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บทสรุปผู้บริหาร 

 ในการจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พ.ศ. 2558 – 2560 

นี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็นยุทธศาสตร์ แนวทาง นโยบาย และกรอบการปฏิบัติงานของโรงเรียนฯ 

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า รายละเอียดเป็นหลักการและเหตุผล การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

ข้อมูลสารสนเทศที่น ามาใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์นี้ ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งมีการวิเคราะห์ ตัวชี้วัด การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจของโรงเรียน และส่วนสุดท้าย ส่วนที่ 3 เป็นการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ งบประมาณที่จะใช้ในการบริหารจัดการ กลไกที่ใช้ในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ 

 แผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พ.ศ. 2558 – 2560 เป็นแผนกล

ยุทธ์ 4 ปี ที่จะใช้ก ากับการบริหารจัดการหน่วยงาน โดยมีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาทางด้านวิชาการ 

เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เสริมทักษะที่นักเรียนต้องมี

ในศตวรรษนี้ การพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะและเปลี่ยนแปลงครูยุคใหม่ให้ เป็นผู้บริหารจัดการรายวิชา จัด

กิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้และเกิดทักษะตามที่ต้องการ การพัฒนาทางด้านวิชาการตามศักยภาพของ

นักเรียน การดูแลนักเรียนตามกลุ่มหรือความเสี่ยงที่นักเรียนมี เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบโดย

ใช้รูปแบบ COMPETENCY  

 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ได้พัฒนาและใช้ระบบ e-

school โดยใช้ฐานข้อมูลหลักร่วมกัน ส าหรับด้านวิชาการ การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล ด้าน

วินัยนักเรียน ความประพฤติ พฤติกรรมที่เกิดความเสี่ยง การส ารวจความต้องการเมื่อจบการศึกษาเพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนาเด็กตามศักยภาพและความต้องการ 

 ส าหรับการวิจัยได้มีการตั้งโจทย์หัวข้อในการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือน ามาพัฒนาสถานศึกษาหรือ

งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน และสามารถใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการต่อไป การบริการวิชาการแก่

ชุมชนได้จัดให้มีมากขึ้น จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมที่บริการและพัฒนาชุมชน รวมทั้งท าให้นักเรียนมีจิตอาสา

เพ่ือช่วยเหลือชุมชน เพ่ิมทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับสังคม 
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 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ คาดหวังว่าแผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พ.ศ. 2558 – 2560 จะเป็นเอกสารที่มีประโยชน์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา

องค์กรต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท า รวมทั้งค าแนะน าข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์

ท าให้แผนกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด 

คณะกรรมการบริหาร 
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ค าน า 
 

การจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พ.ศ. 2558 – 
2560 ในครั้งนี้ ได้ใช้หลักการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินและจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ  4 ปี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ
ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการหน่วยงานมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พ.ศ.2558–2560 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน
ต่อไป ตลอดจนไดว้างยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 

 
 

คณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
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หลักการและเหตุผล 
 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีบังคับใช้อย่าง

สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 โดยในหมวด 3 มาตรา 14 ได้ก าหนดไว้ว่า ในการจัดท าแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ตามมาตรา 13 ให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยน านโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อ
รัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องมีสาระส าคัญ
เกีย่วกับการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานส่วนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการด าเนินการและการติดตาม
ประเมินผล” 

รัฐบาลจึงได้จัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน (4 ปี) และให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
(4 ปี) เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และทิศทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยรัฐบาลมุ่งเน้น
การบริหารจัดการแบบบูรณาการในทุกมิติ (Function Area และ Agenda) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเสนอ
ยุทธศาสตร์เฉพาะ/พิเศษพร้อมวงเงินเข้าคณะรัฐมนตรี โดยตรงเพ่ิมมากขึ้น รัฐบาลมีแนวคิดยุทธศาสตร์
ริเริ่มใหม่ๆ ซึ่งจาเป็นต้องใช้งบประมาณจานวนมาก แต่วงเงินงบประมาณในแต่ละปี มีจ านวนจ ากัด และจะ
มีการปรับบทบาทของหน่วยงานกลาง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการตอบสนองต่อนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลภายใต้กระบวนการจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในแง่ของกรอบนโยบาย
เศรษฐกิจและการเงิน รวมทั้งการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ปรับแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556 – 2559 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทระยะยาวที่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล และเป็นกรอบแนวทางที่แสดงถึงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือการ
พัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สอดรับกับความต้องการของประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น สามารถชี้น า
และเป็นกลไกให้สามารถขับเคลื่อนในเชิงการแข่งขันที่เน้นการพ่ึงตนเอง โดยได้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ
รัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ในการจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จึงได้ด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยเฉพาะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งส านักงาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
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สภาพปัญหา  สถานการณ์ปัจจุบัน 
 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน จะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่

มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคน
หรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัย
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง 
สามารถเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามสถานการณ์การพัฒนา 
ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อคนและสังคมไทยหลายประการ ดังนี้ 

1. โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมขึ้น ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง 
ขณะที่การย้ายถิ่นของประชากรส่งผลให้ความเป็นเมืองสูงขึ้น 

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ส าหรับ
โครงสร้างประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธุ์ของ
สตรีไทยที่ลดต ่าลง ขณะเดียวกันคนไทยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ถูกต้อง
และเหมาะสม ส่งผลต่อความไม่สมดุลระหว่างปริมาณและคุณภาพของประชากรของประเทศ นอกจากนี้ 
การย้ายถิ่นของประชากรจากชนบทเข้าสู่เมืองอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการขยายตัวของความเป็นเมืองมากขึ้น 

2. คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่ยังมีปัญหาด้านสติปัญญา คุณภาพการศึกษาและมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ผลการพัฒนาตามช่วงวัย พบว่า กลุ่มวัยเด็ก ระดับเชาว์ปัญญา มีค่าเฉลี่ยลดลง 
ขณะเดียวกันยังมีภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ส่วนเด็กวัยเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต ่ากว่าร้อยละ 50 และมาตรฐานความสามารถของผู้เรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต ่า นอกจากนี้ จากพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพท าให้
เกิดปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพ่ิมสูงขึ้น ขณะที่กลุ่มวัยท างานภาพรวมก าลังแรงงานมีการศึกษาสูงขึ้น การ
เรียนต่อในสายอาชีวศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนระดับกลางของประเทศ อีกทั้งแรงงานที่
เป็นวัยใช้ก าลังแรงงานยังขาดการออกก าลังกาย กลุ่มวัยสูงอายุแม้จะมีอายุยืนยาวขึ้น แต่ประสบปัญหาการ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพ่ิมขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาลของภาครัฐในอนาคต 

3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแพร่ระบาดของยาเสพติด และการเพ่ิมขึ้นของการพนัน
เป็นปัญหาส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การก่ออาชญากรรมที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
คดีอาญาที่ส าคัญทั้งการก่อคดีต่อชีวิต ร่างกายและเพศ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ และคดียาเสพติด จ านวน
คดีอาญาดังกล่าวเป็นคดียาเสพติดมากที่สุด ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงที่
ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่า 
ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 19.2 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 51.3 ในปี 
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2553 นอกจากนี้ผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ คนไทยเข้าสู่วงจรการเสี่ยงโชคมากขึ้น เช่น 
เล่นพนันบอล หวยใต้ดิน หวยหุ้น เป็นต้น ขณะเดียวกันกลุ่มเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเล่นการพนันมากข้ึน 

4. สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรม จริยธรรม มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย และมีแนวโน้มเป็นสังคมปัจเจกมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวัตร์
และโลกไซเบอร์ ท าให้คนไทยมุ่งแสวงหาความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยที่หลากหลายในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน มีการ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากกว่าส่วนรวม ขณะที่ภาคส่วนต่างๆ ได้มีการส่งเสริมให้มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆ แต่การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมยังอยู่ในระดับต ่า 
นอกจากนี้ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มหมดไป พฤติกรรม
การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวมี
ความเปราะบางจนน าไปสู่ปัญหาทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

5. สื่อมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน แต่ยังมีบทบาทในการส่งเสริม การ
พัฒนาคุณภาพคนค่อนข้างน้อย 

สื่อทางสังคมในปัจจุบันมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน แต่การ
เผยแพร่สื่อต่างๆ ยังไม่มีบทบาทต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม สะท้อนได้จากรายการ
โทรทัศน์มีภาพของความรุนแรง ภาพที่ตอกย้ าการสร้างอคติ เชิงลบต่อผู้ อ่ืน ภาษาก้าวร้าว ความไม่
เหมาะสมทางเพศ ขณะที่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ต่างๆ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
เพศที่เข้าข่ายลามกอนาจารและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ขณะที่เกมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ที่มี
อิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน อย่างมาก ซึ่งเกมส่วนใหญ่ที่นิยมเล่นเน้นการต่อสู้ใช้ความรุนแรง ไม่เหมาะสมต่อ
การเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

6. บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกก่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและ
ระดับพหุภาคี รวมทั้งความร่วมมือในประชาคมอาเซียน ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านมีอิทธิพลต่อ
การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ประเทศไทย ทั้งแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายและ
ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ในปี 2558 จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะฝีมืออย่างเสรีตามกรอบความร่วมมือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีข้อตกลงร่วมกันถึงคุณสมบัติในสายวิชาชีพเพ่ือให้มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานใน 7 สาขา ได้แก่ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม วิชาชีพส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย์และนักบัญชี 
และในระยะต่อไปจะเปิดในสาขาอ่ืนๆ รวมทั้งแรงงานกึ่งทักษะฝีมือด้วย ซึ่งจะมีผลท าให้ประเทศต้องมี
เกณฑ์ เพ่ือเป็นมาตรฐานในการประเมินความสามารถของแรงงานที่จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค
อาเซียน 

คุณภาพการจัดการศึกษา 
ที่ผ่านมาคุณภาพการศึกษายังไม่เป็นที่พอใจของสังคม เด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา

หลักของระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
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สังคมศาสตร์ ยังมีค่าเฉลี่ยต ่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งจากผลการสอบในปีการศึกษา 2553 พบว่าคะแนนเฉลี่ย ใน
ทุกระดับชั้นของวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ลดลงจากปีการศึกษา 2552 และมาตรฐาน
ความสามารถยังได้คะแนนต ่า ในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณและความคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวิชา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Trends in International Mathematics and Science Study: TIMSS) 
ในปี 2550 พบว่าประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ 441 คะแนนและวิชาวิทยาศาสตร์ 471 
คะแนน ตามล าดับ ซึ่งยังต ่ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ ซึ่งเป็นการประเมินทุก 4 ปี รวมทั้งผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของ The Programme for International 
Student Assessment (PISA) ที่ประเมินจากผู้ที่จบการศึกษาภาคบังคับหรือกลุ่มอายุ 15 ปี ก็พบว่า
คะแนนเฉลี่ยยังต ่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีความสามารถและสมรรถนะไม่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ในด้านการผลิตครู คณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถและมีปริมาณที่
เพียงพอ เนื่องจากนโยบายการจ ากัดอัตราก าลังคนภาครัฐ รวมทั้งการใช้มาตรการจูงใจให้ข้าราชการ
เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ท าให้สูญเสียอัตราครูไปจ านวนหนึ่ง อีกทั้งบัณฑิต     
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ บางส่วนที่จบการศึกษาแล้วไม่เป็นครู ครูสอนไม่ตรงวุฒิ และการขาดแคลนครูใน
บางพ้ืนที่ ท าให้เกิดความขาดแคลนครูในภาพรวม ในขณะที่ครูสายวิชาชีพส่วนมากขาดประสบการณ์ใน
สถานประกอบการ อีกทั้งครูยังมีภาระงานอ่ืนนอกเหนือจากภาระงานสอน ประกอบกับในด้านการคัดเลือก
บุคคลเข้าสู่วิชาชีพครู พบว่าผู้เลือกคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นอันดับท้ายๆ ส่วนการพัฒนาครูก็ยัง
ขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง และด้านสถานศึกษาพบว่า มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้เกณฑ์
มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของส านัก รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จากสภาพดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา 

ความทั่วถึงในการให้บริการการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ

โรงเรียน เพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีผู้ได้รับ
การศึกษาเพ่ิมจ านวนมากขึ้นในแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ให้กับเด็กก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการสามารถจัด
การศึกษาในระดับนี้ในระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2552 จ านวน 1,780,074 คน คิดเป็นร้อยละ 74.33 ของ
ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี (จ านวน 2,394,796 คน) เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ที่
ครอบคลุมถึงระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
มาตรา 49 ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรมความรู้ และ
ความสามารถขั้นพ้ืนฐานโดยเน้น การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะชีวิตและสามารถแก้ปัญหาได้ 
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ในปีการศึกษา 2552 สามารถจัดการศึกษาได้ จ านวน 9,934,295 คน คิดเป็นร้อยละ 92.29 ของประชากร
กลุ่มอายุ 6 – 17 ปี (จ านวน 10,764,131 คน) จ าแนกเป็นระดับประถมศึกษา จ านวน 5,138,475 คน คิด
เป็นร้อยละ 104 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 2,792,286 คน คิดเป็นร้อยละ 94.87 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 2,003,534 คน คิดเป็นร้อยละ 69.57 ตามล าดับ ทั้งนี้พบว่า การจัดการ
ศึกษาในระดับประถมศึกษาสามารถจัดได้มากกว่าจ านวนประชากรกลุ่มอายุ 6- 12 ปีที่มีอยู่เนื่องจากรัฐบาล
ได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้ารับการศึกษาได้ และแนวโน้มใน
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ จะเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเด็กไม่นิยมเรียนสาย
อาชีวศึกษา รวมทั้งค่านิยมของผู้ปกครอง ที่ปรารถนาให้ลูกเรียนต่อในสายสามัญจนจบปริญญาตรีเพ่ือให้
ท างานในสายอ่ืนและการที่ผู้ปกครองไม่ทราบความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา
เท่าท่ีควร 

ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จากปี
การศึกษา 2551 มีผู้เรียนอาชีวศึกษาจ านวน 776,718 คน และในปีการศึกษา 2552 มีจ านวน 750,750 
คน ซึ่งจะมีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับจ านวนผู้เรียนสายสามัญที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นและการผลิตก าลังแรงงาน
ระดับอาชีวศึกษาไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสถานประกอบการ รวมทั้งไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นยังไม่เพียงพอ ในขณะที่ระดับอุดมศึกษาคุณภาพของ
บัณฑิตอยู่ในระดับดี แต่ในภาพรวมยังไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ นอกจากนี้การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา
ของ QS Asian Universities Ranking เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียในปี 2011 
มีมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับใน 100 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 34 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 47 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 67 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 88 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
อันดับที่ 95 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในขณะเดียวกันจากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในระดับ
นานาชาติของ The Time Higher Education World University Rankings 2010 – 2011 ไม่มี
สถาบันอุดมศึกษาของไทยติดอันดับใน 200 อันดับแรก 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย อายุ 15 – 59 ปี พบว่า มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นทุกปี 
โดยในปี 2552 มีปีการศึกษาเฉลี่ย เท่ากับ 8.9 ปีและในปี 2553 เท่ากับ 9.0 ปี แต่ก็ยังต ่ากว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ในปี 2553 เท่ากับ 10.0 ปี เนื่องจากเด็กที่เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับมีการออกกลางคันมาก 
รวมถึงการให้บริการการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ยังไม่ทั่วถึง 

การใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ

ผลิต วิจัย และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยกองทุนมีหน้าที่ 3 เรื่องคือ 1) การ
ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network) เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ และนานาชาติ 2) ศูนย์สารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา (National Education Information system) เป็นศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้าน
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การศึกษา และ 3) ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Learning center) เพ่ือเป็นศูนย์กลางจัดเก็บ
เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ซึ่งในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และได้จัดท าแผนแม่บทกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ภายใต้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทั้งนี้ ต้องการให้พัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา หรือ 
ETV มาเป็นสถานีโทรทัศน์ทางการศึกษา ยกระดับรายการ Student Channel และ Teacher Channel 
ซึ่งในอนาคตอาจจะจัดห้องเรียนเชื่อมโยงกันทั่วโลก รวมถึง โครงการ Student Channel เปิดโอกาสให้
นักเรียน ได้เรียนรู้จากครูที่มีความรู้ความสามารถ เป็นการสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเด็กนักเรียน ใน
เมืองและชนบท และ โครงการ Thai Teacher TV เป็นรายการโทรทัศน์ส าหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียน การสอน แนวคิดในการบริหารจัดการและแก้ไข
ปัญหาการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ มีการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ( Inter University Network : 
Uni-Net) โดยเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่าง มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการศึกษา สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Uni-Net เพ่ือรองรับการศึกษาท้ังระบบ โดยสร้างโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทั่วประเทศเพ่ือเชื่อมโยงทั้ง 4 ภูมิภาค และการขยายโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

ปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์มากกว่าการ
น าเนื้อหาสาระในสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใช้ในการเรียน การสอน และการพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้
ความสามารถเพียงพอในการน าเทคโนโลยีมาใช้ ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ครูและนักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ด้วยตนเองน้อย ประกอบกับสถานศึกษามีจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับสื่อไม่เพียงพอ 
ล้าสมัย รวมทั้งครูยังไม่สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริงและ
ผู้เรียนไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบกับสถานศึกษา บางแห่งยังขาดสื่อที่ทันสมัย
และมีคุณภาพ ท าให้ไม่เพียงพอต่อการใช้เพื่อศึกษาค้นคว้า หาความรู้ด้วยตนเองของครูและผู้เรียน 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่การบริหารและจัดการ

การศึกษาของรัฐ การบริหารและจัดการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการบริหารและจัด
การศึกษาของเอกชน และในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) มีกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ได้แก่1) การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้
สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 2) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใส
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เป็นธรรมและมีระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 3) พัฒนาการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึ้น และ 5) 
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

จากผลการพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา ในด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากส่วนกลางสู่เขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา แม้จะได้มีการออกกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาแล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงานและ
จัดการศึกษาเท่าที่ควร ส่วนการ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พบว่า มีการถ่ายโอนสถานศึกษาไปองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 381 แห่ง การจัดการศึกษาของเอกชนยังไม่มีการขยายตัวเท่าที่ควร เนื่องจาก
นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐมีผลกระทบต่อการรับนักเรียน/ นักศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
ส่วนสถานประกอบการและสถาบันต่างๆ มีส่วนร่วมจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น แต่ยังมีสัดส่วนน้อยมาก อีกทั้งขาด
แรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการศึกษาและระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหา สารคาม พ.ศ. 2558-2561 
 

ปรัชญา 
 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพ่ือมหาชน 
 
พันธกิจ 
 1) จัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2) สร้างผลิตผลจากงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพ่ือสนับสนุน 
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และน าไปใช้ประโยชน์ตามความ 
เหมาะสม 
 3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือให้ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ 
อีสาน 
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วิสัยทัศน์ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1 ใน 10 ของประเทศ และได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชนอันดับ 1 ของ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุทธศาสตร์ 
 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ : 
  1) มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 
หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 10 มหาวิทยาลัยแรกของ 
ประเทศ จากการจัดอันดับของสถาบันหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ 
  2) มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือชุมชน อันดับ 1 ของภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นที่พ่ึงของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน ผ่านกระบวนการ 
บูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ยั่งยืน 
 
ค่านิยมองค์กร 
 TAKASILA 
 T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
 A = Accountability การได้รับการยอมรับ 
 K = Knowledge Based and Local Wisdom การใช้ความรู้เป็นพื้นฐานและสืบสานภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 
 A = Academic ความเป็นวิชาการ 
 S = Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง 
 I = Innovation นวัตกรรม 
 L = Learning Organization การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 A = Achievement การมุ่งสู่ความส าเร็จ 
 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัย 
ตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน  
ให้กับชุมชนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น 
มหาวิทยาลัยในระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

 
สถานการณ์และสภาพปัจจุบันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 
ภารกิจหลัก 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดการ
เรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ และการที่จะให้การด าเนินการตามภารกิจ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีทิศทาง เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพนั้น โรงเรียนจ าเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์
ที่เหมาะสม โดยพื้นฐานจากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ถูกต้อง รู้จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรสามารถประเมิน
โอกาสและภัยคุกคามท่ีองค์กรเผชิญหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตฯ จึงเป็นประเด็นส าคัญประการหนึ่ง โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะเป็นแผนแม่บทหลักระยะยาว ก าหนดทิศทางการด าเนินการของโรงเรียน เป็นแผน
แม่บทของการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา แผนงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม/โครงการ นอกจากนี้ยัง
เป็นเครื่องมือส าคัญในการก ากับติดตาม และประเมินผลการท างานภายใต้ระบบการสร้างตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน ตามระบบการบริหารงานสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการวัดผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือใช้
พัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างมีทิศทาง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
 
สภาพปัจจุบัน 

ที่ตั้ง 
อาคารเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่  ถนนท่าขอนยาง  - นาสี

นวล ต าบลขามเรียง  อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์  043-764636  โทรสาร 
043-764636  เว็บไซต์ www.satit.msu.ac.th 
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ตราสัญลักษณ์ 
 
     ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนใช้ตราเดียวกันกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ ตราโรจ

นากร มีองค์ประกอบเป็นรูปเสมา ภายในมีภาพหม้อน้ าและสัญลักษณ์ขององค์  
พระธาตุนาดูน ด้านล่างเป็น สุริยรังสีที่แผ่ขึ้นจากผ้าลายขิด ซึ่งอยู่เหนือค าขวัญเป็น

ภาษาบาลี  มีความหมายว่า  “ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพ่ือมหาชน”  มีวงกลมล้อมรอบสองชั้นภายในช่องว่าง
ของวงกลมมีชื่อ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม" และมีดอกไม้หกกลีบสองดอกอยู่
ตรงกันข้ามกัน 

ใบเสมา   หมายถึง    ภูมิปัญญา 
หม้อน้ า  หมายถึง    ความรู้อันเต็ม 
องค์พระธาตุนาดูน  หมายถึง คุณธรรม ความดี 
สุริยรังสี   หมายถึง    ความเจริญรุ่งเรือง 
ลายขิด   หมายถึง    เอกลักษณ์ของอีสาน 

วงกลมล้อมรอบและดอกไม้หกกลีบ หมายถึง โรงเรียนอันเป็นที่ท าให้เยาวชนของชาติมีความเจริญงอกงาม 
ความหมายโดยสรุป   เป็นโรงเรียนในภาคอีสาน ภายใต้การก ากับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่
เสริมสร้างพัฒนาโรงเรียนให้เกิด คุณธรรม ความรอบรู้ ภูมิปัญญาและความรุ่งเรือง ให้สมกับปรัชญาที่ว่า 
"วิชาการท่ีเต็มที่อยู่ในคนที่เต็มคน" 
 
สีประจ าโรงเรียน 
           เหลือง – เทา 
  สีเหลือง  หมายถึง  ความดี ความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์ 
  สีเทา  หมายถึง  ปัญญา 
 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นคูณ  หรือ  ราชพฤกษ์ 
 
ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ชื่อเดิมคือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นด้วยด าริของท่านอธิการบดี รศ .ดร ภาวิช   ทองโรจน์  จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 22 
มกราคม พ.ศ. 2540 โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิยาลัยมหาสารคาม   มีเป้าหมายหลักในการให้
สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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         ก่อนการก่อตั้งโรงเรียน มีคณะกรรมการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่ง
ประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการด าเนินการ และให้โรงเรียนสาธิตเป็นหน่วยงาน
หนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคามข้ึนตรงต่อส านักงานอธิการบดี 
         ในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนฯ ได้มีการปรับปรุงระเบียบโดยโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามที่เกิดขึ้นใหม่ มีการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกันและเป็นสากล จึงมีประกาศใช้ระเบียบ
ร่วมกันเรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดยแยกเป็น ฝ่ายประถม และ ฝ่าย
มัธยม อย่างชัดเจน 

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  เปิดด าเนินการสอนตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษา  ปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งหมด 1,652 คน มีบุคลากรทั้งหมด 136 คน 
สายวิชาการ 87 คน สายสนับสนุน 19 คน เจ้าหน้าที่ 30 คน และมีที่ท าการถาวรอยู่   ณ  ต าบลขามเรียง  
อ าเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม (ข้อมูลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558) 
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โครงสร้างการบริหาร 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 

 

อธิการบดี 

คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริการ 

 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 ฝ่ายกิจการนักเรียน 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
 ฝ่ายแผนและ 
ประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

- งานบริหารบุคคล 
- งานการเงินและ
บัญช ี
- งานธุรการและ 
สารบรรณ 
- งานพัสด ุ
- งาน
ประชาสัมพันธ ์
- งานยานยนต ์
- งานสมาคมศิษย์
เก่า 
- งานระบบ
สารสนเทศ 
- งานเลขานุการ 
และการประชุม 

- งานหลักสูตรและ
การสอน 
- กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
- งานส่งเสริม
วิชาการ 
- งานพัฒนาการ
เรียนการสอน 
- งานทะเบียนและ
วัดผล 
- งานแนะแนว 
และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- งานนวัตกรรม 
และสื่อการสอน 
- งานวิจยั 
 

- งานอาคารสถานท่ี 
และภูมิทัศน์ 
- งานโภชนาการ  
- งานพยาบาล 
 - งานห้องสมุด 
- งานโสต 
ทัศนูปกรณ ์
 - งานปฏิคม 
- งานตกแต่ง
สถานท่ี 

- งานวินัยนกัเรียน 
- งานส่งเสริม
คุณธรรมและ 
จริยธรรม 
- งานหอพัก 
- งานกิจกรรม
นักเรียน 
- งานนักศึกษาวิชา   
  ทหาร 
- งานกิจกรรมพิเศษ 

- งานแผน
ยุทธศาสตร์ 
- งานประกัน
คุณภาพ 
- งานงบประมาณ 
- งานจัดการความรู้ 
- งานจัดการความ
เสี่ยง 

-ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 
- งานวิเทศสัมพันธ ์
-งานโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 
(Gifted and SEM) 
- งานโครงการจัดต้ัง 
(วมว) 
- งานโครงการ
โรงเรียนเตรียมอุดม
ดนตร ี
- งานสมาคมศิษย์
เก่า 
- งานกีฬาสาธิต
สามัคค ี
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
(SWOT Analysis) 

 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายร่วมกับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. นักเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  ท าให้ตื่นตัว

ตลอดเวลา 
3. ครูมีทักษะในด้าน ICT เป็นอย่างดี 
4. นักเรียนส่วนใหญ่มาจากพ้ืนฐานครอบครัวที่

เป็นข้าราชการและประกอบธุรกิจ มีรายได้มั่นคง 
5. มีการสอนภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลาย 

เช่น ภาษาฝรั่งเศส จีน  ญี่ปุ่น 
6. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนโดย

การติดตามประเมินผลโรงเรียนอยู่เสมอ ท าให้
สามารถแก้ไขข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ ได้ทันท่วงที 

7. ค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนมีสูง 
8. เป็นโรงเรียนปราศจากยาเสพติด 

1. อาจารย์ขาดความม่ันคงในอาชีพ ยังเกิด
ปัญหาการลาออกโดยตลอด 

2. บุคลากรมีการลาออกเพ่ือไปบรรจุเป็น
ข้าราชการ ท าให้ต้องสรรหาบุคลากรมาทดแทน 
    3. การแข่งขันภายนอกส่งผลให้โรงเรียนต้องเร่ง
พัฒนาหรือปรับปรุง เพ่ือเข้าสู่การแข่งขัน 

4. ผู้ปกครองบางส่วนคาดหวังสูง และมีข้อ
เรียกร้องมากเกินกว่าที่จะปฏิบัติได้ 

5. ค่านิยมของนักเรียนเกิดการเลียนแบบที่ไม่
เหมาะสม 

6. มีแหล่งบันเทิงใกล้สถานศึกษา และแหล่ง
อบายมุขอยู่ในเขตรอบมหาวิทยาลัย 

7. ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การ
ประสานงานกับหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย 
   8. รายได้ของโรงเรียนถูกคุกคามโดยนโยบาย
มหาวิทยาลัย 
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จุดแข็ง ( Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. บุคลากรอยู่ในวัยหนุ่มสาวช่องว่างระหว่างวัย

ของผู้เรียนและผู้สอนน้อย ท าให้นักเรียนกล้า
ปรึกษาได้ทุกด้าน และสามารถพัฒนาเอกลักษณ์
ของนักเรียนให้ปรากฏ 

2. บุคลากรสอนตรงตามวุฒิและความถนัด 
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะเด่นที่สามารถพัฒนา

ให ้ กล้าคิด กล้าท า และกล้าน า  
4. มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ

ของตนเองอย่างเต็มที่ 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมของผู้เรียน 
6. มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 
7. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความสามารถ

และความถนัดตามศักยภาพของผู้เรียน 
8. มีการจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

ในโรงเรียนและชุมชน 
9. มีการส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับโอกาสใน

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
10. มีหอพักท าให้ผู้ปกครองในจังหวัดรอบ

ปริมณฑลสนใจ 
11. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนมาใช้

ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
12. ส่งเสริมการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียน และการ

จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีความเหมาะสม 
   13. ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   

1. บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจ  ไม่ได้รับการ
สนับสนุนโดยงบแผ่นดิน  

2. บุคลากรขาดการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 

3. การสื่อสารภายในองค์กรขาดความเชื่อมโยง 
ในการประสานข้อมูลภายในของบุคลากร 

4. ห้องสมุดคับแคบ หนังสือ สื่อต่าง ๆ มีจ านวน
น้อย การให้บริการจึงไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

5. โรงเรียนมีอุปกรณ์ สื่อการสอนมีไม่เพียงพอ ที่
มีอยู่อยู่ในสภาพใช้งานมานานต้องซ่อมแซมเป็น
ส่วนใหญ่ 

6. ครูมีภาระงานสอนมาก และมีภาระงานอ่ืน
เช่น งานหอพัก  งานวินัย  งานทะเบียน งาน
ประกัน  งานพยาบาล ฯลฯ ท าให้พัฒนาตนเองได้
น้อยลง 

7. งานวิจัยยังอยู่ในอัตราส่วนที่น้อย 
8  การมีส่วนร่วมในชุมชนยังมีน้อย 
9. หอพักมีสภาพไม่เหมาะสม แออัด  ร้อน ไม่

เป็นสัดส่วนท าให้นักเรียนไม่มีสมาธิในการอ่าน
หนังสือ 
 

 
 จากข้อมูลที่น าเสนอทั้งหมด ได้น ามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พ.ศ. 2558 – 2560 ที่จะได้น าเสนอในส่วนที่ 2 ต่อไป 
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ส่วนที ่2 

วิสัยทัศน์/กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)  

พ.ศ. 2558-2560 
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วิสัยทัศน์ พันธะกิจ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินงาน 
 
ปรัชญา  
   “วิชาการทีเต็มที่ อยู่ในคนที่เต็มคน” 
 
อัตลักษณ์    

 กล้าคิด กล้าท า กล้าน า มีคุณธรรม มีจิตอาสา 
 
วิสัยทัศน์ 

 “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นสถาบันการศึกษาแห่งภูมิปัญญา เป็น
ต้นแบบ ด้านการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
สามารถแสวงหาองค์ความรู้สู่สากล”  
 
 ค าอธิบายวิสัยทัศน์ : การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เป็นต้นแบบ มีรูปแบบในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถ อย่างสร้างสรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย..... ส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนทุกกลุ่มให้เต็มศักยภาพ 

 
พันธกิจ 

  1) เป็นสถาบันต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล 

  2) พัฒนากระบวนการคิด เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแสวงหาความรู้ 
  3) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  
 4) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  5) พัฒนาสถาบันให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา เพ่ือบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

ยุทธศาสตร์ 
  1) การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  2) จัดหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  3) พัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนน าไปสู่การแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
  5) การพัฒนาการให้บริการแก่ชุมชน ท้องถิ่นและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
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วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และยุทธศาสตร์ ได้ท าการปรับปรุงจากแนวทางเดิมเมื่อ พ.ศ. 2553 เป็นกรอบใน
การจัดท ายุทธศาสตร์ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย  วัตถุประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ 
STRATEGY MAP โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ตารางแสดงยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ กิจกรรมโครงการที่จะด าเนินการจัดท า เพ่ือให้กลยุทธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGY MAP โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 

จัดการเรียนการสอนที่มี 
คุณภาพและมาตรฐาน 

วิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน 

การบริการวิชาการ ด ารงศิลปวัฒนธรรม 

มีทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพรับการเปลี่ยนแปลง 

มีระบบสารสนเทศท่ี
มีประสิทธิภาพ 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมี
จิตส านึกในบทบาทหน้าท่ี 

พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแสดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรยีนการสอน 

นักเรียนมีคณุภาพพึงประสงค ์

ผลการสอบเข้าอดุมศึกษา 

ผลประกันคณุภาพเทียบสากล 

การสอนมีคณุภาพ คุณภาพ 
การให้บริการ 

 

การพัฒนา
องค์กร 

 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัต ิ
ราชการ 

วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

วิจัยเพื่อใช้ประโยชน ์

 

วิจัยสถาบัน 

 

ถ่ายทอดองก์ความรู้สู่ รร.เครือข่าย 

ความร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ผลงานศลิปวัฒนธรรมกับ
ชุมชน 

บริการงานวิจัยแก่โรงเรยีน
เครือข่าย 

พัฒนานักเรียน 

สร้างเครือข่ายร่วมมือ 

ทรัพยากรการเรียนการสอน 

ศึกษากระบวนการเรียนการสอน 

พัฒนางานวิจยั ทรัพยากรวิจัย 

พัฒนาบุคลากร 
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ตารางท่ี 1 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์ 

เพื่อพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ 
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางและได้
มาตรฐาน 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาทีส่อดคล้องกับหลักสูตรแกน 
กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. มีหลักสูตรพิเศษส าหรับนักเรียนเพ่ือเน้นศักยภาพ 
3. มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
4. มีสาระการเรียนรู้ที่บูรณาการการเรียนรู้ระดับสากล 
ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ครอบคลุม
กับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน 
5.มีกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 

1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. มีการวิเคราะห์ ประเมินผล ติดตามผลและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
3. สนับสนุนให้องค์กร ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 
4. มีการพัฒนา/ อบรมครูเกี่ยวการการวางแผนการสอน การ
จัดการเรียนการสอน และการวัดผลตามหลักสูตร 
 

 2. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ 
มีประสบการณ์เต็มตามศักยภาพ 
และมีการบริหารจัดกระบวนการ

1. มีการพัฒนา/ อบรมครูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่
เหมาะสม 

1. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. จัดหาทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
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เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 

3. มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
4. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว 
และสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ 
5. มีการจัดและใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานที่ใน
โรงเรียนอย่างคุ้มค่า  

สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม 
4. มีสื่อธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้   
5. มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงสื่อการเรียนการสอนจาก
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น และมีสื่อภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 3. โรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพและ
ความเข้มแข็งทางวิชาการแก่
นักเรียนทุกระดับ 

1. มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาพัฒนานักเรียน
อย่างสม่ าเสมอ ประสานงานร่วมมือกับบุคคล/ชุมชน/
องค์กรเอกชน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักเรียนกับสถานศึกษา
ต่างประเทศ 
2. สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
3. มีการประเมินศักยภาพของผู้เรียนตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ภาวะกลุ่มเสี่ยง ความประพฤติและ
พฤติกรรม และความสนใจในการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 
4. มีการใช้วิธีการ เครื่องมือวัดผล/ ประเมินผลที่
หลากหลาย เหมาะสมกับสาระ และจุดประสงค์การ

1. พัฒนาความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันทางการศึกษา
ทั้งภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
2. จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
3. จัดโครงการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนต่ า 
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เรียนรู้ 

 4 โรงเรียนมุ่งพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้มี
ความสมดุลทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความดีงาม จิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม 
 

1. มีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการทางภาษา/ 
วิทยาศาสตร์ และสถานที่เพียงพอและเหมาะสม จัดให้มี
บรรยากาศน่าดู น่าอยู่ น่าเรียนตามสภาพบริบทของ
สถานศึกษา 
2. มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม
ความสนใจ 
3. จัดกิจกรรมบริการสุขอนามัย  อาหารกลางวัน  
อาหารเสริม  กีฬา  นันทนาการ 
4. มีระบบงานการก ากับติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
5. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
6. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการประหยัด รักการออม 

1. จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความถนัด.  
3. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและสมรรถภาพของผู้เรียน 
4. จัดโครงสร้างระบบการด าเนินงานดูแล   ช่วยเหลือนักเรียนที่
มีข้ันตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการที่มีคุณภาพ และมีหลักฐาน
การท างานที่สร้างสรรค์ ติดตามตรวจสอบและประเมินได้ 
5. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมรายสัปดาห์
(เช้าธรรมะเดลิเวอรี่เย็นท าวัตรฟื้นฟูวินัยนักเรียน)/สนับสนุน
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะสร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนท าความดี(ตามนโยบายคัดเลือกด้านคุณธรรม) 
6. จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการประหยัด มี
นิสัยรักออม(ธนาคารโรงเรียน) 
 

 5 ประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2. ผลิตหรือหาสื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 

1. พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ประเมินและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
3. กระตุ้นให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
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2. จัดหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.1 มุ่งพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร 
1.จัดให้มีการคัดเลือกบุคลากรตามเกณฑ์การรับบุคลากร
อย่างมีส่วนร่วม 
2. จัดท ามาตรฐานของบุคลากร 
3. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
4. มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 
5. มีการส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อ  อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 
6. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ปีละ 
2 ครั้ง /ปี/คน 
7.พัฒนาบุคลากรให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 

1. มีการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
2. มีเกณฑ์การรับบุคลากรชัดเจน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในการศึกษาต่อ 
4. ส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอน 
5. ครูมีบทบาทในฐานะผู้อ านวยความสะดวก จัดการและ
ประสานงานในการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมการผลิตเอกสารค าสอน ต าราทางวิชาการ 
7. เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่บุคลากรทุกด้าน 
8. จัดท าแผนความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
9. มีการส่งเสริมให้บุคลากรในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

3. พัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

โรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล 
1. มีโครงสร้างและข้ันตอนการบริหารที่ชัดเจน  
2. มีค าสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่ตามโครงสร้างชัดเจน 
และครบกระบวนการประกันคุณภาพ 
3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
4. มีแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้อง
กับทิศทางการบริหาร 
2. จัดให้มีการประชุมบุคลากรอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากร 
3. จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะยาว และประจ าปีแบบมีส่วน
ร่วม และน าเสนอแผนต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
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ภาระงาน มีการนิเทศติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงาน ที่ก าหนด น าผล
การประเมินมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
5. บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ครู บุคลากร และ
คณะกรรมการอ านวยการให้ความร่วมมือในการบริหาร
ตามบทบาทที่ชัดเจน 

6. มีวิธีการติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพชัดเจนและ
หลากหลายวิธี 
7. ใช้การประเมินแบบมีส่วนร่วมหลายฝ่ายและมี
แหล่งที่มาของข้อมูลน่าเชื่อถือ 
8. มีการจัดท ารายงานประจ าปี  
9. มีการน าข้อมูลจากการตรวจและประเมินผลมาใช้
พัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามก าหนดการในแต่
ละวงรอบตามกรอบของมหาวิทยาลัย และแจ้งให้บุคลากร
ทราบเกณฑ์ในการประเมินผล โดยจัดท าแบบมีส่วนร่วม 
5. จัดท าและเสนอแผนในการพัฒนาโรงเรียนฯทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวต่อคณะกรรมการอ านวยการ 
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียน บุคลากร ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่าและชุมชน มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนฯ 
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

 3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

1. จัดท าฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการตัดสินใจ 
2. จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ 
3. มีระบบการบริหารงบประมาณ สามารถตรวจสอบรายรับ 
รายจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ 
 3.3 พัฒนาระบบกายภาพและ

สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
 

1. มีแผนงานและโครงการบริหารจัดการอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.  มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ภูมิทัศน์  แหล่ง
เรียนรู้  สภาพแวดล้อมสะอาด  ร่มรื่นสวยงาม  
เหมาะสมและเอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน   

1. ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
2. มีแผนงาน/โครงการงานอาคารสถานที่ ก าหนดแนวทางวาง
แผนการบริหารจัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม บ ารุง  ดูแล   
พัฒนาอาคารสถานที่และสถานที่แวดล้อมให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้มั่นคงปลอดภัย  สวยงาม ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคาร
สถานที่ 
3. จัดให้มีระบบบริหารจัดการขยะ  และของเสียจากโรงเรียน
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

4. วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้น าไปสู่การแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
 4.1 พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนและเพ่ือ
พัฒนาสถาบัน 
 

1. ก าหนดและให้ความรู้แก่บุคลากรเพ่ือพัฒนางานวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมให้บุคลาการ ศึกษาค้นคว้าและวิจัยให้มากขึ้น 
โดยการสนับสนุนงบประมาณและจัดหาเครื่องมือเฉพาะ
ทางท่ีต้องการ 
3. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการเผยแพร่งานวิจัยในแหล่ง
เผยแพร่ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4. มีการก าหนดหัวข้อในการวิจัยตามความต้องการของ
สถานศึกษา 

1. จัดงบประมาณ  เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนให้กับ
อาจารย์ 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลการวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัย 
3. ใช้ผลงานวิจัยในการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการผลิตผลงานวิจัย 
5. ร่วมมือกับองค์กรที่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อจัดท างานวิจัย
สถาบัน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ 
5. พัฒนาการให้บริการแก่ชุมชน ท้องถิ่นและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 

 5.1  การบริการทางวิชาการโดย
ถ่ายทอดองค์ความรู้และ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

 1. สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะและ
องค์กรภาครัฐและเอกชนในการบริการวิชาการ 
2. ส่งเสริมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ เน้นการ
ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น  
2. จัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเพ่ือเป็นศูนย์กลางการ
เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ  

 5.2 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ปกป้องและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคฯ 

1. ให้มีแผนงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. ก าหนดนโยบาย และทิศทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้อง และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 2 ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์/ผลผลิต โครงการและกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์/ผลผลิต – โครงการ – กิจกรรม  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม แนวทาง/แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

(1.1.1) จัดท าหลักสูตรสถาน 
ศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้
มีมาตรฐาน 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
2.โครงการจัดเรียนสอนเสริมการพัฒนาวิชาการเฉพาะทาง  
3.โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ O-Net, A-Net 
4.โครงการคลังข้อสอบและข้อสอบเข้าศึกษาต่อและการ
แข่งขันทุกระดับ 

- ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ส ารวจผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
แต่งตั้ง 
- ส ารวจความถนัด
เฉพาะของนักเรียนแยก
ตามสาขาท่ีสนใจและ
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ด าเนินการจัดติว
ช่วงเวลาว่าง 
- ให้อาจารย์ผู้สอนหา
แนวข้อสอบและ
รวบรวมข้อสอบส่งฝ่าย
สารสนเทศ 
- ฝ่ายแนะแนวให้
นักเรียนฝึกท าข้อสอบ
จากฝ่ายสารสนเทศ 

- หัวหน้ากลุ่มสาระ
ฯ  
 
- ฝ่ายส่งเสริม
วิชาการ และ
อาจารย์แนะแนว 
 
 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระ
ฯ , อาจารย์ผู้สอน  
, ฝ่ายสารสนเทศ , 
อาจารย์แนะแนว 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม แนวทาง/แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
(1.1.2) มีการวิเคราะห์ 
ประเมินผล ติดตามผลและ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

มีหลักสูตรที่มีมาตรฐาน 
สากล 

1.การประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรต่างๆ 
  
2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- มีแบบประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา 

- ให้พิจารณาหลักสูตร
ของแต่ละกลุ่มสาระ
ฯ 

- ฝ่ายหลักสูตร 
 

- ฝ่ายหลักสูตร 

(1.1.3) สนับสนุนให้องค์กร 
ชุมชน และท้องถิ่น มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

มีการพัฒนาหลักสูตรแบบ
มีส่วนร่วม 

1.โครงการประเมินหลักสูตรทุก 3 ปี 
2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรตาม
ความต้องการท้องถิ่น 

- ให้มีการพิจารณา
หลักสูตรแต่ละกลุ่ม
สาระฯ ทุกปี 
- ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
เพ่ือน ามารวมเล่มเป็น
หลักสูตรท้องถิ่น 

- ฝ่ายหลักสูตร 
- หัวหน้ากลุ่มสาระ
ฯ 
- ฝ่ายหลักสูตร 
- หัวหน้ากลุ่มสาระ
ฯ 

(1.1.4)  มีการพัฒนา/ อบรม
ครูเก่ียวกับการวางแผนการ
สอน การจัดการเรียนการ
สอน และการวัดผลตาม
หลักสูตร 

มีสาระการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการที่บูรณาการ
การเรียนรู้ทุกระดับ 

1. โครงการจัดท ามาตรฐานทางวิชาการ 
2. โครงการบูรณาการกิจกรรมของนักเรียนทุกกลุ่มสาระ 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานทางวิชาการ 
4. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
 

- จัดท าแบบประเมิน
คุณภาพการสอนของ
อาจารย์ 
- ด าเนินการผนวก
โครงการของแต่ละกลุ่ม
สาระฯ เข้ากัน 
- จัดอบรมมาตรฐาน

- ฝ่ายส่งเสริม
วิชาการ 
 
- หัวหน้ากลุ่มสาระ
ฯ 
 
- ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม แนวทาง/แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ทางวิชาการ (น้องใหม่
อบรมการวัดผล 
ประเมินผล) 

(1.2.1) มีกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มีการพัฒนา/ อบรมครู
เกี่ยวกับกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของ
นักเรียน  
2. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์นักเรียน
โครงการ SEM  
3. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการนักเรียนโครงการ SEM  
4. โครงการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
5. โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่าย
ภาษาและกิจกรรมสร้างสรรค์  
6. โครงการ Learning with No Borders  
7. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน  
8. โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นักเรียน
ชั้น ม.ต้น  
9. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT  
10.โครงการฝึกอบรมเทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

- ให้แต่ละกลุ่มสาระฯ 
เตรียมนักเรียนเข้าสู่
การแข่งขัน 
- ด าเนินการจัดท า
โครงการตามที่ก าหนด 

- หัวหน้ากลุ่มสาระ
ฯ 
 
- หัวหน้าโครงการ  



                                                                                                                                   34 
แผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม) พ.ศ. 2558-2560 

 Dmsu-Strategy Plan 2015 – 2017 _ 34 

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม แนวทาง/แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
(1.2.2) จัดหาทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน  
สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีอาคารสถานที่
เหมาะสม และ มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด 
พ้ืนที่สีเขียวและสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพียงพอ 

1.โครงการจัดท าผังแม่บท 
2.โครงการบูรณาการจัดภูมิทัศน์สร้างแหล่งเรียนรู้จากทุก
กลุ่มสาระฯ 
3.โครงการห้องสมุด 
 - โครงการสุดยอดนักอ่าน 
 - โครงการประกวดห้องสมุดดีเด่นประจ าปี 
 - กิจกรรมลานนักอ่าน และแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด 
 - โครงการร้อยรู้รอบโรงเรียน 
4.โครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ 
  - โครงการสวนสุขภาพและศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน 
ตามแนวพระราชด าริ 
  - โครงการสวนเกษตรอินทรีย์สาร (พืชผักปลอดสารพิษ)  
  - โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (ปุ๋ยหมักชีวภาพ) 
  - โครงการธนาคารขยะ 
  - อาคารลานกีฬา 

- จัดท าโครงการผัง
แม่บทโรงเรียน ปี 
2558 – 2560 
- จัดท าโครงการ แหล่ง
เรียนรู้ของกลุ่มสาระ  
เช่น สวนวรรณคดี กลุ่ม
สาระภาษาไทย  สวน
พฤกษศาสตร์  กลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์  
เป็นต้น 
- จัดท าโครงการ
ประจ าปี 2558 – 
2560 ก าหนดแผนการ
ด าเนินกิจกรรม
โครงการ 
- ก าหนดระยะเวลาการ
จัดด าเนินกิจกรรม
โครงการและแนวทาง
ในการสรุปประเมินผล-

ฝ่ายบริการ 
 
 
อ. อุเทน +อ.วงศ์
เดือน +  8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 
 
 
 
อ. รัชนี + อ.วิทะ
กร งานห้องสมุด
โรงเรียน 
 
 
อ. วิทะกร +อ.วงศ์
เดือน+ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
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- จัดท าโครงป้าย
ส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน ปี 2558-
2560 

(1.2.3) จัดกิจกรรมการเรียน 
รู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและสังคม 
 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 

1. โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ  
2. โครงการเรียนเตรียมความพร้อม  
3. โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม  
4. การพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์โรงเรียน  
5. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน  
6. โครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม. 1 
7. โครงการค่ายอบรมพัฒนาจิตและเจริญปัญญา  
8. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาทหาร  
9. การประเมินศักยภาพของผู้เรียนตามผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ภาวะกลุ่มเสี่ยง ความประพฤติและพฤติกรรม และ
ความสนใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  

- จัดทดสอบความเป็น
เลิศทางวิชาการ ในวิชาที่
ต้องการจัด (พร้อมกัน
ครั้งเดียว) 
- จัดสอนเตรียมความ
พร้อมนักเรียน ม.1 และ 
ม.4 
- จัดสอนเสริมเด็กอ่อน 
ม.1 - ม.5 
- จัดติวและเตรียมความ
พร้อมเด็กตามความ
สนใจในการศึกษาต่อ 

- ฝ่ายส่งเสริม
วิชาการ และ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
- ฝ่ายส่งเสริม

วิชาการ 
- ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
- ฝ่ายกิจการ
นักเรียนและฝ่าย
พัฒนาผู้เรียน 

(1.2.4) มีสื่อธรรมชาติ สื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ที่
เหมาะสมและเอ้ือต่อการ

จัดให้มีและใช้สื่อสาร
สนเทศในการเรียนการ
สอน 

1. โครงการจัดท าระบบสารสนเทศการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
2. การท าระบบคลังข้อสอบ 
3. โครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมสื่อสารการเรียนรู้ 

 ฝ่ายบริหาร 
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เรียนรู้  
(1.2.5) มีการแลกเปลี่ยนหรือ
เชื่อมโยงสื่อการเรียนการ
สอนจากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น และมีสื่อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มีการจัดและใช้แหล่ง
เรียนรู้ในและนอกสถานที่
ในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า 

1. โครงการบูรณาการสร้างสื่อเรียนรู้นอกห้องเรียนของทุก
กลุ่มสาระ  
2. โครงการ SEM Tour MSU  
3. โครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
4. โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน  
5. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
6. โครงการศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้าน
ดอนมัน จ.มหาสารคาม  
7. โครงการทัศนาโลกสุนทรีย์  
8. โครงการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดกระบวนการเรียนรู้  
9. โครงการทัศนศึกษาเรียนฟรี 15 ปี  
10.โครงการเตรียมความรู้สู่ระดับเตรียมอุดมศึกษา  

- แต่ละกลุ่มสาระฯ 
ร่วมกันบูรณาการสื่อ
การสอน 
- ด าเนินการจัดท า
โครงการตามที่ก าหนด 

- หัวหน้ากลุ่มสาระ
ฯ 
- หัวหน้า

โครงการฯ 
- ฝ่ายบริหาร 

(1.3.1) พัฒนาความร่วมมือ
ทางการศึกษากับสถาบันทาง
การศึกษาท้ังภาครัฐ เอกชน 
ทั้งในและต่างประเทศ 
 

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษากับ
ทุกภาคส่วน 

1.โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียน  
2.โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ  
3.โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์โดยองค์กรทาง
วิทยาศาสตร์  

 ฝ่ายบริหาร 
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(1.3.2) จัดโครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนที่มีความ 
สามารถพิเศษ  
 

ส่งเสริมตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 

1.อุดหนุนการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสู่การแข่งขัน  
2. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนโครงการ SEM  
3. โครงการค่ายเพ่ิมพูนศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
4. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์นักเรียน
โครงการ SEM 
5. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 

- ให้แต่ละกลุ่มสาระฯ 
เตรียมนักเรียนเข้าสู่
การแข่งขัน 
- ด าเนินการจัดท า
โครงการตามที่ก าหนด 

- หัวหน้ากลุ่มสาระ
ฯ  

- หัวหน้าโครงการ 

 จัดโครงการตามศักยภาพ
และความถนัดความ
ต้องการศึกษาต่อของ
ผู้เรียน 

1.โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะ
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วอุดมศึกษา 
3.โครงการเตรียมความรู้สู่ระดับเตรียมอุดมศึกษา 
4. โครงการเสริมความรู้คู่คุณธรรม 

- ส ารวจความถนัด
เฉพาะของนักเรียนแยก
ตามสาขาท่ีสนใจและ
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ด าเนินการจัดติว
ช่วงเวลาว่าง 

- ฝ่ายส่งเสริม
วิชาการและฝ่าย
แนะแนว 

(1.3.3) จัดโครงการพัฒนา
และช่วยเหลือผู้เรียนตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
ศักยภาพแบ่งกลุ่มตามผล
การเรียน 

1.โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา EQ 
2.โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม  
3.โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน   
4.โครงการศึกษาดูงานส าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนก้าวหน้า 

- วัด EQ นักเรียน และ
จัดอบรมส าหรับ
นักเรียนที่ EQ ต่ า 
- จัดค่ายอบรมส าหรับ
นักเรียนที่มีผลการเรียน
ต่ า 

- ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน 
- ฝ่ายส่งเสริม
วิชาการ 
 
- อาจารย์ที่
ปรึกษา/อาจารย์
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- ให้นักเรียนที่เรียนเก่ง
ช่วยนักเรียนอ่อน 
- ด าเนินการจัดท า
โครงการตามที่ก าหนด 

ประจ าวิชา 
- ฝ่ายส่งเสริม
วิชาการ 

(1.4.1) จัดสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

1. โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ  
2. โครงการสวนสุขภาพ 
3. โครงการสวนเกษตรอินทรีย์สาร (พืชผักปลอดสารพิษ)  
4.โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (ปุ๋ยหมักชีวภาพ) 
5. โครงการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ตามแนว
พระราชด าริ 

- จัดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือการช่วยสอนใน
ห้องเรียนให้มีความ
พร้อมใช้ ปี 2558-
2560 
- จัดด าเนินโครงการ
จัดท าสวนสุขภาพ 
- จัดท าโครงการ,
ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานกิจกรรม
โครงการก าหนด
ระยะเวลาการจัด
ด าเนินกิจกรรม
โครงการและแนวทาง
ในการสรุปประเมินผล 

- อ.สิทธิพงษ์+อ.
วงศ์เดือน 
- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 
- กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ 
- กลุ่มสาระวิทย์ 
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- จัดท าโครงการ,
ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานกิจกรรม
โครงการก าหนด
ระยะเวลาการจัด
ด าเนินกิจกรรม
โครงการและแนวทาง
ในการสรุปประเมินผล 
- จัดท าโครงการ,
ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานกิจกรรม
โครงการก าหนด
ระยะเวลาการจัด
ด าเนินกิจกรรม
โครงการและแนวทาง
ในการสรุปประเมินผล 

(1.4.4) จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพและสมรรถภาพของ
ผู้เรียน 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุขภาพดีมีน้ าหนักส่วนสูง
และสมรรถภาพทางกาย

1.การรณรงค์ลด BMI เพ่ือสุขภาพ  
2. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 

จัดท าโครงการ,ก าหนด
แผนการด าเนินงาน
กิจกรรมโครงการ

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาฯ+
กลุ่มสาระการ
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ตามเกณฑ์ ก าหนดระยะเวลาการ 

- จัดด าเนินกิจกรรม
โครงการและแนวทาง
ในการสรุปประเมินผล
จัดท าโครงการ,ก าหนด
แผนการด าเนินงาน
กิจกรรมโครงการ
ก าหนดระยะเวลาการ 

เรียนรู้การงาน
อาชีพฯ 
 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาฯ 

(1.4.2) จัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนตามความ
ถนัด 

 1. โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการศึกษาต่อและการ
เข้าแข่งขันทุกระดับ  
2. โครงการสอบวัดระดับทางภาษา  
3.โครงการ พัฒนานักเรียน โดยสภานักเรียน  
 

- ส ารวจความถนัด
เฉพาะของนักเรียนแยก
ตามสาขาท่ีสนใจและ
ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ด าเนินการจัดติว 
- ทดสอบวัดระดับทาง
ภาษาส าหรับ ม.6 

- ฝ่ายส่งเสริม
วิชาการและฝ่าย
แนะแนว 
- ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน
และมีสุนทรียภาพ 

1.โครงการกีฬาภายใน  
2.โครงการขยับวันละนิดพิชิตโรคภัย   
3. โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี  
4. โครงการนิทรรศการศิลปะ  

- ด าเนินการจัดท า
โครงการตามที่ก าหนด 

- หัวหน้าโครงการ 
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5. โครงการบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพ่ี  
6. โครงการกิจกรรมสานรักสานสัมพันธ์วันเปิดหอ  
7. โครงการวันไหว้ครู  
8. โครงการวันแม่  
9. โครงการวันพ่อ  
10. โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี  
11.กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี 

(1.4.3) สนับสนุนกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์และจิต
สาธารณะ 
 

 1.การร่วมกิจกรรมท าบุญถวายวัด  
2.การรับเสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
3.โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน   
4.โครงการค่ายสาธิตจิตอาสา (ค่ายสาธิตร่วมใจต้านภัยหนาว) 
5. โครงการพัฒนานักเรียนโดยคณะกรรมการนักเรียน 

-นักเรียนรวบรวมปัจจัย
ท าบุญและร่วมกิจกรรม
ตามวาระ 
-จัดการฝึกซ้อม
คัดเลือกนักเรียนเพ่ือ
เข้าร่วมในพิธี 
-จัดโครงการน า
นักเรียนร่วมพัฒนา
พ้ืนที่ภายในบริเวณ
โรงเรียน 
-จัดกิจกรรมค่ายสาธิต
จิตอาสา (ค่ายสาธิต

หัวหน้างานส่งเสริม
ฯ 
 
หัวหน้ากิจกรรม
พิเศษ 
 
-หัวหน้ากิจกรรม
นักเรียน 
 
 
-หัวหน้ากิจกรรม
นักเรียน 
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ร่วมใจต้านภัยหนาว 
-เป็นที่ปรึกษาแก่
คณะกรรมการนักเรียน
ในการจัดโครงการ
พัฒนานักเรียนโดย
คณะกรรมการนักเรียน 

 
-หัวหน้าพัฒนา
ผู้เรียน 
 

 นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงโทษของสารเสพ
ติดและไม่ไปเกี่ยวข้องกับ
สิ่งเสพติด 

1. กิจกรรมตรวจสารเสพติดประจ าปี (3D) 
 

-ด าเนินการตรวจสาร
เสพติดกับนักเรียนทุกคน 

วินัย/วินัยสายชั้น 

 ผู้เรียนมีความรู้และคุณ 
สมบัติตามนโยบาย 3 ดี 

1.โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมม.1 (3D) 
2. โครงการเลือกตั้งกรรมการนักเรียนประจ าปี (3D)  

-จัดโครงการค่าย
คุณธรรมจริยธรรมม.1 
(3D) 
-จัดโครงการเลือกตั้ง
กรรมการนักเรียน
ประจ าปี (3D) 
 

วินัย/วินัยสายชั้น 
ม.1 
 
กิจกรรมนักเรียน/
วินัยสายชั้น ม.5 

(2.2.3) ส่งเสริมการผลิต
เอกสารค าสอน ต าราทาง

 1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารค าสอนและ
การเขียนต ารา 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติ 
การการเขียนเอกสาร

- ฝ่ายวิชาการ 
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วิชาการ 
 

2.โครงการส่งเสริมการผลิตเอกสารค าสอนและต าราที่มี
คุณภาพ 

ค าสอนและการเขียน
ต ารา 
- อบรมอาจารย์
เกี่ยวกับหลักในการ
เขียนเอกสารค าสอน
และต ารา 

 
 
- ฝ่ายวิชาการ 
 

(2.3.1) ส่งเสริมให้อาจารย์มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
2. โครงการส่งเสริมทุนวิจัย/การผลิตเอกสารการสอน 

- ด าเนินการตีพิมพ์
เอกสาร/วารสารก่อน
เสนอการเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการ 
- สนับสนุนให้อาจารย์
ทุกท่านเสนอขอทุนวิจัย 

- ฝ่ายวิชาการ 
 
 
 
- ฝ่ายวิจัย 

(3.1.1). ก าหนดนโยบายและ
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้
สอดคล้องกับทิศทางการ
บริหาร 

  3.1.1 มีกระบวนการ 
พัฒนาแผน  
 
 
 

1.โครงการทบทวนกลยุทธ์โรงเรียน 
2.กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ 
3.กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าอบรมฝ่ายบริหาร 
 

 ฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 

(3.1.2) จัดให้มีการประชุม
บุคลากรอย่างน้อยภาคเรียน

  3.1.2 มีการพัฒนาสถาบัน
สู่สากล  

1.โครงการอบรมการความเข้าใจเรื่องความเสี่ยง   
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม แนวทาง/แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ละ 2 ครั้ง เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
บุคลากร 

3.1.3 มีการพัฒนาภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารทุกระดับ
ของสถาบัน  
3.1.4 วัดความส าเร็จของ
การน าระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ
บริหารการศึกษา  
3.1.5  ประสิทธิผลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการ
บริหารโดยใช้สถาน 
ศึกษาเป็นฐานและการจัด
การศึกษาให้บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของสถานศึกษา 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3.1.6 มีระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ  
3.1.7 รู้อัตราการเบิกจ่ายงบ
ลงทุน (งบแผ่นดิน) 

1.กิจกรรมการประชุมกรรมการบริหาร 
 
 
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินและงบประมาณ 
 
 
 
1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามก าหนดระยะเวลา 

 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหาร 

(3.1.3) จัดท าแผนปฏิบัติ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 1.โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ 4 ปี ประชุมปฏิบัติการจัด นางศรีสุดา สิงห์ชุม 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม แนวทาง/แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ราชการระยะยาว และ
ประจ า 
ปีแบบมีส่วนร่วม และน า 
เสนอแผนต่อคณะกรรมการ 
อ านวยการ 

ระยะยาว พ.ศ. 2558 – 
2560 และประจ าปี 

2.การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โครงการ 1 ครั้ง 

(3.1.4) จัดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามก าหนดการในแต่ละ
วงรอบตามกรอบของ
มหาวิทยาลัย และแจ้งให้
บุคลากรทราบเกณฑ์ในการ
ประเมินผล โดยจัดท าแบบมี
ส่วนร่วม 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามก าหนดการในแต่ละ
วงรอบตามกรอบของ
มหาวิทยาลัย 

1.การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวงรอบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 ฝ่ายบริหาร 

(3.2.1) ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
บุคลากร ผู้ปกครอง  ศิษย์
เก่าและชุมชน มีส่วนร่วม 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการก ากับดูแล
และขับเคลื่อนการด าเนิน 
งานของสถานศึกษา 

1.กิจกรรมการประชุมกรรมการอ านวยการ 
2.การประชุมผู้ปกครอง 
3.การประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่า 
4. มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการพิเศษ 

สัปดาห์แรกของการเปิด
ภาคเรียน(ปีการศึกษาละ 
1 ครั้ง) 
 

อ.เสาวลักษณ์ และ
คณะกรรมการใน
โครงการพิเศษ 

(3.3.1).  จัดท าฐานข้อมูล
และพัฒนาระบบเทคโนโลยี

พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน 

กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  ฝ่ายบริหาร 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม แนวทาง/แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจ 
(3.3.2) จัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ 

 

(3.4.1)  ปรับปรุงและพัฒนา
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
(3.4.2). มีแผนงาน/โครงการ
งานอาคารสถานที่ ก าหนด
แนวทางวางแผนการบริหาร
จัดอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม บ ารุง  ดูแล   
พัฒนาอาคารสถานที่และ
สถานทีแวดล้อมให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้มั่นคง
ปลอดภัย  สวยงาม ติดตาม
และตรวจสอบการใช้อาคาร

เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
ภูมิทัศน์และสิ่งแวด 
ล้อมโรงเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการ 5 ส. 
- จัดกิจกรรมประกวดความสะอาด 5 ส. ห้องท างาน

,ห้องเรียน 
2.  โครงการรณรงค์สาธิตร่วมใจฉลาดใช้ประหยัดพลังงาน 
3. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียน  
 

จัดท าโครงการ,ก าหนด
แผนการด าเนินงาน
กิจกรรมโครงการก าหนด
ระยะเวลาการจัดด าเนิน
กิจกรรมโครงการและ
แนวทางในการสรุป
ประเมินผล 

อ.วงศ์เดือน
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริการ 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม แนวทาง/แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
สถานที่  

 
(3.4.3). จัดให้มีระบบบริหาร
จัดการขยะ  และของเสียจาก
โรงเรียนเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

เพ่ือพัฒนาและบริหาร
จัดการปัญหาขยะใน
โรงเรียนเพ่ือการเพิ่มมูลค่า
และเป็นแนวทางการศึกษา
การจัดการขยะในรูปแบบ
ต่างๆ 

1.โครงการธนาคารขยะ จัดท าโครงการ,ก าหนด
แผนการด าเนินงาน
โครงการ,ก าหนด
ระยะเวลาการจัดด าเนิน
กิจกรรมโครงการและ
แนวทางในการสรุป 

อ.สมปอง+นาย
ปรีชา 
คณะกรรมการขยะ
โรงเรียน 

(3.5.1) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

3.5.1 เพ่ือก าหนดระบบและ
กลไกในการประกันคุณภาพ  
3.5.2 เพ่ือให้มีผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
3.5.3  เพ่ือน าผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาไปใช้
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน 

1.โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2.กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี (Improvement plan) 

จัดโครงการทุกปี
การศึกษา 

หัวหน้างานประกัน
คุณภาพ 

(4.1.1) จัดงบประมาณ  เพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียน

ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน

1.โครงการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  
2.โครงการงานวิจัยสถาบัน  

- ควรมีการพัฒนา
เครื่องมือวิจัยให้มี

- ฝ่ายวิจัย 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม แนวทาง/แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ให้กับอาจารย์ 
(4.1.2) ส่งเสริมให้บุคลากร
เผยแพร่ผลการวิจัยและ
ตีพิมพ์งานวิจัย 
(4.1.3) ใช้ผลงานวิจัยในการ
ประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
(4.1.4) พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการผลิต
ผลงานวิจัย 

และการพัฒนาสถาบัน 
 
 

3. ค่ายสนับสนุนให้บุคลากรตีพิมพ์งานวิจัย ประสิทธิภาพ 
- ร่วมเสนองานวิจัย
สถาบัน 
- จัดอบรมรูปแบบการ
ตีพิมพ์งานวิจัยและแหล่ง
ตีพิมพ์ 

 
- ฝ่ายวิจัยและ

บุคลากรทุกท่าน 
- ฝ่ายวิจัยและฝ่าย

วิชาการ 

(4.2.1). ร่วมมือกับองค์กรที่
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อจัดท า
งานวิจัยสถาบัน 

ส่งเสริมให้มีผลงานวิจัย
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ - เหมือนข้อ 2.3.1  

(5.1.1) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการ เน้น
การประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนและท้องถิ่น  
(5.1.2) จัดท าฐานข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเพ่ือเป็น

เพ่ือสร้างเครื่องมือความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการเน้น
การประสานความร่วมมือ
กับชุมชน 
เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีสู่

1.โครงการค่ายวิชาการสัญจร   
2.โครงการค่ายบริการวิชาการและแนะแนว  
3.โครงการบรรยายทางวิชาการ   
4. โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ 
5. โครงการสร้างคลังข้อสอบ 

- ด าเนินการจัดท า
โครงการตามที่ก าหนด 

- หัวหน้าโครงการ 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม แนวทาง/แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์กลางการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ด้านต่าง ๆ  

ชุมชน 

(5.2.1) ก าหนดนโยบาย และ
ทิศทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ปกป้อง และเผยแพร่ศิลป 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ของภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
(5.2.2) ส่งเสริมและสนับ 
สนุนการอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 1.โครงการวรรณกรรมภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2.โครงการการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดกระบวนการ
เรียนรู้  
3.โครงการละครเวทีภาษาอังกฤษ  
4. โครงการวันสุนทรภู่ /โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ  
5. โครงการปัจฉิมนิเทศ (บายศรีสู่ขวัญ) 
6. กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ ของ ร.ร. 

1.แต่ละโครงการเน้น
ส่งเสริมให้นักเรียน 
กล้าคิด กล้าท า  กล้า
น า 

มีคุณธรรม และจิตอาสา 
 2. เพ่ิมกิจกรรมการ

ประกวดวงดนตรี หรือ
วงหมอล า เพ่ืออนุรักษ์ 
และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ของ
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

-ทุกกลุ่มสาระ 
 
 
-กลุ่มสาระ
ภาษาไทยและกลุ่ม
สาระศิลปะ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่3 

การขับเคลื่อนยทุธศาสตร ์
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ในการที่จะท าให้ยุทธศาสตร์ที่ได้วางแผนส าเร็จลงได้ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ บุคลากรของ

องค์กร จ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร การบริหารจัดการ รวมทั้งการก ากับดูแลให้งานเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะได้กล่าวในส่วนที่ 3 ต่อไป  

 
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ 
 
ประมาณการแหล่งที่มาของงบประมาณในแต่ละปี                          
  - ประมาณการจากงบรายได ้       48,000,000 บาท 
  - ประมาณการรายรับเงินกองทุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 20,000,000 บาท 
  - ประมาณการงบประมาณแผ่นดิน      12,000,000 บาท 
ประมาณการรายรับทั้งหมดของโรงเรียน จะมีรายรับปราณปีละ 80 ล้านบาท งบประมาณส่วนใหญ่

ได้มาจากงบรายได้ ซึ่งเก็บจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักเรียน 
หมายเหตุ เงินสะสมของโรงเรียน มีจ านวน ดังนี้ 
  - ประมาณการเงินสะสมงบรายได้      20,000,000 บาท 
  - ประมาณการเงินสะสมกองทุน ฯ      68,000,000 บาท 
 ในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี ปัจจุบันนี้ใช้การจัดสรรงบประมาณแบบสมดุล ซึ่งเหตุผลใน

การจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เพื่อเร่งในการพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันในแต่ละปี
ยังมีเงินงบประมาณคงเหลือจากการใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือเป็นเงินสะสมจ านวนประมาณ 88 ล้าน
บาท แต่ในปัจจุบันที่ประชุมกรรมการบริหารได้มีมติให้จัดงบประมาณแบบเกินดุล เพ่ือให้เหลือเงินสะสม 
ซึ่งทางองค์กรมีภาระในการจ่ายสูงขึ้นมากในแต่ละปี โดยเฉพาะเงินเดือนของบุคลากร จะเห็นว่าในการ
จัดสรรงบประมาณนั้น งบประมาณของเงินเดือนบุคลากรประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนประมาณ
ร้อยละ 62.50 ของงบประมาณรายได้ ซึ่งเป็นร้อยละที่สูงมาก โดยเฉพาะในอนาคตบุคลากรจะมีการเพ่ิม
เงินเดือน ท าให้ต้องมีการวางแผนในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะการเพ่ิมรายได้และลดค่าใช้จ่าย  
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กลไกการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์จะนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ไปสู่ความส าเร็จได้ต้องเกิดจากกระบวนการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดย
หลังจากแผนกลยุทธ์พร้อมสู่การนาไปขับเคลื่อนแล้ว กองแผนงานต้องก าหนดวางแผนเพ่ือให้เกิด
กระบวนการในการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) ตลอดจนมีระบบในการ
ติดตามประเมินผล (Strategic Control and Evaluation) 

 
 ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สู่การปฏิบัติ มี

แนวทางและกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรทุกระดับในการด าเนินการแปลงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ และแนวทางการด าเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลักท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างชัดเจน รวมทั้งการก าหนดความรับผิดชอบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก 

2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
พ.ศ.2555-2559 กับนโยบายมหาวิทยาลัย แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

วางกลยุทธ์ 
Strategy 

Formulati
on 

น ากลยุทธ์สู่
การปฏิบัติ 
Strategy 

Implement
ation 

ติดตาม 
ประเมินผล 
Strategy 
Control 

And 
Evaluatio

n 
 

-วิสัยทัศน์ 
-ประเด็นยุทธศาสตร์ 
-เป้าประสงค์ 
 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์ 
-Strategy Map 

-แผนปฏิบัติการ 
 ปรับปรุง 
-กระบวนการงาน 
-โครงสร้าง 
-เทคโนโลยี 
-บุคลากร 

-ก ากับติดตามและ 
 ประเมินผล 
-ทบทวนสถานการณ์ 
 ก าหนดยุทธศาสตร์ใหม่ 
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3. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดต้องให้ความส าคัญและใช้แผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  พ.ศ.2558-2560 เป็นกรอบในการด าเนินงานและบริหารงานของหน่วยงาน 

4. ด าเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พ.ศ.2558-2560 ให้บุคลากร หน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบอย่าง
ชัดเจนเพื่อการมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจด้วยการยกย่อง ชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถด าเนินการ
ได้ประสบผลส าเร็จ 

6. ให้หน่วยงานในส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  

จากกลยุทธ์ที่ได้ก าหนดไว้ จะแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วย
กิจกรรมที่ต้องท า เวลาด าเนินการ ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบ งบประมาณด าเนินงาน ตัวชี้วัด ทั้งนี้ โดยมี
โครงสร้างองค์กร ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับ ซึ่งการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ จะประกอบด้วย
กระบวนงานย่อย 2 ส่วน ได้แก่ 

1) การจดัท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนที่ถูกก าหนดขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการต่างๆ 

ที่มีเป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่ ก าหนดไว้ โดยทั่วไปแล้ว 
การก าหนดแผนปฏิบัติการจะเป็นแผนรายปี โดยหน่วยงานจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลงาน
ที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนั้นรูปแบบของ
แผนปฏิบัติการที่จัดท าจึงมักนิยมด าเนินการโดยใช้กรอบการวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical 
framework project planning) ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระดับ
ต่างๆ ตัวชี้วัดความส าเร็จและทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 

2) การปฏิบัติการ (Take Action) 
การปฏิบัติการเป็นกระบวนการด าเนินการตามแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่ก าหนดไว้

โดยทั่วไปจะมี 2 ส่วน คือ 
2.1) การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/โครงการ ตามกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือด าเนินการจัดท าผลผลิต

หรือให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
2.2) การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่เป็นพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ การจัดการความรู้

(Knowledge management) ในองค์กร หรือการพัฒนาองค์กรและการจัดการ (Management 
development) เพ่ือช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง ซึ่ง
จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามข้อ (2.1) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทั่วไปสิ่งที่ต้อง
ด าเนินการ ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร 
การจัดการระบบสารสนเทศ และการบริหารคุณภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ฯลฯ 
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การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) 
 
การติดตามประเมินผลการน าแผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) พ.ศ. 

2558 - 2560 ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการส าคัญ ดังนี้ 
1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และผลการพัฒนาในภาพรวม 
2. หน่วยงานท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน าแผนกลยุทธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สู่การปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จของการแปลง
แผนฯ โดยน าวิธีการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้ และประสานการติดตามประเมินผลกับ
คณะกรรมการระดับต่างๆ รวมทั้งด าเนินการติดตามประเมินผลกระทบ การพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 

3. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพ่ือให้
ได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัน
เหตุการณ ์

4. เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชน
รวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็ จของโครงการพัฒนาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนของตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ตรวจสอบโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดท าข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้
อย่างถูกต้องชัดเจน 

5. สร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล ให้เป็นระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพ่ือให้
ทุกฝ่ายมีข้อมูล ที่ถูกต้องแม่นย า เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับต่างๆ ให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมากข้ึน 

ระหว่างที่น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาควรต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน และจะต้อง
มีการควบคุม ก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของงาน หากพบปัญหา/อุปสรรคต่างๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
ตลอดจนมีการประเมินผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ ด้วย อาจเป็น 3 หรือ 5 ปี เพ่ือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ไปยังขั้นการวางแผนกลยุทธ์และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและ
ประเมินผลกลยุทธ์ที่ดีมิใช่การประเมินผลด้วยความรู้สึก (Subjective) แต่จะต้องประเมินผลด้วยการวัดที่
เชื่อถือได้ (Objective) โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จจากการด าเนินงาน (KPI) ส าหรับกระบวนการ
ควบคุมและประเมินผลแผนกลยุทธ์ จะประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 

1) การตดิตามการด าเนินงาน (Track Status) 
การติดตามผลการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าการ

ปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การติดตามผลการด าเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ปัญหา
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อุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

การติดตามผลการด าเนินงานนี้ หมายความรวมถึง การรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละ
ช่วงเวลาของกิจกรรม งาน โครงการต่างๆ ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละ
ระดับท่ีไดก้ าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 
2) การรายงานความก้าวหนา้ (Communicate Progress) 
การรายงานความก้าวหน้า เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว 
ผู้มีหน้าที่ ในการก ากับติดตามผลจะต้องจัดท ารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบ

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่
เหมาะสม 

3) การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) 
การวัดและประเมินผลจะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล และการน าเสนอผลการประเมิน การวัดและประเมินผลจะเป็นการ
ประเมินผลส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่ก าหนด ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะ
เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนกลยุทธ์ในรอบเวลาต่อไปขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


