
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ค าน า 
 

เอกสารรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ี
เกี่ยวกับราชการประจ าท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ภายในจังหวัด
สมุทรปราการในรอบปีท่ีผ่านมา  เสนอภาพรวมความส าเร็จท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน  บุคลากรทุกฝ่าย
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ได้รับทราบถึงผล               
การด าเนินงานตามภารกิจการจัดการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ   ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีหึความร่วมมือในการให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการ
ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและผู้สนใจน าไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
                                                                                                                 
                                                          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  



 

 

2.1 ด้านการจัดการศึกษา                                                       
2.2 ด้านคุณภาพการศึกษา 
2.3 ดัชนีตัวชี้วัดทางการศึกษา 

 ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานโครงการ        19   
          
 -คณะผู้จัดท าเอกสาร                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 1 
           1.1 ความเป็นมาและท่ีต้ังของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ     
           1.2 ภารกิจและอ านาจหน้าท่ีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) 
          1.3 นโยบายการจัดการศึกษา 

1 
2 
2 

           1.4 ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา 
               - วิสัยทัศน์  
               - พันธกิจ  
               - เป้าประสงค์รวม 
               - ประเด็นยุทธศาสตร์  
               - เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

           1.5 ข้อมูลบุคลากร 
           1.6 โครงสร้างการบริหารงาน 

4 
5 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสมุทรปราการ      6 

หน้า 

 100 

 6 
 8 
 14 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

 



 

 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
          1.1 ความเป็นมาและที่ต้ังของส านักงานศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ 
         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดต้ังขึ้นตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี  19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยต้ังคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค พร้อมต้ังส านักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค 
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อปฏิบั ติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นท่ี โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (3 เมษายน 
2560) 

        โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ต้ังอยู่  ณ  เลขท่ี  34/4  ถนนสุขุมวิท  ต าบลปากน้ า  
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์โทรศัพท์ 0 2380 1021-2   โทรสาร. 0 2380 1021 
ต่อ 20  เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.prakanedu.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
              ภารกิจ 
               ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี  นโยบายและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ 
              อ านาจหน้าที ่
                (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมท้ังปฏิบัติ  งานราชการ
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ท่ีเป็นไปตามอ านาจและหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
                (2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
                (3) ส่ังการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
            (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
           (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่ อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
           (6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            (7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
          (8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ   
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
            (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
           (10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
           (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 

1.3 นโยบายการจัดการศึกษา 
        จังหวัดสมุทรปราการ  มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ  ดังนี้ 
       1. น้อมน าพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล 
ขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม 
       2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรมีคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะอาชีพ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างประสบการณ์อาชีพให้กับผู้เรียน เพื่อการมีงานท าและรองรับ
ตลาดแรงงาน 
 
       4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีปลูกจิตส านึกผู้เรียน ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
       5. คณาจารย์ ครูแลบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความสามารถ
อย่างมืออาชีพ 
       6.  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็ง และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
       7. ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารเชิงพื้นท่ีให้ทุกภาคส่วนร่วมในการบูรณาการจัดการศึกษา 
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1.4 ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ   
      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

     วิสัยทัศน์ 
      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นองค์กรบูรณาการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

     พันธกิจ 
       1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับ ทุกประเภท โดยน้อม
น าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ  
       2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
       3.ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึงตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
       4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริหารงานบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 

     เป้าประสงค์รวม 
       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  มีการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
      เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
        1.ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และมีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและโรคอุบัติใหม่ 
        2. ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะความสามารถท่ีสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 
        3.ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
        4.ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง เสมอภาค ด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
        5.หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
        6.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตอบสนอง
ผู้รับบริการ รวดเร็ว โปร่งใส 
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1.5 ข้อมูลบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 

หมายเหตุ   มีข้าราชการจากกลุ่มลูกเสือฯ จ านวน  1 คน  มาช่วย ปฏิบั ติหน้าท่ี ท่ีก ลุ่มอ านวยการ

กลุ่มงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

ศึกษาธิการจังหวัด 1 - - - 1 - 1 
รองศึกษาธิการจังหวัด - 1 - - - 1 1 
*กลุ่มอ านวยการ - 1 1 4 1 5 6 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 2 - 2 2 4 6 
กลุ่มนโยบายและแผน 2 - - - 2 - 2 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา - 2 - - - 2 2 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 1 1 - 1 1 2 3 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 2 2 - - 2 2 4 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 1 6 - - 1 6 7 
หน่วยตรวจสอบภายใน - 1 -  - 1 1 
*คุรุสภา - 2 -  - 2 2 

รวมทั้งหมด 9 18 1 7 10 25 35 
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นางสาวนงนุช  อนันต์วัฒนชัย 
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
นายทศพร  ธรรมประทีบ 

ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

 

นางวนิดา ไพรพฤกษ ์

         ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

นายสุพจน์  กล้าหาญ 

ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน- 
นางละม่อม  ร าพึงนิตย ์
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศกึษา 

 

นายสุนันท์  วงศ์ทองเหลือ 

ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 

นางสาววันเพ็ญ  หงส์บิน                
ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มลกูเสือ ยุวกาชาดฯ 

 

นางภัทราภร  จารุทวีสิน 

ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เอกชน 

1.6 โครงสร้างการบริหารงาน 

นายศุภมิตร   ศิรกัณฑะมากุล 
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

นางสาวนิภากร  โสภากัน 

 ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ส่วนท่ี 2  
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 

จังหวัดสมุทรปราการ 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 

สารสนเทศทางการศึกษา  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะ
ข้อมูลสารสนเทศเป็นหัวใจส าคัญต่อการก าหนดนโยบาย  การวางแผนและการพัฒนาการศึกษาตลอดจนการ
ควบคุม ติดตาม และประเมินผลแผนงานและโครงการต่างๆ  ให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  จึงได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของ
จังหวัดสมุทรปราการ 2 ด้าน  ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดการศึกษา  2) ดัชนีทางการศึกษาปีการศึกษา 2563 
ดังนี้ 

2.1 ด้านการจัดการศึกษา 
ตารางที่ 1  จ านวนสถานศึกษา ผู้เรียน ห้องเรียน และครู/ครูผู้สอน จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 
 

สังกัด 
สถาน 
ศึกษา 

 

ผู้เรียน 
 

ห้องเรียน 
ครู/ 

ครูผู้สอน 

รวมทั้งสิ้น 418 248,751 7,493 13,221 

1.กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) 291 210,301 6,942 10,925 

  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 169 113,998 3,696 5,917 

      1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 72 34,903 
 

1,252 1,869 

      2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 71 30,219 
 

1,110 1,533 

      3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 25 48,650 
 

1,326 2,483 

      4) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสมุทรปราการ 1 226 8 32 

   1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 105 66,712 2,774 4,406 

      1) เอกชนในระบบ 105 66,712 2,774 4,406 

   1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 11 11,698 472 482 
อาชีวะภาครัฐ 4 7,678 271 294 
      1) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 1 4,719 166 164 

      2) วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 1 521 22 51 

      3) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 1 1,698 56 50 

      4) วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 1 740 27 29 
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ตารางที่ 1  จ านวนสถานศึกษา ผู้เรียน ห้องเรียน และครู/ครูผู้สอน จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 (ต่อ) 

หมายเหตุ ห้องเรียนโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัด 
สถาน 
ศึกษา 

 

ผู้เรียน 
 

ห้องเรียน 
ครู/ 

ครูผู้สอน 

อาชีวะภาคเอกชน 7 4,020 201 188 
     1) วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)  (ภาคเอกชน) 
 
 

1 299 19 20 
     2) เกริกวิทยาลัย 1 420 23 32 
     3) วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกจิสมุทรปราการ 1 1,840 66 54 
     4) วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย –ไต้หวัน (บีดีไอ) 1 364 24 27 
     5) วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกจิ 1 409 24 20 
     6) วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ 1 538 27 20 
     7) วิทยาลัยไทยโกบอลบริหารธุรกิจ 1 150 18 15 

1.4 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ (กศน.) 
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17,893 - 120 

2. ส่วนราชการอื่น 127 38,450 551 2,296 
   2.1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 5 17,874 10 1,269 
       1) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (วิทยาเขตสมุทรปราการ) (ภาครัฐ) 1 1,743 - 58 
       2) โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฎธนบุรี 1 159 10 19 
       3) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (ภาคเอกชน) 1 6,706 - 450 
       4) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตสมุทรปราการ) 1 10,064 - 710 
       5 )สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูม ิ 1 797 - 32 

   2.2 กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 122 20,576 541 1,027 
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2.ด้านคุณภาพการศึกษา 
2.1.1 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2562 

 จากผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2562              
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 ประกอบด้วย วิชาการอ่านออกเสียง วิชาการอ่านรู้เรื่อง และ
ภาพรวม สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

ตารางที่ 2 คะแนนประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2562  
             ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ศธภ.2 หมายถึง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 
2.1.2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ปีการศึกษา 2562  

 จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ปีการศึกษา 2562  ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และภาพรวม สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

ตารางที่ 3 คะแนนประเมนิคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
 

จังหวัด วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย ภาพรวม 
สมุทรปราการ 45.68 48.91 47.30 
ศธภ.2 46.03 49.88 47.96 
ระดับประเทศ 44.94 46.46 45.70 

หมายเหตุ  ศธภ.2 หมายถึง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และ
กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 

 

จังหวัด การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง ภาพรวม 
สมุทรปราการ 74.20 75.04 74.62 
ศธภ.2 74.93 76.64 75.79 
ระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66 
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2.2.3 รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2562  
 
ตารางที่ 4 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562                

หมายเหตุ ศธภ.2 หมายถึง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 

             
ตารางที่ 5 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562        

 

จังหวัด 
 คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาพรวม 
สมุทรปราการ 56.92 36.13 27.32 30.12 37.63 
ศธภ.2 58.73 39.56 31.27 31.56 40.28 
ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 

หมายเหตุ ศธภ.2 หมายถึง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 6 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562                
              

จังหวัด 
 ค่าเฉลี่ยรายวิชา 

ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาพรวม 
สมุทรปราการ 44.27 36.54 31.93 27.00 29.54 33.85 
ศธภ.2 47.14 38.32 37.24 32.18 32.24 37.42 
ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 32.34 

หมายเหตุ : ศธภ.2 หมายถึง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และ
กรุงเทพมหานคร 

  
    

 

จังหวัด 
 คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาพรวม 
สมุทรปราการ 51.78 39.07 34.37 37.10 40.58 
ศธภ.2 53.17 43.21 36.93 39.07 43.09 
ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 

9 



 

 

 

 2.3 รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2562  
ตารางที่ 7 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ V-NET ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 (ปวช.3)         
             ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามรายองค์ประกอบ 

 

จังหวัด 
 องค์ประกอบ (ทักษะ) 

ภาษาและการ
สื่อสาร 

การคิดและการ
แก้ปัญหา 

สังคมและ การ
ด ารงชีวิต 

การจัดการงาน
อาชีพ 

ภาพรวม 

สมุทรปราการ 39.91 34.71 52.41 46.51 43.39 
ศธภ.2 42.10 36.13 53.13 47.34 44.68 
ระดับประเทศ 39.91 35.61 52.75 46.23 43.63 
หมายเหตุ ตัวเลขสีแดง หมายถึง มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
             ศธภ.2 หมายถึง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 8 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ V-NET ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 2 
(ปวส.2)  ปีการศึกษา 2562  จ าแนกตามรายองค์ประกอบ 

จังหวัด 
 องค์ประกอบ (ทักษะ) 

ภาษาและการ
สื่อสาร 

การคิดและการ
แก้ปัญหา 

สังคมและ การ
ด ารงชีวิต 

การจัดการงาน
อาชีพ 

ภาพรวม 

สมุทรปราการ 42.83 31.40 52.32 38.81 41.34 
ศธภ.2 43.80 31.86 52.67 39.04 41.86 
ระดับประเทศ 41.83 31.80 52.20 37.14 40.75 
หมายเหตุ ตัวเลขสีแดง หมายถึง มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
             ศธภ.2 หมายถึง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 
             
2.3.2 ผลการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ปีการศึกษา 2562 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป (ภาพรวม) 

 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ของนักเรียนระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) และนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 
(ปวส.2) ปีการศึกษา 2562  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป (ภาพรวม) สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

 

 

10 



 

 

 

ตารางที่ 9 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ V-NET ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3  
              (ปวช.3) ปีการศึกษา 2562 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป (ภาพรวม) 
 

สังกัด สมุทรปราการ ศธภ.2 
อาชีวภาครัฐ 42.57 44.73 
อาชีวภาคเอกชน 45.54 44.10 

รวม 43.39 44.33 
 
หมายเหตุ ตัวเลขสีแดง หมายถึง มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ ( = 43.63)    
             ศธภ.2 หมายถึง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 
ตารางที่ 10 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ V-NET ของนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 2 
(ปวส.2)  ปีการศึกษา 2562 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป (ภาพรวม) 
 

สังกัด สมุทรปราการ ศธภ.2 
อาชีวภาครัฐ 40.16 41.61 
อาชีวภาคเอกชน 42.27 41.95 

รวม 41.34 41.87 
 
หมายเหตุ ตัวเลขสีแดง หมายถึง มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ ( = 40.75)    
             ศธภ.2 หมายถึง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 
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2.4 รายงานการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-Net) ปีการศึกษา 2562  
2.4.1 ผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามรายสาระ
ตารางที่ 11 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ N-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

จังหวัด 
 

คร้ังที่ 
 สาระ 

ประกอบ
อาชีพ 

พัฒนา
สังคม 

ความรู้ 
พื้นฐาน 

ด าเนิน 
ชีวิต 

การ 
เรียนรู้ 

ภาพรวม 

สมุทรปราการ 1 43.97 52.44 46.31 57.46 55.87 51.18 
 2 49.79 55.31 47.51 57.18 51.60 52.26 
 เฉลี่ย 46.88 53.88 46.91 57.32 53.73 51.72 
ศธภ.2 1 42.51 51.64 44.24 54.66 53.03 49.21 
  2 45.80 47.86 42.73 49.51 50.25 47.22 
 เฉลี่ย 44.14 49.76 43.49 52.11 51.65 48.23 
ระดับประเทศ 1 38.36 46.86 41.34 49.70 47.29 44.71 
 2 41.29 43.69 38.93 44.93 42.61 42.29 
 เฉลี่ย 39.93 45.17 40.05 47.15 44.79 43.41 
หมายเหตุ เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกัของการสอบครั้งที่ 1 และครัง้ที่ 2 
 ตารางที่ 12 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ N-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา 2562  

จังหวัด 
 

คร้ังที่ 
 สาระ 

ประกอบ
อาชีพ 

พัฒนา
สังคม 

ความรู้ 
พื้นฐาน 

ด าเนิน 
ชีวิต 

การ 
เรียนรู้ 

ภาพรวม 

สมุทรปราการ 1 43.53 36.23 37.01 51.94 46.06 42.94 
 2 45.54 45.53 37.55 52.35 39.51 44.09 
 เฉลี่ย 44.59 41.13 37.30 52.16 42.61 43.55 
ศธภ.2 1 42.46 35.18 36.59 50.71 46.12 42.21 
  2 44.02 44.73 37.56 49.29 39.28 42.97 
 เฉลี่ย 43.29 40.24 37.11 49.96 42.49 42.61 
ระดับประเทศ 1 37.81 32.11 33.78 45.03 39.51 37.64 
 2 39.99 40.55 35.10 43.08 35.73 38.88 
 เฉลี่ย 38.96 36.55 34.48 44.00 37.52 38.29 
หมายเหตุ เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกัของการสอบครั้งที่ 1 และครัง้ที่ 2 
             ศธภ.2 หมายถึง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 13 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ N-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2562 
จ าแนกตามรายสาระ  

จังหวัด 
 

คร้ังที่ 
 สาระ 

ประกอบ
อาชีพ 

พัฒนา
สังคม 

ความรู้ 
พื้นฐาน 

ด าเนิน 
ชีวิต 

การ 
เรียนรู้ 

ภาพรวม 

สมุทรปราการ 1 47.01 36.97 31.05 37.75 39.44 38.44 
 2 49.47 37.31 34.32 43.05 36.95 40.22 
 เฉลี่ย 48.33 37.15 32.81 40.60 38.10 39.40 
ศธภ.2 1 45.79 36.53 31.03 36.93 39.04 37.86 
  2 48.13 35.65 33.84 42.82 36.68 39.43 
 เฉลี่ย 47.05 36.05 32.55 40.10 37.77 38.70 
ระดับประเทศ 1 39.03 32.39 28.23 32.58 35.71 33.58 
 2 41.74 31.46 30.25 36.84 32.27 34.51 
 เฉลี่ย 40.47 31.90 29.30 34.84 33.88 34.07 
หมายเหตุ เฉลี่ย หมายถึง ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนกัของการสอบครั้งที่ 1 และครัง้ที่ 2 
             ศธภ.2 หมายถึง จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 
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2.2 ดัชนีทางการศึกษาปีการศึกษา 2563 
ดัชนีทางการศึกษาปีการศึกษา 2563 เป็นมติจากท่ีประชุมจัดท าข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการ

ศึกษาระดับภาค เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมไทยวิรัช  ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 จังหวัด
ปทุมธานี  เห็นชอบความต้องการข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา  
ตารางที่ 14 จ านวนร้อยละของผู้เรียนในระบบสถานศึกษาต่อประชากร ปีการศึกษา 2563 
 

ชั้น/ระดับ
การศึกษา 

อาย ุ
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ปี 2563 
เปรียบเทียบ
กับปี 2562 

ผู้เรียน ประชากร ร้อยละ ผู้เรียน ประชากร ร้อยละ  

ก่อน
ประถมศึกษา 

3-5 37,022 43,454 85.2 32,244 
 

42,662 
 

75.58 -9.62 

ประถมศึกษา 6-11 92,884 91,707 101.28 93,108 
 

91,885 
 

101.33* +0.05 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

12-14 44,404 46,741 95 44,155 
 

46,547 
 

94.86 -0.14 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

15-17 31,668 46,244 68.48 32,595 
 

47,016 
 

69.32 +0.84 

  รวมทั้งสิ้น 3-17 205,978 228,146 90.28 202,102 
 

228,110 
 

88.59 -1.69 

* จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรแฝงจ านวนมาก 
         หมายเหตุ : 1.ปีการศึกษา 2562 จ านวนนักเรียนจากข้อมูลต้นปีการศึกษา 2563 (10 มิ.ย..2562) 
                           และข้อมูลจากกรมการปกครอง ธ.ค.2561     
      2.ปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียนจากข้อมูลต้นปีการศึกษา 2563 (25 ก.ค.2563) 
                           และข้อมูลจากกรมการปกครอง ธ.ค.2562  
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  จากตารางที่ 14 สรุปตามดัชนีทางการศึกษา ดังนี้ 
 1.สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3 - 5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5 ปี เพิ่มข้ึน 
              - ในปีการศึกษา 2563 ลดลงจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 9.62 

2. ประชากรอายุ 6 – 11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน   
    - ในปีการศึกษา 2563 มีประชากร จ านวน 91,885 คน และมีผู้เรียน จ านวน 93,108 คน คิดเป็น

ร้อยละ 101.33 คาดว่าสาเหตุท่ีมีผู้เรียนเกินจ านวนประชากรท่ีมีอยู่  เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีประชากรแฝง
เป็นจ านวนมาก 

3.ประชากรอายุ 12 – 14 ปี ได้เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน  
   - ในปีการศึกษา 2563 มีประชากร จ านวน 46,547 คน และมีผู้เรียน จ านวน 44,155 คน คิดเป็น

ประชากรอายุ 12 – 14 ปี ได้เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 94.86 
4.สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าต่อประชากรกลุ่มอายุ  15 – 17 ปี เพิ่มข้ึน 
   - เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าต่อประชากรกลุ่มอายุ  15 – 17 ป ี

ในปีการศึกษา 2563  เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 0.84 

ตารางท่ี 15 ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงาน (15 – 19 ปี)  

 

จังหวัด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ผลต่าง 

ปี61 กับ ป ี60 
ผลต่าง 

ปี62 กับ ปี61 

 

กรุงเทพมหานคร 11.66 11.75 11.66 0.09 -0.09 

 

นครปฐม 9.54 9.29 8.78 -0.25 -0.51 

 

นนทบุร ี 11.46 11.32 11.49 -0.14 0.17 

 

ปทุมธานี 10.92 10.85 10.84 -0.07 -0.01 

 

สมุทรปราการ 10.49 10.12 10.34 -0.37 0.22 

 
  จากตารางท่ี 15 ประชากรวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ปี 2562 มีปีการศึกษาเฉล่ียอยู่ในระดับดี 
และมีปีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 0.22

ช่วงปีการศึกษาเฉลี่ย ระดับ 
น้อยกว่า 6.00 ควรปรับปรุง 
6.00 - 8.99 พอใช้ 
9.00 - 11.99 ดี 
12.00 ขึ้นไป ดีมาก 
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2.ด้านการตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
      ตารางท่ี 16 สัดส่วนการเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

เปรียบเทียบปี 2563 
กับปี 2562 

จ านวนผู้เรียนศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

 รวม 

สัดส่วน 
สายสามัญ 
ต่อสาย
อาชีพ 

จ านวนผู้เรียนศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

 รวม 

สัดส่วน 
สายสามัญ 

ต่อสาย
อาชีพ สายสามัญ สายอาชีพ สาย

สามัญ 
สายอาชีพ 

8,676 2,787 11,463 76 : 24 
 

9,308 
 

2,550 11,858 78 : 22 
เข้าศึกษาต่อ

อาชีวศึกษาลดลง 
ร้อยละ 2 

 
 จากตารางท่ี 16 เปรียบเทียบสัดส่วนการเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับปี 2562          
      ผลปรากฎว่า ในปีการศึกษา 2563 สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ คือ 78 : 22 ผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพลดลงจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 2 
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3.ด้านประสิทธิภาพ 
ตารางท่ี 17 สัดส่วนของผู้เรียนตามระดับ/ประเภทการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน (เปรียบเทียบสัดส่วนสถานศึกษาของเอกชนสูงข้ึน
หรือลดลงเมื่อเทียบกับสถานศึกษาของรัฐบาลระหว่างปี 2563 กับปี 2562) 

 
              จากตารางท่ี 17 ปีการศึกษา 2563 สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาของเอกชนเปรียบเทียบกับสถานศึกษาของรัฐบาล มีสัดส่วนลดลงจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3 

ระดับ/ประเภทการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบสัดส่วน 
เอกชนสูงขึ้นหรือลดลง   
เม่ือเทียบกับรัฐบาล 
ระหว่างปี 2563  

กับปี 2562 

จ านวนผู้เรียน 
สัดส่วน 
รัฐบาล : 
เอกชน 

จ านวนผู้เรียน 
สัดส่วน 
รัฐบาล : 
เอกชน 

รัฐบาล เอกชน รวม รัฐบาล เอกชน รวม 

รวมทั้งหมด 167,826 116,334 285,240 59 : 41 143,950 88,319 232,269 62 : 38 เอกชนลดลงร้อยละ 3 
ก่อนประถมศึกษา 15,647 18,349 33,996 46 : 54 21,526 17,765 39,291 55 : 45 เอกชนลดลงร้อยละ 9 
ประถมศึกษา 56,512 36,372 92,884 61 : 39 55,806 36,512 92,318 60 : 40 เอกชนสูงขึ้นร้อยละ 1 
มัธยมศึกษาตอนต้น 36,037 8,367 44,404 81 : 19 35,472 8,683 44,155 80 : 20 เอกชนสูงขึ้นร้อยละ 1 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 25,536 5,592 31,668 81 : 19 26,751 5,844 32,595 80 : 20 เอกชนสูงขึ้นร้อยละ 1 
 - ประเภทสามัญศึกษา 20,342 3,283 24,165 84 : 16 21,725 3,772 25,497 85 : 15 เอกชนลดลงร้อยละ 1 
 - ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) 5,194 2,309 7,503 69 : 31 5,026 2,072 7,098 71 : 29 เอกชนลดลงร้อยละ 2 
อุดมศึกษา 4,279 21,031 25,310 17 : 83 4,395 19,515 23,910 18 : 82 เอกชนลดลงร้อยละ 1 

 - ประเภทอาชีวศึกษา (ปวส.) 2,521 1,990 4,511 56 : 44 2,607 1,948 4,555 57 : 43 เอกชนลดลงร้อยละ 1 
 - ปริญญาตรี - ปริญญาเอก  1,758 19,041 20,799 8 : 92 1,788 17,567 19,355 9 : 91 เอกชนลดลงร้อยละ 1 
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ตารางท่ี 18 อัตราเด็กออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 กับปี 2562) 
 

ระดับการศึกษา 

จ านวนผู้เรียนออกกลางคัน 

ปี 2563  
เปรียบเทียบกับ 

ปี 2562 

ปีการศึกษา 
2562 2563 

ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

 

ผู้เรียนออก
กลางคัน 

(คน) 
ร้อยละ 

 
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

 
 

ผู้เรียนออก
กลางคัน 

(คน) 
ร้อยละ 

ประถมศึกษา 92,884 578 0.62 92,318 761 0.82 ออกกลางคันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.20 
มัธยมศึกษา 68,569 141 0.20 69,652 402 0.57 ออกกลางคันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.37 

รวม 161,453 719 0.44 161,970 1,163 0.71 ออกกลางคันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.27 
 
             จากตารางท่ี 18 ในปีการศึกษา 2563 มีผู้เรียนออกกลางคัน จ านวน 1,163 คน คิดเป็นร้อยละ 0.71 ปีการศึกษา 2562 มีผู้เรียนออกกลางคันจ านวน 719 คน   
คิดเป็นร้อยละ 0.44  เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 มีอัตราการออกกลางคันเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.27
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ส่วนที่ 3 
การด าเนินงานโครงการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการขับเคล่ือนการด าเนินการโครงการ
ต่างๆ ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังจากหน่วยงานภายในและภายนอก  จ านวน  34  โครงการ  
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 
 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ(ทบทวน)แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ  พ.ศ. 2562 – 2565) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

38,900 
 
 

กลุ่มแผน 
 

 

 
 
 

2 
 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

54,400 
 

อ านวยการ 
 

 
 

 

3 
 

 

การตรวจ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

80,000 
 

นิเทศ 
 

 
 

4 
 

ขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัด
สมุทรปราการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

100,325 
 

นิเทศ 
 

 
 

5 
 

Coaching Teams  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

80,000 
 

นิเทศ 
 

 
 

6 
 

 

TFED (Teams For Education Development) เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

327,750 
 
 

นิเทศ 
 

 

 

7 
 

 

สมุทรปราการก้าวหน้าเช่ือมโยงการศึกษาสู่อาชีพที่ยั่งยืน 
(Samutprakan Progress:  Education for Sustainable Career) 
ครั้งท่ี 2ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

100,000 
 
 

นิเทศ 
 

 

 

   8 
 

พัฒนาทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

802,640 
 

เอกชน 
 

 

9 
 

 

สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

279,480 
 

ลูกเสือ 
 

 

 
 

12 

19 



 

 

 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
10 นิเทศ การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจ าป ี 9,000 ลูกเสือ  

  11 นิเทศ การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจ าปี 10,000 ลูกเสือ  
 

12 
 

ศธ. จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

60,000 
 

ลูกเสือ  
 

13 
 

 

ขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2563 

 
40,000 

 
พัฒนาการศึกษา 

 
 

  14  วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 40,000 พัฒนาการศึกษา  
15 

 
ตรวจ ติดตามการด าเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน
เอกชนในระบบตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

41,850 
 
 

เอกชน 
 
 

 
 
 

16 
 

 

นิเทศ ติดตามการด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัด
สมุทรปราการ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

40,000 
 
 

นิเทศ 
 
 

 
 

17 
 

จัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

80,000 
 

ลูกเสือ 
 

 

18 
 

ศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านปฐมวัยในระดับจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

28,000 
 

แผน 
 

 

19 
 

 

จัดท าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
น าเสนอ กศจ. และ อกศจ. สมุทรปราการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

100,000 
 
 

บุคคล 
 
 

 

20 
 

 

ขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัด
สมุทรปราการ โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ (กศจ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

238,000 
 
 

แผน 
 
 

 

21 
 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนเอกชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

570,000 
 

เอกชน 
 

 

22 
 

 

พัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

130,000 นิเทศ  

20 



 

 

 

 

 
ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
23 
 
 

ยุวกาชาดบ าเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID 19 เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

53,780 
 
 

ลูกเสือ 
 

 

 
 
 

  24 ส่งเสริมวินัยด้านลูกเสือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5,000 ลูกเสือ  

  25 
 

26 

ยุวกาชาดต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มี
ความสามารถพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

     30,000 
 

6,610 

พัฒนาการศึกษา 
 

ลูกเสือ 

 
 
 

 
  27 

ยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
30,000 

 
ลูกเสือ 

 
 

 
28 

จัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

 
41,660 

 
อ านวยการ 

 
 

 
29 

พัฒนาอาคารสถานท่ีให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
16,800 

 
อ านวยการ 

 
 

 
30 

ประชุมบอร์ดผู้บริหารส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

 
40,000 

 
ลูกเสือ 

 

 
31 

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 

 
 

 

 
 

.32 

ตรวจสอบ และติดตามการบริหารการเงิน การคลังของ
สถานศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

31,480 
 
 

ตรวจสอบ
ภายใน 

 

 

33 ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูลในการน าเสนอ อกศจ. และ 
กศจ. จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

28,000 
 

บุคคล 
 

 

34 
 

จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  

10,000 
 

แผน 
 

 

                                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,992,600 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
1. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต  เพื่อขับเคล่ือนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) แผนแม่บทบูรณาการ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนแม่บทส่งเสริม คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. 2559 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในระบบราชการ ปรับปรุง
กระบวนการท างานของภาครัฐ ให้โปร่งใส ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและความ
เช่ือมั่นให้แก่ระบบราชการไทย และเพื่อให้การขับเคล่ือนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ทุก
สังกัด  จ านวน 80  คน เข้าร่วมประชุมในวันท่ี 8 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนมหภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
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2.โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนา

กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจส าหรับผู้มี
ผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์และเป็นแบบอย่างท่ีดี  ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน
กิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ  และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ เอกชนเกิดความภาคภูมิใจมีเจต
คติท่ีดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ โดยคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด 
จ านวน 3 ประเภท ได้แก่  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอนและประเภทผู้ให้การสนับสนุน 2) 
คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี   โดยประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประชุมพิจารณา
คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการยกย่องผู้มีผลงาน
ดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี 2563 เมื่อวันท่ี 14  กรกฎาคม 2563 
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ   ซึ่งมีผลการพิจารณาคัดเลือก  ดังนี้ 

ก.ผลงานดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายไพรัตน์  ก้อนทองค า   
ผอ.โรงเรียนสมุทรปราการ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ข. ผลงานดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ ประเภทครูผู้สอน  ได้แก่นายธีรศักดิ์  จันทร์กระจ่าง       
ครู โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุงส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ค.ผลงานดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ  ผู้มีผลงานดีเด่น ได้แก่ นายอรรนพ  ภู่แจ้ง ครู โรงเรียน
วัดสลุด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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3. โครงการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อระลึกถึงบุคคลส าคัญผู้ก่อต้ังกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย และให้
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด 
มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้น า รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้  ได้แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุว
กาชาดต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาดและเจ้าหน้าท่ีจาก
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาด ในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 400 คน เข้าร่วมงานเพื่อระลึกถึง
บุคคลส าคัญผู้ก่อตั้งกิจกรรมยุวกาชาด ในจังหวัดสมุทรปราการ ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของการเป็น
สมาชิกยุวกาชาด มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้น า รู้รัก สามัคคี ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้
แสดงออกในทางสร้างสรรค์ รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุว
กาชาดต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น 
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4. โครงการ นิเทศ การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการ นิเทศ การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ผ่านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมี
ความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานจัด
กิจกรรมตามแผนการสอนลูกเสือ เนตรนารี คือ ครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้ท าหน้าท่ีฝึกอบรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และนโยบายท่ีก าหนด  โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน 100 คน       
เข้าร่วมโครงการ เพื่อต้องการให้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือ -
เนตรนารี ได้ทบทวนเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ การเปิด-ปิดประชุมกอง  มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี แลกเปล่ียนประสบการณ์ ได้เพิ่มพูนทักษะ และสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือได้ตามระดับช้ันได้อย่างถูกต้อง 
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5. โครงการ นิเทศ การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ จัดโครงการ นิเทศ การจัดกิจกรรมยุวกาชาด            

ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสังกัดมีความรู้ความ
เข้าใจการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุว
กาชาดให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของกาชาด ให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิดการ
พัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา 3 และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และเกิด
กลุ่ม เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด กาชาด โดยเป้าหมายคือผู้บริหาร 
ผู้บงัคับบัญชายุวกาชาดในจังหวัดสมุทรปราการ รวมจ านวน 50 คน เข้าร่วมโครงการฯ ในวันท่ี 23 กันยายน
2563 ณ ห้องประชุมยุวรีเอื้อกาญจนวิไล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการแล้ว มีความรู้ความเข้าใจ
การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญในกระบวนการของกิจกรรมยุวกาชาดให้
เป็นไปตามอุดมการณ์ของกาชาดได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิดการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา         
เกิดขวัญก าลังใจเกิดกลุ่ม เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด 
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6. โครงการ ศธ. จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดโครงการ ศธ. จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ด้านสังคม 
และเป็นการขัดเกลาทางจิตใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่าการแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่น  และเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกเสือ เนตรนารี      
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสมุทรปราการ ท่ีเข้าร่วม
โครงการให้รู้คุณค่าการแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่น  และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   
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7. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 ตามท่ีรัฐบาลก าหนดแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 
ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญ    
ซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเป็นวาระแห่งชาติ และก าหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง       
ยึดเป็นหลักในการขับเคล่ือนงานยาเสพติดและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างระบบป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เด็กและเยาวชน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหน่วยงาน
หลักของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ร่วมกันขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและ
ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ใน
ระดับพื้นท่ี ระดับจังหวัด  จึงได้จัดท าโครงการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้และบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่การปฏิบัติการในสถานศึกษา    
เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา   เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรรู้และเข้าใจนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อมอบรางวัลและ
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่สถานศึกษา ผู้บริหาร และครูในสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ครู
ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดสถานศึกษาเอกชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้และหลักการปฏิบัติท่ี
ได้รับไปด าเนินการรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติด และระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดใน
สถานศึกษา ได้ถูกต้อง และสมบูรณ์ 
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8. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตามท่ีรัฐบาลก าหนดให้วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ท่ีสองของเดือนมกราคมของทุกปี  

เพื่อให้ตระหนึกถึงความส าคัญของเด็ก ซึ่งถือว่าทรัพยากรบุคคลท่ีส าคัญยิ่งต่อประเทศชาติ ท่ีจะเป็นก าลัง
ส าคัญต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไปเด็กทุกคนควรได้รับการเอาใจใส่จาก
ครอบครัวชุมชนและรัฐซึ่งหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน  เพื่อเป็น
การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ และสังคม และ    
เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยท่ีเหมาะสม และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมวันเด็ก สร้างความสนุกสนานและความสุข และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก กล้าคิด
กล้าท า ในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
โดยมีบุคลากรท่ีเข้าร่วมงาน คือ บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน  30  คน  
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด  จ านวน  20  คน  เด็กและเยาวชน รวมท้ังผู้ปกครองท่ีเข้า
ร่วมงานวนัเด็กแห่งชาติ  จ านวน 300  คน รวมท้ังส้ิน 350 คน โดยจัดงานในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563     
ณ บริเวณลานหอชมเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
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9. โครงการส่งเสริมวินัยด้านลูกเสือ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดท าโครงการส่งเสริมวินัยด้านลูกเสือขึ้น เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี มีระเบียบ วินัย มีความเข้มแข็ง 
อดทน มีความเป็นผู้น า รู้รักสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกันสร้างเสริมประสบการณ์
ชีวิตและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพ  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ 
เนตรนารี มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ ได้เพิ่มพูนทักษะ ได้รับการยกย่อง ได้รับเกียรติบัตร ,รางวัล 
เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับประเทศ และสามารถน าประสบการณ์จากการแข่งขันไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  เพิ่มมากขึ้น โดย
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรและเจ้าหน้าท่ี จากสถานศึกษาในจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวนท้ังส้ิน 1,360 คน  โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม 1) วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม
ปฏิบัติการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  2) วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 ณ ถ่ายคลิปวีดีโอของแต่
ละกองลูกเสือ/เนตรนารี ณ สนามท่ีโรงเรียนก าหนด  3) วันท่ี 17 – 18  สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม
ปฏิบัติการ และห้องประชุมยุวรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม 
          กลุ่มท่ี 1 ประเภทลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง             กลุ่มท่ี  2 ประเภทลูกเสือสามัญ 

          กลุ่มท่ี 3 ประเภทเนตรนารีสามัญ                        กลุ่มท่ี  4 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
          กลุ่มท่ี 5 ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่     กลุ่มท่ี 6 ประเภทลูกเสือวิสามัญ 
          กลุ่มท่ี 7 ประเภทเนตรนารีวิสามัญ 
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10. โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
         ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นท่ีรู้ จัก แพร่หลาย รวมท้ังขยายเครือข่ายโรงเรียนท่ีมีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใน
สถานศึกษาเพิ่มมาก  มีรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการท่ีสามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนท่ีส่งผลทางด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเยาวชนไทย อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด
ในสถานศึกษา  ซึ่งสามารถส่งผลตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท าโครงการ
หมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจ าปี 2563 ขึ้น  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียน  
และเพื่อคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบของจังหวัดเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ  โดยคัดเลือกหมู่ยุว
กาชาดต้นแบบจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน  1  โรงเรียน  มีรูปแบบกระบวนการท างาน ท่ีสามารถเป็น
ต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดได้ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1.โครงการ นิเทศ ติดตามการด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน

ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

                การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นหน้าท่ีหลักของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีต้องประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีอิสระในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับบริบทและเจตนารมณ์ของ
สถานศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ    
จึงได้โครงการ นิเทศ ติดตามการด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
ในจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และเพื่อเตรียมสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 4  โดยเป้าหมายคือ สถานศึกษาสถานศึกษา
เอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ี
เหมาะสมกับบริบทของตนเอง  มีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมกับบริบทของตนเอง และมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและด าเนินการอย่างต่อเนื่องยั่งยืน สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน
จังหวัดสมุทรปราการ ทุกแห่งท่ีรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  

25  แห่ง 
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2. โครงการ  ศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านปฐมวัยในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
            รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงท่ีสมองได้รับการพัฒนาสูงสุดและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วสูงสุด การส่งเสริมเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยรอบด้านอย่างเหมาะสม จะเป็นรากฐานของมนุษย์ท่ีส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเด็กไปตลอดชีวิต ปัจจุบันการด าเนินงานด้านเด็กปฐมวัยในภาพรวมระดับประเทศ มีผู้รับผิดชอบหลายฝ่าย
ในแต่ละกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมท้ัง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีระบบสารสนเทศ
และข้อมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงและส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการท่ีสามารถ
รองรับแนวทางให้ความช่วยเหลือ และน าเครื่องมือสารสนเทศเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จึงจัดท าโครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านปฐมวัยในระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการจัดท านโยบายแผนและข้อเสนอแนะด้านเด็กปฐมวัย 
เพื่อให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป้าหมายให้
เด็กปฐมวัยเติบโตอย่างมีคุณภาพ ต่อไป จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติด้านเด็กปฐมวัย
ในระดับระดับจังหวัดตามประเด็นท่ีก าหนด  เพื่อบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลเด็กปฐมวัยของแต่ละหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทุกสังกัดในระดับจังหวัดให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนหรือตัดสินใจเชิง
นโยบาย  โดยได้ด าเนินการจัดประชุมวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด  ในวันท่ี  
22  กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จาก
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการท่ีรับผิดชอบข้อมูลเด็กปฐมวัยของแต่ละสังกัด จ านวน 35  คน  
ซึ่งสถานพัฒนาปฐมวัยในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย  

1. สังกัดกระทรวงมหาดไทย             จ านวน 123 แห่ง. 
2. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                         จ านวน 321  แห่ง 

           3. สังกัดกระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จ านวน 86 แห่ง 
           4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี                      จ านวน  1  แห่ง 
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3. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ โดยผ่านกลไกของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ (กศจ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้น ามาวิเคราะห์และก าหนดนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ยึด
กรอบการปฏิรูปการศึกษาและได้น าเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) ด้านการเสริมสร้าง
ศักยภาพและทรัพยากรณ์มนุษย์ ท่ีมุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพมีความพร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 และยึดเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยยึด
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา 2. ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา3.มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4.ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกลไกท่ีส่งเสริมความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหม้ีรูปแบบ แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึงของจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อให้มี
ตัวชี้วัดการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 
และเพื่อประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน/สถานศึกษา/บุคลากรท่ีจัดการศึกษา   โดยมีเป้าหมาย คือ 
หน่วยงาน/สถานศึกษามีรูปแบบการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 รูปแบบ ด้านปฐมวัย ด้าน
ประถมศึกษา ด้าน มัธยมศึกษา ด้านอาชีวศึกษา ด้านอุดมศึกษา  ซึ่งจ านวนบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
โครงการบูรณาการการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษา จ านวน 150  คน  มีเอกสารน าเสนอรูปแบบ
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   ซึ่งจัดโครงการในวันท่ี 10 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุม
อาคารสุขอนันต์  หมู่บ้านศรีเจริญวิลล่า 
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4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนเอกชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาเอกชนในสังกัดมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียม
สถานศึกษาให้มีความพร้อมในการเตรียมการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส      
โคโรนา 2019 และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รวมท้ัง
การตรวจสอบ เก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนเอกชนท้ังในระบบและนอกระบบในการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  จึงเห็นควรให้มีโครงการพัฒนาระบบ
การประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการ
เปิดภาคเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน และนิเทศ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพของโรงเรียนเอกชน  

โดยเป้าหมายของโครงการ คือ โรงเรียนเอกชน ในระบบและนอกระบบได้รับการตรวจติดตามการปฏิบัติ
ตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือครูท่ีรับผิดชอบงานประกับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา 
จ านวน  95  โรงเรียน วิเคราะห์การด าเนินงานด้านการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   
4. นิเทศ ติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน  จ านวน 59 โรงเรียน  โรงเรียนเอกชน
ในสังกัดทุกแห่ง มีความพร้อมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการเปิดเรียน สามารถเปิดเรียนได้  
ผู้บริหารหรือครูท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา         
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปใช้พัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาแนว
ใหม่ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ต้นสังกัดมีข้อมูลจากการวิเคราะห์ 
SAR ของโรงเรียนเอกชนในระบบและน าไปพัฒนาได้ และสถานศึกษาท่ีรับการนิเทศมีความพร้อมในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  
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5. โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563   
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ งบประมาณ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนเอกชนท่ีมีผลการทดสอบรายสาระ/ตัวช้ีวัด    
ต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ และให้ใช้เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และพัฒนาผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
โดยให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด       
(ปส.กช.) วางแผนด าเนินการใช้งบประมาณโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความร่วมมือของโรงเรียน
เอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ นั้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 
จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีมีผลสัมฤทธิ์การเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – 
Net) ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 50  เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนเอกชน  ประเภทสามัญศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ  ระดับปฐมวัยนักเรียนเพิ่มประสบการณ์
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาผู้บริหารและ
ครูโรงเรียนเอกชนนอกระบบ มีการเรียนรู้แบบองค์รวมโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล  

กลุ่มเป้าหมาย 
1. โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net 

2. ผู้บริหาร/ฝ่ายวิชาการ หรือ ครูผู้สอน จ านวน 880 คน  
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  

เชิงปริมาณ     
1. โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net  
     - รายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ต่ ากว่าร้อยละ 31.04 

จ านวน 60 แห่ง - รายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ต่ ากว่าร้อยละ 39.01 จ านวน 29 แห่ง        

- รายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ต่ ากว่าร้อยละ 
33.32 จ านวน 12 แห่ง 

2. ผู้บริหาร/ฝ่ายวิชาการ หรือ ครูผู้สอน จ านวน 880 คน  
    - ผู้บริหาร หรือ ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จ านวน 100 คน 
    - ครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนละ 2 คน  รวมจ านวน 200 คน 
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    - ผู้บริหาร/ ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และ 
วิทยาศาสตร์ วิชาละ 3 คน รวมจ านวน  190 คน 

    - ผู้บริหาร/ ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และ 
วิทยาศาสตร์ วิชาละ 3 คน รวมจ านวน  100 คน 
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6. โครงการ ยุวกาชาดบ าเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2563 
1.หลักการและเหตุผล 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รัฐบาลไทย ได้ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของทุก
หน่วยงานในจังหวัดให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ีในการด าเนินการเรื่องต่างๆ ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมีข้อส่ังการ 
ตามนัยพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง  พระราชก าหนด   
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งปัจจุบันยังพบผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้น 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตระหนักและเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว และ
เห็นว่า ยุวกาชาดเป็นผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท่ัวไป มีศรัทธา เสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม 
ประกอบกิจกรรมสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน จึงได้จัดท าโครงการยุวกาชาด
บ าเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2563 ข้ึน 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
         2.2 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันจากโรคติดต่อ 
COVID-19  ได้ท าความสะอาดสถานท่ีส่วนรวม เย็บหน้ากากอนามัย ท าเจลล้างมือ เพื่อแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในชุมชน คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น    
         2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการยุวกาชาดมากยิ่งขึ้น  

3.ตัวชี้วัดของโครงการ  
3.1 ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ  
     1. สถานศึกษาเปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาดท้ังรัฐและเอกชน          รวมจ านวน     9  แห่ง  
     2. สมาชิกยุวกาชาดจากสถานศึกษาท้ังรัฐและเอกชน                   รวมจ านวน  1,300 คน 
3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

สมาชิกยุวกาชาดได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันจากโรคติดต่อ COVID-19ได้ท าความสะอาดสถานท่ีส่วนรวม ท าเจลล้างมือ เพื่อ
แจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกจิการยุวกาชาดท้ังหลายได้เห็นความส าคัญ ให้การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินกิจการยุวกาชาดมากยิ่งข้ึน 
4.กลุ่มเป้าหมาย 

 1. สถานศึกษาเปิดสอนกิจกรรมยุวกาชาดท้ังรัฐและเอกชน          รวมจ านวน     9  แห่ง 
               2. สมาชิกยุวกาชาดจากสถานศึกษาท้ังรัฐและเอกชน                   รวมจ านวน  1,300 คน 
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5.กิจกรรมที่ด าเนินการพิธีเปิด,วิทยากรให้ความรู้เรื่องวิธีการท ำเจลล้างมือ,สมาชิกยุวกาชาดฝึกปฏิบัติ,บรรจุเจ
ล้างมือใส่ขวดสมาชิกยุวกาชาดท าความสะอาดบริเวณสถานท่ีในสถานศึกษา,ถนน,สวนสาธรณะ,วัด และน ำเจล
ไปแจกจ่ายให้ผู้ปกครอง,พระ,ประชาชน,สรุป/พิธปีิด 
6. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 

1.โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  จ านวน 2 กิจกรรมระหว่างวนัท่ี 28 – 29 กันยายน 2563 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท าเจลแอลกอฮอร์ล้างมือมอบให้กับชุมชน  ผู้เข้าร่วมโครงการ  100 คน 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท าความสะอาดสาธารณชุมชน    ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 

2. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก จ านวน 1 กิจกรรม  จัดในวันท่ี 30 กันยายน 2563  
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมจัดท าหน้ากากอนามัย และมอบให้ชุมชน  ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 

3. โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง  จ านวน 2 กิจกรรม จัดในวันท่ี 24 กันยายน 2563 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมจัดท าเจลแอลกอฮอร์ ล้างมือมอบให้กับชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการ  100 คน 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน  ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 
4. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จ านวน 1 กิจกรรม จัดในวันท่ี 30 กันยายน 2563 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมท าเจลแอลกอฮอร์ มอบให้กับชุมชน ท่ีผู้เข้าร่วมโครงการ  100 คน 
5. โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จ านวน 1 กิจกรรม จัดในวันท่ี 25 กันยายน 2563 

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมท าเจลแอลกอฮอร์ล้างมือและมอบให้ชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 
1. โรงเรียนคลองสองพี่น้อง จ านวน 2 กิจกรรม  จัดในวันท่ี 23 – 24 กันยายน 2563 

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมจัดท าเจลแอกอฮอร์ล้างมือมอบให้กับชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 
กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ท าความสะอาดในชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 

7. โรงเรียนวัดคู่สร้าง จ านวน 1 กิจกรรม จัดในวันท่ี 25 กันยายน 2563 
กิจกรรมท่ี 10 กิจกรรมประชาสัมพันธ์วิธีการล้างมือ จัดท าเจลแอลกอฮอร์มอบให้ชุมชน ผู้เข้าร่วม

โครงการ 100 คน 
               8. โรงเรียนพร้านีลวัชระ จ านวน 1 กิจกรรม จัดในวันท่ี 28  กันยายน 2563 
กิจกรรมท่ี 11  จัดท าเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ มอบให้กับชุมชน  ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 
               9. โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) จ านวน 2 กิจกรรมจัดในวันท่ี 23 กันยายน 2563 
กิจกรรมท่ี 12 จัดท าเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ มอบให้กับชุมชน  ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 
กิจกรรมท่ี 13 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ท าความสะอาด ชุมชน และส่วนท่ีใช้ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 100 คน  รวมจ านวน 13 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน จ านวน 1,300 คน 
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7. โครงการ จัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานมากขึ้น เพื่อสนับสนุนระบบ
การท างานท่ีมีความหลากหลายและสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบันและมีความ
น่าเช่ือถือจากแหล่งข้อมูล โดยมีการพัฒนาและจัดหาระบบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความทันสมัยและเป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการหน่วยงาน ถูกน ามาใช้ในภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
นักเรียนและนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนั กเรียน ซึ่งเป็นภารกิจของกลุ่ม
ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ แต่เนื่องจากภารกิจในแต่ละ
ด้านมีข้อมูลจ านวนมากท่ีมีความหลากหลาย ไม่มีการรวบรวมข้อมูล ขาดกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์    
ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จึงก าหนดให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ ต้ังแต่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน ได้มีระบบ
สารสนเทศท่ีจะสามารถน าไปใช้ได้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานท้ังด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน ตามภารกิจของหน่วยงาน รวมท้ังเพื่อให้การใข้งานระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมี
ข้อมูลท่ีจะท าให้สารสนเทศครบถ้วน 

ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ดังกล่าวข้างต้น ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารจัดการสารสนเทศ
และจัดการระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก รวดเร็ว เรียกใช้
ได้ตรงตามความต้องการ ช่วยอ านวยความสะดวกและสามารถลดขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถน าข้อมูลสารสนเทศไประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนางานและ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
2. เพื่อสนับสนุนและประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและ

กิจการนักเรียน (พสน.) 
3. เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง        

ในพื้นท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
4. เพื่อก ากับติดตามการจัดเก็บข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน 
3. ตัวชี้วัดของโครงการ  

เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอื่นในจังหวัดสมุทรปราการ 
เชิงคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอื่นในจังหวัดสมุทรปราการ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอื่นในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 

256 โรงเรียน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอื่นในจังหวัด

สมุทรปราการ   มีข้อมูลสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ท่ีเป็นปัจจุบันเพื่อน าไประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนพัฒนางานและประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป 
5. สถานที่ด าเนินการ      
                ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

6.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. กิจกรรมที่ 1 จัดท าโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์โครงการฯ  - ขออนุมัติโครงการฯ 
2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ - ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานลูกเสือ      

ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอืน่ 
3. กิจกรรมที่ 3 สรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน   รายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
7. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  

เชิงปริมาณ  
โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอืน่ในจังหวัดสมุทรปราการ 

เชิงคุณภาพโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอื่นในจังหวัดสมุทรปราการ 
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8. โครงการตรวจ ติดตามการด าเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       

1. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก าหนดให้โรงเรียนเอกชนในระบบท่ีได้รับการ
อุดหนุนจัดท าค าร้องขอรับการอุดหนุนปีละ 2 ครั้ง โดยภาคเรียนท่ี 1 ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน และภาค
เรียนท่ี 2 ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน และจัดท าใบส าคัญรับเงินอุดหนุนรายบุคคลประจ าเดือน พร้อม
เอกสารประกอบส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันท่ี 3 ของเดือนท่ีเบิกและให้
ส านักงานศึกษาธิการ ตรวจสอบ สรุปยอดจ านวนนักเรียน โรงเรียนและจ านวนเงินอุดหนุนท่ีขอเบิกจ่ายก ากับ 
ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท และส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดท าโครงการตรวจติดตามการ
ด าเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในระบบด าเนินงานตามนโยบายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ระเบียบ และกฎหมายของทางราชการ มีการด าเนินการเรื่องของการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการให้เงินอุดหนุนรวมท้ังการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบและโรงเรียน       
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่ง     

2. วัตถุประสงค์ 
1  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ 

และสังคม  
2  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม  
3  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมวันเด็ก สร้างความสนุกสนานและความสุข  
4  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก กล้าคิดกล้าท า ในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์และมี

ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 
3. ตัวชี้วัดของโครงการ  

เชิงปริมาณ         
1 บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน  30  คน  
2 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด  จ านวน  20  คน  
3 เด็กและเยาวชน รวมท้ังผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ  จ านวน  300  คน 

เชิงคุณภาพ  
- เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ กล้าคิด      

กล้าท า และกล้าแสดงออกในทางในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์สร้างเสริมประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้เกิด
การเรียนรู้ใหม่ๆ เหมาะสมกับวัย สร้างความสุขสนุกสนาน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชน       

ในสังกัด เด็กและเยาวชน รวมท้ังผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติจ านวน 350  คน  
5. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

6. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
จ านวนบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ, ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน

เอกชนในสังกัด รวมท้ังผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน  350  คน 
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9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2563 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  เป็นหัวใจส าคัญส าหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืนท่ีควรเกิดขึ้นกับองค์กร  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมี
ภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนในสร้างคนท่ีมีคุณภาพสู่สังคม  ข้าราชการในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องพัฒนา
ตนเองด้วยการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลากระบวนการศึกษาดูงานเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีช่วยพัฒนาบุคลากร 
ให้มีโลกทัศน์มีทักษะและประสบการณ์ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยัง
สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เห็นความส าคัญเรื่อง
ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โครงการนี้เป็นกระบวนการหนึ่งในความพยายาม
ท่ีจะให้บุคลากรทุกคนได้ปรับพฤติกรรมในการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นองค์กรทีมีสมรรถสูงในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้น าความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการท างาน
พัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2.2 เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   

3. ตัวชี้วัดของโครงการ  
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

ร้อยละ 70 ของบุคลากรได้น าความรู้และประสบการณ์จากการสัมมนาและศึกษาดูงานมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีขวัญและก าลัง เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีเพิ่มข้ึน 

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  เข้ารับการสัมมนา และศึกษาดูงาน 

จ านวน  24  คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และผู้รับบริการทางการศึกษา 

5. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

6. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
1.ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
2.ด าเนินการศึกษาดูงานท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
3.ด าเนินการสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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7. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  

7.1 เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 70 ของบุคลากรได้น าความรู้และประสบการณ์จากการสัมมนาและศึกษาดูงานมาปรับใช้

ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีขวัญและก าลัง เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีเพิ่มข้ึน 

7.2 เชิงคุณภาพ 
บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  เข้ารับการสัมมนา และศึกษาดูงาน       

จ านวน  24  คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 
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10. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดสมุทรปราการ                     
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 รัฐต้อง

ด าเนินการ ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย  พ.ศ.2562 ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เป็นคณะกรรมการระดับชาติมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน   
มีอ านาจในการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความ
เห็นชอบ ประสานงาน ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนพั ฒนาเด็กปฐมวัย 
บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องในระดับชาติถึงระดับชุมชน 
เสนอหรือแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง จัดให้มีและพัฒนาฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณแบบบูรณาการของหน่วยงานกั บท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย             
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ คือ การมี
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประสานกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยด า เนินการจัดท าแผนปฏิบั ติการด้านการศึกษาปฐมวัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2563 – 2565 ข้ึน  
                     ปัจ จุบันการด า เนิน งานเกี่ ยวกับการ จัดการศึกษาปฐมวัย  มีหน่วยงาน ใน สังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งทุกหน่วยงานมีความคืบหน้าของการด าเนินงานตามภารกิจท่ีเกี่ยวข้องมาเป็น
ล าดับ ซึ่งทุกหน่วยงานมีความคืบหน้าของการด าเนินงานตามภารกิจท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นล าดับ ส าหรับในส่วน
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม และ
พัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพื้นท่ีต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ซึ่งส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการด าเนินงานใน 4 เรื่องหลัก โดยมีผลการ
ด าเนินงานท่ีส าคัญ ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
เอกชน จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยได้แล้วเสร็จ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณา
การระดับจังหวัดแล้วเสร็จ และการคัดเลือก รวบรวมและขยายผลผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนว
ปฏิบัติท่ีดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมท้ัง มีการนิเทศ ก ากับติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานของ
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หน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นท่ีเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นในการด าเนินงานข้างต้น ส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภายใต้ 4 
กระทรวงหลัก อันได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับผิดชอบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใน
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การด าเนินงานขับเคล่ือน การส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของพื้นท่ี
ในจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  อย่างมีประสิทธิภาพ สอดล้องกับข้อก าหนดของกฎหมายในการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีเป็นส าคัญ  
               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการจึงเห็นความส าคัญและควรให้มีการจัดโครงการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยขึ้น เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วนภายใน
จังหวัดเพื่อขับเคล่ือนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนัก  ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  พัฒนาครูผู้สอน
ปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ช าติ และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และมีคุณลักษณะตามหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างท่ัวถึง และมีพัฒนาการสมวัย 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกิด
ความตระหนัก เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน การดูแล 
พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มขึ้น 

4. เพื่อบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยใน 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ  
     3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

     1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการขับเคล่ือนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 ของสถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 247 แห่ง  
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2. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 100 คน  

3. รูปแบบ/แนวปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศ ( Best Practice) ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
จ านวน 2 ช้ิน ของผู้บริหารและครูผู้สอน  

4. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานหน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 10 แห่ง จากหน่วยงานการศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย 5 หน่วยงาน  

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการมีข้อมูลสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยตามระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 ของสถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันจากทุกหน่วยงาน  

2. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ดูแล
และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการในทุกด้านเหมาะสมกับวัย  

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการมีผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติท่ีดี
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยน าไปประยุกต์ใช้ ขยายผลหรือต่อยอดในหน่วยงานท่ีหลากหลาย จ านวน 2 ช้ิน  
ของผู้บริหารและครูผู้สอน  

4. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา      
ให้สามารถจัดการศึกษาหรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานพัฒนาสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561   
4. กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน  5  หน่วยงาน  สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็ก จ านวน 431 แห่ง จ าแนกเป็น 1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่    

1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน          
1) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จ านวน 66 โรง         
2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จ านวน 66 โรง         
3) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1 โรง  

1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
1) โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 103 โรง 

1.3 หน่วยงานนอกกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรปราการ  1. ส านักงานส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ  

- โรงเรียนเทศบาล  จ านวน 25 โรง  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 95 ศูนย์  
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2. กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม  1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีสมุทรปราการ 1 โรง  
5. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
6.กิจกรรมที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 ขับเคล่ือนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2561  
 กิจกรรมที่ 2 สร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน  
 กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด  รูปแบบ/แนวปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศ ( Best Practice) ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย จ านวน 2 ช้ิน ของผู้บริหารและครูผู้สอน 
 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา สรุปรายงาน
โครงการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานหน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 10 แห่ง จากหน่วยงานการศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย  
7. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  

7.1 เชิงปริมาณ 
     1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการขับเคล่ือนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 ของสถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 247 แห่ง  

2. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 100 คน  

3. รูปแบบ/แนวปฏิบัติการท่ีเป็นเลิศ ( Best Practice) ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
จ านวน 2 ช้ิน ของผู้บริหารและครูผู้สอน  

4. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานหน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 10 แห่ง จากหน่วยงานการศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย 5 หน่วยงาน 

7.2เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการมีข้อมูลสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยตามระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 ของสถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันจากทุกหน่วยงาน  
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2. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ดูแล
และพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการในทุกด้านเหมาะสมกับวัย  

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการมีผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและแนวปฏิบัติท่ีดี
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยน าไปประยุกต์ใช้ ขยายผลหรือต่อยอดในหน่วยงานท่ีหลากหลาย จ านวน 2 ช้ิน 
ของผู้บริหารและครูผู้สอน  

4. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้
สามารถจัดการศึกษาหรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานพัฒนาสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561 
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11. ชื่อ โครงการ Coaching Teams  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณพ.ศ.2563 ส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้น ามาวิเคราะห์และก าหนดนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษายึด
กรอบการปฏิรูปการศึกษาโดยน้อมน าพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี  10 ด้านการศึกษา     
ท่ีจะต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้เด็ก เยาวชน และผู้เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักขอ งชาติ สร้าง
พื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ท่ีเข้มแข็ง สร้างความรู้ ทักษะเพื่อให้มีอาชีพ มีงานท า และได้น าเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมุ่งให้คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีความพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช โดยยึดวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา          มีประเด็นส าคัญคือ  

1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
2) ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา         
3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับน าสู่

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดต้ังขึ้นตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ค าส่ังท่ี 19/2560  

เรื่อง การปฏิรูปการศกึษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2560 มีหน้าท่ีส าคัญใน
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด โดยการส่ังการ 
ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสัง กัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย
รวมท้ังปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานการด าเนินงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดแต่จากการศึกษาผลการ
ด าเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่ายังไม่น่าพอใจโดยเฉพาะผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ภาพรวมระดับจังหวัดไม่ถึงร้อยละ 50  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับ
การศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายโรงเรียน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียในการทดสอบของจังหวัด 
สมุทรปราการสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ แต่ถึงกระนั้นก็ตามโรงเรียนท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียสูงกว่ากว่าค่าเฉล่ีย
ระดับประเทศ ก็มีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย 
ได้แก่ ความขาดแคลนครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัดตามหลักสูตร ตลอดจน
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ขาดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาครูท าให้ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมตามท่ีปรากฏจากผล
การทดสอบระดับชาติในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา  2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
ได้ด าเนินโครงการ Coaching Teamsเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 2562 ส่งผลให้
โรงเรียน ผู้บริหาร ครู จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มี ประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาดังนั้น เพื่อให้ภารกิจส าคัญในการก ากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการ
บริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพื้นท่ี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการจึงได้ก าหนดให้มีโครงการ 
“Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563” ขึ้น เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของหน่วยงานทางการศึกษาให้ตรงกับบริบทของ
พื้นท่ีตรงกับผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความต้องการของแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้การนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลสามารถเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษาบริหารจัดการศึกษา รวมท้ังแก้ไข
ปัญหาด้านคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพของผู้เรียนท่ีสูงขึ้น ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม เป็นผู้มีองค์ความรู้ตามศักยภาพและเป็นคนดีของสังคม 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1  เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

ในระดับภาค/จังหวัดท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 
2  เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการ    

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระดับภาค/จังหวัด เพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 
3  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 3 
4  เพื่อประเมินความพึงพอใจของโรงเรียนท่ีได้รับการCoaching 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ  
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1  โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2562 ได้รับการคัดเลือกเข้า Coaching  เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง  สังกัดละ  1  โรงเรียน 

2  พัฒนารูปแบบ แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทาง 

3  มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด จ านวน  5  ทีม 
4  มีเอกสารผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา

ขั้นพืน้ฐานระดับจังหวัด ท่ีสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อเสนอผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และ
เผยแพร่แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้ จ านวน 100  เล่ม 
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3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือก Coaching เพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเพิ่มขึ้น  3% 
2. โรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือก Coaching เพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างน้อย 1  

โรงเรียนสามารถขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นได้ 
            3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีแนวทางและเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีเพื่อน าไปใช้
ในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

4. โรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการCoachingของ Supervisor Teams 
5. เอกสารผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานได้รับการเผยแพร่และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีมีคุณภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย   

ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
 

5.ระยะเวลาด าเนินกร 
ตุลาคม 2562 – ก.ย.2563 

 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

7.กิจกรรมที่ด าเนินการ 

             กิจกรรม–วิธีด าเนินการ (Activity) 
ท่ี กิจกรรม–วิธีด าเนินการ (Activity) ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดท าโครงการและช้ีแจงการด าเนินโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ กลุ่มนิเทศฯ 
2 แต่งต้ัง Supervisor Teams ระดับจังหวัด โดยมีองค์ประกอบจากผู้แทนหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ี ได้แก่ ศธภ., ศธจ. ,สพป., สพม., อปท., 
คณาจารย์หรือนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน รวมท้ังผู้แทน
จากสถานศึกษา ชุมชน และผู้แทนภาคเอกชน 

กลุ่มนิเทศฯ 
มิ.ย.63 

3 จัดประชุมปฏิบัติการ 
3.1 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
จังหวัด และสภาพปัญหาหรือความต้องการของสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผู้เรียนและคัดเลือกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากทุกสังกัด ท่ีมีร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนน 

ศธจ.สป/ 
Supervisor 
Teams 
ระดับจังหวัด 
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ท่ี กิจกรรม–วิธีด าเนินการ (Activity) ผู้รับผิดชอบ 
O-NET ในแต่ละวิชาต่ ากว่าร้อยละ 50 ตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ 
3.2 อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้/การออกแบบการการจัดการเรียนรู้/ระบุงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ประกอบท่ี
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายแก่ครู  จ านวน  
5  โรงเรียนจ านวน  40 คน  จ านวน  3  วัน 
3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ Supervisor Teamsและศึกษานิเทศก์ตามแนวทางการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาฯ ทีพัฒนาขึ้น  เพื่อส่งเสริม แก้ไขและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในพื้นท่ีรับผิดชอบโดยจัดประชุมสร้างความ
เข้าใจ แนวทางการCoaching จ านวน 25  คน  เวลา 1  วัน  
3.4 Supervisor Teams ลง Coaching โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยน าแนวทางการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาฯ ท่ีพัฒนาขึ้น ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
กับสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ตามบทบาทภารงานท่ีรับผิดชอบ. โรงเรียนละอย่างน้อย 
2 ครั้งโรงเรียนสังกัด สพป.   2 โรงเรียน   โรงเรียน สังกัด สพม.  1โรงเรียน  โรงเรียนสังกัด
เอกชน  1  โรงเรียน  โรงเรียนสังกัด อปท ๑ โรงเรียน 

มิ.ย.-ก.ค.63 

4 ติดตามการขยายผลรูปแบบและแนวทาง Coaching เพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 

ศธจ./ 
Supervisor 
Teams 
ระดับจังหวัด 
ก.ค.-สค..63 

5 จัดประชุมสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับจังหวัด ท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 25 คน  
3 วัน 

ศธจ./ 
Supervisor 
Teams 
ระดับจังหวัด 
ส.ค.-ก.ย..63 

6 จัดท ารายงานสรุปผล เป็นเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานระดับจังหวัด ศธจ./ 
Supervisor 
Teams 
ระดับจังหวัด 
ส.ค.-ก.ย..63 
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8. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันท่ี 18 – 19 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุม

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 

9. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 ตัวชี้วัดเชิงเชิงปริมาณ 

1  โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2562 ได้รับการคัดเลือกเข้า Coaching  เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง  สังกัดละ  1  โรงเรียน 

2  พัฒนารูปแบบ แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทาง 

3  มี Supervisor Teams ระดับจังหวัด จ านวน  5  ทีม 
4  มีเอกสารผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา

ขั้นพืน้ฐานระดับจังหวัด ท่ีสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อเสนอผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และ
เผยแพร่แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปใช้ จ านวน 100  เล่ม 

9.2 เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือก Coaching เพื่อยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเพิ่มขึ้น  3% 
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12. โครงการ TFED (Teams For Education Development) เพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
1. หลักการและเหตุผล 
             ปัจจุบัน นโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ซึ่งได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระของกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัดความแตกต่างของผู้เรียนให้ท่ัวถึงและเท่าเทียมกันจึงจะช่วยให้เกิดโดยตรงกับการพัฒนาผู้เรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีแท้จริง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพ 
ความส าเร็จทางการศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน  ท่ีผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาสู่ระดับสถานศึกษาการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนท้ังในระดับการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลท่ีตัดสินได้-ตก และการอนุมัติผลส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
สถานศึกษา ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ัวประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของ
กระทรวงศึกษาธิการ แต่ความหลากหลายในทางปฏิบัตินั้น เรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใช้ส่ืออุปกรณ์ 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลได้เกิดขึ้นในสถานศึกษาต่าง ๆ นอกจากนี้การวัดและประเมินผลยังเป็นการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งผลจากการ
ประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในทุกระดับเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของต้นสังกัดระดับต่าง ๆ 
ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินในระดับช้ันท่ีเข้าทดสอบข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการตรวจสอบ 
ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นถึงภาระส าคัญและความรับผิดชอบ
ของหน่วยทางการศึกษาในพื้นท่ีงานท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญาเป็นต้น จึงก าหนดโครงการ TFE (Teams For Education )
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีระดับจังหวัดท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
เยาวชนทั้งทางด้านปัญญาบุคลิกภาพตลอดจนมีความส าเร็จในชีวิตท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ
ท่ี 21 ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 มีนโยบายท่ีสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพื้นท่ีรับผิดชอบด าเนินการขับเคล่ือนส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้มีทักษะจ าเป็นในยุคศตวรรษท่ี 21 ใน
ระดับพื้นท่ีสู่คุณภาพอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหน่วยงานทาง
การศึกษาได้ด าเนินการการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นท่ีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและ
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คุณภาพการจัดการเรียนรู้การสร้างคุณลักษณะทักษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนการพัฒนาการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษท่ี 21และประสพความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ได้อย่างมีคุณภาพจาก
การด าเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จึงก าหนดจัดโครงการรวมพลังพัฒนา
การศึกษาTFED (Teams For Education Development)ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัดสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ต่อไป   
2. วัตถุประสงค์ 

1 เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและท่ีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 

2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อย
ละ 50 เพิ่มข้ึนในระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 

3 เพื่อให้สถานศึกษามีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีส่งผลให้มีร้อยละของ
นักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มสูงขึ้น 
 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ  
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) มีศูนย์กลางการประสานงาน การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทุก
สังกัดในระดับจังหวัด 

2) มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนน        
ร้อยละ 50 เพิ่มข้ึน ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทางต่อ 1 จังหวัด 

3) สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน    
แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น  

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
      การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคม

คุณภาพในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นไปตามนโยบายการศึกษาและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และภาคี

เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
5.ระยะเวลาด าเนินกร 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
7. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  

7.1 เชิงปริมาณ 
1) มีศูนย์กลางการประสานงาน การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา     

ทุกสังกัดในระดับจังหวัด 
2) มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการ

พัฒนานักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนน        
ร้อยละ 50 เพิ่มข้ึน ระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทางต่อ 1 จังหวัด 

3) สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน      
แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น  

7.2เชิงคุณภาพ 
การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคม

คุณภาพในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นไปตามนโยบายการศึกษาและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 

 

 
    
 

    
 
     

 
 

 
 
 
 

59 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. โครงการสมุทรปราการก้าวหน้าเชื่อมโยงการศึกษาสู่อาชีพที่ยั่งยืน (Samutprakan Progress:  
Education for Sustainable Career) คร้ังที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความส าคัญของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนมีทางเลือกเข้าสู่
การศึกษาท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนในสายอาชีพทั้งผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้และ
เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป รวมท้ังมีความสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้
จัดท าโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยง
การศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาในระดับ
ภูมิภาคและจังหวัดมีนวัตกรรมท่ีจะสนับสนุนการศึกษาท่ีต่อเนื่องเช่ือมระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีสามารถพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพ มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านเวทีและประชาคม ด้วยเหตุนี้ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การศึกษาในระดับพื้นท่ี พัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนและคุณภาพการจัดการเรียนรู้ การสร้างคุณลักษณะทักษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน         
ซึ่งประสพความส าเร็จตามเป้าหมายโครงการฯ ท่ีต้ังไว้ได้อย่างมีคุณภาพ จากการด าเนินงานโครงการ 
“สมุทรปราการก้าวหน้าเช่ือมโยงการศึกษาสู่อาชีพท่ียั่งยืน (Samutprakan Progress : Education for 
Sustainable Career) ครั้งท่ี 1” ท่ีผ่านมา และเพื่อเป็นการต่อเนื่องจากโครงการฯ ดังกล่าว  จึงได้ก าหนดจัด
โครงการ“สมุทรปราการก้าวหน้าเช่ือมโยงการศึกษาสู่อาชีพท่ียั่งยืน (SamutprakanProgress : Education 
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for Sustainable Career) ครั้งท่ี 2” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ี
สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีในระดับจังหวัด 

2.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ี
สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีในระดับจังหวัด  

2.3 เพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ “สมุทรปราการก้าวหน้าเช่ือมโยงการศึกษาสู่
อาชีพท่ียั่งยืน (Samutprakan Progress : Education for Sustainable Career) ครั้งท่ี 2” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

3. ตัวชี้วัดของโครงการ  
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1) หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 
บริบทของพื้นท่ีในระดับจังหวัดสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร 

2) รายงานผลการด าเนินโครงการฯ ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ จ านวน 1 ชุด 
3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1) หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 
บริบทของพื้นท่ีในระดับจังหวัดสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและสถานศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
5.ระยะเวลาด าเนินกร 

ตุลาคม 2562 –  กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
7. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  

7.1 เชิงปริมาณ 
1) หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 

บริบทของพื้นท่ีในระดับจังหวัดสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร 
2) รายงานผลการด าเนินโครงการฯ ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ จ านวน 1 ชุด 

7.2 เชิงคุณภาพ 
1) หลักสูตรต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 

บริบทของพื้นท่ีในระดับจังหวัดสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไ 
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14. โครงการพัฒนาทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1. หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
ให้มีคุณภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมนานาชาติ โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี สูงขึ้น สามารถ
น าส่ิงท่ีเรียนไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น มีทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรม จริยธรรม  ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/
ประเภท ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมท้ังสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสามัคคี ปรองดอง และส่งเสริมความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น   

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จ านวน 2,715 โรงเรียนแสดงให้เห็นว่า
คุณภาพของนักเรียนไม่สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ เกิดจากนักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียน
การสอนของครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนเอกชน และให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนสูงขึ้น ซึ่งต้องด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
อาทิ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ไขปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านความ
เข้าใจ ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสนเทศและการส่ือสาร การ
ปรับตัว การสร้างสรรค์ การส่ือสาร สารสนเทศ  การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า และการรู้เท่าทันส่ือ 

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นหน่วยงานขับเคล่ือนกระบวนการทางการศึกษา
ของประเทศ นอกเหนือจากการจัดการของรัฐท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน จึงมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ จัดท าโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ระหว่างโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในภาคกลาง จ านวน 17 จังหวัด ประกอบด้วย 
กาญจนบุรี  ชัยนาท  นครปฐม  นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี  ราชบุรี  
ลพบุรี  สระบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี  อ่างทอง และสมุทรปราการ ประกอบกับใน
วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันการศึกษาเอกชน และในปี 2563 เป็นปีท่ีครบ 102 ปี การศึกษาเอกชน 
จึงถือโอกาสนี้ จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งท่ี 4 
ประจ าปีการศึกษา 2564 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้น าความรู้จากการแลกเปล่ียนนวัตกรรมการเรียนการ
สอนมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการเรียนรู้ การก าหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบ
อาชีพในอนาคตโดยใช้สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในภาคกลาง 17 จังหวัดได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง

วิชาการ และนวัตกรรมทางการศึกษา น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้แก่นักเรียน 

2.2 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเอกชนในภาคกลาง 17 จังหวัด ได้มีโอกาสแสดงทักษะ 
ความสามารถ แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน และแสวงหาทักษะ ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

2.3 เพื่อให้นักเรียน ผู้เรียน ในภาคกลาง 17 จังหวัด มีแนวทางท่ีจะพัฒนาการเรียนท่ีส่งผลต่อ
การศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ  
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

                     1  ผู้บริหาร ครูผู้สอน มีแนวทางประยุกต์ผลท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปจัดการเรียน
การสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้สูงขึ้น 
  2 นักเรียนมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
                     1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  2 การจัดการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  3 โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนให้สูงขึ้น 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการครูและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  บุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหาร ครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้เรียน ของโรงเรียนเอกชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในภาคกลาง จ านวน  17  จังหวัด  รวม  6,000  คน 
5.ระยะเวลาด าเนินกร 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ  แบ่งพื้นท่ีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียน ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
  6.1  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 
  6.2  โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 
  6.3  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ  อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  6.4 ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกำชำด และกิจกรรมเยาวชน“กฐินกุยยกำนนท์”
อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปราการ  
7.กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1 ประชุมเตรียมความพร้อมและสรุปการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระดับภาคกลาง  ณ จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 3 ครั้ง  

2 จัดการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งท่ี 4 
ประจ าปีการศึกษา 2562  ระดับภาคกลาง ณ จังหวัดสมุทรปราการ  ในระหว่างวันท่ี 15- 16 กุมภาพันธ์ 2563  
ประกอบด้วย ข้าราชการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในภาคกลาง จ านวน 17 จังหวัด 
ดังนี้  กาญจนบุรี  ชัยนาท  นครปฐม  นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี  
ราชบุรี  ลพบุรี  สระบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี  อ่างทอง และสมุทรปราการ 
8. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 

จัดการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งท่ี 4 
ประจ าปีการศึกษา 2562  ระดับภาคกลาง ณ จังหวัดสมุทรปราการ  ในระหว่างวันท่ี 15- 16 กุมภาพันธ์ 2563 
ประกอบด้วย ข้าราชการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในภาคกลาง จ านวน 17 จังหวัด 
ดังนี้  กาญจนบุรี  ชัยนาท  นครปฐม  นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา  เพชรบุรี  
ราชบุรี  ลพบุรี  สระบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สิงห์บุรี  สุพรรณบุรี  อ่างทอง และสมุทรปราการ โดยใช้
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งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       
แผนงบประมาณ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง   

9. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ 

               1 ผู้บริหาร ครูผู้สอน มีแนวทางประยุกต์ผลท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้สูงขึ้น 
  2 นักเรียนมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

9.2เชิงคุณภาพ 
1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

  2 การจัดการศึกษาเอกชนมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  3 โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนให้สูงขึ้น 
10. ปัญหา อุปสรรค  

10.1 ปัญหา อุปสรรค 
- จากผลการประเมินการจัดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมงานท้ังส้ิน 10,050 คนท าให้งบประมาณใน

การด าเนินการท่ีได้รับไม่เพียงพอ  
10.2 แนวทางแก้ไข 

- ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึนเพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารการจัดการ 
  

 
      
 
    
 

 
            
 

           
 

       
 
 
 

65 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ชื่อ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

5. หลักการและเหตุผล 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับการขึ้นครองราชย์เป็น

พระมหากษัตริย์พระองค์ท่ี 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 ความว่า “เพื่อสืบสาน
พระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยท้ังปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือการสร้างคนดี 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรวรางกูร จึงทรงมีพระบรมราโชบายเพื่อสืบสานพระราช
ปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่
นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย  1) การมีทัศคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  (2) การมีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงมีคุณธรรม  
(3) การมีงานท า-   มีอาชีพและ  (4) การเป็นพลเมืองดี ดังนั้น เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติเป็นสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 แห่งพระบรม
ราชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสร้างผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอยพระบุคล
บาทอย่างเป็นรูปธรรม     ด้วยการมุ่งสร้างให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี ซึ่งเป็นการพลเมืองดีนั้น ประกอบด้วย (1) 
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การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าท่ีของทุกคน (2) ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุก
คนมีโอกาสท าหน้าท่ีเป็นพลเมือง  (3) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะท าให้บ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น 
งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและความเอื้ออาทร ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ ขึ้น   
 

6. วัตถุประสงค์ 
1เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  
2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิต

ท่ีมั่นคง และมีคุณธรรม  
3 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและ

ชุมชน มีจิตส านึกรักษ์และภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง  
7. ตัวชี้วัดของโครงการ  

7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
              1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 200 คน      
               2. บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน 50 คน     

7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และยึดมั่น

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข       
2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

8. กลุ่มเป้าหมาย 
1 เชิงปริมาณ     

จ านวนท้ังส้ิน 250 คน         
- นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น                   จ านวน   200   คน       
- ครูผู้ดูแลนักเรียน                                           จ านวน    20   คน        
- คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี                             จ านวน   30   คน                                                                          

9.ระยะเวลาด าเนินกร 
                     เมษายน 2563 – 01 กันยายน 2563 

10. สถานที่ด าเนินการ 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
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13. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7) 
13.1 เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 200 คน      
                  2. บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน 50 คน     

13.2เชิงคุณภาพ 
 1.ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และยึดมั่น   

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข       
 2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4  สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ ประจ าปี 
1. หลักการและเหตุผล 
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 2 ว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา มาตรา 
10 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคล มีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้มีอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่ง
มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว มีสิทธิ
และโอกาส ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษการศึกษาส าหรับคนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นๆ ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรในสังคม และการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญ
อย่างหนึ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ดังนั้น เพื่อให้ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษในจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าถึง
การบริการทางการศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ ลดความเหล่ียมล้ า สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ท่ีให้บุคคลมีสิทธิได้รับส่ิงอ านวยความ
สะดวก สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสมุทรปราการ ก าหนดการขับเคล่ือนการศึกษาเพื่อคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษเป็นการบูรณาการท างานร่วมกันในระดับพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 

 2 เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาและการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาส าหรับผู้พิการ 
 3 เพื่อนิเทศติดตามการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดจนการค้นหาผู้พิการรายใหม่ 
 4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้
พิการสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ  
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1.  ผู้พิการกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและได้รับการพัฒนาตามความบกพร่องในด้านต่างๆ  
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 2. ผู้ปกครอง และเครือข่ายชุมชนมีองค์ความรู้ในการคัดกรองเด็กท่ีบกพร่อง ให้ค าปรึกษา แนะแนว
ให้ความรู้การเล้ียงดูจ านวน 50 ครอบครัว  
 3. ผู้พิการรายใหม่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา จ านวน 43 คน 
 4. นิเทศติดตามการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้พิการที่ได้รับบริการที่บ้าน จ านวน  39 คน 

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ระดับ

พื้นท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถจัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีความบกพร่อง ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสอดคล้องตามศักยภาพแต่ละบุคคล  
3. สามารถค้นหาผู้พิการรายใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพ และน าเข้าสู่การศึกษาใน

ระบบและการส่งต่อหน่วยงานเฉพาะทางท่ีเกี่ยวข้อง 
4. การนิเทศติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาการเรียนรู้ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ปกครอง พ่อ แม่ ครอบครัว ผู้พิการ เครือข่ายชุมชน ครู บุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด

สมุทรปราการ 
 

5.ระยะเวลาด าเนินกร 
สิงหาคม- กันยายน 2563 

6. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

 

7.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งต้ังคณะท างานด าเนินโครงการ 
3. ประชุมคณะท างานจัดท าค่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการ 
4. อบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง คอบครัว เครือข่ายชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
5. การค้นหาผู้พิการรายใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม และน าเข้าสู่การศึกษาในระบบและส่งต่อหน่วยงาน

เฉพาะทางท่ีเกี่ยวข้อง 
6. จัดหาส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดตามความต้องการจ าเป็น

พิเศษรายบุคคล 
7. การนิเทศ เย่ียมบ้าน ติดตามความก้าวหน้า 
8. สรุปผล รายงานผลการด าเนินงาน 
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8. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
8.1 เชิงปริมาณ 

1.  ผู้พิการกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและได้รับการพัฒนาตามความบกพร่องในด้านต่างๆ  
 2. ผู้ปกครอง และเครือข่ายชุมชนมีองค์ความรู้ในการคัดกรองเด็กท่ีบกพร่อง ให้ค าปรึกษา 

แนะแนวให้ความรู้การเล้ียงดูจ านวน 50 ครอบครัว  
 3. ผู้พิการรายใหม่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความ

ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จ านวน 43 คน 
 4. นิเทศติดตามการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้พิการท่ีได้รับบริการที่บ้าน จ านวน  39 คน 

8.2 เชิงคุณภาพ 
1. เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ 

ระดับพื้นท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถจัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีความบกพร่อง ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้อย่าง           

มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามศักยภาพแต่ละบุคคล  
3. สามารถค้นหาผู้พิการรายใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพ และน าเข้าสู่

การศึกษาในระบบและการส่งต่อหน่วยงานเฉพาะทางท่ีเกี่ยวข้อง 
4. การนิเทศติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาการเรียนรู้ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

9. ปัญหา อุปสรรค  
ปัญหา อุปสรรค 

ส านักงานเขตศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
แนวทางแก้ไข 

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคล่ือนการศึกษาเพื่อคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส   ผู้มีความสามารถพิเศษเป็นการบูรณาการท างานร่วมกันในระดับพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการระบบการศึกษา 
1.โครงการ การตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
1.หลักการและเหตุผล 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ การบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษา และ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีจ านวนเงินค่อนข้างสูง อีกท้ังนโยบาย ระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้การบริหารมีประสิทธิภาพ  การตรวจสอบภายใน จึงเป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหารในการตรวจสอบและควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ  กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ได้ก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงในพื้นท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนสร้างความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้เป็นไปตาม
นโยบายภาครัฐ  
  เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี
รับผิดชอบ ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ค.ร.ม.และนโยบายของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนอกจากการติดตามตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในก าหนดกิจกรรมการตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมภารกิจและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ภายใต้ทรัพยากรด้านการตรวจสอบท่ีมีอยู่  
 2.เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
   3. เพื่อเป็นแนวทางการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และแนวทางการปฏิบัติงาน 

 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ  
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
   1. สถานศึกษาเอกชนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพื้นท่ีจังหวัด

สมุทรปราการ 10  แห่ง (โรงเรียนเอกชนในระบบท่ีรับเงินอุดหนุน)  
   2. หน่วยงานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 

  - สถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1    จ านวน  1  แห่ง 
  - สถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2    จ านวน  1  แห่ง 
   - สถานศึกษาในสังกัด สพม. เขต 6 ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน  1  แห่ง 
      3. หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ านวน 1 แห่ง  
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3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
    1.สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีรับผิดชอบ ท่ีท าการสุ่มตรวจ 

จ านวน 14  แห่ง ได้รับการตรวจสอบการด าเนินงานด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างครบถ้วนและได้รับ
ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของราชการ 
 2. หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีการประสาน สนับสนุนการ
ตรวจราชการกับหน่วยงานและสถานศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.ผู้ตรวจสอบภายในสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
หน่วยรับตรวจ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน  14  แห่ง   

 

5.ระยะเวลาด าเนินกร 
 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 
 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน  14  แห่ง  ตามแผนการ
ตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
7.กิจกรรมที่ด าเนินการ (ในภาพรวมโครงการ) 
 1. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) ประจ าปีงบประมาณ 2562ของสถานศึกษา
เอกชนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ 
 2. การตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน/วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ  
 4. กิจกรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายใน 
8. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 

1. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของสถานศึกษาเอกชนสังกัด 

    ผลการด าเนินงาน : การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการเรียนฟรี 15 ปี) ของโรงเรียน เอกชน สังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการท่ีได้รับการสุ่มตรวจ มีการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเป็นไปตาม ประกาศอัตราเงินอุดหนุนฯและแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562 

2.การตรวจสอบผลการด าเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    ผลการด าเนินงาน : การด าเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ มีผลการด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย  
           3. การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน/วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ 
   ผลการด าเนินงาน : การบริหาการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ มีการบริหารความเส่ียงและมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีดี 

4. กิจกรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายใน 
               ผลการด าเนินงาน : นักวิชาการตรวจสอบภายใน ได้รับการฝึกอบรม CGIA ระดับกลางหลักสูตร 
การตรวจสอบเทคโนโยลีสารสนเทศ ตามหลักสูตรของกรมบัญชีกลาง 

 

9. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ 
ตรวจสอบและประเมินการบริหารการเงินการคลังของ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ี

จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน  14  แห่ง ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
9.2 เชิงคุณภาพ 

    1.สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีรับผิดชอบ ท่ีท าการสุ่มตรวจ 
จ านวน 14  แห่ง ได้รับการตรวจสอบการด าเนินงานด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างครบถ้วนและได้รับ
ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของราชการ 
 2. หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีการประสาน สนับสนุนการ
ตรวจราชการกับหน่วยงานและสถานศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.ผู้ตรวจสอบภายในสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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10. ปัญหา อุปสรรค  
10.1 ปัญหา อุปสรรค 

  บุคลากร ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ มีเพียงคนเดียว ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบหน่วยรับตรวจได้ครอบคลุมครบทุกหน่วยรับตรวจ  

10.2 แนวทางแก้ไข 
               จัดท าค าส่ังคณะท างานตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยในการตรวจสอบเอกสารและประสานงานกับ
หน่วยรับตรวจ  

 

2. โครงการ จัดท าขอ้มูลข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาเพ่ือน าเสนอ กศจ. และ อกศจ.  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงรับผิดชอบงานของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ในการสรรหา บรรจุ แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ได้แก่ การสรรหาครูผู้ช่วย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เขต 2 และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนั้น เพื่อให้การจัดท ารายละเอียดการจัดท ารายละเอียดข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อน าเสนอ กศจ. และ อกศจ. ด าเนินไปด้วย
ความถูกต้อง มีข้อมูลครบถ้วน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จึงจัดโครงการจัดท าข้อมูล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อน าเสนอ กศจ. และ อกศจ.ขึ้น 
  

2. วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ ส าหรับการน าเสนอ กศจ.และ อกศจ. 
2 เพื่อจัดเตรียมรายละเอียดข้อมูลการสรรหา คัดเลือก และการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส าหรับการน าเสนอเสนอ กศจ.และ อกศจ. 
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 3 เพื่อจัดเตรียมรายละเอียดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การ
สอบคัดเลือก ส าหรับการน าเสนอเสนอ กศจ.และ อกศจ. 
 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ  
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

        1) จัดท ารายละเอียดการสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1,เขต 2 และ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

2) จัดท ารายละเอียดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1,เขต 2 
และ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

3) จัดท ารายละเอียดการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1,เขต 2 และ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6  

4) จัดท ารายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส าหรับการสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส าหรับการย้าย การโอน  ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
3) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อน าเสนอท่ีประชุม กศจ. และ อกศจ. 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
รายละเอียดการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1,เขต 2 และ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6  
5.ระยะเวลาด าเนินกร 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
6 สถานที่ด าเนินการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 
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7.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. จัดท าข้อมูลจ านวนต าแหน่งว่าง ข้อมูลการย้าย การบรรจุและแต่งต้ัง การสอบแข่งขัน การ 

สอบคัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการน าเสนอท่ีประชุม กศจ. อกศจ.สมุทรปราการ         
                2. น าเสนอข้อมูลให้ กศจ. เพื่อขออนุมัติสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
       3.น าเสนอ กศจ. เพื่อขออนุมัติสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการและเชิญประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
       5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท ารายละเอียดข้อมูลส าหรับการประชุม อกศจ. และ กศจ. 
8. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดข้อมูลการสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง การ
ย้าย การสอบคัดเลือก การสอบแข่งขัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการน าเสนอท่ีประชุม 
อกศจ.และ กศจ.สมุทรปราการ ท าให้การด าเนินการประชุม อกศจ.และ กศจ.ประสบผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ 
9. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  

9.1 เชิงปริมาณ 
1) จัดท ารายละเอียดการสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

ครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1,เขต 2 และ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

2) จัดท ารายละเอียดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1,เขต 2 
และ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

3) จัดท ารายละเอียดการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1,เขต 2 และ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6  

4) จัดท ารายละเอียดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

9.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ส าหรับการสรรหา การบรรจุแต่งต้ัง ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
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2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส าหรับการย้าย การโอน  ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

3) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อน าเสนอท่ีประชุม กศจ. และ อกศจ. 
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3. โครงการ จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ส านักงานในสังกัดจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจ าปี ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารหน่วยงานในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานท่ีดี รวมถึงมี
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพื่อให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการกับปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ การประเมินประสิทธิผล การประเมิน
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษา ปีงบประมาณ 2562 บรรลุตามเป้าหมายตามกรอบการประเมินและบุคลากรในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถขับเคล่ือนการด าเนินการจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
        1 เพื่อให้ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

2 เพื่อให้บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีความรู้ความเข้าใจกรอบการประเมิน
ตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ตามท่ีส านักงาน
ศึกษาธิการภาค  

3 ก าหนดและสามารถปฎิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ตัวชี้วัดของโครงการ  

3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
        1) จัดท าค ารับรองของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 10 เล่ม 
        2) การรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  จ านวน 2 ครั้งคือ รอบ 9 
เดือน  รอบ 12 เดือน    

3) บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในกรอบการ
ประเมินตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
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3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1) ระดับความส าเร็จของการจัดท าค ารับรองฯและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
2) บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สามารถน าความรู้ความสามารถ

ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและกิจกรรมตามกรอบการประเมินตามตัวชี้วัดค า
รับรองการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) ค ารับรองของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 10 เล่ม 

          2) การรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  จ านวน 2 ครั้งคือ รอบ 9 
เดือน  รอบ 12 เดือน    

3) บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในกรอบ
การประเมินตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
 

5.ระยะเวลาด าเนินกร 
เดือนตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

 

7.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
1. การประชุมปฎิบัติการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จ านวน 

1 ครั้ง 
  2 การประชุมปฎิบัติการน าเสนอผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1 ครั้ง  
8. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 

1) ค ารับรองของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 10 เล่ม 
            2) การรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  จ านวน 2 ครั้งคือ รอบ 
9 เดือน  รอบ 12 เดือน    

 3) บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในกรอบ
การประเมินตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
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9. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ 

        1) ค ารับรองของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 10 เล่ม 
2) การรายงานผลการปฏิบัติราชการตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  จ านวน 2 ครั้ง

คือ รอบ 9 เดือน  รอบ 12 เดือน    
3) บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ

ในกรอบการประเมินตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสมุทรปราการ  

9.2เชิงคุณภาพ 
        1) ระดับความส าเร็จของการจัดท าค ารับรองฯและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
                  2) บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สามารถน าความรู้ความสามารถ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและกิจกรรมตามกรอบการประเมินตามตัวชี้วัดค า
รับรองการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ปัญหา อุปสรรค  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 พบว่า มีข้อจ ากัดท่ีอาจส่งผลต่อเป้าหมายของการด าเนินงาน ดังนี้  
1. การประชุมจัดท าแนวทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิ การจังหวัดสมุทรปราการ 

หน่วยงานราชการบางส่วนส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ส่งผลต่ออ านาจการตัดสินใจการวางแผนและความเข้าใจ
ในนโยบายการจัดการศึกษา เนื่องจากผู้แทนท่ีเข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจท่ีไม่ชัดเจนและไม่กล้าตัดสินใจ ใน
การก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการ  

2. การจัดท าข้อเสนอแผนงาน/โครงการบูรณาการด้านการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง หน่วยงาน
ทางการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีเกิดจาก ความ
ต้องการของหน่วยงานมากกว่าการจัดท าโครงการท่ีเกิดจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีจัดต้ังขึ้นใหม่ และยังไม่มี 
ความพร้อมในการบริหารจัดการท้ังในด้าน งบประมาณ บุคลากรและการประสานงาน  

4. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีความล่าช้า ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในการบริหารจัดการ 
ส านักงาน ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  

 

ข้อเสนอแนะ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักในภาระงานท่ี

ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย และหน่วยงานบังคับบัญชา โดยจะด าเนินการพัฒนา ดังนี้  

83 



 

 

 

 

1. จัดท าระบบก ากับ ติดตาม ประเมินผล  และรายงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างเครื่องมือให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

2. สร้างการรับรู้ และความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ 
ภูมิภาค และการประสานงานจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณกับหน่วยงานสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ  ในระดับพื้นท่ีและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาบุคลากรในส านักงาน ตลอดจน เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและองค์คณะต่าง ๆ  

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากร และพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้าน 
งบประมาณ ด้านบุคลากรและการประสานงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและหน่วยงานภายนอก 
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4. ชื่อโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอือ้ต่อการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
1. หลักการและเหตุผล 
             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการ
บริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ี นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งมีหน่วยงานในก ากับ ประกอบด้วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 2  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฯ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ ฯ ส านักงานอาชีวศึกษา และส านักงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน โดยมีบุคลากร
ปฏิบัติงานประจ าส านักงานและผู้รับบริการจ านวนมาก ดังนั้น การสร้างบรรยากาศให้ส านักงานสะอาด ร่มรื่น 
เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการให้บริการ  นอกจากจะสร้างความประทับใจแก่ผู้มา
รับบริการแล้ว  ยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ  
มีมาตรฐานท่ีสูงขึ้น 
        การพัฒนาอาคารสถานท่ีให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการกิจกรรม 5 ส เป็นแนว  
ทางการปฏิบัติในการดูแลรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีท างาน  สามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงทัศนคติของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานและระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของหน่วยงาน กิจกรรม 5 
ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานท่ีบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม และสามารถปฏิบัติควบคู่
ไปกับการปฏิบัติงานประจ าปกติได้  และเป็นก้าวแรกของการบริหารท่ีน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารจัดการศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการ จึงน ากิจกรรม 5 ส มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาอาคารสถานท่ีให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ 
2. วัตถุประสงค์ 
             2.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีท างานและ
สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
    2.2 เพื่อให้สถานท่ีท างานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  สวยงาม  ท้ังการจัดส านักงาน 
สถานศึกษา  ตลอดจนสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการให้และการรับบริการ 
    2.3 เพื่อสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
3. ตัวชี้วัดของโครงการ  

         3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
                   บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ น ากิจกรรม 5 ส ไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
                   3.2.1 สถานท่ีท างานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ 
           3.2.2 บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีท างาน
และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
            3.2.3 การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4. กลุ่มเป้าหมาย  
             4.1 เชิงปริมาณ 
                บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ น ากิจกรรม 5 ส ไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
             4.2 เชิงคุณภาพ   
                    4.2.1 สถานท่ีท างานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ 
            4.2.2 บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีท างาน
และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
             4.2.3 การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5.ระยะเวลาด าเนินการ                
            ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
7.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
    7.1 ประชุมเตรียมความพร้อม 
    7.2 กิจกรรม Big clearning day จ านวน 2 วัน 
8. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
        บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีท างาน
และสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
9. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  

9.1 เชิงปริมาณ 
        บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการทุกคน น ากิจกรรม 5 ส ไปปฏิบัติได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
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9.2 เชิงคุณภาพ 
         บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงสถานท่ี

ท างานและสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น          
10. ปัญหา อุปสรรค  

10.1 ปัญหา อุปสรรค 
                     บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน เนื่องจากติดราชการ/ภารกิจ 

10.2 แนวทางแก้ไข 
                     แจ้งก าหนดการด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ให้ทราบก่อนล่วงหน้า  
 
\      
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5. โครงการประชุมบอร์ดบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติ 
   ในการด าเนินงานและภารกิจงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
1. หลักการและเหตุผล 
               ตามในยุคการปฏิรูปการศึกษา การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการยุคใหม่ 
บุคลากรต้องมีความต่ืนตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะพัฒนาบุคลากรให้ปรับเปล่ียนวิธี คิด วิธีท างาน  
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ ไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องสร้างระบบ  
ให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง มีการพัฒนาคน พัฒนาตน พัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งกา ร
เรียนรู้ (leaning Organization) โดยเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร (Team leaning) เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดข้อมูลแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ การพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องท าให้ทันต่อการสภาวะการ
เปล่ียนแปลง 
               องค์กรแห่งการเรียนรู้ จะท าให้องค์กรและบุคลากรมีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และ 
มีผลการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิผล โดยมีการเช่ือมโยงรูปแบบการท างานเป็นทีม (Team working) บุคลากรทุกคน
มีปฏิสัมพันธ์กัน มีการผูกพันกับองค์กรมากขึ้น ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการตระหนักและ
เห็นความส าคัญของระบบบริหารจัดการการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรดีมีคุณภาพผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
และบุคลากรทุกคนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา และร่วมปรับปรุงในการบริหารจัดการศึกษาน าสู่เป้าหมาย
เดียวกัน จึงได้จัดท าโครงการประชุมบอร์ดบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อรับทราบนโยบายและแนว
ปฏิบัติ ในการด าเนินงานและภารกิจงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  จาก
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม /หน่วย นิติกร ศึกษานิเทศก์ ทุกท่านและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ประจ าปี 
งบประมาณ 2563 ต้ังแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563  โดยก าหนดเดือนละ 2 ครั้ง  
ปีละ 24 ครั้ง  
               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เล็งเห็นและตระหนักในความส าคัญของการด าเนินการ
ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมบอร์ดบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การด าเนินงานและภารกิจงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้บุคลากรได้พบปะพูดคุยกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน มีความเข้าใจตนเอง  
และผู้อื่น 

2.2  เพื่อเป็นเทคนิคการพัฒนาคน ท้ังด้านสติปัญญา ปัญญา และจิตใจ 
2.3  เพื่อสร้างจิตส านึกและทัศนคติให้เกิดการท างานร่วมกันเป็นระเบียบแบบแผนมีคุณภาพ 
2.4  เพื่อปลูกฝังทัศนคติการท างานร่วมกันเป็นทีม  

3. ตัวชี้วัดของโครงการ  
         3.1  เชิงปริมาณ 
           บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 20 คน ประกอบด้วย 
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                  3.1.1 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1 คน 
                  3.1.2 รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 1 คน 
                  3.1.3 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม /หน่วย  นิติกร จ านวน 9 คน 
                  3.1.4 ศึกษานิเทศก์   จ านวน  5 คน 
         3.1.5  ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง    จ านวน 4 คน 
         3.2 เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีความสุขกับการท างาน  
ผ่อนคลายความเครียด พบปะบุคลากรด้วยกัน มีปฏิสัมพันธ์อันดี มีความผูกพัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
รวมถึงประโยชน์ด้านประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 
         3.2.2  บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมงานดี  
มีคุณภาพ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
                บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการการทุกคน 
5. สถานที่ด าเนินการ  
                ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
6.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ เพื่อก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกัน 
7. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
          บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีความสุขกับการท างานผ่อนคลายความเครียด 
พบปะบุคลากรด้วยกัน มีปฏิสัมพันธ์อันดี มีความผูกพัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน มีเป็นทีมงานดีมีคุณภาพ 
รวมถึงประโยชน์ด้านประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 
8. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
     8.1  เชิงปริมาณ 
     บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 20 คน 
      8.2 เชิงคุณภาพ 
      บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีความสุขกับการท างานผ่อนคลาย
ความเครียด พบปะบุคลากรด้วยกัน มีปฏิสัมพันธ์อันดี มีความผูกพัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นทีมงานดีมี
คุณภาพ  รวมถึงประโยชน์ด้านประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 
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6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ทบทวน) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. 2563 – 
2565)  และ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  มีภารกิจและอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาของจังหวัดท่ีเช่ือมโยงในการจัดการศึกษาทุกระดับของจังหวัด และสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นท่ี           
มีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายการปฏิบัติ จึงต้องมีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
สมุทรปราการ (พ .ศ.  2562– 2565)  ท่ีมีความเ ช่ื อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรั ฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์จังหวัด โดยหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ เพื่อเป็นการก าหนด
ทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน รวมท้ังการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว้ และไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งการท่ีจะทราบว่าการด าเนินการดังกล่าวประสบ
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ จะต้องมีการติดตาม ประเมินผลและทบทวนการด าเนินรวมกัน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาคเอกชน ภาค
ประชาคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีข้อมูลสารสนเทศทางศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการท่ีเป็น
ปัจจุบันและถูกต้องประกอบการตัดสินใจ   จึงเห็นสมควรจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ทบทวน)
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  (พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. 2562 – 2565) ให้สอดคล้อง

กับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีตามบริบทของจังหวัด  
2. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด

สมุทรปราการ  
    3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางส าหรับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของทุก

หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
    4. เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. 2562 – 

2565) 
 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ  
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

  1. แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.2562–2565) ฉบับทบทวน(ฉบับย่อ) 10 เล่ม  

91 



 

 

 

 

  2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับสมบูรณ์) 15 เล่ม  
  3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับย่อ) 30 เล่ม 
  4. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับสมบูรณ์) 10 เล่ม  
  5. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับย่อ) 30 เล่ม  

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  1.ร้อยละ 100 ของบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีความรู้ ความเข้าใจ  และ  

ความตระหนักในทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงาน และการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงานทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียนตลอดจนประชาชนท่ัวไป คือผู้ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 
5.ระยะเวลาด าเนินกร 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
6. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
7.กิจกรรมที่ด าเนินการ 

7.1 เสนอขออนุมัติการด าเนินการโครงการ แต่งต้ังคณะกรรมการ และขออนุมัติโครงการ 
7.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565)และ

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
8. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 

12.1 ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 
– 2565) จ านวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 30 คน  

 

9. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ 

  1. จังหวัดสมุทรปราการมีแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ.2562–2565) 
ฉบับทบทวน(ฉบับย่อ)  จ านวน 10 เล่ม  

  2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับสมบูรณ์) 15 เล่ม  
3. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับย่อ) 30 เล่ม 
4. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับสมบูรณ์) 10 เล่ม  
5. ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับย่อ) 30 เล่ม  
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9.2เชิงคุณภาพ 
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ มีความรู้ ความเข้าใจ  และความ

ตระหนักในทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงาน และการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
10. ปัญหา อุปสรรค  

10.1 ปัญหา อุปสรรค 
- บุคลากรด้านการจัดท าแผนของหน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ         

ในการจัดท าแผนและการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณของหน่วยงาน 
10.2 แนวทางแก้ไข 

- ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและ
การเขียนโครงการ ให้แก่บุคลากรในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้สามารถเสนอของบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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6.โครงการตรวจ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ และติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 
                ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 บัญญัติ
ให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อท าหน้าท่ีตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  
ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย นิเทศ ให้ค าปรึกษาและแนะน าเพื่อการปรับปรุงพัฒนา และตามค าส่ัง
รักษาความสงบ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ในส่วน
ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ในประเด็นท่ี 4 ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และประเด็นท่ี 8  ให้ส่ังการ ก ากับ ดูแล เร่งรัดติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงได้จัดท าโครงการ ตรวจ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นแผนการสนับสนุนการตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ มีการใช้ส่ือ เครื่องมือ และวิธีการท่ีเหมาะสม
ในการตรวจ นิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผล รวมถึงสนับสนุนการตรวจราชการตามหลักธรรมาภิบาล     
มีการประเมินผลการตรวจ นิเทศ ติดตาม เพื่อสรุปผลส าเร็จ สภาพปัญหา และอุปสรรคเพื่อน าข้อมูลมา
ปรับปรุง พัฒนาในการด าเนินงานครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการจึงได้
จัดท าโครงการตรวจ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อตรวจ นิเทศ ติดตามและประเมินผล หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ 

เกี่ยวกับการด าเนินงานนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการ
ขับเคล่ือนตามกรอบแผนงานการตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษา ในจังหวัดสมุทรปราการ ตามหลักธรรมาภิบาล  

2. เพื่อให้เกิดการประสานเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของ       
ทุกภาคส่วนในหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

3. เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานของศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการในด้านการขับเคล่ือนงานการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกระบวนการ PDCA ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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4. เพื่อน าเสนอผลงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 3 ล าดับแรกของแต่ละนโยบายการจัด
การศึกษา   ท่ีเกี่ยวข้อง จากผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 อย่างมีคุณภาพ  

5. เพื่อการรายงานผลการตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และน าผลการ
ตรวจ นิเทศ ติดตามมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ   

 

3. ตัวชี้วัดของโครงการ  
3.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการตรวจ นิเทศ  ติดตาม
และประเมินผล หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
และนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการขับเคล่ือนตาม
กรอบแผนงานการตรวจ นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาใน
จังหวัดสมุทรปราการ ตามหลักธรรมาภิบาล  

2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการประสานเช่ือมโยง     
บูรณาการการศึกษาให้ด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และมีความพร้อมในการรับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีคุณภาพ   

3. ร้อยละของศึกษานิเทศก์ ศธจ.สมุทรปราการ  ได้ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามและการ
บริหารจัดการการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ตามกระบวนการนิเทศแบบ ABDER และตรวจติดตาม
คุณภาพงานตามกระบวนการ PDCA อย่างมีคุณภาพ  

4. ระดับความพึงพอใจของทุกหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ มีความพึงพอใจ  
ในการให้ความร่วมมือกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในการประสาน สนับสนุนการตรวจ
ราชการเพื่อสร้าง ความเข็มแข็งให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการและเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

5. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานท่ีเป็น
เลิศ (Best Practice) จากผลการด าเนินการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้รูปเล่มรายงานเพื่อการรายงานผลการตรวจ 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา   

 

3.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการตรวจ นิเทศ ติดตาม

และประเมินผลเกี่ยวกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ และนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการขับเคล่ือนตามกรอบแผนงานการตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล          
การจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

2. หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการประสานเช่ือมโยง บูรณาการ
การศึกษาให้ด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และมีความพร้อมในการรับการตรวจราชการทุกประเด็นอย่างมีคุณภาพ 

3. ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สมุทรปราการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องได้ด าเนินการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการการศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา 
ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ APDERและพัฒนางานตามกระบวนการ PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ทุกหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ มีความพึงพอใจในการให้ความร่วมมือ
กับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในการประสาน สนับสนุนการตรวจราชการ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ใน
ระดับมาก 

5. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice)         
3 ล าดับแรก จากผลการด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
หน่วยงาน เพื่อน าเสนอผลงานท่ีเป็นเลิศ 3 ล าดับแรก ของแต่ละหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด
สมุทรปราการและการสรุปผลการด าเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

6. การรายงานผลการตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโดยศึกษานิเทศก์        
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เกิดประโยชน์ สู ง สุดในระบบการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและมีคุณภาพ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
   - หน่วยงานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่        

 1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการการ เขต 1     
 4) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการการ เขต 2  
 5) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสมุทรปราการ (ศก) 
 6) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เอกชนจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ 
(ปส.กช.สป.) 

 7) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ 

96 



 

 

 

 

8) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสมุทรปราการท่ีเกี่ยวข้อง  
5.ระยะเวลาด าเนินกร 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

6. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

 1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
 2) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 3) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการการ เขต 1     
 4) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการการ เขต 2 
 5) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสมุทรปราการ (ศก) 
 6) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

เอกชนจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ 
(ปส.กช.สป.) 

 7) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ 
   8) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด

สมุทรปราการ/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสมุทรปราการท่ีเกี่ยวข้อง 
7.กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. วิเคราะห์รายละเอียดตัวชี้วัดของแต่ละนโยบาย ผู้รับผิดชอบข้อมูล และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดเป้าหมายการตรวจ ติดตาม และประเมินผลส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
3. จัดท าคู่มือ เครื่องมือ การตรวจติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
4. ประชุมช้ีแจง วางแผนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของหนว่ยงานทางการศึกษา 
5. รับการตรวจ ติดตามและประเมินผลในระดับจังหวัดสมุทรปราการ 
6. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 

8. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
ด าเนินการตรวจ ติดตามและประเมินผลตามก าหนดการท่ีได้วางไว้ 

9. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
9.1 เชิงปริมาณ 

9.1.1 ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวดัสมุทรปราการได้รับการตรวจ นิเทศ  ติดตาม
และประเมินผล หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
และนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการขับเคล่ือนตาม
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กรอบแผนงานการตรวจ นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาใน
จังหวัดสมุทรปราการ ตามหลักธรรมาภิบาล  

9.1.2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการประสานเช่ือมโยง 
บูรณาการการศึกษาให้ด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และมีความพร้อมในการรับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีคุณภาพ   

9.1.3. ร้อยละของศึกษานิเทศก์ ศธจ. สมุทรปราการ  ได้ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประ
เการบริหารจัดการการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ตามกระบวนการนิเทศแบบ ABDER และตรวจ
ติดตามคุณภาพงานตามกระบวนการ PDCA อย่างมีคุณภาพ  

        9.1.4. ระดับความพึงพอใจของทุกหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ มีความพึง
พอใจในการให้ความร่วมมือกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในการประสาน สนับสนุนการตรวจ
ราชการเพื่อสร้าง ความเข็มแข็งให้หน่วยงานทางการ  ศึกษาและสถานศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ และ 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษา ธิการ ปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563  

9.1.5. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานท่ี
เป็นเลิศ (Best Practice) จากผลการด าเนินการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

9.1.6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้รูปเล่มรายงานเพื่อการรายงานผลการตรวจ 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา   

9.2 เชิงคุณภาพ 
9.2.1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการตรวจ นิเทศ 

ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ แล ะนโยบายการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการขับเคล่ือนตามกรอบแผนงานการตรวจ นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล การจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 

9.2.2. หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการประสานเช่ือมโยง บูรณาการ
การศึกษาให้ด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และมีความพร้อมในการรับการตรวจราชการทุกประเด็นอย่างมีคุณภาพ 

9.2.3. ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สมุทรปราการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องได้ด าเนินการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการการศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ APDERและพัฒนางานตามกระบวนการ PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ 

9.2.4. ทุกหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการ มีความพึงพอใจในการให้ความ
ร่วมมือกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ในการประสาน สนับสนุนการตรวจราชการ เพื่อการ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่
ในระดับมาก 

9.2.5. ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
3 ล าดับแรก จากผลการด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
หน่วยงาน เพื่อน าเสนอผลงานท่ีเป็นเลิศ 3 ล าดับแรก ของแต่ละหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด
สมุทรปราการและการสรุปผลการด าเนินงาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 

9.2.6. การรายงานผลการตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโดยศึกษานิเทศก์   
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เกิดประโยชน์ สูง สุดในระบบการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและมีคุณภาพ 
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 

1. นายศุภมิตร  ศิรกัณฑะมากุล     ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
2. นางสาวนงนุช    อนันต์วัฒนชัย     รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

ผู้ให้ข้อมูล 
          ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

คณะผู้จัดท า 
          1.นายสุพจน์  กล้าหาญ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
          2.นายสุรศักด์ิ         สุระเสน          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

รวบรวม จัดพิมพ์ และออกแบบรูปเล่ม ตรวจทาน 
          นายสุรศักด์ิ           สุระเสน      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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