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ค ำน ำ 
            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร เป็นหน่วยงำนมำงกำรศึกษำที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับ

ดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน้ำที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนในจังหวัด

สมุทรปรำกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ โดยกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และ

กลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

            รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เล่มนี้ เป็นกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน รวมทั้ง

เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

สมุทรปรำกำร ในปีถัดไป 

            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร ขอขอบพระคุณคณะท ำงำนและผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง

ทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส ำเร็จได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำน

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เล่มนี ้ จะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ

หน่วยงำนกำรศึกษำ ตลอดจนผู้สนใจน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำหำควำมรู้และสนับสนุนกำรศึกษำต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

    

1.1  สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
                ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และมำตรำ37 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2564 และตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมี
อ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  ดังต่อไปนี้ 
                (1) จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย
มำตรฐำนกำรศึกษำแผนกำรศึกษำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
                (2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบรวมทั้งก ำกับตรวจสอบติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
                (3) ประสำนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                (4) ก ำกับดูแลติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                (5) ศึกษำวิเครำะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                (6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆรวมทั้งทรัพยำกรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดและ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                (7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                (8) ประสำนส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่
หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                (9) ด ำเนินกำรและประสำนส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                (10) ประสำนส่งเสริมกำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
                (11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั ่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆทั ้งภำครัฐเอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                (12) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใด
โดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 
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                กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร แบ่งส่วนรำชกำร
ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พุทธศักรำช 
2546 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  พ.ศ. 2560 
ข้อ 6 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.  2560 
แบ่งเพ่ิมเป็น 10 กลุ่มงำน 
1.2  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 

คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผล หน่วยตรวจสอบภำยใน 

รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาสมทุรปราการ รองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาสมทุรปราการ 

กลุ่มบริหารการเงิน 
และสินทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. งำนบริหำรกำรเงิน 
2. งำนบริหำรงำนบัญช ี
3. กลุ่มงำนบริหำรพัสดุ 
4. กลุ่มงำนบริหำรสนิทรัพย์ 
5. งำนให้ค ำปรึกษำสถำน 
ศึกษำเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินกำรบริหำร กำรเงิน 
งำนบัญชี งำนพสัดุ และงำน
บริหำรสินทรัพย ์
6. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 

1. งำนวำงแผนอัตรำก ำลัง
และก ำหนดต ำแหน่ง 
2. งำนวิทยะฐำน 
3. งำนสรรหำ บรรจุ และ
แต่งต้ังย้ำยโอน และลำออก 
4. งำนประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน กำรเลื่อน
เงินเดือน 
5. งำนบ ำเหน็จควำมชอบ
และทะเบียนประวัติ 
6. งำนระบบจ่ำยตรง
เงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
7. งำนบริหำรและอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรออก
หนังสือรับรองต่ำง ๆ 
8. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 1. งำนฝึกอบรมกำรพัฒนำ

ก่อนแต่งต้ัง 
2. งำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อ
เพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
3. งำนส่งเสริมสนับสนนุ
และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
4. รำยกำรลำศึกษำต่อ 
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำร
วิจัย 
5. งำนระบบเครือข่ำยกำร
พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
6. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลฯ 

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มกฎหมายและคดี 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

กลุ่มนโยบาย 
และแผน 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

1. งำนส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
2. งำนส่งเสริมกิจกำร
นักเรียน 
3. งำนส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
4. งำนส่งเสริมสวัสดิกำร
นักเรียน 
5. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 
 

1. งำนจัดกำรศึกษำทำงไกล 
2. งำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำ 
3. งำนระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 
4. งำนบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
5. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 

1. งำนจัดท ำนโยบำยและ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ 
2. งำนงบประมำณ 
3. งำนตรวจสอบ ติดตำม 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ และ
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยและ
แผน 
4. งำนวิเครำะห์ และจัดท ำ
ข้อมูลกำรจัดต้ัง ยุบ รวม 
เลิก และโอนสถำนศึกษำ 
5. งำนธุรกำร 
6. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 

1. งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนำหลักสตูร 
2. งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอน
และกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล 
4. งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประเมิน ติดตำม และ
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
5. งำนนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรศึกษำ 
6. งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำส่งเสริม และพัฒนำ
สื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
7. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
8. งำนปฏิบัติกำรร่วมกับสนับสนนุกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยอื่น 
9. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 

1. งำนสำรบรรณส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
2. งำนช่วยอ ำนวยกำร 
3. งำนอำคำร สถำนท่ี และ
สิ่งแวดล้อม 
4. งำนยำนพำหนะ 
5. งำนกำรจัดระบบบริหำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
6. งำนประสำนงำน 
7. งำนเลือกและสรรหำ
กรรมกำร และอนุกรรมกำร 
8. งำนประชำสัมพันธ ์
9. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมำย 
 

1. งำนสนับสนุน พัฒนำ กำรมีวินัยและรักษำวินัย 
2. ด ำเนินกำรตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน 
3. ด ำเนินกำรตรวจสอบเกี่ยวกับวินัยและตรวจ
พิจำรณำวินัย 
4. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอุทธรณ์และกำรพิจำรณำกำร
อุทธรณ์ 
5. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ กำรพิจำรณำกำร
ร้องทุกข์ 
6. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบละเมินของ
เจ้ำหน้ำท่ี 
7. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง 
คดีอำญำ และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 
8. ด ำเนินกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
9. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูล และติดตำม
ประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนด้ำนกฎหมำยแลคดีของรัฐ 
10. งำนอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
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1.3  สภำพทั่วไป 

 จังหวัดสมุทรปรำกำร หรือที่เรียกกันเป็นสำมัญทั่วไปว่ำ “เมืองปำกน ้ำ” ตั้งอยู่ปำกน ้ำเจ้ำพระยำ        
เป็นเมืองส ำคัญทำงประวัติศำสตร์มำตั้งแต่โบรำณ เป็นเมืองหน้ำด่ำนทำงทะเลที่มีควำมส ำคัญตลอดมำทุกยุคทุกสมัย  
“สมุทร” แปลว่ำ “ทะเล” และ “ปรำกำร” แปลว่ำ “ก ำแพง” สมุทรปรำกำร จึงแปลว่ำ ก ำแพงชำยทะเล หรือ 
ก ำแพงริมทะเล ซึ่งหมำยถึงเมืองหน้ำด่ำนชำยทะเล หรือ ริมทะเลที่มีก ำแพงมั่นคงแข็งแรงส ำหรับป้องกันข้ำศึกนั่นเอง 
นับว่ำเป็นกำรให้ชื่อเมืองที่ถูกต้องและเหมำะสมตำมควำมมุ่งหมำยในกำรตั้งเมืองเป็นอย่ำงยิ่ง ประวัติควำมเป็นมำของ
เมืองสมุทรปรำกำร สลับซับซ้อนสัมพันธ์กับเมืองพระประแดงมำก  (ปัจจุบันเป็นอ ำเภอพระประแดงในจังหวัด
สมุทรปรำกำร) เพรำะเมืองสมุทรปรำกำรได้ตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยำเป็นรำชธำนี แต่เมืองพระประแดงเดิมนั้น ขอม
ได้ตั้งขึ้นในสมัยขอมมีอ ำนำจครอบครองบริเวณลุ่มแม่น ้ำเจ้ำพระยำ ซึ่งสมัยนั้น ทะเลยังลึกเข้ำมำมำกจนจรดเขตทำง
ใต้ของกรุงเทพมหำนคร ขอมเรียกว่ำ “ปำกน ้ำพระประแดง” เมื่อตั้งที่เมืองปำกน ้ำก็เรียกว่ำ “ เมืองพระประแดง” 
(ตำม 
หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์เชื ่อว่ำเมืองพระประแดง ที่ขอมตั้งนี้อยู่ที ่ คลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 
ปัจจุบันคือที่ท ำกำร กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย) ครั้นนำนมำ มีแผ่นดินงอกออกไป เมืองพระประแดงห่ำงจำกปำกน ้ำ
เข้ำทุกที จึงมีกำรโยกย้ำยตั ้งเมืองปำกน ้ำขึ ้นใหม่  เพื ่อควำมเหมำะสม จึงมีทั ้งเมืองสมุทรปรำกำร และเมือง            
พระประแดง ในสมัยกรุงศรีอยุธยำ ครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ควำมจ ำเป็นทำงกำรเมือง และควำมปลอดภัยของ
ประเทศชำติมีมำกขึ้นจึงได้ตั้งเมือง นครเขื่อนขันธ์ขึ้น (ปัจจุบันเป็นอ ำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร) จึง
กล่ำวได้ว่ำ จังหวัดสมุทรปรำกำร หรือเมืองปำกน ้ำในปัจจุบันนี้ มีประวัติ และอำณำเขตของเมือง  3 เมืองรวมกัน คือ 
เมืองพระประแดง เมืองนครเขื่อนขันธ์ และเมืองสมุทรปรำกำร 

1.4  สภำพภูมิศำสตร์ 

               1.4.1 ที่ตั้งและอำณำเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัดสมุทรปรำกำร 
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               จังหวัดสมุทรปรำกำร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้ำเจ้ำพระยำตอนปลำยสุดของแม่น ้ำเจ้ำพระยำและเหนืออ่ำวไทย 
มีเนื้อที่โดยประมำณ คือ 1,004 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 627,557 ไร่ ตั้งอยู่ทำงภำคกลำงของประเทศไทย  
ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมำณ 29 กิโลเมตร 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ กรุงเทพมหำนคร 
 ทิศใต ้ ติดต่อกับ อ่ำวไทย (พ้ืนที่ชำยฝั่งทะเล) 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ กรุงเทพมหำนคร 

               1.4.2 ลักษณะภูมิประเท 
               จังหวัดสมุทรปรำกำร ส่วนใหญ่พื้นที่เป็นที่รำบลุ่ม มีแม่น ้ำเจ้ำพระยำไหลผ่ำนกลำง แยกพ้ืนที่ออกเป็น
ด้ำนตะวันตกและด้ำนตะวันออกและมีล ำคลองรวม 95 สำย โดยเป็นคลองชลประทำน 14 สำย คลองธรรมชำติ 81 
สำย ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป สำมำรถแบ่งพ้ืนที่ออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 
 1) บริเวณแม่น ้ำเจ้ำพระยำทั้งสองฝั่ง ซึ่งเป็นที่รำบลุ่มทั้งหมด 
 2) บริเวณตอนใต้ใกล้ชำยฝั่งทะเล น ้ำทะเลท่วมถึงและท่ีดินจะเค็มจัดในฤดูแล้ง 
 3) บริเวณที่รำบกว้ำงใหญ่ทำงตอนเหนือและทำงตะวันออก ซึ่ งจะเป็นที ่รำบลุ ่มติดต่อกันตลอด 
มีคลองชลประทำนหลำยแห่ง 
 1.4.3 สภำพภูมิอำกำศ  
 จังหวัดสมุทรปรำกำร ลักษณะอำกำศเป็นแบบชำยทะเล อำกำศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีควำมชื้นใน
อำกำศสูง เนื่องจำกอิทธิพลของทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนมีฝนตกมำก ฤดูหนำวก็ไม่หนำวจนเกินไป 
อุณหภูมิเฉลี่ย 30.60 องศำเซลเซียส 
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               1.4.4 กำรคมนำคมและกำรขนส่ง 

               จังหวัดสมุทรปรำกำร มีทำงหลวงสำยหลักซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของแขวงกำรทำงสมุทรปรำกำร 
และทำงหลวงสำยรองซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดฯ รวมทั้งทำงบริกำรพิเศษซึ่งอยู่
ในควำมรับผิดชอบของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ส ำคัญ ๆ ในพื้นที่ดังนี้ 
  กำรคมนำคมทำงบก  
 ทำงหลวงแผ่นดินที่ส ำคัญมี 17 สำย และมีทำงหลวงพิเศษสำยมอเตอร์เวย์ และทำงด่วนเชื่อมต่อสำย
บำงพลี-สุขสวัสดิ์ (ถนนกำญจนำภิเษก) ทำงพิเศษบูรพำวิถี ถนนวงแหวนอุตสำหกรรม โครงข่ำยถนนสำยรองที่ถ่ำย
โอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล จ ำนวนทั้งสิ้น 82 สำยทำง และมีสะพำนแขวนข้ำมแม่น ้ำเจ้ำพระยำ จ ำนวน    
2 แห่ง คือ สะพำนกำญจนำภิเษก และสะพำนภูมิพล 1 สะพำนภูมิพล 2 รวมทั้งทำงเชื่อมเส้นทำงด่วนสำยบำงพลี -   
สุขสวัสดิ์ (ถนนกำญจนำภิเษก) กับถนนวงแหวนอุตสำหกรรม (ช่วงบำงหัวเสือ) และทำงพิเศษบูรพำวิถี  (ช่วงด่ำน     
บำงแก้ว) 
 กำรคมนำคมทำงน ้ำ  
 จังหวัดสมุทรปรำกำรมีท่ำเทียบเรือขนส่งโดยสำรสำธำรณะ และท่ำขนส่งสินค้ำที่ส ำคัญ รวม 32 แห่ง 
และมีท่ำเทียบเรือ ขนำดเกินกว่ำ 500 ตัน จ ำนวน 53 ท่ำ โดยมีท่ำเทียบเรือที่ส ำคัญ ดังนี้ 
  1. ท่ำเรือพิบูลย์ศรี ตั้งอยู่ที่ต ำบลปำกน ้ำ อ ำเภอเมือง บำงประกอก 
  2. ท่ำเรือพระประแดง ตั้งอยู่ที่หน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอพระประแดง 
  3. ท่ำเรือคลองด่ำน ตั้งอยู่ที่ต ำบลคลองด่ำน อ ำเภอบำงบ่อ 
  4. ท่ำห้องเย็น ตั้งอยู่ที่ต ำบลท้ำยบ้ำน อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
  5. ท่ำสะพำนปลำ ตั้งอยู่ที่ต ำบลท้ำยบ้ำน อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
  6. ท่ำเรือข้ำมฝำกเภตรำ ใช้บรรทุกยำนพำหนะข้ำมฟำกระหว่ำงอ ำเภอพระประแดง ฝั่งตะวันตก  
และตะวันออก 
 7. ท่ำเรืออำยิโนะโมโต๊ะ อยู่ในเขตอ ำเภอพระประแดง ใช้บรรทุกยำนพำหนะข้ำมฝำกไปยังบริเวณท่ำเรือ
ข้ำมฟำก อ ำเภอบำงเสำธง 
 กำรคมนำคมทำงอำกำศ  
 ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi lnternational Airport) ตั้งอยู่ที่ถนนบำงนำตรำด 
ประมำณกิโลเมตรที่ 15 ต ำบลรำชำเทวะ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร ห่ำงจำกใจกลำงกรุงเทพมหำนคร 25 
กิโลเมตร เป็นท่ำอำกำศยำนที่มีพื้นที่ขนำดใหญ่ที่สุดของไทย (เนื้อที่ 20,000 ไร่) โดยท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสุวรรณ
ภูมิเป็นศูนย์กลำงกำรบิน และประตูสู่เอเชีย 
 กำรคมนำคมระบบรำง (รถไฟฟ้ำ BTS สำยสีเขียว ส่วนช่วงแบริ่ง สมุทรปรำกำร) 
               กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงงำนโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว 
ช่วงแบริ ่ง สมุทรปรำกำร เพื ่อต่อขยำยโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว (BTS) ตั ้งแต่บริเวณซอยสุขุมวิท 107 
(แบริ่ง) ไปตำมแนวเกำะกลำงของถนนสุขุมวิท ผ่ำนคลองส ำโรง ผ่ำนแยกเทพำรักษ์ แยกปู่เจ้ำสมิงพรำย 
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แยกศำลำกลำงจังหวัดฯ แยกกำรไฟฟ้ำนครหลวงสำขำสมุทรปรำกำร (จุดปลำยทำงถนนศรีนครินทร์) แยกแพรกษำ  
แยกถนนสำยลวด จนถึงจุดสิ้นสุดปลำยทำงที่สถำนีกำรเคหะสมุทรปรำกำร ซึ่งจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
เดินทำงแก่ประชำชนที่มำพักอำศัย ประกอบธุรกรรมและท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้ งสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรจรำจรได้
อีกทำงหนึ่ง 

1.5  ที่ตั้งสถำนศึกษำ 

                ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 34/6 อำคำร           

วีระ รอดเรือง ต ำบลปำกน ้ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร รหัสไปรษณีย์ 10270 รับผิดชอบโรงเรียนในจังหวัด

สมุทรปรำกำร จ ำนวน 25 โรงเรียน 

ตำรำงท่ี 1   ข้อมูลที่ตั้งสถำนศึกษำในจังหวัดสมุทรปรำกำร  

ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 
1 โรงเรียนสมุทรปรำกำร 497 ถนนสุขุมวิท ต.ปำกน ้ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร 

จ.สมุทรปรำกำร 
2 โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร 498 ถนนสุขุมวิท ต.ปำกน ้ำ อ.เมืองสมุทรปรำกำร  

จ.สมุทรปรำกำร 
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร 799 หมู่ที่ 6 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงเมืองใหม่  

อ.เมืองสมุทรปรำกำร  จ.สมุทรปรำกำร 
4 โรงเรียนมัธยมวัดด่ำนส ำโรง 973 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปรำกำร   

จ.สมุทรปรำกำร      

5 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  
ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ 

4 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.บำงปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร   
จ.สมุทรปรำกำร 

6 โรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ 234 หมู่ที่ 4 ถนนท้ำยบ้ำน ต.ท้ำยบ้ำน อ.เมืองสมุทรปรำกำร  
จ.สมุทรปรำกำร            

7 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ สวนกุหลำบ
วิทยำลัย สมุทรปรำกำร 

261 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.บำงปู อ.เมืองสมุทรปรำกำร   
จ.สมุทรปรำกำร            

8 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1126 ต.ตลำด อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 

9 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 71 ถนนทรงเมือง ต.ตลำด อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 
10 โรงเรียนรำชประชำสมำสัย ฝ่ำยมัธยม 

รัชดำภิเษกในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
หมู่ที่ 1 ต.บำงจำก อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 
 

11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ 
สมุทรปรำกำร 

18/1 หมู่ที่ 15 ต.บำงหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 
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ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 
12 โรงเรียนป้อมนำครำชสวำทยำนนท์ 168 หมู่ที่ 3 ต.ปำกคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปรำกำร 
13 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม 106 หมู่ที่ 5 ต.ในคลองบำงปลำกด อ.พระสมุทรเจดีย์  

จ.สมุทรปรำกำร 

14 โรงเรียนสำขลำสุทธีรำอุปถัมภ์ 198 หมู่ที่ 4 ต.นำเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปรำกำร 

15 โรงเรียนปทุมคงคำ สมุทรปรำกำร 55/5 ถนนพุทธรักษำ ต.แพรกษำใหม่ อ.เมืองสมุทรปรำกำร  
จ.สมุทรปรำกำร 

16 โรงเรียนบำงพลีรำษฎร์บ ำรุง 154 หมู่ที่ 8 ถนนสุขำภิบำล ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี  
จ.สมุทรปรำกำร 

17 โรงเรียนรำชวินิตบำงแก้ว  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

31 หมู่ที่ 13 ถนนบำงนำ - ตรำด ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี   
จ.สมุทรปรำกำร 

18 โรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์ 48 หมู่ที่ 2 ถนนหนำมแดง - บำงพลี ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี  
จ.สมุทรปรำกำร 

19 โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม 16 หมู่ที่ 1 ถนนบำงนำ - ตรำด ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี  
จ.สมุทรปรำกำร 

20 โรงเรียนรำชวินิตสุวรรณภูม ิ 99/9 หมู่ที่ 2 ต.หนองปรือ อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 

21 โรงเรียนบำงบ่อวิทยำคม 23 หมู่ที่ 3 ถนนบำงนำ - ตรำด ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ  
จ.สมุทรปรำกำร 

22 โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดม 
ศึกษำพัฒนำกำร สมุทรปรำกำร 

99 หมู่ที่ 7 ถนนบำงนำ - ตรำด ต.บำงบ่อ อ.บำงบ่อ  
จ.สมุทรปรำกำร 

23 โรงเรียนหลวงพ่อปำนคลองด่ำนอนุสรณ์ 600 หมู่ที่ 13 ถนนปำนวิถี  ต.คลองด่ำน อ.บำงบ่อ  
จ.สมุทรปรำกำร 

24 โรงเรียนเปร็งวิสุทธำธิบดี 35 หมู่ที่ 4 ถนนอ่อนนุช ต.เปร็ง อ.บำงบ่อ จ.สมุทรปรำกำร 

25 โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) 
สมุทรปรำกำร 

119/22 หมู่ที่ 13 ถนนเทพำรักษ์ ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง  
จ.สมุทรปรำกำร 
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ตำรำงท่ี 2   ข้อมูลศูนย์แม่ข่ำย และเครือข่ำยในแต่ละสหวิทยำเขต 

ศูนย์แม่ข่ำย โรงเรียนที่เป็นเครือข่ำย 

1. สหวิทยำเขตเมืองปรำกำร 
 

1. โรงเรียนสตรีสมุทรปรำกำร 
2. โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปรำกำร  
3. โรงเรียนบำงแก้วประชำสรรค์ 
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำ สมุทรปรำกำร 
5. โรงเรียนมัธยมวัดด่ำนส ำโรง 
6. โรงเรียนปทุมคงคำ สมุทรปรำกำร 

2. สหวิทยำเขตสุวรรณภูมิปรำกำร 
 

1. โรงเรียนรำชวินิตบำงแก้ว 
2. โรงเรียนบำงบ่อวิทยำคม 
3. โรงเรียนรำชวินิตสุวรรณภูมิ 
4. โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร 
5. โรงเรียนบำงพลีรำษฎร์บ ำรุง 
6. โรงเรียนเปร็งวิสุทธำธิบดี 
7. โรงเรียนพูลเจริญวิทยำคม 

3. สหวิทยำเขตวิทยปรำกำร 
 

1. โรงเรียนสมุทรปรำกำร 
2. โรงเรียนหำดอมรำอักษรลักษณ์วิทยำ 
3. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมรำชำนุเครำะห์ 
 4. โรงเรียนนวมินทรำชินูทิศสวนกุหลำบวิทยำลัย สมุทรปรำกำร 
5. โรงเรียนหลวงพ่อปำนคลองด่ำนอนุสรณ์ 
6. โรงเรียนบดินทรเดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปรำกำร 

4. สหวิทยำเขตป้อมปรำกำร 
 

1. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
2. โรงเรียนป้อมนำครำชสวำทยำนนท์  
3. โรงเรียนรำชประชำสมำสัย ฝ่ำยมัธยมรัชดำภิเษก ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
4. โรงเรียนวัดทรงธรรม 
5. โรงเรียนสำขลำสุทธีรำอุปถัมภ์ 
6. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม  
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1.6  ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 1.6.1  ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำรได้ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

ทุกคน ให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ 

ตำรำงท่ี 3   จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน (ม.1 - ม.6) ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกตำมสำเหตุและรำยช้ัน  

           

        จำกตำรำง  จะเห็นได้ว่ำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร ในปีกำรศึกษำ 2563 ไม่มี
นักเรียนออกกลำงคัน คิดเป็นร้อยละ 0.00  
 

ตำรำงที่ 4   จ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้น ม.3 ปีกำรศึกษำ 2563 ที่ศึกษำต่อและไม่ศึกษำต่อ  

ล ำดับ
ที ่

ประเภท ชำย หญิง รวม ร้อยละ 

จ ำนวนนักเรียนจบทั้งหมด 3,842 4,508 8,350 100 
1 ศึกษำต่อ 

1.1 ศึกษำต่อม.4 โรงเรียนเดิม 3,247 3,990 7,237 86.67 
1.2 ศึกษำต่อม.4 โรงศึกษำอ่ืน ในจังหวัดเดิม 203 203 406 04.86 

1.3 ศึกษำต่อม.4 โรงศึกษำอ่ืน ในต่ำงจังหวัด 17 21 38 00.46 

1.4 ศึกษำต่อม.4 โรงศึกษำอ่ืน ใน กทม. 13 3 16 00.19 
1.5 สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 201 167 368 04.41 
1.6 สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 70 71 141 01.69 

1.7 ศึกษำต่อสถำบันอื่นๆ 73 47 120 01.44 

รวม 3,824 4,502 8,326 99.72 
 
 
 
 

 
 

ปีกำร 
ศึกษำ 

 
 

นักเรียน 
ต้นป ี

 
จ ำนวน
นักเรียน

ออก
กลำงคัน 

สำเหต ุ

 
สมรส 

 
ต้องคด ี

/ 
ถูกจับ 

 
มีปัญหำ

กำร
ปรับตัว 

 
ฐำนะ
ยำกจน 

 
เจ็บป่วย     

/ 
อุบัติเหต ุ

 
หำเลี้ยง 

ครอบครัว 

อพยพ
ตำม 

ผู้ปกครอง 

 
มีปัญหำ

ครอบครัว 

 
ร้อยละ 

2561 48,101 29 0 0 3 0 0 0 0 26 0.06 

2562 48,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

2563 48,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
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ล ำดับ
ที ่

ประเภท ชำย หญิง รวม ร้อยละ 

 2 ไม่ศึกษำต่อ 

2.1 ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนภำคอุตสำหกรรม 1 0 1 00.01 

2.2 ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนภำคกำรเกษตร 0 0 0 00.00 
2.3 ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนกำรประมง 0 0 0 00.00 

2.4 ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนค้ำขำย ธุรกิจ 0 1 1 00.01 

2.5 ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนบริกำร 0 0 0 00.00 
2.6 ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนรับจ้ำงทั่วไป 7 1 8 00.10 
2.7 ไม่ศึกษำต่อ ท ำงำนอื่น ๆ 8 3 11 00.13 

2.8 บวชในศำสนำ 0 0 0 00.00 

2.9 ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ 2 1 3 00.03 

2.10 อ่ืน ๆ 0 0 0 00.00 

รวม 18 6 24 00.28 
 
 

ตำรำงท่ี 5   จ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้น ม.6 ปีกำรศึกษำ 2563 ที่ศึกษำต่อและไม่ศึกษำต่อ  

ล ำดับ
ที ่

ประเภท ชำย หญิง รวม ร้อยละ 

นักเรียนจบทั้งหมด 2,392 3,863 6,255 100 

1 ศึกษำต่อ 

1.1 มหำวิทยำลัยของรัฐ 1,935 3,154 5,089 81.36 
1.2 มหำวิทยำลัยเปิดของรัฐ 12 46 58 00.93 

1.3 มหำวิทยำลัยของเอกชน 120 234 354 05.66 

1.4 สถำบันอำชีวศึกษำของรัฐบำล 11 8 19 00.31 
1.5 สถำบันอำชีวศึกษำของเอกชน 23 14 37 00.60 
1.6 สถำบันพยำบำล 0 21 21 00.34 
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ล ำดับ
ที ่

ประเภท ชำย หญิง รวม ร้อยละ 

1.7 สถำบันทหำร 2 0 2 00.03 

1.8 สถำบันต ำรวจ 0 1 1 00.01 

1.9 สถำบันอื่นๆ 260 365 625 09.99 

รวม 2,363 3,843 6,206 99.23 

2 ไม่ศึกษำต่อ 

2.1 ท ำงำนรัฐวิสำหกิจ 0 0 0 00.00 

2.2 ภำคอุตสำหกรรม 1 1 2 00.03 

2.3 ภำคกำรเกษตร 0 0 0 00.00 

2.4 กำรประมง 0 0 0 00.00 

2.5 ค้ำขำย ธุรกิจ 5 6 11 00.17 

2.6 งำนบริกำร 1 1 2 00.03 

2.7 รับจ้ำงทั่วไป 16 6 22 00.35 

2.8 บวชในศำสนำ 0 0 0 00.00 

2.9 ไม่ประกอบอำชีพและไม่ศึกษำต่อ 6 6 12 00.19 

รวม 29 20 49 00.77 
 
 

ตำรำงท่ี 6   จ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำส จ ำแนกตำมประเภทระดับช้ันเรียน ปีกำรศึกษำ 2563   

- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น - 

ล ำดับที่ ประเภท ชำย หญิง รวม 

1 เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ 5 1 6 

2 เด็กยำกจน 2,437 3,059 5,496 

3 เด็กท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด 2 0 2 

4 ก ำพร้ำ 4 1 5 

5 ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 2 3 5 

6 มีควำมด้อยโอกำสมำกกว่ำ 1 ประเภท 1 2 3 

จ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำสทั้งหมด 2,451 3,066 5,517 
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- ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย - 

ล ำดับที่ ประเภท ชำย หญิง รวม 

1 เด็กท่ีถูกท ำร้ำยทำรุณ 0 1 1 

2 เด็กยำกจน 1,036 1,686 2,722 
3 เด็กท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด 1 0 1 

4 ก ำพร้ำ 0 5 5 
5 ท ำงำนรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 4 3 7 

จ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำสทั้งหมด 1,041 1,695 2,736 
 
      1.6.2  ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ตำรำงท่ี 7   ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
                 สมุทรปรำกำร ที่มีผลกำรเรียนระดับ 3 ขึ้นไป และมีผลกำรเรียน 0, ร, มส ปีกำรศึกษำ 2563 
 
 

กล
ุ่มส

ำร
ะก

ำร
เรีย

นรู้
 

จ ำ
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ที่ล
งท

ะเ
บีย

นเ
รีย

น 

จ ำนวนและร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับกำรตัดสินผลกำรเรียน  

จ ำ
นว

นแ
ละ

ร้อ
ยล

ะข
อง

นัก
เรีย

นที่
 

ไม
่ได

้รับ
กำ

รต
ัดส

ินผ
ลก

ำร
เรีย

น 
(ร

, ม
ส)

 

ร้อ
ยล

ะข
อง

นัก
เรีย

น 
ที่ม

ีผล
กำ

รเรี
ยน

ระ
ดับ

 3
 ขึ้

นไ
ป 

ร้อ
ยล

ะข
อง

นัก
เรีย

น 
ที่ม

ีผล
กำ

รเรี
ยน

 0
, ร

, ม
ส 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

 ภำษำไทย 125,361 
40,684 20,492 20,249 14,300 11,084 6,893 8,334 2,661 664  

65.30 2.65 
(32.63) (16.43) (16.24) (11.47) (8.89) (5.53) (6.68) (2.13) (0.53) 

คณิตศำสตร์ 149,049 
37,034 18,074 21,210 20,610 19,181 13,220 15,247 3,480 993 

51.55 3.00 
(25.01) (12.21) (14.33) (13.92) (12.96) (8.93) (10.30) (2.35) (0.67) 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี

285,035 
100,983 44,812 44,704 32,848 24,632 14,849 16,484 4,092 1,631 

67.22 2.01 
(35.63) (15.81) (15.77) (11.59) (8.69) (5.24) (5.82) (1.44) (0.58) 

สังคมศึกษำฯ 245,108 
94,021 39,750 35,908 24,798 19,349 11,352 14,303 4,302 1,325 

69.60 2.30 
(38.57) (16.31) (14.73) (10.17) (7.94) (4.66) (5.87) (1.76) (0.54) 

สุขศึกษำฯ 180,424 
113,416 24,176 17,631 9,138 6,217 3,066 4,106 1,861 813 

86.42 1.48 
(63.15) (13.46) (9.82) (5.09) (3.46) (1.71) (2.29) (1.04) (0.45) 

ศิลปะ 130,695 
68,405 17,565 15,764 9,413 7,159 4,016 5,280 2,457 636 

78.22 2.37 
(52.60) (13.51) (12.12) (7.24) (5.50) (3.09) (4.06) (1.89) (0.49) 

กำรงำนอำชีพ 103,073 
45,785 15,641 14,008 9,063 6,756 4,083 5,319 1,670 748 

73.72 2.35 
(44.74) (15.29) (13.69) (8.86) (6.60) (3.99) (5.20) (1.63) (0.73) 

ภำษำต่ำงประเทศ 253,853 
83,723 33,555 36,273 29,076 25,455 16,729 22,209 5,081 1,752 

60.91 2.69 
(33.21) (13.31) (14.39) (11.53) (10.10) (6.64) (8.81) (2.02) (0.69) 

รวม 1,472,598 584,051 214,065 205,747 149,246 119,833 74,208 91,282 25,604 8,562 68.57 2.32 

ร้อยละ (39.89) (14.62) (14.05) (10.19) (8.19) (5.07) (6.23) (1.75) (0.58)   
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ตำรำงท่ี 8   ค่ำ T-Score ของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3   
                 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 - 2563  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 

วิชา 
ปีการศึกษา 

เฉลี่ย 3 ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ภาษาไทย 51.69 51.85 52.12 51.89 
คณิตศาสตร์ 50.43 50.49 51.01 50.64 
วิทยาศาสตร์ 50.61 50.31 51.34 50.75 
ภาษาอังกฤษ 50.74 51.62 52.38 51.58 

เฉลี่ย 4 วิชา 50.87 51.07 51.71 51.22 
 

ตำรำงท่ี 9   ค่ำ T-Score ของผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6   
                 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 - 2563  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 

วิชา 
ปีการศึกษา 

เฉลี่ย 3 ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ภาษาไทย 50.89 50.91 51.34 51.05 
คณิตศาสตร์ 50.45 50.35 50.26 50.35 
วิทยาศาสตร์ 49.89 49.86 50.58 50.11 
สังคมศึกษา 50.62 50.67 50.70 50.66 
ภาษาอังกฤษ 51.04 50.61 51.34 51.00 

เฉลี่ย 5 วิชา 50.58 50.48 50.84 50.63 
 

 

       จำกตำรำง ผลกำรทดสอบระดับชำติขั ้นพื้นฐำน (O-NET) ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561 – 2563 ในระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 พบว่ำผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ของทั้ง 3 ปีกำรศึกษำ ของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยรวมอยู่ที่ 51.22 โดยกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด รองลงมำ คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
        ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  พบว่ำ ผลกำรทดสอบระดับชำติขั ้นพื้นฐำน (O-NET) ระหว่ำงปีกำรศึกษำ     
2561 – 2563 ของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร ในแต่ละกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมอยู่ที ่ 50.63 โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด 
รองลงมำ คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
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     1.6.3  ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
              กำรบริหำรงำนวิชำกำร 
              ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำที่
ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน โดยกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมเหมำะสมต่อบริบทของสถำนศึกษำ เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ รวมถึงกำรวัดผล ประเมินผล กำรก ำกับ ดูแล ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพตำมระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำกับสถำนศึกษำ เพ่ือน ำผลที่ได้ไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพที่ส่งผลต่อผู้เรียน 

              กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 
               ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร มีกระบวนกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำง  
มีระบบ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล เน้นควำมถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยที่ก ำหนด มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้โดย
ด ำเนินกำรได้อย่ำงเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพ 

              การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
               ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร มีกระบวนกำรวำงแผนในกำรพัฒนำ ส่งเสริม  
ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพสอดคล้องกับควำมต้องกำรจ ำเป็น พร้อมทั้ง      
มีกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งผลให้บุคลำกรปฏิบัติงำนได้อย่ำง             
มีประสิทธิภำพ เต็มควำมสำมำรถ มีคุณภำพและบรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 

              การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
               ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร มีกระบวนกำรที่ช่วยประสำน ส่งเสริม สนับสนุน         
กำรบริหำรงำนด้ำนอื่น ๆ ให้มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด เช่น มีกำรรับส่ง
หนังสือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อมภำยในองค์กรให้มีควำมสวยงำม น่ำดู     
น่ำอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            เนื่องด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร เป็นส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำตั้งใหม่ที่แยกมำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 (รวมจังหวัดสมุทรปรำกำร

และจังหวัดฉะเชิงเทรำ) ท ำให้ขำดเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนโดยตรงภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รวมทั้ง

ไม่มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เพ่ือรองรับโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

 



ส่วนที่ 3 
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

    
 

ผลกำรใช้งบด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบกำรศึกษำตอนปลำย 

กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำยส ำหรับโรงเรียนปกติ งบด ำเนินงำน  
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

วันที่ 
 

รำยกำร 
เงินประจ ำงวด 

เพ่ิม เบิก คงเหลือ 
 

11 มี.ค. 64 
 

ครั้งที่ 284 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน  
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร
โรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำน และกำรติดตำมกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำตั้งใหม่ ครั้งที่ 1 (ซึ่งเป็นหน่วย
เบิกจ่ำยที่ได้รับอนุมัติเดิมก่อนประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 28 ม.ค.64 เรื่อง กำร
ก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมีผลใช้บังคับ) 

 

500,000   

 

12 พ.ค. 64 
 

ค่ำน ้ำปะปำ เม.ย. 64 สพม.สป.(ศูนย์ประสำน) / 
กำรประปำนครหลวง 

  
 

139.58   

 

12 พ.ค. 64 
 

ค่ำโทรศัพท ์มี.ค. 64 สพม.สป.(ศูนย์ประสำน) /  
บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จก. 

  
 

738.30   

 

4 มิ.ย. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. /  
บ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

  
 

3,959   

 

4 มิ.ย. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / 
บ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

  
 

4,879.20   

 

4 มิ.ย. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / 
บ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

  
 

4,879.20   

 

4 มิ.ย. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / 
บ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

  
 

4,879.20   
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วันที่ 
 

รำยกำร 
เงินประจ ำงวด 

เพ่ิม เบิก คงเหลือ 
 

4 มิ.ย. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / 
บ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

  
 

2,953.20   

 

4 มิ.ย. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / 
บ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

  
 

2,953.20   

 

4 มิ.ย. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / 
บ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

  
 

3,959   

 

4 มิ.ย. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / 
บ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

  
 

3,959   

 

17 มิ.ย. 64 
 

ค่ำโทรศัพท ์เมย. 64 สพม.สป. (ศูนย์ประสำน) / 
บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จก. 

  
 

751.14   

 

7 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / 
บ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

  
 

2,953.20   

 

7 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / 
บ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

  
 

1,284   

 

7 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / 
บ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

  
 

2,953.20   

 

7 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / 
บ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

  
 

642   

 

7 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / 
บ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

  
 

2,953.20   

 

7 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / 
บ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

  
 

4,975.50   

 

7 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / 
บ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

  
 

2,953.20   
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วันที่ 
 

รำยกำร 
เงินประจ ำงวด 

เพ่ิม เบิก คงเหลือ 
 

9 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / ร้ำนสยำมพัฒนำ   
 

4,400   
 

9 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / ร้ำนสยำมพัฒนำ   
 

4,900   
 

9 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / ร้ำนสยำมพัฒนำ   
 

4,551   
 

9 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / ร้ำนสยำมพัฒนำ   
 

3,016   
 

9 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / ร้ำนสยำมพัฒนำ   
 

4,800   
 

9 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / ร้ำนสยำมพัฒนำ   
 

4,780   
 

9 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / ร้ำนสยำมพัฒนำ   
 

3,464   
 

14 ก.ค. 64 
 

ค่ำโทรศัพท ์พ.ค. 64 สพม.สป.(ศูนย์ประสำน) / 
บ.โทรคมนำคมแห่งชำติ จก. 

  
 

768.26   

 

21 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. /  
ร้ำนสยำมพัฒนำ โดยนำยศักดิ์ชัย ศรีสวัสดิ์ 

  
 

4,750   

 

22 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. /  
ร้ำนสยำมพัฒนำ โดยนำยศักดิ์ชัย ศรีสวัสดิ์ 

  
 

4,885   

 

21 ก.ค. 64 
 

ค่ำตอบแทนนักกำรภำรโรง / ก.ค.64 /  
นำงสุภำพ ทองเสือ 

  
 

8,690   

 

21 ก.ค. 64 
 

ปกส.นักกำรภำรโรง / ก.ค.64 / นำงสุภำพ ทองเสือ   
 

217   
 

27 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / ร้ำนสยำมพัฒนำ   
 

1,921   
 

27 ก.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / 
บ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

  
 

877.40   

 

6 ส.ค. 64 
 

ค่ำวัสดุ สนง.สพม.สป. / 
บ.เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 

  
 

3,959   

 

20 ส.ค. 64 
 

ค่ำตอบแทนนักกำรภำรโรง / ส.ค.64 /  
นำงสุภำพ ทองเสือ , นำยวุฒิชัย เย็นฉ ่ำ 

  
 

18,090   

 

20 ส.ค. 64 
 

ปกส.นักกำรภำรโรง / ส.ค.64 /  
นำงสุภำพ ทองเสือ , นำยวุฒิชัย เย็นฉ ่ำ 

  
 

452   
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วันที่ 
 

รำยกำร 
เงินประจ ำงวด 

เพ่ิม เบิก คงเหลือ 
 

22 ส.ค. 64 
 

ปกส.ค่ำตอบแทนนักกำรภำรโรง ก.ค.64ตกเบิก /
สป. / นำยวุฒชิัย เย็นฉ ่ำ 

  
 

4,851.61   

 

22 ส.ค. 64 
 

ค่ำตอบแทนนักกำรภำรโรง ก.ค.64ตกเบิก /สป. / 
นำยวุฒิชัย เย็นฉ ่ำ 

  
 

121   

 

25 ส.ค. 64 
  
  

 

ครั้งที ่695 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
สำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการ
ติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

500,000 
  
  

  
  
  

  
  
  

 
 

ค่าวัสดุทำความสะอาดสพม.สป   
 

2,465   

 
 

ค่าอินเทอร์เน็ตเดือนพฤษภาคม   
 

1,012.36   

 
 

ค่าอินเทอร์เน็ต เดือนมิถุนายน   
 

4,483.30   

 
 

ค่าอินเทอร์เน็ต เดือนกรกฎาคม   
 

4,483.30   

 
 

ค่าตอบแทนนักการภารโรงเดือนกันยายน   
 

18,090   

 
 

สมทบประกันสังคมนักการภารโรง เดือนกันยายน   
 

905   

 
 

ค่าจ้างคนขับรถและแม่บ้าน เดือนกันยายน   
 

18,995   

 
 

ค่าไปรษณีย์ เดือนสิงหาคม   
 

196   

 
 

ค่าวัสดุสำนักงาน สพม.สป (7 ชุด)   
 

26,983.30   

 
 

ค่าโทรศัพท์เดือน สิงหาคม   
 

752.21   
 

16 ก.ย.64 
  
  
  
  

 

ครั้งที ่834 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
สำนักงานค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน 
และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหา
โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  
และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

 

300,000 
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วันที่ 
 

รำยกำร 
เงินประจ ำงวด 

เพ่ิม เบิก คงเหลือ 
 

 

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสพม.สป   
 

470,000   

 
 

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสพม.สป   
 

207,000   

 
 

ค่าอินเทอร์เน็ต เดือนสิงหาคม   
 

4,483.30   

 
 

ค่าวัสดุสำนักงาน   
 

232,070.16   

 
 

ค่าวัสดุสำนักงาน   
 

13,257.30   

 
 

ค่าวัสดุสำนักงาน   
 

7,671.90   

 
 

ค่าสาธารณูปโภค ให้โรงเรียนต่าง ๆ 5โรงเรียน   
 

122,143.77   

 
 

ค่าเดินทางไปราชการ นางดวงดาว ศุขโภคา   
 

13,550   

 
 

ค่าเดินทาง นางสาววันเพ็ญ อุดมทรัพย์  
และนางสาวสุภาวดี หลงสวัสดิ์ 

  
 

19,200   

 

รวมทั้งสิ้น 
 

1,300,000 
 

1,299,999.49 
 

0.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

    

 
       1. ปัญหำ อุปสรรค 

           จำกผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สมุทรปรำกำร พบว่ำ มีปัญหำและอุปสรรค ดังนี้ 
            1.1 เนื่องด้วยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำรเป็นส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ      
ตั้งใหม่ ท ำให้ขำดเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 
            1.2 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้สถำนศึกษำใน
สังกัดทุกแห่งต้องปิดสถำนศึกษำ งดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ on-site ตลอดปีกำรศึกษำ โดยมีวิธีกำรจัด        
กำรเรียนกำรสอนแบบ on-line ทดแทน เนื่องจำกจังหวัดสมุทรปรำกำรเป็นพื้นที่ที่มีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ สถำนศึกษำและครูผู้สอนมีกำรปรับเปลี่ยนและเรียนรู้
วิธีกำรสอนในรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก นักเรียนต้องปรับกำรเรียนรู้ที่มีรูปแบบเฉพำะนี้ ท ำให้ใน
ช่วงแรกของกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีปัญหำและอุปสรรคค่อนข้ำงมำกทั้งด้ำนสัญญำณอินเตอร์เน็ต       
ทั้งกำรขำดประสบกำรณ์กำรสอนแบบออนไลน์ของครู หรือกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงโรงเรียนและส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำเกิดควำมล่ำช้ำในกำรขอข้อมูลต่ำง ๆ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของทั้งสองฝ่ำยปฏิบัติงำนนอก
สถำนที่ (work from home)  
 
        2. ข้อเสนอแนะ 
            ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร ควรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนและสถำนศึกษำในสังกัด เช่น กำรติดต่อประสำนโดยใช้ 
Application ต่ำง ๆ เป็นตัวช่วย กำรใช้ platform ในรูปแบบต่ำง ๆ มำเป็นเครื่องมือในกระบวนกำรจัดเก็บข้อมูล
และจัดกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำครูผู ้สอนโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู ้สอนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 
คณะท ำงำน 

    

 
 

 
 
 1. นำยวิทยำ  อรุณแสงฉำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 
 2. นำยวัชรินทร์  โตขำว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 
 3. นำงนิตยำ  มั่นช ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 
 
 
 
1. นำยวิทยำ  อรุณแสงฉำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 
2. นำยวัชรินทร์  โตขำว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 
3. นำงนิตยำ  มั่นช ำนำญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
4. นำงดวงดำว  ศุขโภคำ                  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ 
5. นำงสำวศุภนิดำ  มำลัยทอง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 

 
 
 

1. นำงดวงดำว  ศุขโภคำ                  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ 
2. นำงสำวศุภนิดำ  มำลัยทอง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษำ 

คณะผู้จัดท ำ 

รวบรวม ออกแบบรูปเล่ม  



 
 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
ที่  ๑๗๖/256๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
…………………………………………………………………….. 

        ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จะดำเนินการจัดทำเอกสารรายงานผลการ
ดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็น
เครื่องมือชี ้ให้เห็นถึงความสำเร็จหรือความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 ที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนรับทราบ 

        ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะทำงาน ดังนี้  

        ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  
1.1 นายวิทยา  อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการ สพม.สมุทรปราการ 

๑.๒ นายวัชรินทร์  โตขาว รองผู้อำนวยการ สพม.สมุทรปราการ 

๑.๓ นางนิตยา  มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

        มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ แก้ไขปัญหาอุปสรรค กำหนดกรอบกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในการ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

        2. คณะกรรมการดำเนินงาน 
๒.๑ นายวิทยา  อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการ สพม.สมทุรปราการ ประธาน 

๒.๒ นายวัชรินทร์  โตขาว รองผู้อำนวยการ สพม.สมุทรปราการ รองประธาน 
๒.๓ นายณภัทร  ศรีละมัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน 
๒.๔ นางสาวชยาการต์  เปี่ยมถาวรพจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะทำงาน 
๒.๕ นายธีร์ชนินทร์  แจ่มจำรัส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะทำงาน 
๒.๖ นางสาวภัททิยา  สูปินะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะทำงาน 
๒.๗ นางดวงดาว  ศุขโภคา นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ชำนาญการพิเศษ 
คณะทำงาน 

๒.๘ นายส่งเสริม  ชว่ยทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะทำงาน 
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๒.๙ นายธีรทัศน์  ปิติภาคย์พงษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงาน 
๒.๑๐ นางสาวอิสราภรณ์  บญุเกิดมา นักจิตวิทยาโรงเรียน คณะทำงาน 
๒.๑๑ นางสาวพัชรินทร์  เฉยสืบเจ็ก นักจัดการงานทั่วไป คณะทำงาน 
๒.๑๒ นางสาวอรวรรณ  อ้นเกษม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทำงาน 
๒.๑๓ นางสาวธัญยธรณ์  ศรีเสาวลักษณ์ นักวิชาการศึกษา คณะทำงาน 
๒.๑๔ นางสาวสชุาดา  ชัยบัวคำ นักทรัพยากรบุคคล คณะทำงาน 
๒.๑๕ นางสาวศุภนิดา  มาลัยทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน/เลขานุการ 

 

        มีหน้าที ่วิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ตามเป้าหมาย 

        ๓. คณะจัดทำเอกสารรายงานผล 
3.1 นางนิตยา  มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธาน 
3.2 นางดวงดาว  ศุขโภคา นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ชำนาญการพิเศษ 
คณะทำงาน 

3.3 นางสาวศุภนิดา  มาลัยทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน/เลขานุการ 
  

        มีหน้าที ่รวบรวมข้อมูล จัดทำรายละเอียดผลการดำเนินงาน และสรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน พร้อมทั้งออกแบบหน้าปก จัดทำรูปเล่ม  
                
        ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

 (นายวิทยา  อรุณแสงฉาน) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 



 

ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรปรำกำร 


