
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 
 

รำยงำน 
กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
(รอบ 6 เดือน)  

 

 



การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดสรรครั้งที่ 1 

                       ตามที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายส าหรับการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามบริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษาสมุทรปราการ 

พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จ านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) โดยแบ่งเป็น 

                        1. งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (งบประจ า)                   จ านวน  2,362,700  บาท 

                        2. งบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามภาระงาน / โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    จ านวน  2,637,300  บาท 

                        ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน ครั้งที่ 1         

จากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบด าเนินงาน 

รวมทั้งสิ้น จ านวน 3,500,000 บาท (สองล้านบาท) แบ่งเป็นการจัดสรรครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่        

24 มีนาคม 2565 จ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้จัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณออกเป็นสองส่วน 

ดังนี้ 

                        1. งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (งบประจ า)                   จ านวน  1,705,700  บาท   คิดเป็นร้อยละ  48.73  

                        2. งบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามภาระงาน / โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    จ านวน  1,794,300  บาท   คิดเป็นร้อยละ  51.27 
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ล าดับ 

ที ่

 
รายการ 

แผนการจัดสรร 
งบประมาณ 

(ตั้งไว้ 5,000,000 บาท) 

แผนการใช่จ่าย 
งบประมาณ 

(คร้ังท่ี 1 2,000,000 บาท) 

แผนการใช่จ่าย 
งบประมาณ 

(คร้ังท่ี 2 1,500,000 บาท) 

1 งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (งบประจ า)                    2,362,700   1,235,100   470,600 

 ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)    
 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ 72,700 40,000 32,700 

 1.2 ค่าวัสดุส านักงาน 65,000 40,000 25,000 
 1.3 ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 5,000 5,000 

 1.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 50,000 25,000 10,000 
 1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 40,000 20,000 10,000 
 1.6 ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี / การปรับภูมิทัศน์ 160,000 130,000 30,000 

 1.7 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน ้ามันหล่อลื่น / แก๊สรถยนต์ 100,000 50,000 50,000 
 1.8 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันส าคัญทางศาสนา 10,000 5,000 5,000 
 1.9 ค่าเช่าระบบ E-Money 5,000 5,000  
 1.10 ค่าเช่า Website สพม. สมุทรปราการ 5,000 5,000  
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ าเป็น    
 1.11 ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน จ านวน 8 ราย (ธ.ค. 64 - ก.ย. 65) 1,200,000 500,000 68,000 

 1.12 ค่าบริหารจัดการ (งบกลาง) 300,000 200,000 100,000 
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ล าดับ 
ที ่

 
รายการ 

แผนการจัดสรร 
งบประมาณ 

(ตั้งไว้ 5,000,000 บาท) 

แผนการใช่จ่าย 
งบประมาณ 

(คร้ังท่ี 1 2,000,000 บาท) 

แผนการใช่จ่าย 
งบประมาณ 

(คร้ังท่ี 2 1,500,000 บาท) 

 ค่าสาธารณูปโภค    

 1.13 ค่าน ้า 35,000 20,000 15,000 
 1.14 ค่าไฟฟ้า 260,000 165,100 94,900 

 1.15 ค่าโทรศัพท์/ Internet 30,000 15,000 15,000 
 1.16 ค่าไปรษณีย์ 20,000 10,000 10,000 

2 งบหน้าค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามภาระงาน / โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,637,300   764,900   1,029,400 
 2.1 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู ้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  และบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ 
75,000 75,000  

 2.2 โครงการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะอินทรีย์ 10,000 10,000  
 2.3 โครงการอบรมงานธุรการและประชาสัมพันธ์ 25,000  25,000 

 2.4 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 
2565 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5,000  5,000 

 2.5 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมทักษะผู้ปฏิบัติงานทะเบียนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 15,000 15,000  
 2.6 โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2565  15,000 15,000  
 2.7 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน 

สพม. สมุทรปราการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

20,000  20,000 

 2.8 พัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) 15,000  15,000 
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ล าดับ 
ที ่

 
รายการ 

แผนการจัดสรร 
งบประมาณ 

(ตั้งไว้ 5,000,000 บาท) 

แผนการใช่จ่าย 
งบประมาณ 

(คร้ังท่ี 1 2,000,000 บาท) 

แผนการใช่จ่าย 
งบประมาณ 

(คร้ังท่ี 2 1,500,000 บาท) 

 2.9 เสริมสร้างความเข้มแข็งและขบัเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัด  
สพม.สมุทรปราการ ประจ าปี 2565 

70,000 70,000  

 2.10 เสริมสร้างความเขม้แข็งการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565  5,000 5,000  
 2.11 ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ.   

 2.12 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพฐ.   
 2.13 การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ  
สอวน. 

  

 2.14 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรด้วยการ
พัฒนาสมรรถนะ 

240,000  240,000 

 2.15 พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 20,000  20,000 
 2.16 การตรวจสอบ ติดตามการบริหารงบประมาณโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 28,000  10,000 

 2.17 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 125,000  125,000 
 2.18 โครงการนิเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา 130,000   

 2.19 โครงการนิเทศเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล มุ่งสู่ทักษะในศตวรรษที่ 21 
ของผู้เรียน 

270,000 
 

 

 2.20 โครงการนิเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม 238,200  238,200 
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ล าดับ 
ที ่

 
รายการ 

แผนการจัดสรร 
งบประมาณ 

(ตั้งไว้ 5,000,000 บาท) 

แผนการใช่จ่าย 
งบประมาณ 

(คร้ังท่ี 1 2,000,000 บาท) 

แผนการใช่จ่าย 
งบประมาณ 

(คร้ังท่ี 2 1,500,000 บาท) 

 2.21 โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการนิเทศการศึกษา 120,000   

 2.22 โครงการยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาด้วยองค์คณะ กตปน. 40,000   
 2.23 โครงการขับเคลื่อนคณุภาพการจัดการศึกษาของสพม. สมุทรปราการ 131,200  131,200 

 2.24 โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 220,000   
 2.25 โครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ 
235,000 235,000  

 2.26 โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้การอ่านขั้นสูงส าหรับครูสอนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
ของนักเรียน โดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น 

139,900 139,900  

 2.27 โครงการนิเทศเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 45,000   
 2.28 เสริมสร้างความเขม้แข็งและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศทางการศึกษา  

(Data Management Center: DMC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
50,000  50,000 

 2.29 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนโยบายและแผน 200,000 200,000  
 2.30 พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานด้านการบริการด้วยใจ 

อย่างมีความสุข 
150,000  150,000 

 รวมทั้งสิ้น 5,000,000 2,000,000 1,500,000 
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รายละเอียดการติดตามค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
 

 
ล าดับ 

ที ่

 
รายการ 

แผนการจัดสรร 
งบประมาณ 

(ตั้งไว้ 5,000,000 บาท) 

แผนการใช่จ่าย 
งบประมาณ 

(คร้ังท่ี 1 2,000,000 บาท) 

แผนการใช่จ่าย 
งบประมาณ 

(คร้ังท่ี 2 1,500,000 บาท) 

รวมงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
ครั้งที่ 1 และ 2 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ครั้งที่ 1 และ 2 

ยอดคงเหลือ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ครั้งที่ 1 และ 2 

1 งบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส านักงาน (งบประจ า)                    2,362,700   1,235,100   470,600 1,705,700 1,163,833.86 541,866.14 

 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)       

 1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ 72,700 40,000 32,700 72,700 23,800 48,900 

 1.2 ค่าวัสดุส านักงาน 65,000 40,000 25,000 65,000 65,000 0 

 1.3 ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 5,000 5,000 10,000 - 10,000 

 1.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 50,000 25,000 10,000 35,000 3,340 31,660 

 1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 40,000 20,000 10,000 30,000 5,767.30 24,232.70 

 1.6 ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี / การปรับภูมิทัศน์ 160,000 130,000 30,000 160,000 150,500 9,500 

 1.7 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน ้ามันหล่อลื่น / แก๊สรถยนต์ 100,000 50,000 50,000 100,000 61,900 38,100 

 1.8 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันส าคัญทางศาสนา 10,000 5,000 5,000 10,000 6,309 3,691 

 1.9 ค่าเช่าระบบ E-Money 5,000 5,000  5,000 - 5,000 

 1.10 ค่าเช่า Website สพม. สมุทรปราการ 5,000 5,000  5,000 5,000 0 

 

 

 

 



- 7 - 

 

 
ล าดับ 

ที ่

 
รายการ 

แผนการจัดสรร 
งบประมาณ 

(ตั้งไว้ 5,000,000 บาท) 

แผนการใช่จ่าย 
งบประมาณ 

(คร้ังท่ี 1 2,000,000 บาท) 

แผนการใช่จ่าย 
งบประมาณ 

(คร้ังท่ี 2 1,500,000 บาท) 

รวมงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
ครั้งที่ 1 และ 2 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ครั้งที่ 1 และ 2 

ยอดคงเหลือ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
ครั้งที่ 1 และ 2 

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามท่ีจ าเป็น       

 1.11 ค่าจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน จ านวน 8 ราย  
(ธ.ค. 64 - ก.ย. 65) 

1,200,000 500,000 68,000 568,000 455,238 112,762 

 1.12 ค่าบริหารจัดการ (งบกลาง) 300,000 200,000 100,000 300,000 155,604.87 144,395.13 

 ค่าสาธารณูปโภค       

 1.13 ค่าน ้า 35,000 20,000 15,000 35,000 23,113.01 11,886.99 

 1.14 ค่าไฟฟ้า 260,000 165,100 94,900 260,000 182,181.94 77,818.06 

 1.15 ค่าโทรศัพท์/ Internet 30,000 15,000 15,000 30,000 6,079.74 23,920.26 

 1.16 ค่าไปรษณีย์ 20,000 10,000 10,000 20,000 20,000 0 

 รวมทั้งสิ้น 2,362,700   1,235,100   470,600 1,705,700 1,163,833.86 541,866.14 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้นจ านวน 3,500,000 บาท โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน จ านวนทั้งสิ้น  1,705,700 บาท  

ซึ่งพบว่าตลอดระยะเวลา 6 เดือน มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อน าไปใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน จ านวนทั้งสิ้น 1,163,833.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.23  

คงเหลือ 541,866.14 คิดเป็นร้อยละ 31.77 

 

ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
ในรอบระยะเวลา 6 เดือน

เบิกจ่ายจริง คงเหลือ

68.23 % 

31.77 % 
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รายละเอียดการติดตามค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามภาระงาน / โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

 

ล าดับ 
ที ่

 

รายการ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

 

แผนการจัดสรร 
งบประมาณ 

(5,000,000 บาท) 

โครงการที่อนุมัติ 
ให้ด าเนินการ 

 
เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ 

 
หมายเหตุ 

2 งบหน้าค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามภาระงาน / โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  2,637,300       

 2.1 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ 

ไตรมาส 1 - 4 75,000 75,000 38,340 36,660  

 2.2 โครงการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะอินทรีย์ ไตรมาส 2 10,000 10,000 10,000 0  

 2.3 โครงการอบรมงานธุรการและประชาสัมพันธ์ ไตรมาส 3 25,000 25,000 25,000 0  

 2.4 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจ าปีการศึกษา 2565 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ไตรมาส 1 5,000 5,000 0 5,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
2.5 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงานทะเบียนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ไตรมาส 4 
15,000 15,000 

0 15,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 2.6 โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2565  ไตรมาส 3 15,000 15,000 15,000 0  

 2.7 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน 
สพม. สมุทรปราการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

ไตรมาส 3 20,000 20,000 0 20,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
2.8 พัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อท่ีปรึกษา YC (Youth Counselor) 

ไตรมาส 2 
15,000 

15,000 0 15,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 2.9 เสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โรงเรียนในสังกัด สพม.สมุทรปราการ ประจ าปี 2565 

ไตรมาส 2 70,000 70,000 0 70,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
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ล าดับ 
ที ่

 

รายการ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

 

แผนการจัดสรร 
งบประมาณ 

(5,000,000 บาท) 

โครงการที่อนุมัติ 
ให้ด าเนินการ 

 
เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ 

 
หมายเหตุ 

 2.10 เสริมสร้างความเข้มแข็งการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565  ไตรมาส 1 5,000 5,000 5,000 0  

 2.11 ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไตรมาส 3 สพฐ.     

 2.12 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ไตรมาส 4 
สพฐ. 

    

 2.13 การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ  

ไตรมาส 2 
สอวน. 

    

 2.14 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ 

ไตรมาส 4 240,000 240,000 0 240,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 2.15 พิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ไตรมาส 1 20,000 20,000 0 20,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 2.16 การตรวจสอบ ติดตามการบริหารงบประมาณโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 28,000 10,000 0 10,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 2.17 เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา ไตรมาส 2 125,000 125,000 0 125,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 2.18 โครงการนิเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพการศึกษา ไตรมาส 4 130,000     

 2.19 โครงการนิเทศเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
มุ่งสู่ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 

ไตรมาส 3 270,000     

 2.20 โครงการนิเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม 

ไตรมาส 3 238,200 238,200 0 238,200 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 2.21 โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการนิเทศการศึกษา ไตรมาส 2 120,000     
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ล าดับ 
ที ่

 

รายการ 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

 

แผนการจัดสรร 
งบประมาณ 

(5,000,000 บาท) 

โครงการที่อนุมัติ 
ให้ด าเนินการ 

 
เบิกจ่าย 

 
คงเหลือ 

 
หมายเหตุ 

 2.22 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยองค์คณะ กตปน. ไตรมาส 3 40,000     

 
2.23 โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสพม. สมุทรปราการ 

ไตรมาส 4 
131,200 

131,200 0 131,200 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 2.24 โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ไตรมาส 1 220,000     

 2.25 โครงการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ 

ไตรมาส 2 235,000 235,000 0 235,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 2.26 โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้การอ่านขั้นสูงส าหรับครูสอนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียน โดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น 

ไตรมาส 3 139,900 139,900 81,970 57,930  

 2.27 โครงการนิเทศเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ไตรมาส 4 45,000     

 2.28 เสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศทางการศึกษา  
(Data Management Center: DMC) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ไตรมาส 3 50,000 50,000 0 50,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 2.29 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนโยบายและแผน ไตรมาส 1 - 4 200,000 200,000 29,620 170,380  

 2.30 พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการ 
ด้วยใจอย่างมีความสุข 

ไตรมาส 4 150,000 150,000 0 150,000 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 รวมทั้งสิ้น  2,637,300   1,794,300 204,930 1,589,370  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้นจ านวน 3,500,000 บาท โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายงบหน้าค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามภาระงาน / โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จ านวนทั้งสิ้น 1,794,300 บาท ซึ่งพบว่าตลอดระยะเวลา 6 เดือน มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อน าไปใช้จ่ายในการ 

บริหารจัดการตามภาระงาน / โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 204,930 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.42 คงเหลือ 1,589,370 คิดเป็นร้อยละ 88.58 

  

ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
ในรอบระยะเวลา 6 เดือน

เบิกจ่ายจริง คงเหลือ

88.58 % 

11.42 % 
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               มีโครงการที่ด าเนินการไปแล้วท้ังส้ิน 

               1. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ   

เบิกจ่ายงบประมาณไปท้ังสิ้น  38,340  บาท  คงเหลือ  36,660  บาท  

              2. โครงการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและแปรรูปขยะอินทรีย์ เบิกจ่ายงบประมาณไปท้ังสิ้น  10,000  บาท  คงเหลือ  0  บาท  

              3. โครงการอบรมงานธุรการและประชาสัมพันธ์ เบิกจ่ายงบประมาณไปท้ังสิ้น  25,000  บาท  คงเหลือ   0   บาท 

              4. โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 2565 เบิกจ่ายงบประมาณไปท้ังสิ้น  15,000  บาท  คงเหลือ   0   บาท 

              5. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565  เบิกจ่ายงบประมาณไปท้ังสิ้น  5,000  บาท  คงเหลือ   0   บาท 

              6. โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้การอ่านขั้นสูงส าหรับครูสอนวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียน โดยใช้เทคนิคบันได 6 ข้ัน

เบิกจ่ายงบประมาณไปท้ังสิ้น  81,970  บาท  คงเหลือ  57,930  บาท 

              7. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนโยบายและแผน เบิกจ่ายงบประมาณไปท้ังสิ้น  29,620  บาท  คงเหลือ  170,380  บาท 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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 ผลการดําเนินงานโครงการ

        จากการน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาสมุทรปราการไปสู ่การปฏิบัติ โดยการบริหารงบประมาณได้ค านึงถึงความคุ ้มค่า ประหยัด และ 

เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) นโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นโบบายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยผลการด าเนินงานระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 

รายละเอียดดังนี้ 

โครงการอบรมงานธุรการและงานประชาสัมพันธ์ 

วัตถุประสงค์ 

  1 เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการที่เข้ารับอบรม มีความรู้เกี่ยวกับ

ระเบียบงานสารบรรณ สามารถเสนอหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง 

   2 เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการท่ีเข้ารับการอบรมสามารถใช้ภาษา 

ในการเขียนหนังสือราชการ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

   3 เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการท่ีเข้ารับการอบรม สามารถพิมพ์

หนังสือราชการด้วยโปรแกรม Microsoft word ได้อย่างถูกต้อง นำมาสู ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน 

   4 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดให้สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการ 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   5 เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานท้ังภาครับเอกชน 

ห้างร้าน ตลอดจน สาธรณชน ได้รับทราบความเคล่ือนไหวของหน่วยงานการศึกษา 

   6 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของนักประชาสัมพันธ์ หรือผู้ที่ต้องการจะเป็นนักประชาสัมพันธ์ให้มีศักยภาพ สามารถผลิต

ข่าวได้ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์  บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้นไป 

   7 เพื่อใช้ตรวจสอบและเป็นหลักฐานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีดำเนินการออกไปแล้วจะต้องจัดเก็บ

เป็นระบบ อาทิ งานวารสาร งานข่าวแจก งานเอกสารแผ่นพับ งานด้านอินเทอร์เน็ต  VDO  VTR 

   8 เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง การประชาสัมพันธ์ในแต่ละครั้ง จะมีการจัดทำรูปแบบเอกสารข่าวสามารถนำไป

จัดทำผลงานให้กับเจ้าของผลงานและภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการได้ 



เป้าหมายความสำเร็จ 

 1 เชิงปริมาณ 

1) เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ท้ังหมด ๖๐ คน มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ
งานสารบรรณ และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

2) เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๖๐ คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ระเบียบ
งานสารบรรณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน จำนวน ๒๕ คน มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตและเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ 

4) เจ ้าหน้าที ่ประชาสัมพันธ์ โรงเร ียน จำนวน ๒๕ คน ได้ร ับการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ 

 2 เชิงคุณภาพ 

1) เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจระเบียบงานสารบรรณ และ

สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

2) เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ

งานสารบรรณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3) เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ 

4) เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์โรงเรียน ได้รับการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ 
กิจกรรมตามโครงการ 

 1 อบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ 

1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีธุรการมืออาชีพยุคใหม่

2) ประชุมคณะกรรมการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีธุรการมืออาชีพยุคใหม่ เพื่อวางแผนการอบรม

3) อบรมเจ้าหน้าท่ีธุรการมืออาชีพยุคใหม่ จำนวน 60 คน

 2 อบรมเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดอบรมเจ้าหน้าท่ีงานประชาสัมพันธ์

2) ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารเอกสารคู่มือเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเผยแพร่ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ 

3) อบรมเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์โดยการส่งเอกสารคู่มือให้ความรู้ ความเข้าใจในการ แพร่ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ 



 

ระยะเวลาดำเนินการ 

    วันที่ 10 พฤษภาคม 2565  ณ  โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา  ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ      

งบประมาณ ได้รับ 25,000 บาท ใช้ไป 25,000 บาท คงเหลือ – บาท 

ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินการ (บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

 1 เชิงปริมาณ 

1) เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียนและเจ้าหน้าท่ีสำนักงาน จำนวน 60 คน ได้รับการอบรมให้ความรู้

2) เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์โรงเรียน จำนวน 50 คน ได้รับเอกสารคู่มืองานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

 2 เชิงคุณภาพ 

        เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้นำความรู้ ระเบียบงานบสารบรรณ  ได้อยา่ง

ถูกต้อง และมีเครือข่ายเจ้าหน้าที ่งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดที ่เข้มแข็ง สามารถผลิตเผยแพร่ข่าว

ประชาสัมพันธ์ ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

ปัญหา/อุปสรรค 

1) ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยไป เนื่องจากงบประมาณน้อย ทำให้จัดเนื้อหาในการอบรมไม่ครอบคลุม

2) เจ้าหน้าท่ีธุรการ และเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ไม่ใช่คนเดียวกัน ไม่สามารถจัดอบรมในคราวเดียวกันได้

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1) เนื่องจากระยะเวลาในการจัดอบรมน้อย เนื้อหาการงานสารบรรณมาก จึงได้สรุปเนื้อหาให้กระชับและ

ครอบคลุมระเบียบงานสารบรรณมากท่ีสุด 

2) ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้จัดทำคู่มือการอบรมให้ความรู้ส่งทาง

ระบบงานสารบรรณ Amss++ 



 

ภำพประกอบกำรด ำเนินโครงกำรอบรมงำนธุรกำรและงำนประชำสัมพันธ์  
เมื่อวันที่ 10 พฤษภ ำคม 2565 

ณ โรงเรียนห ำดอมร ำอักษรลักษณ์วิทยา ต ำบลท ้ำยบ ำ้น 
อ ำเภอเมืองสมุทรปร ำก ำร จังหวัดสมุทรปร ำก ำร 



 



 



 



 



 

โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
วัตถุประสงค์ 

  1 เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ ให้มีจิตสำนึกในการลดและคัดแยกขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในสำนักงาน 

2  เพื่อลดปริมาณขยะ และเสริมสร้างในเรื่องการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะ 
  3  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะในสำนักงานแบบมีส่วนร่วม 

เป้าหมายความสำเร็จ 
1  สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยและท้ิงลงในถังขยะแยกประเภทได้อย่างถูกต้อง 
2  สามารถลดปริมาณขยะท่ีส่งกำจัดลงได้  
3  ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน 
4  สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วลงได้  
5  สามารถลดปริมาณการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งลงได้  

กิจกรรมตามโครงการ 
1  แต่งต้ังคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
2  ประกาศนโยบายมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
3  จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเสนอต่อผู้บริหาร 
4  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลด 

คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
5  ดำเนินการสำรวจข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอย ระหว่างการดำเนินการตามโครงการ 

  6  มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการทราบและมีส่วนร่วมในการดำเนินการลด 
คัดแยกขยะมูลฝอย 

7  สรุปและรายงานผลการดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
งบประมาณ ได้รับ 10,000 บาท ใช้ไป 10,000 บาท คงเหลือ – บาท 
ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินการ (บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

1 บุคลากรของสำนักงานฯมีจิตสำนึกในการลด และคัดแยกขยะ และรักษาส่ิงแวดล้อมในสำนักงานฯ 
2  ลดปริมาณขยะ และเสริมสร้างในเรื่องการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะ ในสำนักงานฯ 
3  เกิดความร่วมมือกันภายในหน่วยงานเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค 
  1 เนื่องจากเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่ ยังขาดความพร้อมด้านอาคารสถานที่ในการดำเนิน

กิจกรรมโครงการ     
2 ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน ยังขาดแคลนอัตรากำลังในประสานความร่วมมือในแต่ละกลุ่มงาน 



 

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1 ลดขนาดของกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับอาคารสถานท่ีของหน่วยงาน 
2 ได้ทำการกำหนดแผนการดำเนินงานและจัดทำคำส่ังมอบหมายการดำเนินโครงการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 



ภาพประกอบโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 



 



 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 



 



 

โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนนโยบำยและแผน 

วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ การก ากับ 

ติดตาม และรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย และการน าเข้าโครงการผ่านระบบ e-MENSCR 

ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

2 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ประจ าปี

งบประมาณ การก ากับ ติดตาม และรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย และการน าเข้าโครงการ 

ผ่านระบบ e-MENSCR ให้มีความถูกต้องตามมาตรฐาน และส าเร็จตามกรอบระยะเวลาท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

เป้ำหมำย 

    1 เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output) 

1) ผู ้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สมุทรปราการมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามมาตรฐานในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ การจัดต้ัง จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ การก ากับ ติดตาม 

และการรายงานผลการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบาย และการน าเข้าโครงการผ่านระบบ e-MENSCR  

2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ การก ากับ ติดตาม และรายงานผลการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานตามนโยบาย และการน าเข้าโครงการผ่านระบบ e-MENSCR  

    2 เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ผู ้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สมุทรปราการมีองค์ความรู้ในการปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ การจัดตั ้ง จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ประจ าปี

งบประมาณ การก ากับ ติดตาม และรายงานผลการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบาย และการน าเข้าโครงการผ่าน

ระบบ e-MENSCR 

2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ สามารถตอบเป้าหมายตัวช้ีวัด และสามารถ

รายงานผลการขับเคลื ่อนการด าเน ินงานตามกลยุทธ ์ของส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 



กิจกรรมตำมโครงกำร 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ” 
ระยะเวลำด ำเนินกำร วันที่  7 เมษายน  พ.ศ.  2565  ณ ห้องประชุมรัชดาภิเษก5 โรงเรียนราชประชาสมาสัย 
ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
งบประมำณที่ได้รับ  200,000 บาท ใช้ไป 29,620 บาท คงเหลือ 170,380 บาท 
ผลส ำเร็จที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร 
    1 เชิงปริมำณ 

1 ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 150 คน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 1 เล่ม 

    2 เชิงคุณภำพ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และแผนปฏิบัติ

การประจ  าป ีงบประมาณ ที ่สอดคล้องก ับย ุทธศาสตร ์  กลย ุทธ ์  จ ุดเน ้นของกระทรวงศ ึกษาธ ิการและ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



 

ภำพประกอบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพสู่องค์กรแห่งควำมเป็นเลศิ” 
วันที่  7 เมษำยน  พ.ศ.  2565  ณ ห้องประชุมรัชดำภิเษก5  

โรงเรียนรำชประชำสมำสัย ฝ่ำยมัธยม รัชดำภิเษก ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 



 



 



 



 



 



 



 

โครงการการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

หลักการและเหตุผล 
การศึกษามีบทบาทสำคัญ ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมและมนุษย์ในยุคโลกาภิวัฒน์ จำเป็นท่ีจะต้อง

มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งท่ีเป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล กระบวนการศึกษาจึงเป็นกระบวนการส่งเสริมความร่วมมือทางปัญญาผ่าน

เครือข่ายโครงการความร่วมมือต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างนานาประเทศในการพัฒนาจิตสำนึก ยอมรับ

ในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยผ่านทางหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชาญ

ฉลาด เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับผู้เรียน จึงเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบัน ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเชิญจากกระทรวงและหน่วยงานทางการศึกษาต่างประเทศในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน

เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท้ังนี้สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการแข่งขันสอบคัดเลือกตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ และ

คัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป 

ท้ังนี้ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินงานโครงการแข่งขันทางวิชาการ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 

2565  โดยการคัดเลือกนักเรียนจากผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       เพื่อคัดเลือกเข้ารอบ

การแข่งขันต่อในระดับประเทศ และระดับชาติ 

วัตถุประสงค ์

  2.1  เพื่อส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมของผู้เรียน 

  2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านทักษะการคิด มีทักษะในการแก้ปัญหาและมีความสามารถ

ทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 

งบประมาณ 

  จาก สพฐ. จำนวน  20,900 บาท และจาก สพม.สมุทรปราการ  15,000 บาท จากแผนงบประมาณ 

: แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม

การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำนเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ) 



 

ผลการดำเนินงาน 

  1 นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดได้ร ับการพัฒนาความสามารถผู ้เร ียนผ่าน

กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัด ได้รับการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 

 3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด ได้รับการพัฒนาด้านทักษะการคิด มีทักษะในการ

แก้ปัญหาและมีความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 

ผลที่ได้รับ 

เชิงปริมาณ (Quantitative) 

1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  526 คน เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. จำนวนนักเรียนท่ีได้รับเหรียญรางวัล ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา

 - จำนวนนักเรียนท่ีได้รับรางวัลเหรียญทอง  จำนวน  26 คน 

 - จำนวนนักเรียนท่ีได้รับรางวัลเหรียญเงนิ  จำนวน  53 คน 

 - จำนวนนักเรียนท่ีได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  จำนวน  50 คน 

เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพความสามารถของตนอย่างสร้างสรรค์

2. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพและสร้างสรรค์

3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านคณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล

4. จำนวนนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เข้าแข่งต่อในระดับประเทศ

จำนวน  79 คน

การบริหารโครงการให้ยั่งยืน 

มีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนา และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการ

อย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่เวทีระดับชาติและระดับโลก และใช้เวทีการแข่งขันทางวิชาการเป็นกลยุทธิ์

ในการสร้างแรงบันดาบใจให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีความสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์ ตลอดจนการสร้าง

บรรยากาศทางวิชาการขับเคล่ือนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย          เพื่อ

ยกระดับความสามารถนักเรียนไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล 



 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 

 1 ร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ ได้รับเหรียญทอง เงิน และ

ทองแดง จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สมุทรปราการ 

 2 ร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียนที ่เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับเขตพื ้นที ่ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน 

ในระดับประเทศ 

ข้อเสนอแนะ 

- ส่งเสริมการเข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการ 

- เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้

สู่เวทีโลก 

 - สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีความสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับความสามารถนักเรียนให้ก ้าวสู่

มาตรฐานสากล 



 

รูปภาพการดำเนินงาน 



 



 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 2565 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ หมวด 2 มาตรา 10 กำหนดให้การ
จัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า    สิบสองปีท่ีรัฐต้อง
จัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และมาตรา  17  กำหนดให้จัดการศึกษา    ภาคบังคับจำนวนเก้า
ปีโดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ด เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีท่ีสิบหก เว้นแต่สอบได้ช้ันปีท่ี
เก้าของการศึกษาภาคบังคับ 

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการจึงได้
กำหนดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการขึ้น 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาสมุทรปราการ ได้รับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

2. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ท่ัวถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

3. เพื่อให้การดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และสอดคล้องกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา  2565 

4. เพ ื ่อหาแนวทางในการพัฒนาการร ับน ักเร ียน สังก ัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
ปีการศึกษา 2565 ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาค  สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

5. เพื่อให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2565 
เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จำนวน 25 แห่ง
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับนักเรียน

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. การดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษ

สมุทรปราการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 



2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีแนวทางในการพัฒนาการรับนักเรียน สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
กิจกรรมตามโครงการ 

1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ กำหนดนโยบายการรับนักเรียนประจำปี 
การศึกษา 2565 

2 ดำเนินการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน  25 โรงเรียน จำนวน 17,830  คน 
3 ดำเนินการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ยื่นแบบความจำนงในการจัดสรรที่เรียน ในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จำนวน  533 คน 
ระยะเวลาในการดำเนินการ พฤศจิกายน 2564 – พฤษภาคม 2565 
งบประมาณ ได้รับจัดสรร จำนวน  5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  

 ใช้ไป          จำนวน 5,000.- บาท 
  คงเหลือ       จำนวน     -       บาท 

ผลสำเร็จที่ได้จาการดำเนินการ 

เชิงปริมาณ (Quantitative) 
1. นักเรียนได้เข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.4) จำนวน  17,297 คน 
2. นักเรียนได้รับการจัดสรรที่เรียนตามการยื่นแบบความจำนงในการจัดสรรที่เรียน ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 533 คน 
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

1. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 

2. การดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สมุทรปราการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบาย 
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 

3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับนักเรียน มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2565 

4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีแนวทางในการพัฒนาการรับนักเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 

5. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความโปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาค และสอดคล้องกับความต้องการ 
ของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 



ภาพประกอบการดำเนินงานตามโครงการ 



 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 หมวด 2 มาตรา 10 ได้กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาที่ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและ
โอกาสเสมอภาค  ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง  โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย และมาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 ปัจจุบัน มีครอบครัวได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน 1 ครอบครัว 
จำนวนผู้เรียน 1 คน  ในส่วนภารกิจของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีหน้าที่ประสานเพื่อสร้างความเข้าใจ 
นำเสนอคำร้องขออนุญาตการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต จัดทำข้อมูล เอกสารและหลักฐาน
การศึกษา จัดให้มีคณะกรรมการดำเนินงาน และดำเนินการด้านการจัดสรรงบประมาณ การจัดการศึกษาขั้ น
พื้นฐานโดยครอบครัว 

วัตถุประสงค ์
  1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ

ครอบครัวที่ได้รับอนุญาต  เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเป็นไปตามแผนจัดการศึกษา และ
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด  

  2 เพื่อนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลากหลาย
และจริยธรรมของผู้เรียน 
ผลที่ได้รับ 

1 เชิงปริมาณ (Quantitative) 
      ผู้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว จำนวน  1  ครอบครัว 
2 เชิงคุณภาพ (Qualitative)  
1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ บริหารจัดการและวัดประเมินผลการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้จัดการศึกษา ดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาของ บุตร หลาน ได้อย่า งมี

ประสิทธิภาพ 
3. นางสาวกุลนิษย์  ดินสีวิจิตร ผู้เรียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผ่านการวัดและประเมินผล

การเรียน ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ได้ระดับผลการเรียน ดีเย่ียม (เฉล่ีย 3.52) 
กิจกรรมตามโครงการ 

1 ผู้จัดการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา สามารถดำเนินการตามข้ันตอน 
กระบวนการได้อย่างถูกต้อง 

2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ร่วมกับผู้จัดการศึกษา ดำเนินการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 



  

3 ผู้จัดการศึกษา ได้รับการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตามศักยภาพของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

ระยะเวลาดำเนินการ เดือนเมษายน 2565 
งบประมาณ 

ได้รับจัดสรร จำนวน   6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) งบดำเนินงานจาก สพม.สมุทรปราการ 
ใช้งบประมาณไป   3,470.- บาท (สามพันส่ีร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
คงเหลือ   2,530.- บาท (สองพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินการ 
1 เชิงปริมาณ 
      ผู ้จัดการศึกษาโดยครอบครัว สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

จำนวน 1 ครอบครัว ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม  
 2 เชิงคุณภาพ 

1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ บริหารจัดการวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้จัดการศึกษา ดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาของ บุตร หลาน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3. นางสาวกุลนิษย์  ดินสีวิจิตร ผู ้เรียนโดยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผ่านการวัดและ
ประเมนิผลการเรียน ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ได้ระดับผลการเรียน ดีเย่ียม (เฉล่ีย 3.52) 
ปัญหา/อุปสรรค 

ผู้ขอจัดการศึกษาโดยครอบครัวยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรการสอน 
ภาพประกอบการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 



 


