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ค าน า 

 

 รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) นี้ เป็นการรายงานความก้าวหน้าของ

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนฯ เพ่ือประเมินถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้านี้ ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน

รอบ 5 เดอืนตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา  

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าตาม

ตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – 

กุมภาพันธ์ 2564) น้ีจะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการก าหนดการด าเนินงานของโรงเรียน

สาธติมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มปีระสทิธิภาพย่ิงขึน้  
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บทสรุปผู้บรหิาร 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐ

ที่สุด (A life of wisdom is the most wondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของ

ชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ผ่าน

แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เพ่ือให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ก าหนด

ไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพ่ือนวัตกรรมชุมชน  สูส่ากล” โดยมุ่งเนน้ให้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น

มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม 

รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ

และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือชี้น า และสร้างสรรค์ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งและความ

ย่ังยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและ

ตรวจสอบได้ในทุกพันธกจิ  

  ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ผลิตคนไทยใน

ศตวรรษที่ 21 (2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ

สังคม (4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือความเป็นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิ

บาล (Good Governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน  

 โดยได้น าพันธกิจมาใช้ในการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม

แผนยุทธศาสตร์ 6 ดา้น ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (2) ยุทธศาสตร์

การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ (3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ

เพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ (4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปและ

วัฒนธรรมให้ย่ังยืน (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ และ (6) 

ยุทธศาสตร์การบรหิารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส  

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกจิและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว สอดคลอ้งตามยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) การเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้

สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือ

ประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคมไทย มหาวิทยาลัยพะเยามีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแบบมุ่งเน้นการ

ผลิตบัณฑิต การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การบรกิารวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการ

บริหารอย่างมีธรรมาภิบาล เป้าหมายคือการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) 

อันจะสง่ผลไปสูก่ารปรับโครงสร้างประเทศไทยเข้าสูป่ระเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการ

มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อันจะน ามาสู่การพัฒนาในทุกชุมชน ทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ 

กลุ่มวิสาหกิจ ระดับภาค และระดับประเทศ เพ่ือสร้าง “ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน”  



   
 

 การด าเนินก่อต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาเกิดจากการต้ังปณิธานของ

มหาวิทยาลัย  ที่มุ่งเป็นโรงเรียนแนวศิลปวิทยาศาสตร์ (Science Liberal Arts) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เป็นโรงเรียนตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุน

การเรียนรู้ของนักเรียน  ในระดับช้ันมัธยมศึกษาซึ่งอาศัยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยาในการ

ผลิตนักเรียนให้มีความสามารถ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  การคิดวิเคราะห์ และความเป็นเลิศ

ทางด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาต่อ

ในระดับอุดมศึกษา ตลอดจน มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

 ด้วยเหตุน้ี สภามหาวิทยาลัยพะเยาจึงมีมติอนุมัติให้จัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

พะเยาและมีผลบังคับใช้วันที่ 28 กันยายน 2554 ดังน้ัน โรงเรียนจึงนับวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนา

โรงเรียน และด าเนนิการสอนโดยอาจารย์โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์พิเศษ และอาจารย์

จากคณะตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี ้ได้เปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ใน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้อาคาร

เรียนซึ่งปรับปรุงจากอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 12 หลัง เป็นอาคารเรียนช่ัวคราว 

และใช้อาคารเรียนกลุ่มอาคารโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน  

 โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดเป้าหมายการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 

ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) โดยรับนักเรียนปีแรกในปีการศึกษา 2555 ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 

จ านวน 2 ห้องเรียน และนักเรยีนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 2 ห้องเรียน โดยได้ก าหนดเป้าหมายการรับ

ไว้ 30 คน ต่อ 1 ห้องเรียน จัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจ า และเป้าหมายการรับนักเรียนในระดับ

ประถมศึกษา 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) และระดับประถม

ศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) โดยรับนักเรียนปีแรกในปีการศึกษา 2560 ได้แก่ นักเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 ห้องเรียน และนักเรยีนประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห้องเรียน โดยก าหนด

เป้าหมายการรับไว้ห้องเรียนละ 30 คน 

 ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีในการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับของมหาวิทยาลัย (โครงการ 

วมว.) มีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 90 คน และในปีการศึกษา 2562 จะได้รับการ

สนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ิมเป็นห้องที่ 2 ภายใน 3 ปีข้างหน้า จะมีนักเรยีนในโครงการ วมว.ถึง 

180 คนมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน มุ่งเน้นพัฒนาเป็ น

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-

ปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขามนุษยศาสตร์



   
 

สังคมศาสตร์ ในด้านการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึงความส าคัญในการร่วมพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษา มีการเปิดโรงเรียนสาธิตในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นหน่วย

ส่งเสริมและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตสาขาการศึกษา เป็นสถานที่พัฒนาการศึกษาวิจัย เพ่ือ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม ดา้นวิชาการแกส่ังคมและชุมชน 

 

   

รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือน) 

  รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถแสดง

รายงานผลออกเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 6 ดา้น ประกอบดว้ย 27 โครงการ ได้รับการจัดสรร

งบประมาณไว้จ านวน 9,808,080 บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณใน 5 เดือนแรก ทั้งสิ้น 

76,219.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.78 นอกจากน้ันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยายังได้รับ

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกและจัดโครงการนอกแผนปฏิบัติการ รวม ..0.. บาท คิดเป็นร้อยละ 

...0.. ของงบประมาณทั้งหมด  

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดระดับความส าเร็จของโครงการที่ร้อยละ 100 

และมีผลประเมินความส าเร็จของโครงการ เฉล่ีย ร้อยละ 0.78  อ้างอิงผลจากระบบ e-Budget  

 

  



   
 

ส่วนที่ 1 

ลักษณะองค์กร 

 

1.1 สภาพแวดล้อมภายนอก 

 

 (1) ประวัติความเป็นมาของมหาวทิยาลัยพะเยา 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทาง

การศึกษา แต่เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยา

เขตสารสนเทศพะเยา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มี

มติเปลี่ยนช่ือเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 พระบามสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พุทธศักราช 2553 ขึ้นและได้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงไดถ้อืว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจาก

มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานสากลรวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนใน

พ้ืนที่ ดังปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยมีการจัดการเรียนการสอนโดย 16 

คณะ 2 วิทยาลัยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

(1.1) การด าเนนิก่อตัง้โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยาเกิดจากการต้ังปณิธาน

ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็นโรงเรียนแนวศิลปวิทยาศาสตร์ (Science Liberal Arts) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เป็นโรงเรียนตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุน

การเรียนรู้ของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาซึ่งอาศัยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยาในการ

ผลตินักเรยีนให้มีความสามารถ สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และความเป็นเลศิทางด้าน

วิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาต่อ ใน

ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัยพะเยาจึงมีมติ

อนุมัติให้จัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาและ มีผลบังคับใช้วันที่ 28 กันยายน 2554 ดังน้ัน 

โรงเรียนจึงนับวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาโรงเรียน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ด ารง

ต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ต้ังแต่วันที่ 20 มกราคม 2555 จนถึง 22 กันยายน 2562 และรอง

ศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ต้ังแต่วันที่ 23 กันยายน 

2562 จนถึงปัจจุบัน และด าเนินการสอนโดยอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์พิเศษ 

และอาจารย์จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี ้ได้เปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 วันที่ 23 

พฤษภาคม 2555 โดยใช้อาคารเรียนซึ่งปรับปรุงจากอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 12 

หลัง เป็นอาคารเรียนจนถึงปีการศึกษา 2559 และย้ายสถานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมายัง



   
 

กลุ่มอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน มีการเรียน

การสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 1  โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ง บป ร ะ ม าณจ า ก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับของ

มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 90 คน และในปี

การศึกษา 2562 ได้รับการสนับสนุนห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ิมเป็นห้องที่ 2 ซึ่งภายใน 2 ปีข้างหน้า จะมี

นักเรียนในโครงการ วมว.ถึง 180 คนนักเรียนในห้องเรียนปกติและโครงการ วมว. ที่ส าเร็จการศึกษามี

ความรูค้วามสามารถ มีทักษะที่ดี สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาระดับอุดมศึกษาได้

ทุกคน ตรงกับวัตถุประสงค์ของโณงเรียนที่ได้ต้ังไว้ 

(1.2) ปรัชญาร่วม และ ปณิธานร่วม 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดปรัชญาและปณิธาน ซึ่งคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้น ามาก าหนดไว้เป็นปรัชญาร่วมและปณิธานร่วมของคณะ ดังนี้ 

ปรัชญาร่วม :   “ด ารงชีวิตดว้ยปัญญา ประเสริฐที่สุด” หรือ  

“ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม” 

“A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All” 

 ปณิธานร่วม :  “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 

   “Wisdom for Community Empowerment” 

  

  (2) หลักสูตรและบรกิาร 

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยี มีความใฝ่รู้ 

ใฝ่เรียน มีสุนทรียภาพ ทักษะทางปัญญา และบุคลิกภาพที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้

เป็นอย่างดี 

 

 

  

 

 



   
 

1.2 วิสัยทัศน์ พันธกจิ และวัตถุประสงค์   

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานที่

สอดคล้องกันไปกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยน าวิสัยทัศน์ ปรัชญาร่วม และ

ปณิธานร่วมของมหาวิทยาลัยพะเยามาเป็นส่วนหน่ึงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก เป้าหมาย และเอกลักษณ์ของคณะ ที่จะช่วยก าหนดทิศทางการด าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2563-2567 ได้อยา่งมีทิศทางและ

ชัดเจนมากขึน้ 

 (1) วิสัยทัศน์ (Vision) 

 อบรมนักเรียนมีความพร้อมสมบูรณ์ด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา มีความเป็นเลศิ

ทางวิชาการ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความเป็นผูน้ า มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจติสาธารณะ รักส่ิงแวดล้อม

และศิลปวัฒนธรรม สามารถปรับตัวและด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข”  

 (2) พันธกจิ (Missions) 

                พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยพะ เยา  พ.ศ .  2553 หมวด 1  มาตรา 6 ได้ ระบุ 

ให้มหาวิทยาลัยพะเยา “ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน 

ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้า 

ของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องด าเนิน 

พันธกิจในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วง

วัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที ่ตอบโจทย์สังคมและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงด าเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

  1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 

 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการ 

ของตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม 

ศิลปะและวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเน่ือง ด าเนนิชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลอืเพ่ือนมนุษย ์และเป็นพลเมือง

ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิตมี

ทักษะการเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีม รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการด้วย

หลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มี

คุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มี

แนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการบรหิารจัดการที่สร้างความ

เช่ือมั่นกับผู้เรียนและความเช่ือถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทย์พ้ืนที่ใน



   
 

การยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากลและ

นานาชาต ิ

  2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและวิชาชีพ ตอบสนองความ

ต้องการตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent 

and Skilled Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐานการขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศ การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่น าไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้าง

นวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิง

พาณิชย์ สู่การเติบโตอย่างย่ังยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องสง่เสริมบุคลากรให้มี

ศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

งานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและการประเมินผลเป็นระบบสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและนวัตกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์

ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ(Demand Side) ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอด

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การน าไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้ประโยชน์ใน

ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตรเพ่ือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนา

ยกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0  

  3) บริการวิชาการ สร้างความเขม้แข็งให้ชมุชนและสังคม 

 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์

ความรู้ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดา้นสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธานมุ่ งมั่น “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community 

Empowerment)” มหาวิทยาลัยต้องค านึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็น

พันธกิจหลักส าคัญอีกพันธกิจหน่ึงด้วย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่พ่ึงให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่

ด ีและบรรเทาปัญหาความเดอืดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึน้ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความ

เข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความแตกต่างและเหลื่อมล้ า  

  



   
 

         4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

 การด ารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนัก 

และให้ความส าคัญเพื่อเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ การท านุบ ารุง อนุรักษ์ 

ฟ้ืนฟู สบืสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติ

ของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาต้ังอยู่ในพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความเป็น

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University Engagement) เพ่ือการท านุบ ารุง 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน สร้างสรรค์สร้างจิตส านึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงามของ

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเช่ือมโยงกลมกลืนกับ

ธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการ

บรหิารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นระบบ 

    5)  บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance)  และเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

 มีระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนดในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความ

โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุขของ

บุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบรหิารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพ

ของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรรายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

กับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรมี Mindset ของการท างานและการ

บริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้น า (Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน เพ่ือกระบวนการมีส่วนร่วม สร้าง

ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการ

แก้ปัญหารว่มกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่น และต้องเห็นภาพและทิศทาง

ในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการท างานร่วมกัน “สานความคิด สร้างจิตใจ”รวมพลังของ

บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

 6) พันธกจิของโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 1. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  

 2. จัดการศึกษาให้เยาวชนมีความรูค้วามสามารถทางด้านศิลปวิทยาศาสตร์ และทักษะ

ทางภาษาในระดับสากล เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาและการเป็นประชาคม

อาเซียน 



   
 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการบูรณาการและการจัดการความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตลอดจนสง่เสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

 

(3) ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 เพ่ือการด าเนินการตามพันธกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 

ปี พ.ศ. 2561 - 2580 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียม

คนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงานสามารถท างานเพื ่อด ารงชีพและช่วยเหลือสังคม  พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพ่ือการ

แข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บรหิารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ “สาน

ความคิด สร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่ส่ิงที่ดี อันจะน ามาซึ่งชื่อเสยีง การยอมรับของ

ชุมชน สังคมประเทศชาต ิและนานาชาต ิดว้ยยุทธศาสตร์หลัก 6 ดา้น ได้แก่  

 1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางดา้นวิชาการ 

 3) ยุทธศาสตร์การบรกิารวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ย่ังยืน 

 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรอืนานาชาติ 

 6) ยุทธศาสตร์การบรหิารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 (4) วัตถุประสงค์หลัก (Core Objectives) 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

และตลาดแรงงาน 

2) เ พ่ือพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research Univers ity ) ผลิตผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมมีคุณภาพที่ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สูก่ารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสนองตอบตอ่ภาคเศรษฐกิจ

ในเชิงพาณิชย์อยา่งเป็นรูปธรรม 

3) เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

และความเป็นอยูอ่ย่างย่ังยืน (Sustainable life quality) 

4) เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสู่

สากล และสง่เสริมให้เกิดการสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural enterprise) 



   
 

5) เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มีช่ือเสียง เป็นที่ รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาต ิ

6) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กรด้วยระบบ

บรหิารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสทิธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

(5) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

     พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ราย 5 เดอืน ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) โรงเรียน

สาธติมหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิน้ 111 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีต าแหน่ง

อาจารย์ จ านวน 59 คน และผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน รอง

ศาสตราจารย์ 2 คน และศาสตราจารย์ 0 คน  

 

 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ราย 5 เดอืน ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) โรงเรียน

สาธติมหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวนทั้งสิน้ 54 คน ประกอบไปด้วย ผู้ที่มีต าแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จ านวน 11 คน และลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 43 คน  

 



   
 

โดยมีโครงสร้างองค์กร ดังนี้  

 

 

โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้   

 

 

 

 



   
 

1.3 สภาวการณ์ขององค์การ 

 (1) สภาพด้านการแข่งขัน  

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพ่ือระบุบริบท

เชิงกลยุทธ์ที่เอือ้ต่อการพัฒนาการด าเนินงาน (จุดแข็งและโอกาส) ของโรงเรียนและบริบทเชิงกลยุทธ์ที่

ต้องค านึงถึงการวางแผนปรับปรุงและพัฒนา (จุดอ่อนและอุปสรรค) อย่างต่อเน่ืองทุกปี โดยจุดแข็งที่

ส าคัญคือ การได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านนโยบาย บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวกและงบประมาณ

ดา้นการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองจากมหาวิทยาลัย โอกาสที่เดน่ชัดคอื เป็นโรงเรียนสาธติแห่ง

เดียวในล้านนาตะวันออกสามารถสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้แก่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสังคม 

จุดอ่อนหลักคือ จ านวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เ พ่ิมขึ้นเป็นประจ าทุกปี

การศึกษา จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหาร

จัดการภายในองค์กร การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการดูแลหอพัก รวมถึง การพัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการของตนเอง และอุปสรรคที่ส าคัญคอื นักเรยีนบางกลุ่มมพืี้นฐานทางวิชาการที่แตกต่างกัน ท าให้

เป็นอุปสรรคตอ่การต่อยอดทางวิชาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 (2) ปัจจัยภายใน  

จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรคในการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมิน

สภาพแวดล้อมภายในถึงจุดเด่นที่สามารถส่งเสริมพัฒนาได้และจุดด้อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ง

ประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกเพ่ือพิจารณาถึงโอกาสในการพัฒนา และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการ

ด าเนนิงานด้านต่าง ๆ โดยมีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยสรุปดังน้ี 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ได้รับการสนับสนุนท้ังทางด้านนโยบาย บุคลากร สิ่ง

อ านวยความสะดวกและงบประมาณด้านการจัดการเรียนการ

สอนอย่างต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย 

2. ท่ีตัง้อยู่บริเวณเดียวกับมหาวิทยาลัยจึงได้รับการ

สนับสนุนท้ังผู้สอนซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อการเรียนการ

สอนจากคณะต่าง ๆ ท าใหส้ามารถพัฒนาและเพิ่มขีด

ความสามารถทางวชิาการใหแ้ก่นักเรียนได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ และนักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ทักษะชีวิตดว้ย

ตนเอง 

3. ได้รับการสนับสนุนการจัดการศกึษาภายใต้โครงการ 

วมว. ท าใหไ้ด้รับการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถสูงและ

ได้รับงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ 

1. จ านวนอาจารย์และเจ้าหนา้ท่ีไม่เพียงพอต่อ

ภาระงานท่ีเพิ่มข้ึนเป็นประจ าทุกปีการศกึษา จึง

ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน การวจิัย การ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการ

ภายในองค์กร การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ

ดูแลหอพัก รวมถึง การพัฒนาศักยภาพทางวชิาการ

ของตนเอง 

2. อาจารย์ส่วนใหญเ่ป็นอาจารย์ท่ีบรรจุใหม่ 

ซึ่งยังไมม่ีวุฒทิางด้านวิชาการและประสบการณ์

ทางด้านวิจัยและการอบรมสั่งสอนนักเรียน ฯลฯ 

3. ศักยภาพทางวชิาการของนักเรียนท่ีเข้ามามี

ความแตกต่างกัน 

4. บุคลากรสายสนับสนุนยังมีประสบการณ์

การท างานน้อยหรือพึ่งเริ่มปฏิบัติงานท าใหม้ีผล



   
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

4. การเป็นโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยพะเยา ท าใหม้ี

เครือข่าย ได้รับความช่วยเหลอืจากเครือข่าย มีกิจกรรมใน

ระดับของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนสาธติ 

5. มีบุคลากรสายสนับสนุนครบทุกงาน ท าใหอ้าจารย์ได้

ท าหนา้ท่ีสอนอย่างเต็มท่ี 

6. การบริหารจัดการภายในองค์กรด าเนินงานภายใต้

หลักธรรมาภิบาล โดยผู้น าท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้

ความสามารถ 

7. บุคลากรส่วนใหญเ่ป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ มีความคล่องตัวในการท างาน และอยู่ในวัย

เดียวกันท าใหส้ามารถร่วมกันท างานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

และสามารถบริหารจัดการในแนวราบได้อย่างคล่องตัว 

8. อาจารย์ผู้สอนอยู่ในวัยใกล้เคียงกับนักเรียนท าให้

เข้าใจธรรมชาติ ความสนใจ และความต้องการของนักเรียนซึ่ง

ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนได้

อย่างถ่องแท้ 

9. ตั้งอยู่ในจังหวัดท่ีประชาชนใหค้วามสนใจในการศกึษา

และส่งบุตรหลานใหม้ีทักษะและความสามารถสูง 

ต่อการขับเคลื่อนองค์กรท่ีจะใหเ้กิดประสิทธผิล

อย่างเต็มท่ี 

5. โรงเรียนสาธติเป็นสถานศกึษาใหม่

ผู้ปกครองอาจไม่ทราบศักยภาพของโรงเรียนใน

ด้านวิชาการ ด้านการดูแลนักเรียน รวมถึง ด้าน

บริหารจัดการในทัศนะของสังคม 

6. โรงเรียนสาธติตั้งอยู่ในจังหวัดขนาดเล็กท า

ใหม้ีอุปสรรคในการจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีมี

ประสิทธภิาพ 

 

(3) ปัจจัยภายนอก  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งเดียวในล้านนาตะวันออก

สามารถสร้ า ง อัตลั ก ษณ์ ท่ี โ ด ด เด่ น ให้ แ ก่  โ ร ง เ รี ยน 

มหาวทิยาลัย และสังคม 

2. หลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) ซึ่งเป็น

หลักสูตรท่ีผลิตนักเรียนใหม้ีความสามารถในการเรียนรู้ การ

คิด การปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม และจะสามารถ

ตอบสนองต่อการพัฒนาเยาวชนใหแ้ก่สังคมได้เป็นอย่างดี 

3. จัดการ เรียนการสอนโดยบุคลากร ท่ีมีค ว าม

เชี่ยวชาญทางวชิาการเฉพาะทางท าใหน้ักเรียนสามารถเรียนรู้

ได้อย่างถ่องแท้มากยิ่งข้ึน 

4. การได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจาก

มหาวิทยาลัยและคณะในด้านอาจารย์ผู้สอน ห้องปฏิบัติการ 

ห้องประชุม นามกีฬา โรงพยาบาล อย่างต่อเนื่อง ท าให้

นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้ว

มหาวทิยาลัย 

1. บุคลากรบางกลุ่มยังขาดประสบการณ์ท้ัง

ในด้านการบริหารจัดการ การวิจัย การดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ฯลฯ บุคลากรต้องปฏิบัติงานท่ี

มีภาระงานเพิ่มข้ึนท้ังการเรียนการสอน การดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน งานวิจัย การผลิตเอกสาร/

ต ารา ในเวลาเดียวกันให้มีประสิทธิภาพ ท าให้

บุคลากรอ่อนล้าต่อการปฏิบัติงาน 

2. นักเรียนบางกลุ่มมีพื้นฐานทางวิชาการท่ี

แตกต่างกัน ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทาง

วชิาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

3. ท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดขนาดเล็กท าใหน้ักเรียน

เข้าแข่งขันน้อยซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนา

ความ คิดริ เ ริ่ ม สร้ า งสรร ค์และการ เ รี ยน รู้

ประสบการณ์ชีวิต 



   
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

5. ท่ีตัง้อยู่บริเวณแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งวชิาการท า

ให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนประสบการณ์การค้นคว้าทาง

วชิาการ 

6. นักเรียนและอาจารย์ผู้สอนมีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความรู้ ทัศนะ และทักษะชีวิตจากเพื่อน ๆ เป็นประจ าทุกปี

จากการเข้าร่วมการแข่งขันสาธิตวิชาการ และ กีฬาสาธิต

สามัคคี ร่วมกับนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตอ่ืน ๆ 

ท่ัวประเทศ 

4. โรงเรียนสาธิตฯยังขาดห้องสมุดและ

แหล่งเรียนรู้ท่ีได้มาตรฐาน 

5. ท่ีตั้งของโรงเรียนอยู่ห่างตัวเมือง ท าให้มี

นักเรียนเระดับประถมมีน้อยเนื่องจากไม่สามารถ

รับ-ส่งนักเรียนได้ 

 

 

 (4) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนนิงาน 

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้พัฒนาระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการอยู่

บนฐานของมาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน และนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยน าเอาแนวคิดวงจร

การควบคุมคุณภาพของเดมมิ่งหรือวงจร PDCA มาใช้ประกอบการพัฒนาระบบการปรับปรุงผลการ

ด าเนินงาน กล่าวคือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาให้ความส าคัญกับการวางแผนการปฏิบัติงาน 

(Planning) การน าแผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Check) และการปรับปรุงแก้ไขการ

ปฏิบัตงิาน (Act) เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (continual improvement) น่ันเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ส่วนท่ี 2 

รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ 

 

2.1 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา          

เ น้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน โดยรวบรวมข้อมูลจากการประชุม

คณะกรรมการประจ า มาจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธติฯ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการศึกษาของประเทศ อาเซียน 

และของโลก ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการศึกษา

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษานโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และแผน

ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาพในและภายนอกองค์กร (SWOT 

Analysis) ของโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกจิ  นโยบาย วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ กล

ยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด 

 ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขั้นตอนที่ 6 การก าหนดตัวบ่งชี้หรือตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์เพ่ือ

การพัฒนาโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขั้นตอนที่ 7 ก าหนดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และกรอบเวลา โดยให้

สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขั้นตอนที่ 8 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ

พัฒนาโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ขั้นตอนที่ 9 การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล 

 
 

 

 

 

 

 

 

   



   
 

2.2 กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  

          การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์ เพ่ือให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาทราบว่าได้ด าเนินการตามแผนและเป็นไป

ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะผู้บริหารปี

ละ 2 ครัง้ 

 

องค์ประกอบของรายงานผลการด าเนนิงาน 

  การรายงานผลการด าเนินงานแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. 2563 – 67 และแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ได้มี

การติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และราย 12 เดือน เสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อก าหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการ

รายงาน ดังน้ี 

1) การรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 (ราย 6 เดอืน) 

2) การรายงานผลการประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2563 (ราย 12 เดอืน) 

 



   
 

2.3 รายงานผลความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ราย 5 เดือน) 
 

 



   
 

 
 

 

 

 

 



   
 

2.3 รายงานผลความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ราย 6 เดือน) 

 
 

 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 
 

 



   
 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. แผนพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567  

ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กองแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


