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ประวัติและสภาพปจจุบันของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กอต้ังข้ึนเมื่อวันที่  22  มกราคม พ.ศ.  2540  โดยไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีเปาหมายหลักในการให

สวัสดิการทางการศึกษาแกบุตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กอนการกอต้ังโรงเรียนไดมีคณะกรรมการศึกษาถึงวิธีการดําเนินการ  ปญหาและอุปสรรค

ของโรงเรียนสาธิตตลอดจนความเปนไปไดของโครงการ  ซึ่งคณะกรรมการที่จัดต้ังข้ึนเรียกวา  “คณะกรรมการโครงการจัดต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 

ซึ่งประกอบดวยคณาจารยจากคณะตางๆ มารวมเปนกรรมการดําเนินงาน  ดวยเหตุที่โรงเรียนกอต้ังใหม  นอกจากน้ียังประสบปญหาอีกหลายประการ อันเน่ืองมาจาก

การขาดแคลนงบประมาณทําใหไมมีสถานที่เรียนที่แนนอนตองยายที่เรียนบอยครั้ง 

 โรงเรียนเริ่มเปดดําเนินการในปการศึกษา  2540  เปนปแรก  มีรองศาสตราจารยจตุพร  เพ็งชัย ดํารงตําแหนงประธานโครงการจดัต้ังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

มหาสารคาม  ทําหนาที่รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ  และทางโรงเรียนไดใชสถานที่เรียนช่ัวคราว  คือ  บริเวณอาคารเรียนช้ันอนุบาลของโรงเรียน

เทคโนโลยีคณาสวัสด์ิ ซึ่งขณะน้ันคณะครูอาจารยทุกคนตองทํางานหนักมาก เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปได หลังจากน้ันเมื่อปการศึกษา 2541 โรงเรียนไดยายมา

ใชสถานที่ใหมคือตึกคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เดิม)  และมี รศ.จตุพร   เพ็ง ชัย  เปนผูอํานวยการโรงเรียน ซึ่งทํางานภายใต

นโยบายของคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีอธิการบดีเปนประธาน 

 ในปการศึกษา  2542  โรงเรียนไดยายสถานที่เรียนอีกครั้งหน่ึง โดยยายมาอยูที่อาคาร  2 (ตึกสํานักงานอธิการบดีเดิม) และอาคาร 3 (ตึกคณะวิทยาศาสตร)  ป

แรกของการเปดทําการน้ัน โรงเรียนรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  จํานวน 2 หองเรียน และช้ันมัธยมศึกษาปที่  4  จํานวน  2  หองเรียน ผูบริหาร  ครู-

อาจารยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดรวมแรงรวมใจกันพัฒนาโรงเรียนใหกาวหนาในดานวิชาการ  ดานบุคลากร  ซึ่งมีทั้งอาจารยประจําของ

มหาวิทยาลัยและอาจารยชาวตางประเทศ  ไดแก  อาจารย Jusmine  Rose, อาจารย David  Morris, อาจารย Keiko Kurata  เปนตน  โรงเรียนไดรับการสนับสนุน

และชวยเหลือทางดานงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยทานอธิการบดี  รศ.ดร.ภาวิช   ทองโรจน ซึ่งใหความอนุเคราะหเปนอยางดี  

บทนํา 
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 ในปการศึกษา 2546 โรงเรียนไดยายสถานที่มาอยู ณ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเปนที่ต้ังใหมโดยการสรางอาคารเรียน อาคารอํานวยการ 

อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก  

 ปจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปดดําเนินการสอนต้ังแตระดับชวงช้ันที่  3-4 หรือช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ชวงช้ันที่ 3 เปดสอน 2 หลักสูตร  คือ  

หลักสูตรทั่วไปและโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ (SEM) ชวงช้ันที่ 4 เปดสอน  4 

แผนการเรียน 6 หลักสูตร ไดแก แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรจํานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรทั่วไปและโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษดานวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร และแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โครงการ วมว. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน  จํานวน 2 

หลักสูตร คือหลักสูตรทั่วไปและโครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษ และแผนการเรียนศิลป-ดนตรีจํานวน  1 หลักสูตร  

 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) (ณ เดือน ธันวาคม 2555) มีบุคลากรทั้งสิ้น 142 คน แบงเปนสายวิชาการ 94 คน (รอยละ 66.20)  

สายสนับสนุน 20 คน (รอยละ 14.08) เจาหนาที่ 28 คน  (รอยละ 19.72)  

 จํานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 1,745 คน (ณ เดือน พฤศจิกายน 2555) จําแนกตามระดับช้ันทีเ่ปดสอน  ม.1 จํานวน 283 

คน  (รอยละ 16.22)  ม.2 จํานวน 285 คน  (รอยละ 16.33)  ม.3 จํานวน  227 คน (รอยละ 13.01) ม.4 จํานวน 331 คน (รอยละ 18.97)  ม.5 จํานวน 332 คน (รอย

ละ 19.03)  ม.6 จํานวน 287 คน (รอยละ 16.45) 

 

การวิเคราะหศักยภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) (SWOT)  

จุดแข็ง ( Strengths) 

1. บุคลากรอยูในวัยหนุมสาวชองวางระหวางวัยของผูเรียนและผูสอนนอย ทําใหนักเรียน กลาปรึกษาไดทุกดาน และสามารถพัฒนาเอกลักษณของ

นักเรียนใหปรากฏ 

2. มีการเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงศักยภาพของตนเองอยางเต็มที ่

3. มีการจัดกิจกรรมเพือ่สงเสรมิคุณธรรม จริยธรรมของผูเรยีน 

4. มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอการเรียนรู 

5. มีการจัดกิจกรรมทีส่งเสริมดานความสามารถและความถนัดตามศักยภาพของผูเรียน 
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6. มีการจัดใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆในโรงเรียนและชุมชน 

7. มีการสงเสรมินักเรียนใหไดรับโอกาสในการศึกษาตอในระดับทีสู่งข้ึน 

8 สงเสริมการจัดภูมิทัศนของโรงเรียน และการจัดแหลงเรียนรูในโรงเรียนมีความเหมาะสม 

9. ผูเรียนมีคุณลักษณะเดนที่สามารถพฒันาให  กลาคิด กลาทํา และกลานํา  

10. บุคลากรสอนตรงตามวุฒิและความถนัด 

11. ใชการบริหารจัดการแบบมสีวนรวม 

12. มีหอพักทําใหผูปกครองในจงัหวัดรอบปรมิณฑลสนใจ 

 จุดออน (Weaknesses) 

    1. บุคลากรขาดขวัญและกําลงัใจ  ไมไดรับการสนับสนุนโดยงบแผนดิน ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ  

    2. หองสมุดคับแคบ หนังสือ สื่อตางๆมีจํานวนนอย การใหบริการจึงไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 

    3. โรงเรียนมีอปุกรณ สื่อการสอนมีไมเพียงพอ ที่มีอยูอยูในสภาพใชงานมานานตองซอมแซมเปนสวนใหญ 

    4 .ครูมีภาระงานสอนมาก และมีภาระงานอื่นเชนงานหอพกั  งานวินัย  งานทะเบียน งานประกัน  งานพยาบาล ฯลฯ ทําใหพัฒนาตนเองไดนอยลง 

    5. งานวิจัยยังอยูในอัตราสวนที่นอย 

    6. การมีสวนรวมในชุมชนยังมีนอย 

    7. หอพักมสีภาพไมเหมาะสม แออัด  รอน ไมเปนสัดสวนทาํใหนักเรียนไมมสีมาธิในการอานหนังสือ 

 โอกาส (Opportunities) 

    1. มีการใชทรัพยากรทีห่ลากหลายรวมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    2. นักเรียนอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี  ทําใหต่ืนตัวตลอดเวลา 

    3. ครูมีทักษะในดาน ICT เปนอยางดี 

    4. นักเรียนสวนใหญมาจากพื้นฐานครอบครัวที่เปนขาราชการและประกอบธุรกิจ มีรายได  มั่นคง 

    5. มีการสอนภาษาตางประเทศอยางหลากหลาย เชนภาษาฝรัง่เศส จีน  ญี่ปุน 

    6. ผูปกครองใหความรวมมือกบัทางโรงเรียนโดยการติดตามประเมินผลโรงเรียนอยูเสมอ ทํา ใหสามารถแกไขขอบกพรองในดานตาง ๆ ไดทันทวงท ี
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    7. คานิยมในการสงบุตรหลานเขาศึกษาตอในโรงเรียนมสีูง 

    8. เปนโรงเรียนปราศจากยาเสพติด 

 อุปสรรค (Threats) 

    1. อาจารยขาดความมั่นคงในอาชีพ ยังเกิดปญหาการลาออกโดยตลอด 

    2. เกณฑการคัดเลือกอาจารยใชเกณฑเดียวกับมหาวิทยาลัยทําใหมีโอกาสไดนอย 

    3. ผูปกครองบางสวนคาดหวังสูง และมีขอเรียกรองมากเกินกวาที่จะปฏิบัติได 

    4. คานิยมของนักเรียนเกิดการเลียนแบบที่ไมเหมาะสม 

    5. มีแหลงบันเทิงใกลสถานศึกษา และแหลงอบายมุขอยูในเขตรอบมหาวิทยาลัย 

    6. ขาดความคลองตัวในการบรหิารจัดการ การประสานงานกับหนวยงานกลางของ มหาวิทยาลัย 

    7. รายไดของโรงเรียนถูกคุกคามโดยนโยบายมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตรหาวิทยาลัยมหาสารคาม ป 2556 

  ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2556 ประกอบดวยยุทธศาสตรในการพฒันามหาวิทยาลัย 7 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

   1. ยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรทีท่ันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล 

       รวมทั้งเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

    2 ยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสงัคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    3. ยุทธศาสตรการวิจัย เพื่อสรางองคความรูและพฒันานวัตกรรมทีส่รางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสงัคม 

    4. ยุทธศาสตรการพฒันาระบบบริหารจัดการใหมีประสทิธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

    5. ยุทธศาสตรการสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพฒันาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

    6. ยุทธศาสตรการพฒันาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรกัษสิ่งแวดลอม 

    7. ยุทธศาสตรการสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมปิญญาทองถ่ินไปใชประโยชนอยางย่ังยืนและผสมผสานวัฒนธรรมใน 

     ระดับชาติและสากล 
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แนวทางหลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป 2556 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 องคประกอบและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป 2555 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีองคประกอบ ดังน้ี 

องคประกอบ 

ดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมสีุขภาวะที่ดี และมสีุนทรียภาพ 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทีพ่ึงประสงค 

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมทีักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

มาตรฐานที ่4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล 

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลักสตูร 

มาตรฐานที ่6 ผูเรียนมทีักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมเีจตคติที่ดีตออาชีพสุจรติ 

ดานการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการทีส่งเสริมใหผูเรียนพฒันาเต็มศักยภาพ 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐานที ่13 ถานศึกษามีการสราง สงเสรมิ สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 14 การพฒันาสถานศึกษาใหบรรลเุปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนทีก่ําหนดข้ึน 
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องคประกอบ 

ดานมาตรการสงเสริม 

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพือ่พัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสงูข้ึน 

 

กลยุทธของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดกําหนดแผนกลยุทธที่สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเช่ือมโยงกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งระบุภารกจิเอาไวอยางชัดเจน จากภารกจิโดยทั่วไปตามที่กฎหมายกําหนด สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา ไดกําหนดกลยุทธออกเปน 4 กลยุทธ ดังตอไปน้ี 

  กลยุทธที่ 1 สงเสริมองคความรู สูความเช่ียวชาญ  

  กลยุทธที่ 2 พัฒนางานประเมินการศึกษา 

  กลยุทธที่ 3 นําผลสูการใชและพฒันา 

  กลยุทธที่ 4 นวัตกรรมนําพาสูสากล  

 

 ทั้งน้ี โดยในสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) ฉบับน้ี จัดทําข้ึนโดย

พิจารณาจากนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  โดยบูรณาการใหมีความ

สอดคลองและการพฒันาการศึกษาของโรงเรียนใหมีศักยภาพในการแขงขันและสามารถเทียบเคียงกับประเทศตางๆ ได โดยใชกระบวนการมสีวนรวมของบุคลากรใน

สถาบัน ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปนแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจของโรงเรียน คือ ดานการเรียนการสอน การบรหิารจัดการ การวิจัย 

การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม และไดมีการวิเคราะหความสอดคลองของแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556  เพื่อจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งทิศทางการพฒันามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556 ประกอบดวยยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัย 7 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

 1) ยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรทีท่ันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากลรวมทั้งเตรียม

ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 2) ยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสงัคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 3) ยุทธศาสตรการวิจัย เพื่อสรางองคความรูและพฒันานวัตกรรมทีส่รางมูลคาเพิ่มหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสงัคม 

 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 

 5) ยุทธศาสตรการสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพฒันาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

 6) ยุทธศาสตรการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรกัษสิง่แวดลอม 

 7) ยุทธศาสตรการสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมปิญญาทองถ่ินไปใชประโยชนอยางย่ังยืนและผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและ

สากล 
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ยุทธศาสตรการพฒันา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 
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 ปรัชญา 

   “วิชาการท่ีเต็มท่ี อยูในคนท่ีเต็มคน” 

  

 วิสัยทัศน 

   “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) เปนสถาบันการศึกษาแหงภูมปิญญา เปนตนแบบ ดานการจัดการเรียนรู มีกระบวนการเรียนรูที่

หลากหลาย พฒันาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง สามารถแสวงหาองคความรูสูสากล” 

  

 พันธกิจ 

    1) เปนสถาบันตนแบบการจัดการเรียนรูทีห่ลากหลาย พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานสากล 

    2) พัฒนากระบวนการคิด เพือ่ใหผูเรียนมีศักยภาพในการแสวงหาความรู 

    3) สงเสรมิการวิจัยเพือ่พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู  

    4) พัฒนาสถาบันใหเปนสงัคมแหงภูมิปญญา เพื่อบรกิารวิชาการ และทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม  

 

 ยุทธศาสตร 

    1) การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

    2) จัดหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน 

    3) พัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

    4) การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนการสอนนําไปสูการเปนโรงเรียนตนแบบ 

   5) การพัฒนาการใหบรกิารแกชุมชน ทองถ่ินและธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลยัมหาสารคาม   

   1) ยุทธศาสตรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใตการเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑมาตรฐานและการจัดอันดับสากล  

  2) ยุทธศาสตรเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบรกิารวิชาการช้ันนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  

  3) ยุทธศาสตรมุงเนนงานวิจัยและพฒันานวัตกรรมทีส่รางมลูคาเพิ่มใหกบัชุมชนและสงัคม  

  4) ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย  

  5) ยุทธศาสตรการสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพฒันาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล  

  6) ยุทธศาสตรพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว  

   7) ยุทธศาสตรสงเสรมิการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมปิญญาทองถ่ินไปใชประโยชนอยางย่ังยืน   

 

 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจําป 

   1) รอยละความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ไมนอยกวารอยละ 80 

   2) รอยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯที่มกีารดําเนินงานแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ

1.1) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรแกนกลางและไดมาตรฐาน 1.1.1) หลักสูตรตองตรงตามหลักสูตรแกนกลางป พ.ศ. 2551และไดมาตรฐานท่ีกําหนด

1.2) โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถมี

ประสบการณเต็มตามศักยภาพ และมีการบริหารจัดกระบวนการเรียนรูท่ี

สอดคลองกับความตองการของสังคม

1.2.1) โรงเรียนตองสงเสริมใหนักเรียนใหมีความรูความสามารถมีประสบการณเต็มตาม

ศักยภาพ และมีการบริหารจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม

1.3) โรงเรียนมุงพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการแกนักเรียนทุกระดับ 1.3.1) โรงเรียนตองสงเสริมการพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการใหกับนักเรียน

1.4) โรงเรียนมุงพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพนักเรียนใหมีความสมดุลทาง

รางกายจิตใจ สติปญญา ความดีงาม จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม

1.4.1) โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนมีความสมดุลทางรางกายจิตใจ สติปญญา ความดีงาม 

จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม

1.5) ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 1.5.1) โรงเรียนตองจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.6) มุงพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 1.6.1) โรงเรียนตองสงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

1.7) พัฒนาบุคลากรใหมีตําแหนงทางวิชาการ 1.7.1) โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสไปศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนหรือยื่นขอตําแหนง

ทางวิชาการ ตามหลักเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

2) ยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.1) เปนท่ีพ่ึงดานการเรียนรูและวิชาการของสังคมและชุมชนสอดคลองกับอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัย

2.1.1) สงเสริมการจัดกิจกรรมในการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน

3.1) พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและเพ่ือพัฒนาสูการ

เปนโรงเรียนตนแบบ

3.1.1) พัฒนางานวิจัยในช้ันเรียนและนําไปใชใหเปนประโยชน

3.2) มีงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 3.2.1) สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยใหไดรับการตีพิมพเผยแพร

4.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล 4.1.1) ผูบริหารตองมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

4.2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 4.2.1) ผูบริหารตองพัฒนาโรงเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน

4.3) บริหารจัดการแบบมีสวนรวม 4.3.1) ผูบริหารตองมีการกํากับติดตามและพัฒนาโรงเรียนใหมีความกาวหนา

4.4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย และใชประโยชนในการบริหารจัดการ

อยางครอบคลุมทุกดาน

5)  ยุทธศาสตรการสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับ

และพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล

5.1) พัฒนาโรงเรียนใหไดรับการยอมรับในระดับสากล 5.1.1) สงเสริมการพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถและไดรับยอมรับในระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงค/ กลยุทธ 

1) ยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนใน

หลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมท้ัง

เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

3) ยุทธศาสตรการวิจัย เพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมท่ีสราง

มูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับ

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม 6.1) พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 6.1.1) ปรับปรุงโรงเรียนใหมีสภาพสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะกับสถานท่ีการจัดการศึกษา

7) ยุทธศาสตรการสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิ

ปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนอยางย่ังยืนและผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติ

และสากล

7.1) เกิดการอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน

7.1.1) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
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ประเด็น เปาประสงค เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูกํากับ/ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร เชิง

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด 2556 น้ําหนัก ผูประสานงาน

หลักตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

   สวนท่ี 1 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 95.00

1) ยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของ 38.00 26,742,600    

ชาติและสากล รวมท้ังเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

1.1) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรแกนกลางและไดมาตรฐาน 16.00 1,322,800      

1.1.1) หลักสูตรตองตรงตามหลักสูตรแกนกลางป พ.ศ. 2551และมาตรฐานท่ีกําหนด

1 1.1.1.1 ระดับผลสัมฤทธ์ิโดยเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของผูเรียนในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 5 2.00 โครงการสอนเสริมความรูคูคุณธรรม 50,000          นายธนิกพนธ   

เช้ือแกว

นางสาววนิดา  

ทัศภูมี

โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาไทย -               

 โครงการติวนักเรียนเตรียมสอบ 600,000         

1 1.1.1.2 ระดับผลสัมฤทธ์ิโดยเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของผูเรียนในระดับช้ัน ม.3 และ 

ม.6

5 2.00 โครงการคายเพ่ิมพูนศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

170,000         นายธนิกพนธ   

เช้ือแกว

นายพิทักษ 

รักษาชาติ

Math's week 50,000          

1 1.1.1.3 ระดับผลสัมฤทธ์ิโดยเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของผูเรียนในระดับช้ัน ม.3 และ 

ม.6

5 2.00 โครงการคายเพ่ิมพูนศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

170,000         นายธนิกพนธ   

เช้ือแกว

นางสาวธัญกร 

สงเคราะห

โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรนักเรียนช้ัน ม.ตน 50,000          

โครงการวิทยาศาสตรสัญจรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 75,800          

1 1.1.1.4 ระดับผลสัมฤทธ์ิโดยเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของผูเรียน

ในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6

5 2.00 โครงการสอบธรรม 4,000            นายธนิกพนธ   

เช้ือแกว

นายคมกริช  

ชาญณรงค

1 1.1.1.5 ระดับผลสัมฤทธ์ิโดยเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาของผูเรียนในระดับช้ัน 

ม.3 และ ม.6 (สมศ 5.5)

5 2.00 การจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน นายธนิกพนธ   

เช้ือแกว

นายสรคมน  

กมลภากรณ

1 1.1.1.6 ระดับผลสัมฤทธ์ิโดยเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูศิลปะของผูเรียนในระดับช้ัน ม.3 และ ม.6 5 2.00 โครงการพัฒนาวิชาการสูสถาบันอุดมศึกษา 5,000            นายธนิกพนธ   

เช้ือแกว

นางสุมิตรา  

ภิรมยเกียรติ

1 1.1.1.7 ระดับผลสัมฤทธ์ิโดยเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีของผูเรียนใน

ระดับช้ัน ม.3 และ ม.6

5 2.00 โครงการอบรมคอมพิวเตอรเพ่ือกาวสูโอลิมปกวิชาการ 3,000            นายธนิกพนธ   

เช้ือแกว

นางศรีสุดา  สิงห

ชุม

โครงการพัฒนาผูเรียนดาน ICT 50,000          

1 1.1.1.8 ระดับผลสัมฤทธ์ิโดยเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของผูเรียนในระดับช้ัน ม.3 

และ ม.6

5 2.00 โครงการอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 50,000          นายธนิกพนธ   

เช้ือแกว

นายทนง  นุชบัว

โครงการทดสอบวัดระดับทางภาษา 30,000          

โครงการภาษาอังกฤษเฉพาะดาน 15,000          

ยุทธศาสตร เปาหมาย โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)

กลยุทธ
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ประเด็น เปาประสงค เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูกํากับ/ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร เชิง

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด 2556 น้ําหนัก ผูประสานงาน

หลักตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลยุทธ

1.2) โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนานักเรียนใหมีความรูความสามารถมีประสบการณเต็มตาม 3.00 19,619,000     

ศักยภาพ และมีการบริหารจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม

1.2.1) โรงเรียนตองสงเสริมใหนักเรียนใหมีความรูความสามารถมีประสบการณเต็มตามศักยภาพ และมีการบริหารจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม

1 1.2.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดเปน

ระบบ

5 1.00 โครงการคนหาอาชีพตองรีบหนอย’ 5,000            นางดวงทิพย 

ผโลปกรณ

นายวุฒิศักดิ์  

บุญแนน

โครงการเตรียมความพรอมสูรั้วอุดมศึกษา’ (พ่ีแนะแนวนอง) 30,000          

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน SEM ม.1 และปรับพ้ืนฐานเตรียมความพรอม 30,000          

โครงการเรียนรูวิทยาศาสตรนอกหองเรียน 100,000         

โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 230,000         

โครงการศึกษาดูงานสายอาชีพ 150,000         

1 1.2.1.2 ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด

สรางสรรค

5 1.00 โครงการวันเปดโลกกิจกรรม 15,000          นางดวงทิพย 

ผโลปกรณ

นายวุฒิศักดิ์  

บุญแนน

โครงการ Final Year Project 30,000          

โครงการ Science and Mathematics Gifted Camp (Final Year 

Project)

200,000         

โครงการปจฉิมนิพนธ 150,000         

โครงการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน MOU 50,000          

โครงการ Final Project #4 35,000          

โครงการสัปดาหวันภาษาไทย 20,000          

โครงการเขารวมจัดนิทรรศการสัปดาหวันวิทยาศาสตรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10,000          

โครงการสัปดาหวันวิทยาศาสตรในโรงเรียนประจําปการศึกษา 2556 50,000          

โครงการนิทรรศการศิลปะ 5,000            

1 1.2.1.3 ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหา 5 1.00 โครงการคายสงเสริมศักยภาพผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ

200,000         นางดวงทิพย 

ผโลปกรณ

นายวุฒิศักดิ์  

บุญแนน

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักเรียน 30,000          

1.3) โรงเรียนมุงพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการแกนักเรียนทุกระดับ 4.00 867,400         

1.3.1) โรงเรียนตองสงเสริมการพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการใหกับนักเรียน

1 1.3.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน สนใจแสวงหา

ความรูจากแหลงตางๆ รอบตัวและสามารถเรียนรูดวยตนเองได

5 1.00 โครงการ SEM tour MSU 30,000          นางดวงทิพย 

ผโลปกรณ

นายวุฒิศักดิ์  

บุญแนน

โครงการศึกษาดูงานดานภาษา 30,000          
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ประเด็น เปาประสงค เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูกํากับ/ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร เชิง

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด 2556 น้ําหนัก ผูประสานงาน

หลักตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลยุทธ

โครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร 100,000         

โครงการ 5 นาที บันทึกรักการอานกับนานมีบุคส 20,000          

โครงการเปดโลกกวางทางปญญากับการทัศนศึกษา (เรียนฟรี 15 ป) 349,400         

โครงการโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการตามแนวพระราชดําริ 10,000          

1 1.3.1.2 ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูเปนทีมได (TEAM 

LEARNING)

5 1.00 โครงการเดินทางไกลอยูคายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี’ 100,000         นางดวงทิพย 

ผโลปกรณ

นายวุฒิศักดิ์  

บุญแนน

โครงการกิจกรรมพัฒนานักเรียนโดยสภานักเรียน 100,000         

1 1.3.1.3 ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรู 5 1.00 โครงการอบรมโปรแกรมทางคณิตศาสตร GPS เบื้องตน 30,000          นางดวงทิพย 

ผโลปกรณ

นายวุฒิศักดิ์  

บุญแนน

โครงการอบรมโปรแกรมทางคณิตศาสตร GPS ข้ันสูง 30,000          

โครงการอบรมการสรางภาพยนตแอนิเมช่ัน 2 มิติ 15,000          

โครงการอบรมคอมพิวเตอรเพ่ือกาวสูโอลิมปกวิชาการ 3,000            

โครงการพัฒนาผูเรียนดาน ICT 50,000          

1 1.3.1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดโครงการสอนเสริมสําหรับนักเรียนกลุมพิเศษ 5 1.00 ผลการดําเนินงานของการจัดโครงการสอนเสริมสําหรับนักเรียนกลุมพิเศษ นางดวงทิพย 

ผโลปกรณ

นายวุฒิศักดิ์ บุญ

แนน

1.4) โรงเรียนมุงพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพนักเรียนใหมีความสมดุลทางรางกาย 7.00 1,958,000      

จิตใจ สติปญญา ความดีงาม จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม

1.4.1) โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนมีความสมดุลทางรางกายจิตใจ สติปญญา ความดีงาม จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม

1 1.4.1.1 ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพดี มีนํ้าหนัก สวนสูงและ

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รวมท้ังรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย

5 1.00 โครงการแขงขันกีฬาภายในปการศึกษา 2555 150,000         นางดวงทิพย 

ผโลปกรณ

นายสรคมน  

กมลภากรณ

โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาวิชาทหาร 40,000          

 โครงการนํานักเรียนเขารวมแขงขันกีฬาสาธิตสามัคคี 1,200,000      

1 1.4.1.2 ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพดี มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอ

ผูอ่ืน และมีสุนทรียภาพ

5 1.00 โครงการบายศรีสูขวัญสานสัมพันธนองพ่ี (ปจฉิมนิเทศ’ ) 20,000          นางสาววัสสุมล  

สีหา

นางสุมิตรา  

ภิรมยเกียรติ

โครงการแรกพบนองพ่ี gifted 50,000          

โครงการคายภาษาอังกฤษจากพ่ีสูนอง 90,000          

โครงการทัศนาโลกสุนทรีย 50,000          

โครงการสานรักสานสัมพันธวันเปดหอ 35,000          

1 1.4.1.3 ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนเปนลูกท่ีดีของพอแมผูปกครอง 5 1.00 โครงการวันแมแหงชาติ 10,000          นางสาววัสสุมล  

สีหา

นายคมกริช  

ชาญณรงค

โครงการวันพอแหงชาติ 10,000          
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ประเด็น เปาประสงค เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูกํากับ/ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร เชิง

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด 2556 น้ําหนัก ผูประสานงาน

หลักตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลยุทธ

1 1.4.1.4 ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติหนาท่ีนักเรียนท่ีดีของ

โรงเรียน

5 1.00 โครงการวันไหวครู’ 10,000          นางสาววัสสุมล  

สีหา

นายองอาจ ญาติ

นิยม

1 1.4.1.5 ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชนและสังคม 5 1.00 โครงการคายสาธิตฯ จิตอาสา (สาธิตรวมใจตานภัยหนาว’) 90,000          นางสาววัสสุมล  

สีหา

นายคมกริช  

ชาญณรงค

1 1.4.1.6 รอยละของนักเรียนท่ีปลอดสารเสพติดและมีสุขภาพท่ีดี 90 1.00 โครงการตรวจหาสารเสพติดในนักเรียน -               นางสาววัสสุมล  

สีหา

นายสรคมน  

กมลภากรณ

1 1.4.1.7 ระดับความสําเร็จของผลท่ีเกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3ดี (3D) 5 1.00 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  56 3,000            นางสาววัสสุมล  

สีหา

นายองอาจ ญาติ

นิยม

โครงการคายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 50,000          

โครงการแขงขันกีฬาภายในปการศึกษา 2555 150,000         

โครงการตรวจหาสารเสพติดในนักเรียน -               

1.5) ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 3.00 -               

1.5.1) โรงเรียนตองจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1 1.5.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการของสถานศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 5 1.00 การดําเนินการของสถานศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ     - นางสาววัสสุมล  

สีหา

นายวุฒิศักดิ์ บุญ

แนน

1 1.5.1.2  ระดับความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนของครู ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู 5 1.00 ผลของการจัดการเรียนการสอนของครู ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู  - นางสาววัสสุมล  

สีหา

นายวุฒิศักดิ์ บุญ

แนน

1 1.5.1.3 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนตอคุณภาพการสอนของอาจารย 5 1.00 ความพึงพอใจของนักเรียนตอคุณภาพการสอนของอาจารย - นางกนกวรรณ 

รัตนพลแสน

นายวุฒิศักดิ์ บุญ

แนน

1.6) มุงพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 4.00 2,975,400 

1.6.1) โรงเรียนตองสงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม ท่ีพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

1 1.6.1.1 ระดับความสําเร็จของครูท่ีศึกษาระดับปริญญาโท 5 1.00 ผลของครูท่ีศึกษาระดับปริญญาโท - นางกนกวรรณ 

รัตนพลแสน

     นายอรุณ    

 แกวมั่น

1 1.6.1.2 ระดับความสําเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 5 1.00 โครงการยกยองเชิดชูเกียรติชาวสาธิต มมส
500,000         

นางกนกวรรณ 

รัตนพลแสน

     นายอรุณ     

     แกวมั่น

โครงการอบรมหลักสูตรการเขียนเดินทางไปราชการ 30,000          

1

1.6.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู

5 1.00 โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนตนแบบ 250,000         นางกนกวรรณ 

รัตนพลแสน

นายคมกริช  

ชาญณรงค

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพ่ือพัฒนาการสอน MOU 60,000          

โครงการ KM การจัดการหอพักนักเรียน MOU 50,000          

KM Alert Award 2012 13,000          
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ประเด็น เปาประสงค เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูกํากับ/ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร เชิง

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด 2556 น้ําหนัก ผูประสานงาน

หลักตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลยุทธ

โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบพิเศษ 89,400          

โครงการศึกษาดูงานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน 5,000            

โครงการสัมนาพัฒนาความรูเจาหนาท่ีฝายบริการ 60,000          

โครงการจัดการเรียนรู 3,000            

1.6.1.4 ระดับความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง 5 1.00 โครงการการเขียนคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสายสนับสนุน 65,000          นายธนิกพนธ   

เช้ือแกว

     นายอรุณ     

     แกวมั่น

โครงการพัฒนาบุคลากร 1,500,000      

โครงการพัฒนาครูดาน ICT 50,000          

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 300,000         

1.7) พัฒนาบุคลากรใหมีตําแหนงทางวิชาการ 1.00 - 

1.7.1) โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสไปศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนหรือยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ ตามหลักเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

1 1.7.1.1 ระดับความสําเร็จของการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 5 0.50 การเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ - นางกนกวรรณ 

รัตนพลแสน

     นายอรุณ    

 แกวมั่น

1 1.7.1.2 ระดับความสําเร็จของเอกสารประกอบการสอนท่ีไดรับการรับรองจากผูเช่ียวชาญหรือจัดพิมพ

เผยแพร

5 0.50 เอกสารประกอบการสอนท่ีไดรับการรับรองจากผูเช่ียวชาญหรือจัดพิมพ

เผยแพร

- นางกนกวรรณ 

รัตนพลแสน

นายวุฒิศักดิ์ บุญ

แนน

2) ยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.00 755,800        

2.1) เปนท่ีพ่ึงดานการเรียนรูและวิชาการของสังคมและชุมชนสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 755,800        

2.1.1) สงเสริมการจัดกิจกรรมในการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน

1 2.1.1.1 ระดับความสําเร็จของกระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 5 2.00 โครงการบริการวิชาการและแนะแนว(สานฝนฉันอยากเรียนสาธิต) 40,000          นางกนกวรรณ 

รัตนพลแสน

นายวุฒิศักดิ์ บุญ

แนน

โครงการวิทยาศาสตรสัญจรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 75,800          

 โครงการเจาภาพสาธิตวิชาการ 600,000         

1 2.1.1.2 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากโครงการบริการวิชาการของโรงเรียน 90 2.00 โครงการบริการวิชาการและแนะแนว(สานฝนฉันอยากเรียนสาธิต) 40,000          นางกนกวรรณ 

รัตนพลแสน

นายวุฒิศักดิ์ บุญ

แนน

1 2.1.1.3 ระดับความสําเร็จในการเปดรายวิชาภาษาท่ีสองของโรงเรียน 5 2.00 ผลการดําเนินงานการเปดรายวิชาภาษาท่ีสองของโรงเรียน -              นางสาวจริยา 

งามวงษา

นายทนง  นุชบัว

3) ยุทธศาสตรการวิจัย เพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 6.00 580,000        

3.1) พัฒนางานวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและเพ่ือพัฒนาสูการเปนโรงเรียนตนแบบ 3.00 30,000          

3.1.1) พัฒนางานวิจัยในช้ันเรียนและนําไปใชใหเปนประโยชน

1 3.1.1.1 จํานวนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยเพ่ือนําไปสูการเปนโรงเรียนตนแบบ 5 1.50 จํานวนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยเพ่ือนําไปสูการ

เปนโรงเรียนตนแบบ

- นางสาวจริยา 

งามวงษา

นายวุฒิศักดิ์ บุญ

แนน
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ประเด็น เปาประสงค เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูกํากับ/ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร เชิง

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด 2556 น้ําหนัก ผูประสานงาน

หลักตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลยุทธ

1 3.1.1.2 จํานวนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนท่ีนําไปใชประโยชน 5 1.50 โครงการความรวมมือพัฒนาและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย MOU 30,000          นางสาวจริยา 

งามวงษา

นายวุฒิศักดิ์ บุญ

แนน

3.2) มีงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 3.00 550,000         

3.2.1)  สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยใหไดรับการตีพิมพเผยแพร

1 3.2.1.1 จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร 3 3.00 โครงการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ 50,000          นางสาวจริยา 

งามวงษา

นายวุฒิศักดิ์ บุญ

แนน

โครงการสนับสนุนงานวิจัย 500,000         

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 14.00 590,000        

4.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล 9.00 555,000         

4.1.1) ผูบริหารตองมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

1 4.1.1.1 ระดับความสําเร็จของคณะ/หนวยงานท่ีมีแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย 5 1.00 การจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย นางสาวจริยา 

งามวงษา

นายสัจจพงษ 

ญาตินิยม

1 4.1.1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล 5 1.00 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธโรงเรียนภาคภาษาอังกฤษ 35,000          นางสาวจริยา 

งามวงษา

นายกฤษฎา โพธ์ิ

ชัยรัตน

โครงการพัฒนาสูการเปนผูนําอาเซียนAsian leadership Project
500,000         

1 4.1.1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาภาวะผูนําของสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 5 1.00 การดําเนินการพัฒนาภาวะผูนําของสถาบัน นางสาวจริยา 

งามวงษา

     นายอรุณ    

 แกวมั่น

1 4.1.1.4 ระดับความสําเร็จของบริหารความเสี่ยง 5 1.00 โครงการอบรมงานความเสี่ยง

20,000          

นางสาวทิวาภรณ

 เมฆเสนา

นางพัชรารัตน   

วัฒนบุตร

4.1.1.5 ระดับคุณภาพของผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงผานเกณฑระดับดี (3.75) ข้ึนไป 5 1.00 ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจําป นางสาวทิวาภรณ

 เมฆเสนา

นางพัชรารัตน   

วัฒนบุตร

1 4.1.1.6 ระดับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5 1.00 ผลการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา นางสาวทิวาภรณ

 เมฆเสนา

     นายอรุณ    

 แกวมั่น

1 4.1.1.7 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 0.50 การดําเนินงานการเงินและงบประมาณ นางสาวทิวาภรณ

 เมฆเสนา

     นายอรุณ    

 แกวมั่น

1 4.1.1.8 ระดับของการเบิกจายงบประมาณรายจายเงินแผนดิน 5 0.50 ผลการเบิกจายงบประมาณเงินแผนดิน นางสาวทิวาภรณ

 เมฆเสนา

     นายอรุณ    

 แกวมั่น

1 4.1.1.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ 5 1.00 ผลการถายทอดแผนและนโยบาย นางสาวทิวาภรณ

 เมฆเสนา

นายสัจจพงษ 

ญาตินิยม
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ประเด็น เปาประสงค เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูกํากับ/ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร เชิง

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด 2556 น้ําหนัก ผูประสานงาน

หลักตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลยุทธ

1 4.1.1.10 ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนวิเคราะหงบประมาณลวงหนา 5 1.00 การวิเคราะหงบประมาณลวงหนา นางสาวทิวาภรณ

 เมฆเสนา

นายสัจจพงษ 

ญาตินิยม

4.2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 3.00 35,000          

4.2.1) ผูบริหารตองพัฒนาโรงเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน

1 4.2.1.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 5 1.00 โครงการอบรมการประเมินประกันคุณภาพ 55 20,000          นางสาวจิราพร 

นอยใย

นายสัจจพงษ 

ญาตินิยม

โครงการเตรียมความพรอมการประเมินประกัน 55 15,000          

1 4.2.1.2 ระดับคุณภาพของผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา  2555 รับรองโดยตน

สังกัด

5 1.00 ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นางสาวจิราพร 

นอยใย

นางทิพวรรณ  

พิลา

1 4.2.1.3 การนําผลประเมินภายในไปใชพัฒนาคุณภาพ 5 1.00 การพัฒนางานประกันคุณภาพ นางสาวจิราพร 

นอยใย

นายสัจจพงษ 

ญาตินิยม

4.3) บริหารจัดการแบบมีสวนรวม 1.00 -               

4.3.1) ผูบริหารตองมีการกํากับติดตามและพัฒนาโรงเรียนใหมีความกาวหนา

1 4.3.1. ระดับความสําเร็จของคณะกรรมการอํานวยการในการกํากับดูแลและขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา

5 1.00 ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการ นางสาวจิราพร 

นอยใย

     นายอรุณ    

 แกวมั่น

4.4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.00 -               

4.4.1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย และใชประโยชนในการบริหารจัดการอยางครอบคลุมทุกดาน

1 4.4.1.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน 5 1.00 ผลการดําเนินงานระบบสารสนเทศ นางสาวจิราพร 

นอยใย

     นายอรุณ    

 แกวมั่น

5)  ยุทธศาสตรการสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล 5.00         300,000

5.1 พัฒนาโรงเรียนใหไดรับการยอมรับในระดับสากล 5.00         300,000

5.1.1 สงเสริมการพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถและไดรับยอมรับในระดับสากล

1 5.1.1.1 ระดับความสําเร็จของนักเรียนท่ีเขารวมแขงขันในระดับชาติ 5 2.50 โครงการสงนักเรียนเขารวมแขงขันทางวิชาการ 300,000         นางสาวจิราพร 

นอยใย

นายกฤษฎา โพธ์ิ

ชัยรัตน

1 5.1.1.2 ระดับความสําเร็จของจํานวนรางวัลท่ีไดรับของนักเรียนในระดับภาค,ระดับชาติ,ระดับ

นานาชาติ

5 2.50 จํานวนรางวัลท่ีไดรับของนักเรียน นางสาวจิราพร 

นอยใย

นายกฤษฎา โพธ์ิ

ชัยรัตน

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม 6.00 555,000        

6.1) พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 6.00 555,000         

6.1.1) ปรับปรุงโรงเรียนใหมีสภาพสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะกับสถานท่ีการจัดการศึกษา

1 6.1.1.1 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาภูมิทัศนของโรงเรียน 5 3.00 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน
500,000         

นางสาวจิราพร 

นอยใย

นายอภิรัฐ เทียนสี
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ประเด็น เปาประสงค เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูกํากับ/ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร เชิง

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด 2556 น้ําหนัก ผูประสานงาน

หลักตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลยุทธ

โครงการประกวดการออกแบบสรางสรรคเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงเรียน

5,000            

โครงการ 5 ส. 30,000          

1 6.1.1.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักเรียนตอสภาพแวดลอมและระบบกายภาพของ

โรงเรียน

5 3.00 โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงเรียน 10,000          นายวีระยุทธ  

จันทรมาลา

นายอภิรัฐ เทียนสี

โครงการรณรงคสาธิตรวมใจฉลาดใชพลังงาน 5,000            

โครงการเรารักความสะอาด 5,000            

7) ยุทธศาสตรการสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนอยางย่ังยืน 5.00 455,500        

และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

7.1) เกิดการอนุรักษ ฟนฟู ปกปอง เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณ ี และภูมิปญญาทองถ่ิน 5.00 455,500         

7.1.1) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ เผยแพร และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

1 7.1.1.1 ระดับความสําเร็จของกิจกรรมนักเรียนในการอนุรักษพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 5 5.00 โครงการสัปดาหวันภาษาไทย 20,000          นายวีระยุทธ  

จันทรมาลา

นายกฤษฎา โพธ์ิ

ชัยรัตน

โครงการประกวดวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 30,000          

โครงการการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามาจัดกระบวนการเรียนรู 5,500            

โครงการวันคริสตมาสและสัปดาหภาษานานาชาติ 50,000          

โครงการคายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ม.1 50,000          

โครงการคายอบรมพัฒนาจิตและเจริญปญญา 300,000         

โครงการธรรมะเดลิเวอรรี่ -               

โครงการ/กิจกรรมตามประเพณีไทย -               

8) ดานการพัฒนาเอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน 15.00 354,000         

8.1 การบรรลุเปาหมายท่ีสะทอนเอกลักษณ จุดเนน รวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะตามภารกิจ ของหนวยงาน 15.00 354,000         

1 9.1.1 ระดับความสําเร็จของนักเรียนท่ีสามารถศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาได 5 5.00 สรุปจํานวนนักเรียนท่ีสามารถศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา นายวีระยุทธ  

จันทรมาลา

นายนิคม  งาม

วิลัย

1 9.1.2 ระดับความสําเร็จของนักเรียนศึกษาดูงานระดับนานาชาติ 5 5.00 โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษ (SEM)

50,000          นายวีระยุทธ  

จันทรมาลา

นายกฤษฎา โพธ์ิ

ชัยรัตน

โครงการศึกษาดูงานตางประเทศของนักเรียน(Science and 

Mathematic Gifted Programme)

70,000          

 โครงการเปดโลกการเรียนเรียนรูกับการทัศนศึกษา ของ นักเรียน Gifted 

English

234,000         
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ประเด็น เปาประสงค เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูกํากับ/ ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร เชิง

ยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด 2556 น้ําหนัก ผูประสานงาน

หลักตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดกลยุทธ

1 9.1.3 ระดับความภาคภูมิใจของนักเรียนท่ีมีตอโรงเรียน 5 5.00 สรุปความพึงพอใจของนักเรียน นายวีระยุทธ  

จันทรมาลา

นายองอาจ ญาติ

นิยม

สวนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การมีสวนรวมตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5.00

9) ผลสัมฤทธิ์การมีสวนรวมตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5.00                 -   

9.1 ผลสัมฤทธ์ิการมีสวนรวมตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5.00                 -   

1 9.1.1 ผลสัมฤทธ์ิการมีสวนรวมตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5 5.00 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ นายวีระยุทธ  

จันทรมาลา

นายธนิกพนธ  

เช้ือแกว

รวมท้ังสิ้น 61 ตัวชี้วัด 100.00
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ประเด็นยุทธศาสตร น้ําหนัก งบประมาณ

   สวนท่ี 1 ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ/หนวยงาน 95.00

1) ยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใตการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของ 38.00 26,742,600               

ชาติและสากล รวมท้ังเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

2) ยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและบริการวิชาการแกสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.00 755,800                   

3) ยุทธศาสตรการวิจัย เพ่ือสรางองคความรูและพัฒนานวัตกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมหรือใชประโยชนใหกับชุมชนและสังคม 6.00 580,000                   

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 14.00 590,000                   

5)  ยุทธศาสตรการสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับและพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยในระดับสากล 5.00                    300,000

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษสิ่งแวดลอม 6.00 555,000                   

7) ยุทธศาสตรการสงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนอยางยั่งยืน 5.00 455,500                   

และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

8) ดานการพัฒนาเอกลักษณ หรือจุดเนนของหนวยงาน 15.00 354,000                    

สวนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การมีสวนรวมตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5.00

9) ผลสัมฤทธิ์การมีสวนรวมตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5.00                            -   

รวมท้ังสิ้น 62 ตัวชี้วัด 100.00

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 30,332,900               

ประมาณการงบประมาณตามยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)
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คณะผูจัดทํา 

--------------------------------- 

ท่ีปรึกษา 

   คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 

 

วิเคราะหขอมูล/จัดทํารูปเลม 

     นายสัจจพงษ     ญาตินิยม   ผูชวยผูอํานวยการฝายแผนและประกันคุณภาพ 

นายธนิกพนธ     เช้ือแกว  หัวหนางานยุทธศาสตร 

นายวีระยุทธ      จันทรมาลา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

  ออกแบบปก 

     นายวีระยุทธ      จันทรมาลา นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

  ปท่ีพิมพ 

     ธันวาคม  2555 

  ฝายแผนและประกันคุณภาพ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝายมัธยม) 



http://www.satit.msu.ac.th
โทรศัพท 0-43754-636 โทรสาร 0-43754-636 เบอรภายใน 3305

ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150

ฝายแผนและประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม)


