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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนานวัตกรรม 1.เพื่อจัดอบรมพัฒนา เปาหมายเชิงคณุภาพ 100,000 ผลสัมฤธิ์ดานทักษะ 1.ผูเขารับการอบรม กองการศกึษา

การเรียนรูสูกระบวนการ นวัตกรรมการเรียนรูสู ผูบริหารสถานศกึษา ครูและบุคลากร กระบวนการคดิเพ่ิมขึ้น สามารถสราง

จัดการเรียนการสอน สถาน กระบวนการจัดการ ทางการศกึษาสามารถใชนวัตกรรมการ นวัตกรรมการเรียนรู

ศึกษาในสงักัดองคการ เรียนการสอนที่เนน เรียนรูแกไขปญหาและพัฒนาการจัด ในรายวิชาที่สอนได

บริหารสวนจังหวัด ทักษะกระบวนการคิด การเรียนการสอน 2.ผูเขาอบรมสามารถ

ชัยภูมิ ประจําป 2560 2.เพื่อสงเสริมใหผูบริหาร เปาหมายเชิงปริมาณ ใชนวัตกรรมการเรียน

และครูสามารถใช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา รูแกไขปญหาและ

นวัตกรรมการเรียนรู นวัตกรรมการเรียนรูสูกระบวนการจัดการ พัฒนาการจัดการ

แกไขปญหาและพัฒนา เรียนการสอนที่เนนทักษะกระบวนการคิด เรียนการสอน

การจัดการเรียนการ  ใหแกผูบริหารสถานศกึษาครูและบุคลากร

สอนท่ีเนนกระบวนการคิด ทางการศึกษาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ จํานวน

26 แหง รวม 110 คน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา
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2 โครงการพัฒนาการจัดการ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เชิงปริมาณ 20,798,934 - - โรงเรียนสังกัดองคการ 1. นักเรียน มีความรู กองการศกึษา

เรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ การเรียนรูภาษาอังกฤษ ครูผูสอน ผูเรียน ในโรงเรียนสังกัดองคการ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ความสามารถ ทักษะ 

ประจําป 2560 ของนักเรียนในสังกัดองคการ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิตลอดจนผูปฏิบัติ มีการพัฒนาดานการจัด และมีศักยภาพดาน

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ งานและเจาหนาที่ในสังกัดองคการบริหาร การเรียนรูวิชาภาษา ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะ

ใหพัฒนาไดอยางรวดเร็วและ สวนจังหวัดชัยภูมิ มีสื่อ แบบฝกและหอง อังกฤษ รอยละ 80 เขาเรียนในระดับชั้น

มีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ ปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ ท่ีสูงขึ้นไปได มีนิสัย

2.เพื่อสงเสริมการฝกฝน ภาษาอังกฤษ ทั้ง 26 โรงเรียน แตละโรงเรียน ใฝรู ใฝเรียน รักการ

ทักษะทางภาษาอังกฤษ ประกอบดวย อานและการแสวงหา

ของนักเรียนอยางตอเนื่อง 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ความรู

ทั้งในสถานศึกษาและนอก 1.1 สื่อพัฒนาการฟง พูด ผานสื่อแยก 2.ครูมีความรู ความ

สถานศึกษา ทักษะโดยตรง สามารถในการใชสื่อ

หนังสือและหองปฏิบัติ
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3. เพื่อกระตุนความสนใจ 1.2 สื่อพัฒนาการอาน การเขียน การทางภาษาในการ

ในการเรียนรูภาษา ผานสื่อแยกทักษะโดยตรง พัฒนาทักษะดาน

อังกฤษของผูเรียน 1.3 สื่อเรื่องสั้น พัฒนาการอานเอาความแยก ภาษาอังกฤษอยาง

ใหเกิดความสนุกสนาน ระดับและกําหนดการนับคํา 5,000-10,000 ตอเนื่องและยั่งยืน

4. เพิ่มศกัยภาพการสอน พรอมคําสําคัญไมเกิน 1,100 คํา 3. เจาหนาที่และผู

ของผูสอนดวยสื่อหนังสือ 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปฏิบัติงานของหนวย

ที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนอง 2.1 สื่อพัฒนาการฟง พูด ผานสื่อแยก งานในสังกัดองคการ

ความตองการไดตรง ทักษะโดยตรง บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

เปาหมาย ดวยสื่อการเรียนรู 2.2 สื่อพัฒนาการอาน การเขียน มีโอกาสท่ีจะพัฒนา

ที่หลากหลาย ผานสื่อแยกทักษะโดยตรง ทักษะดานภาษา

2.3 สื่อเรื่องสั้น พัฒนาการอาน อังกฤษของตน จาก

เอาความแยกระดับและกําหนดการนับคํา การศึกษานอกเวลา
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5.เพื่อเตรียมความพรอม 11,000-20,000 พรอมคาํสําคัญ

ใหผูเรียนในเรื่องการสอบ ไมเกิน 1,700 คํา

ทั้งในสถานศึกษา 3. คูมือสําหรับผูสอน

และนอกสถานศึกษา 3.1 สื่อหนังสือเพ่ิมศักยภาพ

เพื่อสอบเทียบ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

สอบเขาในระดับอุดมศึกษา 3.2 ขอสอบเพ่ือเตรียมความพรอมผูเรียน 

และสอบแขงขันอื่น ๆ 3.3 พจนานุกรม อังกฤษ-อังกฤษ

ตามความสนใจของผูเรียน สําหรับผูเรียนเพ่ือการคนสืบความหมาย

เชิงคณุภาพ

สถานศึกษาในโครงการฯ ที่ไดรับการจัดสรร

งบประมาณ สามารถนําสื่อที่ไดรับการจัดสรร

ไปใชเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3 โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 1. เพ่ือพัฒนาสื่ออิเล็ก เชิงปริมาณ 10,000,000    - - โรงเรียนสังกัดองคการ 1. นักเรียนและครู กองการศกึษา

สามมิติ อาเซียนและ  ทรอนิกส ประเภทสื่อมัลติ 1. พัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ มีสื่อมัลติมิเดยี 

ประเทศสําคัญรอบโลก มีเดยีสามมิติ (3D ในสาระการเรียนรูอาเซียนและประเทศสําคัญ มีการพัฒนาดานการจัด สําหรับการเรียนรู

ของนักเรียนสังกัดองคการ Interactive E- Learning) รอบโลกไมนอยกวา 40 บทเรียน การเรียนรูอาเซยีนและ เกี่ยวกับอาเซยีนและ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ สําหรับจัดการเรียนการสอน 2. โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวน ประเทศสําคัญรอบโลก ประเทศสําคัญรอบโลก

2.เพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส จังหวัดชัยภูมิ จํานวน20 โรงเรียน ไดรับการ  รอยละ 80 2. ผลสัมฤทธ์ิทาง

ที่มีเนื้อหาสอดคลองหลักสูตร พัฒนาสื่อมัลติมิเดียสามมิติแตละโรงเรียน การเรียนในรายวิชา

แกนกลางการศึกษาขั้น ประกอบดวย อาเซียนและประเทศ

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 1. การพัฒนาเศรษฐกิจในกลุม สําคัญรอบโลก สูงขี้น

ตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัว ประเทศอาเซียนและประเทศสําคัญรอบโลก

ชี้วัดสาระการเรียนรูอาเซยีน 2. การพัฒนาสังคมในกลุม 

และประเทศสําคัญรอบโลก ประเทศอาเซียนและประเทศสําคัญรอบโลก
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

3. สงเสริมวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซยีน

และประเทศสําคัญรอบโลก

4. ความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและ

ประเทศสําคัญรอบโลก

5. พัฒนาการในกลุมประเทศอาเซยีนและ

ประเทศสําคัญรอบโลก

6. กลไกอาเซยีนและประเทศสําคัญรอบโลก

7. ประชาคมเศรษฐกิจในกลุมประเทศ

อาเซียน AEC

8. AFTA เขตการคาเสรีและประเทศคูเจรจา

9.อาเซียนและประเทศสําคัญรอบโลก 

ในยุคโลกาภิวัตน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

เชิงคณุภาพ

นักเรียนและครูผูสอนมีสื่อประเภท

สื่อมัลติมีเดยีสามมิติท่ีมีคุณภาพ

เนื้อหาถูกตองสอดคลองหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 

1-4/7



     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

4 โครงการพัฒนาสื่อการ

เรียนรูท่ี
1.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง เชิงปริมาณ 7,980,960     - - นักเรียนสังกัดองคการ โรงเรียนในสังกัดองค กองการศกึษา

สงเสริมความคิดริเริ่ม                       การเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น โรงเรียนมีสื่อการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ การบริหารสวนจังหวัด

สรางสรรคทางดาน 2.เพ่ือพัฒนาระบบการ และคณิตศาสตรที่มีคุณภาพ มีประโยชนตอ มีการพัฒนาความรู ชัยภูมิ มีอุปกรณการ

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ การนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ความสามารถและทักษะ เรยีนการสอนที่มีคุณภาพ

ในการพัฒนาศักยภาพ เจตนารมณของหลักสูตรแกน เกี่ยวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ทั้ง ดานวิทยาศาสตรและ  เพื่อใชประกอบ

นักเรียนสูประชาคม กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  26 โรงเรียนแตละโรงเรียน ประกอบดวย คณิตศาสตรสูงขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู

อาเซียน ประจําป 2560 พ.ศ.2551 1. หนังสือ ชุด WHY? รอยละ 80 เหมาะสมและเพียงพอ

3. เพื่อใหผูเรียนมีสื่อ (EDUCATIONAL SCIENCE COMIC) นักเรียนมีสมรรถนะครบ 

การเรียนรูวิชาวิทยา 1.1 Why? Animals 5 ประการ มีคุณลักษณะ

ศาสตรและคณิตศาสตร 1.2 Why? Dinosaurs อันพึงประสงค 8 

ที่มีคุณภาพ คุณประโยชน 1.3 Why? The Earth

เหมาะสมและทันสมัย 1.4 Why? The Environment
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

1.5 Why? Everyday Science ประการตามเจตนารมณ

1.6 Why? Food & Nutrition ของหลักสูตร 

1.7 Why? The Human Body พุทธศักราช 2551 

1.8 Why? Plants และมีทักษะที่จําเปน

1.9 Why? Sports Science ในศตวรรษที่ 21

1.10 Why? The Universe

2. หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร

Discovering Science (Textbook 1เลม 

Workbook 1 เลม) ระดับชั้น ม.1-3 รวม 6 เลม

3.หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา

ปท่ี 1-3Discovering Mathematics 

Problem solving Approach รวม 6 เลม
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

4. หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร

มัธยมศึกษาปที่ 4-5

Discovering Mathematics Problem

solving Approach รวม 4 เลม

5.หนังสือเสริมประสบการณวิทยาศาสตร

เรื่อง Weather Experiments จํานวน 1 เลม

เชิงคณุภาพ

1. ผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยธรรมชาติดวย

ตนเอง
กอใหความความรูความเขาใจอยางชัดเจน  

2. ผูเรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะ

อันพึงประสงคตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ เชิงปริมาณ 10,000,000    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 1. นักเรียนไดรับการ กองการศกึษา

ศึกษาของนักเรียนในพ้ืนที่ ศกึษาของนักเรียนในจังหวัด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2, 3, พัฒนาความรูความ

จังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิในการทดสอบทางการ (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2, 3, 5 และ 6) 5 และ 6) มีผลสมัฤทธ์ิ สามารถเต็มตามศักยภาพ

ศึกษาระดับชาติอยางตอเนื่อง และครูผูควบคุมนักเรียน ทางการเรียนสูงข้ึน 2. นักเรียนไดรับโอกาส

2. เพื่อใหนักเรียนและครู ในจังหวัดชัยภูมิ เขารวมโครงการ รอยละ 80 ความเทาเทียมทางการศึกษา  

นําความรูที่ไดไปประยุกต รอยละ 90 ของจํานวนท้ังหมด  สามารถพัฒนาองคความรู 

ใชกับการสอบในโรงเรียน เชิงคณุภาพ และมีทักษะในการทดสอบระดับ

และชีวิตประจําวันได ผูเรียนไดรับโอกาสความเทาเทียม ชาติ สงผลใหคุณภาพการศึกษา

3. เพื่อขยายโอกาสและ  ทางการศกึษา สามารถพัฒนาองคความรู ของนักเรียนในจังหวัดชัยภูมิสูงขึ้น

สรางความเทาเทียม และมีทักษะในการทดสอบระดับชาติ  3. นักเรียนและครูสามารถนําความ

ทางความรู  ใหกับนักเรียน สงผลใหคุณภาพการศึกษา รูที่ไดไปประยุกตใชกับการเรียนการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของนักเรียนในจังหวัดชัยภูมิสูงขึ้น สอนในโรงเรียนและชีวิตประจําวัน 
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

6 โครงการสนับสนุนหองเรียน 1. เพื่อใหเด็ก เยาวชน เชิงปริมาณ 12,870,000    - - นักเรียนสังกัดองคการ 1. ครูและบุคลากร กองการศกึษา

สื่อการเรียนการสอน ชุมชน และนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด บริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ทางการศกึษาไดมีวัสดุ

ดวยระบบเทคโนโลยี มีพ้ืนฐานการเรียนรูท่ีเขมแข็ง ชัยภูมิ ทั้ง 26 โรงเรียน มีหองเรียน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อุปกรณและเทคโนโลยี

สารสนเทศและมัลติมีเดีย  เกิดทักษะการเรียนรูใหมๆ สื่อการเรียนการสอนดวยระบบเทคโนโลยี สูงขึ้น รอยละ 80 ที่ทันสมัยเหมาะสมกับ

ตลอดจนพัฒนาจิตใจสติ สารสนเทศและมัลติมีเดียสามารถยกระดับ พัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียน
ปญญาอารมณและสังคมไดดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหโรงเรียนเปนศูนย 2. นักเรียนมีความรู 

2. เพื่อบูรณาการการเรียน กลางการเรียนรูของชุมชนกาวสูโรงเรียน เกี่ยวกับประเทศอาเซยีน

การสอน พัฒนาคุณภาพการ มาตรฐานสากล พัฒนานักเรียนสูประชาคม  มีทักษะในการใช 

จัดการเรียนการสอนของครู ASEAN แตละโรงเรียน ประกอบดวย เทคโนโลยี สารสนเทศ

3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ 1. กระดานอิเลก็ทรอนิกสพรอมระบบ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู

ทางการศกึษา และพัฒนา เครื่องเสียง ลําโพงติดตั้งบนตัวกระดาน มีความสนุกสนานและ

การศึกษาอยางยั่งยืน มีความสุขในการเรียน
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

2. กระดานอิเลก็ทรอนิกสแบบควบคมุ

ทางไกลแบบ mini Board

3. กระดานอิเลก็ทรอนิกสพรอมอุปกรณติด

ตั้งโปรเจคเตอร SHORT THROW

4. มัลตมิิเดยีโปรเจคเตอร ระดับ XGA

ขนาด 3,000 ANSI Lumens

5. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับงาน

สํานักงาน

6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

7. เครื่องฉายภาพมัลติวิชั่น (Visualizer)

8. เครื่องพิมพชนิดเลเซอรชนิด LED
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ขาวดํา 30 หนา/นาที

9. โตะสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอรพรอม

เกาอี้แบบมีพนักพิง (สําหรับครู)

10.ระบบไฟฟา/สายสัญญาณพรอม

อุปกรณติดต้ังระบบ

11. สื่อมัลติมิเดยี 8 กลุมสาระการเรียนรู

(CAI) พรอมสื่อการเรียนรูวีดีทัศน 5 กลุม

สาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย ภาษาตาง

ประเทศ (ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน), คณิตศาสตร,

วิทยาศาสตร, สังคมศึกษา ตามหลักสูตรแกน

กลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 1 ชุด ดังนี้
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

 -โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนมัลติมิเดีย

ดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส ASEAN School

 -โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนมัลติมิเดีย

CAI พัฒนาศักยภาพการเรียนรู พรอมหนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส ชุดสื่อการเรียนการสอน

มัลตมิิเดยี CAI แบบบูรณาการ

 - สื่อวีดีทัศนเตรียมสอบ O-NET และบท

เรียนเพ่ิมเติมระดับมัธยมศึกษาปที่ 3และ 6

 -โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน

มัลตมิิเดยีดวยระบบอิเล็กทรอนิกส วิชา

อาเซียนศกึษา(มีครูสอนจริง) พรอมหนังสือ

อิเลก็ทรอนิกส จํานวน 1 ชุด
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

 -บทเรียนและบทสนทนา10 ภาษาอาเซยีน

 ASEAN Languages มัลตมิิเดยีดวยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส (มีครูสอนจริง)จํานวน 1 ชุด 

 -โปรแกรมสื่อมัลติมิเดียดวยระบบอิเลก็ทรอ

นิกสเรียนรู 13 ภาษาพื้นฐานสูประชาคม

อาเซียนประโยคและบทสนทนา 13 ภาษา

พรอมหนังสืออิเล็กทรอนิกส

12.ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลตมิิเดยี

ดวยระบบอิเลก็ทรอนิกสเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

และพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห ของ

นักเรียนสูความเปนเลิศชุดพัฒนาการเรียนรู

เบื้องตนพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ตอนตน) ชุดขอสอบยอนหลัง 

(มีครูอธิบายขอสอบทุกขอสมจริง)

13. ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลตมิิเดยี

ดวยระบบอิเลก็ทรอนิกสเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

และพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห 

ของนักเรียนสูความเปนเลิศ ชุดพัฒนาการ

เรียนรูเบ้ืองตนพ้ืนฐานระดับมัธยม

ศึกษาตอนตน) ชุดขอสอบ O-net ยอนหลัง

(มีครูอธิบายขอสอบทุกขอสมจริง)

14. ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลตมิิเดยี

ดวยระบบอิเลก็ทรอนิกสเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

และพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห 
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

ของนักเรียนสูความเปนเลิศชุดพัฒนาการ

เรียนรูเบ้ืองตนพ้ืนฐานระดับมัธยม

ชุดขอสอบยอนหลัง (มีครูอธิบายขอสอบ

ทุกขอสมจริง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

15.ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลตมิิเดยี

ดวยระบบอิเลก็ทรอนิกสเพื่อเพิ่มผล

สัมฤทธิ์และพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห

ของนักเรียนสูความเปนเลิศชุดพัฒนาการ

เรียนรูเบ้ืองตนพ้ืนฐานระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน) ชุดขอสอบยอนหลัง

 O-net (มีครูอธิบายขอสอบทุกขอสมจริง)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

16. ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลตมิิเดยี

ดวยระบบอิเลก็ทรอนิกสเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ

และพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห 

ของนักเรียนสูความเปนเลิศชุดพัฒนาการ

เรียนรูเบ้ืองตนพ้ืนฐานระดับมัธยม

ศึกษาตอนตน) ชุดขอสอบยอนหลัง

(มีครูอธิบายขอสอบทุกขอสมจริง)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

17.ชุดสื่อการเรียนการสอนมัลตมิิเดยี

ดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์

และพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห 

ของนักเรียนสูความเปนเลิศชุดพัฒนาการ
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

เรียนรูเบ้ืองตนพ้ืนฐานระดับมัธยม

ศึกษาตอนตน) ชุดขอสอบยอนหลัง O-net

(มีครูอธิบายขอสอบทุกขอสมจริง)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

18. โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนมัลติมิเดีย

ดวยระบบอิเลก็ทรอนิกสบทเรียนวิชาภาษา

อังกฤษ (English course By Cambridge)

มีครูอธิบายเปนภาษาไทยทุกบทเรียน  

19.สื่อการเรียนการสอนมัลติมิเดยีดวยระบบ

อิเลก็ทรอนิกสบทเรียนวิชาภาษาจีน ชุดพิเศษ

จ.เชียงราย (ชุดภาษาจีนสรางสรรค)

มีครูสอนสมจริง
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

เชิงคณุภาพ

1. สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และชุมชน 

ผูเรียน ไดมีโอกาสเรียนรูผานมัลติมีเดีย

ดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส เพ่ือยกระดับ

มาตรฐานการศกึษาสวนจังหวัดชัยภูมิ

มีบริการดาน ICT โดยนักเรียนสามารถเรียนรู

ไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันทุกระดับชั้นและ

สามารถเรียนรูดวยตนเอง ครบตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอาเซยีนศกึษา

3. สงเสริม สนับสนุน สื่อการเรียนการสอน

มัลตมิีเดยีดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สามารถ

แกปญหาการขาดแคลนครูไดทุกระดับชั้น
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     ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง

 -ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

1.4 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและท่ีผานมา

เชิงคุณภาพ

1. สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และชุมชนผูเรยีน

ไดมโีอกาสเรียนรูผานมัลติมีเดียดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส เพื่อยกระดับมาตรฐานการศกึษา

2.สงเสริมใหโรงเรยีนในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดชัยภูมิมีบริการดาน ICT โดยนักเรียน

สามารถเรยีนรูไดอยางทั่วถึงและเทาเทียมกันทุก

ระดับชั้นและสามารถเรียนรูดวยตนเอง ครบตามหลัก

สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอาเซียนศึกษา

3. สงเสริม สนับสนุน สื่อการเรียนการสอน

มัลติมีเดยีดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สามารถ

แกปญหาการขาดแคลนครูไดทุกระดับชั้น
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