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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.2 แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประเมินคุณภาพภายใน 1. เพื่อดําเนินการ เปาหมายเชิงคณุภาพ 150,000      ร.ร. ในสงักัดอบจ.ชย. สถานศึกษานําผล กองการศกึษา

สถานศึกษา ของสถานศึกษา ประเมินคุณภาพภายใน 1.สถานศึกษาในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ไดรับการประเมิน การประเมินไปใช

ในสงักัดองคการบริหารสวน สถานศึกษาในสงักัด ไดรับการประเมินคุณภาพภายใน คุณภาพภายในครบ ในการพัฒนาคุณภาพ

จังหวัดชัยภูมิ ประจําป 2560 องคการบริหาร สถานศกึษาอยางเปนระบบ ทั้ง 26 แหง การศึกษาอยาง

สวนจังหวัดชัยภูมิ 2. อบจ.ชัยภูมิ สามารถสรุปผลการประเมิน ตอเน่ืองเปนระบบ

2. เพื่อจัดประชุมเชิง คุณภาพภายในสถานศึกษาไดถูกตอง 

ปฏิบัติการ ครบถวนสมบูรณ พรอมเผยแพรหนวยงาน

สรุปและวิเคราะหผล ท่ีเกี่ยวของ

การประเมิน เปาหมายเชิงปริมาณ

คุณภาพภายใน 1.ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา รวม 11 วัน

2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 วัน 

1 คืน รวมผูเขาประชุมทั้งสิ้น 113 คน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ
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2 โครงการพัฒนาการจัดทําแผน 1.เพื่อฝกอบรมครู ใหมี เปาหมายเชิงปริมาณ 100,000 1.ครูในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ 1.ครูมีความรูความ

พัฒนาการศกึษาของโรงเรียน ความรูเกี่ยวกับการจัด 1.ครูในโรงเรียนสังกัดองคการบริหาร มีหนาที่ในการจัดทําแผน สามารถในการจัดทํา

ในสงักัดองคการบริหารสวน ทําแผนพัฒนาการศกึษา สวนจังหวัดชัยภูมิ ที่มีหนาที่ในการ ไดเขารวมโครงการไมนอย แผนพัฒนาการศกึษา

จังหวัดชัยภูมิ 2.เพื่อสงใหสถานศึกษา จัดทําแผน จํานวน 100 คน กวารอยละ 80 2.สถานศึกษาไดรับ

เขาประกวดแผนพัฒนา 2.สถานศึกษาในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ 2.สถานศึกษาเขาประกวด รางวัลแผนดีเดน

การศึกษาดีเดน จํานวน 26 โรงเรียน แผนดีเดนไดรับรางวัล ระดับเหรียญทอง

3.เพื่อพัฒนาใหโรงเรียน เปาหมายเชิงคณุภาพ เหรียญทองไมนอยกวา 

สามารถจัดทําแผนการบริหาร 1.ครูมีความรูในการจัดทําแผนสามารถทํา 10 สถานศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน แผนไดอยางถูกตองตามระเบียบ

ในการพัฒนาทองถิ่น 2.โรงเรียนใชแผนเปนเครื่องมือใน

การแกไขปญหาและตอบสนอง

ความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของ
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3 โครงการอบรมการพัฒนาหลัก 1. เพื่อจัดอบรมการพัฒนา เปาหมายเชิงคณุภาพ 200,000 รอยละ 80 ของครู มีสื่อ สถานศกึษาสังกัด กองการศกึษา

สูตรสถานศึกษาของสถานศกึษา หลักสูตรสถานศกึษาของ ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นวัตกรรมท่ีใชในการ อบจ.ชย.สามารถนํา

ในสงักัดองคการบริหารสวน สถานศึกษาในสงักัดองคการ สามารถนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในการ จัดการเรียนการสอน หลักสูตรไปใชในการ

จังหวัดชัยภูมิ ประจําป 2560 บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ จัดการเรียนการสอนใหถูกตองตามกระบวน สอดคลองกับตัวชี้วัด จัดการเรียนการสอน

ไปใชในการเรียนการสอน การ และสังเคราะหการนําสื่อนวัตกรรม และมาตรฐาน ไดถูกตองสอดคลอง

2. เพื่อวิเคราะหและ มาใชในการจัดการเรียนการสอนไดสอด กับตัวชี้วัดและมาตร

สังเคราะหการนําสื่อ คลองกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู ฐานการเรียนรู

นวัตกรรมมาใชในการ เปาหมายเชิงปริมาณ

จัดการเรียนการสอน ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด สังกัด อบจ.ชัยภูมิ จํานวน 150 คน

และมาตรฐานการเรียนรู
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4 โครงการสงเสริมศกัยภาพการ เพ่ือสงเสริมศกัยภาพ เปาหมายเชิงปริมาณ 13,497,800 โรงเรียนในสังกัดองคการ 1.สถานศกึษามีการจัด กองการศึกษา

จัดการศกึษาโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาการจัดการศึกษา สนับสนุนคาใชจายการบริหาร ป 2559 บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ การเรยีนการสอนสอด

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ของโรงเรียนในทองถิ่นตาม สถานศึกษาใหกับโรงเรียนในสังกัด (13,497,800) ไดรับการสงเสริมศกัยภาพ คลองกับหลักสูตรความ

แนวทางการจัดสรรงบ อบจ.ชัยภูมิ จํานวน 26 โรงเรียน เชน (งบกรมสง การจัดการศกึษาและ ตองการของผูเรียน

ประมาณของกรมสงเสริม - คาใชจายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา เสริมการปก พัฒนาการจัดการศึกษา 2.ผูเรียนมีความรู

การปกครองทองถิ่นและ - คาใชจายอินเตอรเน็ตในโรงเรียน  ครองทองถิ่น) ไมนอยกวารอยละ 80 และทักษะที่จําเปน

ตามนโยบายองคการบริหาร - คาใชจายในการการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน ตามหลักสูตร

สวนจังหวัดชัยภูมิ - คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 3.สถานศกึษามีมาตร

- คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของ ฐานเปนที่พึงพอใจและ

โรงเรียนในสังกัด อปท. ยอมรบัโดยผูปกครอง

- คาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง และชุมชนมีสวนรวม

สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศกึษาดีเดน ในการพัฒนาการศึกษา
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- คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติด

ในสถานศึกษา

- คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน

ในสถานศึกษา อปท.

- คาใชจายเพ่ือสงเสริมศกัยภาพการจัดการ

ศึกษาของทองถิ่นตามแนวทางการจัดสรร

งบประมาณของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น

เปาหมายเชิงคุณภาพ

โรงเรียนจัดการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ไดรับการยอมรับจากผูปกครองและชุมชน
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5 โครงการสงเสริมศกัยภาพ เพ่ือใหบริการชวยเหลือเด็ก เปาหมายเชิงคณุภาพ 6,958,500 โรงเรียนในสังกัดองคการ นักเรียนระดับชั้นมัธยม กองการศกึษา

การจัดการศกึษาของทองถิ่น นักเรียนที่ขาดแคลนของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ ป 2559 บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ศึกษาตอนตนของ

(คาปจจัยพ้ืนฐานสาํหรับ โรงเรียนอยางท่ัวถึงทุกคน โรงเรียนในสงักัดองคการบริหารสวนจังหวัด (6,958,500) ไดรับการสงเสริมศกัยภาพ โรงเรียนในสัดกัด

นักเรียนยากจน) และเปนการสนับสนุนการ ชัยภูมิจํานวน 26 โรงเรียนที่ขาดแคลนทุกคน (งบกรมสง การจัดการศกึษาของ องคการบริหารสวน

พัฒนาการศกึษาของโรงเรียน ไดรับการชวยเหลืออยางท่ัวถึงและเพียงพอ เสริมการปก ทองถิ่น (คาปจจัยพ้ืนฐาน จังหวัดชัยภูมิ จํานวน

เปาหมายเชิงปริมาณ ครองทองถิ่น) สําหรับนักเรียนยากจน) 26 โรงเรียน ที่ขาด

จํานวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เตม็ 100 % แคลนทุกคนไดรับ

ของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน การชวยเหลืออยางท่ัว

จังหวัดชัยภูมิ ที่ไดรับการสนับสนุนคาใชจาย ถึงและพอเพียง

ในการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน ประจําปการศึกษา 2559

จํานวนท้ังสิ้น 26 โรงเรียน
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

6 โครงการสงเสริมสนับสนุน เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมี เปาหมายเชิงปริมาณ 81,002,084 นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 1.นักเรียนที่มีความรู กองการศึกษา

 คาใชจายในการจัดการศกึษา ความพรอมที่จะไดรับการ เพ่ือสนับสนุนเปนคาใชจายในการ ป 2559 องคการบริหารสวนจังหวัดความสามารถทักษะ

ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ ศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล จัดการศกึษาตั้งแตระดับอนุบาล (81,002,084) ชัยภูมิ ทั้ง 26 โรงเรียน การเรียนรูตลอดชีวิต 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จนจบการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (งบกรมสง มีความรู ความสามารถ มีสติรูทัน มีปญหารู 

ในสงักัดองคการบริหารสวน  ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ไดแก เสริมการปก ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตคิดมีสมรรถนะและมี

จังหวัดชัยภูมิ โดยการบริหารจัดการ  -คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ครองทองถิ่น) และไดรับโอกาสในการ คุณธรรมรับผิดชอบ

อยางมีประสิทธิภาพ  -คาหนังสือเรียน สนับสนุนคาใชจายในการ ตอครอบครัว

 -คาเครื่องอุปกรณการเรียน จัดการศึกษาตั้งแตระดับ ประเทศชาติ และเปน

 -คาเครื่องแบบนักเรียน อนุบาลจนจบการศึกษา พลเมืองดขีองโลก

 -คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ขั้นพื้นฐาน คิดเปน

รอยละ 100
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(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
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เปาหมายเชิงคุณภาพ 2.นักเรียนไดรับโอกาส

นักเรียนมีความรู ความสามารถ สนับสนนุ คาใชจาย

ทักษะ และคุณลักษณะตามจัดเนน ในการจัดการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับ ตั้งแตระดับอนุบาล

โดยเนนการเสริมสรางความคิด อนุบาลจนจบการ

สรางสรรคผานกระบวนการเรียนรู ศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผานกระบวนการเรียนรูการใชสื่อ 3.ผูปกครองมีความ

อุปกรณการเรียนและกิจกรรม พึงพอใจท่ีไดรับบริการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน การจัดการศึกษาตั้ง

แตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.นักเรียน ผูปกครอง
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คณะกรรมการภาคี

4 ฝาย และคณะ

กรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในขั้นตอน

ตางๆ มีสวนรวมใน

การติดตามกํากับให

การดําเนินกงานตาม

โครงการสนับสนุนคา

ใชจาย ในการจัดการ

ศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศกึษา

ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา   
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7 โครงการมหกรรมการ 1. เพื่อจัดประกวด เปาหมายเชิงคุณภาพ 800,000 นักเรียนและครู 1.ครูและนักเรียน กองการศกึษา

แขงขันทักษะทางวิชาการ แขงขันทักษะทางวิชาการ 1.นักเรียนและครู สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ไดเปนตัวแทนระดับภาค สังกัด อบจ.ชย

สถานศึกษาสังกัดองคการ คดัเลือกนักเรียนและครู ไดรับการสงเสริมและพัฒนา ไมนอยกวา 14 รายการ ไดรับการพัฒนา

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เปนตัวแทนอบจ.ชย. ศักยภาพดานความรูความสามารถ ศักยภาพดานความรู

ประจําป 2560 2. เพื่อสงนักเรียนและครู ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค ความสามารถ ทักษะ

ตัวแทนอบจ.ชย. เขารวม 2.คุณภาพการศกึษา สถานศกึษาสังกัด และคุณลักษณะอัน

งานมหกรรมการจัดการ อบจ.ชัยภูมิ เปนท่ียอมรับของบุคคลทั่วไป พึงประสงค

ศึกษาทองถิ่น ระดับภาค 3.ครูและนักเรียน สามารถสรางชื่อเสยีงใหกับ 2.ครูและนักเรียน

3. เพื่อสงเสริม พัฒนา สถานศึกษาและอบจ.ชัยภูมิ ทั้งในระดับ สามารถสรางชื่อ

และยกระดับสถานศึกษา จังหวัดและระดับภาค เสียงใหกับสถานศกึษา

สังกัดองคการบริหารสวน เปาหมายเชิงปริมาณ และอบจ.ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ 1.ผูบริหาร ครูและนักเรียนสังกัด อบจ.ชัยภูมิ ทั้งในระดับภาค
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4. เพื่อประชาสัมพันธ จํานวน 2,000 คน ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 3.คุณภาพการศกึษา

เผยแพรผลงานดานการจัด ดานความรูความสามารถ ทักษะและ สถานศึกษาสังกัด

อบจ.ชย.ผานการจัด คุณลักษณะอันพึงประสงค อบจ.ชัยภูมิ เปนท่ี

นิทรรศการแสดงผลงานทาง 2.คัดเลือกนักเรียนและครู เปนตัวแทน ยอมรับของบุคคล

วิชาการ อบจ.ชัยภูมิ จํานวน 59 รายการจาก 8 กลุม ท่ัวไป

สาระการเรียนรู ไดแก คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพลศึกษา การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ

3.เขารวมจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง

วิชาการ จํานวน 3 บูธ (ขนาด 3x2)
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แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
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งบประมาณและท่ีผานมา

8 โครงการสนับสนุนและสงเสริม 1. เพื่อสงผูบริหาร ครู เปาหมายเชิงคณุภาพ 700,000 นักเรียน และครู ผูบริหาร ครู นักเรียน กองการศึกษา

ผูบริหาร ครู นักเรียน นักเรียน และบุคลากรสังกัด ผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรสังกัด ไดรับรางวัล และบุคลากรสังกัด

และบุคลากรสังกัด อบจ.ชย. อบจ.ชย. เขารวมแขงขัน อบจ.ชัยภูมิ ไดรับการสงเสริมและพัฒนา ไมนอยกวา 5 รายการ อบจ.ชย. ไดรับการ

เขารวมงานมหกรรมการจัด ทักษะทางวิชาการ และจัด ศักยภาพดานความรูความสามารถทักษะ พัฒนาศักยภาพดาน

การศึกษาทองถิ่น นิทรรศการแสดงผลงานทาง  และคุณลักษณะอันพึงประสงค และสามารถ ความรูความสามารถ 

ระดับประเทศ วิชาการ ในงานมหกรรมการ สรางชื่อเสียงใหกับสถานศกึษาและ ทักษะและคุณลักษณะ

จัดการศกึษาทองถิ่น ระดับ อบจ.ชัยภูมิ ในระดับประเทศ อันพึงประสงค 

ประเทศ ประจําป 2560 เปาหมายเชิงปริมาณ และสรางชื่อเสียง

2. เพื่อเผยแพรผลงานดาน ผูบริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรสังกัด ในระดับประเทศ

การจัดการศกึษาของ อบจ.ชัยภูมิ จํานวน 172 คน ไดรับการ

อบจ.ชย. พัฒนาศักยภาพดานความรู ความสามารถ 

ทักษะและคณุลักษณะอันพึงประสงค
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9 โครงการแขงขันคนเกง 1.เพื่อสอบแขงขันคกัเลอืก เปาหมายเชิงคณุภาพ 300,000 จํานวนรางวัล 1.ครูและนักเรียน กองการศกึษา

ในร.ร.สังกัดอบจ.ชย. นักเรียนคนเกง ตัวแทน ผูเรียนและครู ตื่นตัวในการ ที่ไดรับไมนอยกวา ตัวแทน อบจ.ชัยภูมิ

ประจําป 2560 อบจ.ชัยภูมิ ปรับปรุงการเรียนการสอน 2 รางวัล สามารถสรางชื่อเสยีง

2.เพื่อเขาคายอบรมพัฒนา กลุมสาระการเรียนรูท่ีเปนพ้ืนฐาน ใหกับโรงเรียน 

ความรูนักเรียนพรอมครู สําคัญท่ีผูเรียนตองเรียนรู วงศตระกูล และ

ผูควบคุม ที่มีคะแนนสูง ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อบจ.ชัยภูมิ ใน

สุดลําดับที่ 1-10 เปาหมายเชิงปริมาณ ระดับประเทศ

3.เพื่อสงนักเรียนและครู 1.สอบแขงขันนักเรียนระดับชั้น 2.ครูและนักเรียน

ตัวแทนอบจ.ชัยภูมิ เขา ม.2 สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ใน 5 สังกัด อบจ.ชัยภูมิ

รวมสอบแขงขันโครงการ กลุมสาระการเรียนรู คือ มีความกระตือรือรน

แขงขันคนเกงในโรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร ในการคนควาหา

ทองถิ่น ประจําปการ วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา ความรู เพ่ือพัฒนา
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ศึกษา 2559 ในระดับ และวัฒนธรรม และภาษาตางประเทศ การศกึษาใหกาวหนา

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทุกคนจาก 26 โรงเรียน ยิ่งข้ึนและมีโอกาส

4.เพื่อกระตุนใหครูและ รวม 2,500 คน แสดงความสามารถ

นักเรียนมีความตื่นตัว 2.เขาคายอบรมพัฒนาความรูนักเรียนพรอม เพ่ือยกระดับคุณภาพ

ในการคนควาหาความ ครูผูควบคุม ที่มีผลสอบลําดับที่ 1 ถึง 10 ใน และมาตรฐานการ

รู รวมทั้งมีโอกาสแสดง 5 กลุมสาระการเรียนรู รวม 50 คน ศึกษา

ความสามารถเพ่ือยก พรอมเจาหนาที่ 7 คนรวมท้ังสิ้น 57 คน 3.การจัดการศกึษา

ระดับคุณภาพและ 3.สงนักเรียน ครู และผูประสานงาน ตัวแทน ของอบจ.ชัยภูมิ

มาตรฐานการศกึษา อบจ.ชัยภูมิ ใน 5 กลุมสาระการเรียนรูๆ เปนที่ยอมรับของ

ในโรงเรียนสังกัด ละ 3 คน รวม 15 คน เขารวมสอบแขงขันใน ชุมชน และหนวยงาน

อบจ.ชัยภูมิ โครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น ที่เกี่ยวของ

ประจําป 2560 ระดับประเทศ
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10 โครงการบริหารโรงเรียนกีฬา 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ เปาหมายเชิงปริมาณ 1,500,000 โรงเรียนกีฬาองคการ 1.โรงเรียนกุดนํ้าใส

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ชีวิตดานการศึกษาและ โรงเรียนกีฬาองคการบริหารสวน บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ใสพิทยาคมเปน

(โรงเรียนกุดนํ้าใสพิทยาคม) การกีฬาของเดก็และ จังหวัดชัยภูมิ ไดรับการสนับสนุน ไดรับการสนับสนุนและ โรงเรียนที่จัดการศึกษา

เยาวชนในทองถิ่นตาม และพัฒนากีฬา จํานวน 1 แหง พัฒนากีฬา จํานวน 1 แหง เนนความสามารถ

หลักสูตรการศึกษาขั้น เปาหมายเชิงคุณภาพ พิเศษดานกีฬา

พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 โดย 1.พัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบ ควบคูกับการจัดการ

จัดการศกึษาในรูปแบบ ของโรงเรียนกีฬาทางการกีฬามาใช ศกึษาขั้นพื้นฐานตาม

ของโรงเรียนกีฬา 2.พัฒนากีฬาและกีฬาอาชีพสูความ หลักสูตรการศกึษา

2.เพื่อพัฒนากีฬาสูความ เปนเลศิโดยนําเอาวิทยาศาสตรการ ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551

เปนเลศิและกีฬาอาชีพ กีฬามาประยุกตใช 2.นักเรียนโรงเรียน

โดยการพัฒนาและนํา 3.สงเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความ กุดน้ําใสพิทยาคม 

วิทยาศาสตรทางการ สามารถพิเศษดานกีฬา มีพลสัมฤทธ์ิทางการ
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กีฬามาใชอยางจริงจัง เรียนผานตามมเกณฑ

3.เพื่อสงเสริมใหเด็กและ มาตรฐานการศกึษา

เยาวชนในทองถิ่นท่ีมีความ และไดรับการพัฒนา

สามารถพิเศษดานกีฬาได ดานกีฬาเต็มศกัยภาพ

รับการพัฒนาและฝกทักษะ สามารถเขารวมการ

อยางเปนระบบ แขงขันและสรางชื่อ

4.เพื่อสรางโอกาสใหเด็ก เสียงใหจังหวัดชัยภูมิ

และเยาวชนในทองถิ่น เปนท่ียอมรับในระดับ

มีทางเลือกและเขาถึงการ ประเทศและระดับ

บริการดานการศึกษาอยาง นานาชาติสืบไป

หลากหลายตามความพรอม

 ความถนัดและความสนใจ
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