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ข้อมูลทั่วไป 

     
 
                       ประวัติการก่อสร้างอาคารหลวงพ่อสายทอง 
“เตชะธัมโม” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ความเป็นมาและความส าคัญ  
ริเริ่ม : นายไสว  สารีบท  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานศูนย์เครือข่ายและ
ประธานกลุ่มพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อ านวยการโรงเรียน  คณะครูและ  บุคลากร
ทางการศึกษา  ตลอดจนพ่อค้า ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา 

ระดมทุน : ทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 7 ตุลาคม 2553, วันที ่19 มกราคม 2554  
และวันที่  7  กรกฎาคม  2554   ได้ทุนสมทบ 3,030,385.30 บาท 
องค์อุปถัมภ์ : หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม 
รูปแบบอาคาร   : “ทรงศิลป์อีสานประยุกต์”  
ผู้เขียนแบบ      : นายวิทยา  ศิริชาติวาปีและคณะ 
วางศิลาฤกษ์  :  วันที่ 19 มกราคม 2554 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารส านักงาน   
โดยหลวงพ่อสายทอง เตชะธรรมโม ประธานฝ่ายสงฆ์,                  
นายจรินทร์ จักกะพาก   ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ประธานฝ่ายฆราวาส 
 
รบัมอบ        : วันที่ 17  มีนาคม  2555 พิธีมอบอาคาร  “หลวงพ่อ             
สายทอง  เตชะธัมโม”   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูม ิ
เขต 2   โดยหลวงพ่อสายทอง  เตชะธัมโม   ประธานฝ่ายสงฆ์ ฯพณฯ  ท่าน

สว่นท่ี 

1
2 
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เจริญ จรรย์โกมล  รองประธานสภาพผู้แทนราษฎรคนที่1 ประธานฝ่าย
ฆราวาส รวมงบประมาณก่อสร้าง : 19,000,000 บาท  

“อาคารหลวงพ่อสายทอง  เตชะธัมโม” ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 แห่งนี้ เป็นเมตตาบารมีของพระผู้ปฏิบัติดี 
ปฏิบัติชอบ ผู้เป็นเนื้อนาบุญของชาวชัยภูมิ 2 เมตตาและทานบารมีของท่าน  
ประดุจดังสายธาร สายทอง สายธรรม 
ที่ตั้งและเขตบริการดังนี้ 
      ที่ตั้ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2            
มีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่อาคาร “หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม” เลขที่ 
333 หมู่ที่ 4 บ้านโนนทรายค า ถนนภูเขียว-ชุมแพ ต าบลผักปัง อ าเภอ               
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36110  
      โทรศัพท ์: 0-44 86-1930 ถึง 2 
      โทรสาร  : 0-44 86-1303 
      Website    : http://www.chaiyaphum2.go.th 
      E-mail      : chaiyaphum2@gmail.com  
      Facebook : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต   2                
มีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ประชากรในวัยเรียน
ของเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบบริการครอบคลุม 5 อ าเภอประกอบด้วย 
 
                                 1. อ าเภอภูเขียว            =   71   โรงเรียน  
                                 2. อ าเภอแก้งคร้อ          =   57   โรงเรียน 

             3. อ าเภอคอนสาร         =   39   โรงเรียน    
             4. อ าเภอบ้านแท่น        =   32   โรงเรียน 
             5. อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ =   63   โรงเรียน 

 

http://www.chaiyaphum2.go.th/
mailto:chaiyaphum2@gmail.com
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   อาณาเขตติดต่อกับอ าเภอข้างเคียงดังนี้ 
      มีพื้นที่ทั้งหมด  3,992.43 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 5 อ าเภอคือ

อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  อ าเภอแก้งคร้อ  อ าเภอคอนสาร อ าเภอบ้านแท่น
และอ าเภอภูเขียว  มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดต่างๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ         ติดต่อกับอ าเภอชุมแพ อ าเภอภูผาม่าน อ าเภอหนองเรือ  
                   จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอ าเภอโคกโพธิ์ชัย อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัด 
                   ขอนแก่น 
 ทิศใต้           ติดต่ออ าเภอคอนสวรรค์ อ าเภอหนองบัวแดง และ 
                    อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับอ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิและอ าเภอ 
                     น้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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     บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546  ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล
ของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ.2560 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  
ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ดังนี้ 
   1. จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของ             
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
   2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของ                     
สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรร             
งบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
   3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ     
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้ง ทรัพยากร
บุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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   8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถาน-ศึกษา
เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษา 
ในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          10. ประสาน  ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและ
คณะท างานด้านการศึกษา 
          11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฐานะส านักงาน
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
          12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษามิได้
ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืน ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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           ท าเนียบผู้อ านวยการ  
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

ท าเนียบ 
  ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

นายฐานันดร ศรีสุธรรม      นายสายัณห์  ผาน้อย       นายสถาพร  หยองเอ่น 

 ผู้อ านวยการ สพป.ชย.2       ผู้อ านวยการ สพป.ชย.2       ผู้อ านวยการ สพป.ชย.2 
    7กค.46-18มิย.47            18มิย.47-22ธค.47             22ธค.47-2สค.49   

      นายไสว  สารีบท             นายอ านาจ   บุญทรง         นายมนัส  เจียมภูเขยีว 

   ผู้อ านวยการ สพป.ชย.2          ผู้อ านวยการ สพป.ชย.2        ผู้อ านวยการ สพป.ชย.2 
     12ตค.52-2พย.58                3พย.58-15ตค.59          22พย.60-จนถึงปัจจุบัน 

  

 
 
 
 

   นายสายัณห์ ผาน้อย        นายประสงค์ พรโสภิณ         นายสมศักด์ิ ศรีรักษา 

  ผู้อ านวยการ สพป.ชย.2        ผูอ้ านวยการ สพป.ชย.2         ผู้อ านวยการ สพป.ชย.2 
    3ส.ค.49–30ม.ค.50          27มี.ค.51–30ม.ีค.52           30มี.ค.52–8ต.ค.52 
  
   22ธ.ค.47-2ส.ค.49             7ก.ค.46-18มิ.ย.47         18มิ.ย.47-22ธ.ค.47   
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                                     นายมนัส  เจียมภูเขียว 
                                    ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2             

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 

    น.ส.จุลนิต  เณรสุวรรณ               นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร 
  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2          รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  
  

         นายวิจิตร  นารอง               นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ 
    รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2         รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  
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             นายกีรต ิ บญุประภาศร ี

          ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 

           ข้ันพืน้ฐานของภาครัฐ 

        คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

           ผู้อ านวยการกลุ่ม 

นายมนัส  เจียมภูเขียว 

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

ประธานกรรมการ 

 

     นางวิลาวัลย์  คุณล้าน 

   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา                                                 

ข้ันพืน้ฐานของเอกชน 

       น.ส.วิลาสินี ช านาญกลุ 

        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 

              และประเมินผล 

นายเกียรติศักดิ์  ผ่อนจรุง 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม 

นายเชษฐา  พลธรรม 
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล 

กรรมการและเลขานุการ 

 

        นายวุฒิพงษ์  วงษ์ชู 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

       นายชานนท ์ ต่ออ านาจ 

       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 

                      ปฐมวัย 

     นายกิรติ บุญประภาศร ี

   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา                                                      

ข้ันพืน้ฐานของภาครัฐ 

  ว่าที่ร้อยตรีธนาธปิ มาลากอง 

  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา                                                    

ข้ันพืน้ฐาน 
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   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 

    
 
 
 
 
 
           นายอาทติย์  อุทธตร ี        นางนงเยาว ์ เลงินิสสัย        นายเชษฐา  พลธรรม         
 ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
 

 
 
 
 

นางวรญัญาภรณ์ เพชรภักดี นางสาววิภาพร ยงเพชร   นายพงศกร ธนทรัพย์พล      นางนัฐรียา ฉัตรรักษา              
       ผอ.กลุ่มอ านวยการ        ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
          นางสรินทรา ประยงค์เพชร     นางสาวสุนิษา นามวิจิตร     นางศุภลักษณ์ ไปนาน         
    ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
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โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็น
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพ.ศ. 2560 และ                
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
    1. กลุ่มอ านวยการ 

   2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   3. กลุ่มกฎหมายและคดี 
   4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
   5. หน่วยตรวจสอบภายใน 
   6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   9. กลุ่มนโยบายและแผน 
 10. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
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ข้อมูลจ านวนบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

         ตารางที่  1  ปีงบประมาณ 2564   
จ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขต
พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ชั ย ภู มิ             
เขต 2  จ านวน  83  คน  (ข้อมูล ณ วันที่  
25  มิถุนายน  2564) 

 

ข้อมูลจ านวนข้าราชการครูที่ปฏบิัติหน้าท่ีในสถานศึกษา 

 
กลุ่ม 

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

พน
ักง

าน
รา

ชก
าร

 
  ล

ูกจ
้าง

ปร
ะจ

 า 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

รว
มทั้

งส
ิ้น 

38 ข 
38 ค 

(1) (2) 
1.ผู้อ านวยการ สพป 1      1 
2.รองผู้อ านวยการ สพป. 4      4 
กลุ่มอ านวยการ   5  4 8 17 
กลุ่มบริหารงานบุคคล   8    8 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์   10    10 
กลุ ่มนเิทศ ตดิตามและประเมนิผล  15 1   1 17 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   9    9 
กลุ่มนโยบายและแผน   6    6 
กลุ่มกฎหมายและคดี   2    2 
หน่วยตรวจสอบภายใน   2    2 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   3    3 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯลฯ   1 3   4 

รวมทั้งสิ้น 5 15 47 3 4 9 83 
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ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ผู้อ านวยการโรงเรียน 52 12 48 9 44 8 26 8 23 3 193 40 233 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 2 3 2 6 1 9 5 14 

ข้าราชการครู 97 364 118 298 87 280 62 135 39 144 403 1221 1,624 

ครูผู้ช่วย 16 49 17 40 13 37 15 33 13 27 74 186 260 

พนักงานราชการ 12 15 6 18 8 22 3 10 4 13 33 78 111 

ลูกจา้งประจ า 18 23 10 12 8 71 0 71 

ลูกจา้งช่ัวคราว ได้แก่ - - - - - - - - - - - - - 

1. นักการภารโรง 28 19 29 14 12 102 0 102 

2. ธุรการโรงเรียน(งบ15,000บาท) 2 21 5 19 5 11 1 8 1 9 14 68 82 

  ธุรการโรงเรียน(งบ9,000บาท) 14 26 11 24 11 26 2 24 3 17 41 117 158 

3. พ่ีเล้ียงเด็กพิการ 3 3 2 1 3 1 1 3 5 12 17 

ฯลฯ

บุคลากรครูอัตราจา้ง ได้แก่

1. บุคลากรวิทยาศาสตร์ 5 1 2 1 7 8 

2. บุคลากรคณิตศาสตร์ 2 1 2 1 0 6 6 

3. ครูรายเดือน(เพ่ือแก้ไข 1 2 1 2 4 2 2 1 6 9 15 

ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน 0 0 - 

ครูข้ันวิกฤต) 0 0 - 

4. ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 1 1 1 3 1 4 

รวมบุคลากรท้ังหมด 241 501 254 416 216 394 138 222 106 217 955 1,750 2,705 

ต าแหน่ง
รวม

รวมท้ังส้ิน

อ าเภอ

  ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์   แก้งคร้อ  คอนสาร  บ้านแท่น

  ตารางที่  2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564                  
จ านวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในสังกัด
สถานศึกษาจ านวน 2,705 คน (ข้อมูล                 
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
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ภูเขียว แก้งคร้อ เกษตรสมบูรณ์ คอนสาร บ้านแท่น รวม

1 อนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 10 22 19 14 15 80

2 อนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 51 25 34 18 10 138

3 อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 2 6 2 3 1 14

4 อนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 3 8 4 7 4 6 29

5 อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 0 0 0 0 0 0

6 อนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 0 0 1 0 0 1

รวม (โรงเรียน) 71 57 63 39 32 262

ท่ี ระดับช้ันท่ีเปิดสอน
อ าเภอ

ข้อมูลชั้นอนุบาลที่เปิดสอนแต่ละระดับชั้น/ระดับอ าเภอ 

                                        ตารางท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
                                  ข้อมูลจ านวนนักเรียนชั้นอนุบาลที่เปิดสอน 
                                  แต่ละดับชั้นและระดับอ าเภอ  จ านวน 262  
                                  โรงเรียน(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564)  
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ข้อมูลจ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนครูของแต่ละอ าเภอ 

                                        ตารางท่ี 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
                                     ข้อมูลจ านวนนักเรียน   จ านวนห้องเรียน  
                                     จ านวนครูของแต่ละอ าเภอ   (ข้อมูล    
                                     วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ห้องเรียน 

จ านวนครู 

1 ภูเขียว 8,621 641 532 

2 เกษตรสมบูรณ์ 8,020 556 480 

3 แก้งคร้อ 7,085 560 421 

4 คอนสาร 4,089 349 250 

5 บ้านแท่น 3,612 294 227 

รวมทั้งสิ้น 31,427 2,400 1,910 
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ข้อมูลจ านวนนักเรียนแยกชาย หญิงของแต่ละอ าเภอ 

        ตารางท่ี 5  จ านวนนักเรียนแยกชาย 
หญิงของแต่ละอ าเภอชาย จ านวน 16,201 
คน   หญิง  จ านวน 15,226  คน  
(ข้อมูล ณ วันที่  25 มิถุนายน 2564) 

 
 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

1 นักเรียนไม่เกิน 120 คน จ าแนกเป็น

ไม่มีนักเรียน - - - - - - - - - - - - 

1 - 20 คน 11 11 4 1 32 21 9 7 15 13 71 53 

21 - 40 คน 118 117 33 40 120 126 56 46 56 41 383 370 

41 - 60 คน 368 362 188 162 313 331 147 146 132 122 1,148 1,123 

61 - 80 คน 327 329 342 330 339 282 279 286 112 79 1,399 1,306 

81 - 100 คน 301 292 553 525 169 177 240 173 260 255 1,523 1,422 

101 - 120 คน 283 283 266 295 174 153 293 243 - - 1,016 974 

2 นักเรียน 121 - 200 คน 1,405 1,256 1,083 1,034 752 724 350 310 609 551 4,199 3,875 

3 นักเรียน 201 - 300 คน 656 532 1,098 972 488 488 621 552 341 325 3,204 2,869 

4 นักเรียน 301 - 499 คน 386 380 558 536 165 165 163 168 350 351 1,622 1,600 

5 นักเรียน 500 - 1,499 คน 561 643 - - 1,075 991 - - - - 1,636 1,634 

รวมท้ังส้ิน 4,416 4,205 4,125 3,895 3,627 3,458 2,158 1,931 1,875 1,737 16,201 15,226 

บ้านแท่น
รวม

ท่ี ขนาดโรงเรียน

อ าเภอ

ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ คอนสาร



 

รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16 

 

16 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

10 กอ่นประถม 857 867 709 671 714 712 451 432 397 391 3,128 3,073 

พฤศจิกายน ประถมศึกษา 3,275 3,084 2,966 2,919 2,579 2,491 1,535 1,332 1,287 1,224 11,642 11,050 

พ.ศ.2563 มัธยมศึกษาตอนต้น 375 326 414 355 499 379 200 131 186 122 1,674 1,313 

มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 31 22 - - - - - - 31 22 

รวมท้ังส้ิน 4,507 4,277 4,120 3,967 3,792 3,582 2,186 1,895 1,870 1,737 16,475 15,458 

10 กอ่นประถม 852 837 696 633 690 667 485 489 422 387 3,145 3,013 

มถุินายน ประถมศึกษา 3,160 3,045 2,970 2,914 2,463 2,410 1,467 1,310 1,268 1,207 11,328 10,886 

พ.ศ.2564 มัธยมศึกษาตอนต้น 404 323 434 330 474 381 206 132 185 143 1,703 1,309 

มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 25 18 - - - - - - 25 18 

รวมท้ังส้ิน 4,416 4,205 4,125 3,895 3,627 3,458 2,158 1,931 1,875 1,737 16,201 15,226 

10 กอ่นประถม 1,709 1,704 1,405 1,304 1,404 1,379 936 921 819 778 6,273 6,086 

พฤศจิกายน ประถมศึกษา 6,435 6,129 5,936 5,833 5,042 4,901 3,002 2,642 2,555 2,431 22,970 21,936 

2564 มัธยมศึกษาตอนต้น 779 649 848 685 973 760 406 263 371 265 3,377 2,622 

มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 56 40 - - - - - - 56 40 

รวมท้ังส้ิน 8,923 8,482 8,245 7,862 7,419 7,040 4,344 3,826 3,745 3,474 32,676 30,684 

รายงานข้อมูล ระดับช้ัน
รวมท้ังส้ิน

อ าเภอ

ภูเขียว เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ คอนสาร บ้านแท่น

 
ข้อมูลจ านวนนักเรียนแยกชาย หญิงของแต่ละอ าเภอ 

          ตารางท่ี 6  จ านวนนักเรียนแยกชาย 
หญิง รายอ าเภอและระดับชั้น(ข้อมูล (ณ วันที่  
25 มิถุนายน 2564) 
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  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 
 

     
 

นโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 (พ.ศ.2561-2564) 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็น           

องค์กรชั้นน า บริหารจัดการศึกษาตามศาสตร์พระราชา ผู้เรียนมีคุณธรรมน า
คุณภาพ” 
ค่านิยมองค์กร (Corporate Value) 

“มั่งค่ังคุณธรรม มั่นคงคุณภาพ ยั่งยืนบริการ” 
พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม-
ศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
          4. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การบริหาร 
จัดการอย่างมีคุณภาพ 

5. ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก-  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 6. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคน   ให้ได้รับโอกาสในการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

สว่นท่ี 

2 
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 7. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการช่วยเหลือนักเรียน
อย่างยั่งยืน 
 8. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม   จริยธรรม  ค่านิยมพ้ืนฐานและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 9. จัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน 

10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
11. พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีการ      
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  มีประสิทธิภาพ  มีผลการบริหารจัดการอยู่ 
ในระดับ “ดีเยี่ยม” 
          2. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
          3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย 
          4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  และ
สถานศึกษาน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
          5. สถานศึกษาผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
          6. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพ 
          7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน  
          8. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมพ้ืนฐานและคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ 
          9. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและมีศักยภาพในการ
แข่งขัน 
        10. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21        
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        11. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ระดับสากล  
ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
         กลยุทธ์ที่ 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร  เน้นการ   มี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
         กลยุทธ์ที่  1.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
         กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการจัดการศึกษา 
         กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการ-ศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 
         กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
          กลยุทธ์ที่  1.6  ยกย่อง เชิดชู เกียรติ  สร้างขวัญและก าลังใจ
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2  การน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
          กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การบริหารจัด
การศึกษา 
          กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการน้อมน า
ศาสตร์พระราชาสู่การจัดการเรียนรู้ 
          กลยุทธ์ที่ 2.3 เสริมสร้างสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษา 
          กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสใน
การเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
          กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเสริมความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียนอย่างยั่งยืน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 
          กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย  
12  ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
          กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
          กลยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับสากล 
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99; 99999999 
 
 

         ผลการด าเนินงาน 

 
 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป็นจ านวนเงิน 1,503,445 
บาท(หนึ่งล้านห้าแสนสามพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)เพ่ือน าเงินที่ได้รับไป
บริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
ภารกิจของแต่ละกลุ่มงานในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ซึ่งงบประมาณที่ได้รับได้จัดสรร
ให้ทุกฝ่าย เพ่ือน าไปบริหารงานในส านักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองตาม
กรอบยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานและจัดท า
โครงการเพ่ือรองรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรโดยตรงจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามรายละเอียดและผลการด าเนินงาน
ดังนี้ 
 
 

 

สว่นท่ี 

3
2 
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งบประมาณที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1 พัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจ าปี 

งบประมาณ 2564   
15,000 นางสุพัตรา  อุตรนคร 

    
2 การส่งเสริมการนิเทศ เพื่อสร้างความ- 

เข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

8,000 นางสุพัตรา  อุตรนคร 
นางกิติมา   สมวงษา 

    
3 นิเทศ ติดตามการจดัการเรียนรู้เพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิต 
5,000 นางสุพัตรา  อุตรนคร 

    
4 เสรมิสร้างคุณธรรม   จรยิธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา(โครงการ  โรงเรียน
สุจรติ)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

205,000 นายชัยณรงค์ บรรลังเดช 
นางจินตนา    คงสิม 
นางประพัฒน์ สีเนตร 

    
5 หลักสตูรอบรมการจดัการเรียนรู้วทิยาการ

ค านวณส าหรับครู  Coding  for 
Teacher (C4T) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น   ปีการศึกษา 2564 

70,800 นายชัยณรงค์ บรรลังเดช 
 

 ยอดยกไป 303,800   
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ยอดยกมา 303,800  
    
6 นิเทศ  ติดตาม  การจัดการเรยีนรู้

วิทยาการค านวณ ส าหรับครผูู้ผ่าน         
การอบรม   หลักสูตร  Coding  for  
Teacher(C4T)  รุ่นที่ 2 

10,000 นายชัยณรงค์ บรรลังเดช 
น.ส.ณัฐฎ์ฎาพร  บัวสระ 
น.ส.ศิริขวัญ   มีชัย 

    
7 นิเทศ ติดตามการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
คอนเน็กซ์อีดีและโรงเรียนร่วมพัฒนา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

     21,000 นายชัยณรงค์ บรรลังเดช 
น.ส.ณัฐฎ์ฎาพร  บัวสระ 

    
8 ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร เฉลมิพระเกียรติ 

60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2564 

169,000 นายกฤษฎาวัตน์ ฉัตรรักษา 
น.ส.ณัฐฎ์ฎาพร  บัวสระ 

    
9 การขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่าน

ช้ันสูงส าหรับนักเรียนช้ันมัธยม-ศกึษา
ตอนต้น 

36,000 น.ส.ดรุณี  อาจปร ุ

    
10 การประเมินคณุภาพผู้เรยีน(NT) ช้ันป.3 

ปีการศึกษา 2563 
84,915 น.ส.ดรุณี  อาจปร ุ

 ยอดยกไป 624,715  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ยอดยกมา 624,715  
    

11 ประเมินความสามารถด้านการอ่าน  ของ
ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1                   
ปีการศึกษา 2563 

71,370 น.ส.ดรุณี  อาจปรุ 
น.ส.กานต์กนิษฐ์ พรมไพร 

    
12 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

ระดับประถมศึกษา 
37,960 น.ส.กานต์กนิษฐ์ พรมไพร 

    
13 ส่งเสริมการท าวิจยัเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดท า

นโยบายการจัดการเรยีนรู้วิถีใหม ่
30,000 น.ส.กานต์กนิษฐ์ พรมไพร 

    
14 พัฒนาคุณภาพการเรยีนรูสู้่สากลการ 

แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
20,000 น.ส.กานต์กนิษฐ์ พรมไพร 

    
15 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานบา้น 

นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับ 
ปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

87,000 น.ส.จุฬาลักษณ์ ภูปัญญา 
น.ส.ศิริขวัญ  มีชัย 

    
16 สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา (SAR)                       
ปีการศึกษา 2563 

10,000 น.ส.จุฬาลักษณ์ ภูปัญญา 
น.ส.ศิริขวัญ  มีชัย 

 ยอดยกไป 881,045  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ยอดยกมา 881,045  
    

17 การส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

74,400 น.ส.ศิริขวัญ  มีชัย 
น.ส.จุฬาลักษณ์ ภูปัญญา 
 

    
18 การประเมินพัฒนาการนักเรียนทีจ่บ 

หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 
2560 ปีการศึกษา 2563 

6,000 น.ส.ศิริขวัญ   มีชัย 
น.ส.จุฬาลักษณ์ ภูปัญญา 
 

    
19 การสนับสนุน  ส่งเสริม  การด าเนนิงาน        

การรับนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ       เขต  2   
ปีการศึกษา 2564 

11,000 นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา 

    
20 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิใน 

สถานศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
275,000 น.ส.ทุเรียน สิงห์โคกกรวด 

    
21 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา                 

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ประจ าปี
การศึกษา 2564 

8,000 นางเยาวลกัษณ์ ทวีทรัพย์ 

    
                                     ยอดยกไป 1,255,445  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ยอดยกมา 1,255,445  
    

22 กิจกรรมรณรงค์  เฝ้าระวังและส่งเสริม 
สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าป2ี564  

5,000 นางเยาวลกัษณ์ ทวีทรัพย์ 

     
23 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจในการป้องกันภัยคุกคามที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 

15,000 นางเยาวลกัษณ์ ทวีทรัพย์ 

    
24 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลการ    ใช้

งานระบบ (ปพ.3) ออนไลน ์
18,000 นายพิสุทธ์ิ  บุญชุบ 

    
25 พัฒนาสื่อและส่งเสริมการจัดการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV 
210,000 นางศุภลักษณ์  ไปนาน 

    
 รวมท้ังสิ้น 25 โครงการ เป็นเงินท้ังสิ้น 1,503,445  
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1. โครงการ พัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 งบประมาณ จ านวน 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  การนิเทศเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
          กิจกรรมที่ 2  การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  
          กิจกรรมที่ 3  การนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
          - สถานศึกษาในสังกัด  ได้รับการนิเทศก ากับติดตามการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
          - สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 - ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่ผ่านการอบรมเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ตามหลักสูตรเพศวิถีศึกษา 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
      - สถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  
      - สถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  
      - ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาได้ตามหลักสูตร 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด  ได้รับการส่งเสริมให้มีการ 

จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
          3. ร้อยละ 100 ของครูสามารถจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาได้
ตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 งบประมาณที่ใช้  15,000 บาท 

 ปัญหา อุปสรรค  - เนื่องจากปีการศึกษา 2564 อยู่ในช่วงเหตุการณ์ 
      ไม่ปกติ จึงท าให้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การ 
      ปฏิบัติ ไม่เข้มข้นเท่าท่ีควร 

 ข้อเสนอแนะ   - ในปีการศึกษา 2565 ควรจัดให้มีการ 
      ด าเนินงานตามโครงการนี้ อย่างต่อเนื่อง 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย
   - สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับ 
      การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
                (Active Learning) 
    - คร ูร้อยละ 80 ของผู้ที่ผ่านการอบรมออนไลน์ 
      ได้รับการนิเทศ การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
      เพศวิถีศึกษา 
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2. โครงการ การส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 งบประมาณ  จ านวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)  
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  การให้ความรู้ “แนวทางการนิเทศภายใน” โดยการ
ส่งไฟล์เอกสารให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนศึกษา                      

กิจกรรมที่ 2  ให้สถานศึกษาจัดท า “รูปแบบการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา” ที่ประสบผลส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ ส่ง สพท.ในรูปแบบ
เอกสาร รายงานและไฟล์พร้อมคลิปวิดีโอ 
  กิจกรรมที่ 3  คัดเลือกสถานศึกษาที่มี “รูปแบบการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษา” ที่ประสบผลส าเร็จเป็นแบบอย่างได้ ส่งรายชื่อไปยัง สพฐ.      
1 โรงเรียน  

กิจกรรมที่  4  การให้รางวัลและลงทะเบียนสถานศึกษาที่มี                 
”รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา” ที่ประสบผลส าเร็จเป็น 

แบบอย่างได้  โดยได้รับเกียรติบัตรจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2   
 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจและ 
ด าเนินการขับเคลื่อนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยก าหนดรูปแบบ        การ
นิเทศภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2. ครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงและพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
          1. สถานศึกษาในสังกัด มีรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 2. ครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
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มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จ านวน  262  โรงเรียน มีโรงเรียนที่ส่งรายงาน
การนิเทศภายในของสถานศึกษา  ทั้งหมด  72  โรงเรียน  โรงเรียนที่มี
รูปแบบการนิ เทศภายในของสถานศึกษาที่ ผ่ านการคัด เลือกและ                      
ขึ้นทะเบียนไว้ จ านวนทั้งสิ้น  61  โรงเรียน และโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีการส่งเสริมการนิเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
การนิเทศภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 
อ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
 
 งบประมาณที่ใช้  8,000 บาท  

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - การนิเทศภายใน มีความส าคัญต่อการพัฒนา    
  คุณภาพการศึกษา ควรจัดให้มีการด าเนินงาน    
  อย่างต่อเนื่อง 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และได้โรงเรียน 
    ต้นแบบในการด าเนินการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
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3. โครงการ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
 งบประมาณ  จ านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู              
ที่ลงทะเบียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแบบ
ออนไลน์ 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษา 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
          - ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 262 โรงเรียน 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
- ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 2 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ มีความรู้ความ-
เข้าใจและสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา แบบ Active 
Learning และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดท า 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และน าไปใช้ในการจัดการ 
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
          2. นักเรียนมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางเพศ 
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 งบประมาณที่ใช้  5,000 บาท  

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
- ครูในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ที่ผ่านการ

อบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา  
แบบ Active Learning และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 งบประมาณ  จ านวน 205,000 บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)  
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ“โรงเรียนสุจริต” 
ประกอบด้วย 
          1) กิจกรรมนิเทศ  ติดตาม   แบบบูรณาการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
       2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชนป.ป.ช.สพฐ.น้อย  

3) กิจกรรมถอดบทเรียน Best Pratice 
4) กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ (สื่อป้องกันการทุจริต) 

       5) กิจกรรมการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี   
          6) กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) ส าหรับโรงเรียน 
สุจริตต้นแบบ  
 7) กิจกรรมการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี  ที่มุ่งเน้นการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ภายใต้บริบทการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019(โควิด19)   
          กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
(Anti-Corruption Education) ประกอบด้วย 
       1) ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 
       2) ประเมินแนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 
       3) ประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
       4) ประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนความซื่อสัตย์ฯ 
          กิจกรรมที่ 3 การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต ประกอบด้วย 

14 
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      1) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
  2) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  
          กิจกรรมที่ 4 การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความ-
โปร่งใสในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 1) ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
สถานศึกษาในสังกัด 262 โรงเรียน 
  2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าเว็บไซต์ ITA สถานศึกษา ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
  3) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 262 โรงเรียน เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบและมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
 2. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 83 คน           
มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
เครือข่ายชุมชน 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนวัตกรรมป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตในระดับองค์กร 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ในระดับ “ดีเยี่ยม” 
  5. โรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนในการด าเนินงานตามกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต 
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  6. ได้รับการนิเทศ ติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ใน
สถานศึกษา 
 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

 1. ร้อยละร้อยของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการส่งเสริมให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอด
อบายมุข ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบและมีเครือข่ายภายนอกท่ีเข้มแข็ง 
  2. ร้อยละร้อยของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และเครือข่ายชุมชน 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนวัตกรรมป้องกันและต่อต้าน 
การทุจริตในระดับองค์กรที่เป็นต้นแบบได้ 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ตามเป้าหมาย 
  5. ร้อยละร้อยของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต ด าเนินการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางของโรงเรียนสุจริต 
  6. ร้อยละร้อยของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต ได้รับการนิเทศ  
ติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในสถานศึกษา 
 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผ่าน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต 
พ้ื นที่ ก ารศึ กษาออนไลน์  ( Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้คะแนน 
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เฉลี่ยในภาพรวม 95.33 คะแนน ผลการประเมิน “ดีเยี่ยม” ซึ่งถือว่า                   
มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ AA (ล าดับที่ 75 
จาก 225 เขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัด สพฐ.) 
 2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมต้านการทุจริต           
ทุกรูปแบบ 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นต้นแบบ ในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตในระดับองค์กร 
 4. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต ได้รับรางวัลในระดับเขตตรวจ
ราชการหรือระดับภาค 
 
 งบประมาณที่ใช้  205,000 บาท  

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
- โรงเรียนในสังกัด ได้รับการส่งเสริมให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถี
พอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอด
อบายมุข ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
องค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบ 

      -    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการ 
         ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

        ด าเนินงานอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”  
       ตามเป้าหมาย 
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5. โครงการหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู  
Coding for Teacher(C4T) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา 2564 

 งบประมาณ  จ านวน 70,800 บาท (เจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
Application โดยทีมวิทยากรจาก สสวท. 

กิจกรรมที่ 2 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล   
 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

- ครูครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการค านวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จากโรงเรียนขยายโอกาสจ านวน 100 คน ได้รับความรู้และมีความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
- ร้อยละร้อยของครูผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้

มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีในระดับชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละร้อยของครูกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการนิเทศ ติดตามให้

ค าปรึกษาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณในระดับ 
ชั้นเรียน 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูล สารสนเทศ สภาพปัญหา 
อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีครูต้นแบบด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ ระดับประถมต้น ระดับประถมปลาย  
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีคุณภาพ  
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 งบประมาณที่ใช้  70,800 บาท  

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - เนื้อหา เทคนิค ในการอบรม มีประโยชน์ต่อ     
  ครูผู้สอนเป็นอย่างมาก ควรได้รับจัดสรร 
  งบประมาณในการด าเนินงานในปีถัดไป 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
- ครูผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี 
ในระดับชั้นเรียน ได้อย่างมีคุณภาพ 
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6. โครงการ  นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ส าหรับ
ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Coding for Teacher(C4T) รุ่นที่ 2 

 งบประมาณ  จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  นิเทศ ติดตามการให้ค าปรึกษาครูกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 30 คน จาก 30 โรงเรียน แบ่งเป็น 
              - ครูผู้สอนระดับประถมต้น             จ านวน  10  คน 
              - ครูผู้สอนระดับประถมปลาย          จ านวน  10  คน 
              - ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  10  คน  

กิจกรรมที่ 2 รวบรวม สรุปข้อมูล การนิเทศ ติดตามให้ค าปรึกษา 
และรายงานข้อมูลไปยัง สพฐ.  

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- ครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 

Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่ 10 จ านวน 30 คน จาก 30 โรงเรียน 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วิทยาการค านวณในระดับชั้นเรียน 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
          1. ครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
Coding for Teacher (C4T) รุ่นที่ 2 ได้รับการนิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษา
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณอย่างมีคุณภาพ 
           2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีครูต้นแบบด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ  ระดับประถมต้น ระดับประถมปลายและ                                           
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีคุณภาพ 

  ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละร้อยของครูกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศ ติดตามให้

ค าปรึกษาดา้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณระดับชัน้เรียน  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูล สารสนเทศ สภาพ ปัญหา 

อุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 

14 

 

15 



 

รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 41 

 

41 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีครูต้นแบบด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ ระดับประถมต้น ระดับประถมปลายและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีคุณภาพ 
 
 งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท  

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
   -  ครูกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศ ติดตาม 

       ให้ค าปรึกษาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
       วิชาวิทยาการค านวณระดบัชัน้เรียน  

   -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีครูต้นแบบ 
       ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาการ 
       ค านวณ ระดับประถม ระดับประถมปลาย 

      และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีคุณภาพ 
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7. โครงการ  นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีและโรงเรียนร่วมพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

 งบประมาณ  จ านวน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีและโรงเรียนร่วมพัฒนา   

กิจกรรมที่ 2  รวบรวม สรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี โรงเรียนร่วมพัฒนา และ
รายงาน สพฐ.  

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีและโรงเรียนร่วม 

พัฒนา  จ านวน 45 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีและโรงเรียนร่วม 

พัฒนา  ได้รับการนิเทศ ติดตามและส่งเสริมให้มีความเข็มแข็งทางวิชาการ
เป็นต้นแบบได ้

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละร้อยของโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนร่วมพัฒนา 

ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูล สารสนเทศ ของโรงเรียน

คอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนร่วมพัฒนาประกอบการวางแผนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

3. ร้อยละร้อยของโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนร่วมพัฒนามี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นต้นแบบได้ 

14 

 

15 
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 งบประมาณที่ใช้  21,000 บาท  

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
- โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนร่วม

พัฒนา ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี และโรงเรียนร่วม
พัฒนา มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
เป็นต้นแบบได้ 
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8. โครงการ  ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจ าปี 2564 

 งบประมาณจ านวน 169,000 บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมภาคีเครือข่ายเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน/
ร่างพัฒนาหลักสูตรต่างๆ/จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสืบสาน รักษาต่อยอดจากค่ายสู่โรงเรียนและ
ชุมชน 
          กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรนักสื่อ
ความหมายรักษ์พงไพร เพ่ือพัฒนาครูแกนน า วิทยากรรักษ์พงไพรในการจัด
กระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จ านวน 30 คน  

กิจกรรมที่ 4 ยกย่องเชิดชูสร้างขวัญก าลังใจให้กับโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนน าวิทยากรรักษ์พงไพร 
          กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม สร้างเครือข่ายเป็นพ่ีเลี้ยงและส่งเสริม
การขยายผล ด าเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในระดับ
เครอืข่ายเชิงพ้ืนที่ 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
1. มีการขยายผลการท างานในระดับเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ภาค- 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
          2. มีการจัดกิจกรรมค่ายให้ความรู้กับนักเรียนที่สอดคล้องกับการ 
จัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning แบบ New Normal  โดยค านึงถึง
ความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส                   
โคโรนา 2019 (COVID-19)  จ านวน 262  โรงเรียน 
          3. มีครูแกนน าวิทยากรรักษ์พงไพร ระดับเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ จ านวน  
50 คน 
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 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
1. สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มีรูปแบบการขยายผลต่อยอดกิจกรรมให้ 

กับสถานศึกษา  
          2. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีขยายผลการท างานในระดับเครือข่าย                   
เชิงพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
          3. สพป.ชัยภูมิ เขต 2  มีหลักสูตรนักสื่อความหมายรักษ์พงไพร เพ่ือ
พัฒนาครูแกนน าวิทยากรรักษ์พงไพร ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความ- 

เข้าใจด้านการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน 
เพ่ือก่อเกิดความรัก ความหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี 
บนฐาน 3 รักษ์ (รักษ์ชาติ รักษ์ศาสน์ และรักษ์กษัตริย์) 
         2. หน่วยงานมีหลักสูตรนักสื่อความหมายรักษ์พงไพรระดับเครือข่าย
เชิงพ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร้างทักษะครูแกนน าวิทยากรรักษ์พงไพร ให้สามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  บูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมศึกษา ให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         3. ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถขยายผล สืบสาน รักษา ต่อยอด 
กิจกรรม ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระดับเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 งบประมาณที่ใช้  169,000 บาท  

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ 

เข้าใจในการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และค่านิยมที่ดี บนฐาน 3 รกัษ์ (รักษ์ชาติ รักษ์ศาสน์ และรักษ์
กษัตริย์) 
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9. โครงการ การขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับ
นักเรียนชั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 งบประมาณจ านวน 36,000 บาท(สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

      กิจกรรมที่ 1  ส ารวจข้อมูลโรงเรียนจ านวนนักเรียน    
          กิจกรรมที่ 2  ประชุมคณะท างาน 
          กิจกรรมที่ 3  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
          กิจกรรมที่ 4  ด าเนินการอบรมออนไลน์  1 วัน 
          กิจกรรมที่ 5  ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
          กิจกรรมที่ 6  วิเคราะห์ สรุปรายงานผล 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างทักษะการใช้ 

คอมพิวเตอร์ในการจัดท าข้อสอบของครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา            
ปีที่ 3  จ านวน  135  คน   
 2. จัดท าส าเนาสื่อ (ตัวอย่างข้อสอบ PISA ส าหรับครู นักเรียน และ 
CD ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA) ส าหรับโรงเรียนในสังกัด (Flash Drive) 
จ านวน  45  ชุด   
  3. มีการก ากับ และติดตามให้โรงเรียนใช้สื่อ (ตัวอย่างข้อสอบ PISA 
ส าหรับครู นักเรียน ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA) และ ติดตามนักเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างการสอบ PISA 2022 ใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA 2022 ทั้ง 3 ด้านการรู้เรื่อง คือ การรู้เรื่องการ
อ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรับรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 2 ครั้ง  

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ

ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA และตระหนักถึงความส าคัญของผลการ
ประเมิน PISA ที่มีต่อประเทศ 
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2. นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการสอบ PISA 2022 ใช้แบบฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 2022 ทั้ง 3 ด้านการรู้
เรื่อง คือ การรู้เรื่องการอ่าน  การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรับรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์  

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและครูผู้สอน มีความรู้และเข้าใจ 

เกี่ยวกับโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA และตระหนักถึง
ความส าคัญของผลการประเมิน PISA ในระดับประเทศ  
          2. ร้อยละ 100 นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการสอบ PISA 2022 ใช้
แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 2022 ทั้ง 3 
ด้านการรู้เรื่อง คือ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรับรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  
 งบประมาณที่ใช้  36,000 บาท  

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
- ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความรู้และเข้าใจ 

เกี่ยวกับโครงการประเมินผลนักเรียน 
นานาชาติ PISA และตระหนักถึงความส าคัญ
ของผลการประเมิน PISA ในระดับประเทศ  

- นักเรียนกลุ่มตัวอย่างการสอบ PISA 2022  
ใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA 2022 ทั้ง 3 ด้าน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 49 

 

49 

10. โครงการ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 

 งบประมาณ จ านวน 84,915 บาท(แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบห้า
บาทถ้วน) 

 กิจกรรม/การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 ส ารวจข้อมูลโรงเรียนจ านวนนักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการแนวทางการด าเนินการประเมินฯ 
กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับเขตพ้ืนที่และ 
                คณะกรรมการสนามสอบ 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมชี้แจงประธานสนามสอบ 
กิจกรรมที่ 5 ด าเนินการสอบ 24 มีนาคม 2564 
กิจกรรมที่ 6 ด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบ (เขียนตอบ) 
กิจกรรมที่ 7 วิเคราะห์ สรุปรายงานผล 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- ประเมินความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ทุกคน 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในสังกัดทุกโรงเรียนเข้ารับ 

การประเมินทุกคน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  
 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้รับการประเมินความสามารถด้าน
ภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ ทุกคน 
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 งบประมาณที่ใช้  36,000 บาท  

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกดั 

ได้รับการประเมินความสามารถ 
        ด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ ทุกคน 
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11. โครงการ ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 

 งบประมาณ จ านวน 71,370 บาท(เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบ
บาทถ้วน) 

 กิจกรรม/การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 ส ารวจข้อมูลโรงเรียนจ านวนนักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการแนวทางการด าเนินการประเมินฯ 
กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับเขตพ้ืนที่และ 
                คณะกรรมการสนามสอบ 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมชี้แจงระดับเขตพ้ืนที่ 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมชี้แจงระดับสนามสอบ 
กิจกรรมที่ 6 ด าเนินการสอบ 
กิจกรรมที่ 7 วิเคราะห์ สรุปรายงานผล 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- ประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 จ านวนนักเรียน 3,415 คน 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดทุกโรง ได้เข้ารับการ 

ประเมินทุกคน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน และอ่านออกเขียน
ได้ทุกคน 

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้รับการประเมินความสามารถด้าน
ภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ ทุกคน 
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 งบประมาณที่ใช้  36,000 บาท  

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด 

ได้รับการประเมินความสามารถ 
        ด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ ทุกคน 
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12. โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
 งบประมาณ จ านวน 37,960 บาท(สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบ

บาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น(Local Network  
:  LN)  และวิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer : LT) 
          กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมขยายผลโครงการให้กับครูโรงเรียนใน
สังกัด  จ านวน  6  โรงเรียน 
          กิจกรรมที่ 3  จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูโรงเรียนในสังกัดที่ร่วมโครงการ จ านวน 6 โรงเรียน  
          กิจกรรมที่ 4  การนิเทศ ติดตาม สรุปและรายงานผล 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
1. จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่วงชั้นที่ 1) ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
ภูมิวิทยา, โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่, โรงเรียนศรีแก้งคร้อ, 
โรงเรียนบ้านคอนสาร, โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา, โรงเรียนชุมชน                
แท่นประจัน 
          2. นิเทศ ติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรง 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

มีบุคลากรที่ เป็นต้นแบบของเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการด าเนินงาน                     
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา 
ส าหรับการน าไปสู่การขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนใน
สังกัด ได้แก่ นางสาววิภาวดี  ศรีภูมิเดิม  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียน
ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่  
          2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 โรงเรียน จัดกิจกรรม ตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา               
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน 
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 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
          1. ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ช่วงชั้นที่ 1) ของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนละ 2 คน จ านวน 6 โรงเรียน เข้ารับการ
อบรมขยายผลโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ 
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
          2. โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จ านวน 6 โรงเรียน สามารถจัดการเรียนรู้สู่
ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
          3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2          
มีบุคลากรและโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ ในการด าเนินงานตามโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา   
 
 งบประมาณที่ใช้  37,960 บาท  

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
              -   ครูผู้เข้ารับการอบรมขยายผลโครงการ  
        มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม  
          การเรียนรู้ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ 
        น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 
    -   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบุคลากร 
        และโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ ในการด าเนินงาน 
        ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
        ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา   
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13. โครงการ ส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดท านโยบายการ
จัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 

 งบประมาณ จ านวน 35,000 บาท(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

        กิจกรรมที่ 1 ประชุมนักวิจัยระดับเขตพ้ืนที่พร้อมวางแผนการ 
ด าเนินงาน 
          กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT, การสัมภาษณ์เชิงลึก   การ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบ (Content Analysis) การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญและ
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ (Content Analysis) 
          กิจกรรมที่ 3 สังเคราะห์และรวบรวมข้อมูลสรุปและจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินโครงการ 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 262 โรงเรียน ได้แนวทางในการพัฒนาการจัดการ-
ศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID.19) 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2   

มีข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในระดับสถานศึกษา 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2           มี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการท าการวิจัยเชิงนโยบาย 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2           
มีข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด        
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
  1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับ
สถานศึกษา 
   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2                 
ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2                 
ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19) ระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒                 
มีบุคลากรซึ่งเป็นนักวิจัยในพ้ืนที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้
ความสามารถ ในการท าการวิจัยเชิงนโยบาย 
 

 งบประมาณที่ใช้  35,000 บาท  

 ปัญหา อุปสรรค  - ระยะเวลาในการด าเนินงานค่อนข้างจ ากัด 

 ข้อเสนอแนะ   - ควรวางแผนการด าเนินงานแต่เนิ่นๆ 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
     - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19) ระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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     - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๒ มีบุคลากรซึ่งเป็นนักวิจัยในพื้นท่ี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
ให้มีความรู้ความสามารถ ในการท าการวิจัยเชิงนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 59 

 

59 

14. โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ 

 งบประมาณ จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

        กิจกรรมที่ 1 จัดหนังสือประชาสัมพันธ์การสอบ 
          กิจกรรมที่ 2 จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการสอบคัดเลือก
นักเรียน และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการสอบคัดเลือก 
ประสานงานโรงเรียน ซึ่งเป็นศูนย์สอบและกรรมการจัดสอบ 
          กิจกรรมที่ 3 จัดสอบคัดเลือกนักเรียนและประกาศผลการสอบ
คัดเลือกนักเรียน 
          กิจกรรมที่ 4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
          1.  นัก เรียนที่มีความสนใจด้านการเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีความสามารถมากยิ่งข้ึน 
          2. นักเรียนทุกสังกัดที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 จ านวนมากกว่า 200 คน 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนที่มีความสนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

มีความสามารถมากยิ่งข้ึน 
 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 

1. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมตาม 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้ เรียนอย่าง 
มีคุณภาพ 
           2. มีการขยายผลการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  รวมทั้งช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความสนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น  
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 งบประมาณที่ใช้  20,000 บาท  

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
- ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการด าเนิน

กิจกรรมตามโครงการ 
- นักเรียนให้ความสนใจเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น 
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15. โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนนิงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 งบประมาณ จ านวน 87,000 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

          กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ให้โรงเรียนในโครงการ รุ่น
ที่ 3 ที่ผ่านการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน ในปีการศึกษา 2562 
จ านวน  27  โรงเรียน ๆ ละ 3,000 บาท (27 โรงเรียน × 3,000 บาท) 
  กิจกรรมที่ 2 จัดหาวัสดุส าหรับการด าเนินงานบ้านนักวิทยา-ศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- โรงเรียนในโครงการ รุ่นที่ 3  ที่ผ่านการประเมินเพ่ือรับตรา 

พระราชทาน ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 27 โรงเรียน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน โรงเรียนละ 3,000 บาท 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในโครงการ รุ่นที่ 3 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

ด าเนินงานตามโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับ
ปฐมวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไดด้ าเนินการโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
1. โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด จัดกิจกรรมตามโครงการบ้าน 

นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับตรา
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
           2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
มีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” ที่มีประสิทธิภาพ 
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 งบประมาณที่ใช้  87,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
- โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมตามโครงการ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและได้รับตรา
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” ทุกโรงเรียน 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 มีแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย” ที่มีประสิทธิภาพ 
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16. โครงการ สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ปีการศึกษา 2563 

 งบประมาณ  จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่  การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีผล 

การประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 
 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
มีข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีผล 
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา ทั้งระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีรายงาน
ผลการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ที่มีคุณภาพ 

 งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท   
 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 
 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
    - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีรายงานผลการ 
      สังเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา ปีการศึกษา  
      2563 ที่มีคุณภาพ 
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17. โครงการ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 งบประมาณ จ านวน 74,400 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

  กิจกรรมที่  การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการประเมินภายนอก ระยะที่ 1  

จ านวน 17 แห่ง 
 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

- สถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการประเมินภายนอกระยะที่ 1  
จ านวน 17 แห่ง ได้รับค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน า เพ่ือให้ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แต่ละระดับ 
และประเภทการศึกษา 

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
- ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการประเมิน 

ภายนอกระยะที่ 1 จ านวน 17 แห่ง ได้รับค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน า
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา           
แต่ละระดับ และประเภทการศึกษา 
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 งบประมาณที่ใช้  74,400 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
- โรงเรียนในสังกัด จ านวน 17 โรงเรียน  

ที่ได้รับการประเมินภายนอกระยะที่ 1 ได้รับ
ค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าเพื่อให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
มีประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
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18. โครงการ การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 

 งบประมาณ  จ านวน  6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่  การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563  

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 15 โรงเรียน 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   และ 

โรงเรียนในสังกัดมีแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียน ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่มีประสิทธิภาพ 

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างประเมินพัฒนาการเด็ก  

นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 
2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 งบประมาณที่ใช้  6,000 บาท   
 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 
 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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19. โครงการ  การสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานการรับนักเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒                      
ปีการศึกษา 2564 

 งบประมาณ  จ านวน  11,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที ่ 1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
กิจกรรมที ่ 2  ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน 
กิจกรรมที่  3  เสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ                  

เขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2564 
กิจกรรมที่ 4  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรมที่ 5  สรุปและรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 

2564  
 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

          1. เด็กอายุ 4-5 ปี ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนในสังกัด 
และเด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 262 โรงเรียน ได้เข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ศักยภาพตามความถนัด และความสนใจ 

2. เด็กที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด               
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
          1. ร้อยละของเด็กอายุ 4-5 ปีในเขตบริการโรงเรียนและในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
          2. ร้อยละของนักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับ 

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
1. เด็กอายุ 4 - 5 ปีที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนในสังกัด  
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262 โรงเรียน ได้เข้าเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
 2. เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียนในสังกัด 262 โรงเรียน ได้เข้ารับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสอดคล้อง 
กับศักยภาพความถนัดและความสนใจ 
          3. เด็กที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด                       
ได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 

 งบประมาณที่ใช้  11,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
- เด็กอายุ 4 - 5 ปีที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ

โรงเรียนในสังกัด ได้เข้าเรียนตามความถนัด
และความสนใจ 

- เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขต
พ้ืนที่บริการของโรงเรียนในสังกัด ได้เข้ารับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

- เด็กท่ียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับของ
โรงเรียนในสังกัด ได้เข้าเรียนการศึกษา 
ภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
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20. โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายากเสพติดในสถานศึกษา                       
ปีงบประมาณ 2564  

 งบประมาณจ านวน 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ประกวดค าขวัญ หัวข้อ“คนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด ใน
ภาวะวิกฤตโควิด–19” 

กิจกรรมที่ 2 ประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ในหัวข้อ“ลด ละ เลิก” 
การสูบบุหรี่และดื่มสุรา” 

กิจกรรมที่ 3 ประกวด คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ในหัวข้อ“คนรุ่นใหม่ 
ไม่ใช้ยาเสพติด ในภาวะวิกฤตโควิด–19” 

กิจกรรมที่  4 การออกแบบและจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
Electronics  (E-book) ด้านยาเสพติดและด้านความปลอดภัย 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
1. ประกวดค าขวัญ หัวข้อ“คนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด ในภาวะ 

วิกฤตโควิด–19” มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 41 คน/ค าขวัญ 
2. ประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ในหัวข้อ“ลด ละ เลิก”การสูบ-

บุหรี่และดื่มสุรา”มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด 
    2.1 ระดับประถมศึกษา  จ านวน  10  โรงเรียน  
    2.2 ระดับมัธยมศึกษา    จ านวน   3  โรงเรียน 
3. ประกวด คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ในหัวข้อ“คนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพ

ติด ในภาวะวิกฤตโควิด–19” มีโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด 
    3.1 ระดับประถมศึกษา  จ านวน  9   โรงเรียน 

               3.2 ระดับมัธยมศึกษา   จ านวน  3   โรงเรียน 
 4. มีคณะท างานเข้าร่วมออกแบบและจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
Electronics (E-book) ด้านยาเสพติดและด้านความปลอดภัย  ดังนี้ 
     4.1 ต้านยาเสพติด        จ านวน   15  คน 
              4.2 ด้านความปลอดภัย   จ านวน  15  คน   
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    ผลการด าเนนิงานเชิงคุณภาพ 

1. ประกวดค าขวัญ  หัวข้อ“ คนรุ่นใหม่  ไม่ใช้ยาเสพติด  ในภาวะ 
วิกฤตโควิด-19” มีผู้ผ่านการคัดเลือกท้ังสิ้น 6 คนจาก 41 คน/ค าขวัญดังนี้ 

 
 
 
 

 
 

รางวัล ช่ือ-สกุล ค าขวัญ

ชนะเลิศ นางสุดาทิพย์ เสนามนตรี คนรุ่นใหมคื่อ พลังยับย้ังยาเสพติด

ครูโรงเรียนภูมวิิทยา อ.ภูเขียว ป้องกันภัยโควิดเพ่ือชีวิตทีส่มบูรณ์

รองชนะเลิศ เด็กหญิงปิญาดา  ค าอู คนไทยยุคใหม ่รู้ภัยโควิด ละเลิก

อันดับ 1 นกัเรียนชมุชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ส่ิงเสพติด ป้องกันสักนิดชวิีตปลอดภัย

รองชนะเลิศ นายณัฐฐพฤทธ์ิ โคตรวงทอง เยาวชนรุ่นใหม ่ห่างไกลยาเสพติด

อันดับ 2 ครู โรงเรียนฉิมพลีมา อ.ภูเขียว ออกก าลังกายให้เป็นนิจ ใช้ชีวิต

แบบ New normal

รางวัลชมเชย นางสาวสุภาภรณ์  แฝดสุระ คนรุ่นใหม่ ก้าวพ้นการใชย้าเสพติด

อันดับ 1 ครู โรงเรียนบ้านดงเมย น าพาชาติและชวิีตผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19

รางวัลชมเชย นางอนุธิดา  สุวรรณรัตน์ งดเหล้า เลิกบุหร่ี ลดเส่ียง เล่ียงโควิด

อันดับ 2 ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ชวิีตปลอดภัย คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

รางวัลชมเชย นายดวงดี  ภารา โควิดเชื้อร้าย ท าลายเศรษฐกิจ

อันดับ 3 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนายม อ.บ้านแท่น ยาเสพติดพิษร้าย ท าลายสังคม
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กิจกรรมที่ 2  ประกวด คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ในหัวข้อ“ลด  เลิก  การสูบ
บุหรี่ และดื่มสุรา” 
     มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับประถมศึกษา  6  โรงเรียน 
จาก 10 โรงเรียน  ดังนี้ 

 
 

มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งสิ้น  3 
โรงเรียน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รางวัล โรงเรียน อ าเภอ

ระดับประถมศึกษา

ชนะเลิศ ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่น

รองชนะเลิศ อันดับ 1 บ้านพรมใต้พิทยาคาร ภูเขียว

รองชนะเลิศ อันดับ 2 หนองมะเกลือบ ารุงวิทย์ บ้านแท่น

ชมเชย อันดับ 1 บ้านโนนคูณ บ้านแท่น

ชมเชย อันดับ 2 บ้านนายม บ้านแท่น

ชมเชย อันดับ 3 ฉิมพลีมา ภูเขียว

รางวัล โรงเรียน อ าเภอ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ ชัยชุมพลวิทยา บ้านแท่น

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่น
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รางวัล โรงเรียน อ าเภอ

ระดับประถมศึกษา

ชนะเลิศ บ้านวังมว่ง เกษตรสมบูรณ์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 บ้านนายม บ้านแท่น

รองชนะเลิศ อันดับ 2 บ้านหนองขาม ภูเขียว

ชมเชย อันดับ 1 ฉิมพลีมา ภูเขียว

ชมเชย อันดับ 2 มว่งราษฎร์สามคัคี ภูเขียว

ชมเชย อันดับ 3 ชุมชนแท่นประจัน บ้านแท่น

กิจกรรมที่ 3  ประกวด คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ในหัวข้อ“คนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยา
เสพติด ในภาวะวิกฤตโควิด–19” 

มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับประถมศึกษา 6 โรงเรียน จาก 
9 โรงเรียน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งสิ้น      
3 โรงเรียน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัล โรงเรียน อ าเภอ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ แก้งคร้อ

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ไตรมติรพิทยา บ้านแท่น

รองชนะเลิศ อันดับ 2 บ้านโจดโนนข่า บ้านแท่น
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กิจกรรมที่  4 การออกแบบและจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
Electronics  (E-book) ด้านยาเสพติดและด้านความปลอดภัย 

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100  ของนักเรียนมีทักษะชีวิต เป็นนักเรียนที่มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
2. ร้อยละ 100  ของนัก เรียนมีภูมิคุ้ มกันต้ านภัยยาเสพติด                  

เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีจิตอาสากับสังคม ก่อให้เกิดความรัก 

ความสามัคคี  
4. ร้อยละ 100  โรงเรียนด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  ตรง

ตามตัวชี้วัด   
5. ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีภูมิคุ้มกัน มีทักษะชีวิตในสภาพ

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับตัวใน
อนาคต 

 

 งบประมาณที่ใช้  275,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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21. โครงการ  คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล 
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2564 

 งบประมาณ จ านวน  8,000 บาท(แปดพันบาทถ้วน) 

 กิจกรรม/การด าเนินงาน 
          กิจกรรมที่ 1  ขออนุมัติโครงการ 
          กิจกรรมที่ 2  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
          กิจกรรมที่ 3  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ 
          กิจกรรมที่ 4  ด าเนินการประเมิน 
          กิจกรรมที่ 5  สรุปผลการประเมินของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
          กิจกรรมที่ 6  พัฒนานักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับการ
คัดเลือกเพ่ือเข้ารับการประเมินระดับกลุ่มจังหวัด 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา 

ตอนปลายทุกสังกัดในจังหวัดชัยภูมิ 
          2. สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดชัยภูมิ   

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
          - การด าเนินงานประเมินนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานในจังหวัดชัยภูมิ เรี ยบร้อยและเป็นไปด้วย                       
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
1. การประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ยุติธรรมมีความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล  
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2. นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี และสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาดีเด่น ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ  

3. สถานศึกษามีความตื่นตัวในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

 งบประมาณที่ใช้  8,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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22. โครงการ กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วัน          
วาเลนไทน์ ประจ าปี 2564  

 งบประมาณ  จ านวน  5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

          กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น    
 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

- นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 262 โรงเรียน 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ชัยภูมิ เขต 2 ทุกโรงเรียน มีการรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์ 
ชัยภูมิ เขต 2 ทุกโรงเรียนมีการรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์     
วันวาเลนไทน์   

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจ ในการจัดท าสื่อ 

คลิปวีดีโอ และมีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือเป็นการรณรงค์ เฝ้าระวัง ส่งเสริม
สร้างสรรค ์ในวันวาเลนไทน์ประจ าปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 
 

 งบประมาณที่ใช้  5,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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23. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน 
การป้องกันภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

 งบประมาณ  จ านวน  15,000  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรม  ประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom ให้ความรู้ ความ- 
เข้าใจในการป้องกันภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงให้กับครู
ผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด จ านวน 262 คน      
ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ทุกรูปแบบ    

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
1. ครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 45 โรงเรียน 
2. นักเรียนทุกคนในสังกัด ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการป้องภัย 

คุกคามทุกรูปแบบ 
 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

1. ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยาย- 
โอกาสทางการศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ 
 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในการ
จัดการเรียนการสอน 
 3. นักเรียนในสังกัด  ได้รับความรู้ความเข้าใจภัยคุกคามทุกรูปแบบ
และสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบได้     

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
     1. ร้อยละ 100 ของครูโรงเรียนขยายโอการทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จ านวน                      
45 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจภัยคุกคามทุกรูปแบบ และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
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          2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจภัยคุกคามทุกรูปแบบ   

 งบประมาณที่ใช้  15,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
- ครูโรงเรียนขยายโอการทางการศึกษา 

จ านวน 45 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ และสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปขยายผลในการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน  

- ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ   
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24. โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบ (ปพ.3) 
ออนไลน์ 

 งบประมาณ  จ านวน  18,000  บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

          กิจกรรม   การอบรมให้ความรู้ ผ่านระบบ ZOOM 
 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

- อาจารย์โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 45 คน 
 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

-  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในการจัดท าปพ.3 ในระบบออนไลน์ 
 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 

- การจัดท า ปพ.3 ในระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 งบประมาณที่ใช้  18,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
- โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดท า ปพ.3  

ในระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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25. โครงการ พัฒนาสื่อและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  

ผ่านดาวเทียม NEW DLTV 
 งบประมาณ จ านวน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การสร้างเครือข่ายบริการเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษาให้กับครูและสถานศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 อบรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนที่จัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน NEW DLTV 
 กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริม วิธีปฏิบัติที่ดีในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
NEW DLTV 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
1. ได้รับการดูแลเรื่องซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ร้อยละ 100 
2. มีสื่อประกอบการเรียนการสอน NEW DLTV ร้อยละ 100 
3. ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานร้อยละ 100  

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษาในสังกัดในโครงการ NEW DLTV  
1. สามารถจัดกระบวนการเรียนให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูมีความรู้ ความช านาญในการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน 

ดาวเทียม 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้วิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน  

NEW DLTV 
 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 

1. มีเครือข่ายในการพัฒนาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ NEW DLTV ของ 
โรงเรียนในสังกัด  

2. มีรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน NEW DLTV อย่างเป็นระบบ 
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3. มีวิธีปฏิบัติที่ดี ในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ NEW DLTV และ
การใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด  

 งบประมาณที่ใช้  210,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
- มีเครือข่ายในการพัฒนาซ่อมบ ารุงอุปกรณ์      
  NEW DLTV ของโรงเรียนในสังกัด 

   - มีรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
     โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
     NEW DLTV อย่างเป็นระบบ 
   - มีวิธีปฏิบัติที่ดี ในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ   
     NEW DLTV  
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    งบประมาณที่ได้รับจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชัยภมูิ เขต 2 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ   ประเมินผลและนเิทศ
การศึกษา 

50,000 นายเชษฐา  พลธรรม 

    

2 นิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

150,000 นางสุพัตรา  อุตรนคร 

นางกิติมา   สมวงษา 
    

3 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ 
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 

50,000 นางสุพัตรา  อุตรนคร 

นางกิติมา   สมวงษา 
    

4 พัฒนาศักยภาพอ่านออก เขียนได้ 
ลายมือสวย  

50,000 นางกิติมา   สมวงษา 
นางเทียนทอง ประทีป
เมือง 

    

5 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 20,000 นายวาทิศ  สอนกอง 
    

6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้วชิา
ประวัติศาสตร ์

10,000 นายวาทิศ  สอนกอง 

    
 ยอดยกไป 330,000  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ยอดยกมา 330,000  

7 การเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับ
การประเมิน PISA 2022 

     20,000 น.ส.ดรุณี   อาจปร ุ

    

8 ส่งเสริมและพัฒนาการจดัการศึกษา
ปฐมวัย 

50,000 น.ส.จุฬาลักษณ์ ภูปัญญา 
น.ส.ศิริขวัญ   มีชัย 

    

9 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มคีวามต้องการพิเศษ 

50,000 นางเทียนทอง ประทีปเมือง 

น.ส.ณัฐฎ์ฎาพร บัวสระ 
    

10 ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐาน 

40,000 น.ส.กานต์กนิษฐ์ พรมไพร 

    
11 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะ

เต็มศึกษา STEM Education ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

10,000 น.ส.กานต์กนิษฐ์ พรมไพร 

    
12 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปี 2566-2570  
    100,000 น.ส.สุกญัญา  ธุนันทา 

    
 ยอดยกไป 600,000  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ยอดยกมา 600,000  

13 แสดงมุทิตาจติแก่ผูเ้กษียณอายุราชการ 

ประจ าปี พ.ศ.2564 

40,000 นางชชัรีพร โพนแพงพา 

    

14 มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 
ประจ าปี พ.ศ.2564 

8,000 นางชชัรีพร โพนแพงพา 

    

 รวมท้ังสิ้น 14 โครงการ เป็นเงินท้ังสิ้น 648,000  
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1. โครงการการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

 งบประมาณ จ านวน  50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

กิจกรรมที่  2 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศ
การศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 2 ครั้ง คือ 

     ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

     ครั้งที่ 2 วันที่ 5 สิงหาคม  2564  ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

กิจกรรมที่ 2 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศ
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2               
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม 
และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ 2564 
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กิจกรรมที่ 3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยน าข้อมูลผลการนิเทศมา
วิเคราะห์ สรุปผล และจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน เสนอ
ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 2 ครั้ง คือ 

      ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
                ครั้งที่ 2 วันที่ วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 
เตชะธัมโม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

กิจกรรมที่ 2  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศ
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2                  
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม 
และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ 2564   
ครบทุกแห่ง 

กิจกรรมที่ 3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   โดยน าข้อมูลผลการนิเทศมา
วิเคราะห์ สรุปผล และจัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน เสนอ
ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
           2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนปฏิบัติการและมีการ
รายงานตามแผนปฏิบัติการต่อผู้เกี่ยวข้อง 

 3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 

 งบประมาณที่ใช้  50,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
   -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเครือข่ายการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีความเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
              - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนปฏิบัติการ
และมีการรายงานตามแผนปฏิบัติการต่อผู้เกี่ยวข้อง 

    - สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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2. โครงการ  นิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   โดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐาน 

 งบประมาณ จ านวน  150,000 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  นิเทศเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  
2563(1-9 ธันวาคม 2563) 

กิจกรรมที่ 2  นิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (มกราคม-
กุมภาพันธ์ 2564) 

กิจกรรมที่ 3  นิเทศเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 

กิจกรรมที่ 4  สรุป รายงานผลการด าเนินงาน    

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
1. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความ- 

พร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564  โรงเรียน                 
ในสังกัด  262  โรง 
 2. ด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน โรงเรียนในสังกัด 262 โรง 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัด ได้รับการนิเทศ   ก ากับ  ติดตาม  ตรวจเยี่ยม 

การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ปีงบประมาณ 
2564 ครบทุกโรงเรียน 

2. โรงเรียนในสังกัด  ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามการยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครบทุกโรงเรียน 

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบาย และเป้าประสงค์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
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2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในโรงเรียน และในการทดสอบระดับชาติ 

 งบประมาณที่ใช้  150,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
   - โรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบาย และเป้าประสงค์ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   - โรงเรียนในสังกัดสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในโรงเรียน และในการทดสอบระดับชาติ 
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3.  โครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้จาก“ครูผู้สอน”   
เป็น “Coach” 

 งบประมาณ จ านวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรม  จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  จาก 
“ครูผู้สอน” เป็น“Coach”ผู้เข้าอบรม 282 คน เวลา 5 วัน อ าเภอละ 1วัน  

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
    - ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 

มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนจากครูผู้สอน เป็นโค้ช จ านวน 
262  โรงเรียน 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
    - ครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 

มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนจากครูผู้สอน เป็นโค้ชอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน 

การจัดการเรียนการสอนจากครูผู้สอน เป็นโค้ช 
2. ร้อยละ 80 ของครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

จากครูผู้สอนเป็นโค้ช  
3. ร้อยละ 100 ของครูได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้

จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”  

 งบประมาณที่ใช้  50,000 บาท   
 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 
 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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4.  โครงการ พัฒนาศักยภาพอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย 
 งบประมาณ จ านวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมครเูชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือเพ่ือคัดกรอง 
ด้านการอ่านการเขียนนักเรียนในสังกัด 

กิจกรรมที่ 2  ประกวดแข่งขันการคัดลายมือนักเรียน 
กิจกรรมที่ 3  จัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
กิจกรรมที่ 4  นิเทศ  ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 5  คัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศBest Practices 
กิจกรรมที่ 6  ประเมินและสรุปรายงานโครงการ 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
 1. ผู้บริหารตระหนักและมีความรับผิดชอบในการเร่งรัดนักเรียน 

อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวยและสื่อสารได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการจัดกิจกรรม           
การเรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย และสื่อสารได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
  3. นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวยตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียน           
ให้อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย และสื่อสารได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหารมีความตระหนักและมีความรับผิดชอบในการเร่งรัดให้ 

นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย และสื่อสารได้ 
  2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย และสื่อสารได้อย่าง                  
มีประสิทธิภาพ 
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 3. นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวยตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 4. มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ   มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ 

อ่านออก เขียนได้ ลายมื้อสวยและสื่อสารได้                   
 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 

1.  ผู้บริหารมีความตระหนักและมีความรับผิดชอบในการเร่งรัดให้ 
นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวยและสื่อสารได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ80  

2. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย และสื่อสารได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

3. นักเรียนนักเรียนอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวยตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้
อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย และสื่อสารได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

 งบประมาณที่ใช้  50,000 บาท   
 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 
 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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5.  โครงการ  ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 งบประมาณ จ านวน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรม  ด าเนินการประชุมชี้แจงแนวทางในการสร้างสื่อและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน์ 
แบบเข้มส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- ครู นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ชัยภูมิ เขต 2  จ านวน 262 โรงเรียน 
 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ มีทักษะภาษาอังกฤษ และผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

 2. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
(PEER Center) ทั้ง 5 ศูนย์มีศักยภาพในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนในเครือข่าย   

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ มีความรู้ความเข้าใจ

และสามารถ ในการสร้างสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน วิชา
ภาษาอังกฤษ 

 2. ร้อยละ 100 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทางเลือกท่ีหลากหลาย 
ในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

 งบประมาณที่ใช้  50,000 บาท   
 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 
 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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6.  โครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
 งบประมาณ จ านวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรม  ด าเนินการจัดกิจกรรมการประกวดสื่อ วิดีทัศน์ “แหล่ง
เรียนรู้ท้องถิ่นของเรา” 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 2 จ านวน 262 โรงเรียน 
 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

1. สถานศึกษาในสังกัด   ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น  ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ผู้บริหาร ครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา 
ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการในการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์
และเรื่องราวที่ เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
ตลอดจนสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมแก่สภาพ
และบริบทของแต่ละสถานศึกษา 

3. ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีเจตคติ
ที่ดีและมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง  

 ดัชนีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100  ของโรงเรียนในสังกัด ได้สนับสนุนและส่งเสริมให ้

นักเรียน ท ากิจกรรม ในการน าเสนอสื่อวีดีทัศน์ ที่เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้  ทาง
ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง 

2. ร้อยละ 100 ของครู นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
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กับแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นของตนเอง   

 งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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7.  โครงการการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA2022 
 งบประมาณ จ านวน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรม 1  ส ารวจข้อมูลโรงเรียนและจ านวนนักเรียน  
กิจกรรม 2  ประชุมคณะท างาน  
กิจกรรม 3  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
กิจกรรม 4  ด าเนินการอบรมออนไลน์ด าเนินการประชุมออนไลน์ 

1 วัน (flash Drive บรรจุข้อสอบให้ทุกโรงเรียน 45 อันๆ ละ 390 บาท) 
กิจกรรม 5  ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
กิจกรรม 6  วิเคราะห์ และสรุปรายงานผล 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้คอมพวิเตอร์  

ในการจดัท าข้อสอบของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จ านวน 135 คน   
 2. จัดท าส าเนาสื่อ(ตัวอย่างข้อสอบ PISA ส าหรับครู นักเรียน และ 
CD ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA)  ส าหรับโรงเรียนในสังกัด (Flash Drive) 
จ านวน  45  ชุด   

 3. ก ากับ และติดตามให้โรงเรียนใช้สื่อ (ตัวอย่างข้อสอบ PISA 
ส าหรับครู  นักเรียน  ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA)  และติดตามนักเรียนที่ 
เป็นกลุ่มตัวอย่างการสอบ   PISA  2022  ใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
ตามแนวทางการประเมิน PISA 2022 ทั้ง 3 ด้านการรู้เรื่อง คือ การรู้เรื่อง
การอ่าน การรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ การรับรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อย่างน้อย                     
2  ครั้ง  

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ

ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA และตระหนักถึงความส าคัญของผลการ
ประเมิน PISA ในระดับประเทศ 
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2. นักเรียนที่ เป็นกลุ่ มตัวอย่ างการสอบ PISA 2022 ใช้แบบ               
ฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 2022 ทั้ง 3 ด้านการ
รู้เรื่อง คือ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรับรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและครูผู้สอน  มีความรู้และเข้าใจ

เกี่ยวกับโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA  และตระหนักถึง
ความส าคัญของผลการประเมิน PISA ในระดับประเทศ  
          2. ร้อยละ 100 นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการสอบ  PISA  2022 
ใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA 2022 ทั้ง  3 
ด้านการรู้เรื่อง คือ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์  และการรับรู้
เรื่องวิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 งบประมาณที่ใช้  20,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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8. โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 งบประมาณ จ านวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรม 1  การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดประสบการณ์
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  

กิจกรรม 2  การพัฒนาการจัดประสบการณ์บูรณาการทักษะชีวิต
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- ครูปฐมวัยจากทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

ให้มีความรู้  ความเข้าใจและมีความสามารถในการจัดประสบการณ์บูรณา
การทักษะชีวิต ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

มีโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์  ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและการ
จัดประสบการณ์บูรณาการทักษะชีวิตระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือเป็น
แนวทางให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
  2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2               
มีคู่มือการจัดประสบการณ์บูรณาการทักษะชีวิต  ระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ 

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
     1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

มีโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและการ
จัดประสบการณ์บูรณาการทักษะชีวิตระดับการศึกษาปฐมวัย 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีคู่มือ
การจัดประสบการณ์บูรณาการทักษะชีวิต ระดับการศึกษาปฐมวัย ที่มี 
คุณภาพ คือ มีความสอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้และยอมรับได้ 
 งบประมาณที่ใช้  50,000 บาท   
 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 
 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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9. โครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

 งบประมาณ  จ านวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรวม  
ตามโครงสร้าง SEAT ออนไลน์ โดยจัดประชุมผู้บริหาร  จ านวน 262 คน          
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 
 กิจกรรมที่ 2  ประชุมการจัดท าข้อมูลในระบบสารสนเทศโรงเรียน
เรียนรวม(Special Education Technology : SET) ในวันที่ 22 มิถุนายน 
2564 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 554 คน 
 กิจกรรมที่ 3  อบรมหลักสูตรผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนการจัดท าข้อมูลในระบบสารสนเทศ
โรงเรียนเรียนรวม (Special Education Technology : SET) ในวันที่  19-
21 สิงหาคม 2564  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 190 คน  
 กิจกรรมที่ 4  ประชุมพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 
ผู้ เข้ าประชุมเป็น พ่ี เลี้ ยงเด็กพิการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จ านวน  20  คน 
 กิจกรรมที่  5  การขับเคลื่อนวิถีคุณภาพการจัดการศึกษาแบบ                   
เรียนรวม (อบรมการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยโปรแกรม 
Zoom)  ในวันที่  23  กันยายน  2564   ผู้เข้าอบรม  100  คน 
          กิจกรรมที่ 6  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ รายงาน 
รูปเล่มโครงการ 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม เป็นศูนย์บริการทางการศึกษา 

พิเศษ (ศูนย์ SSS) และโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สามารถด าเนินงาน
ตามโครงสร้าง SEAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
พัฒนานักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
          1. โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมและโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม 
มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบโครงสร้าง SEAT 
           2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
พัฒนานักเรียนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
          1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมและโรงเรียน
ทั่วไป จัดการเรียนรวม มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
ระบบโครงสร้าง  SEAT  
          2. ร้อยละ 100   ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้           
ความเข้าใจ และสามารถพัฒนานักเรียนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 งบประมาณที่ใช้  50,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
            - โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมและโรงเรียนทั่วไป 
จัดการเรียนรวม มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบ
โครงสร้าง SEAT  
            - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้           
ความเข้าใจ และสามารถพัฒนานักเรียนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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10. โครงการ  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 งบประมาณ จ านวน  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน   
กิจกรรมที่ 2 จัดท าเอกสารแนวทางส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
กิจกรรมที่ 3 สรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- ครูร้อยละ 100  ที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้ความเข้าใจและ 

สามารถท าวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น 
 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

  1. ครูที่ได้รับส่งเสริมสื่อมี  ความรู้  ความเข้าใจในการท าวิจัย                 
ในชั้นเรียน 
           2. ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีบุคลากรที่
ความรู้ความสามารถในการท าการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของครูได้รับเอกสารแนวทางส่งเสริมการท าวิจัย 

ในชั้นเรียนเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ร้อยละ 100 ของครูสามารถน าแนวทางการท าวิจัยในชั้นเรียน
และพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลแก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2           มี
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยในชั้นเรียนและสามารถพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน สามารถเป็นแบบอย่างและเผยแพร่ได้  
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 งบประมาณที่ใช้  40,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
    - ครูได้รับเอกสารแนวทางส่งเสริมการท าวิจัย 
ในชั้นเรียนเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
    - ครูสามารถน าแนวทางการท าวิจัยในชั้นเรียน
และพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลแก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
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11. โครงการ  ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM 
Education ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 งบประมาณ จ านวน  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน โรงเรียนศูนย์สะเต็ม 
ศึกษา 
 กิจกรรมที ่2  จัดสรรงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโครงการศูนย์สะเต็มศึกษา    

กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุป
และจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ          

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
1. มีการนิเทศ ติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการครบทุกโรงเรียน 
2. โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาด าเนินงานจัดอบรมครูผู้สอน 

ตามโครงการได้ครบร้อยละร้อย 
 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
มีบุคลากรแกนน าและโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาที่เป็นต้นแบบในการ
ด าเนินงานตามโครงการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในสังกัด
ต่อไป 
 2. ประสานงานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษา 
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 และเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน      

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
1. โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ 

จัดอบรมครูผู้สอนตามโครงการ และประสานงานความร่วมมือกับโรงเรียนใน
สังกัดเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในโรงเรียนได้อย่าง
มีคุณภาพ ร้อยละ 100   
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2. ร้อยละ 100 ของบุคลากรแกนน า และโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษา
ที่เป็นต้นแบบในการด าเนินงานตามโครงการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้กับ
โรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมโรงเรียนศูนย์              
สะเต็มศึกษา (โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่) และโรงเรียนในสังกัด 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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12. โครงการ  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566-2570 
 งบประมาณ จ านวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  จัดท าเครื่องมือส าหรับจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2566-2570) 

กิจกรรมที่ 2  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ.2566-
2570) 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษา 

ชัยภูมิ เขต 2 ร้อยละ 100 จัดท าโครงการ กิจกรรม ได้สอดคล้องกับ
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชีว้ัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2                       

มีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2                    
มีแผนพัฒนาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานและช่วยตรวจสอบความส าเร็จของเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทาง
น าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขส าหรับการพัฒนางานต่อไป 

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี  2566 -2570 เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นกรอบแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา 
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 งบประมาณที่ใช้  100,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
   - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

      ชัยภูมิ เขต 2 มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      ปี 2566-2570 เป็นกรอบในการด าเนินงาน 
      และขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา  
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13. โครงการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจ าปี พ.ศ.2564 
 งบประมาณ จ านวน  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  จัดท าทะเบียน เอกสาร วิดีทัศน์และรวบรวมข้อมูลผู้
เกษียณอายุราชการ 

กิจกรรมที่ 2  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดงานแสดง
มุทิตาจิต ประจ าปี 2563 

กิจกรรมที่ 3  ด าเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจ าปี 2564 
ผ่านโปรแกรม Zoom 

กิจกรรมที่ 4  สรุปรายงานผลโครงการ  
 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ     
จ านวน  151  คน 

2. ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ  จ านวน 3  คน  
3. คณะท างาน จ านวน 50 คน 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ าที่

เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติและประกาศเกียรติคุณ มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ข้าราชการและบุคคลทั่วไป 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงาน  ได้มีโอกาสพบปะและร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์  ความรู้  ความเชี่ยวชาญ เพ่ือน าไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
- ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ 



 

รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 112 

 

112 

ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ประกาศเกียรติคุณทุกคน มีความภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ข้าราชการและบุคคลทั่วไป 

 งบประมาณที่ใช้  40,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
    - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      และลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ  
      ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศ 
         เกียรติคุณทุกคน 
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14. โครงการ  มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ประจ าปี               
พ.ศ.2564 

 งบประมาณ จ านวน  8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมเพ่ือทบทวนคู่มือมาตรฐานส านักงานเขต- 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

กิจกรรมที่ 2  น าผลระดับคุณภาพมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรับรองการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปี พ.ศ.
2564 

กิจกรรมที่ 3  ประชุมชี้แจงคณะท างานที่ได้รับการแต่งตั้ง เพ่ือ-                 
รายงานตัวชี้วัดตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต 2                         
ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

- ประชุมคณะท างานที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง  จ านวน 35 คน  
 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

- บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
จ านวน  35  คน ที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถใช้เครื่องมือทางการบริหารจัดการตามภารกิจร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อคุณภาพการบริการจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
- ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้

เครื่องมือทางการบริหารจัดการตามภารกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่งผลต่อคุณภาพการบริการจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ร้อยละ 100  สามารถใช้เครื่องมือทางการบริหารจัดการตาม 
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ภารกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ส านักงานเขตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 
2  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและมีข้อมูล
ผลการด าเนินงานที่ถูกต้อง  ครบถ้วน และผลการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2564  มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
มากขึ้นไป 

 งบประมาณที่ใช้  8,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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งบเพิ่มประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม-
ศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

42,250 นางขนษิฐา ฐานสมบัติ 

    

2 จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

50,000 น.ส.สุกัญญา  ธนุันทา 

    
3 พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรเพื่อรับ 

รางวัลทรงคุณคา่   สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ประจ าปีการศึกษา 2563 

30,000 นางจิราภรณ์  เสตะ 

    

4 อบรมเทคโนโลยีดจิิทัล  เพื่อการศึกษา 
ส าหรับข้าราชการครูในสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 

26,000 นางศุภลักษณ์  ไปนาน 

    
 ยอดยกไป 148,250  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ยอดยกมา 148,250  
    

5 อบรมเทคโนโลยีดจิิทัล  เพื่อการศึกษา 
ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต2 

4,420 นางศุภลักษณ์  ไปนาน 

    

6 จัดตั้งงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2565 

13,000 นางธิดารัตน์  จิตรธร 

    

7 ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามญั              
ชั้นความรูช้ั้นสูง (A.T.C) 

30,000 นายจักรพันธ์ พวงสมบัต ิ

    

 รวมท้ังสิ้น 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 191,250  
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1. โครงการ  เสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การ-
ศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 งบประมาณ จ านวน  42,250 บาท (สี่หมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน) 

 กิจกรรม/การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1  เสนออนุมัติโครงการ 
กิจกรรมที่ 2  แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 3  ด าเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร  

สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

- บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 2  จ านวน 75 ราย เข้าศึกษาดูงาน มีก าหนด 1 วัน ในวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2563  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 จังหวัดสระบุรี 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

เขต 2  มีองค์ความรู้ ทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง วินัย ซื่อสัตย์อยู่อย่าง
พอเพียง  มีจิตสาธารณะ  ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรมในการด าเนินชีวิต
และต่อต้านการทุจริต 
          2. บุคลากรในสังกัดสามารถพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ
และสร้างเจตคติที่ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถน าความรู้ที่ได้รับ               
มาพัฒนาใช้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ 

 ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ 
1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ชัยภูมิ เขต 2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                2. บุคลากรมีความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่องาน 
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ที่รับผิดชอบต่อองค์กร 

 งบประมาณที่ใช้  42,250 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
    -  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  - บุคลากรมีความตระหนักและทัศนคติท่ีดีต่องาน 
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2. โครงการ  จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 งบประมาณ จ านวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)               
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมทบทวนการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กิจกรรมที่ 2  จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564   

กิจกรรมที่ 3  ติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 ร้อยละ 100  จัดท าโครงการ กิจกรรม 
ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีได้สอดคล้องกับนโยบาย                   
กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 จัดท าแผนปฏิบัติการ ได้ 
สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  

มีแผนปฏิบัติการประจ าปี    เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
มีแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบข้อผิดพลาด             
ในการปฏิบัติงานและช่วยตรวจสอบความส าเร็จของเป้าหมายเพ่ือเป็น
แนวทางน าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขส าหรับการพัฒนางานต่อไป 

3. สถานศึกษาในสังกัดจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี   สอดคล้อง 
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กับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 น าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

มีแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนา
การศึกษา  

 งบประมาณที่ใช้  50,000 บาท   
 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 
 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

   - สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี  
     เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อน 
     การบริหารจัดการศึกษา  
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3. โครงการ  พัฒนาหน่วยงานและบุคลากรเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจ าปีการศึกษา 2563 

 งบประมาณ จ านวน  30,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)               
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  ด าเนินการคัดเลือกตัวแทนในระดับ สพท. 
กิจกรรมที่ 2  ส่งผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก จ านวน 30 คน 

ไปยังระดับภาค 
 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

1. คัดเลือกหน่วยงาน  สถานศึกษา  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา    ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ารับการประเมิน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชาติ 
 2. ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้รับการ
คัดเลือกทุกระดับเพ่ือเผยแพร่ผลงาน ความดี ต่อสาธารณชนให้เป็นที่
ประจักษ์ 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร  

และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้เรียนและต่อสังคม 
 2. บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ 
รวมทั้งมีความประพฤติในการครองตน  ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่
ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม  
 3. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการและมีผลงานที่ประจักษ์ 
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 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้รับรางวัลจากการประกวดและ
คัดเลือกในระดับชาติ ดังนี้ 
              - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง        1   รางวัล 
              - รองชนะเลิศ ระดับเหรียญ                9   รางวัล 
                                                  รวม      10   รางวัล  
           2. หน่วยงาน สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อตนเอง ผู้เรียนและต่อสังคม 

 งบประมาณที่ใช้  30,000 บาท   
 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 
 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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4. โครงการ  อบรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับข้าราชการครู
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 งบประมาณ จ านวน 26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมคณะวิทยากร 
กิจกรรมที่ 2  จัดอบรมออนไลน์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                    

เพ่ือการศึกษา ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในและ          
ต่างสังกัด ในระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2564 
  กิจกรรมที่ 3  รายงานผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
          มีผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา 
ทั้งภายในและต่างสังกัด และมีผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 
          1. อบรมหลักสูตร Canva เพ่ือการศึกษา จ านวน 14,663 คน 
          2. อบรมหลักสูตร Live work sheets แบบฝึกหัดที่มีชีวิต จ านวน 
7,333  คน 
          3. อบรมหลักสูตรการสร้างแบบทดสอบด้วย Google forms 
จ านวน  9,400  คน 
 4. อบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ง่ายๆ ด้วย Google 
Site  จ านวน 7,357 คน 
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สรุปจ านวนผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
ระหว่างวันที ่16-18 กันยายน 2564 

หลักสูตร canva Live worksheet google form google site รวม 
 กลางออก 3,367 1,691 3,552 2,013 10,623 

ใต้ 2,878 1,257 1,602 1,523 7,260 
 เหนือ 2,575 1,542 498 1,123 5,738 
อีสาน 4,392 1,392 2,491 1,483 9,758 

ในสังกัด 1,451 1,451 1,257 1,215 5,374 
รวมทั้งสิ้น 14,663 7,333 9,400 7,357 38,753 

ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและต่างสังกัด มี
ความรู้ และความเข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน จัดท าสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ และสามารถใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้ 

 งบประมาณที่ใช้  26,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
    - ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ และสามารถ 
      ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้ 
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5. โครงการ  อบรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับบุคลากรใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 งบประมาณ จ านวน  4,420 บาท (สี่พันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  เตรียมการจัดท าโครงการ 
กิจกรรมที่ 2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
กิจกรรมที่ 3  รายงานผลการด าเนินงาน  

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 30 คน 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จ านวน 30 คน มีความรู้ และ

ความเข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ                    
มีทักษะความรู้และความช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 ดัชนีชีวั้ดความส าเร็จ 
- ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบอินโฟ 

กราฟิกอย่างง่าย และใช้ google from ในการปฏิบัติงานได้อย่าง              
มีประสิทธิภาพ 

 งบประมาณที่ใช้  4,420 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
   - ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบอินโฟ 

กราฟิกอย่างง่าย และใช้ google from ในการปฏิบัติงานได้อย่าง              
มีประสิทธิภาพ 
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5. โครงการ  จัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 งบประมาณ จ านวน  13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)               
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  เสนอแผนงานโครงการ เพ่ือขอนุมัติจากผู้บริหารใน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

กิจกรรมที่ 2  แจ้งหนังสือถึงโรงเรียน  จ านวน 217 โรงเรียน เพื่อ
ขอข้อมูลในการจัดตั้งงบประมาณ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 

กิจกรรมที่ 3  ประชุมชี้แจงการขอจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา
ในสังกัด  จ านวน 217 โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมจัดท าค าของบประมาณ 
ส่งภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563     

กิจกรรมที่ 4  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองค าขอตั้งงบประมาณ 
จ านวน 23 คน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- ผู้ปฎิบัติงานการจัดตั้งงบประมาณ  ส าหรับโรงเรียนปกติ จ านวน 

217  คน 
 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบการกรอกข้อมูล 
การจัดตั้งงบประมาณและการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2. ผู้เข้ารับการอบรม จัดท าค าของบประมาณท่ีถูกต้อง ครบถ้วน 
และสมบูรณ์ 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจระบบ 

การจัดตั้งงบประมาณ 
 2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม ได้จัดตั้งงบประมาณใน
ระบบที่ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
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 งบประมาณที่ใช้  13,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
    - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจระบบ 
      การจัดตั้งงบประมาณ 
    - ผู้เข้ารับการอบรม ได้จัดตั้งงบประมาณในระบบ  
      ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
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6. โครงการ  ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) 
 งบประมาณ จ านวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)               
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

          กิจกรรม   ด าเนินการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญข้ันความรู้
ชั้นสูง (A.T.C) ระยะเวลา จ านวน 7 วัน  ตั้งแต่วันที่ 10-16 ธันวาคม 2563 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
- จัดฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ให้กับ 

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2  จ านวน  80 คน 
 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

- ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้
ชั้นสูง มีทักษะความรู้ ความสามารถทางวิชาลูกเสือได้ประสบการณ์เพ่ือไป
พัฒนาการฝึกอบรม การบริหารงานลูกเสือในกลุ่มและกองลูกเสือสามัญใน
โรงเรียนของตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
- ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจทักษะ

ทางลูกเสือสามัญถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 งบประมาณที่ใช้  30,000 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
   - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจทักษะ

ทางลูกเสือสามัญถูกต้อง และสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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งบประมาณที่ได้รับจาก สสวท. 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ

พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

50,500 น.ส.กานต์กนิษฐ์ พรมไพร 

 รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 50,500  
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1. โครงการ  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 งบประมาณ จ านวน  50,500 บาท (ห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
 กิจกรรม/การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1  จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือก 
นักเรียนฯ และโรงเรียนทุกแห่งในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 

กิจกรรมที่ 2  จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการสอบ 
คัดเลือกฯ  และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการสอบ
คัดเลือกฯ ประสานงานโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์สอบและกรรมการจัดสอบฯ 

กิจกรรมที่  3  จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
(รอบที่ 1)  และประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนฯ รอบท่ี 1  

กิจกรรมที่ 4  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

- นักเรียนทุกสังกัดที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในปี 
การศึกษา 2563  จ านวนมากกว่า 200 คน  เข้าร่วมการสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนที่มีความสนใจด้านการเรียนวิทยาศาสตร์และ 

คณิตศาสตร์มีความสามารถมากยิ่งขึ้น 
 ดัชนีวัดความส าเร็จ 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
ในปีการศึกษา 2563 จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน ที่สมัครเข้ารับการสอบ
คัดเลือกเพ่ือพัฒนามีความรู้ความสามารถด้านการเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
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 งบประมาณที่ใช้  50,500 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
     - นักเรียนที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
      เพ่ือพัฒนา มีความรู้ความสามารถด้านการเรียน 
      วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากยิ่งข้ึน 
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     เงินนอกงบประมาณ 
งบประมาณจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 การทดสอบทางการศึกษรระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564 

111,806.67 น.ส.ดรุณี  อาจปร ุ

    

2 การทดสอบทางการศึกษรระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2564 

726,720 น.ส.ดรุณี  อาจปร ุ

 รวมท้ังสิ้น 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 838,526.67  
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1. โครงการ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

 งบประมาณ จ านวน  111,806.67 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่ง
พันแปดร้อยหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) 

 กิจกรรม/การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
กิจกรรมที่ 2  แต่งตั้งคณะท างานการด าเนินการทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ 
กิจกรรมที่ 3  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับศูนย์สอบ 
กิจกรรมที่ 4  ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
กิจกรรมที่ 5. ประชุมคณะท างานระดับศูนย์สอบและ

คณะกรรมการระดับสนามสอบ  
กิจกรรมที่ 6. ด าเนินการทดสอบตามก าหนด 
กิจกรรมที่ 7  จัดส่งเอกสาร   รายงานผลการทดสอบต่อสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
กิจกรรมที่ 8. รายงานผลการทดสอบต่อโรงเรียน และหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ทุกคน  ได้รับการทดสอบวัด
ความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ทุกคน ได้รับการทดสอบวัดความรู้ทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
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 ดัชนีวัดความส าเร็จ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ทุกคน ได้รับการทดสอบวัด 
ความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 
 งบประมาณที่ใช้  111,806.67 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
    - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัด 
       ทุกคน ได้รับการทดสอบวัดความรู้ 
      ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
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2. โครงการ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

 งบประมาณ จ านวน  726,720 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพัน 
เจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

 กิจกรรม/การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
กิจกรรมที่ 2  แต่งตั้งคณะท างานการด าเนินการทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับศูนย์สอบ 
กิจกรรมที่ 3  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับศูนย์สอบ 
กิจกรรมที่ 4  ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
กิ จ ก ร ร มที่  5. ป ร ะชุ ม คณะท า ง า น ร ะดั บ ศู น ย์ ส อบแล ะ

คณะกรรมการระดับสนามสอบ  
กิจกรรมที่ 6. ด าเนินการทดสอบตามก าหนด 
กิจกรรมที่ 7  จัดส่งเอกสาร   รายงานผลการทดสอบต่อสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
กิจกรรมที่ 8. รายงานผลการทดสอบต่อโรงเรียน และหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ทุกคน ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    

ทุกคน  ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนมีข้อมูลส าหรับด าเนินการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐาน 
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การศึกษา 
          2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน
พัฒนาการศึกษาและบริการหน่วยงานอื่น 

 ดัชนีวัดความส าเร็จ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการ 

ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564            
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

 งบประมาณที่ใช้  726,720 บาท   

 ปัญหา อุปสรรค  - ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะ   - ไม่มี 

 ผลสัมฤทธิ์   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
    - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ผ่านการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
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วิดีโอภาพกิจกรรม 
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชยัภมิู เขต 2 
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                             https://youtu.be/RATQyHDpJL8 
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คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
1. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
2. น.ส.จลุนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
3. นายวิจิตร นารอง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
4. นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

คณะท างาน/รวบรวม/จัดพิมพ์/รูปเล่ม 
1. นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย     ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
2. น.ส.อรวรรณ แซ่โอ้ว       นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
3. น.ส.สุกัญญา ธุนันทา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. นายวรรณพล เหมือนพันธุ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นางธิดารัตน์  จิตรธร        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
7. นายพิสุทธิ์     บุญชุบ       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8. นางรุ่งทิพย์ เวียงชัยภูมิ    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ออกแบบปก 
นางธิดารัตน์  จิตรธร            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 


