
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามความต้องการความจ าเป็นในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในทุกต าแหน่ง ทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามความต้องการ
ความจ าเป็นตามเป้าหมายของหน่วยงานทุกระดับ ครอบคลุม ประเด็นยุทธศาสตร์จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2564  จะเป็นเครื่องมือน าไปสู่การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะท างาน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2564 จนส าเร็จ  
ลุล่วงไปด้วยดี  
 
 
 
 
 

     กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                                                                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
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 1 
ส่วนที่ 1 

       บทน า 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจหลักใน
ด้านการส่งเสริมสนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงให้มีคุณภาพ โดยรับผิดชอบ               
การจัดการศึกษาภาคบังคับและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอภูเขียว อ าเภอแก้งคร้อ  
อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ อ าเภอคอนสาร และอ าเภอบ้านแท่น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นกุญแจส าคัญ            
ที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ องค์กรจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรในทุกต าแหน่ง 
ทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความสามารถให้กับบุคลากร ในสังกัด เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรมของวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีความสามารถเท่าทันกับบริบท                
การเปลี่ยนแปลงของโลกด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เงื่อนไขส าคัญต่อการ
จัดท าแนวทางพัฒนาประเทศ จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan)               
ขึ้น เพ่ือใช้ในการวางกรอบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกต าแหน่ง อย่างครบถ้วนทั่วถึง
และในทุกมิติ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงาน
รัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580                  
โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิ จ            
และการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียม และความเสมอภาคของสังคม              
ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพ           
การบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ            
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประกอบด้วย 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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2. บทบาท อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.
2560 ประกาศ ณ วันที่ 22  พฤศจิกายน  พ.ศ.2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่ายงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้วยการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน                
ด้านการศึกษา  
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

3. กรอบภารกิจอ านาจหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2560 (ราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2560) ดังต่อไปนี้ 
 1. ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
 2. ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 3. ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 
 4. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. ด าเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 



3 
๔. ข้อมูลพื้นฐาน  
 4.1 บุคลากรในส านักงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 แบ่งกลุ่มงานตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่  
22  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. กลุ่มอ านวยการ 
  2. กลุ่มนโยบายและแผน 
  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  9. หน่วยตรวจสอบภายใน  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด             
(ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล ณ กุมภาพันธ์ 2564)  ดังนี้ 

4.2 จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 

4.3 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน 229 
2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน 13 
3. ข้าราชการครู 1,870 
4. พนักงานราชการ 111 
5. ลูกจ้างประจ า 75 
6. ธุรการโรงเรียน 249 
7. ลูกจ้างนักการภารโรง 105 
8. ลูกจ้างชั่วคราว (ครู+ครูพ่ีเลี้ยง) 49 

รวม 2,701 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 
3. ศึกษานิเทศก์ 14 
4. บุคลากรอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) 45 
5. พนักงานราชการ 3 
6. ลูกจ้างประจ า 4 
7. ลูกจ้างชั่วคราว 9 

รวม 80 
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5. ข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด (ข้อมูลจากกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ กุมภาพันธ์ 2564)  ดังนี้ 

5.1 จ านวนโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดแยกช่วงช้ันและอ าเภอ 
 
5

. 2 
ข้ อ มู ล
โรงเรีย
น
จ าแนก
ต า ม
ขนาด 

ขนาดโรงเรียน 
  

จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
ร.ร.หลัก ร.ร.สาขา 

ขนาดที่ 1     
 จ านวนนักเรียนไม่เกิน 20 คน 7 - 2.67 
 จ านวนนักเรียนไม่เกิน 21-40 คน 25 1 9.92 
 จ านวนนักเรียนไม่เกิน 41-60 คน 38 1 14.89 
 จ านวนนักเรียนไม่เกิน 61-80 คน 47 - 17.94 
 จ านวนนักเรียนไม่เกิน 81-100 คน 31 - 11.83 
 จ านวนนักเรียนไม่เกิน 101-120 คน 19 - 7.25 
ขนาดที่ 2 จ านวนนักเรียนไม่เกิน 121-200 คน 56 - 21.37 
ขนาดที่ 3 จ านวนนักเรียนไม่เกิน 201-300 คน 25 - 9.54 
ขนาดที่ 4 จ านวนนักเรียนไม่เกิน 301-499 คน 9 - 3.44 
ขนาดที่ 5 จ านวนนักเรียนไม่เกิน 500 -1,499 

คน 
3 - 1.15 

ขนาดที่ 6 จ านวนนักเรียนไม่เกิน 1,500-2,499 คน - - - 
ขนาดที่ 7 จ านวนนักเรียนไม่เกิน 2,500 คน ขึ้นไป - - - 

รวม 260 2  
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อ าเภอ จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน รวม 
ร.ร.หลัก ร.ร.สาขา ก่อน

ประถม 
ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 

เกษตรสมบูรณ์ 62 1 1,380 5,885 769 53 8,087 
แก้งคร้อ 57 - 1,426 5,070 878 - 7,374 
คอนสาร 38 1 883 2,867 331 - 4,081 
บ้านแท่น 32 - 788 2,511 308 - 3,607 
ภูเขียว 71 - 1,724 6,359 701 - 8,784 

รวม 260 2 6,201 22,692 2,987 53 31,933 



กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
 

 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

กลุ่มพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

 

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
กลุ่มกฎหมายและคดี 

 

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอ 5 ศูนย์ 

กลุ่มโรงเรียนต าบล 45 กลุ่มโรงเรียน 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต  2 

6. โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
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กลุ่มอ านวยการ 

 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษา 
 

ก.ต.ป.น.เขตพ้ืนที่
การศึกษา (9 คน) 



ส่วนที่ 2 
ทิศทางการด าเนินงาน 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา              
โดยได้ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 น าไปสู่การปฏิบัติในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564          
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

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 และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
5. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
6. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
7. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

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. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ                   

อย่างมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
5. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
6. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพ้ืนฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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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 มีการบริหารจัดการสู่ความ          

เป็นเลิศโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน

วิชาชีพอย่างมีศักยภาพ 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 มีการบริหารจัดการในรูปแบบ
เครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
 5) ร้อยละของสถานศึกษา หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 6) ร้อยละของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 

  แนวทางการด าเนินงาน 
 1) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2) ก าหนดให้สถานศึกษา กลุ่ม/หน่วยในสังกัด ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรม
และความโปร่งใสในการท างานตามหลัดการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment) 
 3) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่นศูนย์เครือข่าย
การศึกษาอ าเภอ สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอ เป็นต้น 
 4) ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งและน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 
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 5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธรณชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ        
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ 
 6) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

 7) ยกย่อง เชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาและหน่วยงานใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการจัดการศึกษา 

 

  ตัวช้ีวัด 
 1) ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ              
จัดการศึกษา  

 2) ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานจัดหาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา 
 

  แนวทางการด าเนินงาน 
 1) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษา  เชื่อมโยงและ
เข้าถึงได ้

 2) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาและหน่วยงานใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ                   
จัดการศึกษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 

  ตัวช้ีวัด 
 1) สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป็ นระบบ         

มีข้อมูลป้อนกลับและสามารถสะท้อนคุณภาพของนักเรียน 
  แนวทางการด าเนินงาน 
 1) ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ 
 2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 3) จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลหลากหลายมิติให้มีความเข้มแข็ง         
และต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมให้มีข้อมูลป้อนกลับและสามารถสะท้อนคุณภาพของนักเรียน 
 4) ส่งเสริมการนิเทศแบบกัลยาณมิตรโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและครูทั้งในโรงเรียน 
ระหว่างโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษา 
 5) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีระบบการนิเทศภายในที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) และจัดให้มีการเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาอ่ืนๆ 
 กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดอย่างมีคุณภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 

  ตัวช้ีวัด 
 1) ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางกในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบต่างๆ เช่น 
Digital Technology, ระบบ online เป็นต้น 
 2) ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย  
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  แนวทางการด าเนินงาน 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่าน
ระบบต่างๆ Digital Technology, ระบบ online เป็นต้น 
 2) พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์ 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และสถานศึกษาน้อมน าศาสตร์

พระราชาสู่การปฏิบัติ 
2) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การบริหารจัดการศึกษา 
 

  ตัวช้ีวัด 
 1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการน้อมน า      
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชาไปบูรณาการจัดการเรียนรู้           
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  แนวทางการด าเนินงาน 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการ

น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชาไปบูรณาการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัดน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การจัดการเรียนรู้ 
 

  ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสังกัด ที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชาไปบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
 2) ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิต       
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

  แนวทางการด าเนินงาน 
 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสังกัดน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน

การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และศาสตร์พระราชาไปบูรณาการจัดการเรียนรู้ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
 

เป้าประสงค์  
1) สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
2) ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา           
อย่างทั่วถึง 
  ตัวช้ีวัด 
 1) ร้อยละของประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
 2) ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 

  แนวทางการด าเนินงาน 
 1) ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

2) สถานศึกษาร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบเด็กนักเรียนได้ 
เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ครบถ้วน 
 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 
 

  ตัวช้ีวัด 
 1) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 

2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสามารถน ามาใช้ 
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  แนวทางการด าเนินงาน 
 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเลิศในระดับสากล 
 

เป้าประสงค์  
1) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพ้ืนฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2) ผู้ เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ         

ระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
 

  ตัวช้ีวัด 
 1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น                 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม   
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ส่วนที่ 3 
วิธีด าเนินการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และ
ความส าเร็จตามโครงการ กิจกรรม ที่น าเสนอและได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อการพัฒนาให้ครอบคลุมในทุกด้านของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมี
โครงการ กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติในส่วนที่เกี่ยวข้องและความเชื่อมโยงระหว่างแผนและนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้  
 1. ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประเด็นกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 การพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย 
  1. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ   
เขต 2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบ นางสาวขนิษฐา  ฐานสมบัติ และคณะ 
  2. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทบทวนภารกิจสู่คุณภาพนักบริหารการศึกษา กลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบ นางสาวขนิษฐา  ฐานสมบัติ และคณะ 
  3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ นางสาวขนิษฐา  ฐานสมบัติ และคณะ 

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ก าหนดขึ้นโดยค านึงถึงความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับนโยบายยุทธ์ศาสตร์ ตัวชี้วัด 
และผลการด าเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
และตอบสนองตามความต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 รวมถึง
สถานศึกษาในสังกัดเป็นส าคัญ โดยก าหนดโครงการที่ครอบคลุมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ครอบคลุมข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดทุกต าแหน่ง ทุกระดับ และได้จัดท าโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือสนองต่อความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ  ความชัดเจนของแผน โครงการการเข้าใจ 
ความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของครู และบุคลากรทางการศึกษา ระบบการบริหารจัดการ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. สร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุก
ระดับเพ่ือสร้างความเข้าใจในการน านโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติโดยเน้นตอบสนองนโยบายให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามท่ีก าหนดไว้ 
 2. ความเชื่อมโยงทุกระดับและหน่วยงานจะต้องจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
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 3. ก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้การน าสู่การปฏิบัติ        
อย่างเป็นรูปธรรมตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 4. การบริหารจัดการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนพัฒนาฯ ก าหนดให้
ผู้รับผิดชอบดะเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ปฎิทินการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ โดยเมื่อเสร็จสิ้นให้
รายงานผลการบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณตามปฎิทินที่ก าหนด 
 5. สนับสนุนให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

6. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและวิจัยการด าเนินงานตามแผน 
กลยุทธ์ 
 7. น าผลการด าเนินงานไปวางแผน ปรับปรุง พัฒนาปีต่อไป 

 เงื่อนไขความส าเร็จ 
  1. ตระหนักและถือเป็นภารกิจส าคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงาน
ทุกระดับ 
  2. ลดความซ้ าซ้อนในการจัดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรต่าง ๆ  
  3. สร้างเครือข่ายบุคคลและหน่วยงานในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและตรงกับความน้องการในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  5. การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ 
  6. จัดเวทีกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผล ข้อเสนอแนะ 
 ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแผนด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผลการ
ด าเนินงานดังกล่าว สรุปได้ดังนี้  
สรุปผลการด าเนินงาน 
 1.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
      1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาจ านวน   75 คน 
      1.2 ผลการพัฒนา 
                        - ด้านความรู้ บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีองค์ความรู้ 
ทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง วินัย ซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต บุคลากรในสังกัดสามารถพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและสร้างเจตคติที่
ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถน าความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาใช้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้  
    - การน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน จากการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ท าให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
น าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน  มาปรับใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรในสังกัดสามารถ
พัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและสร้างเจตคติที่ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
ใช้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้    
  

2. โครงการโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

     1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาจ านวน   45 คน 
      1.2 ผลการพัฒนา 
                        - ด้านความรู้ ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
แห่งใหม่ เกิดความรู้ ทักษะเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามภารกิจ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    - การน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่งใหม่ เกิดความรู้ทักษะ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามภารกิจ เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้คุณภาพ
การศึกษาสูงขึ้น เกิดผลดีต่อทางราชการและประเทศชาติ 
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3.โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะและทบทวนภารกิจสู่คุณภาพนักบริหารการศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 3.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง จ านวน 2 คน  
 3.2 ผลการพัฒนา    
                  - ด้านความรู้ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เกิดความรู้ ทักษะเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามภารกิจ เป็นผู้บริหารการศึกษาที่มีคุณภาพ และสามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                  - ด้านการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา ใน
ระยะเวลา 1 ปี โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็น
เลิศ องค์ประกอบที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และองค์ประกอบที่ 3 สัมฤทธิผลการ
บริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารและการจัดการศึกษาให้เข้มแข็ง อันจะส่งผล
ให้การบริหารจัดการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่วนที่ 2 การพัฒนา
ตนเองตามแนวนโยบายของกรทรวงศึกษาธิการ ใน 3 ประเด็นคือ ประเด็นที่ 1 การพัฒนาทักษะ ความเข้าใจและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy) ประเด็นที่ 2 การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ(English Literacy) 
และประเด็นที่ 3 การพัฒนาความเป็นผู้น าทางการบริหาร (Leadership) เพ่ือน าไปสู่การเป็นนักบริหารในยุค 
Thailand 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์ และผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เกิดความรู้ทักษะ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามภารกิจ เป็นผู้บริหาร
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้คุณภาพการศึกษา
สูงขึ้น เกิดผลดีต่อทางราชการและประเทศชาติ 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ปีงบประมาณ 2564 ในภาพรวมผลการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง มีการ
พัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้เสนอแนะแนวทางเพ่ือการพัฒนาครั้งต่อไป ดังนี้  

 1.ด้านงบประมาณ หน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริมสนับสนุนให้เพียงพอต่อการพัฒนา 
 2.ด้านผู้เข้ารับการพัฒนา ควรศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสังกัด เพ่ือวางแนวทาง
ความต้องการของบุคลากรให้สอดคล้องกับองค์กร  
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 
ที่  103 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พ.ศ.2564 

................................................ 

     ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีความประสงค์จะจัดท าแผนพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2564 เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและสถานศึกษาให้สูงขึ้น ดังนั้น จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้  

  1. นายมนัส  เจียมภูเขียว       ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 2  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวจุลณิต  เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2  กรรมการ 
  3. นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2  กรรมการ 

4. นายวิจิตร  นารอง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  กรรมการ 
5. นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  กรรมการ 

     6. นายอาทิตย์ อุทธตรี      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
     7. นางนงเยาว์  เลิงนิสสัย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการ 
     8. นายเชษฐา  พลธรรม              ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 
     9. นางสาววิภาพร  ยงเพชร   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 

          10. นางวรัญญาภรณ์  เพชรภักดี  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ    กรรมการ 
          11. นายพงศกร  ธนทรัพย์พล    ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน      กรรมการ 
          12. นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา กรรมการ 
          13. นางศุภลักษณ์  ไปนาน    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯกรรมการ 
          14. นางสาวสุนิษา  นามวิจิตร     ผู้อ านวยกลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ  

  16. นางสาวศศิธร  พงษ์พิมาย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กรรมการ 
17. นางอัมพร  เมตตา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการ 
18. นางชเนตตี  ช านาญ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการ 
19. นางธัญญารัตน์  ประกายเพชร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 
20. นางสุภาวดี  วิเศษสัตย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 
21. นางสาวศรีรุ้ง  บุตะเขียว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 

      22. นายชุติพนธ์  พรประทุม นิติกรปฏิบัติการ    กรรมการ 
            /..23...นางประไพร 



23. นางประไพร  ผัดวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ 
24.นางสรินทรา  ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

           25. นางสาวขนิษฐา  ฐานสมบัติ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการและผช.เลขานุการ 
           26. นางสาวจิราภรณ์  เสตะ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   กรรมการและผช.เลขานุการ 

 

 โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ วิเคราะห์ปัญหา สภาพปัจจุบัน อุปสรรค ความต้องการ และจัดท าแผนพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2    
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  21  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  

 

 

                                                 (นายมนัส    เจียมภูเขียว) 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ปรึกษา 
 

1. นายมนัส  เจียมภูเขียว        ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 2   
  2. นางสาวจุลณิต  เณรสุวรรณ  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2   
  3. นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต2  

4. นายวิจิตร  นารอง   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2   
5. นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2   

 
คณะท างาน 

1. นายวิจิตร  นารอง   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
    2. นางสาววิภาพร  ยงเพชร    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      

3. นางสรินทรา  ประยงค์เพชร  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. นางสาวสุนิษา  นามวิจิตร  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
5. นางสาวศศิธร  พงษ์พิมาย  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
6. นางสาวขนิษฐา  ฐานสมบัติ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
7. นางอัมพร  เมตตา   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   
8. นางชเนตตี  ช านาญ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   
9. นางสุภาวดี  วิเศษสัตย์   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
10. นางสาวจิราภรณ์  เสตะ   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

      11. นายชุติพนธ์  พรประทุม  นิติกรปฏิบัติการ    
12. นางธัญญารัตน์  ประกายเพชร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
13. นางสาวศรีรุ้ง  บุตะเขียว  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
14. นางประไพร  ผัดวิเศษ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
   ออกแบบปก  
1. นางสาวขนิษฐา  ฐานสมบัติ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
2. นางธัญญารัตน์  ประกายเพชร  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

 
 

 

 

 


