
กลุ่มนโยบายและแผน

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



 

ค ำน ำ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส   
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 ด าเนินการตามบริบทต่างๆ              
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 รายงานผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นความส าเร็จที่ เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไป              
เป็นข้อมูลในการวางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป และขอขอบคุณผู้รับผิดชอบทุกฝ่าย คณะท างาน
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 
2. เสริมสร้างความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้ (PLC) สู่การยกระดับคุณภาพ  10 
    เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม  
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ 24 
4. พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Communicative         35 
    Approach  
5. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและ 45 
    การสื่อสาร  
6. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 53 
7. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 60 
8. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 72 
9. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ า 77 
10. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 82 
11. การพัฒนาศักยภาพครูอาวุโส ประจ าปี  2563   91 
12. การจัดงานวันครู ประจ าปี 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 97 
      สมุทรปราการ เขต 2  
13. การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 101 
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19. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ 135 
20. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และ 145 
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      เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙   
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ภาคผนวก  
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โครงการตามแผนปฏบิัตกิาร
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ผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏบิัตกิาร

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพิมพ์ชนก  ศิริอ่อน 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
ทางศาสนาผ่านการปฏิบัติภาวนา 
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างาน การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรม  
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
              3.1 เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2  
จ านวน 600 คน ได้ปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คนื 
              3.2 เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ 
ในการด ารงชีวิตประจ าวันและน าไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมตามโครงการ  
 1. ประชุมเตรียมการจัดท าโครงการ 
 2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 3. แต่งตั้งคณะท างาน 
 4. ปฏิบัติธรรมตามโครงการ 
 5. ประเมินผล /สรุปโครงการ 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ   7 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 

6.  งบประมาณ   ได้รับ  50,000  บาท   ใช้ไป  49,930  บาท   คงเหลือ  70  บาท 

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
              7.1  เชิงปริมาณ 
                     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2  
จ านวน 600 คน ได้ปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คนื 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
                     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ 
ในการด ารงชีวิตประจ าวันและน าไปพัฒนาการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
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8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 
                                             ******************************* 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุทินี  กรินทรากุล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                         
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  เสริมสร้างความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้ (PLC) สู่การยกระดับคุณภาพเครือข่าย 
                     โรงเรียนคุณธรรม 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียนคุณธรรม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ระดับ 1 ดาว ให้มีคุณภาพ ระดับ 2 ดาว  

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
   1) โรงเรียนทั้ง 71 โรงเรียน มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน โดยการม ี
ส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน 
   2) โรงเรียนคุณธรรมใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านระดับ  2 ดาว ร้อยละ ๘๐   
 3.2  เชิงคุณภาพ 
   ๑) ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  มีพฤติกรรมเชิงบวกเพ่ิมข้ึน 
  ๒) โรงเรียน ได้องค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใช้ในการวางแผน 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรทุกฝ่าย 

4.  กิจกรรมตามโครงการ 
 4.1  วางแผนจัดท าโครงการ 
     - วิเคราะห์ผลโครงการในปีที่ผ่านมา วางแผนงาน จัดท าโครงการ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.2  จัดท าแผนด าเนินงาน 
 4.3  นิเทศ ติดามการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด 71 โรงเรียน 
   - โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว (26 โรงเรียน) และประเมินโครงการและรายงานผล   
45 โรงเรียน และเตรียมการโรงเรียนจะเข้ารับการประเมิน ระดับ 2 ดาว 
 4.4  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนการตรวจติดตาม 
ในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย 45 โรงเรียน 
 4.5  กิจกรรม สนับสนุนการบริหารเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงงานคุณธรรม  
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 4.6  กิจกรรมการประเมิน คุรุชนคนคุณธรรม และมอบเกียรติบัตร 
 4.7  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน   

5.  ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

6.  งบประมาณ   ได้รับ  121,600  บาท   ใช้ไป  121,600  บาท   คงเหลือ  -  บาท 

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ 
  1) ผู้บริหารโรงเรียน  ครู บุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม 
มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  2) โรงเรียนทั้ง 71 โรงเรียน มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียน 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู กรรมการสถานศึกษา 
และนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ 
  3) มีโรงเรียนที่ผ่านการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมระดับ 2 ดาว ระดับเขตพ้ืนที่  
การศึกษา 45 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 
  ๔) มีโรงเรียน ส่งโครงงานคุณธรรม จ านวน 43 โครงงาน จาก 5 กลุ่มโรงเรียน  
โดยมีผลการคัดเลือกแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษา ส่งโครงงานจ านวน  37  โครงงาน  มีผลการคัดเลือกดังนี้ 
   ได้รับรางวัลระดับ (ดีเด่น)  เหรียญทองอันดับ 1  จ านวน 5 โครงงาน  
   ได้รับรางวัลระดับ (ดี)  เหรียญทอง อันดับ 2  จ านวน 5 โครงงาน  
   ได้รับรางวัลระดับ (ดี)  เหรียญทอง อันดับ 3  จ านวน 5 โครงงาน   
   ได้รับรางวัลระดับ   เหรียญทอง    จ านวน 19  โครงงาน   
   ได้รับรางวัลระดับ   เหรียญเงิน     จ านวน  2   โครงงาน   
   ได้รับรางวัลระดับ   เหรียญทองแดง   จ านวน  1  โครงงาน   
 ระดับมัธยมศึกษา ส่งโครงงานจ านวน 6 โครงงาน  มีผลการคัดเลือกดังนี้ 
   ได้รับรางวัลระดับ (ดีเด่น)  เหรียญทองอันดับ 1  จ านวน 3 โครงงาน  
   ได้รับรางวัลระดับ (ดี) เหรียญทองอันดับ 2  จ านวน 2 โครงงาน  
   ได้รับรางวัลระดับ (ดี) เหรียญทองอันดับ 3  จ านวน 1 โครงงาน 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
                     1) ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความพึงพอใจในการได้เข้ารับ
การอบรมปฏิบัติธรรม 
                     2) ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม                   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  มีพฤติกรรมเชิงบวกเพ่ิมข้ึน 
                     3) โรงเรียน ได้องค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใช้ในการวางแผน 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรทุกฝ่าย 
                     4) นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการคิด การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก  
มีวินัย ความกตัญญู ความรับผิดชอบ ความพอเพียง มีจิตอาสาและอุดมการณ์คุณธรรม 
                     5) โรงเรียนสะอาดร่มรื่น มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 
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8.  ปัญหา/อุปสรรค 
 ในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในปีการศึกษา 2563 นี้ มีครูบรรจุใหม่  
ที่ยังไม่ได้รับการอบรมพัฒนาด้านกิจกรรมและโครงงานคุณธรรม อันท าให้เป็นข้อมูลส าหรับการด าเนิน 
กิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 การจัดอบรมส่งเสริมพัฒนาครูการด าเนินงานและโครงงานคุณธรรม และขับเคลื่อนเครือข่าย
โรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กระบวนการ 
นวัตกรรมในการพัฒนาร่วมกัน  

10.  เอกสารอ้างอิง 

                   โครงการ 
                   ภาพกิจกรรม 
                   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 
                                             ******************************* 
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โครงการ          เสริมสร้างความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้ (PLC) สู่การยกระดับคุณภาพ  
 เครือข่าย โรงเรียนคุณธรรม  
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
สนองจุดเน้น สพป. ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุทินี กรินทรากุล  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563  
  
1. หลักการและเหตุผล 
 จากกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ให้ร่วมกัน 
สร้างคนดีให้บ้านเมือง”  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นโครงการ          
เพ่ือสืบพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรม                    
ในสถานศึกษา การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ การใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะถูกต้อง การส่งเสริมความกตัญญู
กตเวทีและความซื่อสัตย์สุจริต 
         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ทั้งนี้ได้จัดอบรมบุคลลากรทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมแบบมูลนิธิยุวสถิรคุณ  ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับการพัฒนาและมีผลส าเร็จจนเป็นแบบอย่าง  อันเป็น
แนวทางของการมีส่วนร่วม และร่วมมือกันแก้ปัญหาในโรงเรียนของผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการเลือกปัญหา  
ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมเชิงบวกอันแสดงออกซึ่งคุณธรรม  อัตลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งใช้
กระบวนการในการร่วมมือและเรียนรู้ไปด้วยกันแบบ ชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบ PLC (Professional Learning 
Community) โดยได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 10,000 โรงเรียน และในปีงบประมาณ 
2561 มีนโยบายขยายผลอีก 30 ,000 โรงเรียน โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตขยายผล            
ทุกโรงเรียนในสังกัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนตาม
นโยบายมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้โรงเรียนที่ได้ด าเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในปีการศึกษา 2561 ครบ            
ทุกโรงเรียน (ร้อยละ ๑๐๐)  และจากการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ในปีการศึกษา 2562  มีโรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตามและยกระดับ ระดับ 1 ดาว  จ านวน 71 
โรงเรียน ระดับ 2 ดาว จ านวน  26 โรงเรียน  ระดับ 3 ดาว จ านวน 2 โรงเรียน  เพ่ือให้การยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างต่อเนื่องในปี งบประมาณปี 2563 จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความร่วมมือ
และกระบวนการเรียนรู้ (PLC) สู่การยกระดับคุณภาพสู่การยกระดับคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการกับฝ่ายพัฒนาบุคลากรในการอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและเพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีเครือข่ายได้ร่วมนิ เทศ ติดตามและประเมินผล                     
การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด อันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร คณะครู 
นักเรียนและชุมชน 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ  
 2.1  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพ 

 2.2  เพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียนคุณธรรม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ระดับ 1 ดาว ให้มีคุณภาพ ระดับ 2 ดาว  

3. เป้าหมายโครงการ  
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1) โรงเรียนทั้ง 71 โรงเรียน มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน        
  2) โรงเรียนคุณธรรมใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒   
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านระดับ  2 ดาว ร้อยละ ๘๐  
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ๑) ผู้บริหารโรงเรียน   ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีพฤติกรรมเชิงบวกเพ่ิมข้ึน 
  ๒) โรงเรียน ได้องค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใช้ในการวางแผน   
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรทุกฝ่าย 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 4.1  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน 1,000 คน (บูรณาการโครงการกับโครงการ
พัฒนาบุคลากร) 
 4.2  ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จาก ระดับ 1 ดาว จ านวน 45 โรงเรียน เป็นระดับ 
2 ดาว    
 4.3  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว และ 3 ดาว รวม 26 โรงเรียนมีการด าเนินงานพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง   
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5. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity)  

ที ่ งาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน เดือน ปี) 
ผู้รับผิดชอบ /  
เบอร์โทรศัพท์ 

1 วางแผนจัดท าโครงการ 
   - วิเคราะห์ผลโครงการในปีที่ผ่านมา วางแผนงาน 
จัดท าโครงการ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

ตุลาคม 2562 สุทินี กรินทรากุล 

2 จัดท าแผนด าเนินงานระดับ สพป. ธันวาคม  2562 สุทินี กรินทรากุล 
3 นิเทศ ติดามการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด 

71 โรงเรียน 
   - โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว (26 โรงเรียน) 
และประเมินโครงการและรายงานผล  45 โรงเรียน 
และเตรียมการโรงเรียนจะเข้ารับการประเมิน ระดับ  
2 ดาว  

พฤษภาคม - มิถุนายน 
2563 

สุทินี กรินทรากุล 
พเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช 

4 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และวางแผนการตรวจติดตามในกลุ่มโรงเรียน
เป้าหมาย 45 โรงเรียน   
 

กรกฎาคม - สิงหาคม
25๖3 

สุทินี กรินทรากุล 
พเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช 
คณะกรรมการฯ 

5 กิจกรรม  สนับสนุนการบริหารเพื่อพัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี  โครงงานคุณธรรม  
 

กรกฎาคม - สิงหาคม
25๖3 

สุทินี กรินทรากุล 
พเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช 
คณะศึกษานิเทศก์ 
คณะกรรมกรรมการฯ 

6 กิจกรรมการประเมิน คุรุชนคนคุณธรรม และมอบ
เกียรติบัตร 
 

สิงหาคม - กันยายน 
25๖3 

สุทินี กรินทรากุล 
พเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช 
คณะศึกษานิเทศก์ 
คณะกรรมกรรมการฯ 

7  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน   
 

กันยายน 25๖3 สุทินี กรินทรากุล 
พเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการ   
  งบแผนปฏิบัติการ สพป. สป. 2 จ านวน 74,600 บาท   สพฐ. จ านวน 47,000  บาท 
รวมงบประมาณ  121,600  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 
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 5.1  วางแผนจัดท าโครงการ 
      - วิเคราะห์ผลโครงการในปีที่ผ่านมา วางแผนงาน จัดท าโครงการ 
  - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5.2  นิเทศ ติดามการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด ระดับ 2 ดาว และประเมินโครงการ
และรายงานผล  26 โรงเรียน และโรงเรียนจะเข้ารับการประเมิน ระดับ 4 ดาว  
 5.3  ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผน 
การตรวจติดตามในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย 45 โรงเรียน  
- ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ  60 คน /100 บาท / ๑ มื้อ เป็นเงิน    6,000 บาท 
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  60 คน / 35 บาท / ๑ มื้อ เป็นเงิน    2,100 บาท 
 รวม        8,100 บาท 
 5.4  ตรวจติดดามและประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด ระดับ 2 ดาว 
(45 รร. /1600 บาท =๗๒,๐๐๐ บาท) 
- ค่าพาหนะกรรมการ  45 โรงเรียน / 1,600 บาท / คน เป็นเงิน  72,000 บาท 
 รวม      7๒,๐00 บาท  
 5.๕ กิจกรรม สนับสนุนการบริหารเพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  ประกวดโครงงาน
คุณธรรม พร้อมเกียรติบัตรผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 - รางวัลให้โรงเรียนที่มีโครงงานคุณธรรมฯ  ระดับดีเด่น  จ านวน 5 รางวัล ๆ ละ   ๒,๐00 บาท  
 เป็นเงิน  1๐,000 บาท 
 - รางวัลให้โรงเรียนที่มีโครงงานคุณธรรมฯ  ระดับดี  จ านวน ๑๐ รางวัล ๆ ละ      ๑,๐00 บาท   
 เป็นเงิน  ๑๐,000 บาท  
 - กรอบรูป และปกผ้าไหมใส่เกียรติบัตร จ านวน   70 อัน ๆ 90 บาท เป็นเงิน     6,300 บาท 
 - ค่าวัสดุท าเกียรติบัตร เอกสารรายงานโครงการ  เป็นเงิน    2,6๐๐ บาท 

                                                     รวม      28,900 บาท                                                                                         
 5.6  กิจกรรมการประเมิน คุรุชนคนคุณธรรม และมอบเกียรติบัตร 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมในการคัดเลือกและประเมินโครงงานและผลงาน ผู้บริหาร และครู 
 1๘ คน / 500 บาท เป็นเงิน    7,500 บาท  
 - ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ ๓๐ คน /100 บาท/ ๑ มื้อ เป็นเงิน    ๓,000 บาท 
 - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  ๓0 คน/ 35 บาท/ ๒ มื้อ เป็นเงิน    2,100 บาท 
 รวม      ๑2,600 บาท 
 5.7  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน   
 รวมทุกกิจกรรมเป็นเงิน  121,600 บาท 
                                                                             (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 1  ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

7. สถานที่/พื้นที่ด าเนนิการ 
 โรงเรียนในสังกัด สพป. สมุทรปราการ เขต 2  
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน  
 8.2  บรรยากาศในโรงเรียนทุกภาคส่วนร่วมมือกันปฏิบัติงาน ครู นักเรียน และผู้บริหาร  
ร่วมกันปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามที่ก าหนดไว้ในคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน 
 8.3  มีโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
สมุทรปราการ  เขต 2  ที่มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

9. การติดตามประเมินผล  
 วิธีการ : การสังเกต  การนิเทศ ติดตาม และตรวจติดตาม 
 เครื่องมือ : แบบสังเกต แบบนิเทศ ติดตามการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
                            แบบบันทึกรายงานการนิเทศ แบบตรวจติดตามยกระดับคุณภาพ  ระดับ 2 ดาว  
 ช่วงเวลา : พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563 
 
หมายเหตุ ในการด าเนินงานใช้จ่ายงบประมาณ มีการปรับจากการวางแผนไว้ คือ ถัวจ่ายน าเงินจากค่าพาหนะ 
 ที่เหลือจากการประมาณการไว้จากการออกประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ  2  ดาว  มาเป็น 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการคัดเลือก โครงงานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการ เงินรางวัลและค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 
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นิเทศ ติดามการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด 71 โรงเรียน 

    ติดตามโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว (26 โรงเรียน) และประเมินโครงการและรายงานผล   
45 โรงเรียน และเตรียมการโรงเรียนจะเข้ารับการประเมิน ระดับ 2 ดาว  
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คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจติดตามการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว 
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การคัดเลือกโครงงานคุณธรรม ของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 5 กลุ่มโรงเรียน 
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ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรม 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุทินี  กรินทรากุล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                         
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างสื่อและพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของโรงเรียนประชารัฐ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนโรงเรียนประชารัฐ ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การศึกษา  
  2) ครูร้อยละ 100 ในโรงเรียนประชารัฐ ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
โดยการสร้างสื่อและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนประชารัฐมีการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ผ่านการประเมินผลตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1) ผู้เรียนโรงเรียนประชารัฐ มีพัฒนาการ/สมรรถนะสมวัยและเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
                      2) บุคลากรในโรงเรียนประชารัฐมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามแนวทางการพัฒนา       
ของโรงเรียนประชารัฐ 
                      3) โรงเรียนประชารัฐมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมตามโครงการ 
 4.1  วางแผนจัดท าโครงการ 
      - วิเคราะห์ผลโครงการในปีที่ผ่านมา วางแผนงาน จัดท าโครงการ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.2  อบรมปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 4.3  นิเทศ ติดตาม การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการด าเนินงานการขับเคลื่อน
โรงเรียนประชาการด าเนินงานขับเคลื่อนตามแนวทางสานพลังประชารัฐ  
 4.4  สรุปผล/รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ 
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5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563 

6.  งบประมาณ   ได้รับ  20,000  บาท   ใช้ไป  20,000  บาท   คงเหลือ  -  บาท 

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ 
   1) นักเรียนร้อยละ 80 ในโรงเรียนประชารัฐ ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
  2) ครูร้อยละ 100 ในโรงเรียนประชารัฐ ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน         
โดยการสร้างสื่อและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนประชารัฐมีการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ผ่านการประเมินผลตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีพัฒนาการ/สมรรถนะสมวัยและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
  2) บุคลากรในโรงเรียนประชารัฐมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามแนวทางการพัฒนา       
ของโรงเรียนประชารัฐ 
  3) โรงเรียนประชารัฐมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 
                                             ******************************* 
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โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
สนองนโยบาย สพป.สป.2 ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุทินี  กรินทรากุล 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ
เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศ มีหน้าที่ในการพัฒนาด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า (E5) 
ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จัดท าโครงการโรงเรียนประชารัฐ และ
จัดท าบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า ระหว่างภาครัฐ 3 
หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน และภาคประชาสังคม 4 คน เพ่ือร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษา
ของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึง 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้น าในการบริหารสถานศึกษา 
ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและสัมฤทธิผลทางการศึกษา เพ่ือจัดท าและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพ่ือ
การศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Active Learning, Critical 
Thinking) จัดท าคู่มือการจัดการเรียนการสอน และการจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นพัฒนาจิตสาธารณะ 
เพ่ือการบริการชุมชนและสังคม และเพ่ือยกระดับความสามารถด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                      
ในสถานศึกษาสู่ระดับนานาชาติ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ด าเนินโครงการต่อเนื่องจาก 
ปี 2560 เป็นต้นมา โดยได้ประสานงาน ช่วยเหลือนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนประชารัฐในสังกัด 
ซึ่งมีสองโรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบางพลีน้อยและโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บ ารุง   
 ดังนั้ น  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการดั งกล่ าวบรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ                          
ในปีงบประมาณ 2563 นี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนประชารัฐมีสมารถพัฒนาตนเอง การจั ดท าสื่อการสอน
ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียนและรวมไปถึงสะท้อนถึง
คุณภาพของนักเรียนละบุคลากรของโรงเรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างสื่อและพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของโรงเรียนประชารัฐ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมายโครงการ   
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนประชารัฐ ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตาม 
มาตรฐานการศึกษา 
  2) ครูร้อยละ 100 ของโรงเรียนประชารัฐ ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
โดยการสร้างสื่อและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนประชารัฐมีการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
และผ่านการประเมินผลตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีพัฒนาการ/สมรรถนะสมวัยและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
  2) บุคลากรในโรงเรียนประชารัฐมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามแนวทางการพัฒนา       
ของโรงเรียนประชารัฐ 
  3) โรงเรียนประชารัฐมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

4.  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนในโรงเรียนวัดบางพลีน้อยและโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บ ารุง  
(โรงเรียนประชารัฐรุ่นที่ 1 และ 2)  

5.  กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity)  

 
 
 
 

ที ่ งาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน เดือน ปี) 
ผู้รับผิดชอบ /  
เบอร์โทรศัพท์ 

1 วางแผนจัดท าโครงการ 
   - วิเคราะห์ผลโครงการในปีที่ผ่านมา วางแผนงาน 
จัดท าโครงการ 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

ตุลาคม 2562 สุทินี กรินทรากุล 
 

2 อบรมปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์
เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  

พฤษภาคม - มิถุนายน 
2563 

สุทินี กรินทรากุล 
ฤทัยรัตน์ บุญมา 

3 นิเทศ ติดตาม การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สะท้อนผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียน
ประชาการด าเนินงานขับเคลื่อนตามแนวทางสานพลัง
ประชารัฐ  
 

สิงหาคม - กันยายน 
2563 

สุทินี กรินทรากุล 
คณะศึกษานิเทศก์ 
คณะกรรมกรรมการฯ 

4 สรุปผล/รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียน
ประชารัฐ 
 

กันยายน 2563  สุทินี กรินทรากุล 
ฤทัยรัตน์ บุญมา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 กิจกรรมที่ 1  อบรมปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
 - ค่าอาหารกลางวัน  ๔๐ คน (2รุ่น) / ๘๐ บาท / 1 มื้อ / 2 วัน เป็นเงิน    ๖,๔00 บาท  
 - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  ๔๐ คน / 3๕ บาท / 2 มื้อ / 2 วัน เป็นเงิน    ๕,๖00 บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  600 บาท / 6 ช.ม. / 2 วัน เป็นเงิน    7,200 บาท 
 - ค่าพาหนะวิทยากร เป็นเงิน       ๘00 บาท 
                                 รวมเป็นเงิน  20,000 บาท 

 กิจกรรมที ่2 นิเทศ ติดตาม การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการด าเนินงาน            
การขับเคลื่อนโรงเรียนประชาการด าเนินงานขับเคลื่อนตามแนวทางสานพลังประชารัฐ  

 กิจกรรมที ่3 สรุปผล/รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563 

7.  งบประมาณ 
 20,000  บาท 

8.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนวัดบางพลีน้อยและโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บ ารุง 

9.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ครูสามารถพัฒนาสื่อออนไลน์ รวมทั้งใช้สื่อเทคโนโลยีในจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  

10.  การติดตามประเมินผล  
 วิธีการ : สังเกต  สัมภาษณ์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล  
 เครื่องมือ : แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการนิเทศ การสรุปผลโครงการของโรงเรียน 
 ช่วงเวลา : พฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563 
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ภาพประกอบการอบรมครูโรงเรียนประชารัฐ อบรมปฏิบัติการ 

การสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ณ  โรงเรียนวัดบางพลีน้อย และโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บ ารุง วันที่ 13-14 มิถุนายน 2563 
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ตัวอย่างไฟล์คู่มืออบรมครู 
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ผลงานผู้บริหารและครู ในการจัดท ากลุ่มสื่อของโรงเรียนผ่าน Facebook และ You tube   
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวฤทัยรัตน์  บุญมา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Communicative Approach 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนายกระดับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคการจัดการเรียน 
การสอนรูปแบบ Communicative Approach ในการน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
              3.1  เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนในสังกัด ได้เข้าร่วมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบและ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน Communicative Approach  
              3.2  เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการอบรมพัฒนา มีความรู้ความสามารถ ในรูปแบบการจัด          
การเรียนรู้ และเทคนิคการจัดการเรียน Communicative Approach ในการน าไปใช้จัดการเรียนการสอน 
และน าไปใช้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมตามโครงการ 
 เงินงบประมาณจ านวน ๒๑,๗๔๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)   รายละเอียดดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมศึกษานิเทศก์ วางแผนการการด าเนินงาน ในการด าเนินการจัดกิจกรรม  
  - ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน       - บาท 
 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน       - บาท 
กิจกรรมที่ 2 ประสานงานเครือข่าย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  
  (Primary Education English Resource Center: PEER Center) ในการเตรียมการพัฒนา 
  ครูผู้สอนแนวกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ  Communicative Approach   
  - ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน       - บาท 
 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน       - บาท 
กิจกรรมที่ ๓ ประสานวิทยากรในการจัดอบรม โดยการอบรมเป็น ๒ รุ่น  
  - ค่าวิทยากรในการจัดอบรม ๑,๒๐๐ บาท × ๕ ชั่วโมง × ๒ วัน  เป็นเงิน  ๑๒,๐00 บาท 
รุ่นที่ ๑ กลุ่มอ าเภอโรงเรียนบางเสาธง และกลุ่มอ าเภอโรงเรียนบางพลี 
  - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๔๕ คน × 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน    ๔,๕00 บาท 
รุ่นที่ ๒ กลุ่มอ าเภอโรงเรียนบางบ่อ 
    - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๔๕ คน × 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน    ๔,๕00 บาท  
 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน  ๒๑,๐๐0 บาท 
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กิจกรรมที่ ๔ สรุปผลหลังการด าเนินงาน 
  - ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน 3 เล่ม เล่มละ 100 บาท เป็นเงิน       300 บาท 
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน       ๔๔๐ บาท 
 รวมทุกกิจกรรม เป็นเงิน  ๒๑,๗๔๐ บาท 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม - กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

6.  งบประมาณ   ได้รับ  ๒๑,๗๔๐  บาท   ใช้ไป  ๒๑,๗๔๐  บาท   คงเหลือ  -  บาท 

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนในสังกัด ได้เข้าร่วมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบและ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน Communicative Approach เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 
สามารถน าความรู้ เทคนิควิธีการสอน การจัดการเรียนการสอน Communicative Approach มาใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนได้ 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  
 การจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
ท าให้มีการจ ากัดผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละครั้งท าให้ต้องเพ่ิมจ านวนรอบผู้เข้าอบรม และลดเนื้อหาบางส่วนลง
ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ  

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ในสถานการณ์ในสภาวะปกติการจัดกิจกรรมรอบการอบรมสามารถจัดได้ตามปกติผู้เข้าอบรม
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้พร้อมกันในทุกโรงเรียน สามารถจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมโดยเพ่ิมวันการอบรม และ
เนื้อหาการอบรมให้เข้มข้นข้ึน 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  เอกสารประกอบการอบรม 
 
                                             ******************************* 
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โครงการ พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 
 Communicative  Approach 
สนองนโยบาย สพฐ. ที ่๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
สนองนโยบาย สพป.สป.2 ที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฤทัยรัตน์  บุญมา 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลไทย น าโดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ในทุกหลักสูตร เนื่องจากภาษาอังกฤษถือเป็นเป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกนิยมใช้เป็นภาษากลางในการใช้
สื่อสารระหว่างกันทั้งแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษจึงนับว่ามีความส าคัญ  
ในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศ มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายเร่งด่วนในการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนานาชาติ  
 การจัดการเรียนรู้แบบ Communicative Approach เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น            
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูงอันประกอบด้วย            
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่งลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้   
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ และจัดระบบ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบ การมีวินัยในการท างานแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับการฝึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะของ 21 s โดยการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้จะประสบ
ความส าเร็จได้นั้น องค์ประกอบที่ส าคัญนอกจากผู้เรียนแล้ว คือ “อาจารย์ผู้สอน” มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง      
ที่ครูผู้สอนต้องมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และ         
มีทักษะการสอนแบบ Communicative Approach 
 เพ่ือสนองนโยบายดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เห็นสมควร  
จัดโครงการอบรมเรื่อง “พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Communicative 
Approach” เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสอนของครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนให้มีมาตรฐาน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  
 เพ่ือพัฒนายกระดับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคการจัดการเรียน 
การสอนรูปแบบ Communicative Approach ในการน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ 
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3. เป้าหมายโครงการ  
 3.1  เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนในสังกัด ได้เข้าร่วมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบและ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน Communicative Approach 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการอบรมพัฒนา มีความรู้ความสามารถ ในรูปแบบการจัด           
การเรียนรู้ และเทคนิคการจัดการเรียน Communicative Approach ในการน าไปใช้จัดการเรียนการสอน 
และน าไปใช้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนในสังกัด 

5. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมศึกษานิเทศก์ วางแผนการ 

การด าเนินงาน 
 

๑๒ - ๑๕ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา  
นางสาววราณิดา  ผาสุขชีวัน 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

2. กิจกรรมที่ ๒ ประสานงานเครือข่าย ศูนย์พัฒนา 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
(Primary Education English Resource Center : 
PEER Center) ในการเตรียมการพัฒนาครูผู้สอน     
แนวกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ  Communicative 
Approach   

๑๕ พฤษภาคม - ๓๐ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา  
นางสาววราณิดา  ผาสุขชีวัน 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

3. กิจกรรมที่ ๓ ประสานวิทยากรในการจัดอบรม  
โดยการอบรมเป็น ๒ รุ่น 
รุ่นที่ ๑ กลุ่มอ าเภอโรงเรียนบางเสาธง และกลุ่มอ าเภอ
โรงเรียนบางพลี 
รุ่นที่ ๒ กลุ่มอ าเภอโรงเรียนบางบ่อ 

 ๑ - ๒๐ มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๖๓  

นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา  
นางสาววราณิดา  ผาสุขชีวัน 
คณะศึกษานิเทศก์และ
คณะกรรมการด าเนินงาน 

๔. กิจกรรมที่ ๔ สรุปผลหลังการด าเนินงาน ๒๑- ๓๑ กรกฎาคม  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา  
นางสาววราณิดา  ผาสุขชีวัน 
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งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณ  ๒๑,๗๔๐ บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณ จ านวน  ๒๑,๗๔๐ บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)   รายละเอียดดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมศึกษานิเทศก์ วางแผนการการด าเนินงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมศึกษานิเทศก์ วางแผนการการด าเนินงาน ในการด าเนินการจัดกิจกรรม  
  - ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน       - บาท 
 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน       - บาท 
กิจกรรมที่ 2 ประสานงานเครือข่าย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  
 (Primary Education English Resource Center: PEER Center) ในการเตรียมการพัฒนา 
 ครูผู้สอนแนวกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ  Communicative Approach   
  - ค่าใช้จ่าย เป็นเงิน       - บาท 
 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน       - บาท 
กิจกรรมที่ ๓ ประสานวิทยากรในการจัดอบรม โดยการอบรมเป็น ๒ รุ่น  
  - ค่าวิทยากรในการจัดอบรม ๑,๒๐๐ บาท × ๕ ชั่วโมง × ๒ วัน  เป็นเงิน  ๑๒,๐00 บาท 
รุ่นที่ ๑ กลุ่มอ าเภอโรงเรียนบางเสาธง และกลุ่มอ าเภอโรงเรียนบางพลี 
  - ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๔๕ คน X 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน    ๔,๕00 บาท 
รุ่นที่ ๒ กลุ่มอ าเภอโรงเรียนบางบ่อ 
    - ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๔๕ คน X 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน    ๔,๕00 บาท   
 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน  ๒๑,๐๐0 บาท 
กิจกรรมที่ ๔ สรุปผลหลังการด าเนินงาน 
  - ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน 3 เล่ม เล่มละ 100 บาท เป็นเงิน       300 บาท 
  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน       ๔๔๐ บาท 
 รวมทุกกิจกรรม เป็นเงิน  ๒๑,๗๔๐ บาท 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

7. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  ๒๑,๗๔๐ บาท 

8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.) ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา (Primary Education English Resource Center: PEER Center) ประจ าอ าเภอบางเสาธง 
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้พัฒนาความรู้ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 ๒. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สามารถ 
น าความรู้ เทคนิควิธีการสอน การจัดการเรียนการสอน Communicative Approach มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และพัฒนาผู้เรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 

10. การติดตามประเมินผล  
 วิธีการ : 1. ทดสอบก่อนการเข้ารับการอบรม 
 2. ทดสอบหลังการเข้ารับการอบรม 
 3. สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 เครื่องมือ : 1. แบบทดสอบก่อนการเข้ารับการอบรม 
 2. ทดสอบหลังการเข้ารับการอบรม 
 3. แบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
 ช่วงเวลา : ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
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นายมงคลชัย รัตนอ่อน รองผู้อ านวยการฯ สพป.สมุทรปราการเขต ๒ 
กล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาทข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในการพัฒนาผู้เรียน 

นายไพฑูรย์  คงเทียน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)  
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

(Primary Education English Resource Center : PEER Center) ประจ าอ าเภอบางเสาธง 
กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้เข้ารับการอบรม 

 
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Communicative Approach 
วันจันทร์ที่ ๑๕ และวันพุธที่ ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.) ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
(Primary Education English Resource Center: PEER Center) ประจ าอ าเภอบางเสาธง 
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นางสาวพีริยา พงษ์สาริกัน อาจารย์ประจ าสถาบันการสอนภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยากรในการอบรม มอบผลงานหนังสือแปลภาษาส าหรับเด็กเป็นที่ระลึก 

แก่นายไพฑูรย์  คงเทียน ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.) 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด าเนินการปฏิบัติการท าแบบทดสอบและออกแบบ
ใบงานการจัดการเรียนรู้แบบ Communicative Approach 
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นางสาวพีริยา พงษ์สาริกัน อาจารย์ประจ าสถาบันการสอนภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วิทยากรในการอบรม ด าเนินการอบรมปฏิบัติการเทคนิคการสอนการจัดการเรียนรู้แบบ 

Communicative Approach 
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ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ น าเสนอผลงานของตนเองในการออกแบบ 
ใบงานการจัดการเรียนรู้แบบ Communicative Approach 

 

นายมงคลชัย รัตนอ่อน รองผู้อ านวยการฯ สพป.สมุทรปราการเขต ๒ มอบเกียรติบัตร 
แกค่รูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทีเ่ข้ารับการอบรม 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวฤทัยรัตน์  บุญมา 
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

                         
                                                      ************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
              3.1  เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด ได้เข้าร่วมการพัฒนาการเรียนการสอนแนวทางการจัดการเรียน
การสอนเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
              3.2  เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมพัฒนา มีความรู้ความสามารถ แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการน าไปใช้จัดการเรียนการสอน และน าไปใช้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมศึกษานิเทศก์ วางแผนการการด าเนินงานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ วางแผนร่วมกับคณะท างาน ศึกษานิเทศก์ ในการด าเนิน 
 การอบรม  
ด าเนินการเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณ - บาท 
 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน       - บาท 
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี 
 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเทคโนโลยีการสื่อสาร  
ด าเนินการเดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓  
 - ค่าอาหารว่าง จ านวน ๕๐ คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน   ๓,๕๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๔๐ คน x 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน   ๕,๐00 บาท 
 - ค่าวิทยากร จ านวน ๔ คน x ๖ ชั่วโมง x ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท x ๑ วัน เป็นเงิน ๑๔,๔00 บาท 
 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒๒,๙๐๐ บาท 
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กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลหลังการด าเนินงาน 
ด าเนินการเดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
  - ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน ๒ เล่ม เล่มละ 100 บาท เป็นเงิน      ๒00 บาท 
  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน   ๒,๐๔0 บาท 

 รวมทุกกิจกรรม เป็นเงิน ๒๕,๑๔0 บาท 

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น    ๒๕,๑๔0 บาท 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ   พ.ค. - ส.ค. พ.ศ.๒๕๖๓ 

6.  งบประมาณ   ได้รับ  ๒๕,๑๔0  บาท   ใช้ไป  ๒๕,๑๔0  บาท   คงเหลือ  -  บาท 

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด ได้เข้าร่วมการพัฒนาการเรียนการสอนแนวทางการจัดการเรียน 
การสอนเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเทคโนโลยีการสื่อสาร จ านวน ๑๙ โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการการจัดการศึกษาทางไกล DLTV ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดได้เช้าร่วมการอบรมพัฒนาครบทุกโรงเรียน  
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมพัฒนา มีความรู้ความสามารถ แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการน าไปใช้จัดการเรียนการสอน และน าไปใช้กับผู้เรียนได้ ตามบริบทของสถานศึกษา 

8.  ปัญหา/อุปสรรค 
 การผลิตสื่อมัลติมีเดียต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ซึ่งประสบปัญหาอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ตรวจสอบความพร้อมระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต และจัดหาอุปกรณ์รับสัญญาณเพ่ิมเติม 
ในการอบรม 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 
                                             ******************************* 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี 
 และการสื่อสาร 
สนองนโยบาย สพฐ. ที ่๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ที่ ๓   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
สนองนโยบาย สพป.สป.2 ที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฤทัยรัตน์  บุญมา 
ระยะเวลาด าเนินการ พ.ค. - ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 จากการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ได้ก าหนดแนวทาง             
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนอง
ต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว และสร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอภาพและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้          
ในระบบเศรษฐกิจสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
๖ ยุทธศาสตร์ คือ 
 ยุทธศาสตร์ ๒) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ ๓) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ในโลกของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการที่  
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต้องได้รับการพัฒนาระบบการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 จากความส าคัญดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ โดย 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เห็นสมควรในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา
ทางไกลเทคโน โลยีและการสื่ อสาร เพ่ื อ พัฒ นาครูผู้ สอน เพ่ิ มศั กยภาพการเรียนการสอนโดยใช้  
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเทคโนโลยี การสื่อสาร  
แก่ผู้เรียนซึ่งเป็นทั้งจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
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3. เป้าหมายโครงการ  
 3.1  เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด ได้เข้าร่วมการพัฒนาการเรียนการสอนแนวทางการจัดการเรียน
การสอนเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมพัฒนา มีความรู้ความสามารถ แนวทางการจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเทคโนโลยีการสื่อสาร สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการน าไปใช้จัดการเรียนการสอน และน าไปใช้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน ๑๙
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การจัดการศึกษาทางไกล DLTV 

5. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดประชุมศึกษานิเทศก์ วางแผนการการด าเนินงาน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ วางแผนร่วมกับคณะท างาน 
ศึกษานิเทศก์ ในการด าเนินการอบรม 

๘ - ๓๐ พ.ค. 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา 
นางสาวสุทินี  กรินทรากุล 
นางสาววราณิดา  ผาสุขชีวัน 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

2. จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเทคโนโลยี 
การสื่อสาร  

๑๐ ก.ค. - ๒๐ ส.ค. 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา  
นางสาวสุทินี  กรินทรากุล 
นางสาววราณิดา  ผาสุขชีวัน 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

3. สรุปผลหลังการด าเนินงาน 
ด าเนินการเดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒๐ ส.ค. - ๓๑ ส.ค. 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา  
นางสาวสุทินี  กรินทรากุล 
นางสาววราณิดา  ผาสุขชีวัน 
คณะศึกษานิเทศก์  
และคณะกรรมการแต่งตั้ง 

งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณ  ๒๕,๑๔0 บาท  

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
เงินงบประมาณ จ านวน  ๒๕,๑๔0  บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมศึกษานิเทศก์ วางแผนการการด าเนินงานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ วางแผนร่วมกับคณะท างาน ศึกษานิเทศก์ ในการด าเนิน 
  การอบรม  
ด าเนินการเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณ - บาท 
 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน       - บาท 
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กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี 
  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเทคโนโลยีการสื่อสาร  
ด าเนินการเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
 - ค่าอาหารว่าง จ านวน ๕๐ คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน   ๓,๕๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ๔๐ คน x 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน   ๕,๐00 บาท 
 - ค่าวิทยากร จ านวน ๔ คน x ๖ ชั่วโมง x ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท x ๑ วัน เป็นเงิน ๑๔,๔00 บาท 
 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒๒,๙๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลหลังการด าเนินงาน 
ด าเนินการเดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
  - ค่าจัดท าเอกสาร จ านวน ๒ เล่ม เล่มละ 100 บาท เป็นเงิน      ๒00 บาท 
  - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน   ๒,๐๔0 บาท 

 รวมทุกกิจกรรม เป็นเงิน ๒๕,๑๔0 บาท 

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น    ๒๕,๑๔0 บาท 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

7. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ๒๕,๑๔0   บาท 

8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุม ชั้น ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้พัฒนาความรู้ของครูผู้สอน 
โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเทคโนโลยีการสื่อสาร  
 ๒. ครูผู้สอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ ในการน าไปใช้จัดการเรียนการสอน และน าไปใช้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตามประเมินผล  
 วิธีการ : 1. ทดสอบก่อนการเข้ารับการอบรม 
 2. ทดสอบหลังการเข้ารับการอบรม 
 3. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล 
 เครื่องมือ : 1. แบบทดสอบก่อนการเข้ารับการอบรม 
 2. แบบทดสอบหลังการเข้ารับการอบรม 
 3. แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล  
 ช่วงเวลา  : ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
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การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 
 

นายวิฑูรย์  ช่ังโต ผู้อ านวยกลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สมุทรปราการเขต ๒  
รับมอบหน้าท่ีประธานในการเปดิโครงการจากรองผู้อ านวยการ สพป.สป.๒  

กล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาทข้อคิดในการปฏิบัตหิน้าท่ีครผูู้สอนในการพัฒนาผู้เรยีน 
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างเท่าทนั เกิดทักษะการค้นคว้า และใฝ่การเรียนรู ้

คณะศึกษานเิทศก์ สพป.สป.๒  และวิทยากรในการอบรม เขา้ร่วมกจิกรรมโครงการ และให้ก าลังใจ
แก่ครูผูส้อนในการท าหน้าที่ปฏิบตัริาชการ และการเรียนรูเ้ทคโนโลยรี่วมกัน 
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นายเนรมิตร เกตภาษา ครูโรงเรียนคลองบางกะสี วิทยากรหลักในการอบรม 
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

ทีมงานวิทยากรในการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
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แนะน าการจัดท าสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์ 
และเทคนิคการออกแบบสื่อออนไลน์ที่ดึงดูดความสนใจผู้เรียน 

ปฏิบัติการจัดท าสื่อการสอนรูปแบบออนไลน์ 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวิฑูรย์  ชั่งโต / นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการพัฒนานักเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมทักษะความสามารถนักเรียนทางด้านภาษาไทย 

3. เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ          
  1) ทุกกลุ่มโรงเรียนส่งนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรมทักษะทางภาษาไทย 
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จ านวน  3  กิจกรรม 
  2) นิเทศ ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่ 
เข้าแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติ ร้อยละ 100 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
  2) นักเรียนได้ประสบการณ์ในการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางภาษาไทย 
  3) นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 

4. กิจกรรมตามโครงการ 
 กิจกรรมที ่1 จัดท าเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย ประจ าปี 2563 
 กิจกรรมที่ 2 จัดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางภาษาไทย 3 กิจกรรม 
 กิจกรรมที่ 3 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่  22  สิงหาคม  2563 
 สถานที่  โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 

6. งบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับ 31,000  บาท 
 งบประมาณท่ีใช้ไป 29,500  บาท 
 งบประมาณคงเหลือ     1,500  บาท                                      
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7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
  แข่งขันกิจกรรมทักษะทางภาษาไทย 3 กิจกรรม  นักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น เข้าแข่งขัน 71 คน 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
  2) นักเรียนได้ประสบการณ์ในการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางภาษาไทย 
  3) นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
   ควรจัดให้มีการแข่งขันทักษะภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการเรียน
และสอนภาษาไทย และยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น  

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพประกอบ 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ผลส าเร็จของงาน/โล่/รางวัล 
 
                                             ******************************* 
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โครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (แข่งขันทักษะภาษาไทย) 
สนองนโยบายสพฐ. ข้อ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นกลยุทธ์ สพป.สป.๒ การจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง       
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิฑูรย์  ชั่งโต / นางศศิชา  คล้ายแจ้ง  
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ 22  สิงหาคม  2563  
   
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปี พุทธศักราช ๒๕๔๒ รัฐบาลได้ประกาศให้ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทย
แห่งชาติ เนื่องจากตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธานและ         
ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้ค าไทย” ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่ง
การอ่านการเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่ส าคัญ  และจ าเป็นมากในการด ารงชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน  
ยิ่งมากกว่าทุกสมัยที่ผ่านมา เพราะวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
จนสภาพของสังคมได้กลายเป็นสังคมข่าวสาร ดังนั้นทุกคนจ าเป็นต้องมีทักษะการอ่านและการเขียน ฟัง ดู พูด
หลักการใช้ภาษาและวรรณคดีวรรณกรรม และนักเรียนต้องมีทักษะทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีนโยบายเร่งรัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาหลัก ให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ มีพัฒนาการทางภาษาไทยเป็นไปตาม
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่มุ่งมั่นให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีนิสัยรักการอ่าน  โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนที่มีความสามารถและทักษะทางภาษาไทย ได้แสดงความสามารถทางภาษาอย่างเหมาะสมกับวัย 
เพ่ือให้โรงเรียนฝึกฝนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในเวทีการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการแข่งขัน
ระดับภาคในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงจัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (แข่งขันทักษะภาษาไทย) ขึ้น เพ่ือการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้พร้อมกับเป็นตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมในระดับภาคและระดับชาติต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นการพัฒนานักเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 ๒. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมทักษะความสามารถนักเรียนทางด้านภาษาไทย 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑) จัดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 
  ๒) นิเทศ ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่เข้าแข่งขัน 
ในระดับชาติ 
  ๓) รายงานและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
  ๒) นักเรียนได้ประสบการณ์ในการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางภาษาไทย 
  ๓) นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๔.  กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 ตัวแทนนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนคุณภาพทั้ง ๕ กลุ่มโรงเรียนและกลุ่มสังกัดเอกชน ๑ กลุ่ม 

๕.  กิจกรรมและการด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ 
 

จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
สู่ความเป็นเลิศ (แข่งขันทักษะภาษาไทย) 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิฑูรย์  ชั่งโต/ 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 

๒ แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการตามโครงการ 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 

๓ จัดท าเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 

๔ กิจกรรมที ่๑ การแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย 
ระดับเขตพ้ืนที่และกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง
และคณะ 

๕ กิจกรรมที่ ๒ นิเทศติดตามประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่ 
เข้าแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ 

สิงหาคม - กันยายน 
๒๕๖๓ 

นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง
และคณะ 

๖ กิจกรรมที่ ๓ รายงานและสรุปผลการด าเนินงาน กันยายน ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง
และคณะ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  เป็นเงิน ๖๕,๔๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๑ จัดแข่งขันกิจกรรมทักษะทางภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่ และกิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง กรรมการ/คณะท างาน มื้อละ ๓๕ บาท/๒ มื้อ/๗๐ คน เป็นเงิน   ๔,๙๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน กรรมการ/คณะท างาน มื้อละ ๑๐๐ บาท/๗๐ คน เป็นเงิน   ๗,๐๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  คนละ ๕๐๐ บาท/๕๐ คน เป็นเงิน ๒๕,๐0๐ บาท 

 รวม     ๓๖,๙๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ เป็นเงิน   ๘,๑๐๐ บาท 
  รวมเป็นเงิน  ๔๕,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๒ นิเทศติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่เข้าแข่งขัน 
  ในระดับภาคและระดับชาติ 

กิจกรรมที่ ๓ รายงานและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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๗.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๘.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ / โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 ๙.๒ ครูมีประสบการณ์เพ่ิมสูงขึ้นในการจัดกิจรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยแห่งชาติ 
 ๙.๓ นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยเต็มตามศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

๑๐.  การติดตามประเมินผล 
 วิธีการ : การสังเกต การนิเทศและประเมินผล 
 เครื่องมือ : แบบสังเกต แบบนิเทศ แบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 ช่วงเวลา : พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 
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ภาพกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (แข่งขันทักษะภาษาไทย) 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพัฒน์ชญา  ทองแซม 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ การท าโครงงานตามกระบวนการสืบเสาะ               
ของเด็กปฐมวัย 
 3. เพื่อประเมินผลการด าเนินงานขอตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
และรายงานการ “พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1) โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 66 โรงเรียน 
  2) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน  จ านวน  240 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1) ครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

  2) ครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ การท าโครงงานตามกระบวนการสืบเสาะ 
ของเด็กปฐมวัย 
  3) โรงเรียนผ่านการประเมินเพ่ือขอตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย” และรายงานการ “พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” 

4.  กิจกรรมตามโครงการ 

ที ่ กิจกรรม วิธีด าเนินการ 
1. แจ้งรายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ                 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ชี้แจงเป็นเอกสาร 

2. ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่ 1 

ประเมินผล                    
การด าเนินงานของครู 

3. สรุป รายงานผล สรุป รายงาน 
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5.  ระยะเวลาด าเนินการ  ธนัวาคม 2562 / เมษายน 2563 

6.  งบประมาณ   ได้รับ  18,700  บาท   ใช้ไป  18,700  บาท   คงเหลือ  -  บาท 

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ 
  1) โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 66 โรงเรียน 
  2) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน จ านวน 240 คน 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  1) โรงเรียนผ่านการประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  2) ครูปฐมวัยสามารถรายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และรายงานผลการท าโครงงาน
ตามกระบวนการสืบเสาะส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ     
  3) เด็กปฐมวัยเป็นนักคิด นักแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ และมีพัฒนาการสมวัย  

8.  ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่มีงบประมาณในการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐาน ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้กับครูบรรจุใหม่ 
ท าให้ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางได้ 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 1. ศึกษานิเทศก์เข้าไปนิเทศติดตามเป็นรายบุคคล   
 2. ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนใกล้เคียง   
 3. ให้ศึกษาจากเอกสารในกล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในไลน์กลุ่มครูปฐมวัย 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  หลักสูตรการอบรม  ก าหนดการ  ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
                                             ******************************* 
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โครงการ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพป.สป.2 ที ่3.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
                                      มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง              
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัฒน์ชญา  ทองแซม 
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2562 / เมษายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  เป็นโครงการในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งเมื่อเสด็จพระราชด าเนินไปเยือนประเทศเยอรมนี  เมื่อปี พ.ศ. 2552 
ทรงทอดพระเนตรเห็นตัวอย่างโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ของมูลนิธิ Hausa dear Kleinen Forscher 
ก็ทรงสนพระทัย ประกอบกับทรงทราบว่าผลการประเมินนานาชาติ (PISA) ของเด็กไทย   
 มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ พระองค์ทรงพระราชทานพระราชด าริ
ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขออนุญาตกับมูลนิธิในประเทศเยอรมนีเป็นที่ เรียบร้อย           
จึงน ามาจัดท าเป็นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าร่องโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มาตั้งแต่                     
ปีการศึกษา 2554 โดยได้ศึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่สามารถปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้เด็กๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่
สร้างความสนุก ความเพลิดเพลินความสนใจ ใคร่รู้ และความกระตือรือร้นให้นักเรียนหัดสังเกต รู้จักตั้งค าถาม
และค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร 
หรือทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เล็งเห็นถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ที่ ได้จากการด าเนินโครงการ  จึงจัดท าโครงการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพ่ือขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
อย่างต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  
 1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ การท าโครงงานตามกระบวนการสืบเสาะ               
ของเด็กปฐมวัย 
 3. เพื่อประเมินผลการด าเนินงานขอตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
และรายงานการ “พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” 
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3.  เป้าหมายโครงการ  
     3.1  เชิงปริมาณ 
  1) โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 66 โรงเรียน 
  2) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน จ านวน 240 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1) ครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
  2) ครูผู้สอนปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ การท าโครงงานตามกระบวนการสืบเสาะ 
ของเด็กปฐมวัย 
  3) โรงเรียนผ่านการประเมินเพ่ือขอตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
และรายงานการ “พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

5. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม วิธีด าเนินการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
1. แจ้งรายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงาน 

ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ชี้แจงเป็นเอกสาร 3,400 

2. ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ                             
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่ 1 

ประเมินผล 
การด าเนินงาน 
ของครู 

18,700 

3. สรุป / รายงานผล สรุป / รายงานผล                - 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)  
 เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  22,100  บาท  (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
กิจกรรมที่ 1 แจ้งรายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  20 คน / 35 บาท / 2 มื้อ เป็นเงิน    1,400 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  20 คน / 100 บาท / 1 มื้อ เป็นเงิน    2,000 บาท 
  รวม        3,400 บาท 
กิจกรรมที่ 2 ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย   
                 ปีการศึกษา 2562  ครั้งที่ 1 
 วันที่ 1 (อ าเภอบางพลี และอ าเภอบางเสาธง) 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  55 คน / 35 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน    3,850 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  55 คน / 100 บาท 1 มื้อ  เป็นเงิน    5,500 บาท 
 วันที่ 2 (อ าเภอบางบ่อ) 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  55 คน / 35 บาท  2 มื้อ เป็นเงิน    3,850 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน 55 คน / 100 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน    5,500 บาท 
  รวม      18,700 บาท  
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6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

7. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  22,100 บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)   
 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 
 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. โรงเรียนผ่านการประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 2. ครูปฐมวัยสามารถรายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และรายงานผลการท าโครงงาน 
ตามกระบวนการสืบเสาะส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ     
 3. เด็กปฐมวัยเป็นนักคิด นักแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ และมีพัฒนาการสมวัย  

10. การติดตามประเมินผล  
 วิธีการ : นิเทศ ตดิตาม / ประเมินผลการด าเนินงาน  
 เครื่องมือ : แบบนิเทศ ติดตาม / แบบประเมินผลงาน / แสดงนิทรรศการ 
 ช่วงเวลา : ธันวาคม 2562 / เมษายน 2563 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15  พฤศจิกายน 2562 

ประชุม ซักซ้อมท าความเข้าใจ คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
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23  พฤศจกิายน 2562 

ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ ครั้งท่ี 1 โรงเรียนในอ าเภอบางบ่อ 

 

 

 



67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24  พฤศจิกายน 2562 

ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ ครั้งท่ี 1 โรงเรียนในอ าเภอบางพลี และอ าเภอบางเสาธง 
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หลักสูตร/ ก าหนดการ 
 
ตารางการประชุมปฏิบัติการแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 
วันที่  14  พฤศจิกายน  2562 

ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

 
08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
08.00 น. – 09.00 น. ศึกษาเอกสารด้วยตนเอง 
09.00 น. – 09.30 น. พิธีเปิด 
09.30 น. – 10.30 น. แนวทางการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
10.30 น. – 12.00 น. เกณฑ์การประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. เกณฑ์การประเมินการท ากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
14.30 น. – 16.00 น. การรายงานผลการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
16.00 น. – 16.30 น. สนทนาซักถาม /ปิดการประชุม 
 
หมายเหตุ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

เวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

ก าหนดการอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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ก าหนดการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ปีการศึกษา 2562  ครั้งท่ี 1 

ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
.................................................................................................................... 

รุ่นที่ 1 โรงเรียนในอ าเภอบางบ่อ 
วันที่ 23  พฤศจิกายน  2562  

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
08.30 น. – 09.00 น. พิธีเปิด 
09.00 น. – 10.30 น. แนวทางการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

ประเทศไทย 
10.30 น. – 12.00 น. แนวทางการรายงานโครงงาน และการประเมินโครงงานบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. ประเมินโครงงานตามกระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย 
14.30 น. – 16.00 น. ประเมินโครงงานตามกระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย 
16.00 น. – 16.30 น. สนทนาซักถาม /ปิดการประชุม 

 
รุ่นที่ 2 โรงเรียนในอ าเภอบางพลี และอ าเภอบางเสาธง 
วันที่ 24  พฤศจิกายน  2562  

08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 
08.30 น. – 09.00 น. พิธีเปิด 
09.00 น. – 10.30 น. แนวทางการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

ประเทศไทย 
10.30 น. – 12.00 น. แนวทางการรายงานโครงงาน และการประเมินโครงงานบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. ประเมินโครงงานตามกระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย 
14.30 น. – 16.00 น. ประเมินโครงงานตามกระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย 
16.00 น. – 16.30 น. สนทนาซักถาม / ปิดการประชุม 
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รายช่ือตามค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ  เขต 2 ที่    / 2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ปีการศึกษา 2562 
ประชุมวันที่  15  พฤศจิกายน  2562  เวลา  13.00 น  ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดังนี้ 

คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 
1. นายวิฑูรย์  ชั่งโต ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.สมุทรปราการ เขต 2    
2. นางสาวพัฒน์ชญา  ทองแซม ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2    
3. นางพณิตา  กอนจันดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2   
4. นางสาวนวลฉว ี คนเที่ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2   
5. นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช   ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2   
6. นางสุทธินี  กรินทรากุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2   
7. นางสาวพรพิมล  ธนะศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2   
8. นางสาวฤทัยรัตน์  บุญมา  ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2   
9. นางสุพัตรา  ยุยไธสง ครูโรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ   
10. นางสาวอาทิตยา  ทันงาน ครูโรงเรียนวัดบางบ่อ    
11. นางสาวรัตตรีกาล  ดงกันหา ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9   
12. นางสาวสุรัตน์  ทิพย์อุทัย ครูโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บ ารุง   
13. นางสาวนิจจารีย์  แย้มพลับกุล ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย    
14. นางสาวสุชูติกาญจน์  โสตะพราหมณ์ ครูโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์   
15. นางสาวพรกนก  ทิตะระ ครูโรงเรียนคลองบางน้ าจืด   
16. นางสาวอินธุอร  เวียงค า ครูโรงเรียนวัดหัวคู้    
17. นางสาวสุภารัตน์  วาป ี ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน    
18. นางสาวพัชรี  ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)  
19. นางวีนา  ผะกาทอง ครูโรงเรียนปากคลองชวดใหญ่    
20. นางบุญเลิศ  บุญเพ็ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ    
21. นางสาวขวัญสุดา  งามเลิศ ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก    
22. วิทยากรแกนน าประจ าโรงเรียน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ทุกคน     
23. นางสาวพัฒน์ชญา  ทองแซม ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2    
24. นางสาวชชัฎา  อนันต์ ครูโรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส        
25. นางสาวสมพิช  ศรีภูม ิ ครูโรงเรียนวัดบางโฉลงใน                  
26. นางสาวจุฑามาส  นุชประมูล ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)  
27. นางสาวรุ่งนภา  พรมวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 
28. นางสาวเวธกา  ศุภวีรฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 
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หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีด าเนินการที่เป็นผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
 
ที ่ กิจกรรม วิธีด าเนินการ 
1. แจ้งรายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ชี้แจงเป็นเอกสาร 

2. ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 

ประเมินผลการด าเนินงานของครู 

3. ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 

ประเมินผลการด าเนินงานของครู 

4. สรุปการประเมินผลการด าเนินงาน ตามโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562   

ประเมินผลการด าเนินงาน 

5. รายงานผลเพื่อขอรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2562   
(ส่ง สพฐ.) 

สรุป / รายงานผล ส่ง สพฐ. 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสนธยา  ผลหมู่ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาทั้งระบบ   
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารและจัดการศึกษา
หลากหลาย 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  เข้ารับการอบรม  จ านวน  130  คน  
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  
มีสมรรถนะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

4.  กิจกรรมตามโครงการ 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ และ 
เรื่อง ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา   
 2. แบ่งกลุ่มอภิปรายโดยใช้กระบวนการ PLC  หัวข้อเรื่อง ปัญหาจากการใช้กฎหมาย 
ในการบริหารงานบุคคล 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ   จ านวน 1 วัน  ในวันที่ 16 กันยายน 2563 

6.  งบประมาณ   ได้รับ  93,400.00 บาท   ใช้ไป  93,400.00 บาท   คงเหลือ  -  บาท 

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ  
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เข้ารับการอบรม จ านวน 130 คน  
 7.2  เชิงคุณภาพ  
  ผู้เข้ารับพัฒนาได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเป็นบุคลากรวิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพและสถานศึกษามีการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน 
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8.  ปัญหา/อุปสรรค  
 1. งบประมาณไม่เพียงพอและได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้าเกินไป 
 2. ระยะเวลาในการจัดอบรมมีน้อยท าให้กิจกรรมการพัฒนาไม่เต็มรูปแบบ 
 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอส่งผลการการด าเนินการล่าช้า 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และตามระยะเวลาที่ก าหนดตามโครงการ 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 
                                             ******************************* 
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โครงการ พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษา 
สนองนโยบาย สพป.สป.2 ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่            
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสนธยา  ผลหมู่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เน้นการมอบอ านาจ กระจายอ านาจ สร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายการท างานให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดโรงเรียนและนักเรียนเป็นฐานในการพัฒนา (School 
Based Management : SBM) ให้ครูจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ก าหนดทิศทาง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้ตอบสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่  10 ยุทธศาสตร์ชาติ                   
พ.ศ. 2561 - 2580 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาวิเคราะห์พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จึงก าหนดจัดท าโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาขึ้น เพ่ือพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด                
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ   
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารและจัดการศึกษา 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เข้ารับการอบรม จ านวน 130 คน  
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 
มีสมรรถนะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
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4. กิจกรรม/วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. ขั้นเตรียมการ (Planning) 

ประชุมคณะท างานเพ่ือ 
เตรียมการด าเนินงาน 

กรกฎาคม 2563 สนธยา  ผลหมู ่  

2. ขั้นด าเนินการ (Do)   
ด าเนินการพัฒนา 

สิงหาคม  2563 คณะกรรมการ  

3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินความพึงพอใจ 

กันยายน 2562 คณะกรรมการ  

4 ขั้นรายงาน (Action) 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

กันยายน 2562 คณะกรรมการ  

5. งบประมาณ      
 5.1 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2  จ านวน  93,400.00  บาท 
 5.2 สถานที่ของเอกชน  จ านวน  2  วัน 
 5.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 บาท *130 คน * 2 มื้อ) เป็นเงิน  13,000.00 บาท    
 - ค่าอาหารกลางวัน (500 บาท * 130 คน * 1 มื้อ) เป็นเงิน  65,000.00 บาท  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท * 5 ชั่วโมง) เป็นเงิน    8,400.00 บาท 
 - ค่าพาหนะวิทยากร เป็นเงิน    2,000.00 บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน    5,000.00 บาท 
       (ถัวจ่ายทุกรายการ)  

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
ผู้เข้ารับพัฒนาได้รับความรู้ และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานและเป็นบุคลากรวิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ    

 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินโครงการ  

ผลลัพธ์  
สถานศึกษามีการจัดการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน  

 
ประเมินก่อน - หลังการอบรม 

 
แบบประเมินโครงการ  
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 2. สถานศึกษามีกระบวนการประกันคุณภาพเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ  
 3. สถานศึกษามีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสนธยา  ผลหมู่ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ า 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาลูกจ้างประจ าให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้องตามแนวนโยบายของส่วนราชการ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความความเข้าใจให้กับลูกจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบ
กฎหมายสิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ ความก้าวหน้าในต าแหน่ง 
 3. เพื่อสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่างลูกจ้างที่อยู่ต่างสังกัดได้
อย่างหลากหลาย 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  ลูกจ้างในสังกัดและบุคลากรที่เก่ียวข้อง จ านวน 35 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัด ได้รับการพัฒนาตนเองและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงาน 

4.  กิจกรรมตามโครงการ 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ผู้เข้ารับการอบรมในหัวข้อเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ตามแนวนโยบายของส่วนราชการ  และเรื่อง สิทธิประโยชน์เกื้อกูลและความก้าวหน้าในต าแหน่ง แบ่งกลุ่ม
อภิปรายโดยใช้กระบวนการ PLC  ในหัวข้อเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ   จ านวน 1 วัน  ในวันที่ 26 กันยายน 2563 

6.  งบประมาณ   ได้รับ  11,350.00 บาท   ใช้ไป  11,350.00 บาท   คงเหลือ  -  บาท 

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ 
 7.1  เชิงปริมาณ  
  ลูกจ้างในสังกัดและบุคลากรที่เก่ียวข้อง  จ านวน 35 คน 
 7.2  เชิงคุณภาพ  
  ลูกจ้างประจ ามีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง 
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
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8.  ปัญหา/อุปสรรค 
 1. งบประมาณไม่เพียงพอและได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้าเกินไป 
 2. ระยะเวลาในการจัดอบรมมีน้อยท าให้กิจกรรมการพัฒนาไม่เต็มรูปแบบ 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและตามระยะเวลาที่ก าหนดตามโครงการ 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 
                                             ******************************* 
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โครงการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ า 
สนองนโยบาย สพป.สป.2 ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่            
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสนธยา  ผลหมู่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 แผนการพัฒนาแห่งชาติให้ “คน” เป็นหัวใจในการพัฒนา เพ่ือเป็นฐานหลักของครอบครัว 
ผลส าเร็จชองการพัฒนาจะต้องวัดได้ที่ตัวคน เป้าหมายชีวิตต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข ซึ่งผู้บริหาร
ของส่วนราชการได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนาลูกจ้างของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ จัดให้มีการพัฒนาทางด้านภาวะผู้น า รู้หลักการปฏิบัติหน้าที่           
ในหน่วยงาน แนวนโยบายมุ่งทั้งพัฒนาในการเรียนรู้ มีความงอกงามในศีลธรรมจรรยา และเป็นการเพ่ิมพูน
สมรรถนะทางสารสนเทศ และเทคโนโลยี เพ่ือให้ลูกจ้างประจ าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จึงจัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
การปฏิบัติงานลูกจ้างประจ าขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาลูกจ้างประจ าให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้องตามแนวนโยบายของส่วนราชการ 
 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับลูกจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านระเบียบกฎหมาย
สิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ความก้าวหน้าในต าแหน่ง 
 3. เพื่อสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานระหว่างลูกจ้างที่อยู่ต่างสังกัด 
ได้อย่างหลากหลาย 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  
  ลูกจ้างในสังกัด และบุคลากรที่เก่ียวข้อง  จ านวน  35  คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ  
  ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัด ได้รับการพัฒนาตนเองและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงาน 
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4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  ขั้นเตรียมการ (Planning)  
ประชุมคณะท างานเพ่ือ  
เตรียมการด าเนินงาน  

กรกฎาคม 2563  กลุ่มบริหารงานบุคคล  

2  ขั้นด าเนินการ (Do)   
2.1 จัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างทักษะ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
2.2 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ 

 
กันยายน 2563 

 
กันยายน 2563 

 
คณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการ 

 

3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินความพึงพอใจ 

กันยายน 2563 คณะกรรมการ  

5. งบประมาณ       
 5.1 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 2  จ านวน   21,300.00  บาท 
 5.2 สถานที่ของเอกชน  จ านวน 1 วัน   
 5.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
 - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (50 บาท * 35 คน * 2 มื้อ) เป็นเงิน     3,500.00 บาท  
 - ค่าอาหารกลางวัน (400 บาท * 35 คน * 1 มื้อ) เป็นเงิน   14,000.00 บาท          
 - ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท * 3 ชั่วโมง) เป็นเงิน     1,800.00 บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน     2,000.00 บาท 
                                              รวม  (ถัวจ่ายทุกรายการ) เป็นเงิน   21,300.00 บาท  

6. การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาตนเอง  สอบถาม แบบสอบถาม 
- ร้อยละของลูกจ้างประจ ามีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง 
สู่ตามความถนัดและความต้องการของตนเองที่เหมาะสม
และน าไปปฏิบัติได้ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีแนวคิดและวิธีการท างานที่ถูกต้องเหมาะสมและมีศรัทธาในอาชีพ  
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โครงการพัฒนาลูกจ้างประจ า 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิฑูรย์  ชั่งโต / นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563  (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนาครูผู้สอนให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
 2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกระบวนการคิดวิเคราะห์
ให้แก่นักเรียน 
 3. เพื่อถอดประสบการณ์โรงเรียนมีผลสอบ O-NET , และ NT สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ต่อเนื่อง ๓ ปี 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ          
  1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน         
เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 
  2) ครู ร้อยละ 100 ที่เข้ารับการอบรมน าความรู้ไปพัฒนานักเรียน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1) โรงเรียนในสังกัดมีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นร้อยละ 3 ได้รับการยกย่อง  
เชิดชูเกียรติ 
  2) นักเรียนมีทักษะการอ่านรู้เรื่อง 
  3) นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมตามโครงการ 
 กิจกรรมที ่1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 
 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 กิจกรรมที่ 2 น าเสนอวิเคราะห์ผลมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 กิจกรรมที่ 3 จัดท าเอกสารแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่  25 - 26  มิถุนายน  2563 
 สถานที่  ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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6.  งบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับ 34,180 บาท 
 งบประมาณท่ีใช้ไป     34,180 บาท 
 งบประมาณคงเหลือ      - บาท 

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
  1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) นักเรียนมีผลการสอบระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมของเขตพ้ืนทีสู่งขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 3 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
  2) นักเรียนมีทักษะการอ่านรู้เรื่อง 
  3) นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

8.  ปัญหา/อุปสรรค 
 การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
 1) ครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นครูบรรจุใหม่ ขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน 
ให้แก่นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
 2) ครูผู้สอนสอนไม่ต้องวิชาเอก เนื่องจากข้อจ ากัดของอัตราก าลัง จึงจ าเป็นต้องพัฒนา 
ครูที่สอนไม่ตรงวิชาเอกให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ และมีความรู้ความเข้าใจในพ้ืนฐาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผู้สอนบรรจุใหม่ ขาดประสบการณ์การสอน ควรจัดให้มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง  
 2. นักเรียนที่ขาดเรียนบ่อย จะส่งผลให้นักเรียนยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โรงเรียนควรมี 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตามให้นักเรียนมาเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพประกอบ 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ผลส าเร็จของงาน/โล่/รางวัล 
 

******************************* 
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โครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพป.สป.๒ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิฑูรย์  ชั่งโต / นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
ระยะเวลาด าเนินการ วันที่  25 - 26  มิถุนายน  2563  
  
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแสวงหาความรู้  
อย่างต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ  
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป 
โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน เช่น ทักษะการสื่อสาร  
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดค านวณ เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย 
และมีความสุข นอกจากนี้ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนควรมีคือ ทักษะการเรียนรู้ 
และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) 
และคณิ ตศาสตร์  (Arithmetic) และ 4 C ได้ แก่  การคิ ดวิ เคราะห์  (Critical Thinking) การสื่ อสาร 
(Communication) ความคิ ดสร้ างสรรค์  (Creativity) และการร่ วมมื อ  (Collaboration) ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดนโยบายเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพทันสมัย                    
ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย ยังไม่ถึง
ระดับมาตรฐานประเทศที่พัฒนาแล้ว ถึงแม้จะมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงของการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพผู้เรียนในระดับนานาชาติ ซึ่งปีการศึกษา 256๑ จาก
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ไม่มีวิชาใดที่ได้คะแนนเฉลี่ยถึงร้อยละ 50 ซึ่งภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ก็เช่นกัน พบว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แม้จะมีผลคะแนนใน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 256๑ ทุกรายวิชา แต่ยังมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 (คะแนนเฉลี่ย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๓๙.๗๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๑ อยู่ที่ ๔๓.๑๔
เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๐) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลดลงทุกรายวิชา ส าหรับผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งสาม คือ ด้านความสามารถด้านภาษา 
ความสามารถด้านค านวณ ความสามารถด้านเหตุผล ผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 25๖๐ ทุกด้าน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จะต้องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ให้ได้มาตรฐาน เน้นการพัฒนา          
การอ่านการเขียนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  และอ่านรู้ เรื่อง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ           
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โดยด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จึงจัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๒ 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  
 1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
 2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 3 
 3. เพื่ออบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกระบวนการคิดวิเคราะห์
ให้แก่นักเรียน 
 4. เพื่อถอดประสบการณ์โรงเรียนมีผลสอบ  O-NET  และ NT สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ต่อเนื่อง 3 ปี  

3. เป้าหมายโครงการ  
 3.1  เชิงปริมาณ 
  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้รับการพัฒนา              
การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
   ๑) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ 
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๒) โรงเรียนในสังกัดที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นร้อยละ 3 ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ 
  ๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดน าข้อมูลผลการทดสอบไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาก่อนการทดสอบระดับชาติ (NT, O-NET) ได้อย่างถูกทิศทางที่ส่งผลให้สามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  

5. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 (งบประมาณ  ๓๔,๑๘๐  บาท) 
 ๑.๑ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และครูสอนภาษาไทยมัธยม รวมจ านวน ๓๐ คน  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๓๐ คน / ๓๕ บาท / ๒ มื้อ เป็นเงิน    ๒,๑๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  ๓๐ คน / ๑๐๐ บาท / ๑ มื้อ เป็นเงิน    ๓,๐๐๐ บาท 
 - ค่าพาหนะ  ๓๐ คน / ๑ วัน เป็นเงิน    ๔,๐๐๐ บาท 
  รวมเป็นเงิน    ๙,๑๐๐ บาท 
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 ๑.๒ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมน าเสนอวิเคราะห์ผลมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จ านวน ๓๐ คน 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๓๐ คน / ๓๕ บาท / ๒ มื้อ เป็นเงิน    ๒,๑๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  ๓๐ คน / ๑๐๐ บาท / ๑ มื้อ เป็นเงิน    ๓,๐๐๐ บาท 
 - ค่าพาหนะ  ๓๐ คน / ๑ วัน เป็นเงิน    ๗,๖๐๐ บาท 
  รวมเป็นเงิน  ๑๒,๗๐๐ บาท 
 ๑.๓ กิจกรรมที่ ๓ เอกสารแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
จ านวน ๘๐ เล่ม  รวมเป็นเงิน  ๑๒,๓๘๐  บาท 

   รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  ๓๔,๑๘๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 (งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท)  
 ๒.๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ O - NET และวางแผนยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรึคณิตศาสตร์ จ านวน ๔๐ คน เวลา ๑ วัน (๖,๘๐๐ บาท) 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๔๐ คน / ๓๕ บาท / ๒ มื้อ เป็นเงิน    ๒,๘๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  ๔๐ คน / ๑๐๐ บาท / ๑ มือ้ เป็นเงิน    ๔,๐๐๐ บาท 
  รวมเป็นเงิน    6,8๐๐ บาท 
 ๒.๒ การอบรมพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนละ ๑ คน จ านวน ๑๐๐ คน เวลา ๑ วัน (๒๓,๐๐๐) 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๑๐๐ คน / ๓๕ บาท / ๒ มือ้ เป็นเงิน    ๗,๐๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  ๑๐๐ คน / ๑๐๐ บาท / ๑ มื้อ เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าวิทยากร ๕ คน ๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน    ๖,๐๐๐ บาท 
  รวมเป็นเงิน  ๒3,0๐๐ บาท 
 - ค่าวัสดุ เป็นเงิน       ๒๐๐ บาท 

   รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  ๓0,00๐ บาท 

กิจกรรมที่ 3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 (งบประมาณ 29,980 บาท) 
 3.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกันวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ O-NET และวางแผนยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 34 คน เวลา 1 วัน  (5,780 บาท) 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  34 คน / 35 บาท / 2 มื้อ     เป็นเงิน    2,380   บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  34 คน / 100 บาท / 1 มื้อ    เป็นเงิน    3,400   บาท 
  รวมเป็นเงิน    5,78๐ บาท 
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  ๓.2 การอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 100 คน เวลา 1 วัน ( 24,200 บาท) 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   100 คน / 35 บาท / 2 มื้อ เป็นเงิน    7,000 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  100 คน / 100 บาท / 1 มื้อ เป็นเงิน  10,000 บาท 
 - ค่าวิทยากรบุคคลภายนอก 1 คน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน    3,600 บาท 
 - ค่าวิทยากร 2 คนๆ ละ 3 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน    3,600 บาท 
  รวมเป็นเงิน  ๒4,2๐๐ บาท 

  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  29,98๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๔ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)  
       (งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท)  
 ๔.๑ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(อังกฤษ) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกันวางแผนยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จ านวน ๒๐ คน เวลา ๑ วัน   
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๒๕ คน / ๓๕ บาท / ๒ มื้อ เป็นเงิน    ๑,๗๕๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  ๒๕ คน / ๑๐๐ บาท / ๑ มือ้ เป็นเงิน    ๒,๕๐๐ บาท 
  รวมเป็นเงิน    4,25๐ บาท 
 ๔.๒ กิจกรรมที่ ๒ การอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)  
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนละ ๑ คน จ านวน ๑๐๐ คน เวลา ๑ วัน  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๑๐๐ คน / ๓๕ บาท / ๒ มือ้ เป็นเงิน    ๗,๐๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  ๑๐๐ คน / ๑๐๐ บาท / ๑ มื้อ เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าวิทยากร ๒ คน ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน    ๗,๒๐๐ บาท 
  รวมเป็นเงิน  ๒4,2๐๐ บาท 
 ๔.๓ ค่าวัสดุ           
 - เอกสารเล่มจ านวน ๒๕ หน้า × ราคาเล่มละ ๑๕ บาท × จ านวน ๘๐ เล่ม 
 เป็นเงิน    ๑,๒๐๐ บาท 
 - ไส้แฟ้มพลาสติก ขนาด A4 × ชุดละ ๕๐ บาท × จ านวน ๗ ชุด  เป็นเงิน       ๓๕๐ บาท 
  รวมเป็นเงิน    1,55๐ บาท 

  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  29,98๐ บาท 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
  26 ม.ค. - ก.ย.6๓ 

7. งบประมาณ 
 ๑๒๔,๑๘๐  บาท 
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8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สถานที่จัดกิจกรรม 
 กิจกรรมที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สถานที่จัดกิจกรรม 
 กิจกรรมที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สถานที่จัดกิจกรรม 
 กิจกรรมที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สถานที่จัดกิจกรรม : ศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. โรงเรียนในสังกัดมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน O-NET มากกว่า   
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

10. การติดตามประเมินผล  
 วิธีการ : 1. ทดสอบหลังการเข้ารับการอบรม 
 2. นิเทศการสอน 
 3. สัมภาษณ์ผู้เรียน 
 4. การน าเสนอผลงาน อภิปราย 
 เครื่องมือ : 1. แบบทดสอบหลังการเข้ารับการอบรม 
 2. แบบนิเทศการสอน 
 3. แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน 
 4. แบบประเมินการน าเสนอผลงาน อภิปราย 
 ช่วงเวลา : เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2563 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางทัศนีย์  เฉยสอาด 
กลุ่มอ านวยการ 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ   การพัฒนาศักยภาพครูอาวุโส ประจ าปี  2563     

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตน สิทธิและประโยชน์ประเภทต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับ   
 2. เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ สร้างความภาคภูมิใจ  ความสามัคคีระหว่างครูด้วยกัน และครู  
กับผู้ที่เก่ียวข้อง  

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1) ผู้บริหารทุกโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่อาวุโส   
ประจ าปี 2563 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ทุกคนเข้าร่วม 
โครงการดังกล่าว 
  2) ผู้บริหารฯ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่อาวุโสทุกโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีส่วนร่วมในการสร้างขวัญก าลังใจ          
สร้างความภาคภูมิใจซึ่งกันและกัน  

 3.2  เชิงคุณภาพ  
                     เพ่ือให้ผู้บริหารฯ ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่อาวุโสที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในการได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน สิทธิและประโยชน์ประเภทต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่
ความภาคภูมิใจ ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 

4.  กิจกรรมตามโครงการ  
 1. จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ / ประชุมคณะกรรมการฯ  
 3. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพครูอาวุโส  ประจ าปี  2563    
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพฯ  การปฏิบัติตน สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับ 
 4. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
                  กิจกรรมด าเนินการพัฒนาศักยภาพครูอาวุโส  ประจ าปี  2563        
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ จ านวน 1 ครั้ง  
 ครั้งที่ 1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 700 บาท 
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กิจกรรมที่ 2 ด าเนินการพัฒนาศักยภาพครูอาวุโส ประจ าปี 2563 
 1. ค่าของที่ระลึกครูอาวุโส 74 คนๆละ 500 บาท 37,000 บาท 
 2. ค่ากรอบรูปใส่เกียรติบัตร 74 คนๆละ 200 บาท 14,800 บาท 
 3. ค่าจัดพิมพ์ตัวอักษรทอง 74 คนๆละ 25 บาท   1,850 บาท 
 4. ค่าวิทยากร (3 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท)   3,600 บาท 
 5. ค่าดอกไม้ครูอาวุโส 73 คนๆละ 25 บาท และประธาน 45 บาท   1,870 บาท 
 6. ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม 230 คน x 35 บาท x 1 มื้อ   8,050 บาท 
 7. ค่าอาหารกลางวัน 230 คน x 100 บาท 23,000 บาท 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ   ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563   

6.  งบประมาณ   ได้รับ  99,950  บาท   ใช้ไป  90,870  บาท   คงเหลือ  9,080  บาท 

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ 
  1) ผู้บริหารทุกโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่อาวุโส   
ประจ าปี 2563 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ทุกคนเข้าร่วม 
โครงการดังกล่าว 
  2) ผู้บริหารฯ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่อาวุโสทุกโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีส่วนร่วมในการสร้างขวัญก าลังใจ          
สร้างความภาคภูมิใจซึ่งกันและกัน  
 7.2  เชิงคุณภาพ  
                     เพ่ือให้ผู้บริหารฯ ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่อาวุโสที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในการได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน สิทธิและประโยชน์ประเภทต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่
ความภาคภูมิใจ ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพประกอบ 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ การพัฒนาศักยภาพครูอาวุโส ประจ าปี  2563     
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพป.สป 2 ที ่3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทัศนีย์  เฉยสอาด 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563       
 
1. หลักการเหตุผล 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่อาวุโส ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 76 ราย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่
ปฏิบัติราชการมา ท่านได้อุทิศเวลาโดยใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ต่างๆ ด้วยความอดทน วิริยะ
อุตสาหะ ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต นับเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่ง และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากรรุ่นหลัง
สืบไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตระหนักถึงความส าคัญของ
บุคลากร โดยเฉพาะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่อาวุโสในสังกัด และเพ่ือเป็นการ 
ขอบคุณที่ท่านได้สร้างคุณงามความดีตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ผ่านมา พร้อมทั้งการให้ความรู้
เรื่องการปฏิบัติตน สิทธิและประโยชน์ประเภทต่างๆ ที่พึงจะได้รับ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ                
ครูอาวุโส ประจ าปี 2563 ขึ้น   

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตน สิทธิและประโยชน์ประเภทต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับ   
 2. เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ สร้างความภาคภูมิใจ ความสามัคคีระหว่างครูด้วยกัน และครูกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  

3. เป้าหมายโครงการ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1) ผู้บริหารทุกโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่อาวุโส
ประจ าปี 2563 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ทุกคนเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว 
  2) ผู้บริหารฯ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่อาวุโสทุกโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีส่วนร่วมในการสร้างขวัญก าลังใจ
สร้างความภาคภูมิใจซึ่งกันและกัน  
 3.2  เชิงคุณภาพ  
  เพ่ือให้ผู้บริหารฯ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่อาวุโส 
ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน สิทธิและประโยชน์ประเภทต่าง ๆ 
เพ่ือน าไปสู่ความภาคภูมิใจ ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 
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4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 1. ผู้บริหารฯ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่อาวุโส ประจ าปี 2563 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมโครงการประจ าปี 
 2. ผู้บริหารทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ทุกคน 

5. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดการใช้งบประมาณ       
 1. จัดท าโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ/  ประชุมคณะกรรมการฯ  
 3. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพครูอาวุโส  ประจ าปี  2563    
      - ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพฯ  การปฏิบัติตน สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับ 
 4. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 กิจกรรมด าเนินการพัฒนาศักยภาพครูอาวุโส  ประจ าปี  2563        
 - ค่าวิทยากร เป็นเงิน    3,600 บาท 
     - ค่าของที่ระลึกครูอาวุโส จ านวน 74 คนๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน  44,400 บาท 
     - ค่ากรอบรูปใส่เกียรติบัตร  74 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน  14,800 บาท 
     - ค่าจัดพิมพ์ตัวอักษรทองใส่เกียรติบัตร 74 คนๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน    1,850 บาท 
    - ค่าดอกไม้ติดหน้าอกครูอาวุโส+ประธาน เป็นเงิน    2,000 บาท 
 - ค่าของที่ระลึกประธาน เป็นเงิน    2,000 บาท 
 - ค่าอาหารว่าง 230 คนๆ ละ 35 บาท (1มื้อ) เป็นเงิน    8,050 บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน 230 คนๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน  23,000 บาท 
  รวมทั้งสิ้น  99,700 บาท           

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563   

7. งบประมาณที่ใช้      ตามแผนปฏิบัติการฯ    สพฐ.     อ่ืนๆ.................... 
 เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ   99,950 บาท     
 เงินงบประมาณ สพฐ.           - บาท 
 เงินงบประมาณอ่ืน     - บาท 

8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหารฯ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่อาวุโส รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  ตลอดจนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ 
 2. เพือ่ให้เกิดขวัญก าลังใจ สร้างความภาคภูมิใจ และสร้างความสามัคคีซึ่งกันและกัน 
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10. การติดตามประเมินผล   
 วิธีการ : สอบถาม 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม  
 ช่วงเวลา : หลังจบโครงการ 
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พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ครูอาวุโส ประจ าปี 2563 
   วันที่  15  สิงหาคม  2563 

   ณ  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอารมณ์  ค ายา 
กลุ่มอ านวยการ 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  การจัดงานวันครู ประจ าปี 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา     
                      สมุทรปราการ เขต 2 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์   
 2. เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน 
 3. เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือ
ท าคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือ
ปฏิบัติตาม 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
                     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจ าปี 2563 (วันที่ 16 มกราคม 2563)          
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้น้อมร าลึกถึงพระคุณครู และแสดงความกตัญญู
กตเวที แสดงสัมมาคารวะ บูชา แสดงความนับถือ แสดงความเทิดทูนแก่ครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ 
ให้แก่ศิษย์ 
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4.  กิจกรรมตามโครงการ 
  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 

ที ่ กิจกรรมที่ก าหนด ผลการจัดกิจกรรม 

1. พิธีท าบุญตักบาตร   
       

- ประกอบพิธีทางศาสนา โดยคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร่วมท าบุญ ถวายภัตตาหาร และ 
เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม แก่พระสงฆ์ จ านวน 9 รูป 

2. พิธีบ าเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์  
 
 

- เชิญผู้ร่วมพิธีสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณ 
  บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว  โดย นายเสรี แก้วก่อง 
  ครู ช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 
  (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 

3. พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึง 
พระคุณบูรพาจารย์ 

- พิธีอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ 
  โดย นางสาวกุลญา  ฉาวเกียรติคุณ 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองปลัดเปรียง 
- พิธีสวดค าฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  

โดย นางพรรณี  ศรีทองใบ ครูอาวุโสนอกประจ าการ 
- พิธีกล่าวน าผู้ร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณตน 
  โดย นายวิฑูรย์  ชั่งโต ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ  
  ครูอาวุโสประจ าการ 

๔. พิธีคารวะครูอาวุโส   - จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้ครูอาวุโส เพ่ือเป็นการ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ   วนัที่  16  มกราคม  2563 

6.  งบประมาณ     ได้รับ  75,000.- บาท   ใช้ไป  32,628.- บาท   คงเหลือ  42,372.- บาท 

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจ าปี 2563 (วันที่ 16 มกราคม 2563)      
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้น้อมร าลึกถึงพระคุณครู และแสดงความกตัญญู
กตเวที แสดงสัมมาคารวะ บูชา แสดงความนับถือ แสดงความเทิดทูนแก่ครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ 
ให้แก่ศิษย์ 

8.  ปัญหา/อุปสรรค 
 ขาดสถานที่ที่สามารถรองรับการจัดงานวันครูแบบทั้งเขตฯ เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานจ านวนมาก 
ท าให้เกิดปัญหาเรื่องสถานที่รับรอง สถานที่จอดรถ ฯลฯ ไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมงาน 
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9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 สถานที่จัดงานควรจัดหาสถานที่ที่มีความเหมาะสม และสามารถรองรับผู้เข้าร่วมงานได้อย่างพอเพียง 
โดยอาจจะพิจารณาจากความเหมาะสม ดังนี้ หมุนเวียนสับเปลี่ยนสถานที่จัดงานเป็นรายอ าเภอ โดยเลือกสถานที่ 
มีความพร้อมของแต่ละอ าเภอนั้นๆ เพ่ือสับเปลี่ยนให้แต่ละอ าเภอได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ทั้งนี้ในการจัดสถานที่
การจัดงานควรจัดเตรียมให้สามารถรองรับผู้ร่วมงานได้อย่างเพียงพอ  

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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ภาพกิจกรรมการจัดงานวันครู ประจ าปี  2563  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางทัศนีย์  พันธุ์ซาว 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้จัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจ ขั้นตอน วิธีการ และการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โดยครอบครัวอย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ  จ านวน 74 คน 
  1) ผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จ านวน 25 คน  
  2) นักเรียน จ านวน 31 คน 
  3) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว จ านวน 18 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
   ผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ   
ถึงข้ันตอน และวิธีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวอย่างถูกต้อง 

4.  กิจกรรมตามโครงการ 

ที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1. นิเทศตรวจเยี่ยมครอบครัวที่จัดการศึกษา ตุลาคม 2562  
2. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว เมษายน 2563  
3. ประเมินผลการจัดการศึกษา เมษายน 2563  
4. รายงานผลการจัดการศึกษา เมษายน 2563  

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนเมษายน  2563  

6.  งบประมาณ   ได้รับ  30,000  บาท   ใช้ไป  30,000  บาท  คงเหลือ  -  บาท 
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7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ 
  ผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จ านวน 74 คน มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  ผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวเข้าใจ ขั้นตอน วิธีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยครอบครัวอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งจัดท าแบบประเมินผลการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง  

8.  ปัญหา/อุปสรรค   
 ผู้จัดการศึกษามีปัญหาช่วงวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้ จะเกิดปัญหาเรื่องการวัดประเมินผล  
ไม่เข้าใจที่คณะกรรมการออกข้อสอบให้นักเรียนท า  

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
ผู้จัดการศึกษา ในเรื่องการวัดประเมินผล 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่  4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 มีมาตรฐานและ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพป.สป.2 ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 มีมาตรฐานและ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทัศนีย์  พันธุ์ซาว 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนเมษายน  2563  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) 
พุทธศักราช 2545 มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา 
ขั้น พ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่ รัฐต้องจัดให้อย่างทั่ วถึงและมีคุณภาพโดยไม่ เก็บค่าใช้จ่าย และ                       
ในปีงบประมาณ 2557 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนายกระดับการจัดการศึกษา   
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นบุคลากร 
ที่มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยการสร้างโอกาสทางการศึกษา
และส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างสังคมให้มีความสงบสันติสุข รวมถึงการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษา
ของเด็กทุกคน เด็กพิการและด้อยโอกาสทางการศึกษา 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ  และโอกาสในการ
ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน สามารถที่จะเลือกรับการศึกษาได้ในหลายรูปแบบ และปัจจุบันการจัด
การศึกษาขั้น พ้ืนฐานโดยครอบครัว ก าลั งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองที่ เล็ งเห็นศักยภาพของ  
บุตรหลานและมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีผู้สนใจในการเรียนแบบนี้มากยิ่งขึ้น 
 เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ รวมทั้งให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคล            
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการเรียนรู้               
ให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้ผู้จัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ ขั้นตอน วิธีการ และการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว อย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  
 เพ่ือให้ผู้จัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจ ขั้นตอน วิธีการ และการจัดการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวอย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมายโครงการ  
 3.1  เชิงปริมาณ  จ านวน 74 คน 
  1) ผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จ านวน 25 คน  

  2) นักเรียน จ านวน 31 คน 
  3) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จ านวน 18 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ        
ถึงข้ันตอน และวิธีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวอย่างถูกต้อง 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
  ครอบครัวผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

5. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1. นิเทศตรวจเยี่ยมครอบครัวที่จัดการศึกษา ตุลาคม 2562  
2. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว เมษายน 2563  
3. ประเมินผลการจัดการศึกษา เมษายน 2563  
4. รายงานผลการจัดการศึกษา เมษายน 2563  

ตุลาคม 2562 นิเทศครอบครัว จ านวน 11 ครอบครัว  
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 10 คน ๆ ละ 100 บาท 3 มื้อ เป็นเงิน    3,000 บาท 
- ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม จ านวน 10 คน ๆ ละ 35 บาท 6 มื้อ เป็นเงิน    2,100 บาท 

การประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
- ค่าตอบแทนกรรมการประเมินระดับประถมศึกษา 7*400*2 วัน เป็นเงิน    5,600 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการประเมินระดับอนุบาล 7*400*2 วัน เป็นเงิน    5,600 บาท 
- ค่าวัสดุส านักงาน เป็นเงิน  13,700 บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนเมษายน  2563  

7. งบประมาณ 
  ตามแผนปฏิบัติการ    สพฐ.    อ่ืน ๆ 
 เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  30,000 บาท 
 เงินงบประมาณจาก สพฐ.     - บาท    
 เงินงบประมาณอ่ืนๆ     - บาท 

8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
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9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวเข้าใจ ขั้นตอน วิธีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งจัดท าแบบประเมินผลการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง ได้รับสิทธิและโอกาสเสมอกัน            
ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

10. การติดตามประเมินผล  
 วิธีการ : ประเมินผลจากร่องรอย 
 เครื่องมือ : แบบประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ช่วงเวลา : เดือนเมษายน 2563 
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การนิเทศบ้านเรียน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเกื้อกูล  พิบูลย์สวัสดิ์ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการมีงานท า 

2.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนวให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนในโรงเรียน 
 ๒. เพ่ือให้มีความเข้าใจร่วมกันตามแนวทางการขับเคลื่อนงานแนะแนวในโรงเรียนในสถานการณ์
ปัจจุบัน 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
              3.1  เชิงปริมาณ 
  ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนว โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒   
              3.2  เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมตามโครงการ 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณท่ีใช้ หมายเหตุ 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  -  
2. จัดท าคู่มือการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการมีงานท า  5,000.-  
3. รายงานการด าเนินงานโครงการ -  

รวมงบประมาณ 5,000.-  

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน - กันยายน  2563 

6.  งบประมาณ   5,๐๐๐.-  บาท   
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7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ 
  ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนว โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒   
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการมีงานท า    
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.สป.2 ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเกื้อกูล  พิบูลย์สวัสดิ์ 

ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน - กันยายน  2563    

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินการจัดท าแนวท างานการขับเคลื่อนการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการมีงานท าตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  ๒๑ ที่เน้นสมรรถนะ
ทางสาขาวิชาชีพ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ              
ทุกประเภท นอกจากนี้ยังได้ตระหนักถึงความส าคัญและเตรียม ความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผู้เรียนทุกระดับ
การศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็นภาพงานอาชีพต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนรู้จักตนเอง ส ารวจความสนใจ 
ความถนัด และมองเห็นเส้นทางชีวิตในอนาคต เพ่ือวางแผนในการศึกษาต่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่าง          
มีคุณภาพ และได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเตรียมคนให้มีทักษะ และศักยภาพสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานด้านทักษะฝีมือ ด้านร่างกายและจิตใจ ด้านลักษณะนิสัยในการท างาน      
(ขยัน อดทน กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ) ให้สามารถก้าวสู่โลกแห่งการท างาน หรือศึกษาต่ออย่าง        
มีคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จึงจัดท าโครงการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการมีงานท าขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนวให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนในโรงเรียน 
 ๒. เพ่ือให้มีความเข้าใจร่วมกันตามแนวทางการขับเคลื่อนงานแนะแนวในโรงเรียนในสถานการณ์
ปัจจุบัน 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนว โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒   
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว/ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนว ทุกโรงเรียนในสังกัด 
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5. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน งบประมาณท่ีใช้ หมายเหตุ 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  -  
2. จัดท าคู่มือการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการมีงานท า  5,000.-  
3. รายงานการด าเนินงานโครงการ -  

รวมงบประมาณ 5,000.-  

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 มิถุนายน - กันยายน  2563 

7. งบประมาณ    5,๐๐๐.-  บาท 

8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว/ผู้ปฏิบัติงานแนะแนว มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ด าเนินงานการแนะแนวศึกษาต่อสู่อาชีพในอนาคตให้กับนักเรียนในโรงเรียน และสามารถน าความรู้ไปใช้ 
ในการปฏิบัติงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนางานแนะแนวในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน 

10. การติดตามประเมินผล 
 วิธีการ : สอบถาม 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม 
 ช่วงเวลา : เสร็จสิ้นโครงการ 
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ภาพประกอบ 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวแววมณี  จิตต์อารี 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้รับความรู้ประสบการณ์ 
จากการศึกษาดูงาน สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้มีโอกาสน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การจัดการเรียนการสอน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ระเบียบแนวปฏิบัติ อย่างทั่วถึง และทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ           
  ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ทั้ง 18 โรงเรียน และคณะกรรมการบริหารงานตามโครงการ 12 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1) ครูและบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  2) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 2 มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และระบบการประกันคุณภาพภายใน  
ส่งผลถึงการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

4.  กิจกรรมตามโครงการ 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก และศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดปราโมทย์ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม   
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5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 15 - 16 กันยายน 2563  
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 2. ศึกษาดูงานด้าน โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ  จังหวัดสมุทรสงคราม และศึกษาดูงาน 
โรงเรียนวัดปราโมทย์ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอน 
ที่ได้มาตรฐานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 

6.  งบประมาณ 
  งบประมาณท่ีได้รับ 50,000 บาท 
  งบประมาณท่ีใช้ไป 50,000 บาท 

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
  ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน  30  คน 
 7.2  เชิงคุณภาพ   
  1) ผู้เข้ารับพัฒนาได้รับความรู้ ทักษะและ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและเป็นบุคลากร
วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ   
    2) สถานศึกษามีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน 

8.  ปัญหา/อุปสรรค 
 งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนา ผู้ร่วมเดินทางต้องออกค่าใช้จ่ายเองเรื่องค่าพาหนะ 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม เนื่องจากต้องน าผลการพัฒนามาใช้ตอบตัวชี้วัด 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ พัฒนาบุคลากรและประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
 โรงเรียนขนาดเล็ก  
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพป.สป.2 ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวแววมณี  จิตต์อารี 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก แต่ปัญหาขาดแคลนครูและสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครูไม่ครบชั้นเรียน  ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก 
งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน  
ไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้บุตรหลานได้อย่างเต็มที่ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้โรงเรียน
ขนาดเล็กขาดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา นักเรียนขาดโอกาสในการได้รับการศึกษา อย่างมีคุณภาพ  
ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ก าหนดนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีจ านวน 18 โรงเรียน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพให้มีคุณภาพสูงขึ้น เสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการเรียนการสอน การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน การน าเทคโนโลยี  และนวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน น าประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมุ่งเน้น
ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ แก้ปัญหาการบริหารจัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์             
ทางการศึกษาสูงขึ้น อีกทั้งนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้มีนโยบายและ
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ เร่งสร้าง
ระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือการให้บริการที่ดี   
มีความสามารถรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจนสร้างระบบ              
การควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา กระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และ             
การติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดให้ได้รับการพัฒนาเป็น
ครูยุคใหม่ เป็นก าลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และความรู้ความสามารถ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือเยาวชน
ของชาติให้ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจแก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน ท้องถิ่นประสานการมีส่วนร่วมกับชุนชนท้องถิ่นตลอดผู้ปกครองและผู้สนใจ  
 ดังนั้น เพ่ือความส าเร็จการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการบริหาร 
ผลสัมฤทธิ์ และความก้าวหน้าการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ให้สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวใหม่ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการศึกษาและเรียนรู้ให้มากขึ้น พร้อมทั้งบุคลากร
ได้รับการพัฒนาตนอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กจึงถือว่าเป็นความส าคัญยิ่งในการจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร และประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนขนาดเล็กให้ได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงจากการพัฒนา สามารถเชื่อมโยงนโยบายเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กได้ และน าไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารบรรลุตามแนวทางและนโยบายการศึกษาท่ีก าหนดและการบริหารจัดการที่มีระสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
   1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 18 โรงเรียน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในส านักงานเขต จ านวน 12 คน สามารถเขียนแผนพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนขนาดเล็กได้ และน ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ครูและบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
   1) ครูและบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนา น ามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานมีรูปแบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐานขึ้น 
  2) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต 2 มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และระบบการประกันคุณภาพภายใน  
ส่งผลถึงการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

5. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ   จ านวน  50,000 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  จ านวน        - บาท 
 รวมทั้งสิ้น             50,000 บาท 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 

1. 1. วางแผนการด าเนินงาน (Planning) 
2. ตั้งคณะท างาน ประชุมคณะท างานจัดเตรียมเอกสาร 

สิงหาคม 2563 นางสาวแววมณี จิตต์อาร ี

2. ขั้นด าเนินการ (Do)   
- ด าเนินการพัฒนา 

สิงหาคม 2563 คณะกรรมการ 

3 ขั้นตรวจสอบ (Check) 
- ประเมินความพึงพอใจ 

กันยายน 2563 คณะกรรมการ 

4 ขั้นรายงาน (Action) 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

กันยายน 2563 คณะกรรมการ 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 งบประมาณ  50,000   บาท 
กิจกรรมที่ 1 ด าเนินการประชุมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก   
  ผู้เข้ารับการพัฒนาและบุคลกรที่เกี่ยวข้อง จ านวน  25  คน 
  1. อาหารเช้า (25*100*1) เป็นเงิน    2,500 บาท 
  2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25*50*1) เป็นเงิน    1,250 บาท 
  3. ค่าอาหารกลางวัน (25*300)  เป็นเงิน  75,000 บาท 
  4. อาหารเย็น (25*400)    เป็นเงิน  10,000 บาท 
  5. ค่าท่ีพัก (25*600)   เป็นเงิน  15,000 บาท 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็กและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ    
  1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25*35*2) เป็นเงิน    1,750 บาท 
  2. ค่าอาหารกลางวัน (25*400) เป็นเงิน  10,000 บาท 
  3. ค่าวัสดุ เป็นเงิน    2,000 บาท 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
- ผู้เข้ารับพัฒนาได้รับความรู้ ทักษะและ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและเป็น
บุคลากรวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ    

 
ประเมินความพึงพอใจ 

 
แบบประเมินโครงการ  

ผลลัพธ์ 
- สถานศึกษามกีารจัดการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะน าไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ในทุกด้าน 

 
ประเมินก่อน - หลังการอบรม 

 
แบบประเมินโครงการ  
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็กมีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์จากการเข้ารับการประชุม  
เชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เข้าใจระเบียบแนวปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงการบริหาร
จัดการด้านการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามภารกิจงานที่เอ้ือต่อกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 2. สถานศึกษามีรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียน
การสอนและต่อผู้เรียน 
 3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนา และการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน   
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ที่       / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรและประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  

* * * * * * * * * * * * * * * 
              ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ
พัฒนาบุคลากรและประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 25 คน ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2563  โดยน าคณะศึกษาดูงาน 
สถานที่ส าคัญ และทรงคุณค่าของจังหวัดสมุทรสงคราม อันได้แก่ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ  จังหวัด
สมุทรสงคราม และศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดปราโมทย์ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโรงเรียน 
ขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 
 เพ่ือให้การบริหารโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2               ประธานกรรมการ 
2. นายมงคลชัย  รัตนอ่อน รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2                            กรรมการ 
3. นายสกล  ไชยธงรัตน์ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2                            กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน                                                       กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2                                      กรรมการ 
6. นางสาวแววมณี  จิตต์อารี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน     กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวลักษณา  กุลสูงเนิน     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  บริหารจัดการ วางแผนการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา แนะแนวทางการด าเนินงาน แก้ไข
ปัญหา ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

    คณะกรรมการฝ่ายพิธีการกิจกรรมและประสานงานทั่วไป        
1. นายยุทธพงษ์ชัย  เกตุบาง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์                ประธานกรรมการ 
2. นายประยุทธ  ติณรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสลุด กรรมการ 
3. นางสาวกุลญา  ฉาวเกียรติคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองปลัดเปรียง กรรมการ 
4. นางพันวลี  พันธิรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสีล้ง กรรมการ 
5. นายธรนิศ  บุญทัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสร่างโศก กรรมการ 
6. นายธนบัตร  วงศ์สุธ ี พนักงานธุรการ กรรมการ 
7. นางสาวกชกร  แก้วสกุล             อัตราจ้าง กรรมการ  
8. นายภัทรแสน  แสนยะมูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ด าเนินการด้านพิธีการต่าง ๆ ประสานงาน ต้อนรับ ดูแล ชี้แนะ อ านวยความสะดวก 
จัดท าเอกสารประกอบการอบรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีต่อทางราชการ 
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คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
1. นางสาวจารึก  สวนมาลัย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์    ประธานกรรมการ 
2. นางกาญจนา  ผิวผ่อง อัตราจ้าง   กรรมการ 
3. นางสาวจันทร์จิรา  แป้นบวั นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางสาวแววมณี  จิตต์อารี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน          กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และเกิดผลดีต่อทาง
ราชการต่อไป  

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่      สิงหาคม  พ.ศ.   2563 

   สั่ง  ณ  วันที่     สิงหาคม   พ.ศ.  2563 
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รูปภาพประกอบกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรและประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  

...................................................... 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางลักษมี  ลุประสงค์ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
************************* 

 
๑.  ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล DLTV ให้โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ 
มีศักยภาพในการจัดการศึกษา  ลดปัญหาครูไม่ครบชั้น และไม่มีครูในสาขาวิชาต่างๆ 
 ๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา DLTV และ DLIT ของโรงเรียน
ในสังกัด 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1) โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน ๑๘ โรงเรียน 
  2) โรงเรียนในโครงการ DLTV ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม   จ านวน ๑ โรงเรียน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1) ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม  
  2) จัดกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่ผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV                   
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพ่ือยกยกเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและก าลังใจในการจัดการศึกษาทางไกล DLTV 

4.  กิจกรรมตามโครงการ 
 กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
 ๑.๑ ประชุมคณะกรรมการเขต และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ๑.๒ ส ารวจสภาพการใช้งานอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 กิจกรรมที่ ๒ อบรมปฏิบัติการการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : Google site 
 กิจกรรมที่ ๓ จัดสรรงบประมาณ เพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน - กันยายน 2563 

6.  งบประมาณ   ได้รับ  ๘0,000  บาท   ใช้ไป  ๘๐,๐๐๐  บาท   คงเหลือ  -  บาท 
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7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ 
  1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จ านวน 19 โรงเรียน 
  2) อบรมปฏิบัติการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑๔๐ คน 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  ๑) โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
  ๒) โรงเรียนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดท าเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ผลงาน ข้อมูลข่าวสาร 
ของโรงเรียน 

 ๓) โรงเรียนขนาดเล็กได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม 

8.  ปัญหา/อุปสรรค      
  การพัฒนาทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์เทคโนโลยี ช ารุด ใช้งานมานาน ไม่รองรับ
Software หรือโปรแกรมใหม่ๆ ได้  

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
  ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ และจัดงบซ่อมแซมให้แก่โรงเรียน 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีของโรงเรียน 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ พัฒนาศักยภาพการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่  ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
 และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.สป.๒ ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
 และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง           
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลักษมี  ลุประสงค์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   
 สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน - กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงโดยน าเทคโนโลยี สื่อ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
มาใช้ในการจัดการศึกษา เทคโนโลยีจึงเปนปจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่อง               
การน ามาใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน ใหเกิดการเรียนรู้อยางมีคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) เปนการจัดการศึกษาที่ใชเทคโนโลยีในการจัด             
การเรียนการสอนในทุกหองเรียน แกปญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู          
ในทุกกลุมสาระไดอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูไดเขาถึง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมี
เครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา การน าเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล (Distance Learning) มาใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เปน 2 รูปแบบ ไดแก            
การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) และการจัดการศึกษา
ทางไกล ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information Technology ; DLIT) มา
ด าเนินงาน โดยเรงดวนเพ่ือแกไขปญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียน           
การสอน ของครูอยางครบถวน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน กระบวนการสรางความรู 
จากการลงมือปฏิบัติเนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณที่จ าเปนในการจัดการเรียนการสอน อันจะเปนการลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดชองวางและเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหกับประชาชนไทย
ทุกคนอันเปนการด าเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และสนองพระราชด าริในการที่จะพัฒนาการศึกษา
ไทยใหเจริญกาวหนา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงไดจัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล
ให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน เปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน             
ไดเขาถึงสื่อ/เทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกัน  มีการสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางทั่วถึง และ           
สอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล DLTV  ให้โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ 
มีศักยภาพในการจัดการศึกษา ลดปัญหาครูไม่ครบชั้น และไม่มีครูในสาขาวิชาต่างๆ 
 ๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา DLTV และ DLIT ของโรงเรียน
ในสังกัด 
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๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  1) โรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน ๑๘ โรงเรียน 
  2) โรงเรียนในโครงการ DLTV ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม  จ านวน ๑ โรงเรียน 
  3) พัฒนาห้องประชุม จ านวน ๑ ห้อง รองรับการประชุม Video Conference   
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  1) ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม  
  2) จัดกิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กท่ีผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV  
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพ่ือยกยกเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ และก าลังใจในการจัดการศึกษาทางไกล DLTV 
  3) ปรับปรุงประสิทธิภาพ ซ่อมบ ารุง ระบบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม เพ่ือรองรับ
การประชุม Video Conference ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน 

๔. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตุลาคม ๒๕๖๓ นางลักษมี ลุประสงค์ 

๒. กิจกรรมที่ ๑  การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการเขต และผู้บริหารโรงเรียน          
      ขนาดเล็ก 
๑.๒ ส ารวจสภาพการใช้งานอุปกรณ์ทางไกลผ่าน  
      ดาวเทียม DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก 

เมษายน-พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

นางลักษมี ลุประสงค์ 
และคณะกรรมการ 

๓. กิจกรรมที่ ๒  อบรมปฏิบัติการการพัฒนาการใช้    
เทคโนโลยีสารสนเทศ : Google site 

มิถุนายน-กันยายน 
๒๕๖๓ 

นางลักษมี ลุประสงค์ 
และคณะกรรมการ 

๔. กิจกรรมที่ ๓  จัดสรรงบประมาณ เพื่อซ่อมแซม
อุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV  

พฤษภาคม-กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

นางลักษมี ลุประสงค์ 
และคณะกรรมการ 

๕. สรุปประเมินผลโครงการและรายงานผลการ 
ด าเนินงานฯ 

กันยายน ๒๕๖๓ นางลักษมี ลุประสงค์ 

๕. งบประมาณที่ใช้    ตามแผนปฏิบัติการฯ    สพฐ.    อ่ืนๆ.................... 
 เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ   ๘๐,๐๐๐  บาท 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 
๑.๑ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล และผู้บริหารโรงเรียน 
 - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  มื้อละ ๓๐ บาท / ๑ มื้อ / ๑๐ คน เป็นเงิน        - บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ ๘๐ บาท / ๑ มื้อ / ๑๐ คน เป็นเงิน        - บาท 
๑.๒ การส ารวจความพร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม 
 - ค่าพาหนะคณะกรรมการ  ๔๐๐ บาท / ๖ คน / ๓ วัน เป็นเงิน    ๗,๒๐๐ บาท 
๑.๓ จัดท าสื่อมัลติมีเดียการจัดการเรียนการสอนทางไกล  
 - ค่าพาหนะคณะกรรมการ เป็นเงิน    ๔,๘๐๐ บาท  

 รวมกิจกรรมที่ ๑   ๑๓,๑๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๒ อบรมปฏิบัติการการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : Google site 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  ช.ม.ละ ๖๐๐ บาท / ๕ คน / ๕ ช.ม. เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
 - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  มื้อละ ๓๕ บาท / ๒ มื้อ / ๘๐ คน เป็นเงิน    ๕,๖๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ ๑๐๐ บาท / ๑ มื้อ / ๘๐ คน เป็นเงิน    ๘,๐๐๐ บาท 
 รวมกิจกรรมที่ ๒   ๒๘,๖๐๐ บาท 
หมายเหตุ  ขอเบิกเพียง  ๒๘,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๓ การซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมโรงเรียนขนาดเล็ก 
                จ านวน ๑๐ โรงเรียน เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐ บาท  
  รวมทั้งสิ้น  ๘๐,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๗. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
- โรงเรียนขนาดเล็กมีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
  ทางไกล DLTV จ านวน ๑๘ โรงเรียน และโรงเรียน 
  วัดปานประสิทธาราม 

 
- สอบถาม 

 
- แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ์ 
๑. โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา 
    ทางไกลให้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
๒. โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม  
    จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมได้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- สังเกต 
- สอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ โรงเรียนขนาดเล็กมีครุภัณฑ์อุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV ที่มีประสิทธิภาพ  
 ๘.๒ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการจัดการศึกษาทางไกล DLTV ที่เป็นเลิศ ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้บริหารและครู          
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อบรมปฏิบัติการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : Google site 
วันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 
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โครงการ เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ที ่๑ ด้านความมัน่คง   
 ที ่๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองกลยุทธ์ สพป.สป.2 ที ่๑ ด้านความมั่นคง   
 ที ่๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มกฎหมายและคดี 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 25๖๒ - 30 กันยายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี   ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ปรากฏในด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบในภาครัฐ โดยการใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์             
สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น หลักธรรมาภิบาลจึงเป็นแนวคิดส าคัญในการบริหารงาน ในภาครัฐ 
เพราะโลกปัจจุบันได้หันไปให้ ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี
มากขึ้น แทนการสนใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังแต่ก่อน ปัจจุบันการน าเอาหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทย
ถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ โดยก าหนดให้หน่วยงานราชการ จัดท าแผนธรรมาภิบาลเพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐบริหารจัดการและด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ และประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการส่งเสริม ให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทั้งคนเก่ง 
และคนดีมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยความ เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน
รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบ และบุคลากรในองค์การ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จึงเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าวว่า
ต้องมีการด าเนินการเสริมสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สป.๒  
เพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นมืออาชีพ โดยศึกษา
วิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา และกลุ่มโรงเรียน
เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นมืออาชีพ 
 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้
สถานศึกษาและกลุ่มโรงเรียน 
 3. เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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3. เป้าหมาย 
 ๓.1  เชิงคุณภาพ 
  ๑) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  ๗๑  ราย  
  ๒) รองผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน    ๖  ราย 
  ๓) ผู้บริหารการศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่มและคณะท างาน จ านวน  ๒๗  ราย 
 3.2  เชิงปริมาณ   
  ผู้เข้ารับอบรมพัฒนา  จ านวน ๑๐๔ ราย มีความเป็นมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาลสามารถ
วิเคราะห์ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจให้สถานศึกษา และกลุ่มโรงเรียน 

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
3. 
4. 

เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติงบประมาณ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามหลักสูตร ๒ วัน
สรุปผลการด าเนินการ 
 

มีนาคม - พฤษภาคม 2๕๖๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

5. งบประมาณที่ใช้      ตามแผนปฏิบัติการ    สพฐ.    อ่ืน ๆ 
 เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ๒๘,๕00 บาท   
 เงินงบประมาณ สพป.สป. ๒ (เพ่ิมเติม) ๓๕,๓๖๐ บาท 
 รวม ๖๓,๘๖๐ บาท 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณการอบรม 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๑๐๔ คน x 35 บาท x ๔ มื้อ      เป็นเงิน  ๑๔,๕๖๐ บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน  ๑๐๔ คน x 100 บาท x ๒มื้อ เป็นเงิน  ๒๐,๘00 บาท 
๓. ค่าวิทยากรภายนอก  (วันที่ ๑) ๑,๒๐๐ บาท x ๓ คน x ๓ ชม.  เป็นเงิน  ๑๐,๘๐๐ บาท      
๔. ค่าวิทยากรภายใน  (วันที่ ๑) ๖๐๐ บาท x ๑ คน x ๓ ชม. เป็นเงิน    ๑,๘๐๐ บาท 
๕. ค่าวิทยากรภายนอก  (วันที่ ๒) ๑,๒๐๐ บาท x ๑ คน x ๖ ชม.  เป็นเงิน    ๗,๒๐๐ บาท  
๖. ค่าพาหนะวิทยากร  (วันที่ ๑) ๘๐๐ x ๔ เป็นเงิน    ๓,๒๐๐ บาท 
๗. ค่าพาหนะวิทยากร  (วันที่ ๒) ๘๐๐ x ๑ เป็นเงิน       ๘๐๐ บาท 
๘. ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ๑๐๔ เล่ม เป็นเงิน    ๔,๗๐๐ บาท    
  รวมเปน็เงิน  ๖๓,๘๖๐  บาท  (หกหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)   
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
- ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย 
  สอดรับการบริบทสถานศึกษา โดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากการ 
  ฝึกอบรม 

 
- แบบประเมินโครงการ 
 

 
- แบบประเมิน 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
- ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถใช้ความรู้ 
  ไปพัฒนาสถานศึกษาตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  ได ้

 
- ประเมินตามสภาพจริง 
- ประเมินตามแบบประเมิน 

 
- แบบรายงาน 
- แบบประเมิน 

8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สป. ๒ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความรู้ความสามารถ  
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สป. ๒ สามารถน าความรู้ไปพัฒนาสถานศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ท่านดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เสริมสร้าง
หลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เก่ียวข้องส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายหลักธรรมาภิบาล

และกฎหมายที่เก่ียวข้องส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ด้วย 
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โครงการ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป.สป.2 กลยุทธ์ประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563   
    
1. หลักการและเหตุผล 
             การติดตาม ( Monitoring ) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้              
เพ่ือตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ ให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยมุ่งที่
จะตอบค าถามหลักว่าในการด าเนินงานนั้น  ได้รับทรัพยากรครบถ้วนหรือไม่ได้ปฏิบัติงานตามแผนงาน 
ที่ก าหนดหรือไม่ ได้ผลตรงตามที่ก าหนดหรือไม่ ข้อมูลจากการติดตามจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเร่งรัด             
ให้งาน/โครงการด าเนินเป็นไปตามเป้าหมายของแผนงาน และแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาการติดตามผล           
จึงต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอในหน่วยงานเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ตลอดจนผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการทุกระดับ เพ่ือให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ แก้ไข 
อ านวยความสะดวก ทั้ งนี้  เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้                    
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ ตลอดจน
การพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด
ขึ้น จึงเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ 
 การรายงานผล (Report) คือ การเขียนรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของบุคคล             
ในหน่วยงาน ซึ่งรายงานแต่ละประเภทนั้น ก็จะมีวิธีการเขียนที่แตกต่างกันออกไป รายงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและ
ส าคัญในการบริหารงาน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ในเรื่องของการติดตาม การประเมิน และการรายงานผลการด าเนินงาน            
จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนโยบายการจัดการศึกษา 
ในยุคปัจจุบัน เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก โดยดูจากความส าเร็จของงาน และมีการติดตาม
ผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ เพ่ือทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ               
ในการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานเป็นหลัก  
   ดังนั้น เพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ             
เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการ จึงได้จัดท าโครงการ
ติดตาม ประเมิน  และรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  
 1. เพื่อรองรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. เพื่อรองรับการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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3. เป้าหมายโครงการ  
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1) รายงานผลการตรวจราชการ 
  2) รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
  3) รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 และ
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหน่วยงานอ่ืน ๆ  
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สามารถส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสาธารณชนได้ทราบ
ความเคลื่อนไหว ตลอดจนการพัฒนาในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลของ 
การมีส่วนร่วมจากองค์กรภายนอก 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

5. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 สรุปผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563  (รายงานผลฯ:โครงการ)   
  1. รวบรวมผลการด าเนินงานปีงบฯ 63 
  2. น าผลมาวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
  3. น าเสนอ ผอ.สพป.สป.2 เพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดท าเล่มรายงานผล 
  4. จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารชน 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมและรับการติดตามประเมินผลการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  1. ประสานงานกับคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน สพฐ.  
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
  3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องทราบและ จัดเตรียมข้อมูลการรายงาน (1 ครั้ง 1 วัน)  
  4. รับการตรวจติดตามจาก สพฐ. (1 ครั้ง 1 วัน) 
  5. จัดท าเอกสารเป็นรูปเล่ม พร้อมเอกสารเอกสารอ้างอิง   
  6. จัดส่งเอกสาร ตามข้อ 6 ส่ง สพฐ. 

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 ตุลาคม  2562 - กันยายน  2563  

8. งบประมาณ 
 15,000  บาท 

9. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวแววมณี  จิตต์อารี 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 
************************* 

 
๑.  ชื่อโครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ 

๒.  วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
ในสังกัด 
 ๒. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง สามารถน าไปประกอบการบริหารจัดการ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓. เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.  เป้าหมายความส าเร็จ  
 ๓.๑  เชิงปริมาณ           
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีวิทยากรแกนน า              
มีเครือข่าย และคณะท างานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จ านวน ๓๖ คน 
  2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบในระดับโรงเรียน จ านวน ๗๑ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน 
รวมทั้งสิ้น ๑๔๒ คน ที่เข้ารับการอบรมสามารถน าระบบโปรแกรมท่ีมีอยู่ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด 
ทั้ง ๗๑ โรงเรียน มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง สามารถน าไปใช้บริหารจัดการศึกษาได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีวิทยากรแกนน า/
คณะท างานที่มีคุณภาพ เพ่ือเป็นพี่เลี้ยงสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือ/อบรมขยายผลให้กับเจ้าหน้าที่  
ที่รับผิดชอบในโรงเรียนได้ 
  ๒) บุคลากรที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารสถานศึกษา ระบบโปรแกรม
โปรแกรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบ
และยืนยันข้อมูลการจัดท าข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีข้อมูลพื้นฐาน 

ทางการศึกษาที่ถูกต้อง  
  4) รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ตรงตามความเป็นจริง ลดการซ้ าซ้อนระหว่างโรงเรียน เชื่อถือได้ 
ตลอดจนน าไปใช้ประกอบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ต่อหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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4.  กิจกรรมตามโครงการ 
 1. ประชุมคณะท างาน วิทยากร 
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียน   
๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖3 
  สถานที ่ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 

๖.  งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับ จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 งบประมาณท่ีใช้ไป จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๗.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ 
 ๗.๑  เชิงปริมาณ 
  ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๗๑ โรงเรียน และคณะท างาน จ านวน   ๑๘๕ คน 
 ๗.๒  เชิงคุณภาพ 
  1) ครู วิทยากร คณะท างาน สามารถน าความรู้ประสบการณ์มาใช้ในการด าเนินการตาม 
โปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
น าไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา และใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3) โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวที่รวดเร็วถูกต้อง   

๘. ปัญหา/อุปสรรค 
 ๑. มีการเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศในทุก ๆ ภาคเรียน ท าให้การประสานงาน  
การท างานเกิดความล่าช้า  
 ๒. จ านวนวัน เวลา ในการฝึกอบรมน้อยไปท าให้ไม่ครอบคลุมและไม่ครบตาม 

๙. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิม และเพ่ิมระยะเวลาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครบและ
ครอบคลุมทุกโปรแกรม ทุกระบบ 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพประกอบ 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ    ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 เพ่ือการบริหารจัดการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพป.สป.๒ ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวแววมณี  จิตต์อารี 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๓ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงและเห็นความส าคัญของข้อมูล 
สารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก จึงให้ความส าคัญในการด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจน รวดเร็ว      
เป็นปัจจุบัน  การได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศการที่มีความถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อน ตรงกับความเป็นจริง ส่งผลให้
ภาครัฐประหยัดงบประมาณเป็นจ านวนมาก อีกทั้ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการ
พัฒนาระบบโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง  ระบบโปรแกรมที่น ามาใช้  มีความหลากหลาย เปลี่ยนแปลงทุกปี 
บุคลากรที่รับผิดชอบต้องลงมือปฏิบัติจริง มีการเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลดังกล่าวเป็น
จ านวนมากเกือบทุกโรงเรียน ท าให้ไม่เข้าใจในการใช้ระบบโปรแกรม ต้องท าการเรียนรู้จากการอบรมเชิง
ปฏิบัติการและปฏิบัติจริง ดังนั้น เพื่อให้สามารถน าระบบโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการบริหารจัดการการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ การน าไปเป็นแนวทางประกอบการจัดการเรียนการสอนการ
จัดสรรงบประมาณ และโปรแกรมดังกล่าวโรงเรียนจะต้องน าไปใช้จริง ในระดับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  จึงจัดท าโครงการ
ประชุม เชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการ ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 
 ๒. เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริง สามารถน าไปประกอบการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 ๓. เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานอื่นได้  
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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3. เป้าหมาย  
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีวิทยากรแกนน า  
มีเครือข่าย และคณะท างานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จ านวน ๓๐ คน 
  2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบในระดับโรงเรียน จ านวน ๗๑ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน 
รวมทั้งสิ้น ๑๔๒ คน ที่เข้ารับการอบรม สามารถน าระบบโปรแกรมท่ีมีอยู่ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด 
ทั้ง ๗๑ โรงเรียน มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง สามารถน าไปประกอบการบริหาร              
จัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีวิทยากรแกนน า/
คณะท างานที่มีคุณภาพ เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือ/อบรมขยายผลให้กับเจ้าหน้าที่                   
ที่รับผิดชอบในโรงเรียนได้ 
  2) บุคลากรที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารสถานศึกษา ระบบโปรแกรม
โปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบโปรแกรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สามารถตรวจสอบ
และยืนยันข้อมูลการจัดท าข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีข้อมูลพ้ืนฐานทาง 
การศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ตรงตามความเป็นจริง ลดการซ้ าซ้อนระหว่างโรงเรียน เชื่อถือได้ 
ตลอดจนน าไปใช้ประกอบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์     
ต่อหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ พฤษภาคม 25๖๓ นางสาวแววมณี  จิตต์อารี  

๒. จัดท าเอกสารประกอบการอบรม พฤษภาคม 25๖๓ คณะกรรมการ  

๓. ประชุมเจ้าหน้าที่/คณะท างาน/
วิทยากรแกนน า 

พฤษภาคม 25๖๓ คณะกรรมการ  

๔. อบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียน  
๗๑ โรงเรียน  

พฤษภาคม 25๖๓ คณะกรรมการ  

๕. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 
 แก้ไขข้อมูล 

มิถุนายน 25๖๓ นางสาวแววมณี  จิตต์อารี  

๖. สรุปผลและจัดท าข้อมูล 
สารสนเทศ 

มิถุนายน - กันยายน
25๖๓ 

นางสาวแววมณี  จิตต์อารี  

๗. ติดตามประเมินผล กันยายน 25๖๓ คณะกรรมการ  

๘. รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

กันยายน 25๖๓ นางสาวแววมณี  จิตต์อารี  
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5. งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณ   จ านวน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  จ านวน     -   บาท 
 รวมทั้งสิ้น             ๕๐,๐๐๐ บาท 

๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 รายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกรายการ ใช้จ่ายเป็นค่าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลพื้นฐาน 
ทางการศึกษาระบบโปรแกรม การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่  เข้าสู่ระบบ DMC ผ่านทาง 
http://portal.bopp-obec.info/obec๖๔  โดยถัวเฉลี่ยทุกรายการ ดังนี้   
 1. ประชุมวิทยากรแกนน าและคณะท างาน จัดเตรียมสถานที่ในการอบรม 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ / ๓๕ / ๒ เป็นเงิน    ๒,๑๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  ๓๐ / ๑๐๐ / ๑ เป็นเงิน    ๓,๐๐๐ บาท 
        รวม         ๕,๑๐๐ บาท  
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานข้อมูลโรงเรียน ๗๑ โรงเรียน ๆ ละ ๒ คน  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๗๒ คน ๆ ละ ๓๕ บาท ๒ มื้อ เป็นเงิน  ๑๒,๐๔๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน ๑๗๒ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน  ๑๗,๒๐๐ บาท 
 - ค่าวิทยากรประจ ากลุ่ม ๕ คน / ๕ ชั่วโมง / ๖๐๐ บาท เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
        รวม       44,24๐ บาท  
 ๓. ค่าวัสดุ  เป็นเงิน       ๖๖๐ บาท 
                           รวมทั้งสิ้น  ๕๐,๐๐๐  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือเครื่องใช้ 

1. วิทยากรและคณะท างานมีความรู้ 
ความช านาญ สามารถช่วยเหลือ แนะน า 
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
2. ครู บุคลากรผู้รับผิดชอบงานข้อมูล
สารสนเทศ มีความรู้ ความสามารถในการ
ใช้งานโปรแกรมบริหารสถานศึกษา และ 
มีข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์ ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ 
3. สถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลตาม
ฐานข้อมูลกลางของสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
และ สพฐ. ที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  

1. จากการช่วยเหลือ แนะน า  
ให้ความรู้ แก้ไขปัญหาในการใช้
โปรแกรมของวิทยากร และ
คณะท างาน 
2. จากการส่งงานการรายงานผล
ข้อมูลของโรงเรียน 

๑. แบบประเมิน 
๒. สังเกตจากการใช้ระบบ
โปรแกรมของผู้เข้ารับการอบรม 
๓. การรายงานข้อมูลนักเรียน
รายคน Data Management 
Center 

 

 

 

http://portal.bopp-obec.info/obec
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ 
ในการบริหารจัดการ จัดสรรงบประมาณที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้ 
 ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สามารถใช้โปรแกรมระบบ
บริหารสถานศึกษา จัดเก็บข้อมูลระบบงานโรงเรียน ระบบงานกิจการนักเรียน ระบบงานบุคลากร ระบบงาน
วิชาการ ตลอดจนการรายงานข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาได้ทันตามก าหนดเวลา 
 ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ 
ตามฐานข้อมูลกลาง จัดเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน และรายงานข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ทันตามก าหนดเวลา 
 ๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
น าไปใช้ในการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์           
และให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างพึงพอใจ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 
ที่       / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
ส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

* * * * * * * * * * * * * * * 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้ก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา เพ่ือการบริหาร Data Management Center ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน โดยใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นผู้ก าหนด  ซึ่งจะจัดประชุมวิทยากรแกนน าประจ ากลุ่มจัดเตรียมสถานที่ติดตั้งระบบ                
ในการอบรม ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ และประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  
จ านวน ๗๑ โรงเรียน  ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์  
 เพ่ือให้การบริหารโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ 
สูงสุดต่อทางราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ในการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นายทศพร  ถือพุดซา รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒          ประธานกรรมการ 
 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒   
2. นายมงคลชัย  รัตนอ่อน รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ กรรมการ 
3. นายสกล  ไชยธงรัตน ์ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มใน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒   กรรมการ 
5. นางสาวแววมณี  จิตต์อารี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวลักษณา  กุลสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     มีหน้าที ่ บริหารจัดการ วางแผนการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา แนะแนวทางการด าเนินงาน แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและวิทยากร 
1. พ.จ.อ.เศวต  อวยจินดา ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                 ประธานกรรมการ 
2. นายวีระศักดิ ์ เกษรจันทร์ ครูโรงเรียนคลองบางแก้ว กรรมการ 
3. นายนิรุติ  มาลัยเรือง ครูโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน กรรมการ 
4. นายวิรัตน์  สีคล้ า ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ   กรรมการ 
5. นายธีรพงษ์  พันธิรัตน์ ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย   กรรมการ 
6. นายทนงศักดิ ์ อัญชลิสังกาศ ครูโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ กรรมการ 
๗. นายเนรมิต  เกตภาษา ครูโรงเรียนคลองบางกะสี กรรมการ 
๘. นายพงษ์ศักดิ์  อุสาหวงศ์ ครูโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ กรรมการ 
๙. นายมารุต  กอบกาญจนสินธุ์ ครูโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์                   กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหน้าที่ ด าเนินรายการ พิธีการ เป็นวิทยากรพ่ีเลี้ยง ในการด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ ชี้แนะ 
แก่ผู้เข้ารับการอบรม ดูแล อ านวยความสะดวก เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดผลดีต่อทางราชการ       

     คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
๑. นางสาวลักษณา  กุลสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                               ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุรรณา  คงคาลัย ครูโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์  กรรมการ     
๓. นางสาวชนิดา  รุดดิษฐ์  ครูโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ กรรมการ 
๔. นางสาวกานต์พิชชา  การะเกษ ครูโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์  กรรมการ 
๕. นางสาววาสนา  นัยอ าพร  ครูโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์  กรรมการ 
๖. นางสาวพนิตชิชา  คงศิริ  ครูโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์  กรรมการ 
๗. นางกัญฐมณ ี ขามธาตุ ครูโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์                   กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวกชกร  แก้วสกุล  เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สป.๒                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ดูแล ต้อนรับ อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการอบรม เตรียมอาหารว่าง อาหาร จัดท า 
เอกสารการลงทะเบียน แจกเอกสาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์    
๑. นายชุมพร  รังรงทอง   ผอ.โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์                  ประธานกรรมการ 
๒. นายภัทรแสน  แสนยะมูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
๓. นายอภิชาต  น้ าผึ้ง   พนักงานพัสดุ ส ๔ กรรมการ 
๔. นายปรีชา  นาลาด   ช่างไฟฟ้า ช ๔ กรรมการ 
๕. นางสาวนงเยาว์  คุ้มบ้านชาติ  ครูโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ กรรมการ 
๖. นายสุวภัทร  เมียนขุนทด ครูโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์                   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ของการอบรม 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. นางสาวจารึก  สวนมาลัย   ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์                   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจันทร์จิรา  แป้นบวั    นักวิชาการเงินช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางกาญจนา  ผิวผ่อง  อัตราจ้าง กรรมการ 
๔. นางสาวแววมณี  จิตต์อารี ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และเกิดผลดีต่อทางราชการ  

  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
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รูปภาพกิจกรรม/โครงการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมลูพื้นฐานทางการศึกษา 

ส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าท่ีงานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
……………………………. 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายภัทรแสน  แสนยะมูล 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 
************************* 

 
๑.  ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และ  
   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ที่สอดคล้องกับนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการที่ตรงกับบทบาท ภารกิจ
และสอดคล้องกับนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. เพ่ือสื่อสาร ถ่ายทอด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

๓.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นกรอบ    
ในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               

๔.  กิจกรรมตามโครงการ 
 ๑. ประชุม/ให้ความรู้/ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ๓. วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔. ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค ์(Goal) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 ๕. ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๖. ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความส าเร็จ (Keyperformance 
Indicators : KPIs) และกรอบแผนงาน/โครงการ (Initiative) 
 ๗. น าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
 ๘. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ๙. สนับสนุนชว่ยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑๐. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 
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๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๖.  งบประมาณ     ได้รับ  ๓๕,๔๐๐.-  บาท    

๗.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดท าแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง 
 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติ มีพ้ืนฐานชีวิต (อุปนิสัย)  ที่เข้มแข็ง               
มีความรู้ มีทักษะ มีอาชีพ มีงานท า   

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. เหตุผลความจ าเป็น 
 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา โดยยึดกรอบการปฏิรูป
การศึกษา น้อมน าพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ๑๐ ด้านการศึกษา ที่จะต้องมุ่งสร้าง
พ้ืนฐานให้เด็ก เยาวชน และผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติสร้างพ้ืนฐานชีวิต (อุปนิสัย)   
ที่ เข้มแข็ง สร้างความรู้ ทักษะเพ่ือให้มีอาชีพ มีงานท า และได้น าเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี               
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง              
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และยึดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ก าหนด หลักการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) ที่ส าคัญได้ยึด
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในประเด็นส าคัญคือ                   
๑) ยกระดับคุณภาพการศึกษา ๒) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ๓) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๔) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประกอบกับค าแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ การบริหารราชการแผ่นดินในช่วง ๔ ปีของรัฐบาล จะยึดหลักการส าคัญสี่ประการ ได้แก่             
๑) น้อมน าพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการบริหารประเทศ 
๒) ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๓) พัฒนาประเทศตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ๔) บูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน                
ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในลักษณะประชารัฐเพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน และท าให้ประชาชนคนไทยมีความมั่นคง อยู่ดีมีสุข ภายไต้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของ
รัฐบาล คือ “มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี ๒๑”  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษา   
ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา และส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส         
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเครื่องมือเพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนตามนโยบาย และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต ๒ จะสิ้นสุดระยะเวลาของแผน ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาสู่          
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด ในการพัฒนาการจัดการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาประเทศให้ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑           
กลุ่มนโยบายและแผนจึงเห็นสมควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา ดังกล่าว จึงก าหนดด าเนินโครงการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค์โครงการ  
 ๑. เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ที่สอดคล้องกับนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการที่ตรงกับบทบาท ภารกิจ
และสอดคล้องกับนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. เพ่ือสื่อสาร ถ่ายทอด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

๓. เป้าหมายโครงการ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นกรอบ          
ในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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๔. วิธีด าเนินการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เผยแพร่ต่อสาธารณชนและสนบัสนนุ 
การน าไปใช ้

กศจ.พิจารณา 

ติดตาม ประเมินผลและ 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ประชุม/ให้ความรู้/ทบทวนภารกิจ  
ศึกษาข้อมูลสารสนเทศและ 

ผลการด าเนินงาน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมิน 
สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
/กลยุทธ์ / ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 

ความส าเร็จ และกรอบแผนงาน/โครงการ 
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ที ่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนนิการ มาตรฐานคณุภาพงาน ผู้รบัผดิชอบ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ประชุม/ให้ความรู้/ทบทวนภารกิจการจดัการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒. ศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

๑๗-๑๘
ต.ค.๖๒ 

 กลุ่มนโยบายและ
แผนคณะท างาน 

๒ 

๓. วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

๑๗-๑๘
ต.ค.๖๒ 

แผนที่ตั้งสถานศึกษาเพื่อใช้
ในการวางแผนการพัฒนา 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มนโยบายและ
แผนคณะท างาน 

๓ 

๔. ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าประสงค ์(Goal)  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๕. ก าหนดกลยุทธ์จัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๖. ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) และตัวชี้วัดความส าเร็จ
(Keyperformance Indicators:KPIs) และกรอบแผนงาน/โครงการ (Initiative) 

๑๗-๑๘
ต.ค.๖๒ 

แผนฯ มีความ
สอดคล้องกับทิศทาง 
นโยบายของเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

คณะท างาน 

๔ ๗. น าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ต.ค.  กศจ.กลุ่มนโยบาย
และแผน 

๕ ๘. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๙. สนับสนุนชว่ยเหลือให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

พ.ย. 
ตลอดปี 

 กลุ่มนโยบาย
และแผน 

๖ ๑๐. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน ตลอดปี  กลุ่มนโยบายและ
แผน 

เอกสารอ้างอิง :  
๑ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๔ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ๕ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ๖ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๗ แผนพัฒนาจังหวัด ๘ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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๕. ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ 
 ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๖. งบประมาณ  จ านวน  ๓๕,๔๐๐  บาท  (สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ถัวจ่ายทุกรายการ มีรายละเอียดดังนี้ 
ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ค่าใช้จ่าย รายการ จ านวน วัน/มื้อ เงิน รวม 

ค่าใช้สอย  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖๐ คน ๔ มื้อ ๓๕  บาท ๘,๔๐๐  

   - ค่าอาหารกลางวัน ๖๐ คน ๒ มื้อ ๑๐๐  บาท ๑๒,๐๐๐  

  รวมค่าใช้สอย             ๒๐,๔๐๐  
  - ค่าถ่ายเอกสารจัดท ารูปเล่มเผยแพร่ ๑๐๐ เล่ม     ๑๐๐  บาท ๑๐,๐๐๐  

  - ค่าวัสดุ         ๕,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๔๐๐  

๗. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดท าแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้อง 
 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องสถาบันหลักของชาติ มีพ้ืนฐานชีวิต (อุปนิสัย)  ที่เข้มแข็ง           
มีความรู้ มีทักษะ มีอาชีพ มีงานท า   

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายภัทรแสน  แสนยะมูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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รูปการประชุมปฏิบัติการ 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวลักษณา  กุลสูงเนิน 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                      การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  ๒  

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้ม ี
โอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
กับหน่วยงาน/บุคลากรอื่น ๆ 
 ๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
 ๓. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ๔. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานแก่บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

๓.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน 
๕๐ คน ได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 3.๒  เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน 
50 คน ได้น าผลจากการดูงานมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

๔.  กิจกรรมตามโครงการ 
 1. วางแผนการด าเนินงานและตั้งคณะท างาน  ประชุมคณะท างานจัดเตรียมเอกสาร 
 2. ด าเนินการพัฒนา 
 3. ประเมินความพึงพอใจ 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ  
 วันที่  ๑๗ - ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๓  

๖.  งบประมาณ     ได้รับ  ๑๙๙,๐๕๐.-  บาท   ใช้ไป  ๑๖๑,๑๘๕.-  บาท   คงเหลือ  ๓๗,๘๖๕.-  บาท 
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๗.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ 
  บุคลากร ลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  
จ านวน ๕๐ คน เกิดการพัฒนาตนเอง 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  ด้านพัฒนาตนเอง 
 1) มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง 
 2) บุคลากรเกิดความเข้าใจในรูปแบบการท างานที่ประสบความส าเร็จ 
 3) บุคลากรเกิดความเข้าใจขั้นตอนการเชื่อมโยงการท างานของตนเองกับงานอ่ืน 
 4) กิจกรรมตามโครงการเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาความสามารถ 
ในการท างานของตนได้เป็นอย่างดี 
 5) ช่วยให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

 ด้านพัฒนางาน 
 1) ช่วยท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการท างานใหม่ที่มีประสิทธิภาพและ   
ประสิทธิผล 
 2) ช่วยเพิ่มกลยุทธ์ในการสร้างความส าเร็จในการท างาน 
 3) ช่วยท าให้การท างานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ด้วยวิธีการที่รวดเร็ว 
 4) ท าให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ 

 ด้านพัฒนาองค์กร 
 1) ช่วยท าให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 2) องค์กรมีความสามารถในการก าหนดกลยุทธ์ เทคนิควิธีการท างานที่เหมาะสม 
 3) สร้างเครือข่ายการพัฒนาระหว่างองค์กร                                                                                                                 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 
 สพป.สมุทรปราการ  เขต  ๒ 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพป.สป.๒ ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวลักษณา  กุลสูงเนิน  กลุ่มนโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินงาน เดือนกันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เป็นส่วนราชการในการก ากับดูแล
และสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัด โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การให้บริการ
ทางการศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ เป็นไปตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเป้าหมายให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไป                   
อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ดี มีการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ ให้ได้
มาตรฐานครบถ้วนน าไปสู่การยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพ           
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดดังกล่าวขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้มี
โอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์           
กับหน่วยงาน/บุคลากรอื่น ๆ 
 ๒. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
 ๓. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 ๔. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานแก่บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน  
๕๐ คน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ น าผล 
จากการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เสริมสร้างทักษะ 
พัฒนา ปรับวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างดี 
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๔. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. วางแผนการด าเนินงานและตั้งคณะท างาน  
ประชุมคณะท างานจัดเตรียมเอกสาร 

สิงหาคม  ๒๕๖๓ นางสาวลักษณา  กุลสูงเนิน 

๒. ด าเนินการพัฒนา กันยายน  ๒๕๖๓ คณะกรรมการ 

๓. ประเมินความพึงพอใจ กันยายน  ๒๕๖๓ คณะกรรมการ 

๔. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน  ๒๕๖๓ คณะกรรมการ 

๕. งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  ๑๙๙,๐๕๐.-บาท 

๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถั่วจ่ายทุกรายการ) 
รายละเอียดการใช่จ่ายงบประมาณ  กิจกรรมการศึกษาดูงาน  วันที่  ๑๗ - ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๓ 
- ค่าอาหารเช้า ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐.- บาท (๕๐ คน × ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน    ๕,๐๐๐.- บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๐๐.- บาท (๕๐ คน × ๒๐๐ บาท) เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐.- บาท 
- ค่าอาหารเย็น ๑ มื้อ ๆ ละ ๓๐๐.- บาท (๕๐ คน × ๓๐๐ บาท) เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐.- บาท 
- ค่าอาหารว่าง ๑ มื้อ ๆ ละ ๓๕.- บาท (๕๐ คน × ๓๕ บาท) เป็นเงิน    ๑,๗๕๐.- บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๐๐.- บาท (๕๐ คน × ๒๐๐ บาท) เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐.- บาท 
- ค่าอาหารว่าง ๑ มื้อ ๆ ละ ๕๐.- บาท (๕๐ คน x  ๕๐ บาท) เป็นเงิน    ๒,๕๐๐.- บาท 
- ค่าอาหารเย็น ๑ มื้อ ๆ ละ ๔๐๐.- บาท (๕๐ คน × ๔๐๐ บาท) เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐.- บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๒๕๐.- บาท (๕๐ คน × ๒๕๐ บาท) เป็นเงิน  ๑๒,๕๐๐.- บาท 
- ค่าอาหารเย็น ๑ มื้อ ๆ ละ ๓๐๐.- บาท (๕๐ คน × ๓๐๐ บาท) เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐.- บาท 
- ค่าห้องพัก ๕๐ คน ๆ ละ ๖๐๐.- บาท จ านวน ๒ คืน เป็นเงิน  ๖๐,๐๐๐.- บาท 
- ค่ารถยนต์รับจ้าง เป็นเงิน  ๔๕,๐๐๐.- บาท 
- ค่าวัสดุ (จัดท าไวนิล) เป็นเงิน       ๘๐๐.- บาท 
- ค่าของที่ระลึก เป็นเงิน    ๑,๕๐๐.- บาท 
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๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต                                 
- บคุลากร ในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒     
  ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน 
  ตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
  แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น 

                                
ประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

                                       
แบบประเมินผล/สังเกต 

ผลลัพธ์                                 
- บุคลากร ในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 
  น าประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา 
  ดูงานด้านการบริหารงานตามมาตรฐาน 
  เขตพ้ืนที่การศึกษา  มาพัฒนางานให้มี 
  ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ก ากับติดตามและประเมินผล 

 
แบบประเมินผล/สังเกต 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ทุกคน มีความ
เข้าใจด้านการบริหารงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  น าประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก               
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ          
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
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โครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน สพป.สป ๒ 
วันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม การบรรยายเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมกับการบริการที่ดี ในความต้องการ
ของภาครัฐ โดย  นายสกล ไชยธงรัตน์    รอง ผอ.สพป.สมทุรปราการ เขต ๒ 
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ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ สพป.เพชรบูรณ์  เขต ๒   
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางลักษมี  ลุประสงค์ 
กลุ่มอ านวยการ 

 
************************* 

 
๑.  ชื่อโครงการ  อบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ืออบรมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการจัดวางระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา และ
น าความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมภายใน และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้  
 ๓.  เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ให้สามารถบริหารจัดการระบบควบคุมภายใน              
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานควบคุมภายใน ระดับสถานศึกษา จ านวน 
๗๑ คน 
  ๒) ผู้บริหารโรงเรียนบรรจุใหม่ จ านวน ๑๑ คน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑) อบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒) ผู้อบรมน าความรู้ไปพัฒนาระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา  

๔.  กิจกรรมตามโครงการ 
 อบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายในแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๖.  งบประมาณ   ได้รับ  ๓๐,๐๐๐  บาท   ใช้ไป  ๓๐,๐๐๐  บาท   คงเหลือ  -  บาท 

๗.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 ๗.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑) โรงเรียนในสังกัด ๗๑ โรงเรียนสามารถวางระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๑๑๐ คน มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามระบบ
ควบคุมภายใน  
  3) ผู้บริหารโรงเรียนบรรจุใหม่ ทั้ง ๑๑ โรงเรียน มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ
ระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนในสังกัดสามารถวางระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๗.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑) โรงเรียนในสังกัด มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สามารถรายงานผล          
การประเมินระบบควบคุมภายในได้ทันตามก าหนดระยะเวลา 

8.  ปัญหา/อุปสรรค    
 ผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ อบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ประจ าปี ๒๕๖๓ 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่  ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพป.สป.๒ ที่ ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง           
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลักษมี  ลุประสงค์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานการควบคุมภายในจากระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน             
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยรับตรวจน ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน โดยให้
หน่วยงานของรัฐประเมินการควบคุมที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ เพียงใด เนื่องมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆ ซึ่งการควบคุมที่มีอยู่เดิมอาจไม่เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ
จัดท ารายงานการประเมินควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามระเบียบที่ก าหนด 
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงก าหนดจัดอบรม
ปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาขึ้น เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในระดับ
สถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง เพ่ือตรวจสอบและป้องกันข้อผิดพลาด ประกอบกับการติดตามผล 
การแก้ไขข้อบกพร่องที่กลุ่มงานต่าง ๆ ของโรงเรียนได้ปฏิบัติ และน าประเด็นข้อบกพร่องมาร่วมกันจัดวาง
ระบบควบคุมภายในก่อนที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งเป็นการ
สนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ            
ให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมภายในมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการจัดวางระบบควบคุมภายในที่ดี และ
สามารถประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าผลไปพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ืออบรมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการจัดวางระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา และ
น าความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมภายในและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้  
 3. เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่  ให้สามารถบริหารจัดการระบบควบคุมภายใน           
ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานควบคุมภายใน ระดับสถานศึกษา จ านวน 
๗๑ คน 
  ๒) ผู้บริหารโรงเรียนบรรจุใหม่ จ านวน ๑๑ คน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑) อบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒) ผู้อบรมน าความรู้ไปพัฒนาระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา  

๔. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดท าโครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบ 

ควบคุมภายใน 
มิถุนายน ๒๕๖๓ นางลักษมี  ลุประสงค์ 

๒. แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการฯ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางลักษมี  ลุประสงค์ 
๓. กิจกรรมที่ ๑ อบรมปฏิบัติการ พัฒนาระบบ 

ควบคุมภายใน ระดับสถานศึกษา 
สิงหาคม ๒๕๖๓ นางลักษมี  ลุประสงค์ 

และคณะกรรมการ 
๔. กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินการจัดท ารายงาน 

ควบคุมภายในและประเมินตนเอง 
สิงหาคม ๒๕๖๓ นางลักษมี  ลุประสงค์ 

และคณะกรรมการ 
๕. ประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานฯ กันยายน ๒๕๖๓ นางลักษมี  ลุประสงค์ 

5. งบประมาณที่ใช้      ตามแผนปฏิบัติการฯ    สพฐ.    อ่ืนๆ.................... 
 เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 30,00๐ บาท  
 เงินงบประมาณ สพฐ.      - บาท 
 เงินงบประมาณอ่ืน       - บาท 

๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม  อบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง มื้อละ ๓๕ บาท / ๒ มื้อ ๑๑๓ คน เป็นเงิน     ๗,๙๑๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ ๑๐๐ บาท / ๑ มื้อ / ๑๐๐ คน เป็นเงิน   ๑๑,๓๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร ช.ม.ละ ๖ ช.ม. / ๖๐๐ บาท เป็นเงิน     ๓,๖๐๐ บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุ่ม ๖ บาท / ๓ ชั่วโมง / ๔ คน เป็นเงิน     ๗,๒๐๐ บาท 
 รวม       ๓๐,๐๑๐ บาท 
หมายเหตุ  ๑. ขอถัวจ่ายทุกรายการ   
              ๒. ขอเบิกเพียง ๓๐,๐๐๐ บาท 
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๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1. โรงเรียนในสังกัดสามารถวางระบบควบคุมภายใน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการ 
ตามระบบควบคุมภายใน  
3. ผู้บริหารโรงเรียนบรรจุใหม่มีความรู้ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- สอบถาม 
 

 
- แบบสอบถาม 
 

ผลลัพธ์ 
๑. โรงเรียนในสังกัด มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต ๒ สามารถรายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน 
ได้ทันตามก าหนดระยะเวลา 

 
- สังเกต 
- สอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ บุคลากรปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างโปร่งใส ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้   
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีปัจจัยความเสี่ยงลดลงและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
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ภาพกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการควบคุมภายในระดับสถานศึกษา 
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางลักษมี  ลุประสงค์ 
กลุ่มอ านวยการ 

 
************************* 

 
๑.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

๒.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนการรวบรวมผลการบริหารจัดการศึกษาของ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 
 ๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๐ ของ สพฐ. 

๓.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ทุกคน มีความเข้าใจในมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  และสามารถรายงานผล
การด าเนินงาน ๓ มาตรฐาน ๒๐ ตัวชี้วัด  
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สามารถขับเคลื่อน                 
การบริหารจัดการบรรลุตามแนวทางที่ก าหนด และการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและมีผลการประเมิน          
ในระดับดีมากข้ึนไป 

๔.  กิจกรรมตามโครงการ 
 ประชุมชี้แจงทบทวนผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา ๒๕๖๒ และการเก็บรวบรวมข้อมูลผล                      
การบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๓ 

๖.  งบประมาณ     ได้รับ  ๑๐,๐๐๐  บาท   ใช้ไป  ๓,๘๙๕  บาท   คงเหลือ  ๖,๑๐๕  บาท 

๗.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 ๗.๑  เชิงปริมาณ 
  มีการประชุมชี้แจง และทบทวนการรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตฯ                   
จ านวน ๓ ครั้ง 
 ๗.๒  เชิงคุณภาพ 
  ผลการประเมินการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ดังนี้ 
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มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ระดับคุณภาพ    ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ ๔ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับคุณภาพ ๕ ดีเยี่ยม 

๘.  ปัญหา/อุปสรรค      
 ร่องรอยเอกสารหลักฐานในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ไม่ค่อยตรงตามประเด็นการพิจารณา  

๙.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ผู้รับผิดชอบควรตรวจสอบมาตรฐาน ตัวชี้วัดและประเด็นการพิจารณา ตามแบบที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ประจ าปี ๒๕๖๓ 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่  ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพป.สป.๒ ที่ ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง           
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลักษมี ลุประสงค์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   
 สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  ๒๕๖๒ - กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้ก าหนดให้ส่วนราชการทุกหน่วย
ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานของตนเอง ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ประกอบกับจุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นข้อก าหนดให้ส านักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง ต้องด าเนินการให้ได้มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจในการก ากับดูแลและสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่
การให้บริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเป้าหมายให้ปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไป            
อย่างมีประสิทธิภาพ  และบุคลากรมีการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เข้าสู่มาตรฐาน
ได้ครบถ้วน น าไปสู่การยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น จากนั้นการประเมินตนเองตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นการตรวจสอบคุณภาพของการด าเนินงาน เพ่ือมุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
และผู้เกี่ยวข้อง เกิดความพึงพอใจ และได้รับการพัฒนาตนเองที่จะไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มอ านวยการจึงจัดท าโครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนการรวบรวมผลการบริหารจัดการศึกษาของ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๒ 
 ๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ.๒๕๖๐ ของ สพฐ. 
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๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ทุกคน มีความเข้าใจในมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  และสามารถรายงานผล
การด าเนินงาน ๓ มาตรฐาน ๒๐ ตัวชี้วัด  
             ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต ๒ สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการบรรลุ
ตามแนวทางที่ก าหนดและการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และมีผลการประเมินในระดับดีมากขึ้นไป 

๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดท าโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ นางลักษมี  ลุประสงค์ 

๒. กิจกรรมที่ ๑ ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ ปี ๒๕๖๒ 

เมษายน ๒๕๖๓ นางลักษมี  ลุประสงค์ 
และคณะกรรมการ 

๓. แต่งตั้งคณะท างานโครงการ ฯ เมษายน ๒๕๖๓ นางลักษมี  ลุประสงค์ 

๔. กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปี ๒๕๖๒  

เมษายน ๒๕๖๓ นางลักษมี  ลุประสงค์ 
และคณะกรรมการ 

๕. กิจกรรมที่ ๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ประเมินตนเอง) รอบ ๖ เดือน 
และรอบ ๑๒ เดือน 

พฤษภาคม- สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

๖. ประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงานฯ กันยายน ๒๕๖๓ นางลักษมี  ลุประสงค์ 

5. งบประมาณที่ใช้      ตามแผนปฏิบัติการฯ    สพฐ.    อ่ืนๆ.................... 
 เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 10,00๐ บาท  
 เงินงบประมาณ สพฐ.      - บาท 
 เงินงบประมาณอ่ืน       - บาท 

๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมสรุปผลการด าเนินการตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑ ครั้ง 
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  มื้อละ ๓๕ บาท / ๑ มื้อ / ๒๐ คน  เป็นเงิน       ๗๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ ๑๐๐ บาท / ๑มื้อ / ๒๐ คน    เป็นเงิน    ๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าจ้างท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ เป็นเงิน    ๑,๐๐๐ บาท 
     รวม    ๓,๗๐๐ บาท 
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กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ (๒ ครั้ง) 
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  มื้อละ ๓๕ บาท / ๒ มื้อ / ๒๐  คน เป็นเงิน    ๑,๔๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ ๑๐๐ บาท / ๑ มื้อ / ๒๐ คน เป็นเงิน    ๒,๐๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุส านักงาน เป็นเงิน    ๒,๙๐๐ บาท 
     รวม    ๖,๓๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๓  ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขต ประจ าปี ๒๕๖๓ 
- ค่าจ้างท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน        - บาท 
  รวมทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

๗. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
บุคลากร สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
- สอบถาม 

 

 
- แบบสอบถาม 

 

ผลลัพธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต ๒ ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและเอ้ือต่อการบริการ 

 
- สังเกต 
- สอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเกิดการบูรณาการความเชื่อมโยง         
ในการพัฒนางานไปสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
 2. บุคลากรในส านักงานทุกคน เกิดความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี          
ต่อองค์กร ในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
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ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการด าเนินการมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ 
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสนธยา  ผลหมู่ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
************************* 

 
๑.  ชื่อโครงการ  ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัล 
                      ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร และเผยแพร่ผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์
ให้แก่สาธารณชน 

๓.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน           
๖๐ เขต ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ประสบผลส าเร็จ              
เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) พร้อมการเสนอชื่อเข้าประกวดในระดับชาติ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดภาคกลางและภาคตะวันออก มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งสังคมได้รับรู้ผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง   

๔.  กิจกรรมตามโครงการ 
 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเสนอผลงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือคัดเลือกตัวแทน           
เข้าไปแข่งในระดับภาค โดยส่งผลงานถึง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
ด าเนินการในส่วนของการลงทะเบียนในระบบ เสนอขออนุมัติโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประกาศวันเวลาและสถานที่ประกวด   
ด าเนินการประกวด ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกาศผลการประกวด และน าผลงานของผู้เป็น
ตัวแทนในระดับภาคส่งให้ สพฐ. เพ่ือแข่งขันในระดับชาติ 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ     กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๓ 

๖.  งบประมาณ     ได้รับ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท   ใช้ไป ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท   คงเหลือ  -  บาท 
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๗.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 ๗.๑  เชิงปริมาณ  
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน               
๖๐ เขต ที่ส่งผลงานเข้าประกวดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จ                
เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) พร้อมการเสนอชื่อเข้าประกวดในระดับชาติ 
 ๗.๒  เชิงคุณภาพ  
  หน่วยงาน สถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตภาคกลาง
และภาคตะวันออก ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาในด้านความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ         
ให้เป็นหน่วยงาน สถานศึกษา และบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น
แบบอย่างที่ด ี

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  
 เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙ ประจ าปีการศึกษา 
 ๒๕๖๒ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ ๓  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์   
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา   โครงการส าคัญตามนโยบายกระทรวง และ สพฐ. 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสนธยา  ผลหมู่  และ นางสาวเกตศิณี  สีเสน 
 
1. หลักการและเหตุผล   
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดประกวดรางวัลหน่วยงาน และผู้มีผลงาน 
ดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ และเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการและบุคคลทั่วไป รวมทั้ง      
สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพและเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนได้รับทราบถึงคุณงามความดี
ที่เกิดขึ้น ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้รับมอบหมายให้เป็น
เจ้าภาพในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เพ่ือด าเนินการคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น             
ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ให้เป็นผู้แทนในระดับภาค เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงได้จัดท าโครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและ            
ภาคตะวันออก ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร และเผยแพร่ผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์
ให้แก่สาธารณชน 

3. เป้าหมายโครงการ 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน  
๖๐ เขต ที่ส่งผลงานเข้าประกวดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จ                 
เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) พร้อมการเสนอชื่อเข้าประกวดในระดับชาติ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดภาคกลางและภาคตะวันออก มีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งสังคมได้รับรู้ผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง 
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กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 หน่วยงาน สถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน ๔๘ เขต และส านักงาน            
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน ๑๒ เขต รวมทั้งสิ้น ๖๐ เขต    

4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ (Activity)  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 
 
 
 
 
 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 

๓. 
 

- ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเสนอผลงาน
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนเข้าไปแข่งในระดับภาค 
โดยส่งผลงานถึง สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 
ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้ง
ด าเนินการในส่วนของการลงทะเบียน 
ในระบบ 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดในระดับ 
ภาคกลางและภาคตะวันออก  
- ประกาศวันเวลาและสถานที่ประกวด 
- ด าเนินการประกวด ในวันที่ ๑๔-๑๕ 
มีนาคม  ๒๕๖๓ 
- ประกาศผลการประกวด  
- น าผลงานของผู้เป็นตัวแทนในระดับภาค 
ส่งให้ สพฐ. เพ่ือแข่งขันในระดับชาติ 

- ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓  
 
 
 
 
 
 
- วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
- ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม  
๒๕๖๓ 

นางสาวสนธยา  ผลหมู ่
นางสาวเกตศิณี  สีเสน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๓ 
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6. งบประมาณ 
 ๑. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจาก สพฐ. จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจาก สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน    ๕๐,๐๐๐ บาท 
 รวมงบประมาณ จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ รายการ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ จ านวนเงิน 

๑. ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม
คัดเลือกกรรมการ 
(๑๘*๓๕*๒ =๑,๒๖๐ บาท)  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และ 
ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ 
จัดท าคู่มือ  
(๑๖*๑๗๐*๒ =๕,๔๔๐  บาท) 
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และ 
ค่าอาหารกลางวันคณะกรรมการ 
รับเอกสารผลงานทางวิชาการฯ  
(๓๐*๑๗๐*๓ =๑๕,๓๐๐ บาท) 

 ๒๒,๐๐๐.๐๐  ๒๒,๐๐๐.๐๐ 

๒. ประกวดตัดสินผู้รับรางวัล  
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และ 
ค่าอาหารกลางวัน /ค่าอาหารเย็น  
ในวันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓   
(๑๐๐*๒๗๐*๒) 

 ๕๔,๐๐๐.๐๐ 
 
 

 ๕๔,๐๐๐.๐๐ 

๓. ค่าตอบแทนกรรมการ  
(๑๐๐*๔๐๐ + ๑๐๐*๒๐๐)  

 ๖๐,๐๐๐.๐๐  ๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๔. ค่าถ่ายเอกสาร และจัดท าคู่มือ
หลักเกณฑ์   

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๕. ค่าวัสดุ   ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ 

รวม  ๑๓๖,๐๐๐.๐๐ ๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ   สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

7. สถานที-่พื้นที่ด าเนินการ 
 สถานที่ด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 หน่วยงาน สถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาในด้านความรู้ ความสามารถ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ             
ให้เป็น หน่วยงาน สถานศึกษา และบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็น
แบบอย่างที่ด ี

การติดตามประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ 
วัดประเมินผล 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดเขตภาคกลางและภาคตะวันออก  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงาน
ดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ สร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีผลการปฏิบัติงาน 
เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง 

- สอบถาม 
- การสังเกต 
- ประเมินผล 

- แบบสอบถาม 
- สถิติข้อมูล 
- แบบประเมินโครงการ 
 

9.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

10.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

11.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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การคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ ๙ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
วันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสนธยา  ผลหมู่ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
************************* 

 
๑.  ชื่อโครงการ  สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงาน  
                     เขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนให้เป็นระบบ            
มีกระบวนการด าเนินงานเป็นขั้นตอน น าไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ            
และสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่มีออกกลางคัน 

๓.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีพนักงานราชการ ต าแหน่ง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๑ อัตรา 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีพนักงานราชการ ต าแหน่ง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ             
ของหน่วยงาน และสามารถปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนให้เป็นระบบ มีกระบวนการ
ด าเนินงานเป็นขั้นตอน น าไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา              
มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่มีออกกลางคัน 

๔.  กิจกรรมตามโครงการ 
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร - ประกาศรับสมัคร - รับสมัคร - ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร - 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร - ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร - ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร - โดยการสอบข้อเขียน            
และสัมภาษณ์ - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๖.  งบประมาณ     ได้รับ ๓๙,๒๕๐.๐๐ บาท   ใช้ไป ๓๙,๒๕๐.๐๐ บาท   คงเหลือ  -  บาท 
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๗.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 ๗.๑  เชิงปริมาณ    
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีพนักงานราชการ ต าแหน่ง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๑ อัตรา  
 ๗.๒  เชิงคุณภาพ  
  ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีพนักงานราชการ
ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถตรงตาม                 
ความต้องการของหน่วยงาน 
  ๒) นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒           
มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนจบหลักสูตรการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานโดยไม่มีออกกลางคัน 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สมุทรปราการ เขต ๒ 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองนโยบาย สพป.สป.๒ ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสนธยา  ผลหมู่  และ นางขนิษฐา  เอ้ือนจิตร  
 งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ต าแหน่ง  
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทุกเขต เขตละ ๑ อัตรา เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนให้เป็นระบบ     
มีกระบวนการด าเนินงานเป็นขั้นตอน น าไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่มีออกกลางคัน โดยให้น า
อัตราพนักงานราชการที่ได้รับจัดสรรไปก าหนดเป็นต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และด าเนินการสรรหาตามแนวทางการสรรหาพนักงานราชการ              
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๒. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน ให้เป็นระบบ                    
มีกระบวนการด าเนินงานเป็นขั้นตอน น าไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่มีออกกลางคัน 

๓. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีพนักงานราชการ ต าแหน่ง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๑ อัตรา 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีพนักงานราชการ ต าแหน่ง 
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ             
ของหน่วยงาน และสามารถปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนให้เป็นระบบ มีกระบวนการ
ด าเนินงานเป็นขั้นตอน น าไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติ ปัญญา                    
มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไม่มีออกกลางคัน 
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๔. กิจกรรม/วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. ขั้นเตรียมการ (Planning) 
- เตรียมการก่อนการรับสมัคร 
- ประกาศรับสมัคร 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 

- งานสรรหาบรรจุ 
และแต่งตั้ง  
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

๒. ขั้นด าเนินการ (Do)   
- รับสมัคร 
- ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร  
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ 
การสรรหา 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
สรรหาและเลือกสรร 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
สรรหาและเลือกสรร 
- ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

มิถุนายน ๒๕๖๒ - งานสรรหาบรรจุ 
และแต่งตั้ง  
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- คณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหา 
และเลือกสรร 

 

 

๓. ขั้นตรวจสอบ (Check) 
ประเมินผลการด าเนินงาน 

กันยายน ๒๕๖๓ - งานสรรหาบรรจุ 
และแต่งตั้ง  
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

๔. ขั้นรายงาน (Action) 
รายงานผลการด าเนินงาน 

กันยายน ๒๕๖๓ - งานสรรหาบรรจุ 
และแต่งตั้ง  
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

๕. งบประมาณ      
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  ๓๙,๒๕๐.๐๐ บาท  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)           

ที ่ รายละเอียด จ านวนเงิน จ านวนเงินรวม 

๑. ค่าอาหารและค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
สรรหาและเลือกสรรฯ จ านวน ๕๐ คน ๆ ละ ๑๓๕ บาท   

 
๖,๗๕๐.๐๐ 

 
๖,๗๕๐.๐๐ 

๒. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
๑) กรรมการจัดท าข้อสอบและสัมภาษณ์ จ านวน ๒๕ คน 
คนละ ๓๐๐ บาท 
๒) กรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร จ านวน ๖๐ คน 
คนละ ๔๐๐ บาท 

 
๗,๕๐๐.๐๐ 

 
 

๒๔,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 

๓๑,๕๐๐.๐๐ 

๓. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินการจัดสอบ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ 
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๖. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒      

๗. การประเมินผล    

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน 

๑. ระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนเป็นระบบ มีกระบวนการ
ด าเนินงานเป็นขั้นตอน 
๒. ร้อยละนักเรียนเรียนจบหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน 

สังเกต/สอบถาม 
 

ข้อมูลนักเรียน 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีพนักงานราชการ ต าแหน่ง
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ             
ของหน่วยงาน 
 ๒. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีพัฒนาการ
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
โดยไม่มีออกกลางคัน 
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การสอบคัดเลือกนักจิตวทิยา สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิฑูรย์  ชั่งโต / นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและติดตามการใช้สื่อ ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
 2. เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ตามรอย
พระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู นกัเรียน ในด้านการส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่าน และห้องสมุดมีชีวิตตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1) โรงเรียน ในสังกัด 71 โรงเรียน 
  2) โรงเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียนได้รับการเชิดชูเกียรติโรงเรียนส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต  
  3) นิเทศ ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือยกระดับผลการด าเนินการโรงเรียน
ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1) โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต ตามรอยพระจริยวัตร 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
  2) โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบและเครือข่าย ผ่านเกณฑ์ 
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต  
  3) นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนมีการส่งเสริมการอ่าน เริ่มตั้งแต่ระดับปฐมศึกษา 
และยกระดับความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการรู้สารสนเทศ 
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4.  กิจกรรมตามโครงการ  
กิจกรรมที ่1 ประชุมคณะท างานโครงการ ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
กิจกรรมที่ 2 น าเสนอผลงานที่ยอดเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบ  
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้สื่อส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร    
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่  11  กรกฎาคม  2563 
 สถานที่  ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

6.  งบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ. 55,000 บาท 
 งบประมาณท่ีใช้ไป 55,000 บาท 
 งบประมาณคงเหลือ      - บาท                                      

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนในสังกัดทั้ง 71 โรงเรียน น าสื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีไปใช้ และประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ตามระดับชั้น
ของตนเอง 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  1) สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มีผลการติดตามการใช้สื่อส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
  2) โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีอย่างเป็นรูปธรรม 
  3) โรงเรียน ผู้บริหาร  ครู และนักเรียน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
ห้องสมุดในระดับดีเด่นขึ้นไป  

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 1. การจัดกิจกรรมส่งผลให้ครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการน าสื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
 2. ครูมีความต้องการพัฒนาและมีความตั้งใจในการรับการพัฒนา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
จนเกิดประสิทธิภาพ ควรสนับสนุนงบประมาณให้มีการด าเนินการอย่างพอเพียง 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพประกอบ 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ผลส าเร็จของงาน/โล่/รางวัล 
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โครงการ ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.สป.๒ ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิฑูรย์  ชั่งโต / นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
ระยะเวลาด าเนินการ เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ - กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระ
แห่ งชาติ  โดยก าหนดให้ วันที่  ๒  เมษายนของทุกปี  ซึ่ งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันรักการอ่าน” เพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรู้และรวมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองแนวพระราชด าริ   
ในการปลูกฝังจิตส านึก และสร้างนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ที่พระองค์ท่านทรง
พระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ โดยกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พิจารณาเห็นควรส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ชุดเสด็จ
พระราชด าเนินเยือนต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวและสิ่งที่ได้ทรงทอดพระเนตรระหว่างเสด็จ
พระราชด าเนินเยือนต่างประเทศ จนท าให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และเห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ สังคม ศิลปวัฒนธรรม 
วิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยีของต่างประเทศ และสามารถน าแนวคิดมาต่อยอดประยุกต์ใช้ และพัฒนา              
องค์ความรู้ของตน 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่าน
หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ที่ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการด าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราช
นิพนธ์ฯ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ  

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  จ านวน ๕ โรงเรียน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนบอกชื่อและสาระส าคัญของหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้อย่างน้อย ๑ เล่ม 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 
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๕. กิจกรรมและการด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 

กิจกรรมประชุมคณะท างานฯ จ านวน ๓๐ คน มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 

๒. กิจกรรมน าเสนอผลงานที่ยอดเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบ 
จ านวน ๓๐ คน 

สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 

๓. กิจกรรมเอกสารแนวทางการจัดส่งเสริมนิสัย 
รักการอ่านที่ประสบผลส าเร็จ จ านวน ๘๐ เล่ม 

สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 

๔. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม 
ตามโครงการ  

มิถุนายน - กันยายน 
๒๕๖๓ 

นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 

๕. ประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 

๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท 
 กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมประชุมคณะท างานฯ จ านวน ๓๐  คน 
 - ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ คน / ๑ มื้อ / ๑๐๐ บาท เป็นเงิน  ๓,๐๐๐ บาท 
 - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ๓๐ คน / ๒ มื้อ / ๓๕ บาท / ๑ วัน เป็นเงิน   ๒,๑๐๐ บาท 
 - ค่าพาหนะ ๑ วัน เป็นเงิน   ๔,๐๐๐ บาท 
    รวมเป็น  ๙,๑๐๐  บาท 
 กิจกรรมที่ ๒ น าเสนอผลงานที่ยอดเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบ  
 จ านวน ๓๐ คน 
 - ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ คน / ๑ มื้อ /๑๐๐ บาท / ๑วัน เป็นเงิน  ๓,๐๐๐ บาท 
 - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ๓๐ คน / ๒ มื้อ / ๓๕ บาท / ๑ วัน เป็นเงิน    ๒,๑๐๐ บาท 
 - ค่าพาหนะ ๑ วัน เป็นเงิน    ๗,๖๐๐ บาท 
           รวมเป็นเงิน  ๑๒,๗๐๐  บาท 
 กิจกรรมที่ ๓ เอกสารแนวทางการจัดส่งเสริมฯ จ านวน ๘๐ เล่ม เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมนิเทศ ติดตามฯ เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 กิจกรรมที่ ๕ ค่าวัสดุฯ งบประมาณ เป็นเงิน  ๑๓,๒๐๐  บาท 
     รวมใช้งบประมาณท้ังสิ้น  ๕๕,๐๐๐  บาท 
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๗. การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
- โรงเรียนมีการด าเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริม

นิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
อันจะส่งผลต่อนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน 

 
- ประเมินผลงาน 
 

 
- แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
- แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ 
- นักเรียนได้อ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ 

ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผ่านการอ่านหนังสือที่ดี มีคุณภาพ และสารประโยชน์ 
และน าความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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193 
 

 
 
 



194 
 

ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพณิตา  กอนจันดา 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  นิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาระบบและรูปแบบการนิเทศการศึกษาแนวใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ๒. เพ่ือพัฒนาให้ศึกษานิเทศก์ทุกคน มีคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถในการนิเทศ  
มีผลการวิจัย และพัฒนาการนิเทศตามระบบนิเทศแนวใหม่ ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ๓. เพ่ือใช้กระบวนการนิเทศ และการวิจัยพัฒนาให้สถานศึกษา สามารถบริหารงานวิชาการ 
บรรลุมาตรฐานการศึกษา 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ 

 1) โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ภาคเรียน 
   2) โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งที่ด าเนินงานตามนโยบายและโครงการต่าง ๆ ได้รับการนิเทศ 
ติดตามอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ภาคเรียน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 

 ๑) ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ได้ใช้แผนนิเทศ  และกระบวนการวิจัยเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๒) โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย 
และพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

 ๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
มีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ที่เน้นคุณภาพการปฏิบัติงาน
และผลงานจากการปฏิบัติจริง 

4.  กิจกรรม 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์โดย จัดท าแผนนิเทศ เพื่อการวิจัยและพัฒนารูปแบบ 
การนิเทศที่เอ้ือต่อการพัฒนาการยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นเวลา 1 วัน 
 2. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
 3. กิจกรรมนิเทศ ติดตามการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ และการนิเทศ  
ติดตามงาน/โครงการตามนโยบาย 
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5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 พฤษภาคม – กันยายน 2563 

6.  งบประมาณ   ได้รับ  61,000.- บาท   ใช้ไป  61,000.- บาท   คงเหลือ  -  บาท 

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรงตามประเด็นการนิเทศ 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  ๑) ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ได้ใช้แผนนิเทศ  และกระบวนการวิจัยเป็นแนวทาง
ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒) โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย 
และพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพประกอบ 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



196 
 
โครงการ นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพป.สป.2 ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพณิตา  กอนจันดา 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม - กันยายน 2563 
            
1. หลักการและเหตุผล 
 การนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งต้องด าเนินการนิเทศโดยใช้
โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนเป็นฐาน และโครงการเป็นฐาน จัดท าสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิค 
การนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลส าเร็จ เผยแพร่การวิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา   
 ในปีการศึกษา 2563 มีจุดเน้นในเรื่องของการนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา   
โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วมและบูรณาการกับการนิเทศงานโครงการไปพร้อม ๆ กัน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญ 
ในการด าเนินงานตามบทบาทของเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุน การจัดด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   

2. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาระบบและรูปแบบการนิเทศการศึกษาแนวใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา 
ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ๒. เพ่ือพัฒนาให้ศึกษานิเทศก์ทุกคน มีคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถในการนิเทศ มีผลการวิจัย 
และพัฒนาการนิเทศตามระบบนิเทศแนวใหม่ ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ๓. เพ่ือใช้กระบวนการนิเทศ และการวิจัยพัฒนาให้สถานศึกษา สามารถบริหารงานวิชาการบรรลุ
มาตรฐานการศึกษา 

3. เป้าหมาย 
 3.1  ด้านปริมาณ 
  1) โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา          
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ภาคเรียน 
   2) โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งที่ด าเนินงานตามนโยบายและโครงการต่าง ๆ ได้รับการนิเทศ 
ติดตามอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ภาคเรียน 
 3.2  ด้านคุณภาพ   
  ๑) ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ได้ใช้แผนนิเทศ และกระบวนการวิจัยเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๒) โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมาย 
และพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

 ๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
มีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ที่เน้นคุณภาพการปฏิบัติงาน
และผลงานจากการปฏิบัติจริง 
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4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 71 แห่ง 

5. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์โดย จัดท าแผนนิเทศ  เพ่ือการวิจัยและพัฒนารูปแบบ 
การนิเทศที่เอ้ือต่อการพัฒนาการยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นเวลา 1 วัน 
 2. จัดท าสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรมการนิเทศ  เครื่องมือวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน         
 3. กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเรียนรู้ และการนิเทศ ติดตามงาน/โครงการตามนโยบาย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน  

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563  

7. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 36,๐๐๐.- บาท 
 เงินงบประมาณสพฐ. 25,000.- บาท 
 รวม 61,000.- บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณทั้งสิ้น 61,๐๐๐.- บาท 
 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด  
    - ค่าพาหนะคณะกรรมการฯ  ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖3  
      จ านวน  ๗๑  โรงเรียน เป็นเงิน  59,1๐๐.- บาท 
       - จัดท าสื่อ เครื่องมือนิเทศ สรุปรายงานผล 
 - ค่าวัสดุ เป็นเงิน    1,90๐.- บาท 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 71 แห่ง 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด าเนินงานโครงการตามนโยบายได้อย่างมีคุณภาพ 
 2. สถานศึกษาสามรถพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. สถานศึกษาด าเนินงานได้ตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการและมีความถูกต้อง โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษา และสามารถ 
น าไปเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืนได้   

10. การติดตามประเมินผล  
 วิธีการ : รวบรวมข้อมูล นิเทศ ติดตาม 
 เครื่องมือ : แบบส ารวจข้อมูล แบบนิเทศติดตาม  
 ช่วงเวลา : พฤษภาคม - กันยายน 2563 
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กิจกรรมการนิเทศ 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางทัศนีย์  เฉยสอาด 
กลุ่มอ านวยการ  

 
************************* 

 
๑.  ชื่อโครงการ  การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน 

๒.  วัตถุประสงค์   
 ๑. เพ่ือจัดประชุมชี้แจงผู้บริหารให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบนโยบาย
ในการจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือชี้แจงให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบเป้าหมายการด าเนินการร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการที่จะสนองกลยุทธ์ต่าง ๆ ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเป็น
การพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป 

๓.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  1) จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๖ ครั้ง 
  2) มีผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน ๒๙ คน 
  ๓) มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ         
เขต ๒ (รัฐบาล) จ านวน ๗๑ คน  
      รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๐๐ คน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  1) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงข้าราชการได้รับทราบเป้าหมายการด าเนินการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตลอดจน
รับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ   
  2) เพ่ือให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่และหลักการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน 
  ๓) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการเกิดทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดีสร้างเสริม
ความสามัคคี 
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๔.  กิจกรรมตามโครงการ 
 ๑. ประชุมบุคลากรระหว่างผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่           
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
 ๒. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน  งบประมาณ  ๘๑,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๓๕ บาท (๑มื้อ) / ๑๐๐ คน / ๖ ครั้ง เป็นเงิน   ๒๑,๐๐๐ บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน  ๑๐๐ บาท / ๑๐๐ คน / ๖ ครั้ง เป็นเงิน   ๖๐,๐๐๐ บาท 
  รวมเป็นเงิน   ๘๑,๐๐๐ บาท 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   ประชุม ๒ เดือนต่อ ๑ ครั้ง  ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 

๖.  งบประมาณ   ได้รับ  ๘๑,๐๐๐  บาท   ใช้ไป  ๒๗,๐๐๐  บาท   คงเหลือ  ๕๔,๐๐๐  บาท 

๗.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ   
 ๗.๑  เชิงปริมาณ 
  1) จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๖ ครั้ง 
  2) มีผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน ๒๙ คน 
  3) มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ         
เขต ๒ (รัฐบาล) จ านวน ๗๑ คน                  
      รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๐๐ คน 
 ๗.๒  เชิงคณุภาพ 
  1) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงข้าราชการได้รับทราบเป้าหมายการด าเนินการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตลอดจน
รับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ   
  2) เพ่ือให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่และหลักการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน 
  3) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการเกิดทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดีสร้างเสริม
ความสามัคคี 

8.  ปัญหา/อุปสรรค    
 เนื่องจากมีภาวะโควิดจึงประชุมตามเป้าหมายไม่ครบ 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม     
สนองนโยบาย สพป.สป ๒ ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม     
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทัศนีย์  เฉยสะอาด 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ก าหนดให้สถานศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และมีอ านาจหน้าที่ 
ในการบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์
ของทางราชการ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ    
 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรปราการ เขต ๒ ผู้อ านวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตฯ ได้รับทราบนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ   
ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงได้จัดโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
ประจ าเดือน ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดประชุมชี้แจงผู้บริหารให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบนโยบาย
ในการจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือชี้แจงให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบเป้าหมายการด าเนินการร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 ๓. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการที่จะสนองกลยุทธ์ต่าง ๆ ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  และ            
เป็นการพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป 

๓. เป้าหมายโครงการ 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  1) จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๖ ครั้ง 
  2) มีผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน ๒๙ คน 
  3) มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต ๒ (รัฐบาล) จ านวน ๗๑ คน                  
      รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๐๐ คน 
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 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  1) เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงข้าราชการได้รับทราบเป้าหมายการด าเนินการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตลอดจน
รับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ   
  2) เพ่ือให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่และหลักการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน 
  ๓) ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการเกิดทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดีสร้างเสริม
ความสามัคคี 

๔. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน ๒๙ คน 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  
(รัฐบาล) จ านวน ๗๑ คน  
     รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑๐๐ คน              

๕. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 1. ประชุมบุคลากรระหว่างผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
 ๒. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจ าเดือน  งบประมาณ  ๘๑,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๓๕ บาท (๑มื้อ) / ๑๐๐ คน / ๖ ครั้ง เป็นเงิน   ๒๑,๐๐๐ บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน  ๑๐๐ บาท / ๑๐๐ คน / ๖ ครั้ง เป็นเงิน   ๖๐,๐๐๐ บาท 
  รวมเป็นเงิน   ๘๑,๐๐๐ บาท 

๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ประชุม ๒ เดือนต่อ ๑ ครั้ง  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 

๗. งบประมาณที่ใช้      ตามแผนปฏิบัติราชการ    สพฐ.    อ่ืนๆ.................... 
 เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ๘๑,๐๐๐ บาท 
 เงินงบประมาณ สพฐ.      - บาท 
 เงินงบประมาณอ่ืน ๆ      - บาท 

๘. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 ประชุมสัญจรไปตามโรงเรียนในสังกัด 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
              ๑. ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการได้รับทราบแนวปฏิบัติและแนวนโยบายต่าง ๆ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินการของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนแผนงานและแนวปฏิบัติจาก สพป.สป ๒ และ สพฐ. 
 ๒. ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการในสังกัด มีความสามัคคีและเข้าใจในการประสานงาน           
การท างานร่วมกัน 
 ๓. ผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงข้าราชการมีทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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๑๐. การติดตามประเมินผล 
 วิธีการ : สอบถาม 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม  
 ช่วงเวลา : หลังจบโครงการ 
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กิจกรรมโครงการการประชุมผู้บริหาร 

การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 

ประจ าเดือน 

การประชุมผู้บรหิารการศึกษาและผู้บรหิารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 



205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ 
วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ณ   โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
 
 
 
 
 
 

 
 

          
 
 
 
 
 

การประชุมผู้บรหิารการศึกษาและผู้บรหิารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางทัศนีย์  เฉยสอาด 
กลุ่มอ านวยการ  

 
************************* 

 
๑.  ชื่อโครงการ  การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม ใน สพป.สป ๒ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือจัดประชุมชี้แจงให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มได้รับทราบนโยบายในการจัด
การศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือชี้แจงให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มทราบเป้าหมายการด าเนินการร่วมกัน            
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เป็นการพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป 

๓.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑) จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน ๑๖ ครั้ง 
  ๒) มีผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน ๑๓ คน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑) เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มได้รับทราบเป้าหมายการด าเนินการ              
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตลอดจน
รับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ   
  ๒) เพ่ือให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่และหลักการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน 
  3) ให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มเกิดทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดี             
สร้างเสริมความสามัคคี 

๔.  กิจกรรมตามโครงการ 
 ๑. ประชุมบุคลากรระหว่างผู้บริหารการศึกษากับผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒    
 ๒. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม ใน สพป.สป ๒  งบประมาณ   ๗,๒๘๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท / ๑๓ คน / ๑๖ ครัง้ เป็นเงิน    ๗,๒๘๐ บาท  

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
                 ประชุมสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 
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๖.  งบประมาณ   ได้รับ  ๗,๖๕๐  บาท   ใช้ไป  ๕๑๐  บาท   คงเหลือ  ๗,๑๔๐  บาท 

๗.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 ๗.๑  เชิงปริมาณ 
  1) จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน ๑๖ ครั้ง 
  2) มีผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน ๑๓ คน 
 ๗.๒  เชิงคุณภาพ 
  1) เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มได้รับทราบเป้าหมายการด าเนินการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตลอดจน
รับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ   
  2) เพ่ือให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่และหลักการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน 
  3) ให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มเกิดทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดี            
สร้างเสริมความสามัคคี 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม ใน สพป.สป ๒ 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ     
สนองนโยบาย สพป.สป ๒ ที่ ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ     
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทัศนีย์  เฉยสะอาด 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ โดยมีผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เป็นผู้บังคับบัญชา และมีอ านาจหน้าที่ในการบริหาร
กิจการของส านักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของ                     
ทางราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ได้รับทราบนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
จึงได้จัดโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มข้ึน 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือจัดประชุมชี้แจงให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มได้รับทราบนโยบายในการจัด
การศึกษา  และน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือชี้แจงให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มทราบเป้าหมายการด าเนินการร่วมกัน           
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 ๓. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เป็นการพัฒนาองค์กรที่ดีต่อไป 

๓. เป้าหมายโครงการ 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  1) จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน ๑๖ ครั้ง 
  2) มีผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน ๑๓ คน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  1) เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มได้รับทราบเป้าหมายการด าเนินการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตลอดจน
รับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ   
  2) เพ่ือให้เกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติภารกิจหน้าที่และหลักการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน 
  3) ให้ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม  เกิดทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดี   
สร้างเสริมความสามัคคี 
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๔. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
สมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน ๑๓ คน 

๕. กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 ๑. ประชุมบุคลากรระหว่างผู้บริหารการศึกษากับผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 
 ๒. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม ใน สพป.สป ๒  งบประมาณ  ๗,๒๘๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๓๕ บาท / ๑๓ คน / ๑๖ ครัง้ เป็นเงิน   ๗,๒๘๐ บาท  

๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ประชุมสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 

๗. งบประมาณที่ใช้      ตามแผนปฏิบัติการฯ    สพฐ.    อ่ืนๆ.................... 
 เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ๗,๒๘๐ บาท  
 เงินงบประมาณ สพฐ.      - บาท 
 เงินงบประมาณอ่ืน ๆ      - บาท 

๘. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่มได้รับทราบแนวปฏิบัติ และแนวนโยบายต่าง ๆ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ ตลอดจนแผนงานและแนวปฏิบัติจาก สพฐ. 
 ๒. ผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม มีความสามัคคีและเข้าใจในการประสานงาน         
การท างานร่วมกัน 

๑๐. การติดตามประเมินผล 
 วิธีการ : สอบถาม 
 เครื่องมือ : แบบสอบถาม  
 ช่วงเวลา : หลังจบโครงการ 
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การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม ใน สพป.สป ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุทินี  กรินทรากุล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 
************************* 

 
๑.  ชื่อโครงการ  การผลิตสื่อส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ          
เขต ๒   

๓.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑) ครูจาก ๗๑ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน รวม ๑๔๒ คน สามารถสร้างสื่อเรียนรู้              
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ 
  ๒) โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ ๑๐๐ มีสื่อส าหรับประกอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑) ครูได้รับการพัฒนาการผลิตสื่อเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 
  ๒) นักเรียนทุกโรงเรียนได้เรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาผ่านสื่อการสอนออนไลน์ที่ครู           
ผลิตขึ้น 

๔.  กิจกรรมตามโครงการ 
 ๑. วางแผนจัดท าโครงการ 
 - วางแผนงาน จัดท าโครงการ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2. อบรมปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 3. นิเทศ ติดตาม การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนด้วย          
สื่อมัลติมีเดียออนไลน์  
 ๔. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัด 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   
 สิงหาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓ 

๖.  งบประมาณ     ได้รับ  ๕๐,๐๐๐  บาท   ใช้ไป  ๕๐,๐๐๐  บาท   คงเหลือ  -  บาท 
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๗.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 ๗.๑  เชิงปริมาณ 
  1) ครูจาก ๗๑ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน รวม ๑๔๒ คน สามารถสร้างสื่อเรียนรู้           
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ 
  2) ทุกโรงเรียนในสังกัดมีสื่อการสอนออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา  
 ๗.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑) ครูสามารถพัฒนาสื่อออนไลน์  รวมทั้ งใช้สื่อเทคโนโลยีในจัด การเรียนการสอน              
ให้มีประสิทธิภาพ  
  ๒) นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ เกี่ยวกับการต้านทุจริตศึกษา ทั้ง ๔ หน่วย            
ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ครูผลิต 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ   
 ควรมีการส่งเสริมพัฒนาครูด้าน สื่อและเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ  การผลิตสื่อส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  ในสถานศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
 ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการลดความเหลื่อมล้ า
  ทางการศึกษา  
สนองนโยบาย สพป.สป.๒ ที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
                                 ที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุทินี  กรินทรากุล 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน         
ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนงานที่ ๕.๙ การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ  
“สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึกทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ            
ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) ซึ่งมีแนวทางหลักในการด าเนินงาน ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก              
ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ๒) ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ ๓) ปราบปราม          
การทุจริต โดยมีกิจกรรมส าคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 1. การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  
 3. การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
 5. การผลิตสื่อส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้ด าเนินโครงการการผลิตสื่อ
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ครู
สามารถการจัดท าสื่อการสอนออนไลน์เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ในการน าไปใช้           
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝัง และพัฒนา “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น 
สามารถท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม                  
มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

๒. วัตถุประสงค์โครงการ  
 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของทุกโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต ๒   

๓. เป้าหมายโครงการ   
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
 ๑) ครูจาก ๗๑ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน รวม ๑๔๒ คน สามารถสร้างสื่อเรียนรู้                
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ 
 ๒) โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ ๑๐๐ มีสื่อส าหรับประกอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑) ครูได้รับการพัฒนาการผลิตสื่อเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 
  ๒) นักเรียนทุกโรงเรียนได้เรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาผ่านสื่อการสอนออนไลน์ที่ครู           
ผลิตขึ้น 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และครูผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริตหรือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียน 
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5. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity)  

ที ่ งาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน เดือน ปี) 
ผู้รับผิดชอบ /  
เบอร์โทรศัพท์ 

๑. วางแผนจัดท าโครงการ 
- วางแผนงาน จัดท าโครงการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖3 สุทินี  กรินทรากุล 
 

๒. อบรมปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์
เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  

 กันยายน ๒๕๖๓ สุทินี  กรินทรากุล 
ฤทัยรัตน์  บุญมา 
วราณิดา  ผาสุขชีวัน 
คณิศร  เลาหภารากร 

๓. นิเทศ ติดตาม การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดีย
ออนไลน์   

กันยายน ๒๕๖๓ 
 

สุทินี  กรินทรากุล 
คณะศึกษานิเทศก์ 
คณะกรรมกรรมการฯ 

๔. สรุปผล/รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียน
ในสังกัด 

กันยายน ๒๕๖๓  สุทินี  กรินทรากุล 
คณิศร  เลาหภารากร 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 กิจกรรมที่ ๑ อบรมปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้   
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
 - ค่าอาหารกลางวัน  ๑๕๕ คน / ๑๐๐ บาท / ๑ มื้อ เป็นเงิน  ๑๕,๕๐๐ บาท  
 - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  ๑๕๕ คน / ๓๕ บาท / ๒ มือ้ เป็นเงิน  ๑๐,๘๕๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  ๖๐๐ บาท / ๖ คน / ๔ ช.ม. เป็นเงิน  ๑๔,๔๐๐ บาท 
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน    ๙,๒๕๐ บาท  
                             รวม เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
 กิจกรรมที่ ๒ นิเทศ ติดตาม การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน  
 กิจกรรมที่ ๓ สรุปผล/รายงานผลโครงการ 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๓ 

7. งบประมาณ 
 ๕๐,๐๐๐  บาท 

8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ครูสามารถพัฒนาสื่อออนไลน์ รวมทั้งใช้สื่อเทคโนโลยีในจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
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๑0. การติดตามประเมินผล  
 วิธีการ  : สังเกต  สัมภาษณ์ นิเทศ ติดตามและประเมินผล  
 เครื่องมือ  : แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการนิเทศ การสรุปผลโครงการของโรงเรียน 
 ช่วงเวลา  : กันยายน ๒๕๖๓ 
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ภาพกิจกรรมประกอบ 

อบรมปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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กลุ่มเครือข่ายของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และครูผู้สอน ผู้รับผิดชอบ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
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ตัวอย่างสื่อออนไลน์ 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรพิมล  ธนะศรี 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 2. เพื่อสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR)  
 3. เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 4. เพ่ือนิเทศติดตามการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือรองรับ        
การประเมินภายนอก 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ           
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก และเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินภายนอก 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ให้ความส าคัญ มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา        
ทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก และมีความพร้อมในการรองรับการประ เมิน
ภายนอก 

4.  กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 2. ครูและทุกคน มีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 
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5.  กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 
รายละเอียด

การใช้
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 เขียนโครงการขออนุมัติโครงการ ก.ค. 2563 - ผู้บริหารสถานศึกษา  
- ครูทุกคนในสังกัด 
 

- 
- 

- คณะ
ศึกษานิเทศก์ 
 2 แต่งตั้งคณะท างาน/จัดท าคู่มือนิเทศ

ภายใน 
ก.ค. 2563 - 

- 
3 ส่งคู่มือ/เอกสารการนิเทศภายใน 

จ านวน 80 เล่ม 
ส.ค. 2563 

 
3,200 

4 1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพภายโรงเรียนในสังกัด 

ส.ค. 2563 - 

2) คณะกรรมการด าเนินงาน นิเทศ 
ติดตาม การด าเนินงานในการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนในสังกัด 

ก.ย. 2563 28,400 

3) การสังเคราะห์รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(Self Assessment Report : SAR)  

ก.ย. 2563 - 

5 สรุปผล/รายงาน ก.ย. 2563  -  

6.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
  วันที่  21-30 กันยายน 2563  
  สถานที่  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

7.  งบประมาณ 
  งบประมาณท่ีได้รับ 60,000.- บาท 
 งบประมาณท่ีใช้ไป 60,000.- บาท 
 งบประมาณคงเหลือ       -  บาท                                      

8.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ 
 8.1  เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร/บุคลากร/และครูที่รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพภายใน 
 8.2  เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และมีความพร้อมในการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  
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9.  ปัญหา/อุปสรรค 
 ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาส่วนใหญ่          
เป็นผู้บริหารและครูที่บรรจุใหม่ ท าให้การเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาต้องมีการนิเทศ ติดตาม
อย่างต่อเนื่อง  

10. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 1) ต้องจัดคณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นรายโรง 
 2) ผู้บริหารต้องตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในให้กับ
บุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพประกอบ 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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รูปภาพการด าเนินกิจกรรม 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพัฒน์ชญา  ทองแซม 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
๑.  ชื่อโครงการ  ประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  
                     ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”             
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์
วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

๓.  เป้าหมายความส าเร็จ 
     ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  1) โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน ๖๖ โรงเรียน 
  2) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน จ านวน ๒๔๐ คน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  1) โรงเรียนผ่านการประเมินเพ่ือขอตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
และรายงานการ “พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” 
  2) เด็กปฐมวัยมีความกระตือรือร้นให้นักเรียนหัดสังเกต รู้จักตั้งค าถามและค้นหาค าตอบ 
ด้วยตนเอง และมีนิสัยรักวิทยาศาสตร์ 

๔.  กิจกรรมตามโครงการ 

ที ่ กิจกรรม วิธีด าเนินการ 

๑. แจ้งรายละเอียดการประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตราพระราชทาน  
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 

ชี้แจงเป็นเอกสาร 

๒. ประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตราพระราชทาน  
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๒ วัน) 

ประเมินผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียน 

๓. สรุปผลการประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตราพระราชทาน  
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 

สรุปผลการประเมิน 
ของโรงเรียน 

๔. รายงานผลเพื่อขอรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ส่ง สพฐ.) สรุป / รายงานผล ส่ง สพฐ. 
๕. ร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
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๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓ 

๖.  งบประมาณ     ได้รับ  ๑๗,๐๐๐ บาท   ใช้ไป  ๑๗,๐๐๐ บาท   คงเหลือ  -  บาท 

๗.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 ๗.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑) โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน ๖๖ โรงเรียน 
  ๒) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน  จ านวน  ๒๔๐ คน 
 ๗.๒  เชิงคุณภาพ 
  1) โรงเรียนผ่านการประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
  2) เด็กปฐมวัยเป็นนักคิด นักแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ และมีพัฒนาการสมวัย  

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ผลส าเร็จของงาน 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



229 
 
โครงการ ประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองนโยบาย สพป.สป.๒ ที่ ๓.๓ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัฒน์ชญา  ทองแซม 
             
๑. หลักการและเหตุผล 
 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งเมื่อเสด็จพระราชด าเนินไปเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ทรงทอดพระเนตรเห็นตัวอย่างโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ของมูลนิธิ Hausa dear Kleinen Forscher               
ก็ทรงสนพระทัย ประกอบกับทรงทราบว่าผลการประเมินนานาชาติ  (PISA) ของเด็กไทย มีความรู้            
ทางวิทยาศาสตร์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ พระองค์ทรงพระราชทานพระราชด าริให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขออนุญาตกับมูลนิธิในประเทศเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อย จึงน ามาจัดท าเป็น
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าร่องโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มาตั้งแต่            
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่สามารถปลูกฝังนิสัย                       
รักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังให้เด็กๆ มีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน ความสนใจ ใคร่รู้ และ
ความกระตือรือร้นให้นักเรียนหัดสังเกต รู้จักตั้งค าถาม และค้นหาค าตอบด้วยตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อม      
ให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร หรือทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ และ              
มีความรู้ท างวิทยาศาสตร์ที่ จะขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจและสั งคมไทยให้ เจริญ ก้ าวหน้ าต่ อ ไป  และ                         
ในทุกสิ้นปีการศึกษา จะต้องด าเนินการประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย”  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เล็งเห็นถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ที่ ได้จากการด าเนินโครงการจึงจัดท าโครงการประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตราพระราชทาน                
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อย่างต่อเนื่อง 

๒. วัตถุประสงค์โครงการ  
 ๑. เพ่ือประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ๒. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย วางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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๓. เป้าหมายโครงการ  
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  1) โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน ๖๖ โรงเรียน 
  2) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคน จ านวน ๒๔๐ คน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  1) โรงเรียนผ่านการประเมินเพ่ือขอตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
และรายงานการ “พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” 
  2) เด็กปฐมวัยมีความกระตือรือร้นให้นักเรียนหัดสังเกต รู้จักตั้งค าถามและค้นหาค าตอบ           
ด้วยตนเองและมีนิสัยรักวิทยาศาสตร์ 

๔. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  และครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

๕. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม วิธีด าเนินการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
๑. แจ้งรายละเอียดการประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับ

ตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” 

ชี้แจงเป็นเอกสาร - 

๒. ประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตราพระราชทาน  
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย”                
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ( ๒ วัน) 

ประเมินผล 
การด าเนินงาน 
ของโรงเรียน 

๑๓,๖๐๐.- 

๓. สรุปผลการประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตรา
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
ประเทศไทย” 

สรุปผลการประเมิน      
ของโรงเรียน 

๓,๔๐๐.- 

๔. รายงานผลเพื่อขอรับตราพระราชทาน                       
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (ส่ง สพฐ.) 

สรุป / รายงานผล               
ส่ง สพฐ. 

- 

๕. ร่วมพิธีรับตราพระราชทาน 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เข้าร่วมกิจกรรม - 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ)  
 เงินงบประมาณจาก สพฐ.  ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ ๑ แจ้งรายละเอียดการประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
 ประเทศไทย” 
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กิจกรรมที่ ๒ ประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”                      
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตราพระราชทาน จ านวน ๒๕ คน (๒ วัน) 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๒๐ คน / ๓๕ บาท ๔ มื้อ เป็นเงิน    ๒,๘๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  ๒๐ คน / ๑๐๐ บาท ๒ มื้อ เป็นเงิน    ๔,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนกรรมการเหมาจ่าย  ๒๐ คน / ๑๗๐ บาท / ๒ วัน เป็นเงิน    ๖,๘๐๐ บาท 
 รวม      ๑๓,๖๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลการประเมินโรงเรียนเพ่ือขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๒๐ คน / ๓๕ บาท ๒ มื้อ เป็นเงิน    ๑,๔๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน  ๒๐ คน / ๑๐๐ บาท ๑ มื้อ เป็นเงิน    ๒,๐๐๐ บาท 
  รวม        ๓,๔๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๔ รายงานผลเพื่อขอรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ส่ง สพฐ.) 
กิจกรรมที่ ๕ ร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓ 

๗. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณจาก สพฐ.  จ านวน  ๑๗,๐๐๐  บาท  (หนึง่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

๘. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. โรงเรียนผ่านการประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 2. เด็กปฐมวัยเป็นนักคิด นักแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ และมีพัฒนาการสมวัย  

๑๐. การติดตามประเมินผล  
 วิธีการ : นิเทศ ตดิตาม / ประเมินผลการด าเนินงาน  
 เครื่องมือ : แบบนิเทศ ติดตาม / แบบประเมินผลงาน  
 ช่วงเวลา : มกราคม - สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

เพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 
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สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเมินเพื่อคงสภาพ) 

สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 

 ผลส าเร็จของงาน 
 
 
 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ – สกุล ชื่อโครงงาน 
โครงงาน กิจกรรม 

คะแนน 
รวม(๑๒๕) 

ระดับผล                   
การประเมิน คะแนน  

๒๕ 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
๑๐๐ 

ผลการ
ประเมิน 

๑ คลองกระแชงเตย นางสาวฐิติพร  อนุสิทธิ์ เจ้าถ่านน้อยคอยเปลือกข้าว ๒๐ ดี  ๑๐๐ ดีเยี่ยม ๑๒๐ ดีเยี่ยม 
๒ คลองกันยา นางสาวนพวรรณ  ไกรศร การเดินทางของหอยทาก  ๒๐ ดี ๙๐ ดี ๑๑๐ ดีเยี่ยม 
  นางสาวศิริรัตน์  รัตนสุข มหัศจรรย์จากยาสีฟัน ๑๗ ดี     

๓ คลองบางกระบือ นางสาวนนฐยากร  ทรงชารี กล้วยน้ าหว้าหรรษา ๑๓ ดี ๘๓ ดี ๙๖ ดี 
  นางธมลวรรณ  มัชฌิมาภิโร ดับกลิ่นหอมชื่นใจ ๑๐ ปรับปรุง     
  นางสาวอารีย์  รมยสมิต มหัศจรรย์แห่งการปั้น ๑๐ ปรับปรุง     
  นางสาวรชยา  เกตุลอย ก้อนสีขาวมหัศจรรย์ ๑๑ ปรับปรุง     
  นางสาวนุตประวีน  อุปัชฌาย์ มหัศจรรย์การปลูก

ผักกวางตุ้ง 
๑๑ ปรับปรุง     

  นางสาวจินดา  แจ้งสว่าง สนุกกับหอมแดง ๑๑ ปรับปรุง     
  นางสาวฟาริดา  ตาคะ        

๔ คลองบางกะอี่ นางสาวรักสุดา  ปะจิตร ไข่มุกวิเศษ ๑๔ ดี ๙๐ ดีเยี่ยม ๑๐๔ ดี 
  นางสาวสุพัตรา  พงษาปาน หนูน้อยอยากทานมะม่วง ๑๐ ปรับปรุง     
  นางสาวเนตรนภา  ทุมเท่ียง        

๕ คลองบ้านระกาศ นางสาวปภัสชล  ชัยธรรม ขนมจีนหลากสี ๒๐ ดี ๙๑ ดีเยี่ยม ๑๑๑ ดีเยี่ยม 
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ – สกุล ชื่อโครงงาน 
โครงงาน กิจกรรม 

คะแนน 
รวม(๑๒๕) 

ระดับผล                   
การประเมิน คะแนน  

๒๕ 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
๑๐๐ 

ผลการ
ประเมิน 

๖ คลองพระยานาคราช นางสาวชุติมา  กลิ่นโสภณ ผักจ๋า...ดินลาก่อน ๑๓ ดี ๘๗ ดีเยี่ยม ๑๐๐ ดี 
  นางสาวธีรนุช  โพธิ์มาศ        

๗ คลองลาดกระบัง นางสาวดวงฤทัย  ศรีชาร ผักบุ้งริมคลอง ๑๓ ดี ๘๐ ดี ๙๓ ดี 
  นางสาวลลิตา  แก้วรุ่งเรือง        
  ว่าที ่ร.ต.อรวรรณ จันทร์เปล่ง        
  นางสาวดวงฤทัย  ศรีชาร        

๘ คลองสะบัดจาก นางสาวมัตฑิกา  คอนดี เทียนของฉันแสนวิเศษ ๒๐ ดี ๙๐ ดีเยี่ยม ๑๑๐ ดีเยี่ยม 
  นางจันทร์เพ็ญ  นิลทอง        

๙ อนุบาลเคหะบางพลี นางคอดีเยอะ  สันสุวรรณไล ลูกชิ้นปลานิลของฉัน ๑๕ ดี ๙๔ ดีเยี่ยม ๑๐๙ ดีเยี่ยม 
  นางสุวิมล  อยู่ระหัด มะม่วงอะไรเอ่ย ๑๑ ปรับปรุง     
  นางสาวนิภารัตน์  ศรีกุล ใบขี้เหล็ก ๑๑ ปรับปรุง     
  นางสาวธัญชนก  คล้ายสังข์ นมหนูกินได้ ๑๑ ปรับปรุง     
  นางสุวรรณา  ภูมิพัฒนไชย ข้าวเจ้า ๑๑ ปรับปรุง     
  นางสาวอรวรรณ  สิงห์งอย แป้งปั้นแสนสนุก ๑๐ ปรับปรุง     
  นางสาวรุ่งนภา  พรมวงค์        
  นางสาวแพรรพี  มีไชโย        
  นางสาวเวธกา  ศุภวีรฤทธิ์        

๑๐ เฉลิมมณีฉาย 
             วิทยาคาร 

นางกัญญาลักษณ์ สิงห์เหลือง เราจะลอยให้นานแสนนาน ๑๕ ดี ๗๘ ดี ๙๓ ดี 
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ – สกุล ชื่อโครงงาน 
โครงงาน กิจกรรม 

คะแนน 
รวม(๑๒๕) 

ระดับผล                   
การประเมิน คะแนน  

๒๕ 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
๑๐๐ 

ผลการ
ประเมิน 

๑๑ ตลาดปากคลองเจ้า นางสาวลินรยา  วิมลพันธ์ ฉันจะพาเธอลอย ๑๕ ดี ๙๐ ดีเยี่ยม ๑๐๕ ดีเยี่ยม 
  นางสาวรจนา  จันทร        
๑๒ เทวะคลองตรง นางสาวสุวิภา  มณี น้ าหมักชีวภาพดีมีประโยชน์ ๑๓ ดี ๘๕ ดี ๙๘ ดี 
๑๓ ไทยรัฐวิทยา ๗๑ นางสาวมุฑิตา  นิยมดี มะพร้าวปริศนา ๒๐ ดี ๙๖ ดี ๑๑๖ ดีเยี่ยม 

  
 

นางวารุณี  เชียรศิลา น้ ามหัศจรรย์ ๑๑ ปรับปรุง     

๑๔ ธนสิทธิ์อนุสรณ์ นางประวียา  บุตรดีขันธ์ หวาน หวาน จากต้นอ้อย 
กระถางใบน้อยด้วยมือหนู 

๑๗   ดี ๙๒ ดีเยี่ยม ๑๐๙ ดีเยี่ยม 

  นางสาววรีพร  ผาสุข ใบผักหนูหายไปไหน ๑๑ ปรับปรุง     
  นางสุพัชญา  แสนสุริวงค์ สมุนไพรไล่มด ๑๑ ปรับปรุง     
  นางบัวหล้า  ผิวอ่อน บัวลอยสามสี ๑๐ ปรับปรุง     
  นางปทิตตา  หมื่นทิ กล้วยบวชชีหวาน หอม ๑๐ ปรับปรุง     
  นางสาวนวลลออ  ทองศรี ไข่นุ่มนิ่ม       
  นางอรอุมา  ศิริวรรณ        

๑๕ ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ นางธีราภรณ์  กรุรัมย์ ผักตบแปลงร่าง ๒๐ ดี ๙๕ ดีเยี่ยม ๑๑๕ ดีเยี่ยม 
๑๖ บ้านท้องคุ้ง นางสาวเจนจิรา เขียวบุญปลูก มหัศจรรย์เมล็ดถั่ว ๑๓ ดี ๘๗ ดีเยี่ยม ๑๐๖ ดีเยี่ยม 

  นางสาวสุกัญญา  ไชยนิสงค์        
๑๗ ปากคลองชวดใหญ่ นางสาวอินทิรา  สุกใส สบู่หนูท าได้ ๑๗ ดี ๙๓ ดีเยี่ยม ๑๑๐ ดีเยี่ยม 

  นางวีนา  ผะกาทอง        
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ – สกุล ชื่อโครงงาน 
โครงงาน กิจกรรม 

คะแนน 
รวม(๑๒๕) 

ระดับผล                   
การประเมิน คะแนน  

๒๕ 
ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
๑๐๐ 

ผลการ
ประเมิน 

  นางสาวอุไรพร  กลิ่นอุบล        
๑๘ ปากคลองมอญ นางสาวกานติมา ศรีประเสริฐ สีสั้น ฉันช่วยได้ ๑๔ ดี ๘๖ ดีเยี่ยม ๑๐๐ ดี 

  นางสาวนันทนา  เข็มเพ็ชร สับปะรดชนิดใดที่จะสามารถ         
ท าความสะอาดได้ดี 

๑๒ ปรับปรุง     

  นางเพียงใจ  พุ่มพวง        
๑๙ ละมูลรอดศิริ นางสาวอภัสรา  บุญครอง ผ้าสวยด้วยสีดอกไม้ ๑๓ ดี ๘๐ ดี ๙๓ ดี 
๒๐ วัดเกาะแก้ว นางสุวิมล  ฟักแสง ผักบุ้งของหนู ๒๐ ดี ๙๘ ดีเยี่ยม ๑๑๘ ดีเยี่ยม 

  นางสาวกนกรัตน์  ศรีสรรค์ ใบไม้ถอดร่าง ๑๙ ดี     
๒๑ วัดคอลาด นางสาวรุจิกร  นาคเกิด น้ าตาลแปลงร่างสายไหม ๒๐ ดี ๙๐  ดีเยี่ยม ๑๑๐ ดีเยี่ยม 

  นางอัญชลี  ทัตตะรุจิ        
๒๒ วัดโคธาราม นางสาววตรีรัตน์  อัตถจินต์ แป้งปั้นได้ ๑๓ ดี ๙๐ ดีเยี่ยม ๑๐๓ ดี 
๒๓ วัดบางนางเพ็ง นางสาวศิริพรรณ  วงค์ค าปัน วุ้นกรอบแสนอร่อย ๒๐ ดี ๙๙ ดีเยี่ยม ๑๑๙ ดีเยี่ยม 

  นางสุปราณี  มาลัยเรือง ขนมครกน่าแคะ ๑๑ ปรับปรุง     
๒๔ วัดบางพลีน้อย นางสาวสุกัญญา  เดวิเลาะ กะเพราหลังโรงอาหาร ๑๓ ดี ๘๐ ดี ๙๓ ดี 

  นางสาวฐิตินันท์  กุลศรีนอ ดอกไม้กลายร่าง ๑๒ ปรับปรุง     
  นางสาวชนกนันท์  ข าแก้ว ประโยชน์ของใบเตย ๑๒ ปรับปรุง     
  นางสาวชุติมา  กลิ่นโสภณ        
  นางอ าไพ  ทองสาย        

๒๕ วัดบางพลีใหญ่ใน นางสาวจริยา  ปิ่นกระโทก ตะไคร้วิเศษ ๑๓ ดี ๘๘ ดีเยี่ยม ๑๐๑ ดี 
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ – สกุล ชื่อโครงงาน โครงงาน กิจกรรม 
คะแนน 
รวม

(๑๒๕) 

ระดับผล                   
การ

ประเมิน 
ที ่ โรงเรียน 

  นางพนิตตา  ว่องไว เล่นได้ กินได้ อันตรายไม่มี ๑๐      
  นางร าไพ  สายบัวทอง ความรู้เรื่องขยะ ๑๐ ปรับปรุง     
  นางสาวอิษฎา  พระวิเชนทร์ เปลือกไข่มหาสนุก ๑๐ ปรับปรุง     
  นางเสาวนีย์  กัณฑะพันธุ์ นักวิทย์คิดเรื่องดอกไม้ ๑๑ ปรับปรุง     
  นางกชกร  อุทารสวัสดิ์ กระดาษใหม่จากกระดาษเก่า ๑๑ ปรับปรุง     
  นางชวิศา  แรงเริง มหัศจรรย์ 

เมล็ดผักบุ้งแปลงร่าง 
- ไม่เป็น

โครงงาน 
    

๒๖ วัดมงคลโคธาวาส นางสาวชัชฎา  อนันต์ หลอดหนูไม่ง้อพลาสติก ๒๓ ดีเยี่ยม ๑๐๐ ดีเยี่ยม ๑๒๓ ดีเยี่ยม 
  นางสาวเกวลี  พูลสวัสดิ์ สบู่น้อยคอยอัญชัน ๑๒ ปรับปรุง     
  นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มเจริญ บ้าย บาย เจ้าลายตัวร้าย ๑๒ ปรับปรุง     
  นางสาวอุมาพร  นาคมอญ เสกใบไม้ให้กลายเป็นของใช้ ๑๔ ดี     
  นางสาวมะลิวรรณ  นารินทร์ ผ้าสวยด้วยสีธรรมชาต ิ ๑๒ ปรับปรุง     

๒๗ วัดราษฎร์นิยมธรรม นางสาวพิราภา  จันทร์เพ็ชร์ แป้งแปลงร่างหรรษา ๑๓ ดี ๘๙ ดีเยี่ยม ๑๐๒ ดี 
  นางสาวนิชนันท์  เกตุสุข า        

๒๘ วัดสร่างโศก นางสาวนฤมล  ศิริศรี แมลงวันเจ้าปัญหา ๑๘ ดี ๑๐๐ ดีเยี่ยม ๑๑๘ ดีเยี่ยม 
๒๙ วัดสีล้ง นางกาญดา  แสงรัตน์ มดน้อยหรรษา ๑๓ ดี ๘๓ ดี ๙๖ ดี 
๓๐ วัดเสาธงกลาง นางสาวกนกพร  นนท์ศิริ เห่าน่ารู้ ศัตรูบนหนังหัว ๑๓ ดี ๙๑ ดีเยี่ยม ๑๐๔ ดี 

  นางสาววววชนิกา  พ่วงท้วม        
  นางนิ่มนวล  ปานอินทร์        

๓๑ วัดเสาธงนอก นางสาวสุพัตรา  แอระหึม นม สารพัดประโยชน์ ๒๐ ดี ๙๐ ดีเยี่ยม ๑๑๐ ดีเยี่ยม 
  นางสาวกรวรรณ  แก้วสีม่วง ใบไม้น่ารู้ ๑๑ ปรับปรุง     
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สรุปการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเมินเพื่อการพัฒนาต่อเนื่องและย่ังยืน) 

 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ – สกุล ชื่อโครงงาน 
โครงงาน กิจกรรม คะแนน 

รวม
(๑๒๕) 

ระดับผล                   
การประเมิน 

คะแนน  
๒๕ 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน  
๑๐๐ 

ผลการ
ประเมิน 

๑ คลองเจริญราษฏร์ นางสมพิศ  อนันตประเสริฐ ขวดน้ ากู้ชีพ ๑๕ ดี ๗๐ ดี ๘๕ ดี 
  นางสาวอมรา  เกษมสุข        
  นางจันทรัตน์  สว่างแจ้ง        
  นางสาวจงดี  ปานอินทร์        

๒ คลองบางกะสี นางสาวปาริชาติ  ใจโต เห็ดหูหนูในโรงเรียน ๑๑ ปรับปรุง ๙๒ ดี ๑๐๓ ดี 
  นางสาวกนกรัชต์  ยืนยง หนวดหมึกหลากสี ๑๔.๕ ดี     

๓ คลองบางแก้ว นางสาวประทุมวรรณ  หมีดง แป้งโดว์แปลงกาย ๑๔.๕ ดี ๙๗ ดี ๑๑๑.๕ ดีเยี่ยม 
  นาวสาวปรัชญาภรณ์  แย้มเกสร ไอศครีมไม่ต้องแช่ตู้เย็น ๑๑ ปรับปรุง     
  นางสาวปรัศนี  เสือมาพะเยา เหาน้อยๆ ๑๓.๕ ดี     
  นางสาวประภาศรี  สุวรรณพัฒน์ น้ าไหนขจัดคราบ ๑๐ ปรับปรุง     
  นางสาวฉัตรดาว  จีนยัง สีสันสดใสด้วยมือหนู ๑๒ ปรับปรุง     

  นางสาวอรทัย  ทองวันดี หอมหอมในสวนบ้านหนู ๑๑.๕ ปรับปรุง     
  นางสาวกานต์พิชชา  ศรศรี        

๔ คลองบางน้ าจืด นางสาวจิราภรณ์  รักวีรธรรม แป้งแปลงร่าง ๒๐ ดีเยี่ยม ๑๐๐ ดีเยี่ยม ๑๒๐ ดีเยี่ยม 
  นางสาวศิริกาญน์  รอมาลี ใบไม้ถอดรูป ๑๘      
  นางสาวพรกนก  ทิตะระ คุณนายตื่นสาย ๙      
  นางสาววิชุดา  คงบุญ ใบไม้หายไปไหน ๑๘      
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ – สกุล ชื่อโครงงาน 
โครงงาน กิจกรรม คะแนน 

รวม
(๑๒๕) 

ระดับผล                   
การประเมิน 

คะแนน  
๒๕ 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน  
๑๐๐ 

ผลการ
ประเมิน 

  นางสาวธัญญา  แซ่โต๋ว ยางกล้วยไม่กล้วยอย่างท่ีคิด ๑๘      
  นางสาวขวัญดาว  สุดเสน่ห์ น้ าแข็งหายตัว ๑๒      
  นางสาวเจริญรัก  อุตรชีพ กลิ่นผลไม้มาจากไหน ๑๗      

๕ คลองปลัดเปรียง นางสาวอรุณรัตน์  อาจวิชัย นกน้อยเหินเวหา ๑๔ ดี ๙๖ ดีเยี่ยม ๑๑๐ ดีเยี่ยม 
๖ คลองหลุมลึก นางสาวศศิญา  สุจริต ผักตบชวาแปลงร่าง ๑๒ ปรับปรุง ๙๑ ดี ๑๐๓ ดี 
  นางสาววรรณพร ดิษฐประยูร น้ าแข็งมหัศจรรย์ ๑๒ ปรับปรุง     

๗ ชุมชนวัดบ้านระกาศ นางสาวพรรัมภา  พงษ์เพชร เส้นใหญ่ในฝัน ๑๕.๕ ดี ๘๒ ดี ๙๗.๕ ดี 
  นางบุญเลิศ  บุญเพ็ง ทอดมันแสนอร่อย ๑๓ ดี     

๘ ตลาดคลองสวน นางฉัตรสุดา  อนันต์ สดชื่นไปกับมะกรูด ๒๒ ดีเยี่ยม ๗๘ ดี ๑๐๐ ดี 
๙ ตลาดบางพลีน้อย นางผานิต  ห้องทองแดง  ของดีอ าเภอบางบ่อ ๑๒ ปรับปรุง ๘๖ ดีเยี่ยม ๙๘ ดี 
  นางสาวอารีรัตน์  ไกรมงคล กิ่งกือน่ารู้ ๙ ปรับปรุง     
  นางสาวสิธาวีร์ ตฤณธนาพีรวิช ผักต าลึงริมรั่ว ๑๒ ปรับปรุง     
  นางสาวมนทิรา  ไทรโพธิ์ทอง ดินหรรษา ๑๑ ปรับปรุง     
  นางสาวนริศรา  สวัสดี แป้งแปลงร่าง ๑๒ ปรับปรุง     

๑๐ เตรียมปริญญานุสรณ์ นางสาวภรภัทร  เฮงนิรันดร ถุงผ้าสวยด้วยดอกอัญชัน ๑๑ ปรับปรุง ๘๒ ดี ๙๓ ดี 
  

 
นางสาวสุชูติกาญจน์   
               โสตะพราหมณ์ 

ต้นอ่อนจากหัวไชเท้า ๑๐ ปรับปรุง     

  นางสาวนันทิยา  แก้วกาฬ กล่องนมมีประโยชน์ ๙ ปรับปรุง     
  นางสาวเจษฎาพร  สารคาญ ใบไม้ปราบเหา ๙ ปรับปรุง     
  นางสาวศศิธร  สุขศิริ มหัศจรรย์น้ าซาวข้าว ๑๐ ปรับปรุง     
  นางสาวสโรชา  นครอนัน ต้นไม้โรงเรียนของฉัน ๖ ปรับปรุง     
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ – สกุล ชื่อโครงงาน 
โครงงาน กิจกรรม คะแนน 

รวม
(๑๒๕) 

ระดับผล                   
การประเมิน 

คะแนน  
๒๕ 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน  
๑๐๐ 

ผลการ
ประเมิน 

  นางสาวสาวิตรี  สาแก้ว ฟองสบู่พาเพลิน ๑๐.๕ ปรับปรุง     
  นางพณิตพิชา  คงศิริ ดินดีมีประโยชน์ ๑๑ ปรับปรุง     
  นางสาวสุวรรณา  คงคาลัย สมุนไพรไล่กลิ่น ๙ ปรับปรุง     
  นางบุญรัตน์  บุญชู        
  นางวิชุตา  สนอุทา        
  นางสาวสุรีพร  ชมเส็ง        

๑๑ พรหมพิกุลทอง นางสาวฐิตินันท์  คงรอด รูปทรงหรรษา ๑๖ ดี ๙๙ ดีเยี่ยม ๑๑๕ ดีเยี่ยม 
  นางสาวรสสุคนธ์  ทองทา ลายผ้าจากสีธรรมชาติ ๑๑.๕ ปรับปรุง     
  นางสาวภิญญาพัชน์ นาระหัด ดอกเอ๋ยดอกบัว ๙ ปรับปรุง     
  นางสาวแฉล้ม  มั่นสติ หอมสลบด้วยน้ าซาวข้าว ๙ ปรับปรุง     
  นางสาวจินตนา  ไชยรักษา นมโรงเรียนที่รัก ๑๐ ปรับปรุง     
  นางสาวนีรนุช  วงศ์อิสลาม มะพร้าวแปลงร่าง ๑๕ ดี     
  นางกาญจนาภา  จิตรสวัสดิ์ ผ้าสวยสดด ี ๗ ปรับปรุง     
  นางชุติมา  จัยยะ ดอกอัญชันสารพัดประโยชน์ ๑๐ ปรับปรุง     
  นางภัทรยาพร  ทองอันตัง ผงขัดฟันจากเปลือกส้ม ๑๒ ปรับปรุง     
  นางสาวกัญญารัตน์  เกิดศิริ มหัศจรรย์ข้าวโพด ๑๐ ปรับปรุง     
  นางสาวประทุมมา  พรมเสน กล้วย กล้วย ๑๐ ปรับปรุง     

๑๒ รัตนโกสินทร์ ๙ นางสาวรัตตรีกาล  ดงกันหา สนุกกับใบย่านาง ๑๙.๕ ดี ๙๐ ดีเยี่ยม ๑๐๙.๕ ดีเยี่ยม 
  นางสาวจุฬารัตน์  ภูอ่าว มหัศจรรย์แก้วมงกร ๒๐ ดี     
  นางสาวพรพิมล  หอมหวาน ราชินีผลไม ้ ๑๔ ดี     
  นางสาวพรวิทย์  วิจิตขะจี หมู หม ู ๑๑ ดี     



242 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ – สกุล ชื่อโครงงาน 
โครงงาน กิจกรรม คะแนน 

รวม
(๑๒๕) 

ระดับผล                   
การประเมิน 

คะแนน  
๒๕ 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน  
๑๐๐ 

ผลการ
ประเมิน 

๑๓ วัดกาหลง นางสาวสุภาภรณ์  สังข์โต ตะไคร้น่ารู้ ๑๒ ปรับปรุง ๙๐ ปรับปรุง ๑๐๒ ดี 
  นางสาวสุพัตรา  อ าไพพันธ์        

๑๔ วัดจรเข้ใหญ่ นางพัชราภรณ์  จันทรมณี แป้งโดว์แสนสนุก ๑๕ ดี ๙๒ ดีเยี่ยม ๑๐๗ ดีเยี่ยม 
  นางสาวสารีนี  สีหมะ มะนาวเปลี่ยนสี ๑๐ ปรับปรุง     
  นางสาวอัมภิการ์  ชุนบุญ        

๑๕ วัดนาคราช นางสาวหทัยชนก   
           หงษาวสุรัตน์ธาดา 

       

  นางสาวสุนิสา  เม่งฮะ        
๑๖ วัดนิยมยาตรา นางสาวศิริญา  สุขแก้ว เฟรนฟรายแสนอร่อย ๑๗.๕ ดี ๙๖ ดีเยี่ยม ๑๑๓.๕ ดีเยี่ยม 

  นางสาวรัตนาพร  ปลั่งเปล่ง ไขมันเต้นระบ าแสนสวย ๑๖.๕ ดี     
๑๗ วัดบัวโรย นางสาวศิลาลักษณ์  บุญมี ดอกไม้แสนสวย ๒๐ ดี ๗๐ ดี ๙๐ ดี 

  นางรวีวรรณ  เขียวอุบล        
๑๘ วัดบางโฉลงนอก นางสาวโศรดา  วรเกิด  ใบไม้มหัศจรรย์ ๒๐ ดี ๙๖ ดีเยี่ยม ๑๑๖ ดีเยี่ยม 

  นางสาวขวัญกมล  พลับพลี ร่มชูช๊พพรรษา ๑๓ ดี     
  นางสาวพุฒิพร  พลายโถ ผ้าสวยด้วยสีธรรมชาติ ๑๓.๕ ดี     
  นางสาวโชติกา  บ าเพ็จกิจ รูปทรงแสนสนุก ๑๖ ดี     
  นางสาวขวัญสุดา  งามเลิศ ต้นหอมนานาประโยชน์ ๑๕.๕ ดี     
  นางสาวสุชาดา  ดาวไธสง สีแสนสนุก ๒๐ ดี     
  นางสาวศศิธร  ประตูมตัง ว้าว ว้าว ว่าวโกบแสนสนุก ๑๒ ปรับปรุง     
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ – สกุล ชื่อโครงงาน 
โครงงาน กิจกรรม คะแนน 

รวม
(๑๒๕) 

ระดับผล                   
การประเมิน 

คะแนน  
๒๕ 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน  
๑๐๐ 

ผลการ
ประเมิน 

๑๙ วัดบางโฉลงใน นางสาวพิทยาธร  โยธาภักดี ลูกใครหนอ ๒๒.๕ ดีเยี่ยม ๙๘ ดีเยี่ยม ๑๒๐.๕ ดีเยี่ยม 
  นางดวงพร  ขาวสนิท ต าลึงทอดยอด ๑๖.๕ ดี     
  นางสาวสุภารักษ์  วาปี ป๊อบคอร์นของหนู ๑๘.๕ ดี     
  นางสมพิช  ศรีภูมิ        
  นางจิตอาภา  พันธวงค์        
  นางสาวจิราพร  กาฬปักษี        

๒๐ วัดบางบ่อ นางสาวอาทิตยา  ทันงาน สิ่งของอะไรกลิ้งลงถึงพ้ืนก่อนกัน ๒๓ ดีเยี่ยม ๘๙ ดีเยี่ยม ๑๑๒ ดีเยี่ยม 
  นางสาวธันทิวา  อิ่นเอ้ย อัญชันแสนสวย ๑๓ ดี     

๒๑ วัดบางพลีใหญ่กลาง นางสาววิลาสินี  พรหมภักดี ลวดลายของดอกเข็ม ๑๙ ดี ๘๑ ดี ๑๐๐ ดี 
  นางลักษณ์นารา   

                 โพธิ์ไชยคุณ 
หมักนุ่มๆละมุนลิ้น ๙.๕ ปรับปรุง     

  นางสาวทัศฏา  สินทา ลอยไปในอากาศ ๑๗ ดี     
  นางสุรีพร  สุขม่วง น้ าใสด้วยมือเรา ๑๔.๕ ดี     
  นางอุสุมา  รุ้งศรี เส้นใยจากใบไม้ ๑๓ ดี     
  นางสาวนันทยา  สิริวุฒิพร แป้งแปลงร่าง ๑๘ ดี     
  นางจรี  สงวนช้อย เปลือกไข่อะไรเอ่ย ๑๓ ดี     
  นางสาวภัสรา  บ ารุงหลี ่ กุหลาบอยู่ในแจกันได้นานไหม ๑๗ ดี     
  นางสาวสุดารัตน์  ดาศรี เมล็ดข้าวหลากสี ๑๘ ดี     
  นางสาวอนงค์นาถ   

                     ไล้สุวรรณ 
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ – สกุล ชื่อโครงงาน 
โครงงาน กิจกรรม คะแนน 

รวม
(๑๒๕) 

ระดับผล                   
การประเมิน 

คะแนน  
๒๕ 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน  
๑๐๐ 

ผลการ
ประเมิน 

๒๒ วัดบางเพรียง นางสาวปิยะดา   
                  ชนัศรุติพันธ์ 

พริกไล่มด ๒๐ ดี ๙๒ ดีเยี่ยม ๑๑๒ ดีเยี่ยม 

  นางสาวมะลิวรรณ  ย่องตีบ สมุนไพรไล่มดตัวน้อย ๑๕ ดี     
๒๓ วัดปาน 

        ประสิทธาราม 
นางสาวพิชญ์สินี  ชัยเสริม การศึกษาถึงความแตกต่าง

ระหว่างไข่เป็ดและไข่ไก่ 
๖.๕ ปรับปรุง ๗๗ ดี ๘๓.๕ ดี 

  นางสาวภัทราพร  นราแก้ว        
๒๔ วัดเปร็งราษฎร์บ ารุง นางสาวสุรัตน์  ทิพย์อุทัย รักไม่ลัก ใบแมงลัก ๒๐ ดี ๙๑ ดีเยี่ยม ๑๑๑ ดีเยี่ยม 

  นางภัทรทิพย์  ทองเมือง กะทิน้ าใส ใสสะอาด ๑๖.๕ ดี     
  นางสาวประภัสสร     

                     การะเกด 
       

  นางสาวสุกัญญา  สีเสน ไข่เค็ม ๙ ปรับปรุง     
๒๖ วัดศรีวารีน้อย นางสาวนิจจารีย์  แย้มพลับกุล การเคลื่อนที่ของสิ่งของ ๒๐ ดี ๙๔ ดีเยี่ยม ๑๑๔ ดีเยี่ยม 

  นางวรรณมาลา  จันทนา กระดาษมัดย้อม ๑๒ ปรับปรุง     
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงแอน  กัณหา คะน้าน้อยๆค่อยๆโต ๑๒ ปรับปรุง     
  นางสาวจันทร์นภา  คงประเสริฐ เกลือช่วยชะลอวัย       
  นางประวรรณะ  ศุภประเสริฐ        
  นางสาวประเทืองศิลป์  อินทร

ดนตรี 
       

  นางสาววลิาวัลย ์ สายสุวรรณ        
  นางสาวศิริลักษณ์  ใจก๋ง        
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ที ่ โรงเรียน ชื่อ – สกุล ชื่อโครงงาน 
โครงงาน กิจกรรม คะแนน 

รวม
(๑๒๕) 

ระดับผล                   
การประเมิน 

คะแนน  
๒๕ 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน  
๑๐๐ 

ผลการ
ประเมิน 

๒๗ วัดสว่างอารมณ์ นางสาวจารุณี  แย้มแม่ง ผ้าสีสวยด้วยมือหนู ๑๐ ปรับปรุง ๘๙ ดีเยี่ยม ๙๙ ดี 
  นางมณี  ค าดวง        

๒๘ วัดหนามแดง นางสาวสุรางคนา  พัฒนประเสริฐ กระดาษจากกล่องนม ๙.๕ ปรับปรุง ๗๕ ดี ๘๕ ดี 
  นางสาวสุกฤตา  เพ็งปอพาน น้ าแข็ง       
  นางสาวฐิติมา  พุ่มพ่วง กระถางสวยข้างงาม       
  นางหนึ่งนุช  จริยเสถียร สนุกกับไข่น้อย       
  นางสาววัจนา  โรจน์รุ่งทวี มหัศจรรย์ของเปลือกส้ม       
  นางสาวรชิตา  เพ็งชมจันทร์        
  นางศิริลักษ์  ศรีเจริญ        

๒๙ วัดหัวคู้ นางสาวอัชรา  แชมัง เร่งแรงแซงทุกคัน ๑๗ ดี ๙๔ ดีเยี่ยม ๑๑๑ ดีเยี่ยม 
  นางสาวศิราไลย์  ข าสม สมุนไพรไข่หลากสี ๙ ปรับปรุง     
  นางสาวอินธุอร  เวียงค า หนูน้อยปะแป้ง ๑๓ ดี     
  นางสาวชาลินี  ปัทนาถา หอมน้อยค่อยๆรัก ๑๐ ปรับปรุง     

๓๐ สุเหร่าคลองใหม่ นางสาวสุภาภรณ์  สกุลบุญศิริ แปลงร่างสร้างโปรตีน ๑๗ ดี ๗๕ ดี ๙๒ ดี 
๓๑ สุเหร่าบางกะสี นางสาวบังอร  ถาวิระ ใบไม้กลายร่าง ๑๙ ดี ๙๔ ดีเยี่ยม ๑๑๓ ดีเยี่ยม 

  นางสาวรุ้งเพ็ชร  สุขรุ่ง ความลับของดอกกุหลาบ ๑๐ ปรับปรุง     
  นายอรรถพล  พรมนวล        

๓๒ สุเหร่าบางปลา นางสาวอรอนงค์  ค าเชียง รูปทรงพาเพลิน ๑๖ ดี ๙๕ ดีเยี่ยม ๑๑๑ ดีเยี่ยม 
  นางสาวปุณิกา   ทองณัทพงศ์ ใบไม้กลายร่าง ๑๔ ดี     

 
 



246 
 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ – สกุล ชื่อโครงงาน 
โครงงาน กิจกรรม คะแนน 

รวม
(๑๒๕) 

ระดับผล                   
การประเมิน 

คะแนน  
๒๕ 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน  
๑๐๐ 

ผลการ
ประเมิน 

๓๓ สุเหร่าบ้านไร่ นางอรทัย  มัยมณี เกลือมหัศจรรย์ ๑๕ ดี ๘๗ ดีเยี่ยม ๑๐๒ ดี 
  นางสาวยุพยงค์  เหล่าภักดี หอมไว้จะได้ไม่หวัด ๑๒ ดี     

  นางจารุวรรณ  ว่าบ้านพลับ        
๓๔ หนองงูเห่าศาสตร์

ประเสริฐ 
นางสุพัตรา  ยุยไธสง มะม่วงบางพลีหวานดีอร่อยจัง ๒๑.๕ ดีเยี่ยม ๙๖ ดีเยี่ยม ๑๑๗.๕ ดีเยี่ยม 

  นางสาวพุทธริกา  ทองเงิน ขนอะไรปลิวตามลม ๑๙ ดี     
๓๕ อนุบาลชุมชน 

บางบ่อ 
นางสาวพัชรี  ภิรมย์ไกรภักดิ์ มดน่ารู้ ๑๗ ดี ๘๔ ดี ๑๐๑ ดี 

  นางวิมลวรรณ  ปัญญาใส มะนาวเสริมสุขภาพ ๑๒ ปรับปรุง     
  นางสาวยุพเรศ  จันวิทยี ถั่ว ถั่ว ถั่ว มีประโยชน์นักหนา ๑๒ ปรับปรุง     
  นางสาวยุพิน  โสพิน ฉันคือกระเจี๊ยบ ๑๒ ปรับปรุง     
  นางสาวศุภกาญจน์  เชยนาค เงาหรรษา ทีวีสร้างสรรค์ ๑๖ ดี     
  นางสาวนฤมล  ใจดี ต้นอ่อนหัวไชเท้า ๑๑ ปรับปรุง     
  นางปุญญาภา  สิงห์บ ารุง อะไรกักน้ าไว้ได้ ๑๒ ปรับปรุง     
  นางสาวอริศรา  ใจมนต์        
  นางสาวจุฑามาส  นุชประมูล        
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เกณฑ์การประเมิน 

 โครงงาน (๒๕ คะแนน) กิจกรรม (๑๐๐  คะแนน) 

 ๒๑ – ๒๕ = ดีเยี่ยม ๘๖ – ๑๐๐ = ดีเยี่ยม 
 ๑๓ – ๒๐ = ดี ๗๐ – ๘๕ = ดี 
   ๐ – ๑๒ = ปรับปรุง   ๐ – ๖๙ = ปรับปรุง 
       
 รวมโครงงาน + กิจกรรม (๑๒๕ คะแนน) 
 ๑๐๕ – ๑๒๕ = ดีเยี่ยม 
 ๘๑ – ๑๐๔ =  ดี   
   ๐ – ๘๐ =  ปรับปรุง 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนวลฉวี  คนเที่ยง 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
 ประจ าปี พ.ศ.2563 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นการ
สร้างเจตคติท่ีดีให้นักเรียนมีความสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์  
 2. เพ่ือใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ สร้างบรรยากาศทางวิชาการและ          
เป็นสื่อกลางให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเนื้อหาสาระ 
ให้มีความทันสมัยก้าวเท่าทันมาตรฐานสากล  
 3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสร้างความเชื่อมั่นในการจัด 
การเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 4. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับพื้นที่ 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
              3.1  เชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนทุกสังกัด ได้รับ
การพัฒนาความสามารถทางวิชาการ (ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 
  2) ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ต่อยอดคัดเลือกนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ (ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) จ านวนร้อยละ 30 ของนักเรียนที่เข้าร่วม        
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
สู่ความเป็นเลิศ  
 3) โรงเรียนและครูผู้สอนมีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถนักเรียน
สู่ความเป็นเลิศ 
              3.2  เชิงคุณภาพ 
  1) โรงเรียนสามารถยกระดับความสามารถของนักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์และพัฒนา           
ขีดความสามารถผู้เรียนให้ก้าวทันโลก ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  2) โรงเรียนสามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
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4.  กิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 
กิจกรรมที่ 2 รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563  
 ทางระบบออนไลน์ 
กิจกรรมที่ 3 ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ สาย 1 และ สาย 2 ประกาศสนามสอบและจัดห้องสอบ  
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการแข่งขัน 
กิจกรรมที่ 4 รับต้นฉบับแบบทดสอบ จัดท าส าเนาแบบทดสอบตามจ านวนผู้เข้าสอบ  
 (ค่าวัสดุจัดท าแบบทดสอบ เป็นเงิน  1,625 บาท) 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงานการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ระดับเขตพ้ืนที่)  
 และจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ 
กิจกรรมที่ 6 ประกาศผลการแข่งขัน (ระดับเขตพ้ืนที่) ร้อยละ 30 ของนักเรียนที่เข้าสอบ  
 (ทอง:เงิน:ทองแดง ในอัตราส่วน 1: 2: 3) 
กิจกรรมที่ 7 โรงเรียนยืนยันนักเรียนเข้าสอบรอบสอง (ระดับประเทศ) ให้ศูนย์สอบที่ 5 
กิจกรรมที่ 8 โรงเรียน/นักเรียนพิมพ์เกียรติบัตรรางวัลจากระบบออนไลน์ 
กิจกรรมที่ 9 ส่งข้อมูลจ านวนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ระดับประเทศ) ให้ศูนย์สอบที่ 5 
กิจกรรมที่ 10 รายงานผลการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

6.  งบประมาณ     ได้รับ  32,500  บาท   ใช้ไป  32,500  บาท   คงเหลือ  -  บาท 

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ 
  1) ด าเนินการจัดสนามสอบและห้องสอบ มีนักเรียนเข้าสอบจ านวน 829 คน ห้องสอบ
ทั้งสิ้น 25 ห้องสอบ  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) จัดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา ห้องสอบที่ 1-9 สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องสอบที่  10-11 สอบวิชา
วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ 12-25 โดยให้จัดนักเรียนเข้าสอบห้องละ 35 คน  
  2) ร้อยละ 30 ของนักเรียนที่เข้าสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติได้รับคัดเลือก
เพ่ือต่อยอดส่งเสริมและพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นเลิศ ระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 139 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 26 คน เหรียญเงิน 55 คน เหรียญทองแดง 58 คน 
วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จ านวน 120 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 20 คน เหรียญเงิน 53 คน 
เหรียญทองแดง 47 คน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 34 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 8 
คน เหรียญเงิน 15 คน เหรียญทองแดง 11 คน 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา รางวัลเหรียญเงิน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จ านวน 1 คน รางวัลเหรียญทองแดง 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ จ านวน 1 คน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย จ านวน 1 คน รางวัลชมเชย 
โรงเรียนสาธิตบางนา จ านวน 1 คน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา รางวัลเหรียญทองแดง โรงเรียน         
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ จ านวน 1 คน รางวัลชมเชย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ  จ านวน 1 คน 
โรงเรียนสาธิตบางนา จ านวน 1 คน 
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8.  ปัญหา/อุปสรรค 
 โรงเรียนในสังกัดไม่เห็นความส าคัญ และให้ความร่วมมือในการส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขันน้อยมาก 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักแก่ผู้บริหารโรงเรียน 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ  
 ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ ๒ และ ๓ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันและ 
 เสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพป.สป.๒ ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนวลฉวี  คนเที่ยง    
ระยะเวลาการด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โดยบูรณาการกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ กับการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพผ่านกระบวนการแข่งขัน        
ทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นยุทธวิธีสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียน   
การสอนให้มีความต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย       
การพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอนสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลและยกระดับ
ความสามารถของผู้เรียนให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน          
จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) และเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนของ
หน่วยงานทุกสังกัด ได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพในการแข่งขันทางวิชาการ (คณิตศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา/ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา/วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา) โดยก าหนดการจัด
สอบแข่งขันรอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

๒. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นการ
สร้างเจตคติท่ีดีให้นักเรียนมีความสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ 
 2. เพ่ือใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ สร้างบรรยากาศทางวิชาการและ           
เป็นสื่อกลางให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเนื้อหาสาระ 
ให้มีความทันสมัยก้าวเท่าทันมาตรฐานสากล 
 ๓. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสร้างความเชื่อมั่นในการจัด 
การเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับพื้นที่ 
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๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑) นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนทุกสังกัด ได้รับ      
การพัฒนาความสามารถทางวิชาการ (ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 
  ๒) ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ต่อยอดคัดเลือกนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ (ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) จ านวนร้อยละ ๓๐ ของนักเรียนที่เข้าร่วม          
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
สู่ความเป็นเลิศ  
  ๓) โรงเรียนและครูผู้สอนมีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และนวัตกรรมการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถนักเรียน
สู่ความเป็นเลิศ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑) โรงเรียนสามารถยกระดับความสามารถของนักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์และพัฒนา       
ขีดความสามารถผู้เรียนให้ก้าวทันโลก ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  ๒) โรงเรียนสามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

๔. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 นักเรียนระดับประถมศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

๕. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
กิจกรรมที่ ๒ รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
 ทางระบบออนไลน์ 
กิจกรรมที่ ๓ ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ สาย ๑ และ สาย ๒ ประกาศสนามสอบ และจัดห้องสอบ  
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการแข่งขัน 
กิจกรรมที่ ๔ รับต้นฉบับแบบทดสอบ จัดท าส าเนาแบบทดสอบตามจ านวนผู้เข้าสอบ  
 (ค่าวัสดุจัดท าแบบทดสอบ เป็นเงิน  ๑,๖๒๕   บาท) 
กิจกรรมที่ ๕ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงานการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ระดับเขตพ้ืนที่)  
 และจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑ มื้อ ๆ ละ ๓๕ บาท ๗๕ คน เป็นเงิน ๒,๖๒๕ บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท ๗๕ คน เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท 
  - ค่าตอบแทนประธานกรรมการ ๑ คน ๑ วัน ๕๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนกรรมการกลาง และตรวจกระดาษค าตอบ ๒๒ คน ๆ ละ ๔๐๐ บาท ๑ วัน   
เป็นเงิน ๘,๘๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ จ านวน ๓๗ คน ๆ ละ ๒๕๐ บาท เป็นเงิน  ๙,๒๕๐  บาท 
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 - ค่าตอบแทนคนงาน/ภารโรง โรงเรียนที่ใช้เป็นสนามสอบแข่งขัน จ านวน ๒ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๔๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนผู้บันทึกและประมวลผลคะแนนรายข้อรายวิชาในระบบออนไลน์ ๓ คน  
คนละ ๓๐๐ บาท ๒ วัน เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๖ ประกาศผลการแข่งขัน (ระดับเขตพ้ืนที่) ร้อยละ ๓๐ ของนักเรียนที่เข้าสอบ  
 (ทอง :เงิน : ทองแดง ในอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๓) 
กิจกรรมที่ ๗ โรงเรียนยืนยันนักเรียนเข้าสอบรอบสอง(ระดับประเทศ) ให้ศูนย์สอบที่ ๕ 
กิจกรรมที่ ๘ โรงเรียน/นักเรียนพิมพ์เกียรติบัตรรางวัลจากระบบออนไลน์ 
กิจกรรมที่ ๙ ส่งข้อมูลจ านวนนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ระดับประเทศ) ให้ศูนย์สอบที่ ๕ 
กิจกรรมที่ ๑๐ รายงานผลการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๖.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๗.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ๓๒,๕๐๐.-  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ       - บาท 
 รวม ๓๒,๕๐๐.- บาท 

๘.  สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

๙.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทียบเท่ามาตรฐานสากล 

๑๐. การติดตามประเมินผล  
 วิธีการ : ๑. ส ารวจและประเมินจากจ านวนโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
   ๒. ประมวลผลการทดสอบ สรุปผลร้อยละ ๓๐ ของนักเรียนที่เข้าสอบการแข่งขัน 
       ทางวิชาการ ระดับนานาชาติได้รับคัดเลือกเพ่ือต่อยอดส่งเสริมและพัฒนา 
      ความสามารถสู่ความเป็นเลิศ ระดับประเทศ 
 เครื่องมือ : แบบทดสอบส าหรับการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์  
   ชั้น ป.๖ และ ม.๓ และวิชาวทิยาศาสตร์ ชั้น ป.๖ 
 ช่วงเวลา : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 
คณะกรรมการด าเนินงานจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ระดับเขตพ้ืนที่) 

วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.) 
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นายทศพร  ถือพุดซา รองผู้อ านวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ สพป.
สมุทรปราการ เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (ระดับเขตพ้ืนที่) 

 วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.) 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนวลฉวี  คนเที่ยง 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
๑.  ชื่อโครงการ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  
 ๒. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๓. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างถูกทิศทาง และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๔. เพ่ือพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัด 

๓.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนได้รับการทดสอบความรู้
และความคิดรวบยอด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  ๒) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต ๒ มีข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ส าหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกระดับ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สามารถด าเนินการ
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย 
มีมาตรฐาน ยุติธรรม และมีความโปร่งใสไม่ทุจริต ทุกสนามสอบ  
  ๒) สถานศึกษาสามารถน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  ๓) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ น าผลการประเมินรายบุคคล 
ไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนของตนเอง           
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๔.  กิจกรรมตามโครงการ  
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
 ๒. ประชุมชี้แจงการด าเนินการสอบระดับสนามสอบและผู้แทนศูนย์สอบ 
 ๓. ด าเนินการรับ–ส่ง เอกสารแบบทดสอบระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ สนามสอบ 
 ๔. สนามสอบด าเนินการจัดสอบนักเรียน ชั้น ป.๖ ชั้น ม.๓ 
 ๕. ก ากับ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และนิเทศ ติดตาม 
 ๖. วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสอบและจัดท ารายงาน 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๖.  งบประมาณ     ได้รับ  ๔๒๑,๖๕๖.-  บาท   ใช้ไป  ๔๒๑,๖๕๖.-  บาท   คงเหลือ  -  บาท 

๗.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 ๗.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนได้รับการทดสอบความรู้
และความคิดรวบยอด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  ๒) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต ๒ มีข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ส าหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกระดับ 
 ๗.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สามารถด าเนินการ
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย 
มีมาตรฐาน ยุติธรรม และมีความโปร่งใสไม่ทุจริต ทุกสนามสอบ  
  ๒) สถานศึกษาสามารถน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  ๓) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ น าผลการประเมินรายบุคคลไป
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนของตนเอง 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ ๒ และ ๓ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันและ             
 เสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพป.สป.๒ ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง  
ระยะเวลาการด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ด าเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒           
เพ่ือประเมินความคิดรวบยอดของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครอบคลุม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ แล้วน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ และน าไปพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนด
นโยบายและใช้วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างถูกทิศทางและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ในฐานะศูนย์สอบ มีหน้าที่บริหาร
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด จึงได้จัดท าโครงการการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น เพ่ือด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ตามขั้นตอนและกระบวนการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐาน ยุติธรรม และ     
มีความโปร่งใสไม่ทุจริต ทุกสนามสอบ พร้อมเป็นสนามสอบสีขาว และห้องสอบสีขาว 
๒. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  
 ๒. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 ๓. เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างถูกทิศทางและ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด  
 ๔. เพ่ือพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัด 
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๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนได้รับการทดสอบความรู้ 
และความคิดรวบยอด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
  ๒) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต ๒ มีข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ส าหรับพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกระดับ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สามารถด าเนินการ
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
มีมาตรฐาน ยุติธรรม และมีความโปร่งใสไม่ทุจริต ทุกสนามสอบ 
  ๒) สถานศึกษาสามารถน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  ๓) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ น าผลการประเมินรายบุคคล 
ไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนของตนเอง 

๔. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนในสังกัดส านักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

๕. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
กิจกรรมที่ ๒ จัดสนามสอบและห้องสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมชี้แจงการด าเนินการสอบระดับสนามสอบและผู้แทนศูนย์สอบ 
 - ค่าตอบแทนคณะท างานประชุมระดับศูนย์สอบ คนละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๖๕ คน  
เป็นเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารว่าง คนละ ๓๕ บาท จ านวน ๖๕ คน เป็นเงิน ๒,๒๗๕ บาท 
 - ค่าตอบแทนคณะท างานประชุมระดับสนามสอบ คนละ ๒๐๐ บาท จ านวน ๑๐๐ คน  
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าอาหารว่าง คนละ ๓๕ บาท จ านวน ๑๐๐ คน เป็นเงิน ๓,๕๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๔ ด าเนินการรับ–ส่ง เอกสารแบบทดสอบระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ สนามสอบ 
 - ค่าพาหนะคณะท างานรับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ จ านวน ๑๕ คน  
เป็นเงิน ๑๓,๒๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๕ สนามสอบด าเนินการจัดสอบนักเรียน ชั้น ป.๖ ชั้น ม.๓ 
 - ค่าตอบแทนประธานศูนย์สอบ ชั้น ป.๖ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ชั้น ม.๓ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
รวม ๑๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานคณะท างานระดับศูนย์สอบ เป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานคณะท างานระดับสนามสอบ(วันสอบ) ๒๑๐,๓๐๐ บาท 
 - ค่าใช้จ่ายส าหรับการขนส่งนักเรียนเดินทางมาสอบ ๘๗,๙๐๐ บาท 
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กิจกรรมที่ ๖ ก ากับ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และนิเทศ ติดตาม 
 - ค่าตอบแทนคณะผู้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ วันละ ๕๐๐ บาท ๒ วัน ๒๕ คน  
เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๗ วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสอบและจัดท ารายงาน 
 - ค่าวัสดุ เป็นเงิน ๑,๑๘๑ บาท 

๖. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๗. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ - บาท 
 เงินนอกงบประมาณ ๔๒๑,๖๕๖.- บาท 
 รวม ๔๒๑,๖๕๖.- บาท 
๘. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไปใช้วางแผนจัดการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างถูกทิศทาง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๑๐. การติดตามประเมินผล  
 วิธีการ : ๑. สังเกตและประเมินจากด าเนินงานของโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ  
       และคณะท างานด าเนินการ จัดสอบ 
   ๒. ประมวลผลจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 เครื่องมือ : แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการด าเนินการทดสอบ 
 ช่วงเวลา : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
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คณะกรรมการรับข้อสอบ O-NET จัดแยก 
ตามสนามสอบ เก็บในห้องมั่นคง เรียบร้อย 
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คณะท างานส่งมอบข้อสอบให้กับตัวแทนศูนย์สอบในเช้าวันสอบ 
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ประธานสนามสอบ 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

ประกอบด้วยกรรมการกลาง 
และกรรมการก ากับห้องสอบ 

ในเช้าวันสอบ 
 

นายทศพร ถือพุดซา รอง ผอ.สพป.สป.2 
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สป.2 

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 
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คณะท างานรับมอบกล่องกระดาษค าตอบหลังสอบเสร็จในแต่ละวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดส่งกล่องกระดาษค าตอบ O-NET และเอกสารตามท่ี สทศ.ก าหนดครบถ้วน สมบูรณ์ 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนวลฉวี  คนเที่ยง 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
๑.  ชื่อโครงการ  การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (National Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมปีที่  ๓ (National Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ทุกคน ด้านความสามารถ           
ด้านภาษาไทย และด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 

๓.  เป้าหมายความส าเร็จ 
              ๓.๑  เชิงปริมาณ   
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ทุกคน ได้รับการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ 
              ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านภาษาไทย และ
คณิตศาสตร์ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

๔.  กิจกรรมตามโครงการ 
 1. ส ารวจข้อมูลรายชื่อโรงเรียน/จ านวนนักเรียน ชั้น ป. ๓ ทุกสังกัด 
 2. จัดท าแผนด าเนินงานระดับ สพป. 
 3. ปรับปรุงข้อมูลโรงเรียน/จ านวนนักเรียน ทางระบบ NT Access 
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานการสอบ   
 6. ประชาสัมพันธ์การสอบโรงเรียนท าข้อมูลนักเรียน 
 7. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
 8. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานระดับ สพป.และคณะกรรมการศูนย์ประสานการสอบ   
 9. ด าเนินการสอบ  
 10. ตรวจกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ 
 11. ส่งกระดาษค าตอบให้ส่วนกลาง 
 12. รับผลการประเมินจาก สพฐ.ทางระบบ NT Access 
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 13. แจ้งผลระดับโรงเรียน  
 14. น าผลการประเมินไปใช้ก าหนดแผนการปรับปรุงการเรียนการสอน จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาครู 
 15. ด าเนินการ ก ากับ ติดตาม การน าผลการประเมินไปใช้ 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  

๖.  งบประมาณ     ได้รับ  ๘๑,๗๖๐  บาท   ใช้ไป  ๘๑,๗๖๐  บาท   คงเหลือ  -  บาท 

๗.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 ๗.๑  เชิงปริมาณ  
   ๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ทุกคน ได้รับการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ 
   ๒) ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ ๑ คน ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถวิเคราะห์
ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน และน าผลการประเมินไปใช้แก้ไข ปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได ้
 ๗.๒  เชิงคุณภาพ  
  ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีผลการประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ค่าเฉลี่ย 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทุกด้าน (ค่าเฉลี่ยร้อยละของ สพป.สป.๒ เท่ากับ ๕๐.๑๔ กับระดับประเทศ 
๔๕.๗๐) 
  ๒) โรงเรียนในสังกัดมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน          
ให้ผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ สูงขึ้น อย่างน้อยร้อยละ ๓  
  ด้านภาษาไทย สูงขึ้นร้อยละ ๓ ขึ้นไป จ านวน  ๑๑ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔๙ 
  ด้านคณิตศาสตร์ สูงขึ้นร้อยละ ๓ ขึ้นไป จ านวน  ๒๓ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๙ 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมปีที่ ๓  (National Test : NT)  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ ๓   ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์    
สนองนโยบาย สพป.สป.๒ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์    
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง  
ระยะเวลาการด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถม    
ปีที่ ๓ (National Test : NT) โดยทดสอบความสามารถพ้ืนฐานส าคัญ ๒ ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้ไปเป็นข้อมูลส าคัญที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ได้น าผลจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มาศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการจัดอบรมปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน นิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่ องเพ่ือร่วมพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  ซึ่งจากผลการทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓                
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า ความสามารถด้านภาษา (Literacy) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๗.๒๐ ด้านค านวณ 
(Numeracy) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐.๓๖ และด้านเหตุผล (Reasoning ability) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๒.๗๔ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทุกด้าน  รวมทั้งสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของระดับประเทศ ที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
๔๕.๒๕  
 ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของชาติและตามแนว
ทางการวัดผลและประเมินผลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีการประเมิน
ความสามารถผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ใน ๒ ด้านคือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถ           
ด้านคณิตศาสตร์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงได้จัดท าโครงการ             
การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมปีที่ ๓ (National Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ความสามารถ/ ปีการศึกษา       ๒๕๖๐       ๒๕๖๑ ผลต่าง 
ด้านภาษา (Literacy) ๕๖.๘๘ ๕๗.๒๐ +๐.๓๒ 
ด้านค านวณ (Numeracy) ๔๑.๘๙ ๕๐.๓๖ +๘.๔๗ 
ด้านเหตุผล (Reasoning ability) ๔๙.๔๒ ๕๒.๗๔ +๓.๓๒ 
                       รวม       ๔๙.๓๙       ๕๓.๔๓  +๔.๐๔ 
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๒. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมปีที่ ๓ (National Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ทุกคน ด้านความสามารถ          
ด้านภาษาไทย และด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ทุกคน ได้รับการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านภาษาไทย และ
คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

๔. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ทุกคน 
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๕. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ งาน/กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

(วัน เดือน ปี) 
ผู้รับผิดชอบ /  
เบอร์โทรศัพท์ 

๑ ส ารวจข้อมูลรายชื่อโรงเรียน/จ านวนนักเรียน ชั้น ป. ๓ 
ทุกสังกัด 

กันยายน ๒๕๖๒ นวลฉวี  คนเที่ยง 

๒ จัดท าแผนด าเนินงานระดับ สพป. กันยายน ๒๕๖๒ นวลฉวี  คนเที่ยง 
๓ ปรับปรุงข้อมูลโรงเรียน/จ านวนนักเรียน ทางระบบ 

NT Access 
พฤศจิกายน – ธันวาคม

๒๕๖๒ 
นวลฉวี  คนเที่ยง 

๔ ประชาสัมพันธ์การสอบโรงเรียนท าข้อมูลนักเรียน ธันวาคม ๒๕๖๒ นวลฉวี  คนเที่ยง 
๕ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ คณะกรรมการ

ศูนย์ประสานการสอบ   
ธันวาคม-มกราคม  

๒๕๖๓ 
สุทินี กรินทรากุล 

๖ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ มกราคม ๒๕๖๓ สุทินี กรินทรากุล 
๗ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานระดับ สพป. 

และคณะกรรมการศูนย์ประสานการสอบ   
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ 

๘ ด าเนินการสอบ  ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ 
๙ ตรวจกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ 

๑๐ ส่งกระดาษค าตอบให้ส่วนกลาง ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นวลฉวี  คนเที่ยง  
๑๑ รับผลการประเมินจาก สพฐ.ทางระบบ NT Access ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นวลฉวี  คนเที่ยง  
๑๒ แจ้งผลระดับโรงเรียน  ๑-๑๕ พฤษภาคม  

๒๕๖๓ 
นวลฉวี  คนเที่ยง 

๑๓ น าผลการประเมินไปใช้ก าหนดแผนการปรับปรุงการ
เรียนการสอน จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาครู 

มิถุนายน – สิงหาคม
๒๕๖๓ 

คณะศึกษานิเทศก์ 

๑4 ด าเนินการ ก ากับ ติดตาม การน าผลการประเมินไปใช้ พฤษภาคม – กันยายน 
๒๕๖๓ 

คณะศึกษานิเทศก์ 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ๘๑,๗๖๐  บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ ๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับคณะกรรมการด าเนินการในวันสอบ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
1.1 ค่าพาหนะรับส่งข้อสอบสนามสอบ ๕๙ สนาม ๆ ละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๘๐๐ บาท 
1.2 ค่าพาหนะพานักเรียนไปสอบ ๑๓ โรงเรียน ละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๙๐๐ บาท 
1.3 ค่าพาหนะในการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบศูนย์สอบ ๕ ศูนย์สอบ ๆ ละ ๔๐๐ บาท 
เป็นเงิน  ๒,๐๐๐ บาท 
1.4 ค่าพาหนะตรวจเยี่ยมสนามสอบ จ านวน ๑๗ คนๆ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๘๐๐ บาท 

๒๔,๕๐๐ 
 

กิจกรรมที่ ๒  การตรวจกระดาษค าตอบแบบเขียนตอบ  ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
- ค่าอาหารว่าง ๖๕ คน × ๒ มื้อ × ๓๕ บาท เป็นเงิน ๔,๕๕๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ๖๕ คน × ๑ มื้อ ×๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท 
- ค่าพาหนะคณะท างานตรวจข้อสอบ ๖๕ คน × ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท 
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  - ค่าอาหารว่าง ๒๕ คน × ๒ มื้อ × ๓๕ บาท เป็นเงิน ๑,๗๕๐ บาท 
  - ค่าอาหารกลางวัน ๒๕ คน × ๑ มื้อ × ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
 

๒๘,๓๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓  อบรมปฏิบัติการน าผลการประเมินไปใช้ก าหนดแผนการปรับปรุงการเรียนการ
สอน 
๓.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๐ คน ×๒ มื้อ× ๓๕ บาทx ๕ วัน เป็นเงิน ๑๐,๕๐๐ บาท 
๓.๒ ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ คน× ๑ มื้อ× ๑๐๐ บาท × ๕ วัน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๓.๓ ค่าวิทยากร ๕ คน ๆ ละ ๑ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
๓.๔ ค่าวัสดุ  ๔๖๐ บาท 

๒๘,๙๖๐ 

รวม ๘๑,๗๖๐ 

๖. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๗. งบประมาณที่ใช้     ตามแผนปฏิบัติการฯ     สพฐ.     อ่ืนๆ.................... 
 เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ      - บาท 
 เงินงบประมาณ สพฐ. ๘๑,๗๖๐ บาท    
 เงินงบประมาณ อ่ืน      - บาท 
 รวม ๘๑,๗๖๐ บาท      

๘. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนในสังกัดมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้งสามด้าน 

๑๐. การติดตามประเมินผล  
 วิธีการ : สังเกต สอบถาม ประเมินผลงานการทดสอบ 
 เครื่องมือ : แบบทดสอบ แบบประเมิน 
 ช่วงเวลา : ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๓   
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะท างานด าเนินการจัดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมปีที่ ๓  (NT)  

ตรวจข้อสอบอัตนัย และจัดส่งข้อสอบ NT เรียบร้อย  

ตามแผนงานท่ีวางไว้และตามก าหนดของส านักทดสอบ สพฐ. 
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อบรมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (National Test : NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๕,๑๖,๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๓ กลุ่มบางพลี ๑, บางพลี ๒, บางเสาธง 

ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 

 

ผล 
การวิเคราะห์ 

จาก ร.ร.  
กลุ่ม NT สูง 
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อบรมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพผู้เรยีน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ (National Test : NT)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

วันท่ี ๒๓, ๒๔  มิถุนายน ๒๕๖๓  

กลุ่มบางบ่อ ๑ และกลุม่บางบ่อ ๒ 

ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนวลฉวี  คนเที่ยง 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
๑.  ชื่อโครงการ  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒           
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือก าหนดแนวด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑     
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ให้เป็น
รูปธรรม สามารถปฏิบัติได้จริงตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสอดคล้องกับแนวทางการประเมิน          
ของส่วนกลาง  

๓.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกคน ทุกโรงเรียน ในสังกัดได้รับ           
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ผลประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการด าเนินงานพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าผลการประเมิน
ระดับประเทศ           

๔.  กิจกรรมตามโครงการ  
 1. ส ารวจข้อมูลจ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   
 2. จัดสนามสอบ และตรวจสอบข้อมูลนักเรียน 
 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะต่าง ๆ 
 ๔. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ 
 ๕. ด าเนินการประเมินการอ่านออก ป.๑ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 ๖. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
 7. ตรวจข้อเขียน บันทึกคะแนนผลการสอบและตรวจสอบความถูกต้อง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 8. ประกาศผลการประเมิน 
 ๙. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 

๖.  งบประมาณ     ได้รับ  ๗๔,๒๑๐  บาท   ใช้ไป  ๗๔,๒๑๐  บาท   คงเหลือ  -  บาท 
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๗.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ             
 ๗.๑  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกคน ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับ   
การประเมินการอ่านออกเขียนได้ 
 ๗.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้จริงตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสอดคล้องกับแนวทาง          
การประเมินของส่วนกลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒) ผลส าเร็จในการด าเนินงานตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และน าข้อมูลสารสนเทศที่ ได้ ไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้                    
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑              
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ          
สูงกว่าระดับประเทศและ ระดับ สพฐ. ทุกด้าน และเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาก็พบว่าสูงขึ้นร้อยละ ๓ 
ทุกด้าน 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพป.สป.๒ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนวลฉวี  คนเที่ยง  
ระยะเวลาการด าเนินการ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓     
      
๑. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาคือการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีความสามารถ และมีคุณธรรมเพ่ือน ามาเป็นเครื่องก ากับ 
การใช้ความรู้ และความสามารถให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
โดยรวม เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ตั้งแต่วัยเริ่มต้น จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น และใช้ภาษาไทย
ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเป็นการพัฒนาสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนประการหนึ่ง และ          
เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงของการศึกษาชาติต่อไป 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักทดสอบ 
ทางการศึกษา ได้รับมอบหมายให้ เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถ  
ด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งคณะผู้ด าเนินการสร้างเครื่องมือประเมิน ประกอบด้วย  
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์
การสอนภาษาไทยมากกว่า ๕ ปีขึ้นไป ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล โดยพิจารณากรอบแนวทาง         
ในการสร้างเครื่องมือจาก การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามระดับชั้น 
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ การวิเคราะห์ระดับพัฒนาการเรียนรู้           
ของนักเรียน และการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาและใช้กรอบค าศัพท์        
ในบัญชีค าพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นตัวชี้วัดผลส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จุดเน้นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันจะน าไปสู่
การก าหนดนโยบายการศึกษา การน าไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนได้              
อย่างตรงประเด็น  
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงจ าเป็นต้องจัดระบบ         
การบริหารจัดการให้รัดกุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท าโครงการการประเมินความสามารถ          
ด้านการอ่านของผู้ เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานประเมินของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรม และยังสอดคล้องกับแผน          
การประเมินของส่วนกลาง 
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๒. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือก าหนดแนวด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑           
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ให้เป็น
รูปธรรม สามารถปฏิบัติได้จริงตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสอดคล้องกับแนวทางการประเมิน         
ของส่วนกลาง  

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกคน ทุกโรงเรียน ในสังกัดได้รับ       
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าผลการประเมินระดับประเทศ 

๔. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกคน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 

๕. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) รายละเอียดการใช้งบประมาณ (จาก สพฐ. ๗๔,๒๑๐ บาท) 
กิจกรรมที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา
 ปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
กิจกรรมที่ ๒ ค่าใช้จ่ายส าหรับคณะกรรมการด าเนินการสอบวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  ๒.๑ ค่าพาหนะรับ-ส่ง แบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ ๗๑ สนามสอบๆ ละ ๔๐๐ บาท                    
        เป็นเงิน ๒๘,๔๐๐ บาท 
  ๒.๒ ค่าพาหนะคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ๑๗ คน ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐,๒๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๓ ค่าใช้จ่ายส าหรับคณะกรรมการตรวจและบันทึกคะแนนการสอบอ่านของนักเรียน ชั้น ป.๑   
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
  ๓.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๓๕ บาท ๖๕ คน เป็นเงิน ๔,๕๕๐ บาท  
  ๓.๒ ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ ๑๐๐ บาท ๖๕ คน เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท 
  ๓.๓ ค่าพาหนะเดินทางคณะกรรมการด าเนินการตรวจข้อสอบและบันทึกคะแนนสอบ ทั้งหมด ๖๕ คน 
        คนละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท 
  ๓.๔ ค่าวัสดุ เป็นเงิน ๕,๐๖๐ บาท 

๖. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 

๗. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ สพฐ. ๗๔,๒๑๐ บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      - บาท  
 รวม ๗๔,๒๑๐ บาท      
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๘. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จ านวน ๗๑ โรงเรียน  

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. โรงเรียนในสังกัดมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้                 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สามารถน าข้อมูลสารสนเทศ 
จากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ได้           
ไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนักเรียนในระดับชั้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๐. การติดตามประเมินผล  
 วิธีการ : ๑. การบริหารการจัดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้น ป.๑ ตามข้ันตอน 
   ๒. ตรวจข้อสอบและบันทึกผลในระบบ NT Access  
 เครื่องมือ : แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 ช่วงเวลา : ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓ 
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ภาพกิจกรรม 
 

 

 

คณะท างานการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

รับข้อสอบ RT และเก็บในห้องมั่นคง ณ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 
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 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  
2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดับประเทศ และสพฐ. ทุกด้าน 

 

 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมข้ึนจาก 
ปีการศึกษา 2561 ทุกด้าน 
 

 

    ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)        

ปีการศึกษา 2562  สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนวลฉวี  คนเที่ยง 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2562     
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่างของเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 2. เพ่ือให้โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน และน าผล 
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญ
ในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง  
 3. เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน 
และน าผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔ ,๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๒ ปีการศึกษา  
๒๕62 ทุกคนในทุกโรงเรียนซึ่งอยู่ในทุกสังกัด ได้รับการประเมินผลคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยข้อสอบ
มาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน 
  2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานของนักเรียนแต่ละคน 
น าไปคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของคะแนนสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕62 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1) ครู/โรงเรียนสามารถน าผลการประเมินโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุง กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียน       
ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง  
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และภาพรวม          
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้เป็นสารสนทศในการก ากับ ติดตาม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุง การจัดการเรียน
การสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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4.  กิจกรรมตามโครงการ  
 1. ร่วมประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ข้อสอบกลางและเขียนแผนการด าเนินงานของเขต 
 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการคณะต่าง ๆ รับผิดชอบการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง 
 3. ร่วมกับโรงเรียนก าหนดวันสอบ และจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบ 
 4. ด าเนินการประเมิน ก ากับ ติดตาม สนามสอบ 
 5. การประมวลผลและกรอกข้อมูลรายงานผล 
 6. รายงานผลการประเมินฯ โดยส่งผลการประเมินให้แก่ สทศ.สพฐ. 
 7. น าผลประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ   5 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563 

6.  งบประมาณ     ได้รับ  541,812  บาท   ใช้ไป  541,812  บาท   คงเหลือ  -  บาท 
 เงินงบประมาณ สพฐ. 407,480 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ 134,332 บาท  

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔ ,๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๒ ปีการศึกษา  
๒๕62 ทุกคนในทุกโรงเรียนซึ่งอยู่ในทุกสังกัด ได้รับการประเมินผลคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยข้อสอบ
มาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน   
  2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานของนักเรียนแต่ละคน 
น าไปคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของคะแนนสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕62 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  1) ครู/โรงเรียนสามารถน าผลการประเมินโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมาใช้ในการพัฒนา              
และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียน
ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง  
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียนและภาพรวม         
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้เป็นข้อมูลสารสนทศในการก ากับ ติดตาม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุง                 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2562     
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพป.สป.๒ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง  
ระยะเวลาการด าเนินการ 5 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563 
                      
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบใน
การสอบปลายปีของผู้เรียน ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น ข้อสอบมาตรฐานกลางจึงเปลี่ยนเป็น
ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียนที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งยัง
มีวัตถุประสงค์เดิม คือ เพ่ือการประเมินคุณภาพผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และใช้ประเมินนักเรียนทุกคนทุกโรงเรียนและทุกสังกัด โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด
สัดส่วนในการใช้ข้อสอบมาตรฐานเองตามความเหมาะสม 
 ส าหรับปีการศึกษา 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บริการข้อสอบ
มาตรฐานในการสอบปลายปี ในระดับชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยมีแนวทางการให้บริการ ดังนี้ 
 1. ส ารวจการเลือกใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของสถานศึกษาตามแนวทางการเลือกใช้ในประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้างต้นที่ก าหนดไว้ 3 แนวทาง คือ 1. ข้อสอบของสถานศึกษาเอง  
ที่เป็นข้อสอบวัดการคิดข้ันสูง 2. ข้อสอบของสถานศึกษาอื่นที่เป็นข้อสอบวัดการคิดข้ันสูง และ 3. ข้อสอบ          
ที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือด าเนินการประเมินด้วย
ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561 ทางลิงค์ https://goo.gl/forms/7pVu7uAylyRyMwHf1 
 2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการบริหาร
จัดการสอบให้แก่เขตพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการชี้แจง ประสานงาน ก ากับติดตาม พิมพ์ข้อสอบ กระดาษค าตอบ  
ตามข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ 
 3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยส านักทดสอบจะจัดส่งต้นฉบับแบบทดสอบ 
เฉลย และโปรแกรม Excel ส าหรับประมวลผลข้อมูลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยก าหนดช่วงเวลา ดังนี้ 
 - ระดับมัธยมศึกษา ภายในสัปดาห์แรกของเดือน มกราคม 2563 
 - ระดับประถมศึกษา ภายในสัปดาห์ที่สองของเดือน มกราคม 2563 
ส าหรับวันสอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดเองในช่วงการสอบปลายปี 
 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสุ่มกลุ่มตัวอย่างของสถานศึกษาที่ใช้ข้อสอบ          
ในการสอบปลายปี จ าแนกตามขนาดโรงเรียน หลังจากด าเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว เพ่ือประมวลผลต่อไป    
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จึงจ าเป็นต้องจัดระบบการบริหาร
จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ให้รัดกุม 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท าแผนการประเมินในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้
จริงเป็นรูปธรรม และยังสอดคล้องกับแผนการประเมินของส่วนกลางที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยข้อสอบมาตรฐาน 
 

https://goo.gl/forms/7pVu7uAylyRyMwHf1
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2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่างของเครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ๒. เพ่ือให้โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน และน าผล
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญ
ในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 
 ๓. เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรในการประเมิน 
และน าผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔ ,๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๒ ปีการศึกษา  
๒๕62 ทุกคนในทุกโรงเรียนซึ่งอยู่ในทุกสังกัด ได้รับการประเมินผลคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยข้อสอบ
มาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน 
  2) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานของนักเรียนแต่ละคน 
น าไปคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของคะแนนสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕62 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1) ครู/โรงเรียนสามารถน าผลการประเมินโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมาใช้ในการพัฒนา            
และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียน
ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง  
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และภาพรวม             
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้เป็นสารสนทศในการก ากับ ติดตาม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุง การจัดการเรียน
การสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4 และ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 
2562 ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 
5. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 จัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษค าตอบ เป็นเงิน 541,446 บาท 
1.1 เงินงบประมาณ 407,115  บาท รายละเอียด ดังนี้ 
 ชั้น ป.2  จ านวน 4,159 ชุด ๆ ละ 30 บาท = 124,770 บาท 
 ชั้น ป.4  จ านวน 3,939 ชุด ๆ ละ 30 บาท = 118,170 บาท 
 ชั้น ป.5  จ านวน 3,993 ชุด ๆ ละ 30 บาท = 119,790 บาท 
 ชั้น ม.1  จ านวน    628 ชุด ๆ ละ 33 บาท =   20,724 บาท 
 ชั้น ม.2  จ านวน    717 ชุด ๆ ละ 33 บาท =   23,661 บาท 
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1.2 เงินนอกงบประมาณ 134,331 บาท ดังนี้ 
 ชั้น ป.2  จ านวน 1,409 ชุด ๆ ละ 30 บาท = 42,270 บาท 
 ชั้น ป.4  จ านวน 1,303 ชุด ๆ ละ 30 บาท = 39,090 บาท 
 ชั้น ป.5  จ านวน 1,329 ชุด ๆ ละ 30 บาท = 39,870 บาท 
 ชั้น ม.1  จ านวน    168 ชุด ๆ ละ 33 บาท =   5,544 บาท 
 ชั้น ม.2  จ านวน    229 ชุด ๆ ละ 33 บาท =   7,557 บาท 
กิจกรรมที่ 2 ส่งผลการประเมินรายบุคคล รายโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างให้ ส านักทดสอบ สพฐ.                  
 ค่าวัสดุในการด าเนินงาน  366 บาท 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 5 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563 

7. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ สพฐ. 407,480 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ 134,332 บาท  
 รวม 541,812 บาท      

8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จ านวน 71 โรงเรียน  
โรงเรียนสังกัด สช. จ านวน 9 โรงเรียน สังกัด สถ.จ านวน 1 โรงเรียน สังกัด สกอ. จ านวน 1 โรงเรียน และ
สังกัด อปท. จ านวน 1 โรงเรียน 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. โรงเรียนในสังกัดมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้          
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และภาพรวมของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ใช้เป็นสารสนทศในการก ากับ ติดตาม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน          
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

10. การติดตามประเมินผล  
 วิธีการ : 1. การจัดสอบปลายปีของผู้เรียนชั้น ป.2, 4, 5 ม.1 และ 2 
   2. ประมวลผลและสรุปผลการทดสอบคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของคะแนนสอบปลาย 
      ปีการศึกษา ๒๕62  
 เครื่องมือ : แบบทดสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียนชั้น ป.2, 4, 5 ม.1 และ 2
 ช่วงเวลา : 5 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563 
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จัดเตรียมข้อสอบมาตรฐานปลายปีการศึกษา 2562 ส่งให้โรงเรียนน าไปด าเนินการจัดสอบ 
แล้วรวบรวมส่งตรวจและประมวลผลการสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคณุภาพผู้เรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1, ม.2 สพป.สมทุรปราการ เขต 2 

ด้วยข้อสอบมาตรฐานปลายปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวฤทัยรัตน์  บุญมา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ นิเทศ ติดตามการด าเนินงานด้านวิทยาการค านวณ การจัดการศึกษาทางไกล และภาวะโภชนาการ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานด้านวิทยาการค านวณ การจัดการศึกษาทางไกล และ
ภาวะโภชนาการ การปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (covid -๑๙) โรงเรียนในสังกัด 
 ๒. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนะน าข้อมูล และนิเทศติดตามให้การช่วยเหลือ ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาด้านวิทยาการค านวณ การจัดการศึกษาทางไกล และภาวะโภชนาการในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนในสังกัด 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร  Coding for Teacher (C๔T)  กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ในสังกัดสพป.สป.๒ ในกลุ่มโรงเรียนดีประจ าต าบล ๑๓ โรงเรียน จ านวนครู 64 คน  
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ๑) ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Coding for Teacher (C๔T) ได้รับการนิ เทศติดตาม              
สร้างความรู้ ความเข้าใจ การให้ค าแนะน าข้อมูล การช่วยเหลือจากศึกษานิเทศก์ ในการด าเนินงาน            
ด้านวิทยาการค านวณ การจัดการศึกษาทางไกล และภาวะโภชนาการ การปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัด               
การเรียนรู้ รวมถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)  
 ๒) ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Coding for Teacher (C๔T) สามารถน าความรู้ เรื่อง
วิทยาการค านวณสู่การปฏิบัติในห้องเรียนได้ 
 ๓) โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ การจัดการศึกษา
ทางไกล และภาวะโภชนาการ การปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมาตรการในการป้องกัน           
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ให้นักเรียนได้ตามบริบทของโรงเรียน 
 ๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และโรงเรียนได้ข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ 
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4.  กิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมศึกษานิเทศก์ วางแผนการการด าเนินงานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
 สมุทรปราการ เขต ๒ วางแผนร่วมกับคณะท างาน ศึกษานิเทศก์ ในการด าเนินการอบรม  
ด าเนินการเดือน ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
- ค่าอาหารว่าง จ านวน ๑๔ คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน    ๙๘๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๔ คน x 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน ๑,๔00 บาท 
 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒,๓๘๐ บาท 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศก ากับติดตามการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร  
 Coding for Teacher (C๔T) 
ด าเนินการระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  
- ค่าพาหนะในการเดินทาง จ านวน ๑๒ โรงเรียน x 1๒ คน x ๖๓๕ บาท เป็นเงิน ๗,๖๒0 บาท 
 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน   ๗,๖๒0 บาท 
กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลการนิเทศติดตาม      
 เป็นเงิน     - บาท  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น เป็นเงิน ๑๐,๐๐0 บาท 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ   ๑๐ สิงหาคม 2563 – ๓๐ กนัยายน 2563 

6.  งบประมาณ     ได้รับ  ๑๐,๐๐๐  บาท   ใช้ไป  ๕,๙๓๐  บาท   คงเหลือ  ๔,๐๗๐  บาท 

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ 
  ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร  Coding for Teacher (C๔T)  กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ในสังกัดสพป.สป.๒ ในกลุ่มโรงเรียนดีประจ าต าบล ๑๓ โรงเรียน จ านวนครู 64 คน  
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  ๑) ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Coding for Teacher (C๔T) ได้รับการนิ เทศติดตาม              
สร้างความรู้ ความเข้าใจ การให้ค าแนะน าข้อมูล การช่ วยเหลือจากศึกษานิเทศก์ ในการด าเนินงาน            
ด้านวิทยาการค านวณ การจัดการศึกษาทางไกล และภาวะโภชนาการ การปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัด               
การเรียนรู้ รวมถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)  
 ๒) ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Coding for Teacher (C๔T) สามารถน าความรู้ เรื่อง
วิทยาการค านวณสู่การปฏิบัติในห้องเรียนได้ 
 ๓) โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ การจัดการศึกษา
ทางไกล และภาวะโภชนาการ การปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมาตรการในการป้องกั น          
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ให้นักเรียนได้ตามบริบทของโรงเรียน 
 ๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และโรงเรียนได้ข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 
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10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  เอกสารเครื่องมือการนิเทศวิทยาการค านวณ C4T 
 

******************************* 
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โครงการ  นิเทศ ติดตามการด าเนินงานด้านวิทยาการค านวณ การจัดการศึกษาทางไกล  
 และภาวะโภชนาการ 
สนองนโยบาย สพฐ. ที ่๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์     
สนองนโยบาย สพป.สป.๒ ที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฤทัยรัตน์  บุญมา  
ระยะเวลาการด าเนินการ ๑๐ สิงหาคม 2563 – ๓๐ กันยายน 2563  
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ มอบนโยบายการปฏิรูป
การศึกษายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความส าคัญ               
กับการส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์
หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู Coding for Teacher (C๔T) โดยประชาสัมพันธ์
แก่ครูที่สนใจ และครูในโรงเรียนดีประจ าต าบลส่งรายชื่อเข้าร่ วมโครงการ ในการเข้ารับการอบรม              
เพ่ือเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ิมศักยภาพและนวัตกรรมที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศ โดยในการนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยังได้จัดอบรมหลักสูตรการให้ค าปรึกษา
การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับศึกษานิเทศก์ Coding Mentor (CM) ในการด าเนินการนิเทศก ากับ
ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ของครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Coding for Teacher (C๔T) และ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ส่งผลให้สถานศึกษา 
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการจัดการเรียนรู้ และมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ            
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ในสถานศึกษา  
 เพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงได้
จัดท าโครงการนิ เทศก ากับติดตามการด าเนินงานด้านวิทยาการค านวณ การจัดการศึกษาทางไกล  
และภาวะโภชนาการ เพ่ือด าเนินการนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินการของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และสุขภาวะของผู้ เรียน การปรับตัว  
ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) และการก าหนด
แนวทางหรือมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส สร้างความเข้าใจ แนะน าข้อมูล และให้การ
ช่วยเหลือครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด ในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณในสถานศึกษา ในสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ  
 ๑. เพ่ือนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานด้านวิทยาการค านวณ การจัดการศึกษาทางไกลและ
ภาวะโภชนาการ การปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) โรงเรียนในสังกัด 
 ๒.  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนะน าข้อมูล และนิเทศติดตามให้การช่วยเหลือ ขับเคลื่อน           
การจัดการศึกษาด้านวิทยาการค านวณ การจัดการศึกษาทางไกล และภาวะโภชนาการในส ถานการณ์             
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนในสังกัด  

3. เป้าหมายโครงการ  
 3.1  เชิงปริมาณ 
  ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Coding for Teacher (C๔T) กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ในสังกัดสพป.สป.๒ ในกลุ่มโรงเรียนดีประจ าต าบล ๑๓ โรงเรียน จ านวนครู 64 คน  
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ๑) ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Coding for Teacher (C๔T) ได้รับการนิ เทศติดตาม    
สร้างความรู้ ความเข้าใจ การให้ค าแนะน าข้อมูล การช่วยเหลือจากศึกษานิเทศก์ ในการด าเนินงาน           
ด้านวิทยาการค านวณ การจัดการศึกษาทางไกล และภาวะโภชนาการ การปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัด            
การเรียนรู้ รวมถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)  
  ๒) ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Coding for Teacher (C๔T) สามารถน าความรู้เรื่อง
วิทยาการค านวณสู่การปฏิบัติในห้องเรียนได้ 
  ๓) โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ การจัดการศึกษา
ทางไกล และภาวะโภชนาการ การปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมาตรการในการป้องกัน             
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) ให้นักเรียนได้ตามบริบทของโรงเรียน 
  ๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และโรงเรียนได้ข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ  

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต ๒  ที่เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู Coding for Teacher (C๔T) ในกลุ่ม
โรงเรียนดีประจ าต าบล จ านวน ๑๓ โรงเรียน จ านวนครู 64 คน 
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5. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดประชุมศึกษานิเทศก์ วางแผนการการ

ด าเนินงานนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน
วิทยาการค านวณ ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร  
Coding for Teacher (C๔T) สังกัดส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
เขต ๒  

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม 
นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา 
นางสาวสิริพร เมฆสุวรรณ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

2. กิจกรรมที่ 2  นิเทศ ติดตามการการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการค านวณ ครูผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตร  Coding for Teacher (C๔T) 
 

๑๔ – ๑๘ กันยายน 
๒๕๖๓ 

นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม 
นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา 
นางสาวสิริพร เมฆสุวรรณ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

3. กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลการนิเทศติดตาม ๒๑ – ๒๕ กันยายน 
๒๕๖๓ 

นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม 
นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา 
นางสาวสิริพร เมฆสุวรรณ 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

งบประมาณที่ใช้  
 เงินงบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ)  รายละเอียดดังนี้  
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมศึกษานิเทศก์ วางแผนการการด าเนินงานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สมุทรปราการ เขต ๒ วางแผนร่วมกับคณะท างาน ศึกษานิเทศก์ ในการด าเนินการอบรม  
ด าเนินการเดือน ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
- ค่าอาหารว่าง จ านวน ๑๔ คน x 2 มื้อ x มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน      ๙๘๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๔ คน x 1 มื้อ ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน   ๑,๔00 บาท 
 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน   ๒,๓๘๐ บาท 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศก ากับติดตามการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร  
 Coding for Teacher (C๔T) 
ด าเนินการระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  
- ค่าพาหนะในการเดินทาง จ านวน ๑๒ โรงเรียน x 1๒ คน x ๖๓๕ บาท เป็นเงิน ๗,๖๒0 บาท 
 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน   ๗,๖๒0 บาท 
กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลการนิเทศติดตาม      
 เป็นเงิน     - บาท  
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น เป็นเงิน ๑๐,๐๐0 บาท 
ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 ๑๐ สิงหาคม 2563 – ๓๐ กนัยายน 2563 



298 
 

7. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัด สพป.สป.๒ ห้องประชุม ชั้น ๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๒ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Coding for Teacher (C๔T) ได้รับการนิเทศติดตาม มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณแก่ผู้เรียนได้ 
 ๒. ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Coding for Teacher (C๔T) สามารถน าความรู้เรื่องวิทยาการ
ค านวณสู่การปฏิบัติในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในการเรียนรู้
ด้านวิทยาการค านวณ 
 ๓. โรงเรียนได้รับการนิเทศแนะน าการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ สามารถขับเคลื่อน          
การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ การจัดการศึกษาทางไกล และภาวะโภชนาการ การปรับเปลี่ยนวิธีการ
ในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)   
ให้นักเรียนได้ตามบริบทของโรงเรียน 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และโรงเรียนได้ข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค านวณ ขยายผลต่อโรงเรียนในสังกัด 

10. การติดตามประเมินผล  
 วิธีการ : 1. ประชุม ชี้แจง 
   ๒. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ 
 เครื่องมือ : แบบนิเทศ การจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ 
 ช่วงเวลา : ๑๐ สิงหาคม 256๓ – ๓๐ กนัยายน 2563 
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ภาพด าเนินงาน โครงการ นิเทศ ติดตามการด าเนินงานดา้นวิทยาการค านวณ  

การจัดการศึกษาทางไกล  และภาวะโภชนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมศึกษานิเทศก์ วางแผนการการด าเนินงานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ วางแผนร่วมกับคณะท างาน ศึกษานิเทศก์  

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน  ๒๕๖๓   ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ 
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การนิเทศก ากับติดตามการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ ครูผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร   
Coding for Teacher (C๔T) 

  ด าเนินการระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

นิเทศก ากับติดตามการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ ค านวณฯ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 
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นิเทศก ากับติดตามการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ ค านวณฯ 
อนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิฑูรย์  ชั่งโต / นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. น าผลงานด้านการด าเนินการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียน  
 2. เพ่ือสร้างเวทีให้โรงเรียนน ากิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ที่ประสบผลส าเร็จมาแสดงผลงาน 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  รุ่น 1 และ รุ่น 2 รว่มจัดนิทรรศการและเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงานลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จ านวน  8  โรงเรียน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 น าผล 
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และพัฒนานักเรียน 
ตามศักยภาพ 

4.  กิจกรรมตามโครงการ  
 กิจกรรมที่ 1 จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการด าเนินงานลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ในระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่  8  สิงหาคม  2563 
 สถานที่  หอประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 

6.  งบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับ 42,300 บาท 
 งบประมาณท่ีใช้ไป     42,300 บาท 
 งบประมาณคงเหลือ        - บาท                                      
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7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
  จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 150 คน 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  1) โรงเรียนที่ด าเนินการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ปีการศึกษา 2563 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่หลากหลาย 
  2) โรงเรียนเข้าร่วมโรงเรียน มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพประกอบ 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ผลส าเร็จของงาน/โล่/รางวัล 
 

******************************* 
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โครงการ การจัดการศึกษา Active Learning       
สนองนโยบายสพฐ. ข้อ ๓ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นกลยุทธ์ สพป.สป.๒ การจัดการศึกษาเพ่ือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิฑูรย์  ชั่งโต / นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน - กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบาย “การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เป็นแนวทาง
ด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุข  
โดยก าหนดกิจกรรมเสริมทักษะที่เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ตามแนวคิด “สอนน้อย แต่เรียนรู้มาก : Teach 
Less Learn More” เช่น การท าการบ้านในโรงเรียน การเรียนกับเพ่ือนที่เก่งกว่า การช่วยสอนเสริมเด็กที่เรียน
ไม่ทัน การจัดกิจกรรมดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น หลักการ “ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้” ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 
๔ รูปแบบ ได้แก่ ๑. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ที่เน้นให้นักเรียนท ากิจกรรมนอกห้องเรียน ๒. กิจกรรมเสรี              
ให้โรงเรียนจัดตามความเหมาะสมและความพร้อม ๓. กิจกรรมสอนอาชีพ ๔. กิจกรรมสอนเสริมวิชาการ            
ซึ่งไม่ใช่การติวนักเรียน แต่เป็นการดูแลนักเรียนที่มีปัญหาเรียนอ่อน หรือสอนการบ้านส าหรับในส่วนของ          
การเรียนการสอนในช่วงเช้าจะเน้นไปในเชิงวิชาการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงจะขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” สู่การปฏิบัติในโรงเรียนน าร่อง โรงเรียนร้อยละ ๕๐ และขยายผล           
สู่โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การขับเคลื่อนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ได้จัดท า
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เพ่ือน ากิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการแล้ว  
ประสบความส าเร็จ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้โรงเรียนในสังกัดน าไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้             
ในช่วงเวลา ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ของตนเองต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. น าผลงานด้านการด าเนินการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียน  
 ๒. นิเทศติดตามการด าเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

๓. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  ๑) โรงเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  รุ่น ๑ และ รุ่น ๒ ร่วมน าเสนอและเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
  ๒) นิเทศติดตามโรงเรียนด าเนินการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ๗๑ โรงเรียน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ๑) นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
  ๒) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) โรงเรียนในสังกัดน าผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรม 
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ 
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4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

5. กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพส่งเสริมการจัด
การศึกษา Active Learning การจัดการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
คณะศึกษานิเทศก์ 

 

๒. แต่งตั้งคณะท างานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 

มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
คณะศึกษานิเทศก์ 

 

๓. กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะท างานเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
Active Learning ลดเวลาเรียน – เพ่ิมเวลารู้ 
ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
คณะศึกษานิเทศก์ 

 

4. กิจกรรมที่ ๒ ประชุมน าเสนอเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
Active Learning ลดเวลาเรียน ผลงาน 
ยอดเยี่ยม โรงเรียนต้นแบบ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
คณะศึกษานิเทศก์ 

 

๕. กิจกรรมที่ ๓ จัดท าเอกสารแนวทางการจัด
Active Learning 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
คณะศึกษานิเทศก์ 

 

6. กิจกรรมที่ ๔ นิเทศติดตามโรงเรียนส่งเสริม 
การจัดการศึกษา Active Learning “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้” 

กรกฎาคม - สิงหาคม 
๒๕๖๓ 

นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
คณะศึกษานิเทศก์ 

 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการ
จัดการศึกษา Active Learning 
 

กันยายน  ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
คณะศึกษานิเทศก์ 

 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  ๕๕,๐๐๐  บาท 
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะท างานเผยแพร่ผลการด าเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษา Active Learning  
                 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  ๓๐ บาท / ๓๐ คน / ๒ มื้อ เป็นเงิน    ๒,๑๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  ๑๐๐ บาท / ๓๐ คน / ๑ มื้อ เป็นเงิน    ๓,๐๐๐ บาท 
- ค่าพาหนะ  ๔๐๐ บาท / ๑๐ คน เป็นเงิน    ๔,๐๐๐ บาท   
  รวมเป็นเงิน    ๙,๑๐๐ บาท 
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กิจกรรมที่ ๒ ประชุมน าเสนอเผยแพร่ผลการด าเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษา Active Learning  
                 ผลงานยอดเยี่ยม โรงเรียนต้นแบบ 
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  ๓๐ บาท / ๓๐ คน / ๒ มื้อ เป็นเงิน    ๒,๑๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  ๑๐๐ บาท / ๓๐ คน / ๑ มื้อ เป็นเงิน    ๓,๐๐๐ บาท 
- ค่าพาหนะ  ๔๐๐ บาท / ๑๐ คน เป็นเงิน    ๔,๐๐๐ บาท 
- ค่าวิทยากร  ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน    ๓,๖๐๐ บาท  
  รวมเป็นเงิน  ๑๒,๗๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ ๓ จัดท าเอกสารแนวทางการจัด Active Learning เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท                                 
กิจกรรมที่ ๔ นิเทศติดตามโรงเรียนด าเนินการ “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐ บาท 

            ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
- ค่าวัสดุฯ งบประมาณ เป็นเงิน  ๑๓,๒๐๐ บาท 
  รวมเป็นเงิน  ๕๕,๐๐๐ บาท 
6. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
 ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

7. สถานที่/พื้นที่ด าเนนิการ 
 สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ / โรงเรียนต้นแบบ / โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนมีความสุขที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน และร่วมกิจกรรม
นอกห้องเรียน 
 ๒. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะต่างๆ ให้กับนักเรียน 
ตามความสนใจและความสามารถ 
 ๓. โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบายจัดการเรียนการสอน ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. การติดตามประเมินผล 
 วิธีการ : การสังเกต การนิเทศและประเมินผล 
 เครื่องมือ : แบบสังเกต แบบนิเทศ แบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 ช่วงเวลา : พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓ 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิฑูรย์  ชั่งโต / นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนได้ตามช่วงวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการท าสื่อเพ่ือน าไปจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย  

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  อบรมปฏิบัติการเทคนิคการสอนอ่านเขียนและการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านการเขียน  
ให้แก่ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 12 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถน าเทคนิคการจัดการเรียนการสอน 
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่านการเขียน  
  2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ ทุกคน 
  3) ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ทุกคนมีสื่อการจัดการเรียนการสอน 

4.  กิจกรรมตามโครงการ 
 กิจกรรมที่ 1 อบรมครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านการเขียน 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่  19 - 20  มิถุนายน  2563 
 สถานที่  ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

6.  งบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับ 23,300 บาท 
 งบประมาณท่ีใช้ไป 23,300 บาท 
 งบประมาณคงเหลือ         - บาท   
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7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ 
 7.1  เชิงปริมาณ 
  ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 12 คน 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  1) ครูผู้สอนภาษาไทย  ป.1 ได้รับสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย มีความรู้ความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยพัฒนาการอ่านการเขียนแก่นักเรียน  
  2) นักเรียน ชั้น ป.1 และ ป.4 ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทยอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพประกอบ 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ผลส าเร็จของงาน/โล่/รางวัล 
 

******************************* 
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โครงการ ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์ สพป.สป.๒ ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิฑูรย์  ชั่งโต / นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน - กันยายน ๒๕๖๓ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การอ่านการเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่ส าคัญและจ าเป็นมากในการด ารงชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน 
ยิ่งมากกว่าทุกสมัยที่ผ่านมา เพราะวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว           
จนสภาพของสังคมได้กลายเป็นสังคมข่าวสาร ดังนั้น ทุกคนจ าเป็นต้องมีทักษะการอ่านและการเขียนส าหรับ
การเรียนในชั้นประถมศึกษานั้น การอ่านและการเขียนภาษาไทยเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเรียนรู้  เพราะ      
การเรียนวิชาต่างๆ ทุกระดับต้องอาศัยความสามารถทางการอ่านการเขียนทั้งสิ้น ซึ่งมีผลให้ทักษะด้านการฟัง
การพูดดีขึ้น ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอ่ืนๆ ดีตามไปด้วย แม้ว่าการอ่านและการเขียนภาษาไทย        
มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาดังกล่าว  แต่ในทางปฏิบัติการอ่านและ   
การเขียนภาษาไทยของนักเรียนมีปัญหาหลายประการ เช่น นักเรียนไม่รู้จักสระ ไม่สามารถประสมค า และ       
ไม่สามารถสะกดค าได้ นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒       
ได้ส ารวจข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนที่มี
ทักษะการอ่าน ในระดับปรับปรุง (๒๐๑ คน) คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๙ และขาดทักษะการเขียน (๕๓๕ คน)              
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๕ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนให้ส าเร็จผล โดย                 
วางพ้ืนฐานด้านการอ่านการเขียนที่ส าคัญให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง              
ในการพัฒนาการอ่านการเขียน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ จึงจัดท าโครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัยขึ้น  เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนานักเรียน  
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนให้ลดน้อยลง เพ่ือให้นักเรียนสามารถ            
อ่านออก เขียนได้ และสามารถน าไปในชีวิตประจ าวันและการศึกษาหาความรู้ในอนาคตต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนานักเรียนอ่านออกเขียนได้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 ๒. เพ่ือน านวัตกรรมการอ่านการเขียนมาใช้ในการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  คณะท างาน /ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  รวมจ านวน ๓๐  คน 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑) สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ น านวัตกรรมการจัดท าสื่อตัวอย่าง การอ่านการเขียน  
ให้ครูผู้สอนน าไปพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่านการเขียนได้ถูกต้อง 
  ๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  มีผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ทุกคน 

๔. ระยะเวลาด าเนินการ 
 มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๓ 



312 
 
๕.  กิจกรรมและการด าเนินการ  

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 

จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนอ่านออกเขียนได้
ตามช่วงวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 

๒. แต่งตั้งคณะท างานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
อ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
คณะท างาน 

๓. กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะท างานฯ จ านวน ๓๐ คน มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
และคณะท างาน 
ที่ได้รับแต่งตั้ง 

๔. กิจกรรมที่ ๒ จัดท าสื่อตัวอย่างฯ จ านวน ๑๒ คน  มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
และคณะท างาน 
ที่ได้รับแต่งตั้ง 

๕. ประเมินผลโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวิฑูรย์  ชั่งโต 
นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 

๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท 
 กิจกรรมที่ ๑ ประชุมคณะท างานฯ จ านวน ๓๐ คน 
 - ค่าอาหารกลางวัน ๓๐ คน / ๑ มื้อ / ๑๐๐ บาท เป็นเงิน    ๓,๐๐๐ บาท 
 - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ๓๐ คน / ๒ มื้อ / ๓๕ บาท / ๑ วัน เป็นเงิน    ๒,๑๐๐ บาท 
 - ค่าพาหนะ ๑ วัน เป็นเงิน    ๔,๐๐๐ บาท 
  รวมเป็น  ๙,๑๐๐  บาท 
 กิจกรรมที่ ๒ จัดท าสื่อตัวอย่างฯ จ านวน ๒๕ คน 
 - ค่าอาหารกลางวัน ๒๕ คน / ๒ มื้อ / ๑๐๐ บาท เป็นเงิน    ๕,๐๐๐ บาท 
 - ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ๒๕ คน / ๔ มื้อ / ๓๕ บาท / ๒ วัน เป็นเงิน    ๓,๕๐๐ บาท 
 - ค่าพาหนะ ๒ วัน เป็นเงิน    ๔,๐๐๐ บาท 
                               รวมเป็นเงิน  ๑๒,๕๐๐  บาท 
 กิจกรรมที ่๓ จัดซื้อสื่อวัสดุงบประมาณ เป็นเงิน  ๑๓,๔๐๐ บาท 

      รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๓๕,๐๐๐  บาท 
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๗. การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
- นักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่านอยู่ในระดับปรับปรุง 

ได้รับการพัฒนาอ่านออกเขียนได้ โดยใช้นวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

 
- ประเมินผลงาน 
- ประเมิน  
 

 
- แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
- แบบประเมิน 
 

ผลลัพธ์ 
- นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และครูสามารถ

น านวัตกรรมสื่อไปใช้พัฒนาแก้ไขปัญหาการอ่าน 
การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- สอบถาม 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ขับเคลื่อนพัฒนานักเรียน 
อ่านออกเขียนได้ทุกคน 
 ๒. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาไทยเต็มตามศักยภาพ  และมีทักษะพ้ืนฐาน 
ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพเยาวนิตย์  โรจน์นุกูลวณิช  และนางสาวสคณิศร  เลาหภารากร 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
๑.  ชื่อโครงการ  การสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2563   

๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริม พัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยการสร้างสื่อและทักษะการเรียนรู้            
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการขยะ 

๓.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  
  1) ครูโรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างสื่อ           
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
  2) ครูโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 16 โรงเรียนได้รับการพัฒนา จ านวน 32 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างสื่อเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ 
การผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

๔.  กิจกรรมตามโครงการ 
 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูในการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์              
COVID-19 ด้านสิ่งแวดล้อม 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   มิถุนายน  2563  ถึง 30 กันยายน 2563  (1-2 สิงหาคม 2563) 

๖.  งบประมาณ    
 ได้รับงบประมาณจากสพฐ. จ านวน 15,๐๐๐ บาท  
 รวมกับงบพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   7,500 บาท  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท  
 ใช้ไป 22,500 บาท  
 คงเหลือ      -       บาท 
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๗.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 ๗.๑  เชิงปริมาณ 
  ครูผู้เข้ารับการอบรมทุกคนมีสื่อการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับการก าจัดขยะ 
การผลิต การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประกอบแผนจัดการเรียนรู้ 
 ๗.๒  เชิงคุณภาพ 
   ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืนลดใช้พลังงาน จัดการขยะ น้ าเสีย ลดใช้สารเคมีให้เป็นวิถีชีวิตตามหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์ประกอบแผนจัดการเรียนรู้และสามารถ            
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ได้ 

8.  ปญัหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ   
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสรา้งนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
 2. ส่งเสริมการนิเทศ Online 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพประกอบกิจกรรมโครงการ 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ การสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ปี 2563   
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่ 5 การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
สนองนโยบาย สพป.สป.2 ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง         
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพเยาวนิตย์  โรจน์นุกูลวณิช  และนางสาวสคณิศร  เลาหภารากร 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน - กันยายน ๒๕๖๓ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกปัจจุบัน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change) 
สภาวะโลกร้อน (Global Warming) และปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ส่งผลกระทบต่อ 
ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ ระบบนิเวศของโลก ประกอบกับการกระท าต่างๆ ของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดปัญหา 
เช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การตัดไม้ท าลายป่า  และการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ท าให้โลกร้อนมากขึ้นประเทศไทยได้ลงนามร่วมกับภาคีสมาชิกในการรับรองฉันทามติเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติโดยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในสภาพปัจจุบันการรับรู้ในด้านการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในเรื่องการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยังเป็นปัญหาที่ทุกคนยากท่ีจะเข้าใจได้ถูกต้อง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้
การขับเคลื่อนล่าช้า ดังนั้นการให้การศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักต่อการด าเนินกิจกรรม
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะสามารถบรรเทาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลดมลพิษ  
ขยะมูลฝอยด้วยวิธีการที่ถูกต้องและพัฒนาน าไปใช้ประโยชน์ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพันธกิจหลักในการสร้างประชากรหรือคนที่มี
คุณภาพจากการศึกษาให้กับสังคมจากรุ่นสู่รุ่น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโต
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือเน้นและให้ความส าคัญในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างจิตส านึก 
อย่างต่อเนื่องและส่งเสริม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคให้ค านึงถึงทรัพยากร
เพ่ือคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพและจิตสาธารณะสู่ที่บ้ านและชุมชน จึงมีความส าคัญยิ่ ง                 
ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขับเคลื่อนแผน นโยบายและยุทธศาสตร์เป็นแนวทางให้ประสบ
ความส าเร็จ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้จัดท าโครงการการสร้างจิตส านึกและความรู้
ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2563                                                                                                                                                  

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริม พัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างสื่อและทักษะการเรียนรู้         
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการขยะ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  
  1) ครูโรงเรียนในสังกัด จ านวน 103 คน ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน          
โดยการสร้างสื่อและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
  2) ครูโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 16 โรงเรียนได้รับการพัฒนา จ านวน 32 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสร้างสื่อเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ 
การผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

4. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 71 โรง (ครูโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงละ 2 คน/16 โรง) 
รวมครู จ านวน 103 คน 

5. ตัวชีว้ัดเป้าหมายโครงการ 
 1. ร้อยละ 100 ครูที่เข้ารับการอบรมมีสื่อการสอนออนไลน์ 
 2. ร้อยละ 70 โรงเรียนมีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

6. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity)  

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณจากสพฐ.  
 1. โครงการการสร้างจิตส านึกฯ  จ านวน  15,000 บาท 
 2. บูรณาการงบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (ด้านพัฒนาครู ปี 2563)  
จ านวน 7,500 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  22,500 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 

2 
3 
 

4 

กิจกรรม การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูในการสร้างสื่อ
มัลติมีเดียแบบออนไลน์  
- วางแผนจัดท าโครงการ  
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ก าหนดจัดอบรม 
กิจกรรม คัดเลือกคลิป VDO สื่อการเรียนของครู 
กิจกรรม นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของโรงเรียนในสังกัด 
สรุปผลโครงการ 

 
 
 
 
 
1-2 ส.ค.63 
ส.ค.63 
ส.ค.-ก.ย.63 
 
ก.ย.63 

นางพเยาวนิตย์ 
โรจน์นุกูลวณิช 
และนางสาวคณิศร 
เลาหภารากร 



320 
 

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 มิถุนายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 

8. งบประมาณ 
 งบประมาณด าเนินการจากสพฐ. จ านวน 22,500 บาท(สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

9. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
 2. โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ เป็นสถานที่อบรม 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ครูสามารถพัฒนาสื่อออนไลน์รวมทั้งใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

11. การติดตามประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
    ครูมีสื่อสื่อออนไลน์รวมทั้ง          
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน           
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 

 
- การนิเทศ ติดตามผล 
 
 

 
- แบบการนิเทศ ติดตามผล 
 

ผลลัพธ์ 
   นักเรียนมีพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

 
- การนิเทศ ติดตามผล 
 

 
- แบบการนิเทศ ติดตามผล 
 

 ช่วงเวลา : มิถุนายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 

 

 

 

กิจกรรม งบประมาณ 

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูในการสร้างสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์ ค่าใช้จ่าย ดังนี้                    

           - ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท/100 คน/1 มื้อ) 10,000 

           - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท/100 คน/2 มื้อ)   7,000 

           - ค่าตอบแทนวิทยาการ 1 คน 3,600 

           - ค่าพาหนะคณะท างานและทีมวิทยากร(300 บาท/6 คน ) 1,800  

     หมายเหตุ ถั่วจ่ายทุกรายการ                                       รวม                        22,400 
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ภาพประกอบ 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวประไพวรรณ  ธีระพงษ์วัฒนา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563    

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการตามนโยบายด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา  
 2. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา             
ยาเสพติด  
 3. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างภูมิคุ้มกัน เสริมทักษะชีวิต และสร้างเจตคติ
ป้องกันยาเสพติด 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข และขับเคลื่อนการด าเนินงานการป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา 
 5. เพ่ือให้สถานศึกษาสร้างกลไกการบริหารจัดการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด          
ในสถานศึกษา 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ  
 3.1  เชิงปริมาณ   
  สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  71  โรงเรียน 
 3.2  เชิงคุณภาพ   
  นักเรียนในสังกัดมีทักษะชีวิตและไม่มีที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด   

4.  กิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563     
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 71 โรงเรียน  เพ่ือแจ้งนโยบายการด าเนินการ 
 ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี งบประมาณ 2563 และ                
 มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับเงินและระดับทอง 
 ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข                                                                                         
 - จัดท ากรอบเกียรติบัตร จ านวน  15 อัน ๆ ละ  90 บาท เป็นเงิน   1,350  บาท 

กิจกรรมที ่2 การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563   
 - จัดสรรค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน 14 โรงเรียน ๆ ละ  7,000 บาท  
  เป็นเงิน  98,000  บาท 

กิจกรรมที่ 3 ก ากับติดตามผลการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข               
 - การรายงานผ่านระบบ Nispa  ระบบ Catas  และอ่ืน ๆ  เป็นเงิน    5,650  บาท 
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5.  ระยะเวลาด าเนินการ   มกราคม  - กันยายน  2563 

6.  งบประมาณ     ได้รับ  105,000.-  บาท   ใช้ไป  105,000.-  บาท   คงเหลือ  -  บาท 

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ  
  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาด าเนินการตามนโยบายและด าเนินการโครงการสถานศึกษา           
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
 7.2  เชิงคุณภาพ  
  ร้อยละ 90  ของผู้เรียนมีทักษะชีวิตและมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด
และแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  -    

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
สนองนโยบาย สพฐ. ที ่1 ด้านจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
สนองนโยบาย สพป.สป.2 ที ่1 ด้านจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิฑูรย์ ชั่งโต / นางศศิชา  คล้ายแจ้ง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน  - กันยายน ๒๕๖๓ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น  “วาระแห่งชาติ” และ
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือให้ด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1  ความม่ันคง  และ ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันด าเนินการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมในทุกมิติต่าง ๆ อย่างเข้มงวดได้แก่ การเฝ้าระวัง
และป้องกันปัญหายาเสพติด การปราบปรามผู้กระท าผิดโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และการฟ้ืนฟูและ
การบ าบัดรักษาผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ    
 ซึ่งสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น  ส่งผลให้เยาวชนหลงผิด
เข้าสู่วงจรการซื้อขายและเสพยาเสพติดได้ง่ายขึ้น น ามาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่าง ๆ  
อันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  เพ่ือให้การพัฒนาเยาวชนให้มี
คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม               
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ห่างไกลจากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร          
เกมส์ออนไลน์ การพนัน และการทะเลาะวิวาท ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับ จึงจ าเป็นต้องให้มีการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   
 จากการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ ในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดท า
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน             
ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา และสอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. จึงบูรณาการตามแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกัน
ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019              
(COVID-19) ตามท่ี ส านักงาน ป.ป.ส. ก าหนด  

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการตามนโยบายด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา  
 2. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด  
 3. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างภูมิคุ้มกัน เสริมทักษะชีวิต และสร้างเจตคติ
ป้องกันยาเสพติด 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข และขับเคลื่อนการด าเนินงานการป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา 
 5. เพ่ือให้สถานศึกษาสร้างกลไกการบริหารจัดการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด          
ในสถานศึกษา 
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3. เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เชิงปริมาณ  
  สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  71  โรงเรียน 
 3.2  เชิงคุณภาพ  
  นักเรียนในสังกัดมีทักษะชีวิตและไม่มีที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด  

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  71  คน  
 2. ครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนักเรียน จ านวน  71  โรงเรียน 

5. กิจกรรม - วิธีด าเนินการ (Activity) รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. เสนอโครงการ มีนาคม  2563 น.ส.ประไพวรรณ  ธีระพงษ์วัฒนา  
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เมษายน  2563 น.ส.ประไพวรรณ  ธีระพงษ์วัฒนา   

และคณะท างาน 
 

 

3. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  
ในสังกัด 
 

พฤษภาคม–มิถุนายน 
2563 

น.ส.ประไพวรรณ  ธีระพงษ์วัฒนา   
และคณะท างาน 

 

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา    
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ 2563 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2563 

1. รร.วัดสลุด            
2. รร.วัดราษฎร์บูรณะ         
3. รร.วัดกิ่งแก้ว         
4. รร.วัดจรเข้ใหญ่          
5. รร.วัดบัวโรย         
6. รร.เสาธงกลาง            
7. รร.วัดหัวคู้            
8. รร.สุเหร่าบ้านไร่        
9. รร.วัดศรีวารีน้อย    
10. รร.วัดมงคลนิมิตร   
11. รร.วัดนิยมยาตรา  
12. รร.วัดบางพลีน้อย   
13. รร.ชุมชนวัดบ้านระกาศ                
14. รร.วัดปานประสิทธาราม   

 

5. ติดตามและรายงาน 
ผลการด าเนินงาน 

สิงหาคม -  กันยายน  
2563 

น.ส.ประไพวรรณ  ธีระพงษ์วัฒนา   
และคณะท างาน 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ    
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 71 โรงเรียน  เพ่ือแจ้งนโยบายการด าเนินการ 
 ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี งบประมาณ 2563 และ                
 มอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับเงินและระดับทอง 
 ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข                                                                                         
 - จัดท ากรอบเกียรติบัตร จ านวน  15 อัน ๆ ละ  90 บาท เป็นเงิน   1,350  บาท 

กิจกรรมที ่2 การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563   
 - จัดสรรค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน 14 โรงเรียน ๆ ละ  7,000 บาท  
  เป็นเงิน  98,000  บาท 

กิจกรรมที่ 3 ก ากับติดตามผลการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข               
 - การรายงานผ่านระบบ Nispa  ระบบ Catas  และอ่ืน ๆ  เป็นเงิน    5,650  บาท 

หมายเหตุ  ทุกรายการขอถัวจ่าย 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  
 มกราคม – กันยายน  2563   

7. งบประมาณ 
 105,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) 

8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 
 สพป.สมุทรปราการ เขต  2  หรือ โรงเรียนในสังกัด 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 น่าอยู่ อุ่นใจ 
ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด  

10. การติดตามประเมินผล   
 วิธีการ : ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  
 เครื่องมือ : แบบรายงาน/สังเกต 
 ช่วงเวลา : สิงหาคม-กันยายน  2563 
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ภาพกิจกรรมท่ี 1  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
                        ยาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2563  และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษา 
                        ที่ได้รับรางวัลเสมา  ป.ป.ส. ดีเด่น 
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ภาพกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการประเมิน To Be Number One จังหวัดสมุทรปราการ 

(ระดับประเทศ รอบลงพ้ืนที่) 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อื่นๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวาสนา  แจ่มเจริญ 
กลุ่มอ านวยการ 

 
************************* 

 
๑.  ชื่อโครงการ  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สร้างองค์กร
ไม่ทนต่อการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม มีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม จริยธรรมสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
 ๒. เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ผ่านการ
ประเมินคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต”กิจกรรมเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 ๓. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท างาน 
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

๓.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ  
  ๑) ข้าราชการในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร้อยละ ๙๐ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ          
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ  
  ๒) ข้าราชการในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร้อยละ ๙๐ สามารถยกระดับการท างาน
ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓) ข้าราชการในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร้อยละ ๙๐ มีความส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑) บุคลากร สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๒) บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสู่การเป็นบุคคล 
  ๓) สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มีความพร้อมในการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
และปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
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๔.  กิจกรรมตามโครงการ  
กิจกรรมที่ ๑ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑.๑ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 
  ๑.๒ จัดประชุมเตรียมรับการประเมิน ITA 
กิจกรรมที่ ๒  
  ๒.๑ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  
  - จัดท าป้ายคล้องคอ Zero Corruption เชิงสัญลักษณ์  
  - จัดท าป้ายคุณธรรมและความโปร่งใสฯ      
  - จัดท าป้ายเกี่ยวกับ Zero Corruption   
  - จัดท าสติ๊กเกอร์ Zero Corruption 
กิจกรรมที่ ๓ 
  ๓.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 
  ๓.๒ ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ  กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ 

๖.  งบประมาณ   ได้รับ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท   ใช้ไป  ๒๐๐,๐๐๐  บาท   คงเหลือ  -  บาท 

๗.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 ผู้บริหาร/บุคลากรด าเนินการผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8.  ปัญหา/อุปสรรค  - 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  - 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
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โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
 กิจกรรม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวาสนา  แจ่มเจริญ 
ระยะเวลาด าเนินการ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักและส านึกในความสุจริต ความเป็นชาติไทย 
สามารถปฏิบัติตนได้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย 
โดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
ทางการศึกษา สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความเป็นปกติสุข เป็นพลเมืองดีของสังคม โดยยึดถือ            
ความสุจริตเป็นที่ตั้ง ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกันหลายมิติ ทั้งด้านการเมืองสังคม และ
การบริหาร หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์
ส่วนรวม มีการใช้อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง
เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว
จึงได้จัดท าโครงการปลูกฝัง สร้างจิตส านึกการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต (เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต)             
เพ่ือหามาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา น ามาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้าง
จิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรม พร้อมปลูกฝังฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ยึดถือหลักจริยธรรมและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สร้างองค์กร
ไม่ทนต่อการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม จริยธรรมสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
 ๒. เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒                 
ผ่านการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต” กิจกรรมเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 ๓. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท างาน 
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
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๓. เป้าหมาย  
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑) ข้าราชการในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร้อยละ ๙๐ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับ   
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ  
  ๒) ข้าราชการในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร้อยละ ๙๐ สามารถยกระดับการท างาน
ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓) ข้าราชการในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร้อยละ ๙๐ มีความส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
 ๑) บุคลากร สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒) บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสู่การเป็นบุคคล 
 ๓) สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มีความพร้อมในการตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์และ
ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
๔. กิจกรรม/วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑. กิจกรรมที่ ๑ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 
๑.๒ จัดประชุมเตรียมรับการประเมิน ITA 

ก.ค. นางวาสนา  แจ่มเจริญ  
 
 
 
 
 
 

 

๒. กิจกรรมที่ ๒  
๒.๑ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และ 
การด าเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  
- จัดท าป้ายคล้องคอ Zero Corruption  
เชิงสัญลักษณ์  
- จัดท าป้ายคุณธรรมและความโปร่งใสฯ      
- จัดท าป้ายเกี่ยวกับ Zero Corruption   
- จัดท าสติ๊กเกอร์ Zero Corruption 

ส.ค. - ก.ย. นางวาสนา  แจ่มเจริญ  

๓. กิจกรรมที่ ๓ 
๓.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระท าท่ีถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๓.๒ ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสุจริต 

ส.ค. - ก.ย. นางวาสนา  แจ่มเจริญ  

5. งบประมาณที่ใช้      ตามแผนปฏิบัติราชการ    สพฐ.    อ่ืนๆ.................... 
 เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 200,00๐ บาท  
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๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  
- จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต ๒ 

๘,๕๐๐ - ๘,๕๐๐ - 

กิจกรรมที่ ๒  
๒.๑ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และ 
การด าเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒  
- จัดท าสายคล้องคอ Zero Corruption เชิงสัญลักษณ์  
- จัดท าป้ายสื่อประชาสัมพันธ์   
- จัดท าป้าย Zero Corruption  เขตสุจริต 

๔๕,๐๕๐ - - 
 

๕๔,๐๕๐ 

กิจกรรมที่ ๓ 
๓.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระท าท่ีถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๓.๒ ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาองค์กรสุจริต 

๑๔๖,๔๕๐ ๗,๒๐๐ ๑๓๖,๗๕๐ 
 
 

๒,๕๐๐ 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐ ๑๓๖,๗๕๐ ๕๖,๐๕๐ 

กิจกรรมที่ ๓ 
- ค่ารถ ๒ วัน ๓๐,๐๐๐ บาท 
วันที่ ๑ 
- อาหารเช้า มื้อละ ๑๐๐ บาท จ านวน ๑ มื้อ จ านวน ๕๐ คน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๑ มื้อ จ านวน ๕๐ คน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารเย็น มื้อละ ๔๐๐ บาท จ านวน ๑ มื้อ จ านวน ๕๐ คน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๓๕ บาท จ านวน ๑ มื้อ  ๕๐ คน เป็นเงิน ๑,๗๕๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๕๐ บาท จ านวน ๑ มื้อ ๕๐ คน เป็นเงิน  ๒,๕๐๐ บาท 
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วันที่ ๒  
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๑ มื้อ จ านวน ๕๐ คน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารเย็น มื้อละ ๓๐๐ บาท จ านวน ๑ มื้อ จ านวน ๕๐ คน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง มื้อละ ๕๐ บาท จ านวน ๑ มื้อ ๕๐ คน เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพักคืนละ ๖๐๐ บาท ๕๐ คน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าของขวัญศึกษาดูงาน  จ านวน ๑,๕๐๐ บาท 
- ค่าวิทยากร ๒ ท่าน จ านวน  ๖ ชั่วโมง  เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท 
- ค่าวัสดุ  ๑,๐๐๐ บาท  

๗. การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
- แบบสอบถาม 
- สังเกตการณ์ 

 
- แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์  
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาผ่านการประเมิน 

 
- แบบสอบถาม 
- สังเกตการณ์ 

 
- แบบสอบถาม 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหาร/บุคลากรด าเนินการผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ภาพกิจกรรม 
การศึกษาดูงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ 
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ภาพกิจกรรม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเอสทู บางแสน จังหวัดชลบุรี 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  และโครงการอ่ืน ๆ 
 แหล่งงบประมาณ   งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
   งบฯ สพฐ. 
   งบฯ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุทินี  กรินทรากุล และ นางสาวคณิศร  เลาหภารากร 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
************************* 

 
1.  ชื่อโครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาโรงเรียนสุจริต ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร              
ต้านทุจริตศึกษา 
 2. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาโรงเรียนสุจริต ให้มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง            
และยั่งยืน 

3.  เป้าหมายความส าเร็จ 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2               
จ านวน 71 โรงเรียน มีวัสดุ/อุปกรณ์/สื่อ ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและ
ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  1) ครูมีวัสดุ/อุปกรณ์/สื่อ ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
และด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  2) นักเรียนได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ผ่านการจัดกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ          
ได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต วิเคราะห์พัฒนาคุณลักษณะนิสัยการพ่ึงพาตนเอง          
อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ 

4.  กิจกรรมตามโครงการ 
 1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
 2. จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 จ านวน 71 แห่ง แห่งละ 
3,000 บาท เพ่ือจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/สื่อ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรมขยาย
ผลการด าเนินโครงการโรงเรียนสุจริต, กิจกรรมถอดบทเรียนส าหรับผู้บริหารและครู, กิจกรรมบริษัทสร้างการดี, 
กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย, กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา, กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
ต่อต้านการทุจริต, กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) 
 3. เก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน เนื่องจากเครื่องมือ           
จากส านักงาน ป.ป.ช. เสร็จไม่ทันภายในปีงบประมาณ 2563 จึงด าเนินการปรับเปลี่ยนกิจกรรม                                    
เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยากร ตัวคูณ 
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5.  ระยะเวลาด าเนินการ   สิงหาคม – กันยายน 2563 

6.  งบประมาณ     ได้รับ  239,000.-  บาท   ใช้ไป  239,000.-  บาท   คงเหลือ  -  บาท 

7.  ผลส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการ  
 7.1  เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2               
จ านวน 71 โรงเรียน มีวัสดุ/อุปกรณ์/สื่อ ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและ
ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 7.2  เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนมีวัสดุ/อุปกรณ์/สื่อ ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
และด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

8.  ปัญหา/อุปสรรค   
      งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร มีความล่าช้าท าให้การวางแผนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ทัน เพราะ
เป็นช่วงปลายปี ปริมาณงานมาก หาช่วงเวลาที่จะด าเนินการโดยไม่ทับซ้อนกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ยาก 

9.  แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ได้บูรณาการงบประมาณ โดยจัดสรรให้กับโรงเรียนสุจริตในสังกัดเพ่ือจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/สื่อ              
เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่อง         
และยั่งยืน 

10.  เอกสารอ้างอิง 

    โครงการ 
    ภาพกิจกรรม 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 

******************************* 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก







 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 256…….  และโครงการอ่ืน ๆ 

                                แหล่งงบประมาณ       งบฯ แผนปฏิบัติการประจ าปี 256… 
                                                            งบฯ สพฐ. 
                                                            งบฯอ่ืนๆ (โปรดระบุ).................... 
                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ.............................................................. 
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                                                      ************************* 
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10.  เอกสารอ้างอิง 

                   โครงการ 
                   ภาพกิจกรรม 
                   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 
 
                                             ******************************* 

หมายเหตุ     เอกสารอ้างอิง  (โครงการและภาพกิจกรรมขอให้ส่งเป็นไฟล์ โดยไม่ต้อง scan) 



จัดท ำเอกสำรและรูปเล่ม 

ที่ปรึกษำ  
นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อ านวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อ านวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
นางแสงเดือน  สุขรมย์ รองผู้อ านวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
นายสมชัย  นิยันตัง รองผู้อ านวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
  
บรรณำธิกำรกิจ  
นางสาวแววมณี  จิตต์อารี          ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวลักษณา  กุลสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายภัทรแสน  แสนยะมูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวชนิดาภา  อินทรีย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
นางสาวสุวรรณา วงศ์ประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวกชกร  แก้วสกุล อัตราจ้างกลุ่มนโยบายและแผน 
  
ออกแบบปกและรูปเล่ม  
นางสาวสุวรรณา วงศ์ประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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