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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 
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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 


