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ค าน า 

 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผน
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ของรัฐบาล โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2557  โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ.2556-2559 (ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2555) ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2556 
และการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานและพร้อมกับการเตรียมการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2015  

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจต่างๆ ของทุกส่วนในโรงเรียน ตอบสนองทิศทางการพัฒนา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ก าหนดเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่น าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน และการได้รับการยอมรับต่อไป 
 
 
 

                                   (นายอรุณ    แก้วม่ัน) 
                                  ผู้รักษาการผู้อ านวยการ 

                                                         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
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ประวัติความเป็นมา 
 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  22  มกราคม พ.ศ.  2540  โดยได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ก่อนการก่อตั้งโรงเรียนได้มีคณะกรรมการศึกษาถึงวิธีการด าเนินการ  ปัญหาและ
อุปสรรคของโรงเรียนสาธิตตลอดจนความเป็นไปได้ของโครงการ  ซึ่ง คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเรียกว่า  
“คณะกรรมการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะ
ต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการด าเนินงาน  ด้วยเหตุที่โรงเรียนก่อตั้งใหม่  นอกจากนี้ยังประสบปัญหาอีกหลาย
ประการ อันเนื่องมาจากการขาดแคลนงบประมาณท าให้ไม่มีสถานที่เรียนที่แน่นอนต้องย้ายที่เรียนบ่อยครั้ง 
 โรงเรียนเริ่มเปิดด าเนินการในปีการศึกษา  2540  เป็นปีแรก  มีรองศาสตราจารย์จตุพร  เพ็งชัย ด ารง
ต าแหน่งประธานโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท าหน้าที่รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ  และทางโรงเรียนได้ใช้สถานที่เรียนชั่วคราว  คือ  บริเวณอาคารเรียนชั้นอนุบาล
ของโรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสดิ์ ซึ่งขณะนั้นคณะครูอาจารย์ทุกคนต้องท างานหนักมาก เพ่ือให้การเรียนการ
สอนด าเนินไปได้ หลังจากนั้นเมื่อปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้ย้ายมาใช้สถานที่ใหม่คือตึกคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เดิม)  และมี รศ.จตุพร   เพ็งชัย  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่ง
ท างานภายใต้นโยบายของคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีอธิการบดีเป็น
ประธาน 
 ในปีการศึกษา  2542  โรงเรียนได้ย้ายสถานที่เรียนอีกครั้งหนึ่ง โดยย้ายมาอยู่ที่อาคาร  2 (ตึกส านักงาน
อธิการบดีเดิม) และอาคาร 3 (ตึกคณะวิทยาศาสตร์)  ปีแรกของการเปิดท าการนั้น โรงเรียนรับสมัครนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1  จ านวน 2 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จ านวน  2  ห้องเรียน ผู้บริหาร  ครู-
อาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าในด้าน
วิชาการ  ด้านบุคลากร  ซึ่งมีทั้งอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ชาวต่างประเทศ  ได้แก่  อาจารย์ 
Jusmine  Rose, อาจารย์ David  Morris, อาจารย์ Keiko Kurata  เป็นต้น  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและ
ช่วยเหลือทางด้านงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยท่านอธิการบดี  รศ.ดร.ภาวิช   ทองโรจน์ ซึ่งให้
ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี  
 ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่มาอยู่ ณ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็น
ทีต่ั้งใหม่โดยการสร้างอาคารเรียน อาคารอ านวยการ อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก  
 
 
 

บทน า 
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สภาพปัจจุบัน 
  
 ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดด าเนินการสอนตั้งแต่ระดับช่วงชั้นที่  3-4 หรือชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ช่วงชั้นที่ 3 เปิดสอน 2 หลักสูตร  คือ  หลักสูตรทั่วไปและโครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SEM) ช่วงชั้นที่ 4 เปิดสอน  
4 แผนการเรียน 6 หลักสูตร ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จ านวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ทั่วไปและโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการ วมว. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน  จ านวน 2 
หลักสูตร คือหลักสูตรทั่วไปและโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ และ
แผนการเรียนศิลป์-ดนตรีจ านวน  1 หลักสูตร  
 บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีบุคลากรทั้งสิ้น 138 คน แบ่งเป็นสาย
วิชาการ 91 คน (ร้อยละ 65.94)  สายสนับสนุน 21 คน (ร้อยละ 15.22) เจ้าหน้าที่ 26 คน  (ร้อยละ 18.84) (ณ 
เดือน พฤศจิกายน 2556) 
 จ านวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1,749 คน จ าแนกตามระดับชั้นที่
เปิดสอน  ม.1 จ านวน 268 คน  (ร้อยละ 15.32)  ม.2 จ านวน 285 คน  (ร้อยละ 16.30)  ม.3 จ านวน  286 คน 
(ร้อยละ 16.35) ม.4 จ านวน  271  คน (ร้อยละ 15.49)  ม.5 จ านวน 313 คน (ร้อยละ 17.90)  ม.6 จ านวน 
326 คน (ร้อยละ 18.64) 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (SWOT)  
 
 จุดแข็ง ( Strengths) 

1. บุคลากรอยู่ในวัยหนุ่มสาวช่องว่างระหว่างวัยของผู้เรียนและผู้สอนน้อย ท าให้นักเรียน  
กล้าปรึกษาได้ทุกด้าน และสามารถพัฒนาเอกลักษณ์ของนักเรียนให้ปรากฏ 

2. มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ 
3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
4. มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความสามารถและความถนัดตามศักยภาพของผู้เรียน 
6. มีการจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆในโรงเรียนและชุมชน 
7. มีการส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
8 ส่งเสริมการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียน และการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีความเหมาะสม 
9. ผู้เรียนมีคุณลักษณะเด่นที่สามารถพัฒนาให้  กล้าคิด กล้าท า และกล้าน า  
10. บุคลากรสอนตรงตามวุฒิและความถนัด 
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11. ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
12. มีหอพักท าให้ผู้ปกครองในจังหวัดรอบปริมณฑลสนใจ 

 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1. บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจ ยังไม่มั่นคงในการปฏิบัติงาน  ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
  2. โรงเรียนมีอุปกรณ์ สื่อการสอนมีไม่เพียงพอ ที่มีอยู่อยู่ในสภาพใช้งานมานานต้องซ่อมแซมเป็นส่วน
ใหญ ่
  3 .ครูมีภาระงานสอนมาก และมีภาระงานอื่นเช่นงานหอพัก  งานวินัย  งานทะเบียน งาน
ประกัน  งานพยาบาล ฯลฯ ท าให้พัฒนาตนเองได้น้อยลง 
  4. งานวิจัยยังอยู่ในอัตราส่วนที่น้อย 
  5. การมีส่วนร่วมในชุมชนยังมีน้อย 
 
 โอกาส (Opportunities) 
  1. มีการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  2. นักเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  ท าให้ตื่นตัวตลอดเวลา 
  3. ครูมีทักษะในด้าน ICT เป็นอย่างดี 
  4. นักเรียนส่วนใหญ่มาจากพ้ืนฐานครอบครัวที่เป็นข้าราชการและประกอบธุรกิจ มีรายได้  มั่นคง 
  5. มีการสอนภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลาย เช่นภาษาฝรั่งเศส จีน  ญี่ปุ่น 
  6. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนโดยการติดตามประเมินผลโรงเรียนอยู่เสมอ ท า ให้
สามารถแก้ไขข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ ได้ทันท่วงที 
  7. ค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมีสูง 
  8. เป็นโรงเรียนปราศจากยาเสพติด 
 
 อุปสรรค (Threats) 
  1. อาจารย์ขาดความม่ันคงในอาชีพ ยังเกิดปัญหาการลาออกโดยตลอด 
  2. เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใช้เกณฑ์เดียวกับมหาวิทยาลัยท าให้มีโอกาสได้น้อย 
  3. ผู้ปกครองบางส่วนคาดหวังสูง และมีข้อเรียกร้องมากเกินกว่าที่จะปฏิบัติได้ 
  4. ค่านิยมของนักเรียนเกิดการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม 
  5. มีแหล่งบันเทิงใกล้สถานศึกษา และแหล่งอบายมุขอยู่ในเขตรอบมหาวิทยาลัย 
  6. ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ การประสานงานกับหน่วยงานกลางของ มหาวิทยาลัย 
  7. รายได้ของโรงเรียนถูกคุกคามโดยนโยบายมหาวิทยาลัย 
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แนวทางหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2556 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 องค์ประกอบและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2556 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุผล 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 ถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
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กลยุทธ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งระบุภารกิจ
เอาไว้อย่างชัดเจน จากภารกิจโดยทั่วไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ได้ก าหนดกลยุทธ์ออกเป็น 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมองค์ความรู้ สู่ความเชี่ยวชาญ  
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนางานประเมินการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 3 น าผลสู่การใช้และพัฒนา 
  กลยุทธ์ที่ 4 นวัตกรรมน าพาสู่สากล  
 ทั้งนี้ โดยในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยพิจารณาจากนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  โดยบูรณาการให้มคีวาม
สอดคล้องและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถเทียบเคียงกับประเทศ
ต่างๆ ได้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557  เป็นแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจของโรงเรียน คือ ด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนา  7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์
คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
           
  2) ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ       
  3) ยุทธศาสตร์การวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคม     
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล    
  5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล      
  6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม     
  7) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล     
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
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ปรัชญา 
  “วิชาการที่เต็มที่ อยู่ในคนที่เต็มคน” 
  
วิสัยทัศน์ 
  “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นสถาบันการศึกษาแห่งภูมิปัญญา เป็น
ต้นแบบ ด้านการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถ
แสวงหาองค์ความรู้สู่สากล” 
  
พันธกิจ 
   1) เป็นสถาบันต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากล 
   2) พัฒนากระบวนการคิด เพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแสวงหาความรู้ 
   3) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  
   4) พัฒนาสถาบันให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา เพ่ือบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
ยุทธศาสตร์ 
  1) ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตาม
เกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากลรวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก 
  2) ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  3) ยุทธศาสตร์การวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคม 
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 
  5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล 
  6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  7) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการน าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)                                                           9 

 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  1) ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
  2) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯที่มีการด าเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเดน็

ยทุธศาสต

ร์

เปา้ประ

สงค์ ตวัชีว้ัด / เกณฑ์การใหค้ะแนน

เปา้หมาย

 ป ี2557

น้้าหนัก
(รอ้ยละ) กิจกรรม/โตรงการ  งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ผู้รับผิดชอบ

ร่วม

ผู้ตดิตาม/

ประสานงาน

ส่วนที ่1 ยทุธศาสตร์/งานหรือภารกิจหลักของหน่วยงาน 60.00 5,884,854    

1 การผลิตบณัฑิตทีม่คุีณภาพภายใตก้ารจัดเรียนการสอนในหลักสูตรทีท่นัสมยัตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาตแิละสากล 28.00

รวมทัง้เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 3,965,654 

1.1 : โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรแกนกลางและไดม้าตรฐาน 16.00 514,159     

1 ตวัชีว้ัด 1.1.1 ระดบัผลสัมฤทธิโ์ดยเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียนในระดบัชัน้ ม .3 

และ ม.6

5 2.00
โครงการสุดยอดนักอา่น (ส่งเสริมการอา่น) 2,999        

นางวนัวสิา  

ประมวล

กลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย

นายธนิกพนธ ์

เชื้อแก้ว

โครงการบนัทึกรักการอา่น       25,000

1 ตวัชีว้ัด 1.1.2 ระดบัผลสัมฤทธิโ์ดยเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ของผู้เรียนในระดบัชัน้ ม .

3 และ ม.6

5 2.00 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์

 ชั้น ม.1/1,2/1และ ม.3/1
100,000     

นายพนมพงศ์ 

 สุวรรรณสิงห์

กลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์

นายธนิกพนธ ์

เชื้อแก้ว

โครงการทดสอบวดัความรู้ทาง

คณิตศาสตร์

1 ตวัชีว้ัด 1.1.3 ระดบัผลสัมฤทธิโ์ดยเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในระดบัชัน้ 

ม.3 และ ม.6

5 2.00
โครงการพฒันาทักษะด้านวทิยาศาสตร์ 100,000     

นางทิพวรรณ 

 พลิา

กลุ่มสาระฯ 

วทิยาศาสตร์

นายธนิกพนธ ์

เชื้อแก้ว

โครงการทดสอบความเปน็เลิศทาง

วทิยาศาสตร์

โครงการพฒันาทักษะการปฏบิติัการ

วทิยาศาสตร์นักเรียนชั้น ม .ต้น
50,000      

1 ตวัชีว้ัด 1.1.4 ระดบัผลสัมฤทธิโ์ดยเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ของผู้เรียนในระดบัชัน้ ม .3 และ ม.6

5 2.00 โครงการสอนเสริมวชิาสังคมศึกษา  เพิม่

ศักยภาพการของผลการสอบ O-net

นางดวงทิพย์  

ผโลปกรณ์

กลุ่มสาระฯ 

สังคมศึกษา

นายธนิกพนธ ์

เชื้อแก้ว

1 ตวัชีว้ัด 1.1.5 ระดบัผลสัมฤทธิโ์ดยเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของผู้เรียนใน

ระดบัชัน้ ม.3 และ ม.6

5 2.00 การจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ .ศ. 

2551

นายบญุลอด 

ศรีเจริญ

กลุ่มสาระฯ สุข

ศึกษา

นายธนิกพนธ ์

เชื้อแก้ว

1 ตวัชีว้ัด 1.1.6 ระดบัผลสัมฤทธิโ์ดยเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของผู้เรียนในระดบัชัน้ ม .3 และ

 ม.6

5 2.00
โครงการติวทักษะศิลปะสู่อดุมศึกษา 5,000        

นางศจีรัตน์  

ม่วงมณีธนวดี

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ นายธนิกพนธ ์

เชื้อแก้ว

ยทุธศาสตร์ เปา้หมาย แผนกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ต.ค. 56-30 ก.ย. 57) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)

แผนปฏบิติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 10



ประเดน็

ยทุธศาสต

ร์

เปา้ประ

สงค์ ตวัชีว้ัด / เกณฑ์การใหค้ะแนน

เปา้หมาย

 ป ี2557

น้้าหนัก
(รอ้ยละ) กิจกรรม/โตรงการ  งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ผู้รับผิดชอบ

ร่วม

ผู้ตดิตาม/

ประสานงาน

1 ตวัชีว้ัด 1.1.7 ระดบัผลสัมฤทธิโ์ดยเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยขีอง

ผู้เรียนในระดบัชัน้ ม.3 และ ม.6

5 2.00 โครงการการน าภมูิปญัญาท้องถิน่เขา้มา

จดักระบวนการเรียนรู้
      11,740

นายอาทิตย์  

โคชขึง

กลุ่มสาระฯ การ

งานพืน้ฐานอาชีพ

นายธนิกพนธ ์

เชื้อแก้ว

โครงการพฒันาผู้เรียนด้าน ICT       50,000

1 ตวัชีว้ัด 1.1.8 ระดบัผลสัมฤทธิโ์ดยเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศของผู้เรียนใน

ระดบัชัน้ ม.3 และ ม.6

5 2.00
โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ือง การฝึก

ทักษะฟงัและพดูด้วยนิทานภาษาอังกฤษ
22,000      

นางสาว

ปริญญฉัตร  

เคนหงส์

กลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ

นายธนิกพนธ ์

เชื้อแก้ว

โครงการพฒันาทักษะภาษาองักฤษใน

ชีวติประจ าวนั
60,520      

โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาองักฤษ

ผ่านกจิกรรมค่ายภาษาและกจิกรรม

สร้างสรรค์

71,900      

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาองักฤษ

เฉพาะด้าน
15,000      

โครงการจดัติวสอนเสริมภาษาจนี

โครงการจดัติวสอนเสริมภาษาฝร่ังเศส

1.2 : โรงเรียนมกีระบวนการพัฒนานักเรียนใหม้คีวามรู้ความสามารถมปีระสบการณเ์ตม็ตาม 2.00

   ศักยภาพ และมกีารบริหารจัดกระบวนการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับความตอ้งการของสังคม 483,530     

1 ตวัชีว้ัด 1.2.1 ระดบัความส้าเร็จของกิจกรรม/โครงการทีส่่งเสริมใหผู้้เรียนมคีวามสามารถในการ

คิดเปน็ระบบ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปญัหา

5 2.00 โครงการ Science and Mathematics Gifted

 Camp (Final Year Project) 199,760     
นายวฒิุศักด์ิ  

บญุแน่น

บคุลากรทุกคน นางดวงทิพย์ 

โผลปกรณ์

โครงการแรกพบน้องพี ่Gifted 18,770      

โครงการค่ายปจัฉมินิพนธ ์ (final Year 

Project)
150,000     

โครงการค่ายนานาชาติ MOU 15,000      

โครงการกจิกรรมพฒันานักเรียนโดย

คณะกรรมการนักเรียน 57
     100,000

แผนปฏบิติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 11



ประเดน็

ยทุธศาสต

ร์

เปา้ประ

สงค์ ตวัชีว้ัด / เกณฑ์การใหค้ะแนน

เปา้หมาย

 ป ี2557

น้้าหนัก
(รอ้ยละ) กิจกรรม/โตรงการ  งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ผู้รับผิดชอบ

ร่วม

ผู้ตดิตาม/

ประสานงาน

1.3 : โรงเรียนมุง่พัฒนาศักยภาพและความเขม้แขง็ทางวิชาการแก่นักเรียนทกุระดบั 4.00 937,240     

1 ตวัชีว้ัด 1.3.1 ระดบัความส้าเร็จของกิจกรรม/โครงการทีส่่งเสริมใหผู้้เรียนมนิีสัยรักการอ่าน สนใจ

แสวงหาความรู้จากแหล่งตา่งๆ รอบตวัและสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได้

5 1.50
โครงการ SEM Tour MSU 23,000      

นางวนัวสิา  

ประมวล

กลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย

นางดวงทิพย์ 

โผลปกรณ์

โครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงาน

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47,230      

โครงการค่ายวชิาการเปดิโลกธรณีวทิยา

และซากดึกด าบรรพ ์MOU
50,000      

โครงการเรียนรู้วทิยาศาสตร์นอก

หอ้งเรียน
20,000      

โครงการสัปดาหว์นัวทิยาศาสตร์ใน

โรงเรียน
      50,000

โครงการศึกษาดูงานหมู่บา้นเศรษฐกจิ

พอเพยีงหมู่บา้นดอนมัน จ .มหาสารคาม
        8,000

โครงการ English  camp in Korea

โครงการทัศนศึกษาเรียนฟรี 15 ปี      496,010

1 ตวัชีว้ัด 1.3.2 ระดบัความส้าเร็จของกิจกรรม/โครงการทีส่่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถเรียนรู้เปน็ทมีได้

 (TEAM LEARNING)

5 1.50
โครงการจติอาสาพฒันาโรงเรียน 20,000      

นางสาวธญักร

 สงเคราะห์

กลุ่มสาระพฒันา

ผู้เรียน

นางดวงทิพย์ 

โผลปกรณ์

โครงการสัปดาหว์นัวทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์
      30,000

โครงการเดินทางไกลอยูค่่ายพกัแรม

ลูกเสือ – เนตรนารี
     100,000

โครงการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียน

 57
        3,000

โครงการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการ

นักเรียน 57
      30,000

แผนปฏบิติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 12



ประเดน็

ยทุธศาสต

ร์

เปา้ประ

สงค์ ตวัชีว้ัด / เกณฑ์การใหค้ะแนน

เปา้หมาย

 ป ี2557

น้้าหนัก
(รอ้ยละ) กิจกรรม/โตรงการ  งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ผู้รับผิดชอบ

ร่วม

ผู้ตดิตาม/

ประสานงาน

โครงการจดันิทรรศการสัปดาหว์นั

วทิยาศาสตร์

10,000      

1 ตวัชีว้ัด 1.3.3 ระดบัความส้าเร็จของกิจกรรม/โครงการทีส่่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีน

การเรียนรู้

5 1.00
โครงการพฒันาผู้เรียนด้าน ICT

50,000      นายอาทิตย์  

โคชขึง

กลุ่มสาระฯ การ

งานพืน้ฐานอาชีพ

นางดวงทิพย์ 

โผลปกรณ์

1.4 :  โรงเรียนมุง่พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนใหม้คีวามสมดลุทางร่างกายจิตใจ สตปิญัญา ความดงีาม 4.00

จิตส้านึกรับผิดชอบตอ่สังคม 675,000     

1 ตวัชีว้ัด 1.4.1 ระดบัความส้าเร็จของกิจกรรม/โครงการทีส่่งเสริมใหผู้้เรียนมสีุขภาพด ีมน้้ีาหนัก 

ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

5 1.00
โครงการกฬีาภายใน      150,000

นายบญุลอด 

ศรีเจริญ

กลุ่มสาระฯ สุข

ศึกษา

นางดวงทิพย์ 

โผลปกรณ์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา

วชิาทหาร 57
      40,000

1 ตวัชีว้ัด 1.4.2 ระดบัความส้าเร็จของกิจกรรม/โครงการทีส่่งเสริมใหผู้้เรียนมสีุขภาพด ีมคีวาม

ปลอดภยั และปลอดสารเสพตดิ

5 1.00
โครงการวนัเปดิโลกกจิกรรม       10,000

นายอภรัิฐ  

เทียนสี

บคุลากรทุกคน นางดวงทิพย์ 

โผลปกรณ์

โครงการกจิกรรมสานรักสานสัมพนัธว์นั

เปดิหอ 57
      40,000

โครงการตรวจหาสารเสพติดในนักเรียน 

57

1 ตวัชีว้ัด 1.4.3 ระดบัความส้าเร็จของกิจกรรม/โครงการทีส่่งเสริมใหผู้้เรียนมสีุขภาพด ีมมีนุษย

สัมพันธท์ีด่ตีอ่ผู้อ่ืน มสีุนทรียภาพและชว่ยเหลือชมุชนและสังคม

5 1.00
โครงการภาษาไทยสู่ชุมชน       30,000

นางศจีรัตน์  

ม่วงมณีธนวดี

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ นางกนกวรรณ 

รัตนพลแสน

โครงการทัศนาโลกสุนทรีย์

โครงการนิทรรศการศิลปะ         5,000

โครงการค่ายสาธติจติอาสา  (สาธติร่วม

ใจต้านภยัหนาว)
      90,000

โครงการบายศรีสู่ขวญัสานสัมพนัธน์้องพี่

 (ปจัฉมินิเทศ)
      25,000

แผนปฏบิติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 13



ประเดน็

ยทุธศาสต

ร์

เปา้ประ

สงค์ ตวัชีว้ัด / เกณฑ์การใหค้ะแนน

เปา้หมาย

 ป ี2557

น้้าหนัก
(รอ้ยละ) กิจกรรม/โตรงการ  งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ผู้รับผิดชอบ

ร่วม

ผู้ตดิตาม/

ประสานงาน

1 ตวัชีว้ัด 1.4.4 ระดบัความส้าเร็จของกิจกรรม/โครงการทีส่่งเสริมใหผู้้เรียนเปน็ลูกทีด่ขีองพ่อแม่

ผู้ปกครอง และปฏบิตัหิน้าทีเ่ปน็นักเรียนทีด่ี

5 1.00
โครงการวนัแม่แหง่ชาติ       10,000

นางดวงทิพย์  

ผโลปกรณ์

กลุ่มสาระฯ 

สังคมศึกษา

นางกนกวรรณ 

รัตนพลแสน

โครงการวนัพอ่แหง่ชาติ       10,000

โครงการวนัไหวค้รู       15,000

โครงการธรรมะเดลิเวอร์ร่ี 57

โครงการค่ายอบรมพฒันาคุณธรรม ม .1 

 57
      50,000

โครงการค่ายอบรมพฒันาจติและเจริญ

ปญัญา57
     200,000

โครงการธนาคารโรงเรียนสาธติ

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

1.5 : ประสิทธผิลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็ส้าคัญ 2.00 1,355,725  

1 ตวัชีว้ัด 1.5.1 ระดบัความส้าเร็จของการดา้เนินการของสถานศึกษาทีเ่น้นผู้เรียนเปน็ส้าคัญ 5 1.00 โครงการพฒันาทักษะวชิาการนักเรียนใน

โครงการ SEM
24,000      

นายวฒิุศักด์ิ 

บญุแน่น

บคุลากรทุกคน นางกนกวรรณ 

รัตนพลแสน

โครงการส่ิงเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มี

ความสามารถพเิศษทางด้านวทิยาศาสตร์

 คณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ (SEM)

300,000     

โครงการพฒันาทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(นอกหอ้งเรียน)
149,520     

โครงการค่ายเพิม่พนูศักยภาพนักเรียนที่

มีความสามารถพเิศษทางด้าน

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

162,945     

โครงการ Learning  with  NO Borders 112,260     

แผนปฏบิติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 14



ประเดน็

ยทุธศาสต

ร์

เปา้ประ

สงค์ ตวัชีว้ัด / เกณฑ์การใหค้ะแนน

เปา้หมาย

 ป ี2557

น้้าหนัก
(รอ้ยละ) กิจกรรม/โตรงการ  งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ผู้รับผิดชอบ

ร่วม

ผู้ตดิตาม/

ประสานงาน

โครงการค้นหาอาชีพต้องรีบหน่อย         7,000

โครงการติวนักเรียนเตรียมสอบ 600,000     

1 ตวัชีว้ัด 1.5.2 ระดบัความพึงพอใจของนักเรียนตอ่คุณภาพการสอนของอาจารย์ 5 1.00 การประเมินการสอนของอาจารยผ่์าน

ระบบสารสนเท ศออนไลน์

นายวฒิุศักด์ิ 

บญุแน่น

บคุลากรทุกคน นางกนกวรรณ 

รัตนพลแสน

ยทุธศาสตร์ที ่2 การเปน็ศูนยก์ลางแหง่การเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 4.00 207,200    

2.1 : เปน็ทีพ่ึ่งดา้นการเรียนรู้และวิชาการของสังคมและชมุชนสอดคล้องกับอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย 4.00 207,200     

1 ตวัชีว้ัด 2.1.1 ระดบัความส้าเร็จของการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ตอ่สังคม 5 4.00
โครงการค่ายบริการวชิาการและแนะแนว 56,400      

นายวฒิุศักด์ิ 

บญุแน่น

บคุลากรทุกคน นางกนกวรรณ 

รัตนพลแสน

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ( DMSU 

Math Camp)
      75,000

โครงการวทิยาศาสตร์สัญจร       75,800

ยทุธศาสตร์ที ่3  การวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพ่ิมหรือใชป้ระโยชน์ใหกั้บชมุชนและสังคม 4.00 450,000    

เปา้ประสงค์/ภาระงานที ่3.1 : พัฒนางานวิจัยในชัน้เรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและเพ่ือพัฒนาสถาบนั 4.00 450,000     

1 ตวัชีว้ัด 3.1.1 ระดบัความส้าเร็จของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยเพ่ือน้าไปสู่

การเปน็โรงเรียนตน้แบบ

5 4.00 โครงการทุนอดุหนุนการวจิยั 450,000     นายวฒิุศักด์ิ 

บญุแน่น

บคุลากรทุกคน นางสาวทิวา

ภรณ์ เมฆเสนา

ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหม้ปีระสิทธภิาพ และยกระดบัการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภบิาล 12.00 600,000    

เปา้ประสงค์/ภาระงานที ่4.1 : พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน 4.00 50,000      

1 ตวัชีว้ัด 4.1.1 ระดบัความส้าเร็จของกระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนาองค์กร 5 1.00 โครงการ KM การจดัการหอพกันักเรียน

 MOU
      50,000

นางศรีสุดา  

สิงหช์ุม

บคุลากรทุกคน นางสาวทิวา

ภรณ์ เมฆเสนา

กจิกรรมการจดัการความรู้ของบคุลากร

1 ตวัชีว้ัด 4.1.2 ระดบัความส้าเร็จของคณะ/หน่วยงานทีม่กีารดา้เนินงานการบริหารความเสี่ยงผ่าน

เกณฑ์ระดบัด ี(4.00) ขึน้ไป

5 1.00 ผลการประเมินความเส่ียงและควบคุม

ภานใน ปงีบประมาณ 2556

นางศรีสุดา  

สิงหช์ุม

บคุลากรทุกคน นางสาวทิวา

ภรณ์ เมฆเสนา

1 ตวัชีว้ัด 4.1.3 ระดบัคุณภาพของผลประเมนิการประกันคุณภาพภายใน ปกีารศึกษา  2556 5 1.00 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี

การศึกษา 2556

นางศรีสุดา  

สิงหช์ุม

บคุลากรทุกคน นางสาวทิวา

ภรณ์ เมฆเสนา

แผนปฏบิติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 15



ประเดน็

ยทุธศาสต

ร์

เปา้ประ

สงค์ ตวัชีว้ัด / เกณฑ์การใหค้ะแนน

เปา้หมาย

 ป ี2557

น้้าหนัก
(รอ้ยละ) กิจกรรม/โตรงการ  งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ผู้รับผิดชอบ

ร่วม

ผู้ตดิตาม/

ประสานงาน

1 ตวัชีว้ัด 4.1.4 ระดบัความส้าเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของโรงเรียน 5 1.00 ผลการด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศ นายสัจจพงษ ์

ญาตินิยม

งานสารสนเทศ นางสาวทิวา

ภรณ์ เมฆเสนา

เปา้ประสงค์/ภาระงานที ่4.2 : การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ (แผ่นดนิ) 6.00 -           

1 ตวัชีว้ัด 4.2.1 ร้อยละของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณตามแผน 5 1.50 การรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ 

แต่ละเดือน

นายสัจจพงษ ์

ญาตินิยม

งานบญัชี,การเงิน นางสาวยุวดี 

ศรีสังข์

1 ตวัชีว้ัด 4.2.2 ร้อยละของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณภาพรวม 6 เดอืนแรก 5 1.50 การรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ 

แต่ละเดือน

นายสัจจพงษ ์

ญาตินิยม

งานบญัชี,การเงิน นางสาวยุวดี 

ศรีสังข์

1 ตวัชีว้ัด 4.2.3 ร้อยละของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณภาพรวม 12 เดอืน 5 1.50 การรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ 

แต่ละเดือน

นายสัจจพงษ ์

ญาตินิยม

งานบญัชี,การเงิน นางสาวยุวดี 

ศรีสังข์

1 ตวัชีว้ัด 4.2.4 ร้อยละของการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายลงทนุ 5 1.50 การรายงานผลการเบกิจา่ยงบลงทุน นายสัจจพงษ ์

ญาตินิยม

งานบญัชี,การเงิน นางสาวยุวดี 

ศรีสังข์

เปา้ประสงค์/ภาระงานที ่4.3 : พัฒนาศักยภาพของบคุลากร 2.00 550,000     

1 ตวัชีว้ัด 4.3.1 ระดบัความส้าเร็จของการพัฒนาศักยภาพของบคุลากร 5 2.00
โครงการพฒันาบคุลากรด้าน ICT

50,000      นายสัจจพงษ ์

ญาตินิยม

งานบคุคล นางสาวยุวดี 

ศรีสังข์

โครงการสัมมนาเพือ่พฒันาศักยภาพ

บคุลากร

500,000     

ยทุธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมภาพลักษณข์องมหาวิทยาลัยใหไ้ดร้ับการยอมรับและพัฒนาเปน็มหาวิทยาลัยในระดบัสากล 4.00 20,000      

เปา้ประสงค์/ภาระงานที ่5.1 : พัฒนาโรงเรียนใหไ้ดร้ับการยอมรับ 4.00 20,000      

1 ตวัชีว้ัด 5.1.1 ระดบัความส้าเร็จของนักเรียนทีส่ามารถศึกษาตอ่ในระดบัอุดมศึกษาได้ 5 2.00 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ร้ัว

อดุมศึกษา (พีแ่นะแนวน้อง)
      20,000

นางสาวธญักร

 สงเคราะห์

กลุ่มสาระพฒันา

ผู้เรียน

นายสรคนน์ 

กมลภากรณ์

1 ตวัชีว้ัด 5.1.2 ระดบัความส้าเร็จของนักเรียนศึกษาดงูานระดบันานาชาติ 5 2.00 โครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ

ของนักเรียนโครงการพเิศษ

นาง

เสาวลักษณ์  

นิลโคตร

บคุลากรทุกคน นายสรคนน์ 

กมลภากรณ์

ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขยีว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.00 560,000    

เปา้ประสงค์/ภาระงานที ่6.1 : พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 4.00 560,000     

แผนปฏบิติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 16



ประเดน็

ยทุธศาสต

ร์

เปา้ประ

สงค์ ตวัชีว้ัด / เกณฑ์การใหค้ะแนน

เปา้หมาย

 ป ี2557

น้้าหนัก
(รอ้ยละ) กิจกรรม/โตรงการ  งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ผู้รับผิดชอบ

ร่วม

ผู้ตดิตาม/

ประสานงาน

1 ตวัชีว้ัด 6.1.1 ระดบัความส้าเร็จของการพัฒนาภมูทิศัน์ของโรงเรียน 5 4.00
โครงการคัดแยกขยะอยา่งยัง่ยนื 30,000      

นายองอาจ  

ญาตินิยม

บคุลากรทุกคน นายสรคนน์ 

กมลภากรณ์

โครงการ 5 ส 30,000      

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์โรงเรียน 500,000     

ส ารวจความพงึพอใจต่อการพฒันาภมูิ

ทัศน์

ยทุธศาสตร์ที ่7 การส่งเสริมการน้าทนุทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภมูปิญัญาทอ้งถ่ินไปใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนื 4.00

และผสมผสานวัฒนธรรมในระดบัชาตแิละสากล 82,000      

7.1 : เกิดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกปอ้ง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน 4.00 82,000      

1 ตวัชีว้ัด 7.1.1 ระดบัความส้าเร็จของกิจกรรมนักเรียนในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

5 4.00
โครงการวนัสุนทรภู่       25,000

นายอภรัิฐ  

เทียนสี

บคุลากรทุกคน นายสรคนน์ 

กมลภากรณ์

โครงการติวเพือ่เตรียมความพร้อมสอบ

ธรรมสนามหลวง

โครงการสอบธรรมสนามหลวง         4,000

โครงการวนัคริสต์มาสและสัปดาห์

ภาษาต่างประเทศ
      50,000

โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจนี         3,000

ส่วนที ่2 รางวัลหรืองานหรือนวัตกรรมใหมท่ีห่น่วยงานจะพัฒนาเพ่ิมเตมิเพ่ือแก้ปญัหาหรือสร้างชือ่เสียงหรือความโดดเดน่ใหโ้รงเรียน 40.00 2,632,950 

    8  ดา้นรางวัลหรืองานหรือนวัตกรรมใหมท่ีห่น่วยงานจะพัฒนาเพ่ิมเตมิเพ่ือแก้ปญัหาหรือสร้างชือ่เสียงหรือความโดดเดน่ใหโ้รงเรียน 40.00 2,632,950 

8.1 : เกิดความส้าเร็จในการพัฒนาผู้เรียนใหเ้ก่งและมศัีกยภาพในรอบดา้น 
 20.00 1,832,950  

1 ตวัชีว้ัด 8.1.1 ระดบัความส้าเร็จของนักเรียนทีไ่ดร้ับรางวัลจากการแขง่ขนัทางดา้นวิทยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์และเทคโนโลยี

5 4.00 โครงการอบรมคอมพวิเตอร์เพือ่กา้วสู่

โอลิมปกิวชิาการ
        2,950

นายสัจจพงษ ์

 ญาตินิยม

หวัหน้ากลุ่ม

สาระฯ

นายสรคนน์ 

กมลภากรณ์

โครงการพฒันานักเรียนใหเ้ปน็คนเกง่ที่

มีศักยภาพในการแขง่ขนักบัผู้อืน่

300,000     

แผนปฏบิติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 17



ประเดน็

ยทุธศาสต

ร์

เปา้ประ

สงค์ ตวัชีว้ัด / เกณฑ์การใหค้ะแนน

เปา้หมาย

 ป ี2557

น้้าหนัก
(รอ้ยละ) กิจกรรม/โตรงการ  งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ผู้รับผิดชอบ

ร่วม

ผู้ตดิตาม/

ประสานงาน

1 ตวัชีว้ัด 8.1.2 ระดบัความส้าเร็จของนักเรียนทีไ่ดร้ับรางวัลจากการแขง่ขนัทางดา้นสังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ และศิลปะ

5 4.00 โครงการพฒันานักเรียนใหเ้ปน็คนเกง่ที่

มีศักยภาพในการแขง่ขนักบัผู้อืน่

300,000     นายสัจจพงษ ์

 ญาตินิยม

หวัหน้ากลุ่ม

สาระฯ

นายสรคนน์ 

กมลภากรณ์

1 ตวัชีว้ัด 8.1.3 ระดบัความส้าเร็จของการทดสอบวัดระดบัทางภาษา 5 4.00 โครงการทดสอบวดัระดับค าศัพท์และ

ความสามารถทางภาษา
30,000      

นายวฒิุศักด์ิ  

บญุแน่น

กลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิราพร

 น้อยใย

1 ตวัชีว้ัด 8.1.4 ระดบัความส้าเร็จของนักเรียนทีไ่ดร้ับเหรียญรางวัลจากการแขง่ขนักีฬาสาธติสามคัคี 5 4.00 โครงการกฬีาสาธติสามัคคี 1,200,000  นายบญุลอด 

ศรีเจริญ

กลุ่มสาระฯ สุข

ศึกษา

นางสาวจิราพร

 น้อยใย

1 ตวัชีว้ัด 8.1.5 ระดบัความส้าเร็จของโครงการ /กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความสามารถหรือความถนัด

เฉพาะทางของนักเรียน

5 4.00 โครงการติวสอบ วมว . นายสัจจพงษ ์

 ญาตินิยม

หวัหน้ากลุ่ม

สาระฯ

นางสาวจิราพร

 น้อยใย

โครงการละครภาษาองักฤษ

โครงการวนัศุกร์วนัสุข

โครงการติวโอลิมปกิวชิาการ

การส่งเสริมการแขง่ขนักฬีาระดับเยาวชน

8.2 : เกิดความส้าเร็จในการจัดการกับผู้เรียนทีม่ผีลการเรียนต่า้ไดม้กีารพัฒนาผลการเรียนใหอ้ยูใ่นระดบัทีด่ขีึน้ 
 20.00 800,000     

1 ตวัชีว้ัด 8.2.1 ระดบัความส้าเร็จของกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  ในการพัฒนาผู้เรียนทีม่ผีลการเรียนต่า้

ใหม้ผีลการเรียนทีด่ขีึน้

5 2.50
โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม

      50,000 นางวนัวสิา  

ประมวล

กลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย

นางสาวจิราพร

 น้อยใย

การใหทุ้นนักเรียนที่มีผลการเรียน

กา้วหน้า

400,000     

1 ตวัชีว้ัด 8.2.2 ระดบัความส้าเร็จของกลุ่มสาระฯ คณติศาสตร์  ในการพัฒนาผู้เรียนทีม่ผีลการเรียน

ต่า้ใหม้ผีลการเรียนทีด่ขีึน้

5 2.50
โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม

      50,000 นายพนมพงศ์ 

 สุวรรรณสิงห์

กลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์

นางสาวจิราพร

 น้อยใย

1 ตวัชีว้ัด 8.2.3 ระดบัความส้าเร็จของกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  ในการพัฒนาผู้เรียนทีม่ผีลการ

เรียนต่า้ใหม้ผีลการเรียนทีด่ขีึน้

5 2.50
โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม

      50,000 นางทิพวรรณ 

 พลิา

กลุ่มสาระฯ 

วทิยาศาสตร์

นางสาวจิราพร

 น้อยใย

1 ตวัชีว้ัด 8.2.4 ระดบัความส้าเร็จของกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ในการ

พัฒนาผู้เรียนทีม่ผีลการเรียนต่า้ใหม้ผีลการเรียนทีด่ขีึน้

5 2.50
โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม

      50,000 นางดวงทิพย์  

ผโลปกรณ์

กลุ่มสาระฯ 

สังคมศึกษา

นายวรีะยุทธ ์

จันทร์มาลา

แผนปฏบิติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 18



ประเดน็

ยทุธศาสต

ร์

เปา้ประ

สงค์ ตวัชีว้ัด / เกณฑ์การใหค้ะแนน

เปา้หมาย

 ป ี2557

น้้าหนัก
(รอ้ยละ) กิจกรรม/โตรงการ  งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

หลัก

ผู้รับผิดชอบ

ร่วม

ผู้ตดิตาม/

ประสานงาน

1 ตวัชีว้ัด 8.2.5 ระดบัความส้าเร็จของกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา  ในการพัฒนาผู้เรียนทีม่ี

ผลการเรียนต่า้ใหม้ผีลการเรียนทีด่ขีึน้

5 2.50
โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม

      50,000 นายบญุลอด 

ศรีเจริญ

กลุ่มสาระฯ สุข

ศึกษา

นายวรีะยุทธ ์

จันทร์มาลา

1 ตวัชีว้ัด 8.2.6 ระดบัความส้าเร็จของกลุ่มสาระฯ ศิลปะ  ในการพัฒนาผู้เรียนทีม่ผีลการเรียนต่า้ให้

มผีลการเรียนทีด่ขีึน้

5 2.50
โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม

      50,000 นางศจีรัตน์  

ม่วงมณีธนวดี

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ นายวรีะยุทธ ์

จันทร์มาลา

1 ตวัชีว้ัด 8.2.7 ระดบัความส้าเร็จของกลุ่มสาระฯ ภการงานอาชพีและเทคโนโลย ีในการพัฒนา

ผู้เรียนทีม่ผีลการเรียนต่า้ใหม้ผีลการเรียนทีด่ขีึน้

5 2.50
โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม

      50,000 นายอาทิตย์  

โคชขึง

กลุ่มสาระฯ การ

งานพืน้ฐานอาชีพ

นายวรีะยุทธ ์

จันทร์มาลา

1 ตวัชีว้ัด 8.2.8 ระดบัความส้าเร็จของกลุ่มสาระฯ ภาษาตา่งประเทศ  ในการพัฒนาผู้เรียนทีม่ผีลการ

เรียนต่า้ใหม้ผีลการเรียนทีด่ขีึน้

5 2.50
โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม

      50,000 นางสาว

ปริญญฉัตร  

เคนหงส์

กลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ

นายวรีะยุทธ ์

จันทร์มาลา

46  ตวัชีว้ัด 100.00 8,517,804    

แผนปฏบิติัราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 19



ประเด็นยุทธศาสตร์ น ้าหนัก
(ร้อยละ)

 งบประมาณ

ส่วนที ่1 ยุทธศาสตร/์งานหรือภารกิจหลักของหน่วยงาน 60.00 5,884,854                

ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรทีท่ันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของ

ชาติและสากล รวมทั งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

28.00 3,965,654           

ยุทธศาสตร์ที ่2 การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.00 207,200             

ยุทธศาสตร์ที ่3  การวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทีส่ร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม 4.00 450,000             

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล 12.00 600,000             

ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล 4.00 20,000               

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.00 560,000             

ยุทธศาสตร์ที ่7 การส่งเสริมการน้าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถ่ินไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและผสมผสาน

วัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

4.00 82,000               

ส่วนที ่2 รางวัลหรืองานหรือนวัตกรรมใหม่ทีห่น่วยงานจะพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างชื่อเสียงหรือความโดดเด่นให้โรงเรียน 40.00 2,632,950           

    8  ด้านรางวัลหรืองานหรือนวัตกรรมใหม่ทีห่น่วยงานจะพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างชื่อเสียงหรือความโดดเด่นให้โรงเรียน 40.00 2,632,950           

รวม 46 ตัวชี วัด 100.00 8,517,804                

ประมาณการงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนปฏบิัตริาชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม)

แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 20



คณะผู้จัดท ำ 
--------------------------------- 

ที่ปรึกษำ 
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 
วิเครำะห์ข้อมูล/จัดท ำรูปเล่ม 
  นางศรีสุดา   สิงห์ชุม  ผู้รักษาการผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

นายธนิกพนธ์  เชื้อแก้ว  หัวหน้างานยุทธศาสตร์ 
นายวีระยุทธ์  จันทร์มาลา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ออกแบบปก 
  นายวีระยุทธ์   จันทร์มาลา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ปีท่ีพิมพ์ 
  มกราคม  2557 
  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม) 


