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ค าน า 

 
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่าย
มัธยม) ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดท าข้ึนภายใต้กรอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2558-2561 
และที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2557 เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานและพร้อมกับการเตรียมการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2015  

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจต่างๆ ของทุกส่วนในโรงเรียน ตอบสนองทิศทางการพัฒนา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ก าหนดเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่น าไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน และการได้รับการยอมรับต่อไป 
 
 

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
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ประวัติความเป็นมา 
 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  22  มกราคม พ.ศ.  2540  โดยได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ก่อนการก่อตั้งโรงเรียนได้มีคณะกรรมการศึกษาถึงวิธีการด าเนินการ  ปัญหาและ
อุปสรรคของโรงเรียนสาธิตตลอดจนความเป็นไปได้ของโครงการ  ซึ่งคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเรียกว่า  
“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 โรงเรียนรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จ านวน 2 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จ านวน  2  ห้องเรียน ผู้บริหาร  ครู-
อาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าในด้าน
วิชาการ  ด้านบุคลากร  ซึ่งมีท้ังอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ชาวต่างประเทศ  ได้แก่  อาจารย์ 
Jusmine  Rose, อาจารย์ David  Morris, อาจารย์ Keiko Kurata  เป็นต้น  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและ
ช่วยเหลือทางด้านงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยท่านอธิการบดี  รศ.ดร.ภาวิช   ทองโรจน์ ซึ่ง
ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี  
 ในปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่มาอยู่ ณ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็น
ที่ตั้งใหม่โดยการสร้างอาคารเรียน อาคารอ านวยการ อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก  
 
 
 

บทน า 
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สภาพปัจจุบัน 
  
 ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดด าเนินการสอนตั้ งแต่ระดับช่วงชั้นที่  3-4 หรือชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ช่วงชั้นที่ 3 เปิดสอน 2 หลักสูตร  คือ  หลักสูตรทั่วไปและโครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SEM) ช่วงชั้นที่ 4 เปิด
สอน  4 แผนการเรียน 6 หลักสูตร ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จ านวน 3 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรทั่วไปและโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
และแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โครงการ วมว. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส/
ภาษาจีน  จ านวน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรทั่วไปและโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านภาษาอังกฤษ และแผนการเรียนศิลป์-ดนตรีจ านวน  1 หลักสูตร  
 ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) เปิดด าเนินการสอนตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษา  ปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งหมด 1,652 คน มีบุคลากรทั้งหมด 136 คน 
สายวิชาการ 87 คน สายสนับสนุน 19 คน เจ้าหน้าที่ 30 คน (ข้อมูลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558) 
 
แนวทางหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2557 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 องค์ประกอบและมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปี 2557 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
ด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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องค์ประกอบ 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 13 ถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศกึษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
ด้านเอกลักษณ์สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 16 การจัดกิจกรรมพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

 
 ทั้งนี้ โดยในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยพิจารณาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  โดยบูรณา
การให้มคีวามสอดคล้องและการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถ
เทียบเคียงกับประเทศต่างๆ ได ้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน ซึ่งแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เป็นแผนที่ครอบคลุมตามภารกิจของโรงเรียน คือ ด้านการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการ การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา   
5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1) การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  2) จัดหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  3) พัฒนาระบบเพ่ือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนน าไปสู่การแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
  5) การพฒันาการให้บริการแก่ชุมชน ท้องถิ่นและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
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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) การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  2) จัดหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  3) พัฒนาระบบเพ่ือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  4) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนน าไปสู่การแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
  5) การพัฒนาการให้บริการแก่ชุมชน ท้องถิ่นและธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 

 
ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  1) ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
  2) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนฯที่มีการด าเนินงานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)  
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โครงสร้างการบริหาร  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (ฝ่ายมธัยม) 

 

 

อธิการบด ี

คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม(ฝ่ายมธัยม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

รองผู้อ านวยการฝ่าย

วิชาการและวิจยั 
ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายบริการ 

 ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ 

 ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ 

 ฝ่ายแผนและ 

ประกนัคณุภาพ 

ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 

- งานบริหารบคุคล 

- งานการเงินและ
บญัชี 

- งานธุรการและ 
สารบรรณ 

- งานพสัด ุ

- งานประชาสมัพนัธ์ 

- งานยานยนต์ 

- งานสมาคมศษิย์
เก่า 
- งานระบบ
สารสนเทศ 

- งานเลขานกุาร และ
การประชมุ 

 

- งานหลกัสตูรและ

การสอน 

- กลุม่สาระการ

เรียนรู้ 

- งานสง่เสริม

วิชาการ 

- งานพฒันาการ

เรียนการสอน 

- งานทะเบียนและ

วดัผล 

- งานแนะแนว และ

กิจกรรมพฒันา

ผู้ เรียน 

- งานนวตักรรม และ

สื่อการสอน 

- งานวิจยั 

 

- งานอาคารสถานท่ี 

และภมูิทศัน์ 

- งานโภชนาการ  

- งานพยาบาล 

 - งานห้องสมดุ 

- งานโสต 

ทศันปูกรณ์ 

 - งานปฏิคม 

- งานตกแตง่สถานท่ี 

- งานวินยันกัเรียน 

- งานสง่เสริมคณุธรรม

และ จริยธรรม 

- งานหอพกั 

- งานกิจกรรมนกัเรียน 

- งานนกัศกึษาวิชา   

  ทหาร 

- งานกิจกรรมพิเศษ 

- งานแผนยทุธศาสตร์ 

- งานประกนัคณุภาพ 

- งานงบประมาณ 

- งานจดัการความรู้ 

- งานจดัการความ

เสี่ยง 

-ศนูย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

- งานวิเทศสมัพนัธ์ 

-งานโครงการพฒันา
ศกัยภาพผู้ เรียนท่ีมี
ความสามารถพเิศษ 

(Gifted and 

SEM) 

- งานโครงการจดัตัง้ 

(วมว) 
- งานโครงการโรงเรียน
เตรียมอดุมดนตรี 
- งานสมาคมศษิย์เก่า 

- งานกีฬาสาธิต
สามคัคี 

 - งานโครงการเรียน

ฟรี 15 ปี 

- งานสมาคม

ผู้ปกครองและครู 
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แผนกิจกรรมโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ตาม ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

ส่วนที่ 1 ภารกิจหลักของหน่วยงาน   70.00          

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  38.00           

 

1.1  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตรง
ตามหลักสูตรแกนกลางและได้มาตรฐาน  

  16.00           

1   ตัวชี้วัด 1.1.1 ระดับ
ผลสัมฤทธิ์โดยเฉลี่ยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ของผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 
และ ม.6  

5 2.00 

โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ 

             -  หัวหน้ากลุ่ม
สาระ ฯ 
ภาษาไทย 

อ.กลุ่มสาระ 
ฯ ภาษาไทย 

นายธนิกพนธ์ 
เชื้อแก้ว 

          
โครงการติวนักเรียนเตรียมสอบ 

      
600,000  

      

          
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 

        
30,000  

      

          กระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐาน              -          

1   ตัวชี้วัด 1.1.2 ระดับ
ผลสัมฤทธิ์โดยเฉลี่ยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ของผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 
และ ม.6  

5 2.00 
โครงการพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษนักเรียนโครงการ SEM 
ระดับชั้นม.1/1 และ ม.2/1 

        
70,000  

หัวหน้ากลุ่ม
สาระ ฯ 
คณิตศาสตร์ 

อ.กลุ่มสาระ 
ฯ 
คณิตศาสตร์ 

นายธนิกพนธ์ 
เชื้อแก้ว 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

          โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ              -          

          
โครงการติวนักเรียนเตรียมสอบ 

      
600,000  

      

          โครงการติววิชาการนักเรียนในโครงการ 
SEM ระดับชั้นม.3/1 

        
40,000  

      

          
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

        
20,000  

      

          กระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐาน              -          

1   ตัวชี้วัด 1.1.3 ระดับ
ผลสัมฤทธิ์โดยเฉลี่ยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 
และ ม.6  

5 2.00 

โครงการติววิชาการนักเรียนในโครงการ 
SEM ระดับชั้นม.3/1 

        
40,000  

หัวหน้ากลุ่ม
สาระ ฯ 
วิทยาศาสตร์ 

อ.กลุม่สาระ 
ฯ 
วิทยาศาสตร์ 

นายธนิกพนธ์ 
เชื้อแก้ว 

          โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ              -          

          โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์นักเรียนชั้น ม.ต้น 

        
50,000  

      

          
โครงการติวนักเรียนเตรียมสอบ 

      
600,000  

      

          
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

        
20,000  

      

          กระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐาน              -          
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

1   ตัวชี้วัด 1.1.4 ระดับ
ผลสัมฤทธิ์โดยเฉลี่ยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมของ
ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ 
ม.6  

5 2.00 

โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ 

             -    หัวหน้ากลุ่ม
สาระ ฯ 
สังคม ฯ 

อ.กลุ่มสาระ 
ฯ สังคม ฯ 

นายธนิกพนธ์ 
เชื้อแก้ว 

          
โครงการสอบธรรมสนามหลวง 

         
3,000  

      

          
โครงการติวนักเรียนเตรียมสอบ 

      
600,000  

      

          กระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐาน              -          

1   ตัวชี้วัด 1.1.5 ระดับ
ผลสัมฤทธิ์โดยเฉลี่ยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาของผู้เรียนใน
ระดับชั้น ม.3 และ ม.6  

5 2.00 

กระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐาน 

             -    หัวหน้ากลุ่ม
สาระ ฯ สุข
ศึกษา ฯ 

อ.กลุ่มสาระ 
ฯ สุขศึกษา ฯ 

นายธนิกพนธ์ 
เชื้อแก้ว 

1   ตัวชี้วัด 1.1.6 ระดับ
ผลสัมฤทธิ์โดยเฉลี่ยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะของ
ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ 
ม.6  

5 2.00 

โครงการพัฒนาความรู้ทางศิลปะสู่
อุดมศึกษา 

         
5,000  

หัวหน้ากลุ่ม
สาระ ฯ 
ศิลปะ 

อ.กลุ่มสาระ 
ฯ ศิลปะ 

นายธนิกพนธ์ 
เชื้อแก้ว 

          กระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐาน              -          
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

1   ตัวชี้วัด 1.1.7 ระดับ
ผลสัมฤทธิ์โดยเฉลี่ยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีของ
ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ 
ม.6  

5 2.00 

การทดสอบวัดระดับความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exit-Exam) 

             -    หัวหน้ากลุ่ม
สาระ ฯ การ
งานอาชีพ ฯ 

อ.กลุ่มสาระ 
ฯ การงาน
อาชีพ ฯ 

นายธนิกพนธ์ 
เชื้อแก้ว 

          กระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐาน              -          

1   ตัวชี้วัด 1.1.8 ระดับ
ผลสัมฤทธิ์โดยเฉลี่ยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของ
ผู้เรียนในระดับชั้น ม.3 และ 
ม.6  

5 2.00 

โครงการพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษนักเรียนโครงการ SEM 
ระดับชั้นม.1/1 และ ม.2/1 

        
70,000  

หัวหน้ากลุ่ม
สาระ ฯ 
ต่างประเทศ 

อ.กลุ่มสาระ 
ฯ 
ต่างประเทศ 

นายธนิกพนธ์ 
เชื้อแก้ว 

          โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิชาการ              -          

          
โครงการติวนักเรียนเตรียมสอบ 

      
600,000  

      

          โครงการติววิชาการนักเรียนในโครงการ 
SEM ระดับชั้นม.3/1 

        
40,000  

      

          โครการทดสอบวัดระดับความสามารถทาง
ภาษา 

             -          

          กระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐาน              -          

          โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะ
ด้าน 

        
20,000  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

 

1.2 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถมีประสบการณ์เต็มตาม ศักยภาพ และมี
การบริหารจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 

6.00           

1   ตัวชี้วัด 1.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของกิจกรรม/
โครงการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการคิด
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
และคิดแก้ปัญหา  

5 2.00 

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (SEM) 

      
350,000  

รอง ผอ. ฝ่าย
วิชาการ 

บุคลากรทุก
คน 

นางดวงทิพย์ 
โผลปกรณ์ 

          
โครงการ final year project (ม.6/1) 

      
140,000  

      

          โครงการเรียนรู้ร่วมกันสานสัมพันธ์น้องพี่ 
gifted (ม.4/1,5/1) 

      
200,000  

      

          
โครการค่ายปัจฉิมนิพนธ์ 

      
140,000  

      

          โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
นักเรียน 

      
150,000  

      

          
จัดนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

        
10,000  

      

          
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

        
50,000  

      

          โครงการนิทรรศการศิลปะ 5,000        
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

          
โครงการละครภาษาอังกฤษ 

        
30,000  

      

          โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ 
– เนตรนารี 

      
100,000  

      

          
โครงการเปิดโลกกิจกรรม 

        
20,000  

      

1   ตัวชี้วัด 1.2.2 ระดับ
ความส าเร็จของนักเรียนท่ี
สามารถศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้ 

5 2.00 

โครงการติวนักเรียนเตรียมสอบ 

      
600,000  

รอง ผอ.ฝ่าย
วิชาการ 

อ.งานแนะ
แนว 

นางดวงทิพย์ 
โผลปกรณ์ 

         
โครงการ Career Festival  

        
30,000  

      

1   ตัวชี้วัด 1.2.3 ระดับ
ความส าเร็จของนักเรียน
ศึกษาดูงานระดับนานาชาติ 

5 2.00 
โครงการเปิดโลกการเรียนรู้กับการทัศน
ศึกษาต่างประเทศ 

             -    ฝ่ายกิจการ
พิเศษ 

อ.งานวิเทศฯ นางดวงทิพย์ 
โผลปกรณ์ 

         โครงการพัฒนาสู่การเป็นผู้น าทางอาเซียน       
500,000  

      

 

1.3 : โรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพและ
ความเข้มแข็งทางวิชาการแก่นกัเรียนทุก
ระดับ  

  4.00           
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

1   ตัวชี้วัด 1.3.1 ระดับ
ความส าเร็จของกิจกรรม/
โครงการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีนิสัยรักการอ่าน สนใจ
แสวงหาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ รอบตัวและสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

5 2.00 

โครงการศึกษาดูงานการแสดงผลงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.4/1,5/1) 

      
200,000  

หัวหน้ากลุ่ม
สาระ ฯ 
ภาษาไทย 

อ.งาน
ห้องสมุด 
และ อ. งาน
นวัตกรรม ฯ 

นางดวงทิพย์ 
โผลปกรณ์ 

          
โครงการศึกษาดูงานด้านอาชีพ 

        
70,000  

      

          โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
นักเรียน 

      
150,000  

      

          โครงการเปิดโลกกว้างทางปัญญากับการ
ทัศนศึกษาในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เกษตร
ยั่งยืน 

        
22,600  

      

          โครงการเปิดโลกกว้างทางปัญญากับการ
ทัศนศึกษาในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 บรรพ
ชีวินล้ าค่า 

        
94,610  

      

          โครงการเปิดโลกกว้างทางปัญญากับการ
ทัศนศึกษาในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศาสนา
เรืองรุ่ง 

      
134,590  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

          โครงการเปิดโลกกว้างทางปัญญากับการ
ทัศนศึกษาในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ค้นพบ
ตนเอง 

        
29,260  

      

          โครงการเปิดโลกกว้างทางปัญญากับการ
ทัศนศึกษาในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ครื้นเครงอุตสาหกรรม  

        
93,440  

      

          โครงการเปิดโลกกว้างทางปัญญากับการ
ทัศนศึกษาในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมี
คุณภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
พรพรรณ 

      
130,300  

      

          
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 

        
50,000  

      

          
โครงการ SEM Tour DMSU 

        
30,000  

      

          
โครงการดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

         
8,000  

      

          โครงการเปิดโลกการเรียนรู้กับการทัศน
ศึกษาต่างประเทศ 

             -          

1   ตัวชี้วัด 1.3.2  ระดับ
ความส าเร็จของกิจกรรม/
โครงการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน

5 2.00 

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้าน ICT 

        
30,000  

หัวหน้ากลุ่ม
สาระ ฯ การ
งาน ฯ 

อ.งานพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศ 

นางดวงทิพย์ 
โผลปกรณ์ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้  

 

1.4  โรงเรียนมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน
ให้มีความสมดุลทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความดีงาม
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

8.00           

1   1.4.1 ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มี
น้ าหนัก ส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์  

5 2.00 

โครงการกีฬาภายใน 

      
150,000  

หัวหน้ากลุ่ม
สาระ ฯ สุข
ศึกษา ฯ 

อ.งาน
พยาบาล 

นาง
กนกวรรณ 
รัตนพลแสน 

          
โครงการออกก าลังกายวันละนิดจิตแจ่มใส 

         
5,000  

      

          โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชา
ทหาร 

        
30,000  

      

          
โครงการตรวจหาสารเสพติดในนักเรียน 57 

         
5,000  

      

1   1.4.2 ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย 
และปลอดสารเสพติด 

5 2.00 

โครงการตรวจหาสารเสพติดในนักเรียน 57 

         
5,000  

ผช.ฝ่าย
กิจการ
นักเรียน 

บุคลากรทุก
คน 

นาง
กนกวรรณ 
รัตนพลแสน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

          
โครงการบรรยายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

        
25,000  

      

          โครงการกิจกรรมสานรักสานสัมพันธ์วันเปิด
หอ 

        
40,000  

      

          
โครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม ม.1  

        
50,000  

      

          โครงการค่ายอบรมพัฒนาจิตและเจริญ
ปัญญา 

        
50,000  

      

1   1.4.3 ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี มี
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้อื่น มี
สุนทรียภาพ  และช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคม 

5 2.00 

โครงการค่ายบริการวิชาการและแนะแนว 

        
56,400  

หัวหน้ากลุ่ม
สาระ ฯ 
ศิลปะ 

บุคลากรทุก
คน 

นาง
กนกวรรณ 
รัตนพลแสน 

          โครงการกิจกรรมสานรักสานสัมพันธ์วันเปิด
หอ 

        
40,000  

      

          
โครงการนิทรรศการศิลปะ 

         
5,000  

      

          
ภาษาไทยสู่ชุมชน 

        
48,000  

      

          โครงการบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่ 
(ปัจฉิมนิเทศ)  

        
25,000  

      

          โครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม  5,000        
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

          โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาและกิจกรรม
สร้างสรรค์ 

        
75,000  

      

          
โครงการกีฬาภายใน 

      
150,000  

      

          
โครงการค่ายสาธิตจิตอาสา 

      
100,000  

      

1   1.4.4 ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อ
แม่ผู้ปกครอง และปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นนักเรียนท่ีดี 

5 2.00 

โครงการวันแม่แห่งชาติ 
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 

        
10,000 
 10,000 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระ ฯ 
สังคม ฯ 

กลุ่มสาระฯ 
สังคมศึกษา 

นาง
กนกวรรณ 
รัตนพลแสน 

          
โครงการวันไหว้ครู  

        
16,100  

      

          
โครงการธรรมะเดลิเวอร์รี่ 

         
5,000  

      

          
โครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม ม.1  

        
50,000  

      

          โครงการค่ายอบรมพัฒนาจิตและเจริญ
ปัญญา 

        
50,000  

      

         โครงการธนาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 

             -          
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

 

1.5 : ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4.00           

1   ตัวชี้วัด 1.5.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการของสถานศึกษาท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      

5 2.00 
โครงการพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษนักเรียนโครงการ SEM 
ระดับชั้นม.1/1 และ ม.2/1 

        
70,000  

รอง ผอ.ฝ่าย
วิชาการ 

บุคลากรทุก
คน 

นาง
กนกวรรณ 
รัตนพลแสน 

          โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ (SEM) 

      
350,000  

      

          
โครงการ final year project (ม.6/1) 

      
140,000  

      

          โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาและกิจกรรม
สร้างสรรค์ 

        
75,000  

      

          โครงการการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

        
12,000  

      

          
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

         
5,000  

      

          โครงการส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่นใน
สถานศึกษาร่วมกับเทศบาลเมือง
มหาสารคาม "น ารอยต านานเมือง
มหาสารคาม" 

        
10,000  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

1   ตัวชี้วัด 1.5.2 ระดับความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อ
คุณภาพการสอนของ
อาจารย์ 

5 2.00 การประเมินการสอนของอาจารย์ผ่านระบบ
สารสนเท ศออนไลน์ 

             -    รอง ผอ.ฝ่าย
วิชาการ 

บุคลากรทุก
คน 

นาง
กนกวรรณ 
รัตนพลแสน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน  

5.00           

 

2.1 มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  5.00           

1   ตัวชี้วัด 2.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 

5 5.00 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT  

        
50,000  

รอง ผอ.ฝ่าย
บริหาร 

อ.งานบุคคล นางสาวทิวา
ภรณ์ เมฆ
เสนา 

          โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ
บุคลากร 

        
50,000  

      

          
โครงการศึกษาดูงานหอพัก 

        
50,000  

      

          โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

      
500,000  

      

          โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของ
บุคลากร 

      
200,000  

      

ยุทธศาสตร์ที ่3  พัฒนาระบบเพ่ือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  12.00           

  
เป้าประสงค์ 3.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

โรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล  
8.00           
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

1   ตัวชี้วัด 3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
กระบวนการจัดการความรู้
ในการพัฒนาองค์กร 

5 2.00 กิจกรรม KM Corner              -    ผช.ฝ่ายแผน 
ฯ 

อ.งานจัดการ
ความรู้ 

นางสาวทิวา
ภรณ์ เมฆ
เสนา 

          โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

      
500,000  

      

1   ตัวชี้วัด 3.1.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงผ่านเกณฑ์ระดับดี 
(4.00) ขึ้นไป 

5 2.00 การประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ 2558 

             -    ผช.ฝ่ายแผน 
ฯ 

อ. งานความ
เสี่ยง 

นางสาวทิวา
ภรณ์ เมฆ
เสนา 

1   ตัวชี้วัด 3.1.3  ระดับ
คุณภาพของผลประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา  2557 

5 2.00 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม              -    ผช.ฝ่ายแผน 
ฯ 

อ. งาน
ประกัน
คุณภาพ 

นางสาวทิวา
ภรณ์ เมฆ
เสนา 

          การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2557 

             -          

          โครงการอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

         
9,500  

      

1   ตัวชี้วัด 3.1.4  ร้อยละของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินภาพรวม  

5 1.00 การควบคุม/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ              -    ผช.ฝ่ายแผน 
ฯ 

อ. งาน
งบประมาณ 

นางสาวทิวา
ภรณ์ เมฆ
เสนา 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

1   ตัวชี้วัด 3.1.5 ร้อยละของ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน (งบแผ่นดิน)  

5 1.00 การควบคุม/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ              -    ผช.ฝ่ายแผน 
ฯ 

อ. งาน
งบประมาณ 

นางสาวทิวา
ภรณ์ เมฆ
เสนา 

 

เป้าประสงค์ที่ 3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.00           

1   ตัวชี้วัด 3.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน 

5 2.00 การพัฒนาระบบสารสนเทศ E-School              -    รอง ผอ.ฝ่าย
บริหาร 

อ.งานพัฒนา
ระบบสาร
สนทเศ 

นางสาวยุวดี 
ศรีสังข์ 

 

เป้าประสงค์ที่ 3.3 พัฒนาระบบกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  

2.00           

1   ตัวชี้วัด 3.3.1 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนา
ภูมิทัศน์ของโรงเรียน 

5 2.00 
โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากเศษอาหาร
และเศษวัชพืชภายในโรงเรียน 

        
30,000  

ผช.ฝ่าย
บริการ 

อ.งานภูมิ
ทัศน์ 

นางสาวยุวดี 
ศรีสังข์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนาไปสู่การแก้ปัญหา
การเรียนการสอน 

5.00           

  
เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนและเพ่ือพัฒนาสถาบัน 

5.00           

1   ตัวชี้วัด 4.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
และงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การ
เป็นโรงเรียนต้นแบบ 

5 5.00 

โครงการทุนอุดหนุนวิจัย 

      
350,000  

รอง ผอ.ฝ่าย
วิชาการ 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระทุกกลุ่ม 

นางสาวยุวดี 
ศรีสังข์ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการให้บริการแก่ชุมชน ท้องถิ่นและธารงไว้ซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรม  

10.00           

 

เป้าประสงค์ที่ 5.1 การบริการทางวิชาการโดยถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.00           

1   ตัวชี้วัด 5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการบริการ
ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม  

5 5.00 

โครงการค่ายบริการวิชาการและแนะแนว 

        
56,400  

รอง ผอ.ฝ่าย
วิชาการ 

กลุ่มสาระ
พัฒนาผู้เรียน 

นางสาวยุวดี 
ศรีสังข์ 

          
ภาษาไทยสู่ชุมชน 

        
48,000  

      

          
วิทยาศาสตร์สัญจร 

        
80,000  

      

          โครงการค่ายคณิตศาสตร์สัญจร ( DMSU 
Math camp) 

        
50,000  

      

          
โครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม 

         
5,000  

      

 

เป้าประสงค์ที่ 5.2 การอนุรักษ์ฟื้นฟู ปกป้องและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณีของภาคฯ 

5.00           

1   ตัวชี้วัด  5.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของกิจกรรม
นักเรียนในการอนุรักษ์
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี

5 5.00 

โครงการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรม 

         
5,000  

ผช.ฝ่าย
กิจการพิเศษ 

หัวกลุ่มสาระ 
ฯ ศิลปะ 

นางสาวยุวดี 
ศรีสังข์ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          
วันภาษาไทยแห่งชาติ 

        
30,000  

      

          
โครงการเปิดโลกกิจกรรม 

        
20,000  

      

ส่วนที่ 2 ภารกิจรับผิดชอบร่วม (ตัวชี้วัดรับผลร่วม)  10.00           

1   ตัวชี้วัด 6.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศท้ัง 7 ยุทธศาสตร์ 
เพื่อการบริหารจัดการ 

5 5.00 

การพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

             -    รอง ผอ.ฝ่าย
บริหาร 

หัวหน้างาน
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

นางสาวจิรา
พร น้อยใย 

1   ตัวชี้วัด 6.1.2 ระดับ
ความส าเร็จของ
มหาวิทยาลัยได้รับการจัด
อันดับเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว 1 ใน 10 ของประเทศ 

5 5.00 การพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียน              -    ผช.ฝ่าย
บริการ 

หัวหน้าฝ่าย
สถานท่ี 

นางสาวจิรา
พร น้อยใย 

ส่วนที่ 3 ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก  20.00           

1   ตัวชี้วัด 7.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนา
นักเรียนให้ได้รับรางวัลจาก

5 2.00 โครงการพัฒนานักเรียนให้เก่งเป็นคนท่ีมี
ศักยภาพในการแข่งขันกับคนอื่น 

      
200,000  

รอง ผอ.ฝ่าย
บริหาร 

อ.กลุ่มสาระ
คณิต,วิทย์
และคอม 

นางสาวจิรา
พร น้อยใย 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

การแข่งขันทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1   ตัวชี้วัด 7.1.2 ระดับ
ความส าเร็จของนักเรียนท่ี
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ทางด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปะ 

5 2.00 โครงการพัฒนานักเรียนให้เก่งเป็นคนท่ีมี
ศักยภาพในการแข่งขันกับคนอื่น 

      
200,000  

รอง ผอ.ฝ่าย
วิชาการ 

อ.กลุ่มสาระ 
ฯ ไทย สังคม 
ศิลปะและ
การงาน 

นางสาวจิรา
พร น้อยใย 

1   ตัวชี้วัด 7.1.3 ระดับ
ความส าเร็จของการทดสอบ
วัดระดับทางภาษา 

5 2.00 
โครการทดสอบวัดระดับความสามารถทาง
ภาษา 

        
30,000  

หัวหน้ากลุ่ม 
ฯ 
ต่างประเทศ 

อ.กลุ่ม
ต่างประเทศ 

นางสาวจิรา
พร น้อยใย 

1   ตัวชี้วัด 7.1.4 ระดับ
ความส าเร็จของนักเรียนท่ี
ได้รับเหรียญรางวัลจากการ
แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

5 5.00 โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี     
1,200,000  

ผช.ฝ่าย
กิจการพิเศษ 

หัวหน้างาน
กีฬาสาธิต 

นายสรคมน์ 
กมลภากรณ์ 

1   ตัวชี้วัด 7.1.5 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนา
ผู้เรียนตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 

5 2.00 

โครงการบรรยายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

        
25,000  

ผช.กิจการ
นักเรียน 

หัวหน้างาน
วินัยและ อ.ท่ี
ปรึกษา 

นายสรคมน์ 
กมลภากรณ์ 

          
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

         
5,000  

      

          
โครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม ม.1  

        
50,000  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด / เกณฑ์การให้
คะแนน 

เป้าหมาย 
ปี 2558 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) กิจกรรม/โครงการ 

 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
ร่วม 

ผู้ติดตาม/
ประสานงาน 

          โครงการค่ายอบรมพัฒนาจิตและเจริญ
ปัญญา 

        
50,000  

      

1   ตัวชี้วัด 7.1.6 ระดับ
ความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถหรือความถนัด
เฉพาะทางของนักเรียน 

5 2.00 กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน       
150,000  

รอง ผอ.ฝ่าย
วิชาการ 

หัวหน้ากลุ่ม
สาระทุกกลุ่ม 

นายสรคมน์ 
กมลภากรณ์ 

1   ตัวชี้วัด 7.1.7 ระดับ
ความส าเร็จในการพัฒนา
ผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนต่ าให้
มีผลการเรียนท่ีดีขึ้น  

5 5.00 

โครงการสอนเสริมความรู้คู่คุณธรรม 

      
100,000  

รอง ผอ.ฝ่าย
วิชาการ 

อ.ทุกคน นายสรคมน์ 
กมลภากรณ์ 

          โครงการทุนนักเรียนเรียนก้าวหน้า       
400,000  

      

39    ตัวชี้วัด   100.00           
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สรุปงบประมาณตามยุทธศาสตร์   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด งบประมาณ 

รวมท้ังสิ้น      10,579,200  

ส่วนที่ 1 ภารกิจหลักหน่วยงาน        8,169,200  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน        6,043,300  

ยุทธศาสตร์ที ่2  จัดหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน          850,000  

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาระบบเพ่ือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ          539,500  

ยุทธศาสตร์ที ่4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนาไปสู่การแก้ปัญหาการเรียนการสอน          300,000  

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาการให้บริการแก่ชุมชน ท้องถิ่นและธ ารงไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม          436,400  

ส่วนที่ 2 ภารกิจรับผิดชอบร่วม (ตัวชี้วัดรับผลร่วม)                   -    

ส่วนที่ 3 ความโดดเด่นของหน่วยงาน/งานเชิงรุก        2,410,000  
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คณะผู้จัดท า 
--------------------------------- 

ที่ปรึกษา 
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
 
วิเคราะห์ข้อมูล/จัดท ารูปเล่ม 
  นางศรีสุดา   สิงห์ชุม  ผู้รักษาการผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

นายธนิกพนธ์  เชื้อแก้ว  หัวหน้างานยุทธศาสตร์ 
นายวีระยุทธ์  จันทร์มาลา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ออกแบบปก 
  นายวีระยุทธ์   จันทร์มาลา    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ปีท่ีพิมพ์ 
  มกราคม  2558 
  ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 


