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คำนำ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นองค์กรทางการศึกษา        

ที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 176 โรงเรียนครอบคลุม 9 อำเภอ     
ในเขตบริการ ให้มีความสอดคล้องและสนองรับนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให้ เด็ก            
และเยาวชนไทยทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงสิทธิและโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งก่อให้เกิด
ความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

รายงานผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา    
เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ประมวลผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณ และ
ด้านคุณภาพตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน และใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการวางแผน
เพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาในปีต่อไป ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินงานในกรณีที่เกิด
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID- 19) และโรงเรียนต้อง
ปรับรูปแบบและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนให้ เป็นรูปแบบที่ เหมาะสมแทนการสอนแบบ           
รายชั้น (On-site)  

การจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาฉบับนี้  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผล
การดำเนินงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษา ครูและบคุลากร ตลอดจนผู้สนใจ 
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บทนำ 
 

            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นองค์กรทางการศึกษา      
ที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา        
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 176 โรงเรียนครอบคลุม 9 อำเภอ          
ในเขตบริการ ให้มีความสอดคล้องและสนองรับนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ และของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทย            
ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงสิทธิและโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่ มี คุณภาพด้ วยความเท่ าเที ยมกัน  โดยสำนักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดูแลรับผิดชอบและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามภารกิจให้สอดคล้องกับหลักการ
กระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา โดยปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาล จุดเน้นการขับเคลื่อน
นโยบายด้านการศึกษา แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้เกิดการ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง”    
ทางการศึกษา ส่งผลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

         ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินการส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินภารกิจด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษาให้สนองรับ       
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดำเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคำสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานดำเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  

 ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตั้งอยู่
เลขที่  222/242 หมู่  6 ถนนอยุธยา – อ่างทอง ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ให้บริการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ               
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ว่าด้วยการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 9 อำเภอ 
ได้แก่ 1) อำเภอพระนครศรีอยุธยา มีโรงเรียน 27 แห่ง 2) อำเภอท่าเรือ มีโรงเรียน 20 แห่ง 3) อำเภอ  
นครหลวง มีโรงเรียน 16 แห่ง 4) อำเภอบางปะหัน มีโรงเรียน 26 แห่ง 5) อำเภอบ้านแพรก มีโรงเรียน    
6 แห่ง 6) อำเภอภาชี มีโรงเรียน 17 แห่ง 7) อำเภอมหาราช มีโรงเรียน 11 แห่ง 8) อำเภอวังน้อย         
มีโรงเรียน 27 แห่ง และ 9) อำเภออุทัย มีโรงเรียน 26 แห่ง รวมจำนวนโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 176 โรง 
(เนื่องจากโรงเรียนวัดดอนประดู่ เลิกสถานศึกษาตามระเบียบเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564) จำนวน
นักเรียนรวมทั้งสิ้น 35,100 คน มีห้องเรียน รวม 1,867 ห้อง และมีจำนวนบุคลากรระดับผู้บริหารและครู
ในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,972 คน บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 75 คน 
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นางสาวกัลยาณี  นรสิงห์ 
รองผู้อำนวยการ สพป.อย.เขต 

1  

 นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย 
รองผู้อำนวยการ สพป.อย.เขต 1 

 ดร.ณัชญานุช สุดชาดี 
รองผู้อำนวยการ สพป.อย.เขต 

1  
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ทิศทางการดำเนินงาน 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 ระบุไว้ว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายซึ่งรัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือ
พัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ทั้งนี้  รัฐบาลต้อง
ดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษาทุกระดับซึ่งรัฐบาลต้องดำเนินการกำกับติดตามและส่งเสริมให้การจัดการศึกษาทุกระดับ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา     

ในการนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษามาเป็นหลัก
ยึดในการวางแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบกับได้นำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ.2560 – 2579 นโยบายรัฐบาล 12 ด้าน นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโรงเรียน  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง” ทางการศึกษาและ
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง 
เพ่ือให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึกษา เพ่ือสิทธิ โอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ รวมทั้งนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 – 2564 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 – 
2564) และแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562 – 2565) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ประเด็นสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สร้างคุณภาพและสมรรถนะประชากรวัยเรียน สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

ค่านิยม (Value) 
 บริหารงานเป็นระบบ โปร่งใส เต็มใจให้บริการ สร้างงานคุณภาพ 

พันธกิจ (Mission) 
   1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   2. พัฒนาระบบและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ปัจจุบันตามรูปแบบ          

New Normal เน้นพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพ้ืนที่ 
   3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษ      

ที่ 21 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค สิทธิและหน้าที่ของบุคคล ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคน

ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
   5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
   6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)  
“มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริการ ทำงานกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม บนฐานแห่งความพอเพียงที่เป็น

หนึ่งเดียว” ประกอบด้วยคำสำคัญ PASSAO ได้แก่ 
 P Participation  การมีส่วนร่วม 
 A Achievement  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 S Service   มุ่งบริการ  
 S Sufficiency  ความพอเพียง 
 A Active   ความกระตือรือร้น 
 O One   ความเป็นหนึ่งเดียว 

เป้าประสงค์ (Goals) 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง และเปน็พลเมอืงดีของชาติ  

  2. ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ               
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ  

  3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา        
และอ่ืน ๆ ไดร้ับการพัฒนาอย่างเตม็ตามศักยภาพ  

  4. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทั กษะมี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมี
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ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลโลกที่ดี (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
และเทา่เทยีม  

  6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  7 . โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยื น  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบ (School Complex) ที่มีความเข้มแข็งครอบคลุมทุกด้าน  

  8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดมี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 

  9. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษารูปแบบ New Normal เน้นการพัฒนาดิจิทัล
แพลตฟอร์มในการบริหารจัดการได้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่
จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน (Strategies) 
   ประกอบด้วยกลยุทธ์สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 

  กลยุทธ์ที่ 1 จดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์  
  กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม

ล้ำทางการศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายใต้การ
ปรับเปลี่ยนและบูรณาการรูปแบบการดำเนินงานแบบ New Normal เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา (COVID- 19) โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานโครงการที่ครอบคลุม 6 กลยุทธ์ 
ดังนี้ 
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โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการด้านการดำเนินงาน
ตามมาตรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เกณฑ์วินัยการเงินการคลังของรัฐ ตามรอบระยะเวลา   
ที่กำหนด 
  ๒. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและทุกกลุ่ม ดำเนินการบริหารความเสี่ยง และรายงาน      
การติดตามระบบการควบคุมภายในตามระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างทันท่วงที 

ผลการดำเนินงาน 
 ๑. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าร่วมประชุมชี้แจงคลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference (ZOOM) จำนวน ๑ ครั้ง 

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา    
เขต ๑ ที่รับผิดชอบการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เกณฑ์วินัย
การเงินการคลังของรัฐ ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดำเนินงานมาตรการฯ และรายงาน
ตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัดตามรอบระยะเวลา และผลงานได้รับการรับรองจาก ก.พ.ร. สพฐ. ทุกตัวชี้วัด                                                   
 ๓. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์บริหารการเงินการคลัง และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice 
๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ผ่านการรับรองการเมิน

ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ทุกตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓      
ได้ค่าคะแนน ๔.๔๑๙๒๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๘ อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     
อยู่ระหว่างการประเมิน 

๒. บุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถจัดเก็บข้อมูลเพ่ือรายงานผลการ
ดำเนินงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์กระทรวงการคลังการประเมินผลและติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  

 -ไม่มี- 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ภาพประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

******************** 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและพัฒนาสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สำนักงานให้น่าดู น่าอยู่ น่ามอง น่าทำงาน มีความปลอดภัย 
 ๒. เพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการทุกคนเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและบริการ 
บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการ 
 ๓. เพ่ือให้หน่วยงานสวยงาม เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มารับบริการ ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       ๔. เพ่ือลดปริมาณการใช้โฟม พลาสติกและลดปริมาณขยะ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง
และน้ำประปา 
 
ผลการดำเนินงาน 

๑, สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีอาคารที่มีความพร้อมใช้ใน
การทำงานทุกด้าน และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการบริหารและการจัดการศึกษา น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน ร่ม
รื่น 
สวยงามและมีความปลอดภัย 
          ๒. บุคลากรทุกคนในหน่วยงานและผู้มาใช้บริการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลด ละ เลิก     
การใช้โฟม ถุงพลาสติกโดยใช้วัสดุทดแทน เช่น ถุงผ้า วัสดุที่ผลิตจากธรรมชาติ ฯลฯ 
 ๓. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้รับความ
ปลอดภัย จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

๔. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีการประดับตกแต่งภายใน
และภายนอกสำนักงานในวันสำคัญต่าง ๆ  
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice 
 ๑. สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความ
สะอาด สวยงาม เรียบร้อย น่าอยู่ น่าทำงาน และมีความปลอดภัย 
 ๒. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ หันมาใช้ถุงผ้า วัสดุ   
ที่ผลิตจากธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น 
 ๓. การใช้มาตรการลดพลังงานทำให้การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง 
 ๔. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ แสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์โดยการประดับตกแต่งสถานที่ในวันสำคัญต่าง ๆ 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  

 -ไม่มี- 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ภาพประกอบ 
๑. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. กิจกรรมซ่อมแซมอาคาร และอุปกรณ์ต่าง ภายใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

๓. การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019/จุดคัดกรองโรคติดเชื้อ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

๔. กิจกรรมรณรงค์ลดใช้โฟม พลาสติก/ขยะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. กิจกรรม ๕ ส. ทำความสะอาดสำนักงาน/บริเวณโดยรอบ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

๖. กิจกรรมตกแต่งสถานที่ในโอกาสวันสำคัญ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************* 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

วัตถุประสงค์  
           ๑. เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานสร้างสรรค์องค์กรให้เข้มแข็ง 

๒. บุคลากรทุกคน มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีเกิดความไว้วางใจความเชื่อถือและศรัทธาซึ่งกันและ
กันเป็นบุคลากรที่มีคณุภาพ 
 ๓. เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทำงานเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานสนับสนุนเกื้อกูลซึ้งกันและกัน  

ผลการดำเนินงาน  
          ๑. บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  มีขวัญ
กำลังใจมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์องค์กรให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

๒. บุคลากรทุกคน มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เกิดความไว้วางใจ ความเชื่อถือและศรัทธาซึ่งกัน
และกันเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 ๓. มีบรรยากาศท่ีดีในการทำงานเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรและความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเพ่ือนร่วมงานให้การสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
เชิงปริมาณ 
 ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ให้บุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑         
จำนวน  ๖๕ คน 
 ๒. บุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จำนวน ๖๕ คน มีขวัญและกำลังใจ พร้อมที่ปฏิบัติงาน 
และพัฒนาองค์กรให้มีเข้มแข็ง 
เชิงคุณภาพ 
 ๑.  บุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา  เขต ๑ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง  พร้อมที่จะ
สร้างแรงบนัดาลใจในการทำงาน การสร้างองค์กรให้เป็นสุขเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งยั่งยืน 
 ๒.  บุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑  มีความรักความสามัคคี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
๑. กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถนำเงินงบประมาณของทางราชการมาใช้ 
๒. ยังขาดความร่วมมือจากบุคลากรบางท่านที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมเพราะมีภารกิจต้องปฏิบัติ 

หน้าที่ในช่วงวันระหว่างการจัดกิจกรรม เช่นพนักงานขับรถยนต์ราชการ หรือลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการ
ภารโรงต้องปฏิบัติหน้าทีไ่ม่สะดวกในการร่วมกิจกรรม 

๓. บางกิจกรรมไม่สามารถ ดำเนินการต่อไปเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
ไวรัสโคโรนา – 2019 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
๑. หาเงินสำรองจากภายนอกเช่น ได้ส่วนลด % จากการจำหน่ายสลากกาชาด จำหน่ายไดอารี  

สพฐ. จำหน่ายกาแฟสด coffee cate โดยขออนุมัตินำเงินมาใช้เป็นงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
๒. ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีตำแหน่งน้อย อัตราค่าตอบแทนน้อย เช่น ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง 

ชั่วคราวต้องปฏิบัติหน้าที่ใช้แรงงานให้มากเพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป 
๓. เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนาคลี่คลาย จึงจะสามารถจัดกิจกรรมได้ 

 
 

ภาพประกอบ 
กิจกรรม “เยี่ยมส่งเสริมการให้ขวัญและกำลังใจข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา” 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

๒. กิจกรรม “ข้าราชการสุขใจด้วยวัฒนธรรมไทย” 

             

๓. กิจกรรม “GOOD HEALTH” 
         ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ขา้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ประสงค์
จะตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๔ กับโรงพยาบาลครู และมีผู้สนใจประสงค์ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 
๒๕๖๔จำนวน ๒๘๕ ราย แต่เนื่องจากสถานการณ์ เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า-2019 ทำให้มีการเลื่อนการ
ตรวจออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด 

๔. กิจกรรม“มิตรภาพที่ดีเพื่อศักดิ์ศรี สพป.อย. เขต ๑” 
-  ต้อนรับแก่ผู้มาเยือน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑   ได้แก่ คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดพิษณุโลก 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

5. กิจกรรม “เล่าสู่กันฟัง เม่ือวันสิ้นปีงบประมาณ  
   จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต (ส่งพ่ีกลับบ้าน)  นางจินตนา  สุขพัทธี เจ้าพนักงานธุรการ ลาออก 

จากราชการ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  เพ่ือไปประกอบอาชีพอ่ืน 
 

           
 
 
 
 

************************ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. สร้างความรู้และความเข้าใจการดำเนินงานของหน่วยงานต่อสาธารณชน โดยการเผยแพร่และ
ชี้แจงผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือให้สาธารณชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงค์ การดำเนินงาน และ
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน 
          ๒. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณผลงานของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สร้างความ
นิยมให้เกิดขึ้นกับสาธารณชน เพ่ือให้องค์การได้รับความสนับสนุนจากประชาชน ชุมชน หน่วยงานอ่ืน รวมถึง
การกระตุ้นให้สาธารณชนเกิดความนิยม เชื่อถือ ไว้วางใจ และศรัทธา ในนโยบาย กิจกรรมของหน่วยงานและ
ของ สพฐ. เพ่ือให้การการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรดำเนินการไปได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  
  ๓. เพ่ือสร้างสื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ ต่อสาธารณชนในการปกป้องและรักษาชื่อเสียงของหน่วยงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
สาธารณชน เพื่อใหเ้กดิความร่วมมือ การสนับสนุนจากสาธารณชน ทั้งภายในและภายนอก เกิดทัศนคติที่ดี 
ผลการดำเนินงาน 
  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 สร้างการรับรู้สู่สาธารณะ 
โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด              
ต่อสาธารณชน โดยวิธีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ ได้แก่  Facebook Line เว็บไซต์  
www.Aya1.go.th บอร์ดประชาสัมพันธ์ แผ่นป้าย ส่งผลให้สาธารณชน เกิดการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายวัตถุประสงค์การดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  
   2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เผยแพร่เกียรติคุณ ผลงาน 
ความดีที่สมควรเป็นแบบอย่าง ของ นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทีไ่ด้รับสนับสนุนจาก
ประชาชนชุมชนและหน่วยงานอ่ืน รวมถึงสร้างค่านิยม ความเชื่อถือไว้วางใจและศรัทธาในนโยบายการ
ดำเนินงานของหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด  รวมถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนองค์กร หรือ หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สร้างเครือข่าย สร้าง
ความสัมพันธ์อันดี เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจภายในหน่วยงาน และภายนอกองค์การ ให้การสนับสนุน
ในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่เป็นประโยชน์เป็นประจักษ์ 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้เผยแพร่กิจกรรมตาม
นโยบายของจังหวัด สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 176 โรงเรียน 
  2. เกิดการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวม โดย สามารถ
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างกว้างขวาง 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  

 -ไม่มี- 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ภาพประกอบ 
การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.aya1.go.th 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

เพจ Facebook : สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

      
 

      
 

กิจกรรมจดหมายข่าว 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

       
 

ป้ายประชาสัมพันธ์รอบอาคารสำนักงาน 

       

      
 



23 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ป้ายประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ออกแบบ ป้าย Infographic ต่าง ๆ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

 
 

 
 

**************************** 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สามารถดำเนินการ
บริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรนำความรู้และทักษะไปปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานให้เกิดการบริการที่ดี ส่งผลให้ผู้รับการบริการพึงพอใจ 
 ๓. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด 
 ๔. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาทักษะองค์ความรู้การปฏิบัติงานบุคลากร
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

ผลการดำเนินงาน 
 ๑. จัดการประชุมผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ (สภากาแฟ)  จำนวน 22 ครั้ง 
 ๒. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จำนวน ๔ ครั้ง 
 ๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สามารถดำเนินการบริหาร
จัดการสำนักงาน และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล งานงบประมาณ งานวิชาการ และงานบริหารทั่วไป ได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์และตามที่กฎหมายกำหนด 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice 
 ๑. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ตามแนว
ทางการกระจายอำนาจและนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 
 ๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความเข้มแข็งสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  

 -ไม่มี- 

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

 -ไม่มี- 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ภาพประกอบ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

 
 

 
 

 
 

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



29 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการดำเนินงานของสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์             
          ๑. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางดา้นการเงิน บัญชี และด้าน 
อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
          ๒. เพ่ือตรวจสอบหน่วยรับตรวจ มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรีทีเ่กี่ยวข้อง 
          ๓. เพ่ือสอบทานความเพียงพอ เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ เพ่ือลด
ความเสี่ยงและป้องปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
          ๔. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งมีการบริหารจัดการทีดี่ 
          ๕. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์                          
          ๖. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานของ
สถานศกึษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น         
          ๗. เพ่ือบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี       
การพัสดุ การบริหารสินทรัพย์และการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และคุ้มค่าอย่างยั่งยืน
ยิ่งขึ้น 
          ๘. เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา สามารถ
ทำให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม ยกระดับความรู้ให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสากล 
 
ผลการดำเนินงาน 
       การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 
                หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องสอบทานกระดาษทำการ 
เอกสาร หลักฐานที่รวบรวมไว้จากการตรวจสอบและข้อสรุปสิ่งที่ตรวจพบให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบเพ่ือ
ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเบื้องต้น และหลังจากนั้นจึงมีหนังสือแจ้งข้อตรวจพบและวิธีการดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับทราบ 
       การจัดทำรายงานและติดตามผล 
                เมื่อดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจสิ้นสุดแล้ว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จะมีหนังสือ
แจ้งและรายงานผลการตรวจสอบและวิธีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้หน่วยรับ
ตรวจดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และเมื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วให้แจ้ง
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับทราบ 
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การตรวจสอบสถานศึกษาเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ จำนวน ๓๐ โรงเรียน ตามรายงานผล    
การตรวจสอบในเรื่อง ดังนี้ 
                ๑. ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และตรวจสอบหลักฐานการจ่าย ของสถานศึกษา   

๒. ตรวจสอบการดำเนินงาน ของสถานศึกษา 
    ๒.๑ เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
    ๒.๒ เงินรายได้สถานศึกษา 

                ๓. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ 
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน  
 
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
         การจัดทำรายงานเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธี
ปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกข้ันตอน สรุปข้อบกพร่องที่ตรวจพบ รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่
ผู้บริหารควรทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณากำหนดวิธีการ
และเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล รวมทั้งกำหนดระยะเวลาให้หน่วยรบัตรวจรายงานผลการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภาย 

                                

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice 

                 เชิงปรมิาณ (ตรวจสอบเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ) 
          ๑. ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของสถานศึกษา  จำนวน ๒๐ โรงเรยีน 
              -  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และตรวจสอบหลักฐานการจ่าย จำนวน ๒๐ โรงเรียน 
          ๒.  ตรวจสอบการดำเนินงาน ของสถานศกึษา จำนวน ๑๐ โรงเรียน 
            -  เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
            -  เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๕ รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
            -  เงินรายได้สถานศึกษา 
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               เชิงคุณภาพ 
               ๑. สถานศึกษาบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติการ อย่างโปร่งใส มปีระสิทธิภาพ มีระบบการ 
บริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี พัสดุเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างถูกต้อง มีการจัดการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
               ๒. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้นักเรยีนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมและรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมในรายการพื้นฐาน ไดแ้ก่ การ
จัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
          ๑. จำนวนบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังมีปริมาณน้อยเม่ือเทียบกับปริมาณโรงเรียนในสังกัด สพป. 
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
          ๒. ระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไขปรับปรุง 
อยู่เสมอ จึงต้องศึกษาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลา 
          ๓. โรงเรียนหรือหน่วยรับตรวจไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและไม่รายงาน
ผลการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบ 
 โรงเรียนหรือหน่วยรับตรวจ 

๑. บุคลากรของโรงเรียนไม่เข้าใจระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
๒. บุคลากรที่รับผิดชอบของโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและมภีาระงานสอนมาก 
๓. โรงเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอ 
๔. ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้ราที่การเงิน บัญชี มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ขาดความ 

ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
๕. สถานศึกษาบางแห่ง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างถูกต้อง ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการ 

ดำเนินงาน 
 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
          ๑. ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการกำกับติดตามนิเทศงานการเงิน การบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติทีต่่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
 ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงินบัญชีของสถานศึกษา ควรศึกษาระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ
ก่อนการปฏิบัติงาน 
 ๓. สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาควรติดตามช่วยเหลือให้คำแนะนำสถานศึกษาและจัดให้มีการ
พัฒนา เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีก่ารเงินบัญชี มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 ๔. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หมั่นศึกษาหาความรู้ด้านระเบียบ หนังสือสั่งการ จากสพฐ. และ
ค้นหาจาก Internet 
 ๕. จัดระบบการทำงานแบบเครือข่าย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน 



32 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ภาพประกอบ 

•  ตัวอยา่งภาพกิจกรรม  
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************************** 
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               โครงการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 
          ๑. เพ่ือให้สถานศึกษา มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
          ๒. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
งาน รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดี                         
          ๓. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานของ
สถานศกึษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น         
          ๔. เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การ
พัสดุ การบริหารสินทรัพย์และการบริหารงานด้านอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และคุ้มค่าอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น 
          ๕. เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา สามารถทำให้บุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้และความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณ 
การเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงการสร้างความเสมอภาค
และความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนทุกกลุ่ม ยกระดับความรู้ใหม้ีคุณภาพและมาตรฐานสากล 

ผลการดำเนินงาน  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยตรวจสอบภายในไม่ได้ดำเนินการโครงการคัดเลือกสถานศึกษา
ต้นแบบในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -
๑๙ แต่ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณ ในสถานศึกษาปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ โรงเรียน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารทรัพย์สิน และการบริหาร     
ด้านอื่น ๆ ให้เป็นไปอย่างรัดกุม คุ้มค่าโปร่งใสและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ     
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดโดยจัดประชุมผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meeting    
เมื่อวันที ่๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 

*********************** 
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โครงการสร้างความเสมอภาคเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียน 
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
วัตถุประสงค์  
 ๑.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเด็กวัยเรียนได้เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับ 
 ๒. เพ่ือเร่งรัดการเกณฑ์เด็กการศึกษาภาคบังคับทั้ งเด็กปกติทั่วไป เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ                
เด็กสามารถพิเศษ เด็กไร้สัญชาติได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

๓.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า 

๔.  เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีเครือข่าย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมให้เกิดความเข้มแข็ง และอัตราการออกกลางคันลดลง 

 
ผลการดำเนินงาน  

๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียน ดำเนินการ
ส่งเสริมเด็กเข้าเรียนก่อนประถมศึกษา และเร่งรัดการเกณฑ์เด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

๒.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียน มีการดำเนินการ
ให้เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กไร้สัญชาติ ได้เข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และเด็ก
ตกหล่น เด็กออกกลางคัน  ลดน้อยลง 
 ๓.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียน สามารถสร้าง
ความตระหนักให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เห็นความสำคัญของการศึกษาและ
ตัดสินใจศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นทั้งสายสามัญและอาชีพ 
         ๔.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โรงเรียน มีวิธีการที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ให้นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจนจบการศึกษา
โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         ๕.  ครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรเอกชน และทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
         ๖.  โรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียน และแผนการรับนักเรียน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
 ๑.  เด็กปฐมวัยที่มีชื่อใน ทร.๑๔ ได้เข้าเรียนก่อนประถมศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๘๐    
 ๒. เด็กวัยการศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ร้อยละ ๑๐๐ และเด็ กที่จบ          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.  เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กไร้สัญชาติ ได้เข้าเรียน 
 ๔.  เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน ลดน้อยลง  

๕.  นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจนจบการศึกษา โดยใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

 ๖.  นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเท่า ร้อยละ ๙๗.๔๕ และจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด          
           ๗.  ผู้พิการทุกคนที่เข้าเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ 
 ๘.  เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ 
 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
 ไม่มี  
 
 

ภาพประกอบ 
 

 
 

 
 
 

*********************** 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน 
 2. เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 3. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนนำต้านภัยยาเสพติด และจัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต
ขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2564 เนื่องจากในปัจจุบันมีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID–19) 
จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต  สามารถปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์รูปแบบ/วิธีการดำเนินงาน  
โดยมีจุดเน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตามแนวทาง
ขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID–19) ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
04277/ว475  ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 แนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ตามแนวทาง 2 สร้าง
ภูมิคุ้มกัน ข้อ 2.6 การสนับสนุนสื่อ/อุปกรณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น 
อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การป้องกันยาเสพติด อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิดเพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์    
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬา  เพ่ือมอบให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 53 โรงเรียน ๆ ละ 4 ,000 บาท 
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 212,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค
โควิด เพ่ือใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้งบประมาณจากแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน จำนวน 
110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 
  

*********************** 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ Cluster 1 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถวางแผนงาน
การดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ Cluster 1   
ได้เสริมสร้างให้บุคลากรนำความรู้และทักษะไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และการประสานงาน  
  3. เพ่ือนำนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการดำเนินงาน  
          บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ Cluster มีศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกระจายอำนาจ มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล มีความรู้ไปพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ Cluster สามารถวางแผนงานการดำเนินงานบริหาร 
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรนำความรู้และทักษะไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน นำนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
 1. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการกระจายอำนาจ 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความเข้มแข็งสามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
           เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมคณะกรรมการบริหารระดับเขตตรวจราชการทำให้การ
ดำเนินงานตามโครงการได้บางกิจกรรม 

 
***********************  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน 
ตามโปรแกรม Thai School Lunch 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันนักเรียนเข้าใจในการใช้โปรแกรม Thai School Lunch     
ในการจัดสำรับอาหารให้นักเรียนทุกโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการที่ลดลง และได้รับคุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วน 

ผลการดำเนินงาน 
 เนื่องจากมีสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดประชุมตาม
โครงการดังกล่าวได้ แต่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการโดยแจ้งประสานงานกับครูผู้รับผิดชอบอาหาร
กลางวันให้ดำเนินการตามคู่มือการใช้โปรแกรม Thai School Lunch  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice 
 1. ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน มีความรู้ และความเข้าใจในการใช้โปรแกรม 
Thai School Lunch ในการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียน 
 2. เด็กนักเรียนมีสุขภาพดี สมวัย แข็งแรงสมบูรณ์ และลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน    
ในโรงเรียน 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
 เนื่องจากมีสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดการอบรมครู
ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้ 

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

 - 
ภาพประกอบ 

 
คู่มือการใช้โปรแกรม THAI SCHOOL LUNCH 

ข่าวประชาสัมพันธ์ » คู่มือการใช้โปรแกรม Thai School Lunch 

•  

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้โปรแกรม Thai School Lunch 
เพ่ือศึกษาก่อนการใช้งานได้ที่นี่ คลิ๊กชื่อเรื่องเพ่ือดาวน์โหลด 

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

http://www.pepgtakesa2.com/pgq56/
http://www.pepgtakesa2.com/pgq56/?en_%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-thai-school-lunch,709
http://www.pepgtakesa2.com/pgq56/files/ThaiSchoolLunch1.jpg
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการรู้เท่าทันภัยใกล้ตัวและป้องกันภัยการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
และการเสริมสร้างสุขภาพจิตนักเรียน 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
2. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ รวมถึงสถานการณ์ที่มีความ

เลวร้าย และมีความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

ผลการดำเนินงาน  
1. บุคลากรทางการศึกษา สามารถดำเนินการคุม้ครองและช่วยเหลือนักเรียนได ้
2. บุคลากรทางการศึกษา สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ

และสถานการณ์ได้ 
3. บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง

เพศ ความรุนแรง และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและปัญหาอื่น ๆ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
1. บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 177 แห่ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปัญหาการล่วงละเมิด

หรือคกุคามทางเพศ และสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ 
2. บุคลากรทางการศึกษา สามารถให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ปกครองได้ 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด -19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้ยังไม่สามารถดำเนิน
กิจกรรมของโครงการได้                                                                                      
 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

จึงเปลี่ยนการดำเนินการงานตามดครงการโดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และคำแนะนำ ใช้ระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์และจัดเอกสารให้ความรู้ สามารถดาวโหลดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

http://www.aya1.go.th/download.php?id=6 หรือ เข้าไปที่กลุ่มไลน์ “สุขภาพจิตโรงเรียน 
สพป.อยุธยา 1” 

                                                                                        
 
 
 
 

http://www.aya1.go.th/download.php?id=6
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ภาพประกอบ 

     
 
 

                                      
 
 
 

***********************  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ 
(ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) 

วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบสารสนเทศเพ่ือหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน ได้รวดเร็ว ครบถ้วนทุกคน 
3. เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนถูกต้องสามารถนำไปใช้จัดสรรงบประมาณปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับ

นักเรียนยากจนต่อไป 

ผลการดำเนินงาน  
          การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือหลักประกันโอกาสทางการเรี ยนรู้ (ระบบคัด
กรองนักเรียนยากจน) ได้ประสานวิทยากรจากจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือให้ความรู้ครู admin ระบบคัดกรอง
นักเรียนยากจนของโรงเรียนในสังกัด ซ่ึงได้วางแผนดำเนินการจัดประชุมในเดือนพฤษภาคม 2564          
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการจัดประชุมได้  
 สำนักงานฯ ได้จัดตั้ งกลุ่ม Line “คัดกรองนักเรียนยากจน อย.1” เพ่ือแจ้งข้อมู ลข่าวสาร           
แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานการคัดกรองนักเรียนยากจน และยากจนแบบมีเงื่อนไข       
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ได้ให้ความรู้และช่วยแก้ปัญหาการดำเนินงานในระบบ https://cct.thaieduforall.org ทำให้ครู 
admin ของโรงเรียน ได้ปฏิบัติงานถูกต้อง และเกิดประโยชน์กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
         ครู admin ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   

เขต 1 สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานคัดกรองนักเรียนยากจนและขยายผลให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจนได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการจัดสรร
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขได้ 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงทำให้       
ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ การติดตามสื่อสารทางระบบ Line สร้างความเข้าใจยาก ต้องชี้แจง
ผู้รับผิดชอบหลาย ๆ ครัง้   

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
         ในปีงบประมาณ 2565 ขอให้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด ำเนินการ         
จัดประชุมชี้แจงให้ผู้รับชอบได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ภาพประกอบ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

***********************  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการการพัฒนาระบบการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค์  
      1. เพ่ือช่วยลดปัญหาในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง 
      ๒. เพ่ืออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำข้อมูลและรูปแบบ
ทั้งหมดให้เป็นไปตามประกาศและแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

ผลการดำเนินงาน  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ขยายผลการใช้ระบบให้
สถานศึกษาโดยตั้งกลุ่มไลน์ ชื่อ “ปพ. Online” และจัดส่งคู่มือและคลิปวิดีโอ การใช้งานให้เจ้าหน้าที่
โ ร ง เรี ย น ข ย า ย โอ ก า ส ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  จ ำ น ว น  5 3  แ ห่ ง  ได้ ศึ ก ษ า คู่ มื อ จ า ก  เว็ บ ไซ ต์  
https://gpa.obec.go.th/login แจ้งให้สถานศึกษาปฏิบัติตามปฏิทินที่สำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด 
และให้ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ ปพ.3 ออนไลน์ และนำข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา   
ปีที่ 6 เข้าระบบ ปพ.3 ออนไลน์ และดำเนินการส่งข้อมูลให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และส่งข้อมูลต่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอนุมัติ และส่งต่อกลับให้สถานศึกษาพิมพ์ลงในกระดาษขององค์การค้า สกสค. พร้อมทั้งให้นาย
ทะเบียน ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2564 และดำเนินการอัปโหลดเข้าระบบปพ.3 ออนไลน์ ส่งให้ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
จำนวน 2 ชุด และจัดส่งเอกสารหลักฐานฉบับจริ งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพ่ือนำส่งให้ สพฐ. เก็บเป็นหลักฐาน จำนวน 1 ชุด 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
     การใช้โปรแกรม ปพ.3 ออนไลน์ ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง เช่น เลขประจำตัวประชาชน      
คำนำหน้าชื่อ วันเดือนปีเกิด ฯลฯ และเอ้ืออำนวยต่อการสืบค้นในการบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และ
ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงทำให ้

ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมได้ การติดตามสื่อสารทางระบบ Line สร้างความเข้าใจยาก ต้องชี้แจง
ผู้รับผิดชอบหลาย ๆ ครั้ง   

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
             ในปีงบประมาณ 2565 ขอให้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการ     
จัดประชุมชี้แจงให้ผู้รับชอบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ได้รับความรู้ และปฏิบ้ติงานตามระเบียบ 
กฎหมายที่ถูกต้อง  
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ภาพประกอบ 

 
***********************  
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กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (ด้านการเงินและงบประมาณ) 

วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินและพัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ กระบวนการ
เบิกจ่ายเงินต้องดำเนินการอย่างไร และก่อนการเบิกจ่ายเงินต้องใช้เอกสารใดประกอบการจ่ายเงิน 
          ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ 
          ๓. เพือ่สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา  
          ๔. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสเสนอแนะปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ 
          ๕. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินบัญชี                          

ผลการดำเนินงาน  
อบรมผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงินโรงเรียน จำนวน 

๑๗๗ โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๗๐ คน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมวรบุรี 
อยุธยา จากการดำเนินงาน ส่งผลให้ 

๑. สถานศึกษาสามารถดำเนินงานด้านการวางแผนงบประมาณ การควบคุมงบประมาณ และการใช้ 
จ่ายงบประมาณ  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. สถานศึกษามีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ได้ถูกต้องตามระเบียบฯ  ใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า และ
ตรงตามวัตถุประสงค ์
          ๓. สถานศึกษาสามารถดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ      
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป ๕ รายการ ตามนโยบาย        
ที่กำหนด                                                               
          ๔. หน่วยรับตรวจสามารถนำผลการตรวจสอบ ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร 
          ๕. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สามารถบริหารจัดการ ด้านการเงิน
และงบประมาณ ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดประสิทธิภาพ                                                                 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
๑. โรงเรียนในสังกัดร้อยละ ๘๐ มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยแผนปฏิบัติการ  

ที่โปร่งใส มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ที่เข้ารับการพัฒนาทุกคน   

มีองค์ความรู้ด้านการเงินและพัสดุ  มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ 
กระบวนการเบิกจ่ายเงิน เอกสารประกอบการจ่ายเงิน  สามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้  
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๓. สถานศึกษาร้อยละ ๘๐ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการที่เก่ียวข้อง และการบริหารทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า 
 ๔. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ รับทราบปัญหา อุปสรรค 
ของโรงเรียนในสังกัด และมีแนวทางแก้ไขให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุ ส่งผลให้โรงเรียนปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
1. เจ้าหน้าที่กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน มีจำนวน ๑ คน ไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง ส่งผลต่อ

การออกตรวจสอบ ให้คำแนะนำกับโรงเรียนในสังกัดซ่ึงมีจำนวน ๑๗๖ โรงเรียน 
2. มีครูผู้แสดงความประสงค์จะเข้ารับการอบรมจำนวนมากกว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ส่วนที่เข้ารับ

การอบรมเกินโควตา โรงเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมเอง 
3. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ต้องกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ให้อยู่ในงบประมาณ

ที่ไดร้ับ 
4. ครูผู้ปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียน ย้าย/เปลี่ยนงาน บ่อย 
 

ภาพประกอบ 
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***********************  
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โครงการการดำเนนิงานด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพที่ดี เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  มีการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามกรณีที่สมควรอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

ผลการดำเนินงาน  
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสหกรณ์   

ออมทรพัย์ครพูระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๐๐ คน ส่งผลดังนี้ 
       ๑ . ครูและบุ คลากรทางการศึ กษา สั งกั ดสำนั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ าประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพที่ดี เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน 
          ๒ . ครูและบุ คลากรทางการศึ กษา สั งกั ดสำนั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ าประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพ            
ที ่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  และสถานศึกษาจัดให้ 

๔. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้จัดคู่มือแนวสวัสดิการ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เผยแพร่ไว้บนเว็ปไซต์  www.aya.go.th ทุกกลุ่มงาน และ
สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายนอก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับ
บุคลากรในสังกัด 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
        ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
เขต ๑ ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐ ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพที่ดี เกิดขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน 
        ๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๕ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี 
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
           ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ได้ รับสวัสดิการ และสวัสดิภาพ          
ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และสถานศึกษาจัดให้ 
 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  

- 
 
 
 

http://www.aya.go.th/
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ภาพประกอบ 
     
การประชุมคณะทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***********************  
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โครงการการอบรมและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) ปีงบประมาณ 256๔ 

วัตถุประสงค์  
             ๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
             ๒. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ หลักสูตรการสอน ระเบียบ 
กฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบ
ค่าตอบแทน ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี 
          ๓. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ครู
ผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         4. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
 
ผลการดำเนินงาน  
   จัดอบรมครูผู้ช่วยจำนวน 120 คน ครั้งที่ ๑ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสหกรณ์     
ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ด้านวิชาการ)       
ผ่านระบบออนไลน์  
         เชิงปริมาณ   
 1. ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ ๙๕ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
            2. ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนา ทุกคน ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ในการเป็นครูที่ดีในอนาคต 
 เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู รวมทั้ง
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เข้าใจในหลักเกณฑ์การ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย เข้าใจในงานวิชาการที่ต้องนำไปปฏิบัติใน
สถานศึกษา และสามารถนำไปพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ให้ผู้เรียนมี
คุณภาพมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
       ๑. ร้อยละ ๙๕ ของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ            
ในหลักสูตร และนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๒. ร้อยละ ๙๕ ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจ ใน หลักสูตรการสอน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
เข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย สามารถนำไปพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
      ๓. ร้อยละ ๙๕ ครูผู้ช่วยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนำไปปรับ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      
 



53 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
งบประมาณมีจำกัด ต้องขอความอนุเคราะห์สถานที่ และขอความอนุเคราะห์วิทยากรมาให้ความรู้ 

ภาพประกอบ 

        การพัฒนาครูครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2564 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         การพัฒนาครูครั้งที่ ๒ ด้านวิชาการทางระบบออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
***********************  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าทีผู้่บริหารสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์  
   ๑. เพ่ือให้การขับเคลื่อนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามแนวทาง ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนด 
 ๒. เพ่ือให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ             
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายและภารกิจที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
           ๓. เพ่ือให้ผู้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา อำนวยการสถานศึกษา และ            
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ สามารถขับเคลื่อนการบริหารงาน ทั้ง ๔ งาน       
ในสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. เพ่ือพัฒนารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ        
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้มีสมรรถนะ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอก   
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมทั้งมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้ เกิด
ประสิทธิภาพ 
   
ผลการดำเนินงาน  
 ประเมินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๓๒ คน และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ๒๑ คน คณะกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ และคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง (Coaching Team) จำนวน ๓๐ คน 
ประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะ ๑ ปี (6 เดือน/ครั้ง)  
 ด้านคุณภาพ 
 ๑. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้ อำนวยการ
สถานศึกษา ทุกคนสามารถขับเคลื่อนนโยบาย และจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษารอ้ยละ ๑๐๐ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ในสังกัด สามารถบริหารงาน และจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำประสบการณ์ไป
บริหารสถานศึกษาได้อย่างหลากหลาย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
          ๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ขับเคลื่อนนโยบายและการ 
จัดการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล        
 ๒. ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา (ประเมิน) ทุกคน มีความรู้ ความสามารถ และนำ
ความรู้ประสบการณ์ไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

 ๓.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ สามารถบริหารงานและจัดการศึกษา ให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๔.  ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีประสบการณ์
นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
   สพฐ. ไม่มีงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง (Coaching 
Team)  และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล 
 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จัดหางบประมาณคงเหลือจาก
โครงการอื่น ๆ ที่เบิกไม่หมด นำมาจัดสรรให้คณะกรรมการได้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 

ภาพประกอบ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

                                           
***********************  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีและขอเลื่อน 
              วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว.๒๑, เกณฑ์ใหม่ “ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance  

              Agreement : PA) ผ่านกระบวนการ PLC  ทางระบบออนไลน์ปี ๒๕๖๔  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความรู้ และเข้ าใจ ในแนวทางวิธีการประเมินวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ใหม่  

2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัด
กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) สู่การทำวิทยฐานะได ้

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างหลากหลาย 
 
ผลการดำเนินงาน  
 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
  2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
จำนวน ๓ คน 

3. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. ศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ทุกคน 
7. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จำนวน ๒ คน 
8. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน รวม ๑๗๖ คน 
9. ครูวิชาการหรือครูที่ได้รับมอบหมาย โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๗๖ คน 

          ด้านคณุภาพ        
 ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกี่ยวข้องที่เข้ารับการอบรม ๑ มีความรู้ และเข้าใจในแนวทาง 
วิธีการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ร้อยละ ๙๐ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) สู่การทำวิทยฐานะ ร้อยละ ๙๐ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
            ๑.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ และเข้าใจในแนวทาง 
วิธีการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑใ์หม่ ร้อยละ ๙๐ 

     ๒.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้ารับการอบรม  มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ 
จัดกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) สู่การทำวิทยฐานะ ร้อยละ ๙๐ 
            ๓.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดส่งผลงานวิทยฐานะที่สู งขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
  เป็นการอบรมออนไลน์ ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์        
มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพียง ๑ คน และเป็นศึกษานิเทศก์ ซึ่งภาระงานบุคลากรด้านนี้มีมาก   
 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
    ประสานศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เข้าช่วยงาน และจ้างบุคลากรที่มี
ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๑ คน และควรสรรหาจ้างเพ่ิม เพ่ือให้เพียงพอต่อภารงาน 

ภาพประกอบ 

  
  
  
  
   

 

 

  

 

 

 

                                        ***************** 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 

กิจกรรม การประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 
2563 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียนที่จบ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

2. เพ่ือรายงานผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา         
ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ผลการดำเนินงาน 
 การประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 3,436 คน 225 โรงเรียน 
ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ ดังนี้ 
          ตาราง ร้อยละนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามระดับพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ระดับชั้น 

จำนวน
เด็ก

ปฐมวัย 
(คน) 

จำนวนเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการในระดับดี  
ร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคม สติปัญญา 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

อนุบาล 3 3, 436 3,325 96.56 3,004 93.84 2,992 93.47 2,897 90.50 

 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ                          
 1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ร้อยละ 100 รับการประเมินพัฒนาการ 
 2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ร้อยละ 96.56 มีผลการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกายในระดับดี
ขึ้นไป 
 3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ร้อยละ 93.84 มีผลการประเมินพัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจ ใน
ระดับดีข้ึนไป 
 4. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ร้อยละ 93.47 มีผลการประเมินพัฒนาการทางด้านสังคมในระดับดี
ขึ้นไป 

5. นักเรยีนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ร้อยละ 90.50 มีผลการประเมินพัฒนาการทางด้านสติปัญญาในระดับดี
ขึ้นไป 

ปัญหา/ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
 1. ครูควรจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์สำหรับประเมินพัฒนาการล่วงหน้า โดยนำมาทดลองก่อนใช้จริงหรือ
จัดหา เพ่ิมเติม ในกรณีที่ไม่เพียงพอ และคำนึงถึงสภาพคล่องของการใช้ที่เหมาะสมกับเด็ก 
 2. ครูควรเก็บร่องรอยผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. สำนักงานเขตควรจัดสรรงบสนับสนุนให้สามารถดำเนินงานในโครงการเนื่องด้วยเป็นโครงการที่
ต้องตอบตัวชี้วัดมาตรฐานชาติ  

2. ครูควรศึกษาและทำความเข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะเรื่องตัวบ่งชี้ที่เป็นพฤติกรรม
และความสามารถของเด็กที่ต้องการประเมิน รวมทั้งเกณฑ์การประเมินเพ่ือตัดสินได้ทันทีที่เห็นพฤติกรรม 
และความสามารถของเด็ก 
 3. สถานศึกษาควรจัดให้มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง      
 

ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************** 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 

กิจกรรม  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 

๒. เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางครูในโรงเรียนโครงการรุ่นที่ 1 – 9 จำนวน 177 โรงเรียน   
๓. เพ่ือจัดอบรมทดแทนให้กับครูผู้เกษียณ ย้าย และเพ่ิมเติม 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายครูแกนนำในการจัดกิจกรรม“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”   
5. เพ่ือนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”    
 

ผลการดำเนินงาน 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงทำให้การ

ดำเนินงานไม่ได้เป็นตามแผนที่วางไว้ 
๑. ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู

ปฐมวัย 
จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 

๒. ครูปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

๓. ครูและเด็กปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ๔. เด็กปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีความสามารถพ้ืนฐาน 
ได้แก่ด้านการเรียนรู้ ด้านภาษา ด้านสังคม ด้านการเคลื่อนไหว และดา้นการรับรู้ประสาทสัมผัส 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   
๑. ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยส่งเสริมและสนับสนุนให้ ครู

ปฐมวัยจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
๒. ครูปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
๓. ครูและเด็กปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยมีเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
๔. เด็กปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีความสามารถพ้ืนฐาน 

ได้แก่ด้านการเรียนรู้ ด้านภาษา ด้านสังคม ด้านการเคลื่อนไหว และด้านการรับรู้ประสาทสัมผัส 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การ

ดำเนินการในส่วนของการประชุมวางแผนงานและการตัดสินผลการคัดเลือกไม่คล่องตัว รวมถึงระยะเวลาที่
จำกัดทำให้ต้องเร่งกระชับกระบวนการในการตัดสินเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา   

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 จัดการประชุมวางแผนงานและการตัดสินผลการคัดเลือกผ่านระบบ Zoom Cloud Meet 

 

ภาพประกอบ 

            

          

 

*********************** 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัด มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

๒๑ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
     2. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่สนับสนุนให้โรงเรียน สามารถวิเคราะห์

และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท 
               3. ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนานวัตกรรม Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายตามความ
ต้องการและเหมาะสมกับบริบท เพ่ือประสานความร่วมมือและสังเคราะห์องค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายในการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพ้ืนที่ด้วยรูปแบบและระบบที่เข้าถึงสะดวกและมี
คุณภาพ 
 
ผลการดำเนินงาน 

     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้วางแผนการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียน
สังกัด มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับภาคี
เครือข่าย โดยจัดกิจกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ เป็นแบบอย่างได้ ซึ่งมีโรงเรียน      
ส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 4 โรงเรียน ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานและประกาศผลเพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
กำลังใจ และเป็นแบบอย่างให้กับโณงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดต่อไป 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   
        1 .  โ ร ง เรียนที่มีคว าม โดด เด่นและประสบผลสำ เร็จ ในการจัดการ เรียนรู้  Active 
Learning ร่วมกับภาคี เครือย่าย   

   2. โรงเรียนที่มีความสนใจในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   3. ครูและผู้เก่ียวข้องที่มีความสนใจในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ 
   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงทำให้ไม่
สามารถดำเนินงานในโครงการได้ครบทุกกิจกรรมตามแผนงานที่วางแผนไว้ 
 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 จัดการประชุมวางแผนงานและการตัดสินผลการคัดเลือกผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  
 
 

********************** 
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โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน         

เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมใน
การจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความ
พร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามา
เรียน นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  

ผลการดำเนินงาน  
ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึ กษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่ วถึง ผู้ เรียนทุกคน              

ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ระบบการศึกษา           
ที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice ในการดำเนินโครงการ  
1. โรงเรียนมีกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
2.โรงเรียนสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๓. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้มีโรงเรียนดี

ใกล้บ้าน  
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการ

เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการจัดอบรมในงบประมาณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

๕. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลจากการจัดอบรมในงบประมาณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

๖. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู  
มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพจากการจัดอบรมในงบประมาณโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 

๗.นักเรียนมีคุณภาพจากการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
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ข้อเสนอแนะ   
 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
ยากลำบากเกิดการพัฒนาได้ไม่เต็มที ่

ภาพประกอบ  
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โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริหาร คณะครู 

นักเรียน ตลอดจนบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน การจัดทำแผนการเรียนรู้และผลิตสื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบริบทและแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนตลอดจน
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้       

ผลการดำเนินงาน  
โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมประเภทส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักเรียนใน

การอนุรักษ์พลังงานหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สายตรวจพลังงาน/ น้ำ/ ขยะ/กิจกรรมติด
สติ๊กเกอร์รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและน้ำ/กิจกรรมร่วมกันจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม/การเดินรณรงค์แจกแผ่นพับความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม/จัดเวรทำความ
สะอาดห้องเรียนรายวัน (ทำเวร) และจัดการทำความสะอาดครั้งใหญ่รายเดือน หรือ Big Cleaning Day/          
การจัดประกวดห้องเรียนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม/กิจกรรมประเภทให้ความรู้และปลูกสร้าง
จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม/การจัดทัศนศึกษาหรือดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม/การจัดการฝึกอบรมสัญจรหรือ Day Camp ที่โรงเรียนจัดโดยโรงเรียนเอง หรือบางโรงเรียน
มีการประสานให้หน่วยงานอ่ืนๆมาร่วมจัดให้ในลักษณะการฝึกอบรมสัญจร เช่น บริษัทเอกชนที่ทำเรื่อง
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ,การไฟฟ้านครหลวง,บางจาก,ปตท.,สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ 
หน่วยงานเอกชน เป็นต้น และที่สำคัญโรงเรียนดำเนินการโดยการแทรกเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี,การจัดกีฬาสี,การจัดงานลอยกระทง,
การจัดงานไหว้ครู การจัดค่ายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมนอกสถานที่เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์แปลกใหม่ 
สัมผัสประสบการณ์ตรง 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการ  
1. นักเรียนมีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม และสามารถถ่ายทอด สื่อสาร 

เสนอแนวคิดในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนได้ เป็นอย่างดี 
2. นักเรียนมีพฤติกรรมเลือกซื้อเลือกใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การ

ปฏิเสธถุงพลาสติก แต่เลือกนำถุงผ้ามาใส่แทน ปิดไฟฟ้าก่อนออกจากห้องเรียนอย่างเป็นอัตโนมัติและ
ต่อเนื่อง ทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 

3. นักเรียนมีความเป็นผู้นำในการเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ความเป็นผู้นำ เป็นแบบอย่าง ในการสร้างสรรค์กิจกรรม นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานเพ่ือให้เกิดการ
สื่อสาร กระตุ้นให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  

4. การมีส่วนร่วมคือ นักเรียนติดตามข่าวสารและปัญหาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอสามารถคิด วิเคราะห์ และ รู้จักชุมชนของตนในประเด็นสิ่งแวดล้อมของชุมชนมากยิ่งขึ้น 
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๕.นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมบนหลักประชาธิปไตย การใช้ สิทธิ์            
ใช้เสียงในการลงความเห็นในการร่วมมือ คิดสร้างสรรค์กิจกรรมอนุรักษ์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ประชาธิปไตย 

ข้อเสนอแนะ   
 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
ยากลำบากเกิดการพัฒนาได้ไม่เต็มที ่ทั้งนี้ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัดขับเคลื่อนอย่าง
ต่อเนื่อง  

ภาพประกอบ 
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โครงการตลาดนัดวิชาการฐานเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือมีระบบข้อมูลในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา 
    ๒. เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาและการส่งต่อ 

 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครู ได้จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยคำนึงถึงศักยภาพ        
ความถนัด และความสนใจของนักเรียน 

ผลการดำเนินงาน  
    ๑. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยคำนึงถึงศักยภาพ ความถนัด และ

ความสนใจของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
    ๒. ครูมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาได้อย่าง

เหมาะสม 

ตวัชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice  
 ครูสามารถจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยคำนึงถึงศักยภาพ ความถนัด และความ

สนใจของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำให้ดำเนินงานตามโครงการที่วางไวได้ เนื่องจาก

กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเป็นการทำกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าทำกิจกรรม
เวียนตามฐาน จนครบ ๘ ฐานตามหลักแนวทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก จึงไม่
สามารถดำเนินโครงการตามท่ีวางไว้ได ้ทั้งนี้ ได้ปรับรูปแบบโดยการจัดส่งแนวดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี         
พหุปัญญาไปยังโรงเรียนในสังกัดเพ่ือสร้างการรับรู้และความตระหนักให้แก่ครูผู้สอน 

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำให้ดำเนินงานตามโครงการที่วางไวได้ เนื่องจาก

กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเป็นการทำกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าทำกิจกรรม
เวียนตามฐาน จนครบ ๘ ฐานตามหลักแนวทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก จึงไม่
สามารถดำเนินโครงการตามที่วางไว้ได้ ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1      ได้ปรับรูปแบบโดยการจัดส่งแนวดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาไปยังโรงเรียนในสังกัด
ได้รับทราบรูปแบบ กระบวนการ และวิธีการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา 

 
 

************************* 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
(New Innovation learning with 21 Century Skills) 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือพัฒนาครูให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
๒. เพ่ือให้ครูมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓. เพ่ือให้ครูนำแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑        

ไปพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 

ผลการดำเนินงาน  
         ๑. ครูโรงเรียนในโครงการเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  
           ๒. ครูมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ 
           ๓. ครูนำแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑  ไปพัฒนาผู้เรียน 
ให้เกิดการเรียนรู้ 

ตวัชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice  
        ๑. ครูมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 
        ๒. ครูเกิดการการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และนำนวัตกรรมไปจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินโครงการ ประกอบกับการอยู่ในช่วงของแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเป็นการนำเสนอผ่านระบบ Online ZOOM Cloud 
Meeting 

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการให้เพียงพอ  เนื่องด้วยโครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (New Innovation learning with 21 Century Skills   
เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 
๒๑ ต้องได้รับการส่งเสริมจากครูผู้สอน หากครูผู้สอนได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้จัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อทีค่รูผู้สอนจัดทำขึ้นโดยยึดหลักส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักเรียนแห่งศตวรรษท่ี ๒๑  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ภาพประกอบ 

การประกวดสื่อ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
กับทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑ (New Innovation learning with 21 Century Skills) 

  นำเสนอผลงาน ผ่านรูปแบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

เกียรติบัตร ผู้ชนะการประกวดสื่อ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
กับทักษะแห่งศตวรรษท่ี ๒๑  (New Innovation learning with 21 Century Skills) 

            
            
            
            
            
            
            
            
        
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

************************* 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ครูสามารถคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  

 2. เพ่ือจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 
 3. เพ่ือให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

ผลการดำเนินงาน  
           ครูผู้ รับ ผิ ดชอบด้ านงานการศึกษาพิ เศษ ของสำนั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษ าประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานการศึกษาพิเศษ 
 ๑.  ครูผู้รับผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑  มีความรู้ในด้านการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษดีขึ้น 

๒. ครูผู้รับผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ 

ตวัชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice  
๑. โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
๒. ครูผู้รับผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดกรองอย่างมีคุณภาพ 

 ๓. ครูผู้รับผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพ 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
ในเบื้องต้น ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ทำการ

สำรวจข้อมูลครูที่มีความต้องการอบรมผู้คัดกรองทางการศึกษาพิเศษ และทางสำนักงานเขตพ้ืนที่ ได้สรุป
จำนวนครูที่ต้องการจะอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะขาดงบประมาณในการสนับสนุน
ในการ จัดกิจกรรม รวมถึงสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดอบรม และค่าวิทยากรที่มาให้ความรู้ ส่วนในเดือน 
สิงหาคม ๒๕๖๔  ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐ 
บาท ให้กับทางเขตพ้ืนที่ จึงได้จัดการอบรมครูขึ้น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล และและแผนการสอนรายบุคคล เมื่อวันที่ 1๕ กนัยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา 

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ เพ่ือนำมาดำเนินโครงการในการพัฒนา

ครูจากการสำรวจตามความต้องการที่ทางเขตพ้ืนที่ได้สรุปข้อมูลไว้ เพ่ือที่ครูจะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ผู้เรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมในลำดับต่อไป  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ภาพประกอบ 

           
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) และแผนการสอนรายบุคคล 

(IIP) สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting  
เมื่อวันที ่1๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ภาพประกอบ 
กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และแนะนำแนวทาง 

ในการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับโรงเรียนต้นแบบ 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต ๑ จำนวน ๙ โรงเรียน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
                                   ในการสนับสนุนและส่งเสริมงานการศึกษาพิเศษ 

1. สำรวจข้อมูลครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ Google form    
 

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

************************* 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการการตรวจเยี่ยมพืน้ที่เชิงประเมนิ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา                   
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ที่มีบริบทการจัดการศึกษา                   
ที่แตกต่างกัน 

ผลการดำเนินงาน  
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดยสุ่ม                    
แบบเจาะจง ลงพ้ืนที่โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนวัดจอมเกษ                       
โรงเรียนเชาวน์วัศ และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน เพ่ือพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมีบริบทการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน จากการตรวจเยี่ยมตาม
กำหนดการ ผ่านระบบออนไลน์ ทั้ง 3  โรงเรียน ใช้เครื่องมือที่สำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 3  
ฉบับ  

ฉบับที่ 1 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
  จากการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินฯ 

ฉบับที่ 2 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ฉบับที่ 3 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถนะของผู้เรียน 
พบว่า โรงเรียนมีรูปแบบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญ

ของผู้เรียน มีร่องรอยหลักฐาน เอกสาร รางวัลและรูปภาพเป็นที่ประจักษ์  ส่งผลทุกมาตรฐานพัฒนาสูงขึ้น
ทุกโรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
  1. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดจอมเกษ และโรงเรียนเชาวน์วัศ ได้รับการตรวจ
เยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามกำหนดเวลา 
       2. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดจอมเกษ และโรงเรียนเชาวน์วัศที่มีบริบทการจัด
การศึกษาที่แตกต่างกัน ได้รับการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน               
มีผลการพัฒนาสูงขึ้นทุกโรงเรียน 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน  
ผ่านระบบออนไลน์ ทั้ง 3 โรงเรียน จึงตรวจสอบผลงานไม่ละเอียด 

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการแก้ปัญหา 

1. ใช้สื่อเทคโนโลยี ในการติดต่อสื่อสาร และค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สรุปสาระและเชื่อมโยงความรู้เพื่อนำมาวางแผนในการสร้างผลงาน ชิ้นงาน ใหม่ ๆ ได ้ 

โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการนำเสนอผลงาน 
3.  มีความสามารถในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีลำดับขั้นตอนการทำงานชัดเจน  
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สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เกิดผลงานตามเป้าหมาย โดยใช้ปัจจัยในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

ข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนที่มีบริบท มีรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างกัน แต่สามารถบริหารจัดการให้บรรลุ 

มาตรฐานตัวชี้วัด  ควรเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอ่ืน ๆ นำไปใช้  
 

ภาพประกอบ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************* 
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โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ 

วัตถุประสงค์  
 1.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกคนได้รับการส่งเสริมการสร้างอาชีพและการมีงานทำ 
 2.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางอาชีพที่สอดคล้องกับ 
อาชีพในท้องถิน่ ความสนใจของนักเรียน และความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต 
 3.  โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก Best Practice ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๙ โรงเรียน และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน ๙ โรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice การสรุปผลการดำเนินงาน                 
วิดีทัศน์ทั้ง ๑๘ โรงเรียน เผยแพร่ทางไลน์ ทางผ่านระบบ Facebook Live 

ผลการดำเนินงาน  
สถานศึกษาส่งผลงานเพ่ือเข้าประกวดแข่งขัน Best Practice และ Good Practice ระดับชั้น

ประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
ได้คัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ นักเรียนมีผลงาน Best Practice และ Good Practice                   
ประจำอำเภอ ดังนี้ 

 
ระดับชั้นประถมศึกษา รางวัล Best Practice ประจำอำเภอ ได้แก ่

อำเภอ โรงเรียน 
บางปะหัน โรงเรียนวัดไก ่
วังน้อย โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา 
อุทัย โรงเรียนวัดจำปา 
ภาชี โรงเรียนวัดเจริญธรรม 
มหาราช โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 
บ้านแพรก โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 
นครหลวง โรงเรียนวัดทอง 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา รางวัล Best Practice ประจำอำเภอ ได้แก่ 

อำเภอ โรงเรียน 
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 
บางปะหัน โรงเรียนวัดผึ่งแดด 
วังน้อย โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 
อุทัย โรงเรียนวัดคานหาม 
ภาชี โรงเรียนวัดพระแก้ว 
มหาราช โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 
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ระดับชั้นประถมศึกษา รางวัล Good Practice ประจำอำเภอ ได้แก ่
อำเภอ โรงเรียน 

พระนครศรีอยธุยา โรงเรียนวัดสว่างอารมณ,์  โรงเรียนบ้านคลองตะเคยีน หมู่ 2 
บางปะหัน โรงเรียนวัดโคก,  โรงเรียนวัดศรีภวังค์,  โรงเรียนวัดผึ่งแดด, 

โรงเรียนวัดเทพอุปการาม,  โรงเรียนวัดโตนด,  โรงเรียนวัดตาลเอน, 
โรงเรียนวัดอินกัลยา,  โรงเรียนวัดบางเพลิง,  โรงเรียนวัดนนทรีย์ 
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 

วังน้อย โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์,  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 
โรงเรียนวัดลำพระยา,  โรงเรียนวัดสุคันธาราม 

อุทัย โรงเรียนเชาวน์วัศ,  โรงเรียนวัดขุนทิพย์, โรงเรียนวัดคานหาม,   
โรงเรียนบ้านช้าง 

ภาชี โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา รางวัล Good Practice ประจำอำเภอ ได้แก ่
อำเภอ โรงเรียน 

พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์,  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 

บางปะหัน โรงเรียนวัดบางเดื่อ 
วังน้อย โรงเรียนบ้านลำแดง,  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา 
ภาชี โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 
     

ระดับช้ันประถมศึกษา รางวัล เข้าร่วม ประจำอำเภอ ได้แก่ 
อำเภอ โรงเรียน 

พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดพระงาม,  โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 
โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 

วังน้อย โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม,  โรงเรียนมุสลิมบำรุง 
อุทัย โรงเรียนวัดโคกมะยม 
ภาชี โรงเรียนวัดหนองบัว 
นครหลวง โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 
      

ระดับชั้นมัธยมศึกษา รางวัล เข้าร่วม ประจำอำเภอ ได้แก่ 
อำเภอ โรงเรียน 

พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
วังน้อย โรงเรียนวัดลำพระยา,  โรงเรียนวัดศิวาราม   

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห ์
มหาราช โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
        1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกคนได้รับการส่งเสริมการสร้างอาชีพและการมีงานทำ 
 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางอาชีพที่สอดคล้องกับ
อาชีพในท้องถิ่น ความสนใจของนักเรียน และความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต       
 3.  โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก Best Practice ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๙ โรงเรียน และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน ๙ โรงเรียน จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
1. เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จงึตดักิจกรรมบางกิจกรรม

ออกไป 
2. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ บางคนไม่ได้เรียนต่อ  เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน 

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการแก้ปัญหา 

3. ใช้สื่อเทคโนโลยี ในการติดต่อสื่อสาร และค้นหาข้อมูลได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
4. สรุปสาระและเชื่อมโยงความรู้เพ่ือนำมาวางแผนในการสร้างผลงาน ชิ้นงาน และโครงงานใหม่ ๆ 

ได้  
โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการประมวลผล 
  3.  สามารถนำเสนอ ผลงาน ชิ้นงาน และโครงงาน โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการประมวลผล 

4.  มีความสามารถในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีลำดับขั้นตอนการทำงานชัดเจน  
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เกิดผลงานตามเป้าหมาย โดยใช้ปัจจัยในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า   

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน ได้รับการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนสู่การมีอาชีพและการมีงานทำ                         
ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต      

ภาพประกอบ 
 

 

 

 

 **************************** 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย 
 “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน” 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ให้อ่านออกเขียนได้  
 2. เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ให้อ่านคล่องเขียนคล่อง  
 3. เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 - 6 ให้มีสมรรถนะการอ่านข้ันสูง  
 4. เพ่ือส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่ สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านการเขียน                      
ของนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน   
1. คัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนและรายงานผล ผ่านทางระบบการ 

ติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เป็นข้อมูลสำหรับวินิจฉัยและพัฒนาการอ่านการเขียน ของนักเรียนเป็น
รายบุคคล แต่พบปัญหาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) การคัดกรอง
ความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนจึงใช้ระบบออนไลน์ 
 2. ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ยังดำเนินต่อในภาคเรียนที่ 2 
เพ่ือพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่องหรือพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น                   
ตามนโยบายที่ สพฐ. กำหนด โดยให้ปรับปรุงแก้ไขเป็นการเร่งด่วนสำหรับนักเรียนที่มีผลการคัดกรองระดับ
ปรับปรุงและพอใช้และพัฒนานักเรียนที่มีผลคัดกรองระดับดี ให้อยู่ในระดับดีมาก โดยใช้กิจกรรมแนวทาง      
หรือนวัตกรรมที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษากำหนดขึ้นตามบริบทและความเหมาะสม 
    3. การดำเนินงานของทุกสถานศึกษาในสังกัด จะต้องจัดทำสื่อนวัตกรรมเพ่ือใช้ พัฒนา
ความสามารถในการอ่าน การเขียน แล้วรายงานผลที่ประสบผลสำเร็จ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มเอกสาร                       
และวีดีทัศน์ความยาวประมาณ  5 - 10 นาที เสนอเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือคัดเลือกผลงานส่ง สพฐ. ต่อไป 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  อ่านออกเขียนได้ทุกคน   
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  อ่านคล่องเขียนคล่องทุกคน   
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูงทุกคน   
 4. เผยแพร่ สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จ 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
 1. เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงตัดกิจกรรมบางกิจกรรม
ออกไป และรายงานผลผ่านทางระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เป็นข้อมูลสำหรับวินิจฉัยและ
พัฒนาการอ่านการเขยีนของนักเรียนเป็นรายบุคคลไม่ได้ดำเนินการไม่ครบทุกโรงเรียน  
        2. การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องหรือ
พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนแต่ละระดับชั้นตามนโยบายที่กำหนด โดยให้ปรับปรุงแก้ไขเป็น
การเร่งด่วนสำหรับนักเรียนที่มีผลการคัดกรองระดับปรับปรุงและพอใช้และพัฒนานักเรียนที่มีผลคัดกรอง
ระดับดใีห้อยู่ในระดับดีมาก โดยใช้กิจกรรมแนวทางหรือนวัตกรรมที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

สถานศึกษากำหนดขึ้นตามบริบทและความเหมาะสม กำลังดำเนินการ โรงเรียนจะรายงานผลเมื่อสิ้นภาค
เรยีนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
       3. ทุกสถานศึกษาในสังกัดจัดทำสื่อนวัตกรรมเพ่ือใช้พัฒนาความสามารถ ในการอ่าน การเขียน                   
แล้วรายงานผล ที่ประสบผลสำเร็จ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มเอกสารและวีดีทัศน์ความยาวประมาณ 5 - 10 
นาท ีกำลังดำเนินการ โรงเรียนจะรายงานผลเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการแก้ปัญหา 
        ใช้สื่อเทคโนโลยี ในการติดต่อสื่อสาร และค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์
ปัจจุบัน  

ข้อเสนอแนะ 
 ทุกสถานศึกษาในสังกัดจัดทำสื่อนวัตกรรมเพ่ือใช้พัฒนาความสามารถ ในการอ่าน การเขียน        
แล้วรายงานผล ที่ประสบผลสำเร็จ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มเอกสารและวีดีทัศน์ความยาวประมาณ               
5 - 10 นาที 
 
 

*************************** 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการขับเคลื่อนนโยบาย สพป.อย. 1 วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สู่การปฏิบัติ 

วัตถุประสงค์  
     เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ                        
ของโรงเรียนในสังกัด  ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของส่วนกลาง 

ผลการดำเนินงาน  
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความปลอดภัย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จัดระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา ดังนี้ 

ระบบดี คือ การวางรากฐานการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา ครู นักเรียน และรวมไปถึงการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(Participative Management) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : โรงเรียนเป็นบ้านที่มีความรักความอบอุ่นและน่าอยู่    
อีกท้ังองค์กรมีระบบควบคุมความปลอดภัยตามหลักธรรมาภิบาล 

มีภูมิคุ้มกัน คือ การส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตของเด็กนักเรียน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบใด 
ผู้เรียนก็สามารถการจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน มีความ
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้เรียน อีกทั้งผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : นักเรียนทักษะชีวิตสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ครูและ
บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน อีกทั้งภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม   
ในการป้องกันและแก้ปัญหา 

ทันเวลา  คือ ประสิทธิภาพที่ดีของการทำงานขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่ง
การสื่อสารที่ดีและมีความรวดเร็วจะก่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพผลลัพธ์ที่คาดหวัง : มีระบบรายงานอย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
 
ผลลัพธ์ที่ได้ 

1. นักเรียนมีทักษะชีวิตสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
2. มีระบบรายงานอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
3. มีแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ปัญหา 
4. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหา 
5. มีระบบควบคุมความปลอดภัยตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
 1. นักเรียนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
ได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ   
 2. นักเรียนทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑                        
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และ                     
ด้านประสิทธิภาพ  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีครู นักเรียนและบุคลากร 
ทางการศึกษาติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน                            
การบริหารจัดการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการแก้ปัญหา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  สำรวจข้อมูลปัญหา  
 ข้อเสนอแนะ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ประสานหน่วยงานต่าง ๆ และ
ประชุมชี้แจงปัญหา แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน และร่วมแก้ปัญหา รายงานผลเป็นระยะ ๆ  

 
 

*************************** 
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โครงการการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

วัตถุประสงค์  
      1. เพ่ือสังเคราะห์ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร และผลการสังเคราะห์ข้ อมูล                 
ผลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา  
 2. เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
 
ผลการดำเนินงาน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  
 จุดเด่น 
  1. ด้านคุณภาพเด็ก พบว่า พัฒนาการที่เป็นจุดเด่นมากที่สุด คือ การพัฒนาการด้านอารมณ์ และ
จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 98.17  รองลงมา ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 96.59 พัฒนาการ
ด้านสังคมและสติปัญญา คิดเป็นร้อยละ 95.84 และการพัฒนาการมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม      
คิดเป็นร้อยละ 93.24 ตามลำดับ 
 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า กระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็นจุดเด่น
มากที่สุด ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คิดเป็น ร้อยละ 90.29 รองลงมา ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  คิดเป็นร้อยละ 87.78 การพัฒนาสภาพแวดล้อม/โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อาคาร 
สถานที่ อินเตอร์เน็ต สาธารณูปโภค เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 86.09 การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย
เชิงบวก ใช้สื่อ เทคโนโลยี สอดคล้องกับพัฒนาการ คิดเป็นร้อยละ 85.32 ตามลำดับ 
 3. ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ พบว่า การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญที่
เป็นจุดเด่นมากที่สุด ได้แก่ การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก  คิดเป็นร้อยละ 96.07 รองลงมา 
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ คิดเป็นร้อยละ 88.92  การรู้จักและ
เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 85.28 จำนวนครู เพียงพอ/ตรง
ตามวุฒิ คิดเป็นร้อยละ 84.64 ความรักเด็ก ดูแลเอาใจใส่เด็ก และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก คิดเป็นร้อย
ละ 83.61 ตามลำดับ 
 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. ด้านคุณภาพเด็ก พบว่า คุณภาพเด็กที่ควรพัฒนาเป็นอันดับแรก ได้แก่ การพัฒนาด้านทักษะ 
การคิดแก้ปัญหา คิดรวบยอด คิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 6.76 รองลงมาควรพัฒนาด้านสติปัญญา 
และด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ 4.16 พัฒนาการด้านร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 3.41 และพัฒนาการด้าน
อารมณ์ และจิตใจ คิดเป็นร้อยละ 1.83 ตามลำดับ 

2. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ พบว่า กระบวนการบริหารจัดการจุดที่ควรพัฒนาเร่งด่วน 
ได้แก่  จัดห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีให้เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 14.68 รองลงมา ได้แก่ การพัฒนา
สภาพแวดล้อม / โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อาคาร สถานที่ อินเตอร์เน็ต สาธารณูปโภค เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ  



86 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

13.90 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คิดเป็นร้อยละ 12.22 และกระบวนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 9.71 ตามลำดับ 

3. ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ พบว่า การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ที่ควรพัฒนาเร่งด่วน ได้แก่ จำนวนครู เพียงพอ/ตรงตามวุฒิ คิดเป็นร้อยละ 15.36 การจัดครูปฐมวัยให้ครบ
ชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 14.72 ความรักเด็ก ดูแลเอาใจใส่เด็ก และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก คิดเป็น                  
ร้อยละ 11.39 ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ คิดเป็นร้อยละ  
11.08  การส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก คิดเป็นร้อยละ 3.93 ตามลำดับ 
 
แผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน  
          1. ด้านคุณภาพเด็ก พบว่า ด้านพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
คิดเป็นร้อยละ 99.59 ด้านพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม คิดเป็น  
ร้อยละ 98.61 และด้านพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
คิดเป็นร้อยละ 95.69 และพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้
ได ้ คิดเป็นรอ้ยละ  78.77 ตามลำดับ 
  2. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ พบว่า ด้านระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง    
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 93.65 ด้านการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์     
คิดเป็นร้อยละ 91.00 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ       
คิดเป็นร้อยละ 90.06 การจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.98 ด้านหลักสูตรที่ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และด้านการให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ  0 
          3. ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ พบว่า ด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ 94.44 ด้านประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก คิดเป็นร้อยละ  
91.27 และ ด้านการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข คิดเป็น     
ร้อยละ 90.48 และด้านการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย      
คิดเป็นร้อยละ 90.48 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
 จุดเด่น 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน จุดเด่นที่พบมากท่ีสุด คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ 
สถานศึกษากำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ         
คิดคำนวณ คิดเป็นร้อยละ 95.75 และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสานเทศและการสื่อสาร     
คิดเป็นร้อยละ 94.41 ตามลำดับ 
            2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ จุดเด่นที่พบมากที่สุด คือ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 98.69 จัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
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บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 97.63 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 96.30ตามลำดับ 

 3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจุดเด่นที่พบมากที่สุด คือ การ 
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก คิดเป็นร้อยละ 98.69 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ คิดเป็นร้อยละ 96.89 และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 96.61 ตามลำดับ  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน จุดที่ควรพัฒนามากที่สุด คือ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็น 
ร้อยละ 83.75  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 84.03 และ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา คิดเป็น
ร้อยละ  83.14 ตามลำดับ 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ จุดที่ควรพัฒนามากที่สุด คือ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 85.40 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 81.54 และมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ  80.89 ตามลำดับ 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จุดที่ควรพัฒนามากที่สุด  คือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ  
83.44 และตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ  81.68 
ตามลำดับ  

 
แผนการดำเนนิงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน พบว่า ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และด้านการอยู่ 
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 98.04 ด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ และด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  คิดเป็นร้อยละ 97.51 ด้านการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ คิดเป็นร้อยละ 97.06 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 96.08 
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 95.94 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 95.36 ด้านการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.96 และ
ด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม คิดเป็นร้อยละ 94.42 ตามลำดับ 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า ด้านการปรับเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ  
98.69ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ คิดเป็น
ร้อยละ 97.39 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 97.38 ด้าน
การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อย
ละ 96.12 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ คิดเป็นร้อยละ 95.35 จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 95.30 
ตามลำดับ 
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3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า ด้านการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียนเชิงบวก คิดเป็นร้อยละ 99.35 ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ คิดเป็นร้อยละ 98.07 ด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 97.92 ด้านการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 95.50 และด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 95.30 ตามลำดับ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
 1. ได้ผลจากการสังเคราะห์ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร และผลการ
สังเคราะห์ข้อมูลผลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา  
 2. ได้ผลการวิ เคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา                         
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีครู นักเรียนและบุคลากร 
ทางการศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน                            
การบริหารจัดการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการแก้ปัญหา 
        นำปัญหาที่เกิด มาถอดบทเรียน แล้ววางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีลำดับขั้นตอนการทำงานชัดเจน 
เตรียมนำไปปฏิบัติได้จริง เกิดผลงานตามเป้าหมาย โดยใช้ปัจจัยในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า                    
ในปีการศึกษาต่อไป   
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
2. ใช้ผลของการสังเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

 

****************************** 
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โครงการการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐาน  
 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 3. เพ่ือติดตามผลดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 4. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

ผลการดำเนินงาน  
 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) และโรงเรียนวัดจำปา มีบริบทการจัด
การศึกษาที่แตกต่างกัน จากการตรวจเยี่ยม มีผลการบริหารงาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้ง 2 โรงเรียน มีรูปแบบบริหาร  จัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานตัวชี้วัด 
โรงเรียนใช้เครื่องมือการนิเทศ ตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
สร้างขึ้น และนำไปประยุกต์บริหารจัดการแต่ละด้าน ส่งผลให้โรงเรียนมีรูปแบบระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มีร่องรอยหลักฐาน เอกสาร รางวัลและรูปภาพ
เป็นที่ประจักษ์ ส่งผลทุกมาตรฐานพัฒนาสูงขึ้นทุกโรงเรียน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
 1. โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี ) และโรงเรียนวัดจำปา  มีคลังเครื่องมือมาตรฐาน                        
เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
 2. โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) และโรงเรียนวัดจำปา มีเล่มรายงานผลการดำเนินงาน                        
ของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่        

เชิงประเมินผ่านระบบออนไลน์ ทั้ง 2 โรงเรียน จึงตรวจสอบผลงานไม่ละเอียด 

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการแก้ปัญหา 

1. ใช้สื่อเทคโนโลยี ในการติดต่อสื่อสาร และค้นหาข้อมูลได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
2. สรุปสาระและเชื่อมโยงความรู้เพื่อนำมาวางแผนในการสร้างผลงาน ชิ้นงาน ใหม่ ๆ ได้  

โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการนำเสนอผลงาน 
3.  มีความสามารถในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีลำดับขั้นตอนการทำงานชัดเจน  

สามารถนำไปปฏิบัติไดจ้ริง เกิดผลงานตามเป้าหมาย โดยใช้ปัจจัยในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า   
 
ข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนที่มีบริบท มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่สามารถบริหารจัดการให้บรรลุ 
มาตรฐานตัวชี้วัด ควรเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ นำไปใช้  
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ภาพประกอบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ****************************** 
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โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
(School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยมี
จุดประสงค์ย่อย ดังนี้ 

1. เพ่ือสร้างและออกแบบระบบ/ รูปแบบ/ กลไกส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

2. เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (collaborative learning) และแนวทางพัฒนาโรงเรียนเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

ผลการดำเนินงาน 
การดำเนินการระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(1) กิจกรรมทีส่ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดให้กับโรงเรียน 
                1.1 ร่วมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดย
ใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
               - กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร คณะครู และชุมชน โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ และโรงเรียน      
วัดโคกโพธิ์  
                     - งบประมาณ 35,000 บาท 

1.2 การดำเนินกิจกรรม Lesson Study (PLAN DO SEE) :  จับคู่คร ู(Model Teacher /  
Buddy Teacher) 

ลงพ้ืนที่ชี้แจงโครงการ เก็บข้อมูล พ้ืนฐานเพ่ือการวิจัย และวางแผนและกำหนดปฏิทิน
กิจกรรมโครงการ ร่วมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน การ
ท ำกิ จ ก ร รม  Lesson Study (PLAN DO SEE) :  จั บ คู่ ค รู  (Model Teacher / Buddy Teacher)  
Professional Learning Community 

(2) กิจกรรมทีส่ำนักงานเขตพ้ืนที่ดำเนินการกับทีมงานในเขตพ้ืนที่ 
               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ติดตามการดำเนินงาน
ของโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรม Plan Do 
See ให้ประสบความสำเร็จ โรงเรียนดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยมอบหมายให้ครู Model 
Teacher และครู Buddy Teacher ร่วมวางแผนในการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งให้การจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ผู้บริหาร ศึกษา 
นิเทศก์ ครู นิเทศการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสังเกตการสอนของครู Model Teacher แล้วจึงสะท้อน
แนวคิด เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จ   

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ติดตามการดำเนินงานของ
โครงการ โดยมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ติดตามการดำเนินกิจกรรม Plan Do See ของโรงเรียนร่วมกับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการ เช่น การจัดทำสื่อการเรียนการสอน 
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โดยมอบให้กับครู Model Teacher คนละ 2,000 บาท เพ่ือพัฒนาและนำสื่อมาใช้แก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน และงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม Do และ See ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
35,000 บาท 

(3) กิจกรรมที่สำนักงานเขตพ้ืนที่ ร่วมกับโรงเรียนดำเนินการ (ระบุรายละเอียดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ) 
               ประชุมชี้แจงโครงการ กับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ (Area Team) และคณะวิจัยโครงการ     
   กลุ่มเป้าหมาย คณะครู โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ จำนวน 9 คน      
  (4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม PLAN DO SEE ของโรงเรียน 
      ศึกษานิเทศก์ ที่ดูแลได้เข้าไปสังเกตการสอน โดยมีครูคู่คิด (Buddy Teacher) การส่งเสริม
โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  (School as Learning Community : SLC) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองรุ่นใหม่การปฏิรูปชั้นเรียน ด้วยการเรียนแบบร่วมมือร่วมพลัง โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice 
 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  

 2. ร้อยละ 80 ของครูใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
 3. ร้อยละ 80 ของครูสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม ่

           4. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารโรงเรียนใช้ภาวะผู้นำขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนา
สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม ่
           5. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนสามารถเป็นตัวอย่าง เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียน
อ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ได้นำแนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่
ไปประยุกต์ใช้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน 

การดำเนินการระดับโรงเรียน 
 1. การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กิจกรรมต้องหยุดชะงัก การไม่สามารถดำเนินกิจกรรม
ตามปฏิทินที่กำหนด ทำให้ล่าช้า และไม่สามารถดำเนินการให้ครบตามแผนที่วางไว้ 
 2. ความห่างไกลของโรงเรียนจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทำให้ขาดความต่อเนื่อง 
 3. ชุมชนยังไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งถ้าเข้ามาช่วยให้โรงเรียนมี
ความเข้มแข็งทางวิชาการมายิ่งขึ้น 
 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
           1. การดำเนินงานเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนอง ความต้องการทุกภาคส่วนได้ในสถานการณ์ที่
มีการระบาดของไวรัสโรโรนา 2019 โดยการ 
           2. การให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์สอน และเข้ามาเติมเต็ม ในสิ่งทีผู่้ปกครองอยากเห็นในตัว
นักเรียน 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

           3. อยากให้มีโครงการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกิจกรรม SLC จะช่วยทำให้การจัดการเรียนการสอน
ของครูมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ชุมชมสังคมมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนมี
ความเข้มแข็งทางวิชาการมายิ่งขึ้น 

 
ภาพกิจกรรม Plan/Do/See 

: ขั้นตอน plan (การวางแผนทำกิจกรรมการสอน MT & BT) 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

: ขั้นตอน Do (BT นิเทศการสอน) 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

: ขั้นตอน Do (BT นิเทศการสอน) 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

   : ขั้นตอน Do (BT นิเทศการสอน) 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

: ขั้นตอน Do (BT นิเทศการสอน) 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

 : ขั้นตอน see (ศน.นิเทศ หรือ ครู นิเทศพร้อมกับ BT) 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

: ขั้นตอน see (ศน.นิเทศ หรือ ครู นิเทศพร้อมกับ BT) 

 

 

 

 

************************* 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วัตถุประสงค์  
             1. เพ่ือให้บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑                                                                                                       
ทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่ วนรวม      
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ  
    ๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย เพ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI)  ของประเทศไทย
เพ่ิมสูงขึ้น  
   3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงาน  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
ผลการดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
จัดทำโครงการเขตพ้ืนทีสุ่จริต  
 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามโครงการ 
 1. จัดทำประกาศเจตจำนง  
 2. ประเมินเขตพ้ืนที่สุจริตออนไลน์  
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเขตพ้ืนที่สุจริต โดยการอบรมสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนรวม  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ โดยวิทยากร จาก สำนักงาน ปปช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวจินตนา พลอยภัทร
ภิญโญ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นบุคลกรของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ความรู้ 
 กิจกรรมที่ 3 การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในการทำงาน  
 1. โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน ในการประกอบกิจกรรมหน้าเสาธง เพ่ือแสดง
เจตจำนงต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในการทำงาน 
   2. ป้ายสร้างความโปร่งใสในการทำงาน และสร้างตระหนักรู้  ปลุกจิตสำนึกในการทำงาน 
 3. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียน 
 กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ตัวชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice 
      ๑ .  บุ คลากรสำนั กงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพระนครศรีอยุ ธยา เขต ๑                                                                 
มีความรู้ความเข้าใจ ค่านิยม และการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
                2 . บุ คลากรสำนั กงานเขต พ้ื นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพระนครศรีอยุ ธยา เขต ๑                                                                                                  
รับการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การติดต่อเป็นปัญหาอุปสรรค ในการทำงาน ถึงแม้จะมี

การใช้วิธีการทำงานแบบใหม่ แต่บางการทำงานไม่สามารถทำงาน 
 

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 การปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากการศึกษาดูงาน เป็นกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะ กระบวนการคิด  มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ ให้ครูผู้สอนได้มีสื่อการเรียนการสอนที่จะทำให้นักเรียนรู้  
โดยมอบสื่อให้กับทุกโรงเรียน จำนวน 176 โรงเรียน 
 

ภาพประกอบการโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564  นายดำหริ  งิมสันเทียะ  ผู้อำนวยการ  สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1  
พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวณัชญานุช  สุดชาดี รองผู้อำนวยการฯ นำคณะบุคลากร 

และผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมงานโรงเรียนสุจริต กล่าวคำปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  
ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต 

 

    
 
 

******************************** 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การจัดระบบบริหารและการพัฒนาองค์กร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วัตถุประสงค์  
              1. เพ่ือให้บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑                                                                                                       
ทุกระดับ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ 
     ๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
    3. เพ่ือระดมสมองวิเคราะห์ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ แลกเปลี่ยน
ทัศนะซ่ึงกันและกัน  
          
ผลการดำเนินการ  
 1. ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำโครงการ 
 2. จัดทำโครงการ ฯ   
 3. ดำเนินการตามโครงการ 
  ๓.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ” 
  ๓.๓  บูรณาการการศึกษาดูงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลการประเมินที่เป็นเลิศ ณ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2564 
 4.  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice 
     1. บุ คลากรสำนั กงาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาพระนครศรี อยุ ธยา เขต  ๑                                             
มีความรู้ความเข้าใจ กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ 
     2. บุ คลากรสำนั กงาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษ าพระนครศรี อยุ ธยา  เขต  ๑                                                                                                  
รับการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ภาพประกอบการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การจัดระบบบริหารและการพัฒนาองค์กร 

 

                                                          

 

 

 

      

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วัตถุประสงค์  
1. ผู้เรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 

Learning เกิดการพัฒนาครอบคลุมทุกมิติ มีจิตสำนึก จิตอาสา และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณสมบัติที่สำคัญในการเป็นนักการทูตน้อยที่ดี ได้แก่ 
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ประสานงาน เจรจา และการพูดในที่สาธารณะ มีความกล้า
แสดงออก มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการปรับตัวที่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา มีความรอบรู้ที่หลากหลาย 
มีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือ เคารพ และให้เกียรติผู้อ่ืน และ
มีบุคลิกภาพที่สง่างามในเวทีโลก  

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครอบคลุมทุกมิติ และสอดรับการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืน และมี
ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลกได้อย่างมีคุณภาพและสง่างามได้ 
 ๓. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมศตวรรษ   
ที่ ๒๑ ได้อย่างมีความสุข 
          4. เพ่ือรายงานผลและเผยแพร่นวัตกรรม ที่ เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ทำให้ผู้เรียนมีจิตสำนึก จิตอาสา และมีโลกทัศน์
ที่กว้างไกล ตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เป็นแบบอย่าง 
 
ผลการดำเนินการ  
กิจกรรมที่ 1 สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ 
 - ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำรวจและวิเคราะห์ ความต้องการในการพัฒนายุวชน     
ในด้านต่าง ๆ 
 - สร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนา 
 - จัดทำโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
 - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 การถอดบทเรียน (Best Practice)ผู้บริหารและครูผู้สอน 
 การผลิตนวัตกรรมความดี 
  - ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  - ถอดบทเรียนของบทเรียนที่ประสพผลสำเร็จ 
กิจกรรมที่ 3 การนำนวัตกรรมความดีไปใช้และปรับปรุง 
 - ประชุมคณะทำงานและคณะครู 
 - ทดลองนวัตกรรม ปรับปรุงใหม่ นำกลับมาใช้จริงอีกครั้ง 
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงกำหนดขั้นตอนหรือ
กระบวนการโดยใช้วงจรของเดมมิง (Demming Circle) หรือ P – D – C – A ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
คือ การวางแผน (P – Planning) การปฏิบัติตามแผน (D – Do) การตรวจสอบ / ประเมินผล (C – Check) 
และการปรับปรุงแก้ไข (A – Action) โดยมีวิธีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (P – Planning)  
  ดำเนินการวางแผนขั้นตอนเตรียมการ โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศประมวลสภาพปัญหา
และความต้องการในการพัฒนาการศึกษา กำหนดจุดมุ่งหมาย จัดทำแผนการการดำเนินงาน เนื้อหา 
ออกแบบการวิธีการติดตามและการรายงานผลการ และขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (D – Do) 
  ดำเนินการตามแผน โดยการประชุมเพ่ือทบทวนจุดมุ่งหมาย แบ่งหน้าที่ ภาระงานในการ
นิเทศ ประสานงานบุคคลที่เก่ียวข้อง วิธีการที่กำหนด 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบ / ประเมินผล (C – Check) 
  ดำเนินการตรวจสอบและประมินผล เพ่ือประมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
หรือไม่ และมีสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ครูปฏิบัติจริง ปัญหา อุปสรรค ที่เป็นข้อมูลสารสนเทศที่ต้อง
ตรวจสอบดูใหม่ แล้วปรับปรุง 
 ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข (A – Action) 
  การนำผลการประเมินมาปรับปรุง และข้อควรพัฒนาต่อการสร้างทีมงาน 

 ดังนั้น ด้วยหลักการวงจรคุณภาพแบบต่อเนื่อง (Deming Cycle) หรือ PDCA ซึ่งประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ การวางแผน (P – Planning) การปฏิบัติตามแผน (D – Do) การตรวจสอบ / ประเมินผล (C – 
Check) และการปรับปรุงแก้ไข (A – Action)  เป็น การสร้างความเข้าใจร่วมกันในการตั้งเป้าหมาย ทุกคนที่
เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องมีเป้าหมายร่วมกัน แม้ว่าจะพบกับ อุปสรรคหรือปัญหาต่าง ๆ หากเรามีเป้าหมายที่
ชัดเจน และใช้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาช่วยเหลือกัน ภายในองค์กรจึงจะเกิดความเข้มแข็ง และ
สามารถปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันเวลา ถึงแม้ว่าจะมีผู้นำที่มีความสามารถ แต่หาก
ขาดการร่วมมือร่วมใจ ให้คำปรึกษาและแนะนำซึ่งกันและกัน ก็จะไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานต่าง ๆ 
ได้ ซึ่งปัจจัยสำคัญหรือกญุแจแห่งความสำเร็จในการทำงาน เกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ด้วย
รูปแบบ โมเดลร่วมมือร่วมใจ ขับเคลื่อนด้วย Unite Cooperation Model  ในการทำงานร่วมกันให้เกิด
ความสำเร็จ ดังนี้ 
  U - Unity คือ ความสามัคคี 
  N – Network คือ เครือข่าย และระบบดูแลช่วยเหลือ 
  I – Inspiration คือ การสร้างแรงบันดาลใจ    
  T - Technology คือ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาและ
หรือการจัดการเรียนการสอน  
  E – Energy คือ พลังงานที่มีอยู่ในจิตใจ 
  C – Cooperation คือ การร่วมใจ 
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กิจกรรมที่ 4 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี 
 - จัดประชุมโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 10 โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการใช้นวัตกรรมความดี 
 - ผู้บริหารและคณะครูรายงานผลการดำเนินงาน 
 - จัดทำรูปเล่ม 
กิจกรรมที่ 6 การเผยแพร่การใช้นวัตกรรมความดี 
 - จัดทำรูปเล่มเผยแพร่ผลงาน 
 
ตวัชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice 
 ๑) ผู้เรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครอบคลุมทุกมิติ ผ่าน
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ ได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มีจิตสำนึก จิตอาสา และมีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล ตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณสมบัติที่สำคัญในการเป็น
นักการทูตน้อยที่ดี ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ประสานงาน เจรจา และการพูดในที่
สาธารณะ มีความกล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการปรับตัวที่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา มีความ
รอบรู้ที่หลากหลาย  
มีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือ เคารพ และให้เกียรติผู้อ่ืน และมี
บุคลิกภาพที่สง่างามในเวทีโลกสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
           ๒) ได้นวัตกรรม โมเดลความดี เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ยุวทูตความดีสู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างเหมาะสม 
 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 
           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การดำเนินกิจกกรมบางกิจกรรมไม่
สามารถดำเนินการได้ 
ทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดทำโมเดลเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และจะมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด เมื่อ
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ลดลง โดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป 
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ภาพประกอบการโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 

 

 

 

 

********************************* 
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โครงการการดำเนนิงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
 
วัตถุประสงค์  

1. สถานศึกษามีผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีและมีพ้ืนฐานชีวิต
ที ่

มั่นคงและมีคุณธรรม 
 ๒. สถานศึกษาสามารถ เสริมสร้างให้ผู้เรียนรับรู้ความสามารถของตนด้านการประกอบอาชีพ 
 
ผลการดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ ๑ การขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย ให้เข้าถึงสถานศึกษาทั่วไป 
  ๑.๑ วางแผนการดำเนินงาน วิเคราะห์ตัวชี้วัด 
  1.2 กิจกรรมสร้างความตระหนักในการน้อมนำพระบรมราโชบายให้เข้าถึงสถานศึกษา 
  1.3 กิจกรรมสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์
การ             เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณโรงเรียนที่เป็นเข้าร่วมประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
จำนวน 2 โรงเรียน      คือโรงเรียนวัดผึ่งแดด และโรงเรียนเชาวน์วัศ ส่วนโรงเรียนเข้าร่วมประเมิน
สถานศึกษาพอเพียงมีจำนวน 7 โรงเรียน 
 กิจกรรมที่  2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(PLC) โดยโรงเรียนที่มีผลงานที่เป็นเลิศ จำนวน 176 
โรงเรียนอเพียง 
                           โดยการให้โรงเรียนนำเสนอการปฏิบัติตามนโยบายข้อตกลงที่ร่วมกับผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 176 โรงเรียน ครบทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 
2564  
 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการ ที่ส่งเสริมพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 
 กิจกรรมที่ 4 สรุป รวบรวม  รายงานผล 
  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice 
 1.  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สะท้อนความรักและการธำรงรักษาสถาบัน 
หลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง           
(Civic Education) 

 3. ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง อย่างน้อย 1 อาชีพ 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การติดต่อเป็นปัญหาอุปสรรค ในการทำงาน ถึงแม้จะมี

การใช้วิธีการทำงานแบบใหม่ New normal  
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แนวทางการแก้ปัญหา 
 นำเสนองานในรูปแบบการผ่าน ระบบแอพพลิเคชั่น Zoom ทำให้สามารถที่จะนิ เทศ ติดตาม                       
ได้ครบ 176 โรงเรียน 

 

ภาพประกอบ 

การพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  สู่การปฏิบัติ 
 

 

 

 

******************************* 
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยใช้ธรรมาภิบาล        

ให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
2. เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่

อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 

ผลการดำเนินการ  
กิจกรรมที่ 1 การขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต)ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามที่ สพฐ.กำหนด ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด 
 2. ส่งแผนขับเคลื่อนฯ ไปยัง สพฐ. เพ่ือรบัการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 3. ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.  
 4. รายงานผลการดำเนินงานผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต  
กิจกรรมที่ 2 การถอดบทเรียน (Best Practice)ผู้บริหารและครูผู้สอน 
 1. แจ้งโรงเรียนสุจริตดำเนินกิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) อย่างต่อเนื่องตามแนวทางการ
ถอดบทเรียน Best Practice ของผู้บริหารและครูผู้สอน 
 2. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินกิจกรรมการถอดบทเรียน  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน 
 1. การขยายผลการจัดทำบริษัทสร้างการดี โดยให้โรงเรียนเป็นต้นแบบมานำเสนอ  และรูปแบบการ
จัดทำบริษัท 
  3. ดำเนินการประเมินเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ สพป.
พระนครศรีอยุธยา มีผู้ร่วมกิจกรรมผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 176 โรงเรียน 
          4. รายงานสรุปภาพรวมของสพป.พระนครศรีอยธยา เขต 1 
กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA 
Online) 
 1. แจ้งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  เข้าร่วมรับฟังนโยบายซักซ้อมความเข้าใจ 

2. โรงเรียนเข้าร่วมดำเนินการเตรียมขั้นตอนการประเมิน โดยเตรียมระบบรองรับ 
 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

1. แบบประเมินแบบรับรู้ผู้มีส่วนได้สวนเสียภายใน (IIT) 
2. แบบประเมินแบบรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) 
3. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 

4. ดำเนินการเมื่องบประมาณ 2565 เมื่อได้รับจัดสรร 
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กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ( Anti-Corruption Education ) 
 1. แจ้งทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามที่ สพฐ.
กำหนด  

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร และร่วมกันจัดทำหลักสูตรขึ้น ร่วมกันระดมความคิดในการ
จัดทำหลักสูตร และจัดทำประกาศ เผยแพร่ให้กับทุกโรงเรียน 

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนิน ในภาคเรียนที่ 2  
4. สรุปผลการดำเนินการ 

กิจกรรมที่ 6 การเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 
 ดำเนินการโดย สพฐ. สุ่มกลุ่มตัวอย่าง 19 โรงเรียน และได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้ กับทาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเสริมสร้างสำนึกพลเมือง  
 โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ ได้สร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นต้นแบบ 
และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Zoom เมื่อ วันที่ 17  กันยายน 2564 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice 
 1. ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตจำนวน 176
โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 
 2. ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน ในโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนสุจริตมีการ
เสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมี
จิตสาธารณะ 
  
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 
   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินกิจกกรมบางกิจกรรม       
ไม่สามารถดำเนินการได ้
 
ทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 มีการปรับกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ และบูรณาการกิจกรรมให้ครบทุกกิจกรรม ตามนโยบายของ 
สพฐ.  
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ภาพประกอบโครงการโรงเรียนสุจริต 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

****************************** 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

 
วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ตามมาตรฐาน 

 

ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงานตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานคณธกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์     

โดยมีเรื่องเสนอเพ่ือทราบต่อคณะกรรมการ ฯ คือ เรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ กตปน. รายงานผล
การนิเทศ และเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน ๒ เรื่องคือแผนนิเทศ ติดตามของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และการเห็นชอบการแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์   
โดยมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบต่อคณะกรรมการ ฯ คือ เรื่อง รายงานผลการนิเทศในช่วงสถานการณ์โควิด
รอบ ๒ การดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ของศึกษานิเทศก์ และเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จำนวน ๒ เรื่องคือ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กตปน. การจัดทำวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบูรณา
การการพัฒนาการศึกษา ซึ่งมติที่ประชุมได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. พร้อมทั้งได้จัด
ประชุมคณะอนุกรรมการ กตปน. ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ ในวันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.           
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา กำหนดปฏิทินการออกติดตามของแต่
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะทั้ง 20 คณะโดยจะออกติดตามโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในช่วงวันที่  ๒๕  
มีนาคม ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔     

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันที่  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์     
มีเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบต่อคณะกรรมการฯ คือ เรื่อง รายงานผลการออกติดตามของคณะอนุกรรมการ ก.
ต.ป.น. ผลการทดสอบ O-NET, RT, NT และเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน ๒ เรื่องคือ  
การนิเทศติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ การจัดทำข้อตกลง ๑๐ ข้อของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  

๑. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดำเนินงาน  สามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน  

๒.  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต ๑   
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น  
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  ๓.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อมในการ
เตรียมการรับมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  
 

ภาพประกอบ 
 

                 
                                            

                
 

                 
 

   
*************************        
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โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน 
                            ปีการศึกษา ๒๕๖3 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   

 2. เพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒ ด้าน ได้แก่ ความสามารถ
ด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
 3. เพ่ือให้โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และนำผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตร และเน้นให้
ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขัน้สูง 

ผลการดำเนินงาน  
การดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖3 กำหนดให้มีการประเมิน

คุณภาพนักเรียนโดยพร้อมกันทุกสังกัด ดังนี้ คือ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน (RT)      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ การดำเนินงานของ
คณะกรรมการทุกฝ่ายจัดการได้ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรงเวลา เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และสถานศึกษา สามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาถือเป็นข้อมูลสำคัญในการประกัน
คุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกโรงเรียนและเขตพ้ืนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพสูงขึ้น ร้อยละ ๓                 
จากคะแนนเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 2. สามารถดำเนินการประมวลผล ผ่านระบบ NT Access รายโรงเรียน และภาพรวมของเขตพ้ืนที่
การศึกษา สามารถรายงานผลการสอบให้กับโรงเรียนได้โดยตรง และได้แฟ้มข้อมูล (File) ที่สามารถส่งต่อ
ข้อมูลผลการประเมินให้กับส่วนกลางได้ทันที  
 3. การดำเนินงานของคณะกรรมการทุกฝ่ายจัดการได้ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรงเวลา  
 4. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา สามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาถือเป็นข้อมูลสำคัญในการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
 ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไม่มีห้องขนาดใหญ่พอ    
ในการจัดเก็บข้อสอบ ต้องทำการหาสถานที่ในการจัดเก็บของสอบ 
 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 จัดเตรียมสถานที่ในการจัดเก็บข้อสอบ ที่มีความพร้อมและสะดวกต่อการจัดส่งข้อสอบ 
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ภาพประกอบ 
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******************************** 
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โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้โรงเรียนเกิดการขับเคลื่อน     

สู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 
 2. เพ่ือสร้างความตระหนักในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 
 3. เพ่ือบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 5. ส่งเสริมระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 
ผลการดำเนินงาน  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้วางแผนการดำเนินการ โดยมีการกำหนดบทบาทภาระกิจการนิเทศที่มุ่งส่งเสริม 
สนับสนุน ช่วยเหลือให้ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทุกด้าน ด้วยการนิเทศ         
แบบร่วมมือและการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพ่ือให้ครูสามารถนำหลักสูตรไปใช้ให้ เกิดประสิทธิภาพโดย       
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิด และสามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
มาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาการวัดผลประเมินผลและการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนให้ครู สร้างเครือข่ายหรือชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
วิชาชีพครูด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู โดยมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์สามารถดำเนินการนิเทศได้ตามแผนและมี
คุณภาพการนิเทศโดยผ่านระบบออนไลน์ และได้จัดทำรูปแบบของการนิเทศและจัดทำสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
งานวิชาการ 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
 2. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์สามารถดำเนินการนิเทศได้ตามแผนและมีคุณภาพการนิเทศ 
 3. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์สามารถจัดทำสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานวิชาการ อย่างน้อย 1 
เรื่อง/ปี 
 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  

 เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้   
ไม่สามารถดำเนินนิเทศได้เป็นปกติ  
 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 
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ภาพประกอบ 
  

 
 

     
 

 
 
 
 



120 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

  
 

 

***************************** 
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โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับ
คุณคา่แห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีและภูมิใจในการทำดี 
  ๒. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
  ๓. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู เห็นตัวอย่างกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนต้นแบบ
ด้านคุณธรรม แล้วนำมาปรับใช้พัฒนาในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

ผลการดำเนินงาน  
      ผลการดำเนินงานกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว   
ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Zoom ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ณ ห้องมงคลวราจารย์    
นายดำหริ  งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสมลักษณ์ รู้แผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ       
จัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตาม
โครงการคุณธรรม สพฐ. ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด 176 โรงเรียน 
จำนวน 352  คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียน
ทุกแห่งสามารถดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  สามารถนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แก่ครูและนักเรียนได้ และได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Zoom เพ่ือนำไป
เป็นแนวทางในการดำเนินงานในโรงเรียน ส่งผลให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
     1. โรงเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม 
     ๒. โรงเรียนมีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯและบูรณาการไว้ในชั้นเรียน 
     ๓. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
               เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นพ้ืนที่สีแดงเข้ม(ควบคุมสูงสุด)  ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการนิเทศ ติดตาม 
การดำเนินงานของโรงเรียนแบบ face to face ได ้ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
             มีปรับเปลี่ยนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจากแบบ face to face เป็นการอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่ านแอปพลิ เคชัน Zoom Cloud Meeting และบันทึกเป็น Youtube ในช่องทาง  Aya 1 
Channel และมีการปรับเปลี่ยนการนเิทศ ติดตาม ฯในรูปแบบของการสื่อสารทางแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่มชื่อ  
คุณธรรม Aya 1 

      ภาพประกอบ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

      

                   

 

 

 

**************************** 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา 

โรงเรียนวิถีพุทธตามบริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการดำเนินงาน 
๒. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร รู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีการจัดกิจกรรม 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓. เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ขวัญกำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และนักเรียนได้สร้างเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาตนตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ โรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน 

ผลการดำเนินงาน  
 ผลการดำเนินงานกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และศึกษาดูงานโรงเรียนวิถี พุทธพระราชทาน ผ่านระบบ
ออนไลน์  โดยใช้  Application Zoom ในวันจันทร์ที่  30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องมงคลวราจารย์           
นายดำหริ  งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสมลักษณ์ รู้แผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตามโครงการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด 176 โรงเรียน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้อัตลักษณ์  29 ประการ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติและ
ถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แก่ครูและนักเรียนได้ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Zoom เพ่ือนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานใน
โรงเรียน โดยในปีงบประมาณ 2564 มีโรงเรียนจำนวน 4 โรงเรีงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน    
วิถีพุทธชั้นนำ ได้แก่ โรงเรียนประตูชัย โรงเรียนวัดทางกลาง โรงเรียนวัดสฎางค ์และโรงเรียนวัดไก่  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
๑. โรงเรียนจัดกิจกรรมและพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โดยใช้อัตลักษณ์ ๒๙ ประการ     

ไดอ้ย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
๒. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้รับการ 

ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    
๓. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียน มีขวัญกำลังใจเกิดการพัฒนาโรงเรียน 

วิถีพุทธให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  และเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืนได้ 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
            เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นพ้ืนที่สีแดงเข้ม(ควบคุมสูงสุด)  ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการนิเทศ ติดตาม 
การดำเนินงานของโรงเรียนแบบ face to face ได ้ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
             ปรับเปลี่ยนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจากแบบ face to face เป็นการอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์  ผ่านแอปพลิ เคชัน Zoom Cloud Meeting และบันทึกเป็น Youtube ในช่องทาง Aya 1 
Channel และมีการปรับเปลี่ยนการนิเทศ ติดตามในรูปแบบของการสื่อสารทางแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่มชื่อ  
วิถีพุทธ Aya 1 

ภาพประกอบ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

                 

 

                     

 

 

************************************* 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือดำเนินการนิเทศ ติดตามและคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ

และเป็นแบบอย่างได้ 
 2. เพ่ือส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
 3. เพ่ือส่งเสริมระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้วางแผนการดำเนินการ โดยมีการกำหนดแนวทางการนิเทศเพ่ือส่งเสริมและ
สร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศ แนวทางดำเนินงาน คู่มือ สื่อต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา        
ตามบริบทของสถานศึกษา ช่วยเหลือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาด้วยรูปแบบ 
วิธีการที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนให้ครู สร้างเครือข่ายหรือชุมชนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
วิชาชีพครูด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู โดยมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้ กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ ซึ่งมี
โรงเรียนทีส่มัครเข้าร่วมโครงการและส่งรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 27 โรงเรียน และ
ได้ประกาศผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแต่โรงเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ และโรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม เพ่ือเป็นการชื่นชม ยินดีและเป็นขวัญและกำลังใจในการบริหารการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป 

ตวัชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice  
1. สถานศึกษาร้อยละ 80 มีแนวทางการนิเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 2. สถานศึกษาร้อยละ 80 มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การ

ดำเนินการในส่วนของการประชุมวางแผนงานและการตัดสินผลการคัดเลือกไม่คล่องตัว รวมถึงระยะเวลาที่
จำกัดทำให้ต้องเร่งกระชับกระบวนการในการตัดสินเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา   

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 จัดการประชุมวางแผนงานและการตัดสินผลการคัดเลือกผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ภาพประกอบ 

 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 
********************************* 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด 
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)        
ให้มีความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะให้นักเรียนมีหลักการคิดแบบมีเหตุผลและขั้นตอน (Coding)  

2. เพ่ือพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและขั้นตอน (Coding)  
3. เพ่ือสร้างเครือข่ายครูแกนนำในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดแบบมี 

เหตุผลและ ขั้นตอน (Coding)   
 
ผลการดำเนินงาน 

1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาครูแกนนำในการจัดการ
เรียนการสอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ให้มีความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะให้
นักเรียนมีหลักการคิดแบบมีเหตุผลและข้ันตอน (Coding) ผ่านระบบออนไลน์  

2. ดำเนินการสร้างเครือข่ายครูแกนนำในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดแบบมี
เหตุผลและขั้นตอน (Coding) เพ่ือเป็นคณะที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑ มีศึกษานิเทศก์ท่ีผ่านการอบรม
วิทยากรแกนนำในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวน และครูแกนนำ ที่ผ่านการอบรมจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมกับ สสวท. ซึ่งได้ดำเนินการขยายผลครูแกนเพ่ิมเติม ๔๐ คน จะทำให้
กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและขั้นตอน (Coding) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
รุนแรง การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและขั้นตอน (Coding) 
ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ และกระบวนการนิเทศ ติดตามในการจัด
กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site 
 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้พัฒนาครูแกนนำผ่านระบบออนไลน์และ
บูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและขัน้ตอน (Coding) โดยเน้น
รูปแบบ Unplug โดยฝึกให้เรียนได้คิดอย่างเป็นขั้นตอน และคิดอย่างเป็นระบบ และเมื่อสามารถเปิดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ก็จะสามารถฝึกให้นักเรียนได้มีทักษะการเขียนโปรแกรม และพัฒนา
นวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  ******************************* 
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) 
 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) และการจัดการศึกษา 

ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนในสังกัด 
3. เพ่ือวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนในสังกัด 
 

ผลการดำเนินงาน 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ดำเนินการให้การ 

สนับสนุนวัสดุในการจัดทำสื่อการสอน/ใบงาน/ใบความรู้ ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการดำเนินการ 

2. ดำเนินการกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
(DLTV) ในรูปแบบ On-Air กรณีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดทำคลังสื่อการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ   
ที่พัฒนาโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รวบรวมไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice 
๑. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยยึดมาตรการ 

ความปลอดภัย ยึดหลักการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ยุทธศาสตร์ ๔-๕-๖ ตามบริบทความพร้อมของ
ครูผู้สอน นักเรียน เป็นสำคัญ 

๒. โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ได้พัฒนารูปแบบ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนในสังกัด 

๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้สร้างความเข้าใจแนว 
ทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
รุนแรง โรงเรียนในนสังกัดไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ได้ ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ส่วนใหญ่ ในระยะแรกจะจัดการเรียนการสอนโดยใช้  On-Air เป็นหลัก ปัญหาที่พบ                
๑) บ้านนักเรียนไม่มีอุปกรณ์รับสัญญาณ ๒) นักเรียนมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนในบ้านและต่าง
ระดับชั้น ๓)นักเรียนเรียนไม่ทันโรงเรียนต้นทาง ๔) การรับส่งใบความรู้/ใบงาน ตามโรงเรียนต้นทางมีปัญหา
ในการรับส่งเป็นอย่างมาก 
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แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 
และแนะนำรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย โดยให้โรงเรียนวิเคราะห์ความพร้อมของโรงเรียน 
ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย เช่น การบูรณาการใบงาน/ใบ
ความรู้ โดยมุ่งเน้นการลดภาระผู้ปกครอง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย หากนักเรียนมีความ
ความพร้อมโรงเรียนส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบการเรียนการสอน Online  OnDemand เป็นต้น 
 

ภาพกิจกรรม 
 

     
 

 
 

   
 

******************************* 
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โครงการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
 

วัตถุประสงค์   
๑. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ความสามารถในระดับ

โรงเรียน 
๒. เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อ และคลังสื่อสาระออนไลน์ เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องในระดับ

โรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
๔. เพ่ือขับเคลื่อนการนำแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education  

Excellence Platform ที่พัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนในสังกัดใช้จัดการเรียนการสอน  
 
ผลการดำเนินงาน 

๑. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถจัดทำสื่อการสอนที่หลากหลาย เช่น การจัดทำห้องเรียนออนไลน์ การพัฒนาใบงาน/      
ใบความรู้บูรณาการรายวิชา 
 ๒. ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และจัดกิจกรรมให้มีการส่ง เข้า
ประกวดเพ่ือเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนในสังกัด 

๓. ส่งเสริมให้ โรงเรียนในสังกัดได้ ใช้ แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  Digital 
Education Excellence Platform โดยตั้งศูนย์ขับเคลื่อนในแต่ละอำเภอเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่
โรงเรียนในสังกัด 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice 
 ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ได้ดำเนินการวิเคราะห์สื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
ดำเนินการจัดทำคลังสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Youtube Channel / ห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งได้
รวบรวมสื่อการสอนที่หลากหลาย สามารถใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ๒. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้สนับสนุนให้มีกิจกรรม
การส่งผลงาน/สื่อการสอน/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือเข้าร่วมประกวด ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนและ
ครูผู้สอนส่งผลงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 
 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
รุนแรง การดำเนินงานพัฒนาครู หรือ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบางประเด็นมีข้อจำกัดเป็นอย่างมาก 
เช่น การรวมตัวเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ พัฒนา สื่อการสอน 
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แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาสื่อการสอนที่
หลากหลาย ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งโรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญและมีความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
จำนวนมาก ส่งผลให้ครูสามารถพัฒนาสื่อการสอนได้หลากหลายและเป็นเป็นอย่างให้แก่ครูในสังกัด 
 

ภาพกิจกรรม 
๑) พัฒนาครูในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือจัดทำคลังสื่อการเรียนรู้ 

 
 
 

๒) ประชุมวางแผนเพื่อจัดทำคลังสื่อการเรียนการสอน 
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*************************** 
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โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 

วัตถุประสงค์  
            ๑. เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมิน NT/O-NET และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล 
 ๒. เพ่ือสร้างความตระหนักให้โรงเรียนในเรื่องมาตรฐาน ตัวชี้วัด และ Test Blueprint 
 ๓. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอน ด้านการวัดและประเมินผล/รูปแบบของข้อสอบ/เกณฑ์การตรวจ 
 ๔. เพ่ือจัดกลุ่มคุณภาพโรงเรียนตามผลการประเมิน 
 ๕. เพ่ือนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนตามกลุ่มคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน  
             ผลการดำเนินงานตามโครงการ ในส่วนของกิจกรรมที่ ๑ วิเคราะห์ผลการประเมินและจัดทำ
ฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการและทุกโรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET และ
NT พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเพ่ือนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และในส่วน
ของกิจกรรมที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face โดย
ได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในเดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งระยะเวลาที่กำหนดอยู่ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงไม่สามารถดำเนินงานในส่วน
ของกิจกรรมนี้ได้ ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจึงปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นการ
จัดทำข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑ กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โดยให้โรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและ
จุดเน้น สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้โครงการ “ยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพ่ือการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT/O-NET)” ตรงกับข้อตกลงข้อที่ ๒ เรื่อง นักเรียนอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น ข้อตกลงข้อ
ที่ ๔ มีการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy) ให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษาและในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ข้อตกลงข้อที่ ๕ มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยี (Digital Literacy) มาใช้ในเชิงการบิหารจัดการพัฒนาบุคลากร และการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ และข้อตกลงข้อที่ ๑๐ ข้อเสนองานหรือกิจกรรมของโรงเรียน ที่เกี่ยวข้อง
กับการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เช่น กิจกรรมวัดปากกราน English for Kids School ๒๐๒๑ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT, O-NET) กิจกรรมรู้อ่าน รู้เขียน กิจกรรมนักคิดสมองใสด้วย
กระบวนการ STEM design process โครงการ Play and Learn “เพลินภาษาอังกฤษ” โครงการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน การพัฒนาทักษะทางภาษา การพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งจากการนิเทศ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ผ่านแอป
พลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ พบว่า ทุกโรงเรียนในสังกัด
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามสภาพบริบทของโรงเรียน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกคน ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ Online On-Air On Hand On-Demand หรือรูปแบบผสมผสาน โดยคำนึงถึงความพร้อม
ของผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จากการเข้าร่วมอบรมใน
รูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings  
            จากการที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และโรงเรียนใน
สังกัดดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นและข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม        
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เพ่ือนำไปสู่คุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้จากการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๖ แห่ง ผลการประเมินระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน เท่ากับ ๔๑.๕๕ มีจำนวนโรงเรียนที่
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ จำนวน ๕๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๒๕ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถด้านภาษาไทย มีจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ จำนวน ๖๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๐ และความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ จำนวน ๕๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๑๑ พร้อมทั้งมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จำนวน ๑ คน สำหรับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งมีโรงเรียนที่มีนักเรียน
ประสงค์เข้ารับการทดสอบ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๗ แห่ง พบว่า มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จำนวน
ทั้งสิ้น ๒๕ คน แบ่งเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน ๑๒ คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑๓ คน โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระฯ สูงกว่า
ระดับประเทศ มีจำนวน ๓๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๓ และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน ๔๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๖๕ รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มี โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ จำนวน ๓๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน ๓๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน ๓๓ แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๕ ในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งมีโรงเรียนที่มีนักเรียนประสงค์เข้ารับการ
ทดสอบ จำนวนทั้งสิ้น ๓๘ แห่ง พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนรวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระฯ สูงกว่าระดับประเทศ มี
จำนวน ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๓ เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศมากที่สุด จำนวน ๗ แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ 
๑๘.๔๒ รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ จำนวน ๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
จำนวน ๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๓ 

ตวัชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice  

            ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ คือ โรงเรียนแต่ละแห่งดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นและ
ข้อตกลง (MOU) สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ ส่งผลให้มีผลการ
สอบ NT และ O-NET สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งจากผลการดำเนินงาน พบว่า จากวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ผลจากการพัฒนาการศึกษา
และการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๖ แห่ง มีโรงเรียนที่พัฒนาการเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา จำนวน ๖๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถด้านภาษาไทย มี
โรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมามากที่สุด จำนวน ๘๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๖ 
รองลงมา คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
จำนวน ๓๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๙ สำหรับการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
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พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผลจากการพัฒนาการศึกษาและการจัด
การศึกษาของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๗ แห่ง มีโรงเรียนที่พัฒนาการเพ่ิมขึ้น จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
จำนวน ๑๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๙ เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมามากที่สุด 
จำนวน ๑๓๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๒ รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีโรงเรียนที่มีผล
การพัฒนาเพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน ๑๑๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน ๙๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
๖๖.๖๗ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 
๔๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๑ ตามลำดับ ในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผลจากการพัฒนา
การศึกษาและการจัดการศึกษาของโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๓๘ แห่ง มีโรงเรียนที่พัฒนาการเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา จำนวน ๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๓ เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่
ผ่านมามากที่สุด จำนวน ๒๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๓ รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี
โรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน ๑๙ แห่ง คิดเป็น ร้อยละ ๕๐.๐๐ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน ๑๗ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๔๔.๗๔ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่
ผ่านมา จำนวน ๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๔ เฉกเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า จากการดำเนินการ
ขับเคลื่อนของเขตพ้ืนที่การศึกษาและการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น และข้อตกลง (MOU) สู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งผลให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
หลายแห่ง 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
กิจกรรมบางกิจกรรมซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face ได้กำหนดระยะเวลาในการ

ดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงไม่สามารถ
ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดได้ 

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
          ปรับเปลี่ยนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings พร้อมทั้งขับเคลื่อนโครงการโดยจัดทำเป็นข้อตกลง (MOU) 
ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กับ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
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ภาพประกอบ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียน สู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 

วัตถุประสงค์  
          ๑. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสอบ และลักษณะของข้อทดสอบการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) 
  ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาและมีการจัด
กิจกรรมเสริมในรูปแบบต่าง ๆ รองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
            ๓. นิเทศ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพัฒนาการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA)  

ผลการดำเนินงาน  
            จากการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการวัดและประเมินผล         
ในรูปแบบ PISA โดยจัดส่งคู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA 
ให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาทุกแห่ง เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผล พร้อมทั้งให้
โรงเรียนเตรียมความพร้อมรับการประเมินให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ - ม.๖)  
โดยให้นักเรียนดังกล่าวเข้าใช้งานระบบออนไลน์ PISA STYLE ที่ www.pisacenterobec.org เพ่ือให้
นักเรียนได้ทดลองทำข้อสอบออนไลน์  เกิดความคุ้นเคยกับระบบการสอบแบบ Computer-based 
Assessment และเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ซึ่งครูผู้สอนสามารถเข้าใช้
งานระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE เพ่ือดูคลังข้อสอบ และรายงานผลของนักเรียนและระดับโรงเรียน 
เพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ดำเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการโดยการจัดทำข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซ่ึงตรงกับข้อตกลงข้อ
ที่ ๙ มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ - ๓ เพ่ือเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบ PISA ซึ่งจากการนิเทศ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียน ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ พบว่า 
โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ซึ่งมีการสร้างข้อสอบเพ่ือนำไปใช้ในการวัดและประเมินผลที่เป็นไปตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร และมีรปูแบบลักษณะเดียวกันกับข้อสอบของ PISA 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
           ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ คือ โรงเรียนต้นแบบได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล       
เป็นศูนย์การให้ความรู้ การศึกษาดูงาน และการสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียน ในสังกัด ซึ่งจากผลการ
ดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนต้นแบบและทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบการวัดและประเมินผลที่เป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีความพร้อมในการประเมินแบบ PISA 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
กิจกรรมบางกิจกรรมซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face ได้กำหนดระยะเวลาในการ

ดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงไม่สามารถ
ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดได้ 



143 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
           ปรับเปลี่ยนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์     
ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings พร้อมทั้งขับเคลื่อนโครงการโดยจัดทำเป็นข้อตกลง (MOU) 
ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กับ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
 

ภาพประกอบ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
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*************************** 

 



145 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

โครงการ STEM เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ย่ังยืน 

วัตถุประสงค์  
             ๑. เพ่ือขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา
ในทุกระดับชั้น  
           ๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
           ๓. เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในชีวิตจริงทั้งในและนอกห้องเรียนตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา  
           ๔. เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถนำกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาไปสู่การจัดการเรยีนรู้ในชั้นเรียน  

ผลการดำเนินงาน  
           จากการดำเนินงานตามโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา    
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้มีการจัดอบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน 
Zoom Cloud Meetings เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด      
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับครูผู้สอน เพ่ือนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียน  
การสอน พร้อมทั้งสร้างความตระหนัก ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิดและการแก้ปัญหา โดยมีโรงเรียนบางแห่งได้จัดทำเป็นข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในส่วนของข้อตกลงข้อที่ 
๑๐ ข้อเสนองานหรือกิจกรรมของโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เช่น กิจกรรมนักคิด
สมองใสด้วยกระบวนการ STEM โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นต้น ซึ่งจากการ
นิเทศ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings 
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ พบว่า ครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง         
สะเต็มศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ตวัชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice  
           ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ คือ โรงเรียนแต่ละแห่งดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้มีผลการทดสอบ NT และ O-NET สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมาซ่ึงจากผล
การดำเนินงาน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ผลจากการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๖ แห่ง มีโรงเรียนที่มี
พัฒนาการความสามารถด้านคณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน ๓๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๕๙ สำหรับการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผลจากการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 
๑๔๗ แห่ง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
จำนวน ๙๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนา
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน ๔๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๑ ตามลำดับ ในส่วนของระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผลจากการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๓๘ แห่ง        
มีโรงเรียนที่พัฒนาการเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีผล
การพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน ๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๔ และกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน ๑๗ แห่ง คิดเป็น  
ร้อยละ ๔๔.๗๔ เฉกเช่นเดียวกัน  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิโครงการ  
กิจกรรมบางกิจกรรมซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face ได้กำหนดระยะเวลาในการ

ดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงไม่สามารถ
ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดได้ 

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
           ปรับเปลี่ยนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings พร้อมทั้งขับเคลื่อนโครงการโดยจัดทำเป็นนโยบายหรือข้อตกลง 
(MOU) ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ กับ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแห่ง 

ภาพประกอบ 
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โครงการการส่งเสริมอัตลักษณ์ชาวไทยโดยการบูรณาการในสังกัด 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 
วัตถุประสงค์  
     1. เพ่ือส่งเสริมให้มีอัตลักษณ์ของชาวไทยที่สำคัญ 

     1.1 ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของไทย 
     1.2 ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับอาชีพและรู้รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของไทย 
     1.3 ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องในด้านการ

แต่งกลอน โคลง ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์   
     1.4 ผู้ร่วมกิจกรรมมีความตระหนักในความซื่อสัตย์ มีวินัย จิตสาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม           

ผ่านโครงงานและกิจกรรม  
     1.5 ผู้ร่วมกิจกรรมมีดำเนินวิถีชีวิต มีจติสาธารณะ 

           ๒. เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารการเรียนรู้ให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยของสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่สื่อในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 
           3. เพ่ือรายงานผลและเผยแพร่การส่งเสริมอัตลักษณ์ของชาวไทยในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 
ผลการดำเนินงาน  
กิจกรรมที่ ๑ ขั้นเตรียมการ 
 1.1 ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติของแหล่งเรียนรู้และ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรม(ด้านกานท์กวี) โดยสนทนา
แบบกลุ่ม 
 1.2 จัดทำโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 ขั้นดำเนินการ ระยะที่ 1 ส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการ 
 2.1 จัดประชุมวางแผนการดำเนินการให้กับครูแกนนำ  
  2.2 จัดหาวิทยากรและอบรมครูแกนนำในเรื่อง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของไทย 4 ด้าน คือ 
  ** รู้ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา (ประวัติความเป็นมาของสถานที่ บุคคลที่สำคัญ ฯลฯ) 
  **สืบสาน ศิลปะหัตถกรรม (สานกุ้ง ปลาตะเพียน มีดอรัญญิก งานศิลป์แขนงต่าง ๆ ฯลฯ) 
  ** รักษา กานท์กวีที่ตราตรึง (กลวิธีการแต่งบทกวี เช่น โคลง  ฉันท์  กาพย์ กลอน ร่าย)  
  ** กิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและรักษ์ท้องถิ่น 
 2.3 ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 3 ขั้นกำกับ ติดตาม ระยะที ่1 
 3.1 จัดประชุมวางแผนการดำเนินการ นิเทศ ติดตามสำหรับคณะทำงานและศึกษานิเทศก์ 
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    3.2 จัดตารางการนิเทศ ติดตาม จำนวน 176 โรงเรียน ในสังกัด เก็บข้อมูลการดำเนินการจัด
กิจกรรมในโรงเรียน/ในชั้นเรียน - เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดความสำเร็จ   
    3.3 รวบรวมปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข   
กิจกรรมที่ 4 ขั้นแสดงผลงาน 
             4.1 จัดประชุมวางแผนการดำเนินการแสดงผลงานนักเรียน 
    4.2 แสดงผลงานในเรื่อง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ชาวไทย   3 ด้าน คือ 
  ** รู้ ประวัติศาสตร์ความเป็นมา (ประวัติความเป็นมาของสถานที่ บุคคลที่สำคัญ ฯลฯ) 
  **สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สานกุ้ง ปลาตะเพียน มีดอรัญญิก งานศิลป์แขนงต่าง ๆ ฯลฯ) 
  ** รักษา กานท์กวีที่ตราตรึง (กลวิธีการแต่งบทกวี เช่น โคลง  ฉันท์  กาพย์ กลอน ร่าย) 
 กิจกรรมที่แสดงผลงาน มีดังนี้ 

1. การแสดงดนตรี นาฎศิลป์ 
2. ตลาดอาหารโบราณ 
3. การประกวดแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา 
4. การประกวดโครงงานประวัติศาสตร์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น/อาชีพ 
5. การประกวดการแต่งบทประพันธ์เพลงพ้ืนบ้าน 
6. การประกวดวาดภาพ 

กิจกรรมที่ 5 ขั้นรวบรวมผลงาน 
     ในการจัดกิจกรรมในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการแสดง
ผลงานเหมือนปกติ  การบูรณาการโดยการ ให้ครูจัดกิจกรรมการสอนสอดแทรกไปในการเรียนการสอน    
ทั้งรูปแบบการเรียนที่ต้องมีการปรับตัว เช่นรูปแบบ On Hand ใช้ใบงานด้านประวัติศาสตร์ และการบูรณา
การในรูปแบบจัดสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เพ่ือให้ครูผู้สอนได้นำไปเป็นสื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด รูแปบการสอนแบบ On Line เช่น คลิปวีดิโอประวัติศาสตร์ โดยให้โรงเรียนจัดทำ
การรายงานการบูรณาการ ให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice 
    1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นอยุธยา 
สามารถถ่ายทอดสู่นักเรียนได้ในเรื่องความเป็นอยุธยา ตามคำขวัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้คู่มือ
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรยีน 
      2. นักเรียนมีความสามารถและมีการแสดงออกถึงความเป็นอยุธยา ด้านมีวินัย ซื่อสัต ย์             
จิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม  รู้ประวัติศาสตร์  และรักษ์ท้องถิ่นโดยใช้คู่มือการส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
นักเรียน 
       3. สถานศึกษามีคู่ มือการส่ งเสริม อัตลักษณ์ ของนักเรียน ที่ สะท้อนของคำขวัญจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านเป็นราชธานีเก่า อู่ข้าว อู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก 
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ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 
1. การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การเรียนการสอนไม่สามารถดำเนินการได้เป็นปกติ  
2. ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ทั้งนักเรียนยังไม่ให้ความร่วมมือ   

 
แนวทางการแก้ปัญหา และขอ้เสนอแนะ 

1. บูรณาการการเรียนการสอนรูปแบบ On Hand ใช้ใบงานด้านประวัติศาสตร์ และการบูรณาการ         
ในรูปแบบจัดสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำไปเป็นสื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ให้กับ     
ทุกโรงเรียนในสังกัด รูแปบการสอนแบบ On Line เช่น คลิปวีดิโอประวัติศาสตร์   

2. จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ครูในด้านประวัติศาสตร์ ให้กับทุกโรงเรียน 
 

ภาพประกอบการ 
การส่งเสริมอัตลักษณ์ชาวไทยโดยการบูรณาการ 

 

   

 

 
 
 

**************************** 
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โครงการการขับเคลื่อนโรงเรยีนคุณภาพของชุมชน 
วัตถุประสงค์ 

1 . เพ่ื อยกระดับคุณ ภาพการศึ กษา และสร้างความ เข้มแข็ ง ให้ กั บ โรงเรียน ในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน และเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพจากโรงเรียน       

ในพ้ืนทีชุ่มชนและท้องถิ่นของตน 
4. เพ่ือสร้างโรงเรียนคุณภาพให้เกิดขึ้นในชุมชนและท้องถิ่นทั้ งระดับประถมศึกษาและระดับ

มัธยมศึกษา และลดการขยายตัวไปเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
 
ผลการดำเนนิงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้วางแผนขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมีกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดแนวทางการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพจากแนวทางของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งโรงเรียนคุณภาพของชุมชนต้องมีลักษณะที่ เหมาะสมที่สุด 
ประกอบด้วย 1) ด้านกายภาพของโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย 2) ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 3) ด้านภาคีเครือข่าย ชุมชน ท้องถิ่น ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไม่มีโรงเรียนประเภท Stand Alone ซึ่งในการขับเคลื่อนดำเนินงาน
ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกโดยรูปแบบคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และคณะ
ศึกษานิเทศก์ที่ร่วมรับฟังการนำเสนอของแต่ละโรงเรียนร่วมให้ข้อมูล และพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับแนวนโยบายของทุกภาคส่วนที่สุด โดยคณะกรรมการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือเข้าร่วมการดำเนินการ
ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพ่ือวางแผนขับเคลื่อนดำเนินการในปีงบประมาณ (2565 – 
2569) ประกอบด้วยจำนวนโรงเรียน 9 แห่ง ซึ่งครอบคลุมทั้ง 9 อำเภอ ในสังกัด ดังตารางรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 แผนขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนคุณภาพของชุ มชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1             
โดยมติคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่จะขับเคลื่อนนำร่องดำเนินการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนาค อำเภอบางปะหัน โดยมีโรงเรียน
เครือข่ายในอำเภอเดียวกันและระยะทางไม่ไกลกัน จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนชุมชนวัด
โขดเขมาราม 2) โรงเรียนวัดค่าย 3) โรงเรียนวัดบางเพลิง 4) โรงเรียนวัดทางกลาง 5) โรงเรียนวัดตาลเอน 
6) โรงเรียนวัดแก้วตา 7) โรงเรียนวัดเสาธงเก่า 8) โรงเรียนวัดเทพอุปการาม 9) โรงเรียนวัดโตนด และ 10) 
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โรงเรียนวัดอินกัลยา ทั้งนี้ โรงเรียนวัดนาค มีพ้ืนที่ 13 ไร่ 25 ตารางวา ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 494 คน 
จำนวนครู 23 คน  

เหตุผลในการพิจารณาคัดเลอืก 
  เหตุผลที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนวัดนาค และโรงเรียนเครือข่ายอีก 10 แห่ง    

เพ่ือเสนอชื่อต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน นำร่อง
ดำเนินการในปี 2565 มีดังนี้ 

     1. โรงเรียนวัดนาคแต่เดิมเคยมีประสบการณ์การรองรับการเข้าเรียนของนักเรียนได้มากถึง 800 
กว่าคน เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ ด้านกายภาพทางภูมิศาสตร์ที่สะดวก
ปลอดภัยในการเดินทางและคมนาคม และด้านชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 

     2. เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ได้รับความเชื่ อถือและไว้วางใจจาก
ผู้ปกครองและชุมชนที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนสามารถบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของทุกภาคส่วน 

     3. ปัจจุบัน โรงเรียนวัดนาคมีนักเรียนจำนวน 494 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการ
ของโรงเรียน จำนวน 175 คน และมีนักเรียนจากนอกเขตพ้ืนที่บริการ ตำบล หรืออำเภออ่ืน ๆ อีกกว่า 
319 คน ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ (Possibility) ว่า โรงเรียนวัดนาคจะสามารถบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ที่จะรองรับการขยายตัวของจำนวน
นักเรียนจากพ้ืนที่ใกล้เคียงและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      4. เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษามายาวนาน (วัฒนธรรมเชิงคุณภาพ) เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง ซึ่งผลด้านคุณภาพเป็นที่ประจักษ์เห็นได้จาก 1) ผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่ าน ๆ มา 2) 
คุณภาพผู้ เรียน มารยาท ความประพฤติ และค่านิยมที่ พึงประสงค์ของผู้ เรียนทุกระดับชั้น และ                 
3) ความเข้มแข็งของชุมชนและบริบทของพ้ืนที่เหมาะสมสะดวกในด้านการคมนาคมขนส่ง 

       5. เป็นโรงเรียนที่มีโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 10 โรงเรียนที่เข้มแข็ง อยู่ในพ้ืนที่เหมาะสมและ
ใกล้เคียงกับโรงเรียนหลัก ระยะทางจากโรงเรียนเครือข่ายถึงโรงเรียนหลักประมาณ 2 - 10 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 5 – 10 นาที  

       6. เป็นโรงเรียนที่มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ทั้งโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือข่าย ส่วนใหญ่เป็น
ผู้บริหารยุคใหม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามนโยบาย ทั้งนี้ เมื่อรวมทุกโรงเรียนแล้ว จะมี 1) ผู้บริหาร 11 คน 
2) ครูผู้สอน 88 คน 3) นักเรียน 1,471 คน ทำให้สามารถนำทรัพยากรทั้งหมดจากโรงเรียนหลัก และ
โรงเรียนเครือข่ายมาบูรณาการร่วมกันได้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้านคุณภาพการศึกษา และการ
บริหารจดัการศึกษา 

       7. เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างดียิ่งจากชุมชน และวัด โดยหลวงพ่อ 
เจ้าอาวาสวัดนาคให้การสนับสนุนด้านคุณภาพการศึกษาแก่โรงเรียนวัดนาคมาโดยตลอด ทั้งด้านที่ดินสิ่งปลูก
สร้าง อาคารสถานที่ ฯลฯ  

       8. เป็นโรงเรียนที่มีการวางแผนเตรียมการที่มีความพร้อม มีความเหมาะสม และมีความ   
เป็นไปได้โดยกำหนดเป็นแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมระยะเวลา 3 ปี ได้แก่ ปีแรก (Start)         
ให้พัฒนากับสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีที่สุด ปีที่ 2 (Develop) สานต่อการพัฒนา ก้าวหน้าอย่างมีพลัง และปีที่ 3 
(Goal) สำเร็จตามหวัง ยังอยู่ยั่งยืน  
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     ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ส่งเสริมให้โรงเรียน
วัดนาค ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนนำร่องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดทำแผนการ
บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ทั้งโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศ
ทางการขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 ของทุกจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการในการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพในภาพรวมของจังหวัด โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ในฐานฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนดเป็นระยะ ๆ ตลอดจน
เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพ) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ได้แก่ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 3 เขต (สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 
1 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 และ สพม. เขต 3) และโรงเรียนนำร่องขับเคลื่อนดำเนินการตาม
นโยบายในปี 2565 ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 2 โรงเรียนจาก 2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา คือ 1) โรงเรียนวัดนาค และโรงเรียนเครือข่ายอีก 10 แห่ง อำเภอบางปะหัน และ 2) 
โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธ ประชาสรรค์) และโรงเรียนเครือข่ายอีก 8 แห่ง อำเภอบางบาล 
และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 1 แห่ง จาก สพม. เขต 3 คือ โรงเรียนบางปะหัน อำเภอบางปะหัน ทั้งนี้ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่มีโรงเรียนประเภท Stand Alone  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice 
   ปัจจัยความสำเร็จที่เป็นจุดแข็งที่เกิดจากการดำเนินการตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียน
คุณภาพของชุมชน) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 คือ การ
กำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบาย 
โดยได้กำหนดบทบาทและดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่หลักในการบริหารจัดการยกระดับโรงเรียน
คุณภาพเพ่ือนำไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้ 
         1. สร้างความตระหนักและการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และชุมชน 
         2. วิเคราะห์ความต้องการ ความจำเป็นของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับ
ความท้าทายที่เป็นอุปสรรคในพื้นที ่
         3. สื่อสารนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือสร้างเป้าหมายเดียวกัน  
         4. กำหนดพ้ืนที่บริการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายในส่วนของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา  
         5. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และจัดทำแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (ระดับ
ประถมศึกษา) โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมสี่วนร่วมในการจัดทำแผน 
         6. ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกบัการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
         7. ดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ครอบคลุมงานหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารบุคคล โดยมุ่งเน้นในการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรหลักที่มีอยู่เดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งทรัพยากรบุคคล ที่ดิน อาคารสถานที่ 
งบประมาณพ้ืนฐานทั้งในส่วนของโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย  ตลอดจนมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการ      
เชิงพ้ืนที่ในทุกมิติระหว่างโรงเรียนคุณภาพของชุมชน (โรงเรียนหลัก) และโรงเรียนเครือข่าย 

 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 350,000 บาท ให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพ่ือแจ้งประสานให้โรงเรียนวัดนาค อำเภอบางปะหัน ซึ่งเป็นโรงเรียนนำ
ร่องโครงการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เพ่ือให้โรงเรียนวัดนาคดำเนินงานตามโครงการตามที่ได้จัดส่งไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง ได้แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท สำหรับ
การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการของโรงเรียนคุณภาพ (อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04008.1/ว161 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการโรงเรียนคุณภาพ) 

โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในความร่วมมือกับโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน (โรงเรียนวัดนาค) และโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 10 โรง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำวิจัย และ
การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานและบริบทของพ้ืนที่  

หมายเหตุ สำนักงานเขตคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดประชุมระบบทางไกล Video 
Conference และแจ้งการเปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” เป็น “โรงเรียนคุณภาพ ระดับ
ประถมศึกษา” 

 
ภาพบรรยากาศการประชุมพัฒนาแผนบูรณาการด้านการศึกษา 
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ตัวอย่างโครงการที่โรงเรียนวัดนาคเสนอของบประมาณสนับสนุนจำนวน 350,000 บาท 
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือส่งเสริม ช่วยเหลือ ในการดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใน
รูปแบบที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  

2. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพ                   
ตามมาตรฐาน 

3. เพ่ือจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้องตามแนวนโยบายและจุดเน้นของ
รัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดคุณภาพ
การศึกษาและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน   

ให้โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนตั้งแต่ 1 – 120 คน จำนวน 76 โรงเรียนจาก 9 อำเภอในเขตพ้ืนที่บริการ 
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวนโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนนโยบายและจุดเน้น
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยลดปัญหาการขาดครูวิชาเอก หรือครูไม่ครบชั้นลง โดยการส่งเสริมการใช้สื่อการสอนแบบคละชั้น 
(สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนทางไกล DLTV ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ไม่มีครูที่จบตรงวิชาเอก ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชา
คณิตศาสตร์ ฯลฯ นอกจากนี้ ศึกษานิเทศก์ได้มีการลงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพ่ือให้คำแนะนำในด้านการ
จัดการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทั้ง 76 โรงเรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ส่งเสริมและสนับสนุน          
ให้โรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 76 แห่งในสังกัดสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพตาม
หลักสูตร โดยการสนับสนุนด้านสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า โรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากผลการสอบ O - NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2562 สูงกว่าระดับประเทศ (37.99) จำนวน 18 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.68 ของจำนวนโรงเรียน
ขนาดเล็กทั้งหมด โรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 18 แห่ง ได้แก่ 

ที ่ โรงเรียน (ขนาดเล็ก) อำเภอ รวมคะแนนเฉล่ียทุกกลุ่ม
สาระ 

1 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ อุทัย 51.07 
2 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม บางปะหัน 50.38 
3 โรงเรียนวัดนาอุ่น ภาช ี 49.24 
4 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า บางปะหัน 47.40 
5 โรงเรียนวัดแก้วตา บางปะหัน 46.83 
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6 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ บางปะหัน 46.36 
7 โรงเรียนวัดโคกสังข์ “ประชานุกูล” ภาช ี 43.47 
8 โรงเรียนวัดโบสถ ์ บ้านแพรก 42.98 
9 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย บ้านแพรก 42.88 

10 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ อุทัย 41.58 
11 โรงเรียนวัดไผ่ พระนครศรีอยุธยา 41.19 
12 โรงเรียนวัดสามเรือน “จนทสโร

อนุสสรณ์” 
ท่าเรือ 40.66 

13 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ ภาช ี 40.15 
14 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย พระนครศรีอยุธยา 39.56 
15 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) อุทัย 39.23 
16 โรงเรียนวัดดอกไม้ บางปะหัน 38.32 
17 โรงเรียนบ้านเป็ด อุทัย 38.09 
18 โรงเรียนวัดอุทการาม ภาช ี 38.08 

 
อย่างไรก็ตาม ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องได้รับการพัฒนา เพ่ือให้มีผลการสอบ O - NET เป็นไป

ตามมาตรฐานอีก 58 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.32 ของโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้มีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือ
ยกระดบัผลการสอบระดับชาติต่าง ๆ โดยการจัดประชุมวิเคราะห์ข้อสอบ และการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
การจัดสอบให้แก่ครูวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice 
  ปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด คือ การให้โรงเรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการที่ตรงตามความตรงการ ความถนัด และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลง 10 ข้อ ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด โดยส่งเสริมให้โรงเรียนเสนอกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่ซ้ำ
กับข้อตกลงตามนโยบายข้ออ่ืน ๆ (ข้อ 1 – 9) มาเป็นข้อตกลงข้อที่ 10 โดยโรงเรียนต้องจัดทำแบบเสนอชื่องาน
หรือกิจกรรมที่มีกระบวนการขั้นตอน และมีผลสำเร็จที่คาดหวัง หลังจากนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือติดตามผลการดำเนินงาน ในช่วงปลายภาคเรียน โดยมีการสอบถาม 
พูดคุย และสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และชุมชนในประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ และประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID- 19 ทำให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตามเป็นแบบ
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และช่องทางการสื่อสารอ่ืน ๆ เช่น Application Line ฯลฯ  
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                ทั้งนี้ การส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดและจัดส่งข้อเสนองานตามที่โรงเรียนสนใจและตรง
ตามความต้องการช่วยสร้างแรงผลักดันให้โรงเรียนขับเคลื่อนดำเนินการ และคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษา       
เพ่ือนำไปสู่ผลสำเร็จของงานที่โรงเรียนได้เสนอมา 
     ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 40 คน สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพ่ือให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มี
คุณภาพตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยในภาคเรียนที่ผ่านมาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มเป้าหมายโดยการเลิก
สถานศึกษาตามระเบียบราชการ จำนวน 1 แห่ง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คือ โรงเรียนวัดดอนประดู่ อำเภอ
ท่าเรือ โดยนักเรียนได้ย้ายไปเข้าเรียนในโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม และโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีความพร้อม
มากกว่า ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน และประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิด
ประสิทธิผลและคุ้มค่าต่องบประมาณของประเทศมากขึ้น  
 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 
           ไม่พบปัญหา อุปสรรคที่ร้ายแรง มีเพียงอุปสรรคของบางโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
ในรูปแบบที่หลากหลาย เนื่องจากจำนวนนักเรียนในแต่ละชั้นมีน้อย จึงต้องแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนการ
สอนแบบคละชั้น และแบบพ่ีสอนน้อง เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องกำกับ ติดตาม และ
ดูแลให้คำแนะนำแกผู่้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 
 

****************************** 
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โครงการการสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบาย 
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ กษาธิการตามนโยบายขอ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งกรณีปกติ และกรณีพิเศษ 

2. เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืน          
ที่เก่ียวข้องเป็นกรณีพิเศษที่เป็นไปตามจุดเน้นตามนโยบายและสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 3. เพ่ือสนับสนุนการตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. เพ่ือสรุปและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  

5. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ และเพ่ือนำผลจากการ
ตรวจราชการมาพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

 
ผลการดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินงานตามภารกิจใน
การขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความสอดคล้อง
และสนองรับนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการเพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทยทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริ การทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพด้วยความเท่าเทยีมกัน  

 ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีปกติ รอบที่ 2 นี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ได้ดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์และรวบรวมภารกิจและการดำเนินงานที่ครอบคลุมและสะท้อนให้
เห็นถึงผลของการดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนด รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงผลของการดำเนินงานในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 เพ่ือให้ข้อมูลต่าง ๆ ในการรายงานนี้สามารถนำไป      
บูรณาการและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปรีดี  ภูสีน้ำ) ได้รับฟังและให้ ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อน
ดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ระบบ Google 
Meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายปกติที่เกี่ยวข้อง จำนวน 
13 ด้าน และนโยบายการตรวจราชการกรณีพิเศษเกี่ยวกับ COVID ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้  

1. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID- 19  
2. การจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครอง จำนวน 2,000 บาท 
3. การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID- 19 
4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 และแนวทางการช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
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5. ข้อมูลการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา  
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำถึงประเด็นและแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีน

ป้องกัน COVID- 19 ให้แก่นักเรียนอายุ 12 – 17 ปี ซึ่งขอให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัด 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice 
 1. การดำเนินการตามแนวทาง ระเบียบบ และนโยบายของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 2. การสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงานโครงการ 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถูกจัดอยู่ในพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุด (พ้ืนที่สีแดง) ทำให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวทางที่ส่วนกลางกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความปลอดภัยของ
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ 
 

ภาพประกอบ 
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********************************** 
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บทสรุป 
ผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ขับเคลื่อนดำเนินงาน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจที่เป็นไปตามนโยบาย และจุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทั้ง 6 ด้านที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – 4 ของปีงบประมาณ       
พ.ศ.2564 โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีการใช้จ่าย
งบประมาณในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนที่มีความสอดคล้องกับความจำเป็นของ
หน่วยงาน และเป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของส่วนกลาง ซึ่งใน 4 ไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ได้ขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย จำนวน 55 โครงการ คิดเป็น    
ร้อยละ 84.61 ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID- 19) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้มอบนโยบายและแนวทางให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม
มาตรการของทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การใช้ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร หรือการประชุมชี้แจงและให้ความรู้ต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายเป็นหลัก ได้แก่ 
แจ้ งผ่ านหนั งสื อ ราชการ ผ่ าน ระบบ  Social Media (Group Line Application, Facebook) หรือ
ดำเนินการชี้แจงประสานงานผ่านระบบ Video Conference เป็นต้น เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดควบคุมเข้มพ้ืนที่สีแดง ด้วยเหตุนี้ ทำให้บางโครงการหรือบางกิจกรรมได้มีการบูรณาการ
และปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการ วิธีการดำเนินงานบางส่วนตามมาตรการเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและตามนโยบายและจุดเน้น
เร่งด่วนของส่วนกลาง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีผลการ
ดำเนินงานเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สามารถ
ตรวจสอบได้จากการรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปรีดี  ภูสีน้ำ 
และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1) ตลอดจนคณะผู้ตรวจราชการจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการนำเข้าข้อมูลโครงการและการรายงานความก้าวหน้าโครงการตามระบบ 
ติ ดตามและประเมิ นผล แห่ งช าติ  (eMENSCR) ซ่ึ งส ำนั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ าประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติครบถ้วนทุกไตรมาส     
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

           ในการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นไปตามระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ สคส. กำหนด ซึ่งเป็นการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ และข้อตกลงที่มุ่งให้เกิดความประหยัดและใช้จ่ายงบประมาณของ
ทุกโครงการอย่างคุ้มค่า คุ้มประโยชน์แก่ทางราชการ โดยในบางโครงการและบางกิจกรรมของโครงการที่ได้
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่ใช้งบประมาณ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ได้
งบประมาณจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

ราชการเป็นค่าพาหนะ ค่ าเบี้ ยเลี้ ยงในการเข้าร่วมประชุม ร่วมสัมมนาหรือ Conference ต่าง ๆ           
อย่างครบถ้วน 

        ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย หรือตาม
ระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID- 19) ได้แก่ 
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อบจ.)        
ตามหนังสือสั่งการของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา และบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีผู้เข้าประชุมจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค 
COVID- 19 ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้มีชี้แจงแนวทางใน
การดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทางโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ ตลอดจนมีการ
ดำเนินการผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting และ
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานและวิธีการปฏิบัติของสถานศึกษาบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และเว็บไซต์ของกลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ อีกทางหนึ่งด้วย เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถ
ใช้เป็นแนวทางและขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผล  
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
กลุ่มนโยบายและแผน  

               

คณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

คณะที่ปรึกษา 
นายดำหริ  งิมสันเทียะ   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
น.ส.กัลยาณี  นรสิงห์        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
น.ส.ปุณญอุษา  ผดุงหมาย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
น.ส.ณัชญานุช  สุดชาดี   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

คณะทำงานด้านข้อมูลผลการดำเนินงาน 
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

คณะผู้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
นางปรานี  สุขอุดม   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นายสมยศ  ฝูงชมเชย   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

 
 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ถนน อยุธยา – อ่างทอง ตำบล ลุมพลี 

อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศัพท์ 0 – 3526 – 8541 – 42 ต่อ 210 - 111 

เว็บไซต์ www.aya1.go.th 
 
 

 


