
การพัฒนา ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.1 ความเป็นมา  

                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่อยู่ในส่วนภูมิภาค 
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูม ิ ดังนี้ 

                  1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง กับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการ ของท้องถิ่น  
                  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ของสถานศึกษา และหน่วยงาน  ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
                  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                  4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  การจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                  7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน  อ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                 9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่  การศึกษา                     
                10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา  
                11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชน และ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
               12.ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ่ื น  เกี่ ย ว กั บ กิ จ ก ารภ าย ใน เขต พ้ื น ที่ ก ารศึ ก ษ าที่ มิ ได้ ร ะบุ ให้ เป็ น ห น้ าที่                              
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ              

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน 
        1.2.1 จำนวนโรงเรียนในสังกัด จำแนกตามขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ ขนาดโรงเรียน จำนวนโรงเรียน หมายเหตุ 

1 นักเรียนตั้งแต่ 1 – 500 คน (ขนาดเล็ก) 18  

2 นักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499 คน (ขนาดกลาง) 13  

3 นักเรียนตั้งแต่ 1,500 – 2,499 (ขนาดใหญ)่ 1  

4 นักเรียนตั้งแต่ 2,500 ขึ้นไป (ขนาดใหญ่พิเศษ) 5  

                                รวม 37  

 
 



 1.2.2 จำนวนนักเรียนในสังกัด (ปีการศึกษา 2564) 

ที ่ ระดับชั้น จำนวนนักเรียน หมายเหตุ 

1 มัธยมศึกษาตอนต้น 17,419  

2 มัธยมศึกษาตอนปลาย 14,241  

รวม 31,660  
 
1.2.3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด 
ประเภท จำนวน (คน) ประเภท จำนวน (คน) 

ผู้อำนวยการ สพท. 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 34 
รองผู้อำนวยการ สพท. 3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 47 
ศึกษานิเทศก์ 16 คร ู 1,800 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 35 ลูกจ้างประจำ 47 
ลูกจ้างประจำ 1 พนักงานราชการ 149 
ลูกจ้างชั่วคราว 3 ลูกจ้างชั่วคราว 104 

รวม  รวม  
 

1.3 การ วิ เค ราะห์ สภ าพ แวดล้ อม ใน การพั ฒ น าครู แ ล ะบุ ค ล ากรท างการศึ กษ าของสำนั ก งาน เขต                             
พื้นที่การศึกษา 

      ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

จุดแข็ง : Strength จุดออ่น : Weakness 
1. เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาและสถาบัน ทางวิชาการ    
    จำนวนมากทุกระดับการศึกษา หลายสาขา  
2. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ด้านศาสนา/ 
   ศิลปวัฒนธรรม/ เทคโนโลยี  
3. มีสถานศึกษากระจายอย่างทั่วถึง  
4. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการ                              
จัดการศึกษา/ด้านศิลปวัฒนธรรม/ ปราชญ์ชาวบ้าน  
5. มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัด การศึกษา และ   
    ระบบโครงข่ายเทคโนโลยี กระจายอย่างทั่วถึง 

1. ผู้บริหารสถานบางส่วนขาดภาวะผู้นำทางวิชาการและ  
    ความรู้การจัดการศึกษาสำาหรับ เด็กพิการ  
2. สถานศึกษาส่วนใหญ่มีครูผู้สอนไม่ตรงวิชาเอก และขาด 
   ความรู้ความเข้าด้านการศึกษาพิเศษ  
3. ขาดการประสานงานอย่างเป็นระบบระหว่าง หน่วยงาน 
    ทางการศึกษา  
4. เป้าหมายในการเรียนของผู้เรียนยังไม่ชัดเจน  
5. การผลิตผู้เรียนสายอาชีพไม่สอดคล้องกับความ 
ต้องการ 
   ของตลาดแรงงาน  
6. นักเรียนบางส่วนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง  
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ อยู่ใน   
   ระดับปานกลาง  
8. ผู้ เรียนบางส่วนมีความรู้ความสามารถและ  ทักษะ   
    พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตไม่เป็นไปตาม คุณลักษณะอัน   
     พึงประสงค์  



9. การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การบริหารจัด 
   การศึกษาไม่ครอบคลุม ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน  
10. ผู้ปกครองมีค่านิยมในการให้บุตรหลานเรียน ต่อสาย 
     สามัญมากกว่าสายอาชีพและมีความ คาดหวังด้าน 
     การศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความ ถนัดความสามารถ 
     และศักยภาพของผู้เรียน 
11. ผู้ที่จบการศึกษาไม่มีคุณภาพตามความ คาดหวังของ 
     สังคม  
12. การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนถึงคุณภาพ  ของ 
      ผู้เรียนอย่างแท้จริง  
13. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

 
1.4 จุดเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 

วิสัยทัศน์ 
สร้างคนดี มีปัญญา พ่ึงพาตนเอง  

พันธกิจ 
          1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร คุณลักษณะ   
ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่หลักสูตรสถานศึกษา
ตามความต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ผ่านแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก และการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนา ผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ให้มากขึ้น 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
เหตุผลเป็นขั้นตอน 

5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา 

 
ค่านิยมองค์กร 

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด" 
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