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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คานา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) ฉบับนี้จัดทาขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผน
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ของรัฐบาล โดยแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2557 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดทาขึ้นภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ.2556-2559 (ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2555) ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2556
และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานและพร้อมกับการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2015
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือสาหรับการบูรณาการและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจนและผลักดันให้การดาเนินงานในภารกิจต่างๆ ของทุกส่วนในโรงเรียน ตอบสนองทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่กาหนดเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่นาไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน และการได้รับการยอมรับต่อไป
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บทนา
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2540 โดยได้รับการ
อนุ มัติจ ากสภามหาวิทยาลั ย ซึ่งมีเ ป้ าหมายหลั กในการให้ ส วัส ดิการทางการศึกษาแก่บุ ตรของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อนการก่อตั้งโรงเรียนได้มีคณะกรรมการศึกษาถึงวิธีการดาเนินการ ปัญหาและ
อุ ป สรรคของโรงเรี ย นสาธิ ต ตลอดจนความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ ซึ่ ง คณะกรรมการที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เรี ย กว่ า
“คณะกรรมการโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จากคณะ
ต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการดาเนิ นงาน ด้วยเหตุที่โ รงเรียนก่อตั้งใหม่ นอกจากนี้ยังประสบปัญหาอีกหลาย
ประการ อันเนื่องมาจากการขาดแคลนงบประมาณทาให้ไม่มีสถานที่เรียนที่แน่นอนต้องย้ายที่เรียนบ่อยครั้ง
โรงเรียนเริ่มเปิดดาเนินการในปีการศึกษา 2540 เป็นปีแรก มีรองศาสตราจารย์จตุพร เพ็งชัย ดารง
ตาแหน่ งประธานโครงการจั ด ตั้งโรงเรี ย นสาธิ ตมหาวิทยาลั ยมหาสารคาม ทาหน้ าที่รัก ษาการในต าแหน่ ง
ผู้อานวยการโรงเรีย นสาธิตฯ และทางโรงเรียนได้ใช้สถานที่เรียนชั่วคราว คือ บริเวณอาคารเรียนชั้นอนุบาล
ของโรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสดิ์ ซึ่งขณะนั้นคณะครูอาจารย์ทุกคนต้องทางานหนักมาก เพื่อให้การเรียนการ
สอนดาเนินไปได้ หลังจากนั้นเมื่อปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้ย้ายมาใช้สถานที่ใหม่ คือตึกคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เดิม) และมี รศ.จตุพร เพ็งชัย เป็นผู้อานวยการโรงเรียน ซึ่ง
ทางานภายใต้นโยบายของคณะกรรมการอานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีอธิการบดีเป็น
ประธาน
ในปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่เรียนอีกครั้งหนึ่ง โดยย้ายมาอยู่ที่อาคาร 2 (ตึกสานักงาน
อธิการบดีเดิม) และอาคาร 3 (ตึกคณะวิทยาศาสตร์) ปีแรกของการเปิดทาการนั้น โรงเรียนรับสมัครนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 2 ห้องเรียน ผู้บริหาร ครูอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าในด้าน
วิชาการ ด้านบุคลากร ซึ่งมีทั้งอาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ชาวต่างประเทศ 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
ทีต่ ั้งใหม่โดยการสร้างอาคารเรียน อาคารอานวยการ อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

1

สภาพปัจจุบัน
ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดดาเนินการสอนตั้งแต่ระดับช่วงชั้นที่ 3-4 หรือชั้น
มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1-6 ช่ว งชั้น ที่ 3 เปิ ดสอน 2 หลั กสู ตร คือ หลั กสู ตรทั่ว ไปและโครงการส่ งเสริมศักยภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SEM) ช่วงชั้นที่ 4 เปิดสอน
4 แผนการเรียน 6 หลักสูตร ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์จานวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ทั่วไปและโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และแผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการ วมว. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน จานวน 2
หลักสูตร คือหลักสูตรทั่วไปและโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิ เศษด้านภาษาอังกฤษ และ
แผนการเรียนศิลป์-ดนตรีจานวน 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)
จานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1,749 คน จาแนกตามระดับชั้นที่
เปิดสอน ม.1 จานวน 268 คน (ร้อยละ 15.32) ม.2 จานวน 285 คน (ร้อยละ 16.30) ม.3 จานวน 286 คน
(ร้อยละ 16.35) ม.4 จานวน 271 คน (ร้อยละ 15.49) ม.5 จานวน 313 คน (ร้อยละ 17.90) ม.6 จานวน
326 คน (ร้อยละ 18.64)
การวิเคราะห์ศักยภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (SWOT)
จุดแข็ง ( Strengths)
1. บุคลากรอยู่ในวัยหนุ่มสาวช่องว่างระหว่างวัยของผู้เรียนและผู้สอนน้อย ทาให้นักเรียน
กล้าปรึกษาได้ทุกด้าน และสามารถพัฒนาเอกลักษณ์ของนักเรียนให้ปรากฏ
2. มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
4. มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
5. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความสามารถและความถนัดตามศักยภาพของผู้เรียน
6. มีการจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆในโรงเรียนและชุมชน
7. มีการส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
8 ส่งเสริมการจัดภูมิทัศน์ของโรงเรียน และการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีความเหมาะสม
9. ผู้เรียนมีคุณลักษณะเด่นที่สามารถพัฒนาให้ กล้าคิด กล้าทา และกล้านา
10. บุคลากรสอนตรงตามวุฒิและความถนัด
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11. ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
12. มีหอพักทาให้ผู้ปกครองในจังหวัดรอบปริมณฑลสนใจ
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรขาดขวัญและกาลังใจ ยังไม่มั่นคงในการปฏิบัติงาน ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2. โรงเรียนมีอุปกรณ์ สื่อการสอนมีไม่เพียงพอ ที่มีอยู่อยู่ในสภาพใช้งานมานานต้องซ่อมแซมเป็นส่วน
ใหญ่
3 .ครูมีภาระงานสอนมาก และมีภาระงานอื่นเช่นงานหอพัก งานวินัย งานทะเบียน งาน
ประกัน งานพยาบาล ฯลฯ ทาให้พัฒนาตนเองได้น้อยลง
4. งานวิจัยยังอยู่ในอัตราส่วนที่น้อย
5. การมีส่วนร่วมในชุมชนยังมีน้อย
โอกาส (Opportunities)
1. มีการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. นักเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ทาให้ตื่นตัวตลอดเวลา
3. ครูมีทักษะในด้าน ICT เป็นอย่างดี
4. นักเรียนส่วนใหญ่มาจากพื้นฐานครอบครัวที่เป็นข้าราชการและประกอบธุรกิจ มีรายได้ มั่นคง
5. มีการสอนภาษาต่างประเทศอย่างหลากหลาย เช่นภาษาฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น
6. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนโดยการติดตามประเมินผลโรงเรียนอยู่เสมอ ทา ให้
สามารถแก้ไขข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ ได้ทันท่วงที
7. ค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมีสูง
8. เป็นโรงเรียนปราศจากยาเสพติด
อุปสรรค (Threats)
1. อาจารย์ขาดความมั่นคงในอาชีพ ยังเกิดปัญหาการลาออกโดยตลอด
2. เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใช้เกณฑ์เดียวกับมหาวิทยาลัยทาให้มีโอกาสได้น้อย
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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 ถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
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กลยุทธ์ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กาหนดแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งระบุภารกิจ
เอาไว้อย่างชัดเจน จากภารกิจโดยทั่วไปตามที่กฎหมายกาหนด สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ได้กาหนดกลยุทธ์ออกเป็น 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมองค์ความรู้ สู่ความเชี่ยวชาญ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนางานประเมินการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 นาผลสู่การใช้และพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 4 นวัตกรรมนาพาสู่สากล
ทั้งนี้ โดยในสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยพิจารณาจากนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยบูรณาการให้มคี วาม
สอดคล้องและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถเทียบเคียงกับประเทศ
ต่างๆ ได้ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 เป็นแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจของโรงเรียน คือ ด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 7
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตามเกณฑ์
คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
2) ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3) ยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
7) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการนาทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ปรัชญา
“วิชาการที่เต็มที่ อยู่ในคนที่เต็มคน”
วิสัยทัศน์
“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เป็นสถาบันการศึกษาแห่งภูมิปัญญา เป็น
ต้นแบบ ด้านการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถ
แสวงหาองค์ความรู้สู่สากล”
พันธกิจ
1) เป็นสถาบันต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล
2) พัฒนากระบวนการคิด เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการแสวงหาความรู้
3) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
4) พัฒนาสถาบันให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา เพื่อบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยตาม
เกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากลรวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก
2) ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3) ยุทธศาสตร์การวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์
ให้กับชุมชนและสังคม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
7) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการนาทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล
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ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจาปี
1) ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯที่มีการดาเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

9

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ต.ค. 56-30 ก.ย. 57) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ประเด็น เป้าประ
ยุทธศาสต สงค์ ตัวชีว้ ัด / เกณฑ์การให้คะแนน
ร์

เป้าหมาย น้้าหนัก
ปี 2557 (ร้อยละ)

ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์ /งานหรือภารกิจหลักของหน่วยงาน

60.00

1 การผลิตบัณฑิตทีม่ คี ุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรทีท่ นั สมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล

28.00

กิจกรรม/โตรงการ

5,884,854

รวมทัง้ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

3,965,654

1.1 : โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรแกนกลางและได้มาตรฐาน
1

ตัวชีว้ ัด 1.1.1 ระดับผลสัมฤทธิโ์ ดยเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของผู้เรียนในระดับชัน้ ม .3
และ ม.6

16.00
5

2.00

514,159
โครงการสุดยอดนักอ่าน(ส่งเสริมการอ่าน)
โครงการบันทึกรักการอ่าน

1

ตัวชีว้ ัด 1.1.2 ระดับผลสัมฤทธิโ์ ดยเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียนในระดับชัน้ ม .
3 และ ม.6

ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตดิ ตาม/
หลัก
ร่วม
ประสานงาน
งบประมาณ

5

2.00 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์
ชั้น ม.1/1,2/1และ ม.3/1

นางวันวิสา

กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย

นายธนิกพนธ์
เชื้อแก้ว

นายพนมพงศ์ กลุ่มสาระฯ

นายธนิกพนธ์
เชื้อแก้ว

นางทิพวรรณ

กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์

นายธนิกพนธ์
เชื้อแก้ว

2,999 ประมวล
25,000

100,000 สุวรรรณสิงห์ คณิตศาสตร์

โครงการทดสอบวัดความรู้ทาง
คณิตศาสตร์
1

ตัวชีว้ ัด 1.1.3 ระดับผลสัมฤทธิโ์ ดยเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในระดับชัน้
ม.3 และ ม.6

5

2.00

โครงการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์

100,000 พิลา

โครงการทดสอบความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิการ
วิทยาศาสตร์นักเรียนชั้น ม.ต้น

50,000

1

ตัวชีว้ ัด 1.1.4 ระดับผลสัมฤทธิโ์ ดยเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของผู้เรียนในระดับชัน้ ม.3 และ ม.6

5

2.00 โครงการสอนเสริมวิชาสังคมศึกษา เพิม่
ศักยภาพการของผลการสอบ O-net

นางดวงทิพย์
ผโลปกรณ์

กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา

นายธนิกพนธ์
เชื้อแก้ว

1

ตัวชีว้ ัด 1.1.5 ระดับผลสัมฤทธิโ์ ดยเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของผู้เรียนใน
ระดับชัน้ ม.3 และ ม.6

5

2.00 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.
2551

นายบุญลอด
ศรีเจริญ

กลุ่มสาระฯ สุข
ศึกษา

นายธนิกพนธ์
เชื้อแก้ว

1

ตัวชีว้ ัด 1.1.6 ระดับผลสัมฤทธิโ์ ดยเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของผู้เรียนในระดับชัน้ ม .3 และ
ม.6

5

2.00

นางศจีรตั น์

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ นายธนิกพนธ์
เชื้อแก้ว

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

โครงการติวทักษะศิลปะสู่อดุ มศึกษา

5,000 ม่วงมณีธนวดี

10

ประเด็น เป้าประ
ยุทธศาสต สงค์ ตัวชีว้ ัด / เกณฑ์การให้คะแนน
ร์
1

1

ตัวชีว้ ัด 1.1.7 ระดับผลสัมฤทธิโ์ ดยเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของ
ผู้เรียนในระดับชัน้ ม.3 และ ม.6
ตัวชีว้ ัด 1.1.8 ระดับผลสัมฤทธิโ์ ดยเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของผู้เรียนใน
ระดับชัน้ ม.3 และ ม.6

เป้าหมาย น้้าหนัก
ปี 2557 (ร้อยละ)
5

5

กิจกรรม/โตรงการ

นายอาทิตย์

กลุ่มสาระฯ การ นายธนิกพนธ์
งานพืน้ ฐานอาชีพ เชื้อแก้ว

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT

50,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง การฝึก
ทักษะฟังและพูดด้วยนิทานภาษาอังกฤษ

นางสาว
22,000 ปริญญฉัตร
เคนหงส์

กลุ่มสาระฯ
นายธนิกพนธ์
ภาษาต่างประเทศ เชื้อแก้ว

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจาวัน

60,520

โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาและกิจกรรม
สร้างสรรค์

71,900

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
เฉพาะด้าน

15,000

2.00 โครงการการนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ เข้ามา
จัดกระบวนการเรียนรู้
2.00

ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตดิ ตาม/
หลัก
ร่วม
ประสานงาน
งบประมาณ

11,740 โคชขึง

โครงการจัดติวสอนเสริมภาษาจีน
โครงการจัดติวสอนเสริมภาษาฝรั่งเศส
1.2 : โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนานักเรียนให้มคี วามรู้ความสามารถมีประสบการณ์เต็มตาม

2.00

ศักยภาพ และมีการบริหารจัดกระบวนการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับความต้องการของสังคม
1

ตัวชีว้ ัด 1.2.1 ระดับความส้าเร็จของกิจกรรม/โครงการทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปญ
ั หา

483,530
5

2.00 โครงการ Science and Mathematics Gifted
Camp (Final Year Project)

โครงการแรกพบน้องพี่ Gifted
โครงการค่ายปัจฉิมนิพนธ์ (final Year
Project)
โครงการค่ายนานาชาติ MOU
โครงการกิจกรรมพัฒนานักเรียนโดย
คณะกรรมการนักเรียน 57
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นายวุฒิศักดิ์

199,760 บุญแน่น

บุคลากรทุกคน

นางดวงทิพย์
โผลปกรณ์

18,770
150,000
15,000
100,000
11

ประเด็น เป้าประ
ยุทธศาสต สงค์ ตัวชีว้ ัด / เกณฑ์การให้คะแนน
ร์

เป้าหมาย น้้าหนัก
ปี 2557 (ร้อยละ)

1.3 : โรงเรียนมุง่ พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการแก่นักเรียนทุกระดับ
1

ตัวชีว้ ัด 1.3.1 ระดับความส้าเร็จของกิจกรรม/โครงการทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ รอบตัวและสามารถเรียนรู้ดว้ ยตนเองได้

กิจกรรม/โตรงการ

4.00
5

1.50

ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตดิ ตาม/
หลัก
ร่วม
ประสานงาน
งบประมาณ
937,240
นางวันวิสา

โครงการ SEM Tour MSU

23,000 ประมวล

โครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงาน
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47,230

โครงการค่ายวิชาการเปิดโลกธรณีวทิ ยา
และซากดึกดาบรรพ์ MOU

50,000

โครงการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์นอก
ห้องเรียน

20,000

โครงการสัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน

50,000

โครงการศึกษาดูงานหมู่บา้ นเศรษฐกิจ
พอเพียงหมู่บา้ นดอนมัน จ.มหาสารคาม

กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย

นางดวงทิพย์
โผลปกรณ์

8,000

โครงการ English camp in Korea
โครงการทัศนศึกษาเรียนฟรี 15 ปี
1

ตัวชีว้ ัด 1.3.2 ระดับความส้าเร็จของกิจกรรม/โครงการทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เป็นทีมได้
(TEAM LEARNING)

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

5

1.50

496,010
นางสาวธัญกร กลุ่มสาระพัฒนา นางดวงทิพย์
ผู้เรียน
โผลปกรณ์

โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

20,000 สงเคราะห์

โครงการสัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

30,000

โครงการเดินทางไกลอยูค่ ่ายพักแรม
ลูกเสือ – เนตรนารี

100,000

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
57

3,000

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
นักเรียน 57

30,000
12

ประเด็น เป้าประ
ยุทธศาสต สงค์ ตัวชีว้ ัด / เกณฑ์การให้คะแนน
ร์

เป้าหมาย น้้าหนัก
ปี 2557 (ร้อยละ)

กิจกรรม/โตรงการ
โครงการจัดนิทรรศการสัปดาห์วนั
วิทยาศาสตร์

1

ตัวชีว้ ัด 1.3.3 ระดับความส้าเร็จของกิจกรรม/โครงการทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้

5

1.4 : โรงเรียนมุง่ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้มคี วามสมดุลทางร่างกายจิตใจ สติปญ
ั ญา ความดีงาม

1.00

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT

1

ตัวชีว้ ัด 1.4.1 ระดับความส้าเร็จของกิจกรรม/โครงการทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีน้าหนัก
ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

ตัวชีว้ ัด 1.4.2 ระดับความส้าเร็จของกิจกรรม/โครงการทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีความ
ปลอดภัย และปลอดสารเสพติด

10,000
50,000 นายอาทิตย์
โคชขึง

กลุ่มสาระฯ การ นางดวงทิพย์
งานพืน้ ฐานอาชีพ โผลปกรณ์

4.00

จิตส้านึกรับผิดชอบต่อสังคม
1

ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตดิ ตาม/
หลัก
ร่วม
ประสานงาน
งบประมาณ

675,000
5

5

1.00

1.00

นายบุญลอด

กลุ่มสาระฯ สุข
ศึกษา

นางดวงทิพย์
โผลปกรณ์

นายอภิรฐั

บุคลากรทุกคน

นางดวงทิพย์
โผลปกรณ์

นางศจีรตั น์

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ นางกนกวรรณ
รัตนพลแสน

โครงการกีฬาภายใน

150,000 ศรีเจริญ

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
วิชาทหาร 57

40,000

โครงการวันเปิดโลกกิจกรรม

10,000 เทียนสี

โครงการกิจกรรมสานรักสานสัมพันธ์วนั
เปิดหอ 57

40,000

โครงการตรวจหาสารเสพติดในนักเรียน
57
1

ตัวชีว้ ัด 1.4.3 ระดับความส้าเร็จของกิจกรรม/โครงการทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มีมนุษย
สัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ ผู้อื่น มีสุนทรียภาพและช่วยเหลือชุมชนและสังคม

5

1.00

โครงการภาษาไทยสู่ชุมชน

30,000 ม่วงมณีธนวดี

โครงการทัศนาโลกสุนทรีย์
โครงการนิทรรศการศิลปะ

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

5,000

โครงการค่ายสาธิตจิตอาสา (สาธิตร่วม
ใจต้านภัยหนาว)

90,000

โครงการบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่
(ปัจฉิมนิเทศ)

25,000
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ประเด็น เป้าประ
ยุทธศาสต สงค์ ตัวชีว้ ัด / เกณฑ์การให้คะแนน
ร์
1

ตัวชีว้ ัด 1.4.4 ระดับความส้าเร็จของกิจกรรม/โครงการทีส่ ่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่
ผู้ปกครอง และปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นนักเรียนทีด่ ี

เป้าหมาย น้้าหนัก
ปี 2557 (ร้อยละ)
5

1.00

กิจกรรม/โตรงการ

ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตดิ ตาม/
หลัก
ร่วม
ประสานงาน
งบประมาณ
นางดวงทิพย์

กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษา

นางกนกวรรณ
รัตนพลแสน

นายวุฒิศักดิ์

บุคลากรทุกคน

นางกนกวรรณ
รัตนพลแสน

โครงการวันแม่แห่งชาติ

10,000 ผโลปกรณ์

โครงการวันพ่อแห่งชาติ

10,000

โครงการวันไหว้ครู

15,000

โครงการธรรมะเดลิเวอร์รี่ 57
โครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม ม.1
57

50,000

โครงการค่ายอบรมพัฒนาจิตและเจริญ
ปัญญา57

200,000

โครงการธนาคารโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
1.5 : ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
1

ตัวชีว้ ัด 1.5.1 ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการของสถานศึกษาทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

2.00
5

1,355,725

1.00 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการนักเรียนใน
โครงการ SEM

24,000 บุญแน่น

โครงการสิ่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SEM)

300,000

โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(นอกห้องเรียน)

149,520

โครงการค่ายเพิม่ พูนศักยภาพนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

162,945

โครงการ Learning with NO Borders

112,260
14

ประเด็น เป้าประ
ยุทธศาสต สงค์ ตัวชีว้ ัด / เกณฑ์การให้คะแนน
ร์

เป้าหมาย น้้าหนัก
ปี 2557 (ร้อยละ)

กิจกรรม/โตรงการ
โครงการค้นหาอาชีพต้องรีบหน่อย

1

ตัวชีว้ ัด 1.5.2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์

5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.1 : เป็นทีพ่ ึ่งด้านการเรียนรู้และวิชาการของสังคมและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1

ตัวชีว้ ัด 2.1.1 ระดับความส้าเร็จของการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม

5

ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตดิ ตาม/
หลัก
ร่วม
ประสานงาน
งบประมาณ
7,000

โครงการติวนักเรียนเตรียมสอบ
1.00 การประเมินการสอนของอาจารย์ผ่าน
ระบบสารสนเท ศออนไลน์

600,000

4.00

207,200

4.00

207,200

4.00

นายวุฒิศักดิ์
บุญแน่น

บุคลากรทุกคน

นางกนกวรรณ
รัตนพลแสน

นายวุฒิศักดิ์

บุคลากรทุกคน

นางกนกวรรณ
รัตนพลแสน

บุคลากรทุกคน

นางสาวทิวา
ภรณ์ เมฆเสนา

นางศรีสุดา

บุคลากรทุกคน

นางสาวทิวา
ภรณ์ เมฆเสนา

โครงการค่ายบริการวิชาการและแนะแนว

56,400 บุญแน่น

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ( DMSU
Math Camp)

75,000

โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทีส่ ร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

4.00

75,800
450,000

เป้าประสงค์ /ภาระงานที่ 3.1 : พัฒนางานวิจัยในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาสถาบัน

4.00

450,000

4.00 โครงการทุนอุดหนุนการวิจยั

450,000 นายวุฒิศักดิ์

1

ตัวชีว้ ัด 3.1.1 ระดับความส้าเร็จของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยเพื่อน้าไปสู่
การเป็นโรงเรียนต้นแบบ

5

บุญแน่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ /ภาระงานที่ 4.1 : พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียน
1

ตัวชีว้ ัด 4.1.1 ระดับความส้าเร็จของกระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนาองค์กร

5

12.00

600,000

4.00

50,000

1.00 โครงการ KM การจัดการหอพักนักเรียน
MOU

50,000 สิงห์ชุม

กิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากร
1

ตัวชีว้ ัด 4.1.2 ระดับความส้าเร็จของคณะ/หน่วยงานทีม่ กี ารด้าเนินงานการบริหารความเสี่ยงผ่าน
เกณฑ์ระดับดี (4.00) ขึน้ ไป

5

1.00 ผลการประเมินความเสี่ยงและควบคุม
ภานใน ปีงบประมาณ 2556

นางศรีสุดา
สิงห์ชุม

บุคลากรทุกคน

นางสาวทิวา
ภรณ์ เมฆเสนา

1

ตัวชีว้ ัด 4.1.3 ระดับคุณภาพของผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556

5

1.00 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2556

นางศรีสุดา
สิงห์ชุม

บุคลากรทุกคน

นางสาวทิวา
ภรณ์ เมฆเสนา

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
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ประเด็น เป้าประ
ยุทธศาสต สงค์ ตัวชีว้ ัด / เกณฑ์การให้คะแนน
ร์
1

ตัวชีว้ ัด 4.1.4 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

เป้าหมาย น้้าหนัก
ปี 2557 (ร้อยละ)
5

เป้าประสงค์ /ภาระงานที่ 4.2 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (แผ่นดิน)

กิจกรรม/โตรงการ

ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตดิ ตาม/
หลัก
ร่วม
ประสานงาน
งบประมาณ

1.00 ผลการดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ
6.00

นายสัจจพงษ์
ญาตินิยม

งานสารสนเทศ

นางสาวทิวา
ภรณ์ เมฆเสนา

-

1

ตัวชีว้ ัด 4.2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน

5

1.50 การรายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
แต่ละเดือน

นายสัจจพงษ์
ญาตินิยม

งานบัญชี,การเงิน นางสาวยุวดี
ศรีสังข์

1

ตัวชีว้ ัด 4.2.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 6 เดือนแรก

5

1.50 การรายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
แต่ละเดือน

นายสัจจพงษ์
ญาตินิยม

งานบัญชี,การเงิน นางสาวยุวดี
ศรีสังข์

1

ตัวชีว้ ัด 4.2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 12 เดือน

5

1.50 การรายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
แต่ละเดือน

นายสัจจพงษ์
ญาตินิยม

งานบัญชี,การเงิน นางสาวยุวดี
ศรีสังข์

1

ตัวชีว้ ัด 4.2.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

5

1.50 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

นายสัจจพงษ์
ญาตินิยม

งานบัญชี,การเงิน นางสาวยุวดี
ศรีสังข์

เป้าประสงค์ /ภาระงานที่ 4.3 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
1

ตัวชีว้ ัด 4.3.1 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

2.00
5

2.00

550,000
โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
โครงการสัมมนาเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
เป้าประสงค์ /ภาระงานที่ 5.1 : พัฒนาโรงเรียนให้ได้รับการยอมรับ

4.00

20,000
20,000 สงเคราะห์

5

2.00 โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้ว
อุดมศึกษา (พีแ่ นะแนวน้อง)

1

ตัวชีว้ ัด 5.1.2 ระดับความส้าเร็จของนักเรียนศึกษาดูงานระดับนานาชาติ

5

2.00 โครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
ของนักเรียนโครงการพิเศษ

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

นางสาวยุวดี
ศรีสังข์

500,000
20,000

ตัวชีว้ ัด 5.1.1 ระดับความส้าเร็จของนักเรียนทีส่ ามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้

เป้าประสงค์ /ภาระงานที่ 6.1 : พัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

ญาตินิยม

4.00

1

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม

50,000 นายสัจจพงษ์ งานบุคคล

นางสาวธัญกร กลุ่มสาระพัฒนา นายสรคนน์
ผู้เรียน
กมลภากรณ์
นาง
เสาวลักษณ์
นิลโคตร

4.00

560,000

4.00

560,000

บุคลากรทุกคน

นายสรคนน์
กมลภากรณ์
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ประเด็น เป้าประ
ยุทธศาสต สงค์ ตัวชีว้ ัด / เกณฑ์การให้คะแนน
ร์
1

ตัวชีว้ ัด 6.1.1 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาภูมทิ ศั น์ของโรงเรียน

เป้าหมาย น้้าหนัก
ปี 2557 (ร้อยละ)
5

4.00

กิจกรรม/โตรงการ

ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตดิ ตาม/
หลัก
ร่วม
ประสานงาน
งบประมาณ
นายองอาจ

บุคลากรทุกคน

นายสรคนน์
กมลภากรณ์

นายอภิรฐั

บุคลากรทุกคน

นายสรคนน์
กมลภากรณ์

นายสัจจพงษ์

หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ

นายสรคนน์
กมลภากรณ์

โครงการคัดแยกขยะอย่างยัง่ ยืน

30,000 ญาตินิยม

โครงการ 5 ส

30,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

500,000

สารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาภูมิ
ทัศน์
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมการน้าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน

4.00

และผสมผสานวัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

82,000

7.1 : เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
1

ตัวชีว้ ัด 7.1.1 ระดับความส้าเร็จของกิจกรรมนักเรียนในการอนุรักษ์พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น

5

4.00
4.00

82,000
โครงการวันสุนทรภู่

25,000 เทียนสี

โครงการติวเพือ่ เตรียมความพร้อมสอบ
ธรรมสนามหลวง
โครงการสอบธรรมสนามหลวง
โครงการวันคริสต์มาสและสัปดาห์
ภาษาต่างประเทศ
โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

4,000
50,000

ส่วนที่ 2 รางวัลหรืองานหรือนวัตกรรมใหม่ทหี่ น่วยงานจะพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อแก้ปญ
ั หาหรือสร้างชือ่ เสียงหรือความโดดเด่นให้โรงเรียน 40.00

3,000
2,632,950

8 ด้านรางวัลหรืองานหรือนวัตกรรมใหม่ทหี่ น่วยงานจะพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อแก้ปญ
ั หาหรือสร้างชือ่ เสียงหรือความโดดเด่นให้โรงเรียน 40.00

2,632,950

8.1 : เกิดความส้าเร็จในการพัฒนาผู้เรียนให้เก่งและมีศักยภาพในรอบด้าน
1

ตัวชีว้ ัด 8.1.1 ระดับความส้าเร็จของนักเรียนทีไ่ ด้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

20.00
5

1,832,950

4.00 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพือ่ ก้าวสู่
โอลิมปิกวิชาการ
โครงการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งที่
มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้อนื่

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

2,950 ญาตินิยม
300,000
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ประเด็น เป้าประ
ยุทธศาสต สงค์ ตัวชีว้ ัด / เกณฑ์การให้คะแนน
ร์
1

เป้าหมาย น้้าหนัก
ปี 2557 (ร้อยละ)

กิจกรรม/โตรงการ

ตัวชีว้ ัด 8.1.2 ระดับความส้าเร็จของนักเรียนทีไ่ ด้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และศิลปะ

5

1

ตัวชีว้ ัด 8.1.3 ระดับความส้าเร็จของการทดสอบวัดระดับทางภาษา

5

4.00 โครงการทดสอบวัดระดับคาศัพท์และ
ความสามารถทางภาษา

1

ตัวชีว้ ัด 8.1.4 ระดับความส้าเร็จของนักเรียนทีไ่ ด้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี

5

4.00 โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี

1

ตัวชีว้ ัด 8.1.5 ระดับความส้าเร็จของโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความสามารถหรือความถนัด
เฉพาะทางของนักเรียน

5

4.00 โครงการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งที่
มีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้อนื่

ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตดิ ตาม/
หลัก
ร่วม
ประสานงาน
งบประมาณ
300,000 นายสัจจพงษ์ หัวหน้ากลุ่ม

นายสรคนน์
กมลภากรณ์

ญาตินิยม

สาระฯ

นายวุฒิศักดิ์

กลุ่มสาระฯ
นางสาวจิราพร
ภาษาต่างประเทศ น้อยใย

30,000 บุญแน่น

1,200,000 นายบุญลอด
ศรีเจริญ

กลุ่มสาระฯ สุข
ศึกษา

นางสาวจิราพร
น้อยใย

นายสัจจพงษ์
ญาตินิยม

หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ

นางสาวจิราพร
น้อยใย

กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย

นางสาวจิราพร
น้อยใย

50,000 นายพนมพงศ์ กลุ่มสาระฯ

นางสาวจิราพร
น้อยใย

4.00 โครงการติวสอบ วมว.
โครงการละครภาษาอังกฤษ
โครงการวันศุกร์วนั สุข
โครงการติวโอลิมปิกวิชาการ
การส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับเยาวชน

8.2 : เกิดความส้าเร็จในการจัดการกับผู้เรียนทีม่ ผี ลการเรียนต่า้ ได้มกี ารพัฒนาผลการเรียนให้อยูใ่ นระดับทีด่ ขี นึ้
1

ตัวชีว้ ัด 8.2.1 ระดับความส้าเร็จของกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ในการพัฒนาผู้เรียนทีม่ ผี ลการเรียนต่า้
ให้มผี ลการเรียนทีด่ ขี นึ้

20.00
5

2.50

800,000
โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม
การให้ทุนนักเรียนที่มีผลการเรียน
ก้าวหน้า

1

1

1

ตัวชีว้ ัด 8.2.2 ระดับความส้าเร็จของกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียนทีม่ ผี ลการเรียน
ต่า้ ให้มผี ลการเรียนทีด่ ขี นึ้

5

ตัวชีว้ ัด 8.2.3 ระดับความส้าเร็จของกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียนทีม่ ผี ลการ
เรียนต่า้ ให้มผี ลการเรียนทีด่ ขี นึ้

5

ตัวชีว้ ัด 8.2.4 ระดับความส้าเร็จของกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในการ
พัฒนาผู้เรียนทีม่ ผี ลการเรียนต่า้ ให้มผี ลการเรียนทีด่ ขี นึ้

5

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

2.50
2.50
2.50

โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม
โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม
โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม

50,000 นางวันวิสา
ประมวล

400,000

สุวรรรณสิงห์ คณิตศาสตร์

50,000 นางทิพวรรณ กลุ่มสาระฯ
พิลา

วิทยาศาสตร์

50,000 นางดวงทิพย์ กลุ่มสาระฯ
ผโลปกรณ์

สังคมศึกษา

นางสาวจิราพร
น้อยใย
นายวีระยุทธ์
จันทร์มาลา
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ประเด็น เป้าประ
ยุทธศาสต สงค์ ตัวชีว้ ัด / เกณฑ์การให้คะแนน
ร์
1

1

1

1

46

เป้าหมาย น้้าหนัก
ปี 2557 (ร้อยละ)

ตัวชีว้ ัด 8.2.5 ระดับความส้าเร็จของกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนทีม่ ี
ผลการเรียนต่า้ ให้มผี ลการเรียนทีด่ ขี นึ้

5

ตัวชีว้ ัด 8.2.6 ระดับความส้าเร็จของกลุ่มสาระฯ ศิลปะ ในการพัฒนาผู้เรียนทีม่ ผี ลการเรียนต่า้ ให้
มีผลการเรียนทีด่ ขี นึ้

5

ตัวชีว้ ัด 8.2.7 ระดับความส้าเร็จของกลุ่มสาระฯ ภการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการพัฒนา
ผู้เรียนทีม่ ผี ลการเรียนต่า้ ให้มผี ลการเรียนทีด่ ขี นึ้

5

ตัวชีว้ ัด 8.2.8 ระดับความส้าเร็จของกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ในการพัฒนาผู้เรียนทีม่ ผี ลการ
เรียนต่า้ ให้มผี ลการเรียนทีด่ ขี นึ้

5

ตัวชีว้ ัด

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

2.50
2.50
2.50

กิจกรรม/โตรงการ

โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม
โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม
โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม

ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ผู้ตดิ ตาม/
หลัก
ร่วม
ประสานงาน
งบประมาณ
50,000 นายบุญลอด
ศรีเจริญ

50,000 นางศจีรตั น์
ม่วงมณีธนวดี

50,000 นายอาทิตย์
โคชขึง

50,000 นางสาว

2.50

ปริญญฉัตร
เคนหงส์

โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม
100.00

กลุ่มสาระฯ สุข
ศึกษา

นายวีระยุทธ์
จันทร์มาลา

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ นายวีระยุทธ์
จันทร์มาลา
กลุ่มสาระฯ การ นายวีระยุทธ์
งานพืน้ ฐานอาชีพ จันทร์มาลา
กลุ่มสาระฯ
นายวีระยุทธ์
ภาษาต่างประเทศ จันทร์มาลา

8,517,804
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ประมาณการงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัตริ าชการ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
ประเด็นยุทธศาสตร์

น้าหนัก
(ร้อยละ)

งบประมาณ

60.00

5,884,854

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพภายใต้การจัดเรียนการสอนในหลักสูตรทีท่ ันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานของ
ชาติและสากล รวมทังเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

28.00

3,965,654

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.00

207,200

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัย เพือ่ สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ หรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

4.00

450,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

12.00

600,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล

4.00

20,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.00

560,000

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมการน้าทุนทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและผสมผสาน
วัฒนธรรมในระดับชาติและสากล

4.00

82,000

40.00

2,632,950

8 ด้านรางวัลหรืองานหรือนวัตกรรมใหม่ทหี่ น่วยงานจะพัฒนาเพิม่ เติมเพือ่ แก้ปัญหาหรือสร้างชื่อเสียงหรือความโดดเด่นให้โรงเรียน

40.00

2,632,950

รวม 46 ตัวชีวัด

100.00

8,517,804

ส่วนที่ 1 ยุทธศาสตร์/งานหรือภารกิจหลักของหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 รางวัลหรืองานหรือนวัตกรรมใหม่ทหี่ น่วยงานจะพัฒนาเพิม่ เติมเพือ่ แก้ปัญหาหรือสร้างชื่อเสียงหรือความโดดเด่นให้โรงเรียน

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
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แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
คณะผู้จัดทำ
--------------------------------ที่ปรึกษำ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
วิเครำะห์ข้อมูล/จัดทำรูปเล่ม
นางศรีสุดา สิงห์ชุม
นายธนิกพนธ์ เชื้อแก้ว
นายวีระยุทธ์ จันทร์มาลา

ผู้รักษาการผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
หัวหน้างานยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

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

