐวราพร วิชาการ 

        
กิจกรรมการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ
บริการ ม.2 IEP.(จัดการเรยีนการ
สอน - แผ่นดิน) 

จิรัฐิติวัฒน์ วิชาการ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

        
กิจกรรม Drama Performance for 
IEP. ม.3 IEP. (จัดการเรียนการสอน - 
แผ่นดิน) 

จิราภรณ ์ วิชาการ 

        
กิจกรรม English Camp ศิลป์-
ภาษาอังกฤษ ม.4-6 ศิลป์-ภาษา 
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 

นวลักษณ ์ วิชาการ 

        
กิจกรรม กิจกรรมวัฒนธรรมตะวันตก 
ม.4 แผนศิลป์-ภาษา (จัดการเรียนการ
สอน - แผ่นดิน) 

นวลักษณ ์ วิชาการ 

        
กิจกรรมเสริมทักษะศัตวรรษท่ี 21 ตาม
แผนการเรียน(จัดการเรียนการสอน - 
แผ่นดิน) 

ฉัตร วิชาการ 

        
กิจกรรมเสริมสร้างความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียนสู่อาชีพ (จัดการเรียน
การสอน - แผ่นดิน) 

พัชราภรณ ์ วิชาการ 

        

กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิตเพื่อ
สร้างนิสยัรักการอ่านระดับ
มัธยมศึกษา(จัดการเรียนการสอน - 
แผ่นดิน) 

รัชฎา วิชาการ 

        

กิจกรรมคา่ยคณุธรรม จริยธรรม 
พัฒนาคุณลักษณะอันพึง ประสงค์
ระดับมัธยม  (จัดการเรยีนการสอน - 
แผ่นดิน) 

ลภสันันท์ วิชาการ 

        

ค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงปะสงค์
ระดับประถม(จัดการเรียนการสอน - 
แผ่นดิน) 

ศุภกร วิชาการ 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

        

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 เพื่อสร้างทัศคติ
ท่ีถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 

ประเสริฐ วิชาการ 

        
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ 

ประเสริฐ วิชาการ 

        
พระบรมราชินี ระดับมัธยม (จัดการ
เรียนการสอน - แผ่นดิน) 

ณัฐวุฒิ วิชาการ 

        

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระดับ
มัธยม (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 

นฤมล วิชาการ 

        กิจกรรม คุณธรรม 8 ประการ (จัดการ
เรียนการสอน - แผ่นดิน) 

อริศรา วิชาการ 

        กิจกรรมไหว้ครู (จัดการเรียนการสอน - 
แผ่นดิน) 

พิมพ์รวี,    
จุไรรัตน ์

วิชาการ 

        
จัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน (จัดการ
เรียนการสอน - แผ่นดิน) 

ฉัตร วิชาการ 

        ค่าหนังสือเรียน (แผ่นดิน) ไพศาล วิชาการ 

        ค่าอุปกรณ์การเรียน (แผ่นดิน) ไพศาล วิชาการ 

        ค่าเครื่องแบบนักเรียน (แผ่นดิน) ไพศาล วิชาการ 
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แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 

กลยุทธ ์
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
 2560 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาการผลิต
ผลการวิจัยของ
อาจารย์ด้านการผลิต
หรือพัฒนาคร ู

2.3.1 โครงการ
พัฒนาการผลิตผล
งานวิจัยของ
อาจารย์ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาคร ู

2.3.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาการผลิตผล
งานวิจัยของ
อาจารย์ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาคร ู

  ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
50 

ยกระดับคุณภาพการสร้างและพฒันา
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูสู้่การเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
Active Learning  (จัดการเรียนการ
สอน - แผ่นดิน) 

สืบสกลุ วิชาการ 

        กิจกรรม อบรมปฏิบตัิการเพื่อ
ยกระดับสมรรถนะการจดัการเรียนรู้
แบบ Active Learning สู่การสร้าง
คุณค่าในอาชีพ  (จัดการเรียนการสอน 
- แผ่นดิน) 

ประพาพร วิชาการ 

        กิจกรรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนการ
สอน (จัดการเรียนการสอน - แผ่นดิน) 

เลอลักษณ ์ วิชาการ 

        กิจกรรมสนับสนุนให้ครูและบุคลาการเข้า
สู่เวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
(รายได้) 

ทิวาพร วิชาการ 
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กลยุทธ ์
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
 2560 2561 2562 2563 2564 

        กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคร ูบุคลากร
เฉพาะรายบุคคล/กลุม่ (รายได้) 

ฉัตร วิชาการ 

        กิจกรรม ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบตัิการถอด
บทเรียนการการจดัการเรียนการสอน
ของครู บุคลากร โรงเรียนสาธิต
(รายได้) 

ฉัตร 

 

วิชาการ 

 
แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

กลยุทธ ์
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
 2560 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เกิด
การเรียนรู้รองรับการ
ปฏิรูปการศึกษาและ
สร้างเครือข่ายการ
พัฒนาครูประจ าการ
แบบ Coaching 

3.4.1 โครงการ
พัฒนาโรงเรียน
สาธิตให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 

3.4.1.1 ร้อยละการ
พัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให้เป็นศูนย์ปฏิบตัิการ
และการวจิัยเป็น
ต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น 

  ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
60 

 

 ประพาพร 
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แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

กลยุทธ ์
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
 2560 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาระบบกลไกการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไป
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

4.1.1 โครงการ
บริหารจดัการงาน
ส่งเสริมศาสนา 
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
บริหารจดัการงาน
ส่งเสริมศาสนา ท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 กิจกรรมการแสดง
วัฒนธรรมไทยสูส่ากล 
(จัดการเรียนการสอน - 
แผ่นดิน) 

สมภพ วิชาการ 

        กิจกรรมวันครูและปีใหม่ 
(รายได้) 

วุฒินันท์ วิชาการ 

        กิจกรรม ไหว้ครดูนตรี - 
นาฏศิลป์ (รายได้) 

ยุวรัตน ์ วิชาการ 

 

 เกณฑ์การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 ระดับ 1 โรงเรียนมีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ระดับ 2 โรงเรียนมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 โรงเรียนมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 โรงเรียนมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 
 ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 



40 
 

 
 

แผนงาน โครงการ ของแผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ์
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
 2560 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาประสิทธิผล
การบริหารโรงเรียน
สาธิต 

5.1.1 โครงการ
พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรสู่
ความเป็นเลิศ 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ 

  ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 เงินเดือน/ค่าครองชีพ 
(รายได้) 

ไพศาล อ านวยการ 

        เงินประจ าต าแหน่งและ
ค่าตอบแทน (รายได้)  

ไพศาล อ านวยการ 

        ค่าจ้างครูต่างชาติ (รายได้) ไพศาล อ านวยการ 

        ค่าจ้างอาจารย์พิเศษ 
(รายได้) 

ไพศาล อ านวยการ 

        ค่าตอบแทนท างาน
ล่วงเวลา/ค่าเดินทางไป
ราชการ/คา่ท าธุรกรรมครู
ต่างชาติ (รายได้) 

ไพศาล อ านวยการ 

        ค่าสมทบประกันสังคม 
กองทุนเลี้ยงชีพ และประกัน
สุขภาพ (รายได้) 

ไพศาล อ านวยการ 
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กลยุทธ ์
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
 2560 2561 2562 2563 2564 

        สวัสดิการยดืหยุ่นครูและ
บุคลากร (รายได้) 

อัจฉราวรรณ อ านวยการ 

 5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิาร 

5.4.3.1 ร้อยละละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจดัประชุม 

  ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

งานประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการโรงเรียน (รายได้) 

ศิรินภา อ านวยการ 

        งานประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง (รายได้) 

ศิรินภา อ านวยการ 

        งานประชุมผู้ปกครอง 
(รายได้) 

ศิรินภา อ านวยการ 

 5.8.1 โครงการ
พัฒนาประสิทธิผล
การบริหารโรงเรียน
สาธิต 

5.8.1.1 ร้อยละของ
พัฒนาประสิทธิผล
การบริหารโรงเรียน
สาธิต 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

จัดซื้อหนังสือเรียน (รายได้) ไพศาล อ านวยการ 

        ระบบบรหิารงานสารสนเทศ
โรงเรียนสาธิต (MIS – 
SCHOOL) (รายได้) 

ฉัตร วิชาการ 

        พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและ
รูปแบบการประชาสมัพันธ์
เชิงรุก (รายได้) 

สืบสกลุ วิชาการ 
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กลยุทธ ์
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
 2560 2561 2562 2563 2564 

        ค่าบริการสระว่ายน้ า 
(รายได้) 

ถนัด อ านวยการ 

        งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
(รายได้) 

วิยะดา วิชาการ 

        ค่าสาธารณูปโภค (รายได้) ไพศาล อ านวยการ 

        บริการอาหารกลางวัน นม 
อาหารว่างและน้ าดื่ม 
(รายได้)  

รัชฎา อ านวยการ 

        กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสู้้
สากล EP (รายได้) 

อินทุอร วิชาการ 

        บริหารส านักงานและงาน
รับรอง (รายได้) 

ไพศาล อ านวยการ 

        พัฒนาทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการเรยีนรูส้ าหรับ
นักเรียน (รายได้) 

ไพศาล,ฉัตร วิชาการ 

        กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์
โรงเรียน (รายได้) 

ถนัด อ านวยการ 
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กลยุทธ ์
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
 2560 2561 2562 2563 2564 

        สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี และแหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
(รายได้) 

ถนัด อ านวยการ 

        ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์/น้ ามัน
เชื้อเพลิง (รายได้) 

ถนัด อ านวยการ 

        จัดท าเอกสารการสอน 
ข้อสอบ (นานาชาติสิงคโปร์)  

ปัทมา วิชาการ 

        กิจกรรม จัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑ์ และการดูแลการ
ดูแลนักเรียน (นานาชาติ
สิงคโปร์) 

ชานิกา 

 

วิชาการ 

        ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์
การเรียน (นานาชาติสิงคโปร์) 

นันทรัตน ์ วิชาการ 

        เงินเดือน/ค่าครองชีพ 
(นานาชาติสิงคโปร์) 

นันทรัตน ์ วิชาการ 

        ค่าตอบแทนท างานล่วงเวลา/
ค่าเดินทางไปราชการ/ ค่าท า
ธุรกรรมครูต่างชาติ(นานาชาติ
สิงคโปร์) 

ชานิกา อ านวยการ 



44 
 

 
 

กลยุทธ ์
โครงการ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
 2560 2561 2562 2563 2564 

        ค่าสมทบประกันสังคม กองทุน
เลี้ยงชีพ และประกันสุขภาพ 
(นานาชาติสิงคโปร์) 

ปัทมา อ านวยการ 

        บริหารงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน (นานาชาติสิงคโปร์) 

ชานิกา อ านวยการ 

        ค่าสาธารณูปโภค (นานาชาติ
สิงคโปร์)  

ชานิกา อ านวยการ 

        กิจกรรมพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนการสอน  
(นานาชาติสิงคโปร์) 

ปัทมา วิชาการ 

        กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู 
บุคลากรเฉพาะรายบุคคล 
(นานาชาติสิงคโปร์) 

ปัทมา วิชาการ 

        กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน 
(นานาชาติสิงคโปร์) 

นันทรัตน ์ อ านวยการ 

        สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี และแหล่ง
เรียนรู้ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้
(นานาชาติสิงคโปร์) 

นันทรัตน ์ อ านวยการ 
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ตัวชี้วัดที่ 5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ  

เกณฑ์การประเมิน  
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100  
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
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บทที่ 3 
การก ากับติดตามประเมินผล 

 
การก ากับติดตามและประเมินผล 

1. แนวทางการติดตามประเมินผล  
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะต้องมีการ
พัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน 
โดยจะต้องมีการสื่อสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ยุทธศาสตร์กลยุทธ์
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมายให้แก่ คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการ
น าประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
โรงเรียน ผ่านกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล มีการก าหนด
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการจัดสรร 
ติดตามผล การบริหารงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลให้เอื้ออ านวยต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และจัดให้มี
การก าหนดกรอบการประเมินผล ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
บริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง มีการประชุมติดตามผลการด าเนินการ แสวงหา
แนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ลดปัญหา อันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

 
2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล  

เพ่ือให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560-2564 สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงาน และ
เป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง โรง เรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงเห็นควรมีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวทางการประเมินผล การด าเนินงานในแนวใหม่ ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผล
แบบมุ่งผลส าเร็จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ 
Balanced Scorecard โดยก าหนดจัดให้มีการก าหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ ภายใต้มุมมอง
หรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติอันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนา
องค์การ  

3. ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ  
ในการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือน ายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2560-2564 ไปสู่ การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนากลไก และ
วางเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติต้องให้ความสนใจและ
ตระหนักถึงปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ ในประเด็นดังต่อไปนี้  

 
3.1 การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  

3.1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้
เกิดผลในเชิงปฏิบัติโดยเฉพาะผู้บริหาร และคณะบุคลากรที่เก่ียวข้อง โดยควรน าเสนอสาระส าคัญของ



 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของ สภา
มหาวิทยาลัย คณะ สานัก รวมทั้งสานักงบประมาณ  ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการ
ด าเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการ ที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน  

3.1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน โดย
จ าเป็นต้องม ีการน าเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพ่ือชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 
การจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุม ติดตามผลการ
ด าเนินเป็นระยะเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะ
ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3.1.3 การมีเวทีหรือเปิดพ้ืนที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการ
ด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากร  ระดับปฏิบัติอาทิกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับ งานวิชาการ คณะกรรมการอ านวยการ เพ่ือจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผล ในเชิงปฏิบัติ  

3.1.4 การก าหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้าน การรายงานผลงานต่อ
สาธารณะ โดยต้องน าเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผล  การด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อประชาคมภายใน
มหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นระยะ เพ่ือจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้น ให้มีความพยายามในการผลักดัน 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการนาเสนอ เผยแพร่ ผลกา
รด เนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลายที่มี อยู่ ในช่วงปัจจุบัน อาทิจดหมายข่าว การประชุมติดตาม 
การเผยแพร่ ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
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ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล 

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ   ฉบับที ่12 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ 2561 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ฯ 

ด้านการศึกษา 
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาแห่ง   การเรียนรู้โดยให้
ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อม
กันเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้
เต็มศักยภาพ ประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตโดย        มีความใฝ่รู้
และทักษะ    ที่เหมาะสมเป็นคนดี
มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ การ
เรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้าง
สัมมาชีพในพื้นที่ลดความเหลื่อม
ล้ าและพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งใน
ด้านเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจ
บริการ 
 
ข้อ 4.4 พัฒนาคน       ทุกช่วงวัย
โดยส่งเสริม        การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  เพื่อให้สามารถมีความรู้ และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบ
อาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้ม
การจ้างงานในอนาคตปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณา
การความรู้และคุณธรรมเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อ   การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ 1 การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา  
1.ปรับเปลี่ยนค่านิยม     
คนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมที่           พึง
ประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพ ให้มี
ทักษะความรู้และ
ความสามารถใน การ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
3. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
แผนงานโครงการ  
1. แผนงานการลงทุนพัฒนา
เพิ่มศักยภาพปฐมวัย 
4. แผนการยกระดับศูนย์
ฝึกอบรมแรงงานเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 
 

3. ยุทธศาสตร์ดา้น     การ
พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพ
คน 
3.1 พัฒนาคนตามช่วงวัย 
3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.4.การส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
3.5 การส่งเสริมและพัฒนา
ศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายข้อ 5 
พัฒนาการบริหาร
จัดการใน
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่เป็น
เลิศมีธรรมาภิบาล
มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ ์
5.1.ดึงดูดบุคลากรที่มี
ความสามารถให้เขา้ท างาน
ในมหาวิทยาลัยพัฒนา
เพิ่มขึ้นสมรรถนะของ
ทรัพยากรบุคลากรอยา่ง
ต่อเนื่องทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บังคับ จัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้น
การปฏิบัตกิารเสริมสร้างธรร
มาภิบาล และเป็น
มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อ
สังคมและได้มาตรฐานสากล 
5.3 พัฒนามหาวิทยาลยั  ให้
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขยีว       
ที่มีสุนทรียะ การอนามยั
สุขาภิบาล และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความ
พร้อมด้านอาคารสถานที ่
5.4 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน       
การเรียนรู้ เทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบการบริหารจดัการภายใน
โรงเรียนให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ 
กลยุทธ ์1.1 พัฒนาระบบพื้นฐานและขอ้มูล
สารสนเทศ 
กลยุทธ ์1.2  พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนานกัเรียนสูศ่ตวรรษที่ 21 
และไทยแลนด์ 4.0 
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาครูและบุคลากรใหป้รับเปลี่ยน
การสอนเป็นแบบ Active Learning 
กลยุทธ ์2.1 ปรับเปลี่ยนการสอนสู่รูปแบบ Active 
Learning 
กลยุทธ ์2.2 นิเทศการสอนแบบ Coaching 
กลยุทธ ์2.3 สร้างชุมชนวิชาชีพ (Professional 
Learning Communities ) 
ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาเพื่อการ
สื่อสาร 
กลยุทธ ์3.1 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เข้มข้น (Intensive English Programs) 
กลยุทธ ์3.2 เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นภาษาอังกฤษ 
(English Programs) 
กลยุทธ ์3.3 เปิดโอกาสให้นักเรียน ครู และบุคลากร
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 
กลยุทธ ์4.1 พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น สอดรับทักษะในศตวรรษที่ 21และ
ประเทศไทย 4.0 
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นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ   ฉบับที ่12 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ 2561 

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ฯ 

ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ     
การใฝ่เรียนรู้           การ
แก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น 
การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี     โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกโรงเรียน 
 
 
 

สารสนเทศ สิ่งอ านวย  ความ
สะดวก และบริการขั้น
พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย
ให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University 
 

กลยุทธ ์4.2 พัฒนาระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
กลยุทธ ์4.3 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
สูงสุด 
ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ ์5.1  สร้างเสริมจิตอาสาเพื่อส่วนร่วม 
กลยุทธ ์5.2  ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมโดย
กิจกรรมวันส าคัญ 
กลยุทธ ์5.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กลยุทธ ์5.4 ส่งเสริมทักษะชีวิตส าหรับนกัเรียน   
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ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับแผนของมหาวิทยาลัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายสภาฯข้อ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานทัง้ระดับชาติ
และนานาชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ

เรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ(Productive Learning) 
สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืตามรูปแบบประชารฐัเพื่อ
พัฒนาทอ้ง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมธีรรมาภิ
บาล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนางานพนัธกจิสัมพันธ์ 
และถ่ายทอด เผยแพรโ่ครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าร ิ

นโยบายสภาฯข้อ 2 สร้างผลงานเชิงประจกัษ์ในการเป็นสถาบันอุดมศกึษาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ตอบสนอง
ต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิน่  

นโยบายสภาฯข้อ 4  พัฒนาเป็นมหาวทิยาลัยขนาดกลาง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชงิผลิตภาพ
(Productive Learning) สร้างเครือขา่ยความ
ร่วมมอืตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพฒันาท้อง โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการที่เป็นเลิศ
สู่สากล 

นโยบายสภาฯข้อ 3 พัฒนาและผลติบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีอัตลกัษณเ์ด่นชัดเป็นที่
ยอมรับ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive 
Learning) สร้างเครอืข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพฒันาท้อง โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายสภาฯข้อ 5  พัฒนาการบริหารจดัการมหาวิทยาลัยเพือ่สร้างธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการที่เป็นเลิศสู่สากล 

 


