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ค ำน ำ 

  

 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 – 2570  นี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579             

มีจุดมุ่งหมายเพื่อใชเ้ป็นยุทธศาสตร ์แนวทาง นโยบาย และกรอบการปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิต   

เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เสริมทักษะต่างๆ ที่นักเรียน

ต้องมีในศตวรรษนี้  รวมทั้งการพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะเป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดกิจกรรมให้

นักเรียนเรียนรู้และเกิดทักษะตามที่ต้องการ  การพัฒนาทางด้านวิชาการตามศักยภาพของนักเรียน 

รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองคก์รให้มีประสิทธิภาพ   

 การจัดท าแผนฯ ฉบับนี้ได้จัดท าโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรของโรงเรียนสาธิต ฯ 

ในนามของผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน า  ข้อเสนอแนะที่ดีมี

ประโยชน์  ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ   ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 -2570  นี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ฯ หวังเป็น

อย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิต  ฯ พ.ศ. 2564 – 2570 จะเป็นเอกสารที่มี

ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรตอ่ไป    

 

 

 

 

 

คณะผูบ้ริหาร 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

  



P a g e  | 3 

 

สำรบัญ 

 

ค ำน ำ                  หน้ำ 

สำรบัญ 

บทที่ 1  บทน ำ                

1.1 ความเป็นมา  4 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร ์  5 

1.3 ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา   6 

1.4 กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 8 

บทที่ 2 นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศและกำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อม 

2.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 10 

   

บทที่ 3 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ  

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2570   

3.1 โครงสรา้งองค์กร 13 

3.2 แผนการรับนักเรียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570 17 

3.3 จ านวนบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 

3.4 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา                       

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570      

19 

บทที่ 4  กำรประเมินควำมส ำเร็จแผนยุทธศำสตร์  

4.1 การประเมนิความส าเร็จแผนยุทธศาสตร์ 37 

4.2 การตดิตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงาน  38 

 

 

 

 



P a g e  | 4 

 

บทท่ี 1  

บทน ำ 

 

1.1  ควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งโรงเรยีนสำธิต    

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน มุ่งเน้นพัฒนา                        

เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึง

ความส าคัญ และความจ าเป็นในการร่วมพัฒนาคุณภาพเยาวชน และการให้บริการวิชาการโดยก าหนด

เป็นนโยบายที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นหน่วย

ส่งเสริมและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตสาขาการศึกษา เป็นสถานที่พัฒนาการศึกษาวิจัยการ

จัดการเรียนการสอนและการให้บริการการศึกษากับบุตรหลานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติอนุมัติการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ใน

คราวประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 

2554 ให้มีฐานะเทียบเท่ากองอยู่ภายใต้ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย และในคราวประชุม ครั้งที่ 

8/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นส่วนงานตามมาตรา 7(4) แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งโรงเรียนตัวอย่างที่

สมบูรณ์แบบในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาซึ่งอาศัย  การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยาในการผลิตนักเรียนให้มี

ความสามารถ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และความเป็นเลิศในด้านวิชาการ มี

คุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ตลอดจนมคีวามพรอ้มในการประกอบอาชีพ วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้โรงเรียนสาธิตฯ  มีดังนี ้

 1.1.1  เพื่อจัดตั้งโรงเรียนสาธิตในความดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา ใหเ้ป็นโรงเรียน

ต้นแบบที่มศีักยภาพสูง ในการจัดการเรียนการสอนในแนวทางศิลปวิทยาศาสตรใ์นเขตภาคเหนอื

ตอนบน 

 1.1.2  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลติบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรูค้วามสามารถ

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู   

 1.1.3  เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านแก่

เยาวชน โดยมีการบริหารจัดการที่อาศัยความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง
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ทางด้านการจัด การเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การฝึกสอนและฝึกงานของนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา 

1.1.1 เพื่อจัดการศกึษาในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรที่

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

1.1.2 เพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มศีักยภาพสูงในการจัดการเรียนการสอนในแนวทาง

ศิลปะวิทยาศาสตร์(Liberal Arts) สนับสนุนความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์และตามศักยภาพของ

นักเรียนให้มคีวามเป็นเลิศ 

1.1.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน 

1.1.4 เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านแก่

นักเรียนโดยมีการบริหารจัดการที่อาศัยความร่วมมือจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง

ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การฝึกงานและการฝึกสอนของนิสิตมหาวิทยาลัย

พะเยา 

1.1.5 เพื่อเป็นแหล่งอบรม ศกึษาและเผยแพร่งานด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

1.1.6 เพื่อเป็นสวัสดิการส าหรับบุตรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา  

1.1.7 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพของนักเรียนและบุคลากร 

1.1.8 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนตามศักยภาพและความสนใจของ

นักเรียน  

หน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนในแนวทางด้านศิลปะวิทยาศาสตร์ (Liberal 

Arts) สนับสนุนความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์และตามศักยภาพของนักเรียนให้มีความเป็นเลิศ และ

พัฒนาวิธีการเรียนการสอน สื่อการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมสุขภาพ 

บุคลิกภาพและสุนทรียภาพ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

  แผนยุทธศาสตรเ์ป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยใหโ้รงเรียนได้พัฒนาตนเองได้ทันกับ

สภาพ การเปลี่ยนแปลง เป็นการวางแผนแบบท้าทายความสามารถ เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้

เกิดการริเริ่มสร้างสรรคท์างเลือกใหม่ได้ด้วยตนเอง จงึเป็นการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์

ของการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์องโรงเรียนสาธิตฯ มีดังนี้ 

  1.2.1. เพื่อระดมความคดิของบุคลากร ผูม้ีสว่นได้เสียทั้งภายนอกและภายในของ

โรงเรียนเพื่อก าหนดทิศทางและตอบสนองตอ่กระแสความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
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  1.2.2. เป็นแผนแม่บท (Master Plan) เพื่อก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ

การ (Action Plan) ประจ าปีของโรงเรียน 

  1.2.3. เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณ 

 1.3 ควำมสอดคล้องแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโรงเรียนสำธิตและมหำวิทยำลัยพะเยำ  

ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา  มี 6 ประเด็นด้วยกันคือ 

 เตรียมคนและเสริมศักยภาพคน 

 สร้างงาน วจิัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้น าด้านวิชาการ  

 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ 

 เสริมสรา้ง ส่งเสริมการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมใหย้ั่งยืน  

 เสริมสรา้งและพัฒนาความเป็นสากล  

 การบริหารที่มปีระสิทธิภาพและโปร่งใส 

ยุทธศาสตรข์องโรงเรียนสาธิต ฯ มี 6 ประเด็นด้วยกันคือ 

 ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากลและมีคุณภาพชีวติที่ดี 

 การส่งเสริมศักยภาพบุคลากร 

 การวิจัย นวัตกรรมและบริการสังคม 

 การท านุบ ารุงศาสนาศลิปวัฒนธรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 เสริมสรา้ง พัฒนาความเป็นนานาชาติ บนพืน้ฐานความเป็นไทย 

 การบริหารที่มปีระสิทธิภาพและความโปร่งใส  

ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ และมหาวิทยาลัยพะเยา   

แสดงได้ดังตาราง
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 กรอบประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564-2570 และโรงเรียนสำธติ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

นโยบำย อว. สร้ำงคน สร้ำงควำมรู้ สร้ำงนวัตกรรม ยกเครื่องมหำวิทยำลัย 

ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย 

1. เตรยีมคนและเสริมศักยภาพคน 2. สร้างงาน วิจัยและ

นวัตกรรม และการเป็น

ผู้น าด้านวิชาการ 

3. บรกิารวิชาการ

เพื่อพัฒนา 

4. เสริมสร้าง ส่งเสริมการ

ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมให้

ยั่งยืน 

5. เสริมสร้างและ

พัฒนาความเป็นสากล 

6. การบริหารท่ีมี

ประสิทธิภาพและโปรง่ใส 

ยุทธศำสตร์

โรงเรียน ฯ 

1. ควำมเป็นเลิศ

ทำงวชิำกำรตำม

มำตรฐำนสำกล

และมคีุณภำพ

ชวิีตท่ีดี 

2. กำรส่งเสริม

ศักยภำพ

บุคลำกร 

3.กำรวิจัย นวัตกรรมและบริกำรสังคม

  

4.กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ

ศลิปวัฒนธรรม พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม 

5. เสริมสร้ำง พัฒนำ

ควำมเป็นนำนำชำติ 

บนพื้นฐำนควำมเป็น

ไทย 

6. กำรบริหำรที่มี

ประสิทธภิำพและควำม

โปร่งใส 

วิสัยทัศน์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยสร้ำงปัญญำเพื่อนวัตกรรมชุมชน 

วิสัยทัศน์โรงเรียน ฯ พัฒนำเยำวชนมีควำมพร้อมสมบูรณ์ด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ เป็นเลิศทำงวิชำกำร ควำมเป็นผู้น ำ คุณธรรม 

จริยธรรม  เพื่อก้ำวสู่สำกลบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย ปรับตัวและด ำรงชีวิตในสังคมอย่ำงมคีวำมสุข 

ผลสัมฤทธิ์  เป็นผู้น าทาง

วิชาการ 

นักนวัตกร 

และครูมืออาชีพ 

ผลงานวิจัย และนวัตกรรมน าไปขยายผล

พัฒนาเป็นแหลง่เรยีนรูท่ี้มปีระโยชน์ 

  

สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์

พลังงาน สิ่งแวดล้อม 

เป็นนานาชาติบน

พืน้ฐานของความเป็น

ไทย  

1.  ITA 

2. Green School 

3. Green office  

เป้ำหมำยฯ 

 

โรงเรยีนต้นแบบ

ทางการศึกษา 

มศัีกยภาพใน 

การสอน การ

วิจัยและ

นวัตกรรม 

 

ผู้น าทางการวจิัยในชั้นเรยีน และนวัตกรรม

ทางการเรยีนการสอน 

โรงเรยีนต้นแบบสเีขียว  

(Green School) 

เป็นท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ   

ผู้เรยีน บุคลากรมคีวามสุข   

มคีุณภาพชีวิต มีทัศนคติ  ท่ี

ดแีละมคีวามภูมใิจใน

องค์กร 
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1.4  กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

       

กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน  จะมุ่งเน้นเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล  

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม และกรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมี

ทั้งหมด       6 ประเด็น คือ การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน สร้างงานวิจัย นวัตกรรมและ

การเป็นผู้น าทางวิชาการ บริการวิชาวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ  ส่งเสริมท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมใหย้ั่งยืน  เข้าสู่ความเป็นสากล และการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   

ขั้นตอนที่ 1  แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  

(ศกึษา วเิคราะห ์ทบทวน ความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศกึษา วจิัยและนวัตกรรม และ

กรอบประเด็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยพะเยา) 

  ขั้นตอนที่ 2  จัดท ากรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ให้มีความสอดคล้อง

เหมาะสมกับบริบท และการเปลี่ยนแปลงในมติิต่างๆ  

ขั้นตอนที่ 3  วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรยีน ก าหนดทิศทางการ

พัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

ขั้นตอนที่ 4  ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

ขั้นตอนที่ 5  รวบรวม วเิคราะห์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนที่ 6  เสนอต่อมหาวิทยาลัยใหค้วามเห็นชอบประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์   

ขั้นตอนที่ 7  แปลงแผนยุทธศาสตรส์ู่แผนปฏิบัติ และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนที่ 8  ติดตาม ก ากับและรายงานผล 

ขั้นตอนที่ 9  ประเมินผลประจ าปี 

ขั้นตอนที่ 10  ประเมินผลการบรรลุเป้าหมาย 
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นิยามศัพท์และค าจ ากัดความตามส านักงาน ก.พ.ร. 

 วิสัยทัศน ์(Vision)  หมายถึง  สิ่งที่อยากจะให้หน่วยงานเป็นในวันข้างหน้า 

 พันธกิจ (Mission)  หมายถึง  กรอบขอบเขตการด าเนินงาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  หมายถึง  ประเด็นหลักที่ตอ้งค านึงถึง  

 เป้าประสงค์ (Goal) หมายถึง อะไรคือสิ่งที่ต้องการบรรลุ 

 ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่า

สามารถบรรลุเป้าประสงค์ 

 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ตัวเลขหรือค่าของตัวชี้วัดที่จะต้องไปให้ถึง 

 กลยุทธ์ (Strategy)  หมายถึง สิ่งที่จะต้องท าเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ 

 โครงการ (Project) หมายถึง กิจกรรมด าเนินการ/ปฏิบัติ 
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บทท่ี 2  

นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 

และกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 

 

2.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)    

การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์คือ การรู้จักสถานภาพหรือสภาวะของ หน่วยงาน

เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ  ข้อมูลจากการวิเคราะห์จะมีประโยชน์ในการก าหนด

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน โดยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นพื้นฐาน ซึ่งจะท าให้

หน่วยงานมีทิศทางและ เป้าประสงค์ที่ชัดเจนกว้างไกล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม มีการวิเคราะห์๒ 

ส่วน สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้แต่มี

ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้าน

เทคโนโลยีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านการเมืองและ กฎหมาย และ 

สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านโครงสร้างของหน่วยงาน ปัจจัย ด้านระบบบริการ ปัจจัยดานบุคลากร 

ปัจจัยด้านการเงิน และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  

หลังจากด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในแล้ว น าผลการ

วิเคราะห์มาสรุปเพื่อประเมินสถานภาพว่าสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนและ

สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสหรืออุปสรรค  การวิเคราะห์สถานภาพหน่วยงาน (SWOT Analysis) 

ซึ่งแตล่ะตัวอักษรมคีวามหมาย ดังนี้ 

   S - Strength (จุดแข็ง) เป็นผลมาจากปัจจัยภำยใน หมายถึงความสามารถและ

สถานการณ์ภายในหน่วยงานที่ส่งผลด้านบวก ซึ่งช่วยผลักดันการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และ

สามารถน ามาพัฒนาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดหรอืเป็นสิ่งที่หน่วยงานท าได้ดี 

   W - Weakness (จุดอ่อน) เป็นผลมาจากปัจจัยภำยใน หมายถึง จุดอ่อนข้อจ ากัด 

หรอืความสามารถและสถานการณ์ภายในหนว่ยงานที่ส่งผลด้านลบ 

   O - Opportunity (โอกาส) ปัจจัยหรอืสถานการณ์ภำยนอกที่เอือ้ต่อการด าเนินการที่

เป็นประโยชน์ของหนว่ยงานหรอืสามารถน ามาพัฒนาให้เป็นผลดตี่อหน่วยงานในอนาคต 

  T - Threat  (อุปสรรค) คือปัจจัยและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เป็น ‘อุปสรรค’ 

ท าให้เกิดผลลบ ที่องค์กรหรอืหนว่ยงานต้องก้าวผ่านและปรับตัวเพื่อความอยู่รอด  
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                       จุดแข็ง (Strength) 

1. ได้รับการสนับสนุนดา้นนโยบาย บุคลากร สิ่งอ านวยความ

สะดวกและงบประมาณอย่างต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัย 

2. ท่ีต้ังอยู่บรเิวณเดยีวกับมหาวิทยาลัยจึงได้รับการสนับสนุนท้ัง

ผู้สอนและสื่อการเรยีนการสอนจากคณะตา่ง ๆ สามารถ

พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการให้แก่นักเรยีนได้

อย่างมปีระสทิธิภาพ 

3. ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาภายใต้โครงการ วมว.     

ท าให้ไดนั้กเรยีนความสามารถสูงและได้รับงบประมาณเพื่อ

บรหิารจัดการ 

4. โรงเรยีนมเีครอืข่าย ได้รับความชว่ยเหลอืจากเครือข่าย          

มกีิจกรรมในระดับของโรงเรยีน ในกลุม่โรงเรยีนสาธิต 

5. บุคลากรสอนตรงตามวุฒิและความถนัดท าให้สามารถพัฒนา

นักเรยีนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

6. อาจารย์ผู้สอนอยู่ในวัยใกลเ้คียงกับนักเรยีนท าให้เข้าใจ

ธรรมชาต ิความสนใจและความต้องการของนักเรยีนซึ่งส่งผล

ต่อการจัดการเรยีนการสอนและการพัฒนาผู้เรียน 

7. มกีารสง่เสรมินักเรยีนให้ได้รับโอกาสการศึกษาต่อในระดับท่ี

สูงขึน้ 

8. โรงเรยีนใชห้ลักการบรหิารจัดการแบบมสี่วนร่วม 

9. มกีารจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรูข้อง

นักเรยีน 

 

                จุดอ่อน (Weakness) 

1. จ านวนอาจารย์และเจา้หน้าท่ีไมเ่พียงพอต่อ 

     ภาระงานท่ีเพิ่มขึน้ จึงสง่ผลต่อการจัดการเรียน  

     การสอน การวจิัย การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

     การบริหารจัดการภายในองค์กร การดูแล 

     นักเรยีน และการดูแลหอพัก รวมถึง การพัฒนา 

     ศักยภาพทางวิชาการของตนเอง  

2.  อาจารย์สว่นใหญ่เป็นอาจารย์ท่ีบรรจุใหม ่ซึ่งยัง 

    ไม่มีวุฒิทางด้านวิชาการและประสบการณ์ 

    ทางด้านวิจัย และการอบรมส่ังสอนนักเรยีนฯลฯ 

3.  งานวิจัยของบุคลากรยังอยู่ในอัตราสว่นท่ีน้อย 

4.  ขาดการนิเทศและการติดตามงานอย่าง 

    สม่ าเสมอ 

5.  บุคลากรยังมีประสบการณ์การท างานน้อยหรอื 

    พึ่งเริ่มปฏบัิติงานท าให้มผีลต่อการขับเคลื่อน 

    องค์กรท่ีจะใหเ้กิดประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี 

6.  โรงเรยีนสาธิตเป็นสถานศึกษาใหมผู่้ปกครอง 

    อาจไม่ทราบศักยภาพของโรงเรยีนในดา้น 

    วิชาการ ดา้นการดูแลนักเรยีน รวมถึง ด้าน 

    บรหิารจัดการในทัศนะของสังคม 

7.  โรงเรยีนสาธิตต้ังอยู่ในจังหวัดขนาดเล็กท าให้ 

     มอุีปสรรคในการจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 

     ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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จากข้อมูลที่น าเสนอทั้งหมด ได้น ามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรยีนสาธิต

มหาวิทยาลัย พะเยา พ.ศ. 2564 – 2570 ที่จะได้น าเสนอในส่วนต่อไป 

 

 

 

 

 

           โอกำส (Opportunity) 

 

1. เป็นโรงเรยีนสาธิตแห่งเดยีวในลา้นนาตะวันออกสามารถสรา้ง 

อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นให้แก่ โรงเรยีน มหาวิทยาลัย และสังคม 

2. มหีลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร ์(Liberal Arts) ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีผลิ

นักเรยีนให้มคีวามสามารถในการเรยีนรู ้การคิด การปฏบัิติ มคีุณธรรม 

จริยธรรม และจะสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเยาวชนให้แก่สังคม

ได้เป็นอย่างดี 

3. จัดการเรยีนการสอนโดยบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

เฉพาะทางท าให้นักเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างถ่องแท้มากยิ่งขึน้ 

4. การได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลอืจากมหาวิทยาลัยและคณะ

ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท าให้นักเรยีนจะสามารถเรยีนรู้ประสบการณ์การ

ใชช้ีวิตในรัว้มหาวิทยาลัย 

5. ท่ีต้ังอยู่บรเิวณแหลง่วัฒนธรรมและแหลง่วิชาการท าให้นักเรยีนมี

โอกาสฝึกฝนประสบการณ์การค้นคว้าทางวิชาการ 

6. นักเรยีนและอาจารย์ผู้สอนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะ และ

ทักษะชีวิตจากเพื่อนๆ เป็นประจ าทุกปีจากการเข้ารว่มการแข่งขันสาธิต

วิชาการ และ กีฬาสาธิตสามัคคี ร่วมกับนักเรยีนและอาจารย์จาก

โรงเรยีนสาธิตอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ 

 

              อุปสรรค (Treat) 

1.  บุคลากรบางกลุ่มยังขาดประสบการณท้ั์งในดา้น

การบริหารจัดการ การวิจัย การดูแลชว่ยเหลอื

นักเรียน ฯลฯ  

2.  บุคลากรต้องปฏิบัติงานท่ีมภีาระงานเพิ่มขึ้นท้ัง

การเรยีนการสอน การดูแลนักเรยีนฯ ในเวลา

เดยีวกัน ท าให้บุคลากรอ่อนลา้ต่อการปฏิบัติงาน 

3.  บุคลากรสายวิชาการขาดความมั่นคงในอาชีพ 

ยังคงเกิดปัญหาการลาออกโดยตลอด 

เพื่อไปบรรจุเป็นข้าราชการ ท าให้ต้องสรรหา

บุคลากรมาทดแทน 

4.  นักเรยีนบางกลุม่มพีืน้ฐานทางวิชาการท่ี

แตกต่างกัน ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการต่อยอด

ทางวิชาการและความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ 

5.  ท่ีต้ังของโรงเรยีนอยู่ในจังหวัดขนาดเล็กท า 

    ให้นักเรยีนเข้าแข่งขันน้อยซึ่งเป็นสว่นส าคัญ 

    ต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ  

    การเรยีนรูป้ระสบการณ์ชวีิต 

6.  การแข่งขันภายนอกสง่ผลให้โรงเรยีนต้องเรง่  

    พัฒนาหรือปรับปรุง เพื่อเข้าสู่การแข่งขัน 
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บทท่ี 3 

แผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำโรงเรียนสำธิตฯ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2570 
  

 3.1  โครงสร้ำงองค์กร   

 มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน มุ่ งเน้นพัฒนา                         

เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึง

ความส าคัญ และความจ าเป็นในการร่วมพัฒนาคุณภาพเยาวชน และการให้บริการวิชาการโดยก าหนด

เป็นนโยบายที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นหน่วย

ส่งเสริมและการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิตสาขาการศึกษา เป็นสถานที่พัฒนาการศึกษาวิจัยการ

จัดการเรียนการสอนและการให้บริการการศึกษากับบุตรหลานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

 สภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติอนุมัติการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว

ประชุม ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ให้

มีฐานะเทียบเท่ากองอยู่ภายใต้ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย และในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นส่วนงานตามมาตรา 7(4) แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งโรงเรียนตัวอย่างที่

สมบูรณ์แบบในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาซึ่งอาศัย  การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยาในการผลิตนักเรียนให้มี

ความสามารถ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และความเป็นเลิศในด้านวิชาการ มี

คุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ตลอดจนมคีวามพรอ้มในการประกอบอาชีพ 

 3.1.1 วัตถุประสงคใ์นกำรจัดตั้งโรงเรยีนสำธิต 

1. เพื่อจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ

ก าหนด 
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2. เพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีศักยภาพสูงในการจัดการเรียนการสอนในแนวทาง

ศิลปะวิทยาศาสตร์(Liberal Arts) สนับสนุนความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์และตามศักยภาพของ

นักเรียนให้มคีวามเป็นเลิศ 

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตนักเรียนที่มคีุณภาพสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

4. เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านแก่นักเรียน

โดยมีการบริหารจัดการที่อาศัยความร่วมมือจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งทางด้านการ

จัดการเรยีนการสอน การค้นคว้าวิจัย การฝึกงานและการฝึกสอนของนิสติมหาวิทยาลัยพะเยา 

5. เพื่อเป็นแหล่งอบรม ศกึษาและเผยแพร่งานด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

6. เพื่อเป็นสวัสดิการส าหรับบุตรพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา  

7. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ บุคลิกภาพ และสุนทรียภาพของนักเรียนและบุคลากร 

8. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตา่ง ๆ ของชุมชนตามศักยภาพและความสนใจของนักเรียน  

โดยมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนในแนวทางด้านศิลปะวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) 

สนับสนุนความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์และตามศักยภาพของนักเรียนให้มีความเป็นเลิศ และพัฒนา

วิธีการเรียนการสอน สื่อการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจัย  และการส่งเสริมสุขภาพ 

บุคลิกภาพและสุนทรียภาพ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

3.1.2  คติพจน ์ วิสัยทัศน์  ตรำสัญลักษณ์ ชื่อภำษำอังกฤษ และสถำนที่  
 

คติพจน์ 

สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ   “ผูต้ั้งใจศกึษา ย่อมได้ปัญญา” 

 

วิสัยทัศน ์

พัฒนาเยาวชนมคีวามพร้อมสมบูรณ์ด้านร่างกาย สติปัญญา เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นผู้น า มคีุณธรรม 

จรยิธรรม  เพื่อก้าวสู่สากลบนพืน้ฐานความเป็นไทย และด ารงชีวติในสังคมอย่างมีความสุข 

 

ตราสัญลักษณ์ 
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ชื่อภาษาอังกฤษ 

Demonstration School, University of Phayao  (DeSUP) 
 

สถำนที่ 

เลขที่ 19  หมู่ 2  ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 

3.1.3  พันธกิจ 

 1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศกึษา 

 2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพเป็นพลโลก (world citizen) ตาม

มาตรฐานการศกึษาและรักษ์ความเป็นไทย   

 3. สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีจิตวิญญานความเป็นครูและ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา โดยการบูรณาการและการจัดการความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนส่งเสริมการ

ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

 

โครงสร้ำงองค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

สภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 

งำนบรหิำรทัว่ไป งำนวิชำกำร งำนแผนงำน งำนกจิกำรนักเรียน 

มหำวทิยำลัยพะเยำ 

โรงเรียนสำธิตฯ 

ส ำนักงำนโรงเรียนสำธิตฯ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4  หลักสูตร  

  ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย

มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านภาษาและเทคโนโลยี มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีสุนทรียภาพ 

ทักษะทางปัญญา และบุคลิกภาพที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวติในสังคมได้เป็นอย่างดี 

  หลักสูตรที่โรงเรียนสาธิตด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มี 3 หลักสูตร คือ 

  1)  หลักสูตรระดับประถมศึกษา   ด าเนินการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ช้ันปีที่ 1 

ถึง ระดับประถมศึกษา ช้ันปีที่ 6 ระดับช้ันปีละ 1 หอ้งเรียน 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

นำยกสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ 

อธิกำรบดี 

รองผู้อ ำนวยกำร/ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
คณะกรรมกำรบริหำร 

หัวหน้ำส ำนักงำน 

หัวหน้ำงำน 

บริหำรทั่วไป 

หัวหน้ำงำน 

วิชำกำร 

หัวหน้ำงำน 

แผนงำน 

หัวหน้ำงำน 

กิจกำรนักเรียน 
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  2)  หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ด าเนินการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ช้ันปี

ที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศกึษา ช้ันปีที่ 3 ระดับช้ันปีละ 4-6 หอ้งเรียน 

  3)  หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ด าเนินการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา 

ช้ันปีที่ 4 ถึง ระดับมัธยมศกึษา ช้ันปีที่ 6  

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด าเนินการสอน 2 แบบ คือ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายแบบมาตรฐาน ระดับช้ันปีละ 4-5 ห้องเรียน และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการ

หอ้งเรียนวิทยาศาสตร์ในก ากับของมหาวิทยาลัย (วมว.) ระดับช้ันปีละ 2 หอ้งเรียน  

3.1.6  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ  ท าการสอนโดยคณาจารย์โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยพะเยา คณาจารย์จากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการ

จัดให้มีการฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการ การท าโครงงาน การท าวิจัยในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

พะเยา เชน่ 

 คณะวทิยาศาสตร์ 

 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 คณะเภสัชศาสตร์ 

3.2  แผนกำรรับนักเรยีน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2570 

ตารางที่ 3 แผนการรับนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 

หลักสูตร ชั้นปีที ่ นักเรียน

ปัจจุบัน 

64 65 66 67 68 69 70 

ประถมศึกษา 1 24 30 30 30 30 30 30 30 

2 24 24 30 30 30 30 30 30 

3 26 24 24 30 30 30 30 30 

4 27 26 24 24 30 30 30 30 

5 7 27 26 24 24 30 30 30 

6 10 7 27 26 24 24 30 30 
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หลักสูตร ชั้นปีที ่ นักเรียน

ปัจจุบัน 

64 65 66 67 68 69 70 

รวม  118 138 161 164 168 174 180 180 

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า

ตอนต้น 

1 107 120 150 150 150 150 150 150 

2 105 107 120 150 150 150 150 150 

3 78 105 107 120 150 150 150 150 

รวม  290 332 377 420 450 450 450 450 

มัธยมศกึษา

ตอนปลาย 

(ปกติ) 

4 73 120 150 150 150 150 150 150 

5 58 73 120 150 150 150 150 150 

6 88 58 73 120 150 150 150 150 

รวม  219 251 343 420 450 450 450 450 

มัธยมศกึษา

ตอนปลาย(วมว) 

4 61 60 60 60 60 60 60 60 

5 59 61 60 60 60 60 60 60 

6 28 59 61 60 60 60 60 60 

รวม  148 180 181 180 180 180 180 180 

รวมท้ังสิ้น  775 901 1062 1184 1248 1254 1260 1260 

3.3  จ ำนวนบุคลำกร   

ท่ี สถานะ จ านวน  ป.เอก  ป.โท ป.ตร ี ปวส. ปวช. ม.6 ม.3 ป.6 
รวม

ทั้งสิ้น  

1 พนักงานมหาวิทยาลัย 

(อาจารย์) 

46 7 37 2 0 0 0 0 0 46 

2 จา้งชั่วคราว (ครูประถมศึกษา) 6 0 0 6 0 0 0 0 0 6 

3 พนักงานมหาวิทยาลัย และ

เจ้าหนา้ที ่

16 0 4 10 1 0 1 0 0 16 

4 ลูกจ้าง (รายเดอืนเงินรายได้)  3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

5 ลูกจ้าง (รายเดอืนเงินโรงเรียน)  26 0 0 19 4 0 3 0 0 26 

6 ลูกจ้าง (รายวัน)  10 0 0 1 1 0 3 1 4 10 

รวมทั้งสิ้น 107 7 41 41 6 0 7 1 4 107 

หมายเหตุ   จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหนง่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   1  คน (การศึกษาระดับปริญญาเอก) 
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3.4  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโรงเรียนสำธิตฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2570 

      กับนโยบำยและทิศทำงของมหำวิทยำลัยพะเยำ 
 

 3.4.1  ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับคติพจน์และปณธิำนของมหำวิทยำลัย  

 มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดคติพจน์ คือ “ปญฺญา ชีวี เสฏฺฐชีวี นามฺ หมายถึง ด ารงชีวิตด้วย

ปัญญาประเสริฐที่สุด” และ ปณิธานของมหาวิทยาลัย คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”   

โรงเรียนสาธิตฯ ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยแต่จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 

และระดับมัธยมศึกษา จึงได้ก าหนดคติพจน์ และ ปณิธานของโรงเรียนสาธิตให้สอดคล้องกับคติพจน์

และปณิธานดังกล่าวของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

 คติพจน์  

      สุสฺสูส  ลภเต ปญฺญ    หมายถึง  ผูต้ั้งใจศึกษาย่อมได้ปัญญา  

  

 ปณิธำน 

      “ปัญญาระดับรากฐานคือความเข้มแข็งของเยาวชนในชุมชน”  

 

 3.4.2  ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก(Core Objectives) และสมรรถนะหลัก 

(Core Competency) ของมหำวิทยำลัย 

 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์หลัก และสมรรถนะหลักเพื่อก าหนดใช้ทั้งมหาวิทยาลัย

ไว้ ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์หลัก 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 

ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

และตลาดแรงงาน 

2. เพื่อพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

มีคุณภาพที่ ขับเคลื่อนชุมชน สังคม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และสนองตอบต่อภาคเศรษฐกิจ

ในเชิงพาณชิย์อย่างเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน (Sustainable life quality) 
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4. เพื่ อ อนุ รั กษ์  ฟื้ นฟู  ท านุ บ ารุ งศิ ลป ะและวัฒ นธรรมและภู มิ ปัญ ญ าท้ อ งถิ่ น 

และพัฒนาสูส่ากล และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคเ์ชงิพาณิชย์ (Cultural enterprise) 

5. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้มี ชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ 

และนานาชาต ิ

6. เพื่ อพัฒ นาบุ คลากรให้มี คุณ ภาพ  มีทั ศน คติที่ ดี และมีความภูมิ ใจ ในองค์ กร 

ด้วยระบบบริหารงานที่ทันสมัย (Smart University) คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

 สมรรถนะหลัก 

1. ความสามารถ ในก าร เอื้ อ อ าน วย ให้ เกิ ด ก ารผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ มี คุ ณ ภ าพสู ง 

มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนองตอบต่อความต้ องการ 

ของตลาดแรงงานและเป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก   

2. ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพการสอนตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย 

มีความก้าวหน้าทางวิชาการ และประพฤติปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณของพนักงานสายวิชาการ 

เป็นต้นแบบให้แก่ นิสติ ชุมชน และสังคม   

3. ความสามารถในการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่การถ่ายทอดและ

พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถน าไปสู่ เชิงพาณิ ชย์ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

และภาคอุตสาหกรรม   

4. ความส าม ารถ ในก ารบ ริ ก ารวิ ช าก าร  ก าร เส ริ ม ส ร้ า งค วามสั มพั น ธ์ ที่ ดี 

และเป็นที่พึ่ งให้แก่ ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี  และสร้างรายได้  

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน   

5. ความสามารถในการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต  ร่วมมือกับชุมชนและสังคม 

ในการสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์

ของชาติการท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดการใช้ประโยชนใ์นเชิงสร้างสรรค ์  

6. ความสามารถในการเอื้ออ านวยให้เกิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน และท างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลัก “สานความคิด สร้างจิตใจ” 

รวมพลังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart University เชื่อมโยงและบริการ

สารสนเทศที่ทันสมัยและถูกต้อง และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว 

ทันเหตุการณ ์  
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3.4.3  สมรรถนะหลักของพนักงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ (Personal Competency)  

    สมรรถนะของผู้บริหำร 

1. ทักษะบริหารงาน (Managerial Skill)  

มีทักษะการบริหารงานและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เทคนิค  วิธีการ และ

เครื่องมือมาใช้ในการบริหารงาน สามารถเป็นโค้ช เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ก ากับและติดตามการ

ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินงานตามระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และแนวปฏิบัติ

ต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและ

ของมหาวิทยาลัย   

2. ทักษะการบริหารงานบุคคล (Personnel Management Skill)  

มีทักษะการบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะและศักยภาพรองรับการด าเนินงานตามพันธกิจ

หลักของหน่วยงานและพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข มีทัศนคติที่ดีและ

มีความภูมิใจในองค์กร สามารถจัดบุคลากรสมดุลกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ พัฒนาอาจารย์สู่มือ

อาชีพด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) พัฒนาระบบสวัสดิการ 

และสร้างแรงจูงใจในการท างาน   

3. มุ่งเน้นกระบวนการท างานเชงิดจิทิัล (Digital Process Oriented)  

เป็นการพัฒนากระบวนการท างาน  และบูรณาการการท างานร่วมกันทั้งภายใน

หน่วยงาน  และระหว่างหน่วยงาน “สานความคิด สร้างจิตใจ” ด้วยพลังความสามัคคีและความ 

สัมพันธ์ที่ดี เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีมีคุณภาพแก่นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  รวมถึงการ

พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามนโยบาย Smart Operation และจัด

สภาวะแวดล้อมที่เสริมสุขภาวะการท างาน   

4. ความสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์  (Empowerment 

Evaluation)  

สามารถออกแบบการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมินผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานแบบก้าวหน้าและใช้แนวคิดการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(Continuous Improvement) สอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือ การบรรลุตัวชี้วัดระดับสูง (Super 

KPI) เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนข์องมหาวิทยาลัยพะเยา 
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 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567  (โรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ) 

                                          

 สมรรถนะของพนักงำน :  พนักงานสายวิชาการ  

 ทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional     

 Standard Framework, PSF) 

 ทักษะการผลิตและใช้สื่อการสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 การประเมนิผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูข้องผู้เรยีน 

 ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสัมพันธ์ที่ดกีับชุมชนและ  

สังคม และมีทักษะทางภาษาเพื่อมุง่สูค่วามเป็นสากลและนานาชาติ 

 ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity) 

 มุ่งสานความคิดสร้างจติใจ ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างสิ่งที่ดี ให้

มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาติ  และ

นานาชาติ 

 สมรรถนะของพนักงำน :  พนักงานสายสนับสนุน 

 มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

 บริการที่ดี (Service Mind) 

 เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

 ท างานเป็นทีม (Teamwork) 

 ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงาน (Integrity) 

  มุ่งสานความคดิสรา้งจิตใจ ให้เกดิพลังความสามัคคี ร่วมสรา้งสิง่ที่ดใีห ้

                      มหาวิทยาลยัพะเยาได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม ประเทศชาต ิและ    

                      นานาชาต ิ

  อัตลักษณ์บัณฑิตมหำวิทยำลัยพะเยำ : อัตลักษณ์ทางวิชาชีพ 

มีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานการศกึษา มาตรฐานวิชาชีพ ทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ตามความตอ้งการของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 
 

อัตลักษณ์บัณฑิตมหำวิทยำลัยพะเยำ : อัตลักษณ์  

  
มีสุนทรียภาพ มสีุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี 
 

 เอกลักษณ์มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 
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 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567  (โรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ) 

                                          

ปัญญำเพื่อ

ควำมเข้มเข็ง

ของชุมชน

1) ยุทธศำสตร์กำร

เตรยีมคนและ

เสริมสร้ำงศักยภำพ

คน 2) ยุทธศำสตร์กำร

สร้ำงงำนวิจัยและ

นวัตกรรมและกำร

เป็นผู้น ำทำงด้ำน

วิชำกำร

3) ยุทธศำสตร์กำร

บริกำรวิชำกำรเพื่อ

พัฒนำชุมชน สังคม 

และประเทศ4) ยุทธศำสตร์กำร

เสริมสร้ำงและ

ส่งเสรมิกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ยั่งยืน

5) ยุทธศำสตร์กำร

เสริมสร้ำงและ

พัฒนำควำมเป็น

สำกลหรอื

นำนำชำติ

6) ยุทธศำสตร์กำร

บริหำรท่ีมี

ประสิทธภิำพและ

โปร่งใส

 ค่ำนยิม มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยพะเยำ 

พ.ศ.2564 – 2570 
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 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567  (โรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ) 

                                          

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยพะเยำ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2570 

 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยพะเยำ มี 6 ประเด็นด้วยกันคอื 

ยุทธศาสตรท์ี ่1  ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากลและมีคุณภาพชวีิตที่ดี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  การส่งเสริมศักยภาพบุคลากร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การวิจัย นวัตกรรมและบริการสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การท านุบ ารุงศาสนาศลิปวัฒนธรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  เสริมสร้าง พัฒนาความเป็นสากล บนพืน้ฐานความเป็นไทย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  การบริหารที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส  

 
 

ปัญญาระดับ
รากฐานคือความ
เข้มแข็งของ

เยาวชนในชุมชน

ยุทธศำสตร์

เป็นเลิศทำง

วิชำกำรตำม

มำตรฐำนสำกล

และมคีุณภำพ      

ชวีิตที่ดี
ยุทธศำสตร์

ส่งเสริมศักยภำพ

บุคลำกร

ยุทธศำสตร์

กำรวิจัย 

นวัตกรรมและ

บริกำรสังคม

ยุทธศำสตร์

ท ำนุบ ำรุงศำสนำ

ศิลปวัฒนธรรม 

พลังงำนและ

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศำสตร์

พัฒนำควำมเป็น

สำกลบนพื้นฐำน

ควำมเป็นไทย

ยุทธศำสตร์   

กำรบริหำรที่มี

ประสิทธิภำพ

และควำม

โปร่งใส 
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 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567  (โรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ) 

                                          

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  ควำมเป็นเลิศทำงวชิำกำรตำมมำตรฐำนสำกลและมีคุณภำพชวีิตที่ดี 

 

เป้ำประสงค์ (GOAL) 

1. โรงเรียนเป็นต้นแบบทางการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

2. ผูเ้รียนได้รับการพัฒนาการเรียนรูต้ลอดชวีิต และพัฒนาคุณภาพชวีิตได้ตามศักยภาพ 

           

กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตามศักยภาพของนักเรียน และมีสมรรถนะ

ที่ดดี้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 

 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และการผลิตสื่อ

การเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคที่ทันสมัยอยู่บนพื้นฐานดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชวีิต 

 3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่และเรียนอย่างมีความสุข ในโรงเรียน               

(มีสุขภาพจิตและกายที่ดี,มีสิ่งแวดล้อมที่ดี,มีทักษะชีวิต,มีความปลอดภัย,มีสวัสดิการ-

ระบบหอพักที่ด)ี 

 

ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. การจัดการศกึษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 

2. ผูเ้รียนมีชีวติที่มีความสุข สามารถเรียนรูต้ลอดชวีิต มีจิตอาสา เป็นคนดีของสังคม 

3. ผูเ้รียนมีสมรรถนะที่ดีทางด้านวิชาการและด้านภาษาอังกฤษ 

4. มีการด าเนินการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง

ต่อเนื่อง 

  

ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. ผลทดสอบ O-NET เฉลี่ยทกุรายวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโรงเรียนที่สังกัดสกอ. 

2. ระบบกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาผูเ้รียนที่มปีัญหาสุขภาพจิตในทุกระดับ 

3. มพีืน้ที่การเรียนรู้ (Learning Space) ตามสาระการเรียนรู้ หลัก 5 สาระ 

4. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของผู้เรียนและบุคลากร   
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 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567  (โรงเรยีนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ) 

                                          

ตัวชี้วัดหลัก และค่ำเป้ำหมำย (KPIs and Targets) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดรอง และค่ำเป้ำหมำย (KPIs and Target

ตัวช้ีวัดหลัก หนว่ยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1  ผลการทดสอบ O-NET เฉลี่ยทุกรายวชิาสูงกวา่ รร.สังกัด สกอ. ร้อยละ 50% 60% 65% 70% 75% 80% >85% ฝ่ายวิชาการ 

1.2  ศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษนักเรียนช้ัน ม.6 ระดับ B2 ร้อยละ 50% 60% 65% 70% 75% 80% >85% ฝ่ายวิชาการ 

1.3  ศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษนักเรียนช้ัน ม.3 ระดับ B1 ร้อยละ 50% 60% 65% 70% 75% 80% >85% ฝ่ายวิชาการ 

1.4  จ านวนพืน้ท่ีการเรียนรู้ (learning space) แหลง่ 5 6 7 8 9 10 >10 ฝ่ายวิชาการ 

1.5  ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ารับการปรึกษาด้านสุขภาพจิต ร้อยละ <50% <40% <30% <20% <10% <5% 0% ฝ่ายวิชาการ 

1.6  จ านวนนวัตกรรม สื่อสนับสนุนการศึกษาที่ทันสมัย  ผลงาน ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ฝ่ายวิชาการ 

ตัวช้ีวัดรอง หนว่ยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1  ผลการสอบ O-NET ฉลี่ยทุกรายวชิาเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดพะเยา อันดับ อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 1 ฝ่ายวิชาการ 

1.2  จ านวนรายวชิาท่ี จัดการเรียนการสอน โดยใชภ้าษาอังกฤษเป็นฐาน วิชา ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ฝ่ายวิชาการ 

1.3  จ านวนรางวัลท่ีนักเรียนไดรั้บ จากการเข้าร่วมแขง่ขันทางวชิาการ  

      ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

รางวัล ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ฝ่ายวิชาการ 
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แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 (โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมศักยภำพบุคลำกร 

  

 เป้ำประสงค์ 

1.  มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

2.  พัฒนาบุคลากรใหม้ีต าแหนง่ที่สูงขึน้ตามเส้นทางสายอาชีพ (career path) 

3.  พัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มอือาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา                    

UP – Professional Standard Frameworks (UP-PSF) 

กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. พัฒนาและส่งเสริม บุคลากรสายวิชาการ ใหม้ีศักยภาพสูง ตามกรอบ UP-PSF  

(University of Phayao - Professional Standard Framework ) 

2. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนใหม้ีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 

 ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. บุคลากรมีศักยภาพสูงด้านการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการเรียนการสอน 

2. ระบบการบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 

3. นักเรียนมทีักษะการคิดวิเคราะห ์มีความเป็นผู้น าทางวิชาการและการวิจัย 

4. มีการด าเนินการสง่เสริมศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

        1. บุคลากรมีศักยภาพสูงด้านการวิจัย นวัตกรรมและการจัดการเรียนการสอน 

        2. มรีะบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม  และการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ    

        3. พัฒนาความรว่มมือทางการศกึษากับสถาบันทางการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน            

ทั้งในและต่างประเทศ 
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แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 (โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ) 

ตัวชี้วัดหลัก และค่ำเป้ำหมำย (KPIs and Targets) 

 

ตัวชี้วัดรอง และค่ำเป้ำหมำย (KPIs and Targets) 

 

 

ตัวช้ีวัดหลัก หนว่ยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1  จ านวนบุคลากรสายวชิาการ “ครูมืออาชีพ” ร้อยละ ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ฝ่ายวิชาการ 

1.2  บุคลากรสายวชิาการมศีักยภาพด้านภาษาอังกฤษระดับ B2 ร้อยละ 15% ≥15% ≥15% ≥15% ≥15% ≥15% ≥15% ฝ่ายวิชาการ 

1.3  บุคลากรสายวชิาการ “ต าแหนง่วชิาการ” คน 0 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ฝ่ายบริหาร 

1.4  ความร่วมมอืทางวิชาการกบัสถาบันการศึกษาต่างประเทศ แหลง่ 2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ฝ่ายวิชาการ 

ตัวช้ีวัดรอง หนว่ย

นับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน “ต าแหนง่วทิยฐานะ” คน 0 0 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ฝ่ายบริหาร 

1.2  บุคลากรสายบริการมศีักยภาพดา้นภาษาอังกฤษระดับ B1 คน ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ฝ่ายวิชาการ 
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แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 (โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรวจิัย นวัตกรรมและบรกิำรสังคม 

 

  เป้ำประสงค์ 

1. พัฒนางานวิจัยในช้ันเรยีน นวัตกรรม สื่อการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. การบริการทางวิชาการโดยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. พัฒนาและส่งเสริม บุคลากรและนักเรียน ใหม้ีศักยภาพในการท าวิจัยและ

นวัตกรรม  สามารถน าเสนอได้ในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 

2. สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้มกีารเข้าร่วมประกวดแขง่ขัน

ผลงานทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ทุกระดับ 

3. สนับสนุนให้มกีารจัดตั้งศูนย์การเรียนรูด้้านต่างๆในโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

การจัดการเรียนสอนและให้บริการกับชุมชนและสังคม 
  

 ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. ผลงานวิจัย นวัตกรรมมีประสิทธิภาพ  สามารถเข้าร่วมแข่งขัน และการจด

สิทธิบัตร อนุสทิธิบัตร และใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมถูกน าไปขยายผลหรอืพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน 

3. มีการด าเนินการส่งเสริมด้านการวิจัย นวัตกรรมและบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 

 ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. มีศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถให้บริการวิชาการแก่ชุมชนได้อย่างตอ่เนื่อง 

2. งานวิจัยในช้ันเรยีน นวัตกรรม สื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่

เหมาะสมและเอือ้ต่อการเรียนรู้ 

    



P a g e  | 30 

 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 (โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ) 

ตัวชี้วัดหลัก และค่ำเป้ำหมำย (KPIs and Targets) 

 

 

ตัวชี้วัดรอง และค่ำเป้ำหมำย (KPIs and Targets) 

ตัวช้ีวัดหลัก หนว่ยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1  จ านวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนและการบริการ แหลง่ 1 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ฝ่ายวิชาการ 

1.2  จ านวนหนว่ยวจิัย (research units) แหลง่ 1 2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ฝ่ายวิชาการ 

1.3  จ านวนงานวจิัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ผลงาน ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ฝ่ายวิชาการ 

1.4  จ านวนงานวจิัยท่ีตีพิมพใ์นระดับชาติหรือนานาชาต ิ ผลงาน ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ฝ่ายวิชาการ 

ตัวช้ีวัดรอง หนว่ยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1  จ านวนทรัพย์สนิทางปัญญา ผลงาน 1 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ฝ่ายวิชาการ 
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แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 (โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ) 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำศิลปวัฒนธรรม พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

                      

 เป้ำประสงค์ (GOAL) 

1. เป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและสังคมให้ได้รับการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

2. สืบสาน สร้างสรรค์มรดกทาง ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสร้างค่านิยม

ความเป็นไทยที่ดงีาม 

4. อนุรักษ์และพัฒนาพืน้ที่สีเขียวของโรงเรยีน 

กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. พัฒนาระบบการจัดการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และสิ่งแวดล้อมที่มปีระสิทธิภาพและยั่งยืน 

2. สร้างความรว่มมอืการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีนเพื่อเข้าสู่การ

เป็นโรงเรียนสีเขียว (green school) 

 ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริ

ความเป็นไทย 

2.  เป็นต้นแบบโรงเรียนสีเขียวในเขตภาคเหนือ 

3.  การด าเนินการการท านุบ ารุงศาสนาศลิปวัฒนธรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เป็นไปอย่างตอ่เนื่อง 

 ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. มรีะบบ แผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรมด้านการท าการท านุบ ารุง      

ศลิปวัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มปีระสิทธิภาพ  

2. มรีูปแบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ ภายในโรงเรียนและหอพัก

ที่มปีระสิทธิภาพ 

3. สัดส่วนของพืน้ที่สีเขียวของโรงเรียนเพิ่มขึ้น ภูมทิัศน์สวยงาม ของเสียถูกจัดการ

อย่างเหมาะสม 
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แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 (โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ) 

ตัวชี้วัดหลัก และค่ำเป้ำหมำย (KPIs and Targets) 

 

ตัวชี้วัดรอง และค่ำเป้ำหมำย (KPIs and Targets) 

 

 

ตัวช้ีวัดหลัก หนว่ยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนทางด้าน

ศลิปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ่น      

โครงการ ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ฝ่ายกจิการนักเรียน 

1.2  จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรม 

จรยิธรรม และ ค่านยิมความเป็นไทย 

โครงการ ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ฝ่ายกจิการนักเรียน 

1.3   ร้อยละของพืน้ท่ีสเีขียวของโรงเรียนและการอนุรักษเ์พิ่มขึ้น แหลง่ เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ฝ่ายกจิการนักเรียน 

ตัวช้ีวัดรอง หนว่ยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1  เป็นโรงเรียนสีเขียว และส านักงานสเีขียว ระดับคุณภาพ

ของรางวัล 

เหรียญเงิน สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น ฝ่ายกจิการนักเรียน 

1.2  มรูีปแบบ การจัดการสิ่งแวดลอ้ม และการ

จัดการขยะ ภายในโรงเรียนและหอพัก 

ระดับคุณภาพ

ของรางวัล 

เหรียญเงิน สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้น ฝ่ายกจิการนักเรียน 
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แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 (โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  เสริมสร้ำง พัฒนำควำมเป็นนำนำชำติ บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 

 

  เป้ำประสงค์ (GOAL) 

1. โรงเรียนสาธิต ฯ มชืี่อเสียง เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
                    

กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางดา้นวิชาการกับสถาบันการศกึษา ในต่างประเทศ  

2. ส่งเสริมให้นักเรียนและอาจารย์มีการเข้าร่วมการประชุม การน าเสนอผลงานทาง

วิชาการ การท าวิจัย และการศกึษาต่อในต่างประเทศ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย อบรมจากผูท้รงคุณวุฒิจาก

ต่างประเทศ 

4. สร้างเครือข่ายความรว่มมือ (International Networking) กับสถาบันในต่างประเทศ  

      ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME)                               

1. โรงเรียนใหเ้ป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ  

2. ด าเนินการเสริมสร้าง พัฒนาความเป็นนานาชาติ บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่าง

ต่อเนื่อง 

               ผลลัพธ ์(OUTPUT) 

1. เครือขา่ยความรว่มมอื (International Networking) กับสถาบันในต่างประเทศ 

2. รายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

3. นักเรียนและอาจารย์ที่ไปอบรม วิจัยระยะสั้นต่างประเทศ  

4. นักเรียนและอาจารย์ที่ไปน าเสนอผลงานในที่ประชุมระดับนานาชาติ 

 

  

  



P a g e  | 34 

 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 (โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ) 

ตัวชี้วัดหลัก และค่ำเป้ำหมำย (KPIs and Targets) 

 

ตัวชี้วัดรอง และค่ำเป้ำหมำย (KPIs and Targets) 

 

 

ตัวช้ีวัดหลัก หนว่ยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1  บุคลากรสายวชิาการมีศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษระดับ B2 ร้อยละ 15% ≥15% ≥15% ≥15% ≥15% ≥15% ≥15% ฝ่ายวชิาการ 

1.2  นักเรียนมัธยมศกึษาช้ันปีท่ี 6 มศีักยภาพภาษาอังกฤษระดบั B2 ร้อยละ 50% 60% 65% 70% 75% 80% 85% ฝ่ายวชิาการ 

1.3  นักเรียนมัธยมศกึษาช้ันปีท่ี 3 มศีักยภาพภาษาองักฤษระดบั B1 ร้อยละ 50% 60% 65% 70% 75% 80% 85% ฝ่ายวชิาการ 

1.4  นักเรียนท่ีไปน าเสนอผลงานในประชุมระดับนานาชาติ คน ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ฝ่ายวชิาการ 

1.5  อาจารย์ท่ีไปน าเสนอผลงานในประชุมระดับนานาชาติ คน ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ฝ่ายวชิาการ 

ตัวช้ีวัดรอง หนว่ยนบั 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1  รายวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ วชิา ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ฝ่ายวิชาการ 

1.2  อาจารย์ท่ีไปอบรม วิจัย น าเสนอผลงานในการประชุม

ระดับนานาชาต ิ

คน ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ≥3 ฝ่ายวิชาการ 

1.3  การบรรยายทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากตา่งประเทศ ครัง้ ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ฝ่ายวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบรหิำรที่มีประสิทธิภำพและควำมโปร่งใส 

 

 เป้ำประสงค์ (GOAL) 

1.  โรงเรียนมีความเข้มแข็งสามารถ พึง่พาตนเองได้ในด้านการบริหาร จัดการ  

2.  ผูเ้รียนและบุคลากรมี ความสุข มีคุณภาพ มทีัศนคติที่ดีและมีความภูมิใจในองค์กร 

                          3. โรงเรียนมีการบริหารงานที่ทันสมัย คล่องตัว  มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส 

                              ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. ส่งเสริมการบริหารงานและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและ ITA (Integrity and Transparency Assessment) 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน 

3. จัดให้มฐีานข้อมูล สื่อและเทคโนโลยี เพื่อลดขั้นตอน สามารถตรวจสอบการ

ร้องเรียน และการเข้าถึงฐานข้อมูลได้ ทั้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานและ

บุคคลภายนอก 

4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี (Green and Clean School) 
  

 ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. ระบบการบริหารจัดการมีคุณภาพ มีหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้  

2. ระบบจัดการทรัพยากร ด้านการเงนิ และด้านกายภาพมีประสทิธิภาพ 

ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจ 

2. โรงเรียนมีภูมิทัศนส์วยงาม มรีะบบสาธารณูปโภคที่ดี 

3. การสัญจรอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

4. มีคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในโรงเรียน ที่สนับสนุนการด าเนินของ

บุคลากร ผูป้กครองและนักเรียน  

 



P a g e  | 36 

 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยพะเยำ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2567 (โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยพะเยำ) 

ตัวชี้วัดหลัก และค่ำเป้ำหมำย (KPIs and Targets) 

 

  ตัวชี้วัดรอง และค่ำเป้ำหมำย (KPIs and Targets) 

ตัวช้ีวัดหลัก หนว่ยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1  มีระบบการตรวจสอบภายในโรงเรียน ครัง้/ปี ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 ฝ่ายบริหาร 

1.2  จ านวนครัง้ของการร้องเรียน ครัง้ ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ฝ่ายบริหาร 

1.3  ความพงึพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของโรงเรียน ร้อยละ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ฝ่ายบริหาร 

ตัวช้ีวัดรอง หนว่ยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.1  ความพงึพอใจของบุคลากรและนักเรียนตอ่การ

บริหารโรงเรียน 

ร้อยละ ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ฝ่ายบริหาร 

1.2  ความพงึพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนต่อระบบ

หอพัก 

ร้อยละ ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ≥80% ฝ่ายกจิการนักเรียน 
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บทท่ี 4   

กำรประเมินควำมส ำเรจ็แผนยุทธศำสตร์ 

 

4.1  กำรกำรประเมินควำมส ำเร็จแผนยุทธศำสตร์ 

 การสรา้งความรูค้วามเข้าใจแก่ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียของโรงเรยีนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อ

สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโรงเรียนสาธิต ฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

(1) ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต ฯ แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 256 3-2567  

ตอ่ บุคลากรโรงเรียนสาธิต ฯ  

(2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการตดิตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 

(3) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตรท์ี่เช่ือมโยงและสอดคล้องกัน   

(4) จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ 

โดยการมอีงค์ประกอบเป็นส่วนงานวิชาการ  และสว่นงานสนับสนุน  

    (5) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่มุ่งน าเสนอผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ 

(Outcome) และผลกระทบ (Impact)  

                   (6) ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้ 

และตามรอบเวลาที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ งการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุ

เป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

(7) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการอ านวยการ และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

     (8) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากร

สนับสนุนตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนอง

ต่อการพัฒนา  และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ

บรรลุวิสัยทัศนข์องโรงเรียน  
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     (9) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการติดตามประเมินผล มีการน าข้อมูลไปวิเคราะห์และน ารายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการ

ตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

4.2  กำรติดตำมประเมินผล และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 เป็นรายไตรมาส โดยก าหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ 4 ครั้ง  

ตามวิธีการและขัน้ตอน ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

การตดิตามและประเมินผลการน าแผนกลยุทธ์โรงเรยีนสาธิต ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทาง และ

กระบวนการทีส่ าคญั ดังนี้ 

(1) ติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานอย่าง 

ต่อเนื่อง และผลการพัฒนาในภาพรวม 

(2) ก าหนดแนวทางการตดิตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน าแผนกลยุทธ์ สู่การ 

ปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จของการแปลงแผน ฯ โดยน าวิธีการตดิตามประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้   

(3) พัฒนาระบบการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลใหม้ีประสิทธิภาพ  

รวดเร็ว เพื่อใหไ้ด้ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ 

(4) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และมีการควบคุม ก ากับ ตดิตามความก้าวหน้า ของ 

งาน หากพบปัญหา/อุปสรรคต่างๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 

(5) ประเมินผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ไป 

ยังขั้นการวางแผนกลยุทธ์และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  

(6) การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ จะต้องประเมินผลด้วยการวัดที่เช่ือถอืได้ โดยมี 

การก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จจากการด าเนินงาน (KPI) 
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กระบวนการควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 

1. การตดิตามการด าเนินงาน (Track Status) 

การตดิตามผลการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญของผูบ้ริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า 

การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง  สามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์และเป้าหมาย

ที่ก าหนดไว้ การติดตามผลการด าเนินงานจะช่วยให้ทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชีป้ัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะ

เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหส้อดรับกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป 

การตดิตามผลการด าเนินงาน จะรวมถึงการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละ 

ช่วงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการต่างๆ ที่สอดคล้องตามตัวชีว้ัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละ

ระดับที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) 

การรายงานความก้าวหนา้ เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มกีารรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผล 

การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว

ผูม้ีหน้าที่ในการก ากับติดตามผลจะต้องจัดท ารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าใน

การปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะช่วยให้

ผูร้ับผิดชอบแตล่ะระดับด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม 

3. การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) 

การวัดและประเมินผลจะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวม 

ข้อมูลการวิเคราะหแ์ละประเมินผลข้อมูล และการน าเสนอผลการประเมิน การวัดและประเมินผลจะเป็น

การประเมนิผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่ก าหนด ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะ

เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการวางแผนกลยุทธ์ในรอบเวลาตอ่ไป  

 

 

***************** 


