


 
 

ค ำน ำค ำน ำ  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  ได้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ               
ขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 เล่มนี้ เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใน
กำรขับเคลื่อนโครงกำรส ำคัญ (Flagship Project) และกิจกรรมให้ตอบสนองต่อพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำของในหลวง รัชกำลที่ 10 และพระบรมวงศำนุวงศ์ ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580) นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

ทั้งนี้  กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 จะบรรลุ
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้จะต้องได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องและกำรสนับสนุนจำก               
ทุกภำคส่วนในกำรร่วมผลักดันแผนสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้อย่ำงแท้จริง  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

 



สารบญัสารบญั  

  

                   หน้า 
ส่วนที่ 1 สภาพการจัดการศึกษา               1-26 

  
ส่วนที ่2 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายเลขาธิการ  27-29 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการส าคัญ (Flagship Project) 
 - สรุปรายละเอียดโครงการส าคัญ       30 

      - โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10                 31 
  สู่การปฏิบัติ    
 - โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา 904   35 
  “หลักสูตรพื้นฐาน” 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านออก เขียนได้              39 
-  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  45 

 
ส่วนที่ 4 ปฏิทินปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 - แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  50-54 
  ปีการศึกษา 2562   
ภาคผนวก 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
  

ส่วนที่ ส่วนที่ 11  

สภาพการจดัการศึกษาสภาพการจดัการศึกษา  

  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  อยู่หลังโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  
ตั้งอยู่อาคารหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เลขที่ 333  หมู่ที่ 4  บ้านโนนทรายค า  ต าบลผักปัง  อ าเภอภูเขียว                 
จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36110 อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ   โดยทางรถยนต์ 82 กิโลเมตร                 
และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 420 กิโลเมตร 

ช่องทางการสื่อสาร 

 โทรศัพท์   0-4486-1930 ถึง 2 
 โทรสาร    0-4486-1303 
 Website :  http://www.chaiyaphum2.go.th 
 E-mail : chaiyaphum02@gmail.com 
 Facebook : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

  

 

 
 

http://www.chaiyaphum2.go.th/
mailto:chaiyaphum02@gmail.com
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 
กลุ่มกฎหมายและคดี 

 

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอ 5 ศูนย์ 

สถานศึกษา 262 โรงเรียน (260 โรงเรียน 2 สาขา) 

กลุ่มโรงเรียนต าบล 45 กลุ่มโรงเรียน 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  2 

โครงสร้างการบริหารงาน 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  แบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่  22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  แบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ได้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ออกเป็น 9 กลุ่ม และ 1 หน่วย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีการแบ่งส่วนราชการภายใน เป็นไปตามประกาศดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
กลุ่มอ านวยการ 

 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 

ก.ต.ป.น.เขตพ้ืนที่การศึกษา (9 คน) 
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อาณาเขต  

 มี พ้ืนที่ทั้ งหมด 3,992.43 ตารางกิ โลเมตร  ครอบคลุม 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์                      
อ าเภอแก้งคร้อ อ าเภอคอนสาร อ าเภอบ้านแท่น และอ าเภอภูเขียว  มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอและจังหวัด
ต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอชุมแพ อ าเภอภูผาม่าน อ าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  
     และอ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ทิศใต ้  ติดต่อกับ อ าเภอคอนสวรรค์ อ าเภอหนองบัวแดง  
     และอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอโคกโพธิ์ชัย และอ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และ 
     อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่เขตความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
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จ านวนผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู นักเรียน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  มีผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู และนักเรียน รายละเอียดตามตารางประกอบที่ 1  

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู นักเรียน 

 รายการ จ านวน 
1 กลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   9 กลุ่ม 1 หน่วย 

2 คณะผู้บริหารในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5 คน 
  - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 คน  
  - รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 คน  

3 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  73 คน 
  - ศึกษานิเทศก์ 16 คน  
  - บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค(2) 44 คน  
  - พนักงานราชการ 1 คน  
  - ลูกจ้างประจ า 3 คน  
  - ลูกจ้างชั่วคราว 9 คน  

4 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  262 โรงเรียน 
  - โรงเรียนหลัก 260 โรงเรียน  
  - โรงเรียนสาขา 2 โรงเรียน  

5 บุคลากรในสถานศึกษา  2,753 คน 
  - ผู้อ านวยการโรงเรียน 249 คน  
  - รองผู้อ านวยการโรงเรียน 6 คน  
  - ครูผู้สอน 1,904 คน  

  - ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน, พนักงานราชการ, 
นักการภารโรง, ครูผู้ทรงคุณค่า, ครูวิทย์-คณิต, ครูขั้นวิกฤต) 

594 คน  

6 นักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.61)  33,498 คน 
  - ก่อนประถมศึกษา 6,638 คน  
  - ประถมศึกษา 23,809 คน  
  - มัธยมศึกษาตอนต้น 2,992 คน  
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย  59 คน  
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
  

สถานศึกษาในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 262 โรงเรียน 
(260 โรงเรียน 2 สาขา) รายละเอียดตามตารางประกอบที ่2  

 
 ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนสถานศึกษาในสังกัด   

อ าเภอ ต าบล 
โรงเรียนในสังกัด 

โรงเรียน          
ขยายโอกาส 

โรงเรียนขนาดเล็ก 
(1-120 คน) โรงเรียนหลัก โรงเรียนสาขา รวม 

เกษตรสมบูรณ ์

บ้านยาง 4 - 4 1 2 

กุดเลาะ 5 - 5 - 2 

โนนทอง 6 - 6 1 5 

บ้านเป้า 4 - 4 - 2 

หนองโพนงาม 9 1 10 2 2 

บ้านหัน 5 - 5 1 0 

สระโพนทอง 5 - 5 1 2 

บ้านเดื่อ 8 - 8 3 4 

โนนกอก 5 - 5 - 3 

บ้านบัว 4 - 4 - 3 

หนองข่า 7 - 7 1 8 

รวมอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 62 1 63 10 33 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
  

 อ าเภอ ต าบล 
โรงเรียนในสังกัด  โรงเรียน          

ขยายโอกาส 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

(1-120 คน) โรงเรียนหลัก โรงเรียนสาขา รวม 

แก้งคร้อ 

ช่องสามหมอ 4 - 4 1 2 

หนองไผ ่ 6 - 6 1 5 

โคกกุง 6 - 6 3 3 

นาหนองทุ่ม 8 - 8 - 5 

ท่ามะไฟหวาน 5 - 5 1 3 

เก่าย่าด ี 3 - 3 1 1 

บ้านแก้ง 6 - 6 - 5 

หนองสังข ์ 8 - 8 - 5 

หลุบคา 7 - 7 2 6 

หนองขาม 4 - 4 1 4 

รวมอ าเภอแก้งคร้อ 57 - 57 10 39 

       

คอนสาร 

คอนสาร 3 - 3 1 2 

ทุ่งนาเลา 5 - 5 - 3 
ทุ่งพระ 6 - 6 1 6 
ดงบัง 4 - 4 1 3 
โนนคูณ 5 - 5 - 3 
ดงกลาง 6 - 6 1 5 
ห้วยยาง 6 1 7 2 2 
ทุ่งลุยลาย 3 - 3 1 1 

รวมอ าเภอคอนสาร 38 1 39 7 25 
       

บ้านแท่น 

บ้านแท่น 8 - 8 1 5 

สามสวน 7 - 7 3 5 
สระพัง 4 - 4 1 3 
บ้านเต่า 7 - 7 2 5 
หนองคู 6  6 1 4 

รวมอ าเภอบ้านแท่น 32 - 32 8 22 
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อ าเภอ ต าบล 
โรงเรียนในสังกัด โรงเรียน          

ขยายโอกาส 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

(1-120 คน) โรงเรียนหลัก โรงเรียนสาขา รวม 

ภูเขียว 

ผักปัง 9 - 9 - 5 
หนองตูม 4 - 4 2 1 
บ้านแก้ง 10 - 10 1 6 
โคกสะอาด 7 - 7 1 5 
หนองคอนไทย 8 - 8 - 7 
กุดยม 4 - 4 - 4 
โอโล 4 - 4 2 1 
บ้านเพชร 7 - 7 - 6 
บ้านดอน 5 - 5 1 5 
กวางโจน 8 - 8 1 3 
ธาตุทอง 5 - 5 2 2 

รวมอ าเภอภูเขียว 71 - 71 10 45 

รวมท้ังสิ้น 260 2 262 45 164 

 แหล่งข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

 
ตารางท่ี 3 แสดงขนาดโรงเรียนในสังกัด 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

จ านวนโรงเรียน (โรง) หมายเหตุ 
ปีการศึกษา 

2559 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
 

1-120 163 164 164 ขนาดเล็ก 

121-600 101 96 95 ขนาดกลาง 

601-1,500 3 3 3 ขนาดใหญ ่

1,501 ข้ึนไป - - - ขนาดใหญ่พิเศษ 

รวม 267 263 262  

                                         แหล่งข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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นโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 (พ.ศ.2561-2564) 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นองค์กรชั้นน า 

บริหารจัดการตามศาสตร์พระราชา ผู้เรียนมีคุณธรรมน าคุณภาพ” 

ค่านิยมองค์กร (Corporate Value) 
 “มั่งค่ังคุณธรรม มั่นคงคุณภาพ ยั่งยืนบริการ” 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพด้วยรูปแบบที่

หลากหลาย 
5. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
7. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะด้านกีฬา อาชีพเพ่ือการมีงานท า  
9. พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ                                 

โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และสถานศึกษาน้อมน าศาสตร์พระราชา             

สู่การปฏิบัติ 
3. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชี พ                   

อย่างมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
5. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
6. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
  

7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพ้ืนฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 

ประเด็นกลยุทธ์ 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 

กลยุทธ์ และแนวทางในการด าเนินงาน 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์  

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีการบริหารจัดการสู่ 
ความเป็นเลิศโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  

4) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  ตัวช้ีวัด 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผ่านการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment) 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีการบริหารจัดการใน 
รูปแบบเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในกายกระดับคุณภาพการศึกษา 

4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
   5) ร้อยละของสถานศึกษา หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

6) ร้อยละของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
  แนวทางการด าเนินงาน 
   1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2) ก าหนดให้สถานศึกษา กลุ่ม/หน่วยในสังกัด ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น 
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คุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลัดการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment) 

3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น  
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอ เป็นต้น 
   4) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งและน าผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธรณชนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ 
   6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา  

7) ยกย่อง เชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดท่ีมีผลงาน 
เชิงประจักษ์ 

 
กลยุทธ์ที่ 1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาและหน่วยงานใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการจัดการศึกษา 
  ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
การจัดการศึกษา  

  2) ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานจัดหาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัด
การศึกษา 
  แนวทางการด าเนินงาน 
   1) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษา 
เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

  2) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาและหน่วยงานใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม                    
ในการจัดการศึกษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 

 กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัด 

  1) สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ                
เป็นระบบมีข้อมูลป้อนกลับและสามารถสะท้อนคุณภาพของนักเรียน 
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  แนวทางการด าเนินงาน 
   1) ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพ 
   2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องและ                
เป็นระบบ 
   3) จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลหลากหลายมิติให้มีความ
เข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมให้มีข้อมูลป้อนกลับและสามารถสะท้อนคุณภาพของนักเรียน 
   4) ส่งเสริมการนิเทศแบบกัลยาณมิตรโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและครูทั้งใน
โรงเรียน ระหว่างโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษา 
   5) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีระบบการนิเทศภายในที่มีวิธีการ
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และจัดให้มีการเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาอ่ืนๆ 

 กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดอย่างมีคุณภาพด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 
  ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางกในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบต่างๆ 
เช่น Digital Technology, ระบบ online เป็นต้น 
   2) ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย  
  แนวทางการด าเนินงาน 
   1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องผ่านระบบต่างๆ Digital Technology, ระบบ online เป็นต้น 
   2) พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และสถานศึกษาน้อมน า 
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 

3) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการน้อม
น า พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา ไปบูรณาการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางการด าเนินงาน 

  1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึก
ในการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชาไปบูรณาการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การจัดการเรียนรู้ 
  ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัด ที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้าน 
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา ไปบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
   2) ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  แนวทางการด าเนินงาน 

  1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชา ไปบูรณาการจัดการเรียนรู้ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
เป้าประสงค์  

5) สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
6) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 
  ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
  

   2) ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
  แนวทางการด าเนินงาน 
   1) ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

2) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบเด็กนักเรียน 
ได้เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
  ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 

2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสามารถน ามาใช้ 
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางการด าเนินงาน 
   1) สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเลิศในระดับสากล 
เป้าประสงค์  

7) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพ้ืนฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8) ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และคุณลักษณะ 
อันพงึประสงค์ 
  ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงอกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีองชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
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 แนวทางการด าเนินงาน 
   1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึก             
ในการรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                    
มีคุณธรรม จริยธรรมไปบูรณาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
  ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้าน
ต่างๆ 
   3) ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้               
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางการด าเนินงาน 

1) พัฒนารายวิชาที่ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
2) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาสามัญ 
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะ 

อาชีพที่ตนเองถนัด 
  4) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 

5) ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการ 
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 
  ตัวชี้วัด 
   1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 
   2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ
ทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ 
   3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษ
ด้านต่างๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 



 
15 

  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
  

  แนวทางการด าเนินงาน 
  1) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการ

จ าเป็นพิเศษด้วยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย 
  2) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม 
  3) ส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
  4) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษใน

ด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะและอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ความเป็นเลิศพร้อมก้าวสู่สากล 
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปีการศึกษา 2562 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 (นายมนัส เจียมภูเขียว) ได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.
ชัยภูมิ เขต 2   ปีการศึกษา 2562 โดยมีเป้าหมายในการบันทึกข้อตกลง ดังนี้ 

1. ผู้เรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ ผู้เรียนชั้น ป.2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
2. ผู้เรียนชั้น ป.3 มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ NT เพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
3. ผลการทดสอบ O-NET ผู้เรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 เพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 
5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกรอบสี่ 
6. ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ  

NEW DLTV ได้อย่างมีคุณภาพ 
7. สถานศึกษาน าการกีฬาสู่การศึกษาทั้งระบบเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกด้านกีฬาและพัฒนา 

สู่นักกีฬามืออาชีพ 
8. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นโรงเรียนปลอดขยะ 
10. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  มีสภาพการจัดการศึกษาแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ด้านคุณภาพการจัดการศกึษา  

1.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 และ 2561  พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 
ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่  ในปีการศึกษา  2561 สูงขึ้นจากค่าเฉลี่ยในปีการศึกษา 2560 รายละเอียด
ตามตารางประกอบที่ 4 
 

ตารางท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 ปีการศึกษา 2560-2561 

   แหล่งข้อมูล : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
  

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ปีการศึกษา 

 

ความสามารถ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ระดับ 

ประเทศ 

ระดับ  

เขตพื้นที ่

ระดับ 

ประเทศ 

ระดับ  

เขตพื้นที่ 

ด้านภาษา 52.67 47.65 53.18 48.33 

ด้านค านวณ 37.75 35.20 47.19 42.83 

ด้านเหตุผล 45.31 40.82 48.07 42.52 

รวม 3 ด้าน 45.25 41.23 49.48 44.46 
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  1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ น พ้ื น ฐาน  (O-NET) ของนั ก เรียนระดับ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 และ 2561  พบว่า 
ค่าเฉลี่ย 4 สาระ ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในปีการศึกษา 2561 สูงขึ้นจากค่าเฉลี่ยในปี
การศึกษา 2560 รายละเอียดตามตารางประกอบที่ 5 และ 6 
  

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                             
ปีการศึกษา 2560-2561 

 แหล่งข้อมูล : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

 
ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                   

ปีการศึกษา 2560-2561 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

ปีการศึกษา 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ระดับ 

ประเทศ 

ระดับ 

เขตพื้นที ่

ระดับ 

ประเทศ 

ระดับ 

เขตพื้นที่ 

ภาษาไทย 46.58 41.11 55.90 51.21 

ภาษาอังกฤษ 36.34 29.30 39.24 32.23 

คณิตศาสตร์ 37.12 32.34 37.50 32.07 

วิทยาศาสตร์ 39.12 36.52 39.93 36.57 

ค่าเฉลี่ย 4 สาระ 39.79 34.82 43.14 38.02 

ปีการศึกษา 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ระดับ 

ประเทศ 

ระดับ 

เขตพื้นที ่

ระดับ 

ประเทศ 

ระดับ 

เขตพื้นที่ 

ภาษาไทย 48.29 41.03 54.42 45.35 

ภาษาอังกฤษ 30.45 26.87 29.45 25.61 

คณิตศาสตร์ 26.30 20.04 30.04 23.13 

วิทยาศาสตร์ 32.28 28.48 36.10 31.25 

ค่าเฉลี่ย 4 สาระ 34.33 29.11 37.50 31.34 
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1.3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้ เรียน  (RT) ของนักเรียนระดับ                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 และ 2561  ในสมรรถนะอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง พบว่า              
มีค่ าเฉลี่ ยรวมลดลงในระดับ เขต พ้ืนที่ และระดับจั งหวัด แต่มีค่ าเฉลี่ ยรวมเพ่ิมขึ้น ในระดับ  สพฐ.                        
และระดับประเทศ รายละเอียดตามตารางประกอบที่ 7 

 
ตารางท่ี 7 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

สมรรถนะ 
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างเขตพื้นที่กับระดับต่างๆ 

ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม/ลด จังหวัด เพิ่ม/ลด สพฐ. เพิ่ม/ลด ประเทศ เพิ่ม/ลด 

อ่านออกเสียง 66.93 73.68 -6.75 67.75 -0.82 65.70 +1.23 66.13 +0.80 

อ่านรู้เรื่อง 72.47 70.57 +1.90 73.91 -1.44 71.17 +1.30 71.24 +1.23 

รวม 69.70 72.13 -2.43 70.82 -1.12 68.44 +1.26 68.69 +1.01 

       แหล่งข้อมูล : กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

  นอกจากนั้น ยังพบว่า ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) รวม 2 สมรรถนะ คือ
สมรรถนะด้านอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีพัฒนาการ 
103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 39.46 รายละเอียดตามตารางประกอบที่ 8 
 

ตารางท่ี 8 จ านวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT)                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

จ านวนโรงเรียนทั้งหมด = 261 โรงเรียน (ยกเว้น โรงเรียนบ้านโป่งดินด า ไม่มีนักเรียน ป.1)   

สมรรถนะด้าน 
สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ สูงกว่าระดับประเทศ มีพัฒนาการ 

จ านวน (โรง) ร้อยละ จ านวน (โรง) ร้อยละ จ านวน (โรง) ร้อยละ 
การอ่านออกเสียง 140 53.64 146 55.94 84 32.18 
การอ่านรู้เรื่อง 138 52.87 147 56.32 140 53.64 
รวม 2 สมรรถนะ 143 54.79 150 57.47 103 39.46 

       แหล่งข้อมูล : กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 



 
19 

  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
  

1.4 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ตามมาตรฐาน

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2557)  

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2557) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พบว่า ผลการประเมินในปีงบประมาณ                     
พ.ศ.2561 มีคะแนนรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไม่มีการประเมิน) 
รายละเอียดตามตารางประกอบที่ 9 และ 10 

 ตารางท่ี 9 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2557) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ที่ได้รับ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (30%) 27.91 ดีเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจดัการที่ด ี 41.72 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู ้ 52.15 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจดัการอย่างมีส่วนร่วม - - 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 45.70 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (30%) 28.50 ดีเย่ียม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวชิาการ 37.50 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 37.50 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กรบริหารงานด้านบรหิารงานบุคคล - - 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 37.50 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบตั ิ  30.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (40%) 31.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความส าเรจ็และเป็นแบบอย่างได้ 25.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 25.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศกึษามีคุณภาพตามหลักสูตร 5.00 ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคณุภาพตามจุดเน้นและสรรถนะส าคญัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

20.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคณุลักษณะอนัพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 25.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมสีุขภาพกาย สุขภาพจิตทีด่ ี 25.00 ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรยีนไดร้บัสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกันและส่งเสรมิ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

5.00 ปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดเ้สีย 25.00 ดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 87.41 ดีเย่ียม 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มอ านวยการ 
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ตารางท่ี 10 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2557) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ สรุปภาพรวม
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ    
   ดี ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ด ี
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา พอใช้ 
   

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
 
ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ ด ี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ ดมีาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล ด ี
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พอใช้ 
   

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา   
 
 
 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ ด ี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการย่องย่องเชิดชูเกียรติ 

พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษารวมทั้งการให้บริการ 

ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน) ดีมาก  

แหล่งข้อมูล : กลุ่มอ านวยการ 
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1.5 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)  

ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) 
เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 พบว่า ผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อยู่ใน
ระดับดีขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายละเอียดตามตารางประกอบที่ 11 

 
ตารางท่ี 11 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 

                                            แหล่งข้อมูล : กลุ่มอ านวยการ  

  

 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธภิาพในการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function 

Base) 

 

 

ต่ ากวา่เป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอาย ุ(3-5 ปี/6-11 ปี/12-14 ปี/15-17 ปี) เป็นไปตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน 
(IMD 2017) 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร  
   
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธภิาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยทุธศาสตรแ์นวทาง
ปฏิรปูภาครัฐนโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษหรือบรูณาการ        
การด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base) 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแกป่ระชาชน  
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมภิาค (Boot 
Camp) 

 

   
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธภิาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่หรือบรูณาการ   
ตามการด าเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Base) 

ไม่มีการประเมิน ไม่มีการประเมิน 

   
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธภิาพในการบริหารจดัการและพัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารจดัการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
ต่ ากวา่เป้าหมาย 

 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม  
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

ระดับ ต้องปรับปรุง มาตรฐาน 
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1.6 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการศึกษาออนไลน์ ( Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 
พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีคะแนนสูงขึ้นจากปี 2560 รายละเอียดตามตารางประกอบที่ 12 

 
ตารางท่ี 12 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการศึกษาออนไลน์ (Integrity and 

Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 

 ผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ  คะแนน ITA ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

ผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 84.92 สูงมาก 
ผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 86.12 สูงมาก 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

  
1.7 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ 2561 
พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีคะแนนลดลงจากปี 2561 รายละเอียดตามตารางประกอบที่ 13 -14 

 
 ตารางท่ี 13 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน                       

เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                    
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

 กลยุทธ์/ตัวชี้วัด    คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  4.00 ดีมาก/คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 3.50 ดีมาก/คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3.00 ดี/คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 การผลิตก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ (ไม่มีการประเมิน) 

  

กลยุทธ์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา 3.00 ดี/คุณภาพ 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 3.38 ดี/คุณภาพ 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มนโยบายและแผน 
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ตารางท่ี 14 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน                       
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                    

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 2.5 ด ี
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.25 ดมีาก 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ดีมาก 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 2 ด ี
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ไม่มีการ
ประเมิน) 

  

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

4 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตาม
แนวทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

1 พอใช้ 

 คะแนนเฉลี่ยรวม 2.25 ดี 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มนโยบายและแผน 

2. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 

2.1 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 120 คนลงมา) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2  มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จะต้องเร่งบริหาร
จัดการ  รายละเอียดดังตารางประกอบที่ 15 

  

ตารางท่ี  15 แสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก แยกจ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 2560-2561 

ปีการศึกษา 

จ านวนนักเรียน 

2560 

(ข้อมูล 10 พ.ย.60) 

2561 
(ข้อมูล 10 พ.ย.61) 

จ านวน 20 คนลงมา 2 4 

21-40 28 26 

41-60 33 36 
61-80 46 48 

81-100 28 25 

101-120 27 27 

รวม 164 166 

                                         แหล่งข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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3. ด้านโอกาสทางการศึกษา 

 1. การรับนักเรียน 

ในปีที่ผ่านมา การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประสบ
ความส าเร็จด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน โดยอัตราการเข้าเรียน                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 และ 2561 ครบ 100% รายละเอียดดังตารางประกอบที่ 16 

 
ตารางท่ี 16 แสดงร้อยละการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560-2561 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียน 
จ านวนที่เข้าเรยีน ป.1 

ในสังกัด ต่างสังกดั เข้าเรยีนชั้นอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 

ปีการศึกษา 2560 4,223 3,719 469 35 100 

ปีการศึกษา 2561 5,045 3,865 1,180 - 100 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
2. การออกกลางคัน 

ในปีการศึกษา 2559 และ 2561 มีข้อมูลเด็กออกกลางคันของผู้เรียนในสถานศึกษา  ซึ่งสาเหตุเกิดจาก
ปัญหาครอบครัว ปัญหาในการปรับตัว และปัญหาเจ็บป่วยอุบัติเหตุ และในปีการศึกษา 2561 อัตราการ           
ออกกลางคันเป็นศูนย์ รายละเอียดดังตารางประกอบที่ 17 

 
ตารางท่ี  17 แสดงข้อมูลการออกกลางคันของผู้เรียนในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 และ 2561 

ปีการศึกษา 

สาเหตุการออก 

2559 

 

2561 

ฐานะยากจน - - 

มีปัญหาครอบครัว 2 - 

สมรส - - 
มีปัญหาในการปรับตัว - - 

ต้องคดีถูกจับ - - 

เจ็บป่วยอุบัติเหต ุ 1 - 

อพยพตามผู้ปกครอง - - 
หาเล้ียงครอบครัว - - 
อื่นๆ - - 

รวม 3 - 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
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ทั้งนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้พัฒนางานติดตามเด็กออกกลางคัน
อย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ มีการจัดท าข้อมูลร่วมกับโรงเรียนเพ่ือศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือร่วมกันติดตาม
เด็กและส่งต่อนักเรียนกรณีมีการเคลื่อนย้ายตามครอบครัว มีการประสานการส่งเด็กเข้าเรียนศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้ง มีการประชาสัมพันธ์ร่วมมือกับหน่วยงาน เอกชน                            
ในการวางแผนช่วยเหลือเด็กที่กลับเข้ามาเรียนให้เรียนต่อเนื่องจนจบการศึกษาภาคบังคับ เช่น การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน เป็นต้น 

นอกจากนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ส่งเสริมความเสมอภาค                  
ทางการศึกษาโดยสนับสนุนค่าใช้จ่าย แนะแนวส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมให้
เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ                  
ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการประเภทต่างๆ ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับ
เด็กปกติทั่วไป 

 

4. ดา้นประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 

 ด้านประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้แจ้งสรุปผล
การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ gfmis ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2                             
(ณ วันที่ 30 ก.ย.ของทุกปี)  รายละเอียดดังตารางประกอบที่ 18 และ 19 

 
ตารางท่ี 18 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ-งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560-2561 

ปีงบประมาณ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

2560 2561 

ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 

หน่วย : ล้านบาท 
85.72 

 

74.55 

เบิกจ่ายได ้

หน่วย : ล้านบาท 
82.07 

 

69.84 

คิดเป็นร้อยละ 

(ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
95.74 

 

93.68 

อยู่ในล าดับที/่จ านวน สพท.ทั้งหมด 53/183 33/183 

                                                                  แหล่งข้อมูล : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  
  
 . 
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ตารางท่ี 19 แสดงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ-งบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2560-2561 
ปีงบประมาณ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 

2560 2561 

ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 

หน่วย : ล้านบาท 
0.20 

 

149.66 

เบิกจ่ายได ้

หน่วย : ล้านบาท 
0.20 

 

149.66 

คิดเป็นร้อยละ 

(ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
100 

 

100 

อยู่ในล าดับที/่จ านวน สพท.ทั้งหมด 39/183 6/183 

                                                              แหล่งข้อมูล : กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ 

  

5. ด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีรางวัลที่เกิดกับหน่วยงาน ในระดับประเทศ  
ดังนี้ 
 5.1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2561 ชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง ประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
 5.2 รางวัลระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน ระดับดี เด่น  ระดับทอง ระดับประเทศ 4 ปี ซ้อน                     
(ปี 2558 - 2561)  
 5.3 รางวัลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์  ดี เด่น  ประจ าปี  2561 
ระดับประเทศ  

5.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ สพท. ประจ าปี 2558 – 2561 ได้รับความโปร่งใสระดับสูงมาก  
 5.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีผลการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี 2559 ระดับ ดีเยี่ยม  
 5.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท
หน่วยงาน ดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559  
 5.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้รับรางวัล MOE AWARED ปีการศึกษา 
2559 ผลงานดีเด่น สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
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ส่วนที่ส่วนที่  22  

การขบัเคลื่อนการพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การขบัเคลื่อนการพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้รับทราบการขับเคลื่อนนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวประชุมสัมมนาผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เมื่อวันพุธที่ 29 
พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการมอบอ านาจ การกระจายอ านาจ สร้างความร่วมมือ และสร้าง
เครือข่ายการท างาน โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ยึดโรงเรยีนและนักเรียนเป็นฐานในการพัฒนา (School Based Management : SBM) ซึ่งจะต้องประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารสถานศึกษาในการท าความเข้าใจเนื้อหาหลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้
ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นผู้ เรียน และห้องเรียนเป็นส าคัญ (Room Based 
Management : RBM) และให้ครูจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในแต่ละดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 1. ระดับปฐมวัย 

  “พัฒนาการครบทุกด้าน” 

 2. ระดับประถมศึกษา 

  “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น” 

 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  “การค้นพบตนเอง” 

 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  “ทักษะพื้นฐานอาชีพ และการมีงานท า” 

 นอกจากนั้น เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าโครงการ (Flagship Project) ไว้ในแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองต่อพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 -2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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(พ.ศ.2561-2580) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจ าแนกโครงการออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ 

1.1 โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

1.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา 904  

“หลักสูตรพื้นฐาน” 

2. นโยบายของรัฐบาล ได้แก่ 

2.1 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 

2.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

2.3 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

3. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.1 โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 

3.2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) 

3.3 โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 

3.4 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

3.5 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.6 โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ.กับ  

สอศ.และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 

3.7 โครงการอาหารกลางวัน 

3.8 โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

3.9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

3.10 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

นโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดท าโครงการ (Flagship Project) และกิจกรรมที่

ตอบสนองต่อนโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
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1. ด าเนินการระยะที่ 2 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2562) มีโครงการที่จะต้องด าเนินการ คือ 

1.1 โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

1.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตร 

พ้ืนฐาน” 

1.3 โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 

2. ด าเนินการระยะที่ 2 (มิถุนายน-กันยายน 2562) มีโครงการที่จะต้องด าเนินการ คือ 

2.1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2   
  

ส่วนที่ส่วนที่  33  

รายละเอียดโครงการส าคญั (รายละเอียดโครงการส าคญั (FFllaaggsshhiipp  PPrroojjeecctt))  

  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ก าหนดกรอบและทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ตอบสนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่  10 และพระบรมวงศานุวงศ์               
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงสรุปดังนี้ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สนองนโยบาย 
1 ค่าใช้จ่ายการบริหารจดัการส านักงาน 350,000  
    

ด าเนินการระยะ 2 เดือน (มิถนุายน-กรกฎาคม 2562) 
1 โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10      

สู่การปฏิบัต ิ
กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

78,240 พระบรมราโชบาย          
ในหลวง รัชกาลที่ 10 

2 โครงการจติอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสตูรจติอาสา 904 
“หลักสูตรพื้นฐาน” 
กิจกรรม อบรมนักเรียน “สถาบันพระมหากษตัริย์กับประเทศไทย” (จิตอาสา) 

150,000 
 
 

พระบรมราโชบาย          
ในหลวง รัชกาลที่ 10 

3 โครงการอ่านออก เขียนได ้
กิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาไทย 
กิจกรรม ส่งเสรมิการอ่านสู่ลูกหลาน CPM2 
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

260,000 
 
 

โครงการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายของ สพฐ. 

 รวมงบประมาณ (ระยะด าเนินการ 2 เดือน) 488,240  
    

ด าเนินการระยะ 4 เดือน (มิถนุายน-กันยายน 2562) 
4 โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

กิจกรรม สังเคราะหผ์ลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 
ของสถานศึกษาในสังกัด 
กิจกรรม นิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
กิจกรรม การนิเทศ ตดิตามเตรียมความพร้อมการรับการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสี่ (ระยะที่ 1) ของ รร.ในสังกัด 

161,760 โครงการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายของ สพฐ. 

 รวมงบประมาณ (ระยะด าเนินการ 4 เดือน) 161,760  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000  
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โครงการ น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
สนองนโยบาย พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต 2  
ผู้รับผิดชอบ นางศิรดา  พิริยะชัยวรกุล, นางสาวสุเมธตา งามชัด และนายชัยณรงค์ บรรลังเดช 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน-กรกฎาคม 2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตอบรับเป็น

พระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 ความว่า “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานและเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนชาวไทยทั้งปวง” และได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 กอรปกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร คือ การสร้างคนดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระบรมราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน
แห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานให้แก่นักเรียน 
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) การมีงาน
ท า-มีอาชีพ และ 4) การเป็นพลเมืองดี  

ในการนี้ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน าพระบรม             
ราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติตามรอย
พระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
โรงเรียนในสังกัด โดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการระหว่างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับสภาพภูมิสังคมของโรงเรียน เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ตามพระ
บรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาล               
ที่ 10 ดังนี ้

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย 1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 2) ยึดมั่นใน
ศาสนา 3) มัน่คงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย 1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่
ชอบ สิ่งที่ดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ 4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานท า-มีอาชีพ ประกอบด้วย 1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมใน
สถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ 2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท าในที่สุด และ 3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ 
มีงานท าจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
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4. เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย 1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 2) ครอบครัว-สถานศึกษา 
และสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไร
ที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมี
น้ าใจและความเอ้ืออาทร 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดีและมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 

2.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

ผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้างานวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ครูผู้สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของทุกโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  792 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
          ผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้างานวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ครูผู้สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม           
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

4. กิจกรรมส าคัญ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู้ โดยการวิจัยและพัฒนาหลกัสูตรระดบั           
ขั้นพื้นฐาน และกรอบหลักสูตรท้องถิ่น 

มิถุนายน-กรกฎาคม 2562 นางศิรดา  พริิยะชัยวรกุล     
นางสาวสุเมธตา งามชัด      
นายชัยณรงค์  บรรลังเดช 
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5. งบประมาณ 
งบประมาณ จ านวน 78,240 บาท  (เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
 

กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โดย
การวิจัยและพัฒนา หลักสูตรระดับขั้นพื้นฐาน  และ
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   1.1 การจัดประชุม Fogus Group ผู้เชี่ยวชาญ 1 วัน       
หมวดใช้จ่ายดังนี ้
     (1) ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มอาหารกลางวัน            
จ านวน 15 คนๆ ละ 130 บาท  
     (2) ค่าพาหนะ ผู้เชี่ยวชาญ ภายนอกและภายใน 
เขตพืน้ท่ี 
  1.2 การวิเคราะห์ข้อมลูครั้งท่ี 1 
     (1) ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มอาหารกลางวัน              
จ านวน 10 คนๆ ละ 130 บาท  
    (2) ค่าพาหนะ คณะกรรมการสังเคราะห์งานวิจัย 
ภายใน เขตพื้นที่จ านวน 10 คนๆ ละ 200 บาท                
 1.3 การจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
    (1) ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มอาหารกลางวัน          
จ านวน 15 คนๆละ 130 บาท  
   (2) ค่าพาหนะ ผู้เช่ียวชาญ ภายนอกและภายในเขต
พื้นที่  
  1.4 การวิเคราะห์ข้อมลูครั้งที่ 2 
    (1) ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มอาหารกลางวัน             
จ านวน 10 คนๆ ละ 130 บาท  
    (2) ค่าพาหนะ คณะกรรมการสังเคราะห์งานวิจัย 
ภายในเขตพื้นท่ี จ านวน 10 คนๆ ละ 200บาท                
    (3) จัดท ารูปเลม่เอกสารงานวิจัย เรื่อง 1) การจัดท า
หลักสตูรสถานศึกษาและผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
และ 2) การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนา
หลักสตูร 
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ทั้ง 2 กิจกรรม 
 

78,240  
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40,240 

 รวมงบประมาณ 78,240  20,500 57,740 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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6. การวัดและประเมินผล 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษาทุ กแห่ งในสั งกัด  สามารถน าหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พ้ืนฐาน                     
พุทธศักราช  2551  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีหลักสูตรที่
สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษา              
ขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ฉบับปรับปรุง             
พ.ศ.2560 ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรยีนมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยดึ
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การนิเทศ ติดตาม 
การสังเกต  
การสัมภาษณ์  
การสอบถาม 

แบบบันทึกการนิเทศ 
แบบสังเกต  
แบบสัมภาษณ์  
แบบสอบถาม 
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โครงการ                   จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพ้ืนฐาน” 
สนองนโยบาย พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
ผู้รับผิดชอบ             นางนัฐรียา ฉัตรรักษา และคณะ 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช          
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
พระมหากษัตริย์จึงเป็นสัญลักษณ์ของการด ารงอยู่ของชาติไทย มายาวนานกว่า 700 ปี และเป็นสถาบันทางสังคมที่
เข้มแข็งยืนยง ท าให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตราบจนปัจจุบัน ธ ทรงเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย และด ารงอยู่ภายใต้ทศพิศราชธรรม ทรงเป็นผู้น าการพัฒนาประเทศในทุกด้าน อันได้แก่ 
การปกครองประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงน้อมน า
พระราชด าริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และน าไปปรับใช้ ท าให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จนก่อให้เกิดเป็นพลังที่ส าคัญยิ่งในการผลักดันให้
ประเทศไทย ยืนหยัดอยู่ในสังคมแห่งอารยประเทศได้อย่างสง่างาม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้น าความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนใช้ชีวิตอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยและพอเพียง                
มีความรักความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นที่พ่ึงของสังคม ส่งผลให้
ประเทศชาติเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง  

จากประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี              
สินทรมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร 
พระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระ ประเภทของการท าจิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสา
พระราชทาน ความหมายของการท าจิตอาสา และการท านุบ ารุงบ้านเมืองด้วยกระบวนการจิตอาสา นั้น 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน าพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักในการด าเนินงาน ด้วยการด าเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชด าริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” 
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2. วัตถุประสงค์  
           เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก เห็นความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย มีความรู้ เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวิชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ปิดทองหลังพระ  ประเภทของการท าจิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน 
ความหมายของการท าจิตอาสา และการท านุบ ารุงบ้านเมืองด้วยกระบวนการจิตอาสา 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  45 โรงเรียน จ านวน 29,250 คน 
3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทั้ง 5 อ าเภอ โดยการคัดเลือก จ านวน  1,718 คน            

3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนตระหนักถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและ 

ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์                 
ผู้ปิดทองหลังพระ ประเภทของการท าจิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน ความหมายของการท าจิตอาสา              
และการท านุบ ารุงบ้านเมืองด้วยกระบวนการจิตอาสา 

4. กิจกรรมส าคัญ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมนักเรียน “สถาบัน

พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”(จิตอาสา) 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.2 จัดอบรมนักเรยีน “สถาบันพระมหากษตัริย์
กับประเทศไทย” (จิตอาสา) 
1.3 จัดท ารายงานผลโครงการ 

มิถุนายน-กรกฎาคม 2562 นางนัฐรียา ฉัตรรักษา และคณะ 
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5. งบประมาณ 
           งบประมาณ จ านวน 150,000 บาท ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) 

 

ที ่
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณที่ใช้ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 อบรมนักเรียน “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ

ไทย (จิตอาสา) 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผูเ้ข้าประชุม  
 จ านวน 4,644 คนๆ ละ 20 บาท 
1.2 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม วิทยาการ  
จนท. จ านวน 20 คน 5 วันๆ ละ 130 บาท 
1.3 ค่าสถานท่ี/เครื่องเสียง  4 จุด 
1.4 ค่าป้ายไวนิล    
1.5 ค่าวัสด ุ

150,000   
 
  
 
 
 
 

 

 
 

92,880 
 

13,000 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

16,000 
10,000 
18,120 

 รวมงบประมาณ  150,000   105,880   44,120 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

6. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

นักเรียนท่ีเข้าอบรมตระหนักถึงสถาบัน
พระมหากษตัริย์ของไทย มคีวามรูเ้กี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของ
บูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร  และ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีิน 
ทรมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
กิติสิรสิมบรูณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราช
วโรดม บรมนาถบพิตร พระวิชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
พระมหากษตัริยผ์ู้ปิดทองหลังพระ ประเภทของ
การท าจิตอาสา เครื่องแบบจติอาสา
พระราชทาน ความหมายของการท าจิตอาสา 
และการท านุบ ารุงบ้านเมืองด้วยกระบวนการ      
จิตอาสา      
 

        การสังเกต 
        

          แบบสอบถาม         
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนที่เข้าอบรมตระหนักถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและ

ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์                       
ผู้ปิดทองหลังพระ ประเภทของการท าจิตอาสา เครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน ความหมายของการท าจิตอาสา และ
การท านุบ ารุงบ้านเมืองด้วยกระบวนการจิตอาสา    
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โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านออก เขียนได้ 
สนองนโยบาย นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
ผู้รับผิดชอบ      นางเทียนทอง  ประทีปเมือง  และนางกิติมา  สมวงษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน-กรกฎาคม 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานด้านพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาในการพัฒนาประชากรของชาติให้เป็นคนไทยในอนาคตจะต้องมี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา พัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ  เป็นศูนย์กลางของการอ่าน 
โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี การอ่านเป็นความรู้
พ้ืนฐานที่ส าคัญในการศึกษาหาความรู้ การติดต่อสื่อสาร การใช้ชีวิตประจ าวัน เป็นทักษะส าคัญพ้ืนฐานที่
จะต้องเร่งพัฒนา ในทางตรงกันข้ามการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย การอ่านหนังสือท่ีดี
และมีสาระยิ่งน้อยลงไป สาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความ
สนใจ การขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการอ่าน  ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้งในและ
นอกสถานที่  ซึ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลจ่าวสารที่ต้องใช้ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ในการแสวงหาความรู้ 
สร้างนิสัยรักการอ่านและน าความรู้ที่ได้จากการอ่านมาประยุกต์ออกแบบผลงานเชิงสร้างสรรค์และน าเสนอ 
เขียน สื่อสารแนวคิดของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ 

ประกอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (MOU) ปีการศึกษา 2562 เกี่ยวกับการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนไว้ในข้อ 1 ซึ่ง
ก าหนดให้ “ผู้เรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้ ผู้เรียนชั้น ป.2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง” 
 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความจ าเป็นดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ   
เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการอ่านออก เขียนได้ เพ่ือมุ่งพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสามารถจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน 
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนมี Good Practices/นวัตกรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ
ห้องสมุดมีชีวิต  
  2.3 เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้ ผู้เรียนชั้น ป.2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกโรงในสังกัดมีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 80 
  3.2.2 โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด ร้อยละ 80 
            3.2.3 โรงเรียนม ีGood Practices/นวัตกรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ
ห้องสมุดมีชีวิต ร้อยละ 80 
  3.2.4 ผู้เรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100 
  3.2.5 ผู้เรียนชั้น ป.2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง ร้อยละ 100       
      3.2 เชิงคุณภาพ                                                                                                                                                                                 
            3.2.1 ครู ผู้บริหาร และนักเรียนในสังกัด มีนิสัยรักการอ่านตามเป้าหมายที่ก าหนด   
            3.2.2 โรงเรียนม ีGood Practices/นวัตกรรม ส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพ  
  3.2.3 นักเรียนมีทักษะการอ่าน คิด เขียนจากการฝึกผ่านเรื่องราว ประสบการณ์ สถานการณ์
จริงในชีวิตและสามารถใช้การอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ 
 
4. กิจกรรมส าคัญ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 แข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับ สพท. 

1.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 
1.2 ด าเนินการแข่งขันในกิจกรรม ดังนี้ 

1.คัดลายมือ 
2.เขียนเรื่องจากภาพ 
3.เขียนเรียงความ 
4.แต่งค าประพันธ ์
5.รอบรู้วรรณคด ี

1.3 คัดเลือกผลงานเป็นตัวแทนเขา้แข่งขัน
ระดับประเทศ 

มิถุนายน 2562 นางกิติมา สมวงษา 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสรมิการอ่านสู่ลูกหลาน CPM2 

2.1 สร้างความรู/้สร้างทีม(Knowledge and 
Network) 

2.1.1 แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 
     2.1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการครบูรรณารักษ์เพื่อ 
ขยายผลการพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมนสิัยรัก
การอ่าน 
     2.1.3 โรงเรียนด าเนินการจดักิจกรรมส่งเสริม
การอ่านในโรงเรยีน เช่น กิจกรรมบันทึกการอ่าน/
กิจกรรมนิทานมหาสนุก/กิจกรรมแนะน าหนังสือ
ใหม่/ กิจกรรมจัดซื้อหนังสือของห้องสมุด/กิจกรรม
จัดมุมเฉลิมพระเกยีรต ิ
นวัตกรรม ทีส่่งเสริมการอ่าน เป็นต้น 
     2.1.4 โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมการอ่าน 

มิถุนายน-กรกฎาคม 2562 นางเทียนทอง  ประทีปเมือง 
 

 2.2 มหกรรมการอ่านเฉลมิราชยร์าชา       
     2.2.1 โรงเรียนด าเนินการจดักิจกรรมส่งเสริม
การอ่านในเดือนมหกรรมการอ่าน 
     2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกนักเรียน
ยอดนักอ่าน/ครยูอดนักอ่าน/ผู้บรหิารยอด นักอ่าน 
(The Star ยอดนักอ่าน) 
     2.2.3 คัดเลือกนักเรียนยอดนกัอ่าน/ครูยอดนัก
อ่าน/ผู้บริหารยอดนักอ่าน  
(The Star ยอดนักอ่าน)  

  

 2.3 ประกวดห้องสมดุมีชีวิตพิชิตการอ่าน/ Good 
Practices ส่งเสริมการอ่าน 
     2.3.1 ประชุมคณะกรรมการคดัเลือกกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต  
และจัดท าเกณฑ์การประกวดแข่งขัน          
     2.3.2 ด าเนินการประเมินคดัเลือกโรงเรียน
ห้องสมุดมีชีวิต ระดับดีเยี่ยม 
     2.3.3 ประกาศผลการคดัเลือก/มอบโล่รางวัล      

  

 2.4 นิเทศ ก ากับ ติดตาม   
 2.5 สรุป รายงานการนเิทศ   
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทย 
3.1 นิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคณุภาพการเรยีนการ
สอนภาษาไทยของ รร.ในสังกัด 

กรกฎาคม 2562 นางกิติมา สมวงษา 

 

5.งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน  260,000  บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

 

ที ่
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

งบประมาณที่ใช้ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรม แข่งขนัทักษะภาษาไทย ระดับ สพท. 

1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
     1.1.1 ค่าอาหาร อาหารว่างคณะกรรมการ 
1.2 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย 
     1.2.1 ค่าอาหาร อาหารว่างส าหรับ
คณะกรรมการด าเนินงาน 
     1.2.2 ค่าสถานท่ีจัดกิจกรรม 
     1.2.3 ค่าวัสดุใช้ในการแข่งขันและรายงาน
สรุปผลงาน 
     1.2.4 ค่าตอบแทนเงินรางวัลเป็นตัวแทนไปแข่ง
ระดับประเทศ จ านวน 10 คนๆ ละ 500 บาท 
     1.2.5 จัดสรรใหเ้ครือข่ายอ าเภอ จ านวน 5 
อ าเภอๆ ละ 3,000 บาท 

50,000 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 

1,500 
 

7,800 
 

3,000 
 
 
 
 

15,000 

 
 

 

 

 

17,700 

 

 

2 กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านสู่ลูกหลาน CPM2 
2.1 สร้างความรู/้สร้างทีม (Knowledge and 
Network) โดยการอบรมเชิงปฏิบตัิการครู
บรรณารักษ์เพื่อขยายผลการพัฒนาเครือข่าย
กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 
     2.1.1 ค่าพาหนะ (120×2×4)  
     2.1.2 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 6 ชม.ๆ ละ 
600 บาท 
     2.1.3 ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหาร
กลางวัน จ านวน 300 คนๆ ละ 130 บาท 
     2.1.4 ค่าวัสดุ (กระดาษ เครื่องเขียน DVD ฯลฯ) 

168,000  
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 

960 
 
 

39,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
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ที ่
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

งบประมาณที่ใช้ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 2.2 มหกรรมการอ่านเฉลมิราชยร์าชา       

     2.2.1 ศูนย์เครือข่ายอ าเภอ ด าเนินการคัดเลือก
ผู้บริหารยอดนักอ่าน/ครยูอดนักอ่าน/นักเรยีนยอด
นักอ่าน (โดยส่งผลงานให้คณะกรรมการ) โดย
จัดสรรงบประมาณการแข่งขันให้ 5 อ าเภอๆ ละ 
4,000 บาท) 

   
20,000 

 

     2.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน
ผู้บริหารยอดนักอ่าน /ครูยอดนักอ่าน/ นักเรียนยอด
นักอ่านระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม/อาหาร  จ านวน 20 
คนๆ ละ 130 บาท 
      - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  จ านวน 20 คนๆ 
ละ 200 บาท 
      - ค่าวัสดุ (กระดาษ เครื่องเขยีน เกียรติบตัร) 

  
 
 
 
 

4,000 

 
 
 

2,600 

 
 
 
 
 
 
 

11,040 
 2.3 ประกวดห้องสมดุมีชีวิตพิชิตการอ่าน/Good 

Practices ส่งเสริมการอ่าน 
     2.3.1 ประชุมคณะกรรมการคดัเลือกกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต  
และจัดท าเกณฑ์การประกวดแข่งขัน          
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 30 คนๆ 
ละ 130 บาท 
      2.3.2 ด าเนินการประเมินคัดเลือกโรงเรียนท่ีมี
ห้องสมุดมีชีวิต  ระดับดเียี่ยม  
      - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ จ านวน 30 คนๆ 
ละ 300 บาท 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 30 คนๆ 
ละ 130 บาท 
     2.3.3 ประกาศผลการคดัเลือก/มอบโล่รางวัล 
      - ค่าโล่รางวัล จ านวน 25 ช้ินๆ ละ 1,000 บาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

9,000 

 
 

 

3,900 

 

 

 

3,900 

 

25,000 
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ที ่
 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
   

งบประมาณที่ใช้ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 2.4 นิเทศ ก ากับ ติดตามฯ     

     2.4.1 ประชุมคณะกรรมการนเิทศฯ (25×200)    5,000 
     2.4.2 นิเทศ  ติดตามโรงเรียนเป้าหมาย จ านวน 
50 โรงๆ ละ 200 บาท 

   10,000 
    

 2.5 สรุปรายงานการนิเทศ   
- สรุปรายงาน/เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการ                   

    
15,000 

3 กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
3.1 นิเทศ ติดตามเพื่อพัฒนาคณุภาพการเรยีนการ
สอนภาษาไทยของ รร.ในสังกัด 
     3.1.1 ค่าพาหนะ และเบี้ยเลีย้ง ศึกษานิเทศก์ 
17 คนๆละ 2,400 บาท 
     3.1.2 อุปกรณ์เตรยีมการนเิทศ 
 

42,000   
  

 

40,800 

 
 
 
 
 
 

1,200 
 

 รวมงบประมาณ 260,000 21,600 163,460 74,940 

หมายเหตุ    ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
6. การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1. โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ในการส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 
2. โรงเรียนม ีGood Practices/นวัตกรรม ที่
ส่งเสริมการอ่านทีม่ีคุณภาพ  

- การนิเทศ  ติดตามฯ 
 
 
- การนิเทศ  ติดตามฯ 
 

- แบบสอบถาม 
 
 
- แบบสอบถาม 
- แบบนิเทศ ติดตามฯ 

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ัน ป.1 ท่ีอ่าน
ออก เขียนได ้

- การนิเทศ  ติดตามฯ 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบนิเทศ ติดตามฯ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีนิสัยรักการอ่าน 
7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่มีเครือข่ายภาคีท่ีเข้มแข็งในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
7.5 โรงเรียนมี Good Practices/นวัตกรรม ที่ส่งเสริมการอ่านท่ีมีคุณภาพ  
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โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

สนองนโยบาย นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูปัญญา และนางจินตนา คงสิม  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน-กันยายน 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล  

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยให้เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาเกี่ยวกับแนว
ทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 61 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงได้จัดท า 
โครงการ “พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา” ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา น ามาสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ของสถานศึกษาในสังกัด 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
  3.1.2 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 17 แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 1  
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 สถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีข้อมูลสถานศึกษาต้นแบบด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีรูปแบบการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดที่มีประสิทธิภาพ 
  
4. กิจกรรมส าคัญ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 สังเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพ

ภายใน ปีการศึกษา 2561 
     1.1 ประชุมคณะท างานสังเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 

มิถุนายน – กันยายน 2562 น.ส.จุฬาลักษณ์ ภูปญัญา 
นางจินตนา คงสิม 

2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 
     2.1 จัดประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ นิเทศ
ติดตามฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา, 
คณะกรรมการ กตปน. และคณะศกึษานิเทศก์  
     2.2 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

  
 

 

      2.3 จัดพิมพ์เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน   
3 กิจกรรมที่ 3 เตรียมความพร้อมรบัการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสี่ ของสถานศึกษาในสังกัด 
     3.1 นิเทศ ติดตาม ซักซ้อมการประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสี่ให้กับสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ระยะที่ 1 
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5. งบประมาณ 
 งบประมาณ จ านวน  161,760  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)  

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณที่ใช้ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรม การสังเคราะห์ผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 
1.1 ประชุมคณะท างานสังเคราะหผ์ลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560              
ใช้เวลา 2 วัน 
     1.1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน 15 คนๆ ละ 2 วันๆ ละ 130 
บาท 
     1.1.2 ค่าพาหนะส าหรับคณะท างาน 
เข้าร่วมประชุม 15 คนๆ ละ 200 บาท   
     1.1.3  ค่าเอกสารและวัสดุประกอบการ
ประชุม 
     1.1.4 จัดพิมพ์รูปเลม่รายงานการสังเคราะห์
ผลการประเมินคณุภาพภายใน จ านวน 30             
เล่ม ๆ ละ 200 บาท  
 

15,900   
 
 

 
 

3,900 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

6,000 

2 กิจกรรม นิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2.1 จัดประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ นิเทศ
ติดตามฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา, 
คณะกรรมการ กตปน. และคณะศกึษานิเทศก์ 
รวม 80 คน 
      2.1.1 ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม จ านวน 
80 คนๆ ละ 25 บาท 
      2.1.2 ค่าวัสดุประกอบการประชุม เช่น 
กระดาษเอ 4 ซองเอกสาร หมึกปริ้นเตอรฯ์ 
      2.1.3 จัดพิมพ์คู่มือการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จ านวน 100 เล่ม ๆ ละ 80 บาท  
 

139,900   
 
 
 
 
 
 

2,000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 
 

8,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณที่ใช้ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  2.2 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และคณุภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 262 แห่ง 
       2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ 
ส าหรับคณะกรรมการ ถัวเฉลี่ยต่อคณะ
โรงเรียนละ 450 บาท/โรงเรียน (262 
โรงเรียนๆ ละ 450 บาท) 
 2.3 จัดพิมพ์เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 
        2.3.1 รายงานนิเทศ ติดตามตรวจสอบฯ 
จ านวน 30 เล่ม ๆ ละ 100 บาท  
    2.3.2 รายงานสถานศึกษาต้นแบบด้าน
การประกันคณุภาพการศึกษา จ านวน 60 
เล่มๆ ละ 100 บาท 
 

  
 

 

 

  
 
 

117,900 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

3,000 
 

6,000 

3 กิจกรรม เตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ของสถานศึกษาใน
สังกัด 
 3.1 นิเทศ ติดตาม ซักซ้อมการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ให้กับสถานศึกษาที่
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ระยะที่ 1 จ านวน 17 โรงเรียน ๆ ละ 300 
บาท 
3.2 ค่าเอกสารประกอบการนเิทศ ติดตาม  
 

5,960   
 
 

5,100 

 
 
 
 
 
 
 
 

860 

 รวมงบประมาณ 161,760  131,900 29,860 

หมายเหตุ    ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
 

6.  การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใน
สังกัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบฯ 
 
 
 
 
สอบถาม 
 

แบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบฯ 
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
 7.2 สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีข้อมูลสถานศึกษาต้นแบบด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 7.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีรูปแบบการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดที่มีประสิทธิภาพ 
 7.5 สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 



ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน ส้ินปีการศึกษา 2562

(ม.ิย. - ก.ค. 2562) (ม.ิย. - ก.ย. 2562) (ม.ิย. 2562 - ม.ีค. 2563)

1 ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการส านักงาน

1. ค่าสาธารณูปโภค 200,000 P

2. ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 100,000 P

3. ค่าวสัดุส้านักงาน 20,000 P

4. ค่าซ่อมยานพาหนะ 30,000 P

2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.1 โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน

หลวงรัชกาลที ่10 สู่การปฏิบัติ

1.ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน

วชิาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศานตร์ ครูผู้สอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ และ

ครูผู้สอนสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรมของทุก รร.

ในสังกัด จ้านวน 792 คน

78,240 P

ส่วนที ่4 ปฏิทินปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

หมายเหตุล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

ระยะเวลาด้าเนินการ (โปรดใส่เคร่ืองหมาย P )



ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน ส้ินปีการศึกษา 2562

(ม.ิย. - ก.ค. 2562) (ม.ิย. - ก.ย. 2562) (ม.ิย. 2562 - ม.ีค. 2563)

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

หมายเหตุล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

ระยะเวลาด้าเนินการ (โปรดใส่เคร่ืองหมาย P )

2.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ

หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพ้ืนฐาน"

     กิจกรรม อบรมนักเรียน "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ

ไทย" (จิตอาสา)

1.นักเรียน ชั้น ม.ต้น (ขยายโอกาส)

 45 รร. จ้านวน 29,250 คน

2.นักเรียนชั้น ป.6 ทัง้ 5 อ้าเภอ 

โดยการคัดเลือก จ้านวน 1,718 คน

150,000 P

2.3 โครงการอ่านออก เขียนได้ 

     กิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาไทย 1.ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้าน

ภาษาไทยอย่างเต็มตามศักยภาพได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่เวที

ระดับประเทศ

2.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีตัวแทนเข้า

ร่วมการแข่งขันความสามารถด้าน

ภาษาทไยในโครงการรักษ์

ภาษาไทย เนื่องในวนัภาษาไทย

แห่งชาติ ปี 2562 ระดับประเทศ 

จ้านวน 11 กิจกรรม

50,000 P



ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน ส้ินปีการศึกษา 2562

(ม.ิย. - ก.ค. 2562) (ม.ิย. - ก.ย. 2562) (ม.ิย. 2562 - ม.ีค. 2563)

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

หมายเหตุล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

ระยะเวลาด้าเนินการ (โปรดใส่เคร่ืองหมาย P )

     กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านสู่ลูกหลาน CPM2

1.ครู ผู้บริหารและนักเรียนทุกดรง

ในสังกัดมีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 

80

2.รร.ในสังกัดมีห้องสมุดมีชีวติเป็น

แหล่งเรียนรู้ใน รร.ร้อยละ 80

3.รร.ในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริม

นิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด

 ร้อยละ 80

4.รร.มี Good Practices/

นวตักรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริม

นิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวติ

 ร้อยละ 80

168,000 P



ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน ส้ินปีการศึกษา 2562

(ม.ิย. - ก.ค. 2562) (ม.ิย. - ก.ย. 2562) (ม.ิย. 2562 - ม.ีค. 2563)

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

หมายเหตุล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

ระยะเวลาด้าเนินการ (โปรดใส่เคร่ืองหมาย P )

     กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 1.รร.ในสังกัดได้รับการพัฒนาเพือ่

ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง

2.ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถ

จัดการเรียนการสอนได้สอดคล้อง

กับการเรียนรู้ของนักเรียนและ

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการ

จัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551

42,000 P

2.4 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา

     กิจกรรม สังเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปี

การศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด 1.สังเคราะห์ SAR จ้านวน 262 รร.

20,000 P

     กิจกรรม นิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

1.รร.ในสังกัด จ้านวน 262 รร. 130,000 P



ระยะ 2 เดือน ระยะ 4 เดือน ส้ินปีการศึกษา 2562

(ม.ิย. - ก.ค. 2562) (ม.ิย. - ก.ย. 2562) (ม.ิย. 2562 - ม.ีค. 2563)

แบบสรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

หมายเหตุล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ

ระยะเวลาด้าเนินการ (โปรดใส่เคร่ืองหมาย P )

     กิจกรรม การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (ระยะที ่1) ของ รร.ในสังกัด

1.รร.ในสังกัด จ้านวน 17 รร. 11,760 P

รวมงบประมาณ 1,000,000

ลงชื่อ...........................................................ผู้รายงานข้อมูล

(นางนงเยาว ์เลิงนิสสัย)

ผู้อ้านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ลงชื่อ....................................................................... ผู้รับรองข้อมูล

(นายมนัส เจียมภูเขียว)

ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2



  
  
  

ภาคผนวกภาคผนวก  
 



๑ 

 

 

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 
ที่   ๑๒๔ /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
**************************** 

ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓           
ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ ๓ ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ และตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)   

ทั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยก าหนดให้มีโครงการส าคัญ (Flagship Project) 
จะต้องเร่งรัดให้ด าเนินการโดยละเอียด ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะจัดสรรงบประมาณให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑) นายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   ประธานกรรมการ 
๒) นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการ 
๓) นายปิยะวุฒิ ดวงภมร  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการ 
๔) นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการ 
๕) นางวิไลวรรณ  คุ้มบัว  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการ 
๖) นายมานพ  ปัทมปราณี ผอ.กลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
๗) นายอาทิตย์ อุทธตรี  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
๘) นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ  
๙) นายเชษฐา พลธรรม  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ   กรรมการ 
๑๐) นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๑๑) นายพงศกร  ธนทรัพย์พล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
๑๒) นางนัฐรียา ฉัตรรักษา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
๑๓) นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ  
๑๔) นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
๑๕) นายชุติพนธ์ พรประทุม ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ   



๒ 

 
๑๖) น.ส.สุกัญญา ธุนันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/ เลขานุการ 
๑๗) นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการ/ผช.เลขานุการ  
๑๘) น.ส.อรวรรณ แซ่โอ้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการ/ผช.เลขานุการ  
๑๙) นายวรรณพล เหมือนพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/ผช.เลขานุการ  
๒๐) นางธิดารัตน์ จิตรธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ/ผช.เลขานุการ  
๒๑) นางรุ่งทิพย์ เวียงชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ/ผช.เลขานุการ 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ไดร้ับการแต่งตั้งด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ และพิจารณาให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดหากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงานผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒  โดยด่วน 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

             สั่ง   ณ   วันที่    ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒                                                                     

                                          
               

(นายมนัส  เจียมภูเขียว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
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คณะท ำงำนคณะท ำงำน  

 

ที่ปรึกษาที่ปรึกษา  

นายมนัส  เจียมภูเขียว  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

นายสุดสาคร  เรืองวิเศษ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

นางวิไลวรรณ  คุ้มบัว  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  

 

คณะผู้จัดท าคณะผู้จัดท า  

นายมนัส  เจียมภูเขียว  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางวรัญญาภรณ์  เพชรภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

นางสาวอรวรรณ แซ่โอ้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

นางสาวสุกัญญา  ธุนันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นายวรรณพล  เหมือนพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางธิดารัตน์ จิตรธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางรุ่งทิพย์  เวียงชัยภูมิ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

รวบรวมและเรียบเรียงรวบรวมและเรียบเรียง  

นางสาวสุกัญญา  ธุนันทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

ออกแบบปกออกแบบปก  

นางธิดารัตน์ จิตรธร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 


