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คำนำ 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  เป็นกลุ่มงานทางการศึกษาที่มีภารกิจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาครอบคลุม
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รวม 
176  โรงเรียน  ครอบคลุม  9  อำเภอในเขตบริการ  ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตลอดจนเหมาะกับบริบทของพ้ืนที่  
โดยยึดหลักการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง  โดยคำนึงถึงสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพด้ วยความเท่าเทียมกัน  
โดยกลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  ก่อให้เกิดความสำเร็จ
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ   

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ได้
ประมวลผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาทั้งด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ  ตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพ่ือ
เผยแพร่สู่สาธารณชน  และใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการวางแผนเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาในปีต่อไป  
ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินงานในกรณีที่เกิดสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษานี ้
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษา  ครูและบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจ  

 
                              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1   
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
 

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นองค์กรทางการศึกษาที่มี
ภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 176 โรงเรียนครอบคลุม 9 อำเภอ ในเขตบริการ 
ให้มีความสอดคล้องและสนองรับนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ และของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาเพื ่อให้เด็กและเยาวชนไทย             
ทุกกลุ ่มเป้าหมายได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงสิทธิและโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพด้วยความเท่าเทียมกัน โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ดูแลรับผิดชอบและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามภารกิจให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจการ
บริหารจัดการศึกษา โดยปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาล จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
         ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินการส่งเสริม 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินภารกิจด้านการส่งเสริมและจัดการศึกษาให้สนองรับกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 ว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุก
คนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 
ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ได้มีคำสั่งไว้ในข้อ 3 ว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดำเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 222/242 หมู่ 6 
ถนนอยุธยา – อ่างทอง ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้บริการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   ว่าด้วย
การจัดการศึกษาอย่างทั ่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 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 รวมจำนวน
โรงเร ียนในสังกัดทั ้งส ิ ้น 176 โรง (เนื ่องจากโรงเร ียนวัดดอนประดู ่ เล ิกสถานศึกษาตามระเบียบ                   
เมื ่อวันที ่ 27 กรกฎาคม 2564) จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ ้น 35 ,100 คน มีห้องเรียน รวม 1 ,867 ห้อง            
และมีจำนวนบุคลากรระดับผู้บริหารและครูในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 1 ,972 คน บุคลากรในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 75 คน 
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รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการดำเนินงาน 

 

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

ในการนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษามาเป็นหลักยึด
ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา 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 ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียน  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง” ทางการศึกษาและกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง เพื่อให้
โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือ
สิทธิ โอกาส และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ รวมทั้งนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 
พ.ศ.2558 – 2564 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2562 – 2565) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นสำคัญในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ   ในการจัดการศึกษาของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สร้างคุณภาพและสมรรถนะประชากรวัยเรียน สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

ค่านิยม (Value) 
 บริหารงานเป็นระบบ โปร่งใส เต็มใจให้บริการ สร้างงานคุณภาพ 
พันธกิจ (Mission) 

   1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

   2. พัฒนาระบบและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ปัจจุบันตามรูปแบบ New 
Normal เน้นพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพ้ืนที่ 

   3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษ     
ที่ 21 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

   4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค สิทธิและหน้าที่ของบุคคล ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

   5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
   6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 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. ผู ้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ  

  2. ผ ู ้ เร ียนมีค ุณธรรม จร ิยธรรม มีค ุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่าน ิยม 12 ประการ                    
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ  



4 

 

  

รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

  3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน 
ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

  4. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่
สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียม  

  6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  7. โรงเร ียนจ ัดการศ ึกษาเพ ื ่อการบรรล ุ เป ้าหมายการพัฒนาอย ่างย ั ่ งย ืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบ (School Complex) ที่มีความเข้มแข็งครอบคลุมทุกด้าน  

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

  9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษารูปแบบ New Normal เน้นการพัฒนาดิจิทัล
แพลตฟอร์มในการบริหารจัดการได้ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์และสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน (Strategies) 
   ประกอบด้วยกลยุทธ์สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 

  กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
  กลยุทธ์ที่ 2 ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์  
  กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
  กลยุทธ์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  กลยุทธ์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ภายใต้การปรับเปลี่ยนและบูรณาการรูปแบบการดำเนินงาน  
แบบ  New Normal  เนื่องจากสถานกรณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)  
โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามโครงการที่ครอบคลุม 6  กลยุทธ์ ดังนี้    
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1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  
 

  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          1. เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยได้
อย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนานวัตกรรมในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 

    2.  เพ่ือให้ครูปฐมวัย  พ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักในความสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มี 
พัฒนาการสมวัย  
          3.  เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา ของ
นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา  2563 
          4.  ครูปฐมวัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติที่ดีที่สุด  Best  Practice   
เพ่ือเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาปฐมวัย  และให้บริการวิชาการกับโรงเรียนปฐมวัยที่อยู่ใกล้เคียง   
ได้อย่างมีคุณภาพ 
           5.  เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด   

ผลการดำเนินงาน 
ไม่ได้ดำเนินการโครงการ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   
      1.  สถานศึกษาปฐมวัยมีระบบบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยภายในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ  
      2.  ครูปฐมวัยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ 
    3. โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและอนุบาลประจำเขตพื้นที่ พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์
เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนเครือข่าย 
      4.  นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา  2563 ได้รับการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย  ด้านอารมณ-์จิตใจ  ด้านสังคม  และด้านสติปัญญา    
   5.  พ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักในความสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูให้มีพัฒนาการตามวัย 
      6.  ครูปฐมวัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาห้องเรียนของตนเองเป็นห้องเรียนคุณภาพ 
      7.  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย  

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินงานในโครงการได้ครบทุกกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้ 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 -- 
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2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  
กิจกรรม     บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา2563 
วัตถุประสงค ์

1 .  เ พ่ื อพ ัฒนากระบวนการจ ั ดการ เ ร ี ยนการสอนให ้ คร ู ปฐมว ั ย ในการจ ั ดก ิ จ กร รม                              
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

2. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางครูในโรงเรียนโครงการรุ่นที่ 1 – 9 จำนวน 176 โรงเรียน   
3. เพื่อจัดอบรมทดแทนให้กับครูผู้เกษียณ ย้าย และเพ่ิมเติม 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายครูแกนนำในการจัดกิจกรรม“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”   
5. เพ่ือนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”    

ผลการดำเนินงาน 
เนื ่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงทำให้การ

ดำเนินงานไม่ได้เป็นตามแผนที่วางไว้ 
 1.   ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.  ครูปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย จัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   
3.  ครูและเด็กปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยมีเจตคติท่ีดี 

ต่อการเรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 4.  เด็กปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  มีความสามารถพื้นฐาน  
ได้แก่ด้านการเรียนรู้  ด้านภาษา  ด้านสังคม  ด้านการเคลื่อนไหว  และด้านการรับรู้ประสาทสัมผัส 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   

1.  ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 

2. ครูปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

3. ครูและเด็กปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยมีเจตคติท่ีดีต่อ 
การเรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. เด็กปฐมวัยในโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  มีความสามารถพ้ืนฐาน   
ได้แก่ด้านการเรียนรู้  ด้านภาษา  ด้านสังคม  ด้านการเคลื่อนไหว  และด้านการรับรู้ประสาทสัมผัส 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินการ
ในส่วนของการประชุมวางแผนงานและการตัดสินผลการคัดเลือกไม่คล่องตัว รวมถึงระยะเวลาที่จำกัดทำให้
ต้องเร่งกระชับกระบวนการในการตัดสินเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา  
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รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
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แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 จัดการประชุมวางแผนงานและการตัดสินผลการคัดเลือกผ่านระบบ Zoom Cloud Meet 
 
ภาพประกอบ 
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3. โครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  
กิจกรรม     การประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
               ปีการศึกษา 2563 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

2.  เพื่อรายงานผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ใน
ภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ผลการดำเนินงาน 
 การประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 3,436 คน 225 โรงเรียน ทำการ
วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ ดังนี้ 
          ตาราง ร้อยละนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามระดับพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

ระดับชั้น 

จำนวนเด็ก
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 มีผลการประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกายในระดับดีขึ้น
ไป 
 3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ร้อยละ 93.84 มีผลการประเมินพัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจ ใน
ระดับดีข้ึนไป 
 4. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ร้อยละ 93.47 มีผลการประเมินพัฒนาการทางด้านสังคมในระดับดีข้ึน
ไป 

5. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ร้อยละ 90.50 มีผลการประเมินพัฒนาการทางด้านสติปัญญาในระดับดี
ขึ้นไป 
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 ปัญหา/ อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
 1. ครูควรจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์สำหรับประเมินพัฒนาการล่วงหน้า โดยนำมาทดลองก่อนใช้จริงหรือ
จัดหา เพ่ิมเติม ในกรณีที่ไม่เพียงพอ และคำนึงถึงสภาพคล่องของการใช้ที่เหมาะสมกับเด็ก 
 2. ครูควรเก็บร่องรอยผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. สำนักงานเขตควรจัดสรรงบสนับสนุนให้สามารถดำเนินงานในโครงการเนื่องด้วยเป็นโครงการที่
ต้องตอบตัวชี้วัดมาตรฐานชาติ  

2.  ครูควรศึกษาและทำความเข้าใจจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก โดยเฉพาะเรื่องตัวบ่งชี้ที่เป็นพฤติกรรม
และความสามารถของเด็กที่ต้องการประเมิน รวมทั้งเกณฑ์การประเมินเพื่อตัดสินได้ทันทีที่เห็นพฤติก รรม 
และความสามารถของเด็ก 
 3. สถานศึกษาควรจัดให้มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง      
ภาพประกอบ 
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4. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  
วัตถุประสงค ์

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน     
เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้ บริหารและครูมีความพร้อม
ด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน
ได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน นำไปสู่การลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  
ผลการดำเนินงาน  
        ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ      
ขีดความสามารถได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อการลงทุน          
ทางการศึกษาที ่ คุ ้มค่าและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ระบบการศึกษาที ่สนองตอบและก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ในการดำเนินโครงการ  

1. โรงเรียนมีกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
2. โรงเรียนสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้ม ี       

โรงเรียนดีใกล้บ้าน  
        4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการ 
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอน  อย่างมี
ประสิทธิภาพจากการจัดอบรมในงบประมาณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
        5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลจากการจัดอบรมในงบประมาณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
        6. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู   การเป็น       
ครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพจากการจัดอบรมในงบประมาณโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 
        7.นักเรียนมีคุณภาพจากการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
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ข้อเสนอแนะ   
 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  2019 ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
ยากลำบากเกิดการพัฒนาได้ไม่เต็มที ่
ภาพประกอบการดำเนินงาน  
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5. โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้บริหาร คณะครู  
นักเรียน ตลอดจนบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน การจัดทำแผนการเรียนรู้และผลิตสื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามบริบทและแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนตลอดจน
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้       
ผลการดำเนินงาน  

โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมประเภทส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักเรียนใน
การอนุรักษ์พลังงานหรือเพิ ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สายตรวจพลังงาน / น้ ำ / ขยะ/กิจกรรมติด
สติ๊กเกอร์รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและน้ำ/กิจกรรมร่วมกันจัดบอร์ดให้ความรู้เรื ่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม/การเดินรณรงค์แจกแผ่นพับความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม/จัดเวรทำความ
สะอาดห้องเรียนรายวัน(ทำเวร) และจัดการทำความสะอาดครั้ งใหญ่รายเดือน หรือ Big Cleaning Day/การ
จัดประกวดห้องเรียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม/กิจกรรมประเภทให้ความรู้และปลูกสร้าง
จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม/การจัดทัศนศึกษาหรือดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม/การจัดการฝึกอบรมสัญจรหรือ Day Camp ที่โรงเรียนจัดโดยโรงเรียนเอง หรือบางโรงเรียน
มีการประสานให้หน่วยงานอื่นๆมาร่วมจัดให้ในลักษณะการฝึกอบรมสัญจร เช่น บริษัทเอกชนที่ทำเรื่อง
พลังงานและสิ ่งแวดล้อม ,การไฟฟ้านครหลวง,บางจาก,ปตท.,สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ 
หน่วยงานเอกชน 
เป็นต้น   และที่สำคัญโรงเรียนดำเนินการโดยการแทรกเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เช่น ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี,การจัดกีฬาสี,การจัดงานลอยกระทง,การจัดงานไหว้ครู การ
จัดค่ายอนุรักษ์พลังงาน 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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5.นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมบนหลักประชาธิปไตย การใช้สิทธิ์            
ใช้เสียงในการลงความเห็นในการร่วมมือ คิดสร้างสรรค์กิจกรรมอนุรักษ์และแก้ปัญหาสิ ่งแวดล้อมตาม              
หลักประชาธิปไตย 
ข้อเสนอแนะ   
 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง
ยากลำบากเกิดการพัฒนาได้ไม่เต็มที ่
ภาพประกอบการดำเนินงาน  
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6. โครงการตลาดนัดวิชาการฐานเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 
             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
วัตถุประสงค ์  
 1. เพ่ือมีระบบข้อมูลในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา 
    2. เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาและการส่งต่อ 

 3. เพื่อส่งเสริมให้ครู ได้จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยคำนึงถึงศักยภาพ              
ความถนัด และความสนใจของนักเรียน 
ผลการดำเนินงาน  

  1. ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยคำนึงถึงศักยภาพ ความถนัด และ
ความสนใจของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 

  2. ครูมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาได้
อย่างเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  

ครูสามารถจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยคำนึงถึงศักยภาพ ความถนัด และ  
ความสนใจของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  2019  ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการที่วางไว้ได้ 
เนื่องจากกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเป็นการทำกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าทำ
กิจกรรมเวียนตามฐาน จนครบ 8 ฐานตามหลักแนวทฤษฎีพหุปัญญา ซึ ่งเป็นการรวมตัวของกลุ ่มคน       
จำนวนมาก    
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

 ให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบกิจกรรม 
 

           - 
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7. โครงการการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐาน  
 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 3. เพ่ือติดตามผลดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
 4. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
ผลการดำเนินงาน  
 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) และโรงเรียนวัดจำปา มีบริบทการจัดการศึกษา
ที่แตกต่างกัน จากการตรวจเยี่ยม มีผลการบริหารงาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน ทั้ง 2  โรงเรียน มีรูปแบบบริหาร  จัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานตัวชี้วัด โรงเรียนใช้เครื่องมือ
การนิเทศ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สร้างขึ้น และนำไป
ประยุกต์บริหารจัดการแต่ละด้าน ส่งผลให้โรงเรียนมีรูปแบบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                     
ที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน มีร่องรอยหลักฐาน เอกสาร รางวัลและรูปภาพเป็นที่ประจักษ์  ส่งผล
ทุกมาตรฐานพัฒนาสูงขึ้นทุกโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
 1. โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) และโรงเรียนวัดจำปา มีคลังเครื ่องมือมาตรฐาน                        
เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
 2. โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) และโรงเรียนวัดจำปา มีเล่มรายงานผลการดำเนินงาน                         
ของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน  
ผ่านระบบออนไลน์ ทั้ง 2  โรงเรียน จึงตรวจสอบผลงานไม่ละเอียด 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการแก้ปัญหา 

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

โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการนำเสนอผลงาน 
3.  มีความสามารถในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีลำดับขั้นตอนการทำงานชัดเจน  

สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เกิดผลงานตามเป้าหมาย โดยใช้ปัจจัยในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า   
ข้อเสนอแนะ 

โรงเรียนที่มีบริบท มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่สามารถบริหารจัดการให้บรรลุ 
มาตรฐานตัวชี้วัด  ควรเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ นำไปใช้  
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ภาพประกอบ           
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8. โครงการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือให้ครูสามารถคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  
 2. เพื่อจัดทำคู่มือการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 
 3. เพ่ือให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 
ผลการดำเนินงาน  
           คร ูผ ู ้ร ับผ ิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานการศึกษาพิเศษ 
 1. ครูผู้รับผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1   มีความรู้ในด้านการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษดีขึ้น 

2. ครูผ ู ้ร ับผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  

1. โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ครูผู้รับผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดกรองอย่างมีคุณภาพ 

 3. ครูผู้รับผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

ในเบื้องต้น ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ทำการสำรวจ
ข้อมูลครูที่มีความต้องการอบรมผู้คัดกรองทางการศึกษาพิเศษ และทางสำนักงานเขตพ้ืนที่ ได้สรุปจำนวนครูที่
ต้องการจะอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะขาดงบประมาณในการสนับสนุนในการจัด
กิจกรรม รวมถึงสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดอบรม และค่าวิทยากรที่มาให้ความรู้ ส่วนในเดือน สิงหาคม 2564  
ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,000 บาท ให้กับทางเขต
พื้นที่ จึงได้จัดการอบรมครูขึ้น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล และและแผนการสอนรายบุคคล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ เพื่อนำมาดำเนินโครงการในการพัฒนา
ครูจากการสำรวจตามความต้องการที่ทางเขตพื้นที่ได้สรุปข้อมูลไว้ เพื่อที่ครูจะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ผู้เรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมในลำดับต่อไป  

 
 
 
 



19 

 

  

รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

ภาพประกอบ            

  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และแผนการ
สอนรายบุคคล (IIP) สำหรับโรงเรียนที ่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม  ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud 
Meeting เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  
   
   
   
   
   
      

 
 
 
 

            ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting  จำนวน ๑๑๖ คน 
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กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม และแนะนำแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความ 
ต้องการพิเศษ สำหรับโรงเรียนต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
จำนวน 9 โรงเรียน 
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9. โครงการการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
วัตถุประสงค ์ 
 เพื่อการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา                   
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ที่มีบริบทการจัดการศึกษา                   
ที่แตกต่างกัน 
ผลการดำเนินงาน  
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ โดยสุ่ม                    
แบบเจาะจง ลงพื ้นที ่โรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนวัดจอมเกษ                       
โรงเรียนเชาวน์วัศ  และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ซึ ่งมีบริบทการจัดการศึกษาที ่แตกต่างกัน จากการตรวจเยี ่ยมตาม
กำหนดการ ผ่านระบบออนไลน์ ทั้ง 3  โรงเรียน ใช้เครื่องมือที่สำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 3  ฉบับ  

ฉบับที่ 1 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
  จากการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินฯ 

ฉบับที่ 2 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ฉบับที่ 3 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถนะของผู้เรียน 

พบว่า โรงเรียนมีรูปแบบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
มีร่องรอยหลักฐาน เอกสาร รางวัลและรูปภาพเป็นที่ประจักษ์  ส่งผลทุกมาตรฐานพัฒนาสูงขึ้นทุกโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
  1. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนวัดจอมเกษ  และโรงเรียนเชาวน์วัศ  ได้รับการตรวจ
เยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามกำหนดเวลา 
       2. โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนวัดจอมเกษ  และโรงเรียนเชาวน์วัศ  ที่มีบริบทการจัด
การศึกษาที่แตกต่างกัน ได้รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน               
มีผลการพัฒนาสูงขึ้นทุกโรงเรียน 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

1. เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน  
ผ่านระบบออนไลน์ ทั้ง 3  โรงเรียน จึงตรวจสอบผลงานไม่ละเอียด 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการแก้ปัญหา 

3. ใช้สื่อเทคโนโลยี ในการติดต่อสื่อสาร และค้นหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สรุปสาระและเชื่อมโยงความรู้เพื่อนำมาวางแผนในการสร้างผลงาน ชิ้นงาน ใหม่ ๆ ได้  

โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการนำเสนอผลงาน 
3.  มีความสามารถในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีลำดับขั้นตอนการทำงานชัดเจน  

สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เกิดผลงานตามเป้าหมาย โดยใช้ปัจจัยในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า   
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ข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนที่มีบริบท มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่สามารถบริหารจัดการให้บรรลุ 

มาตรฐานตัวชี้วัด  ควรเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ นำไปใช้  
ภาพประกอบ           
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10. โครงการ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ 
วัตถุประสงค ์ 
 1.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่. 
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคนได้รับการส่งเสริมการสร้างอาชีพและการมีงานทำ 
 2.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางอาชีพที่สอดคล้องกับ 
อาชีพในท้องถิ่น ความสนใจของนักเรียน และความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต 
 3.  โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก Best Practice ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน  9  โรงเรียน และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 9  โรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice การสรุปผลการดำเนินงาน                 
วิดีทัศน์ทั้ง  18  โรงเรียน เผยแพร่ทางไลน์ ทางผ่านระบบ Facebook Live 
ผลการดำเนินงาน  

สถานศึกษาส ่งผลงานเพ ื ่อเข ้าประกวดแข ่งข ัน  Best Practice และ Good Practice ระดับ                 
ชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา    
เขต 1  ได้คัดเลือกโรงเรียนที่พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ นักเรียนมีผลงาน Best Practice และ Good Practice                   
ประจำอำเภอ  ดังนี้ 
     ระดับชั้นประถมศึกษา รางวัล Best Practice ประจำอำเภอ ได้แก่ 
อำเภอ โรงเรียน 
บางปะหัน โรงเรียนวัดไก่ 
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 ได้แก่ 
อำเภอ โรงเรียน 
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์,  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 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 ได้แก่ 
อำเภอ โรงเรียน 
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์,  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
บางปะหัน โรงเรียนวัดบางเดื่อ 
วังน้อย โรงเรียนบ้านลำแดง,  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา 
ภาชี โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 

     ระดับชั้นประถมศึกษา 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   

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 
มหาราช โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
        1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคนได้รับการส่งเสริมการสร้างอาชีพและการมีงานทำ 
 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางอาชีพที่สอดคล้องกับอาชีพ
ในท้องถิ่น ความสนใจของนักเรียน และความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต       
 3.  โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก Best Practice ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน  9  โรงเรียน และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน  9  โรงเรียน จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

1. เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงตัดกิจกรรม                                      
บางกิจกรรมออกไป 

2. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 บางคนไม่ได้เรียนต่อ  เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการแก้ปัญหา 

1. ใช้สื่อเทคโนโลยี ในการติดต่อสื่อสาร และค้นหาข้อมูลได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. สรุปสาระและเชื่อมโยงความรู้เพื่อนำมาวางแผนในการสร้างผลงาน ชิ้นงาน และ 

โครงงานใหม่ๆได้ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการประมวลผล 
        3.  สามารถนำเสนอ ผลงาน ชิ้นงาน และโครงงาน โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการประมวลผล 
        4.  มีความสามารถในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีลำดับขั้นตอนการทำงานชัดเจน  
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เกิดผลงานตามเป้าหมาย โดยใช้ปัจจัยในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า   
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ถึง
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทุกคน ได้รับการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนสู่การมีอาชีพและการมีงานทำ                         
ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต      
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ภาพประกอบ           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

  

รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

11. โครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ 
                     ทุกคน” 
วัตถุประสงค ์ 
 1.  เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้อ่านออกเขียนได้  
 2.  เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้อ่านคล่องเขียนคล่อง  
 3.  เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ให้มีสมรรถนะการอ่านข้ันสูง  
 4. เพื ่อส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่ สื ่อนวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาการอ่านการเขียน                      
ของนักเรียนที่ประสบผลสำเร็จ 
ผลการดำเนินงาน  (การดำเนินอย่างต่อเนื่องจนสิ้นปีการศึกษา) 

1. คัดกรองความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนและรายงานผล ผ่านทางระบบ 
การติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ให้เป็นข้อมูลสำหรับวินิจฉัยและพัฒนาการอ่านการเขียน ของนักเรียน 
เป็นรายบุคคล แต่พบปัญหาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) การคัดกรอง
ความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียนจึงใช้ระบบออนไลน์ 
 2.  ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ ยังดำเนินต่อในภาคเรียนที่  2 
เพื ่อพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่องหรือพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั ้นสูงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น                   
ตามนโยบายที่สพฐ.กำหนด โดยให้ปรับปรุงแก้ไขเป็นการเร่งด่วนสำหรับนักเรียนที่มีผลการคัดกรองระดับ
ปรับปรุงและพอใช้และพัฒนานักเรียนที่มีผลคัดกรองระดับดี ให้อยู่ในระดับดีมาก  โดยใช้กิจกรรมแนวทาง      
หรือนวัตกรรมที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษากำหนดขึ้นตามบริบทและความเหมาะสม 
    3.  การดำเนินงานของทุกสถานศึกษาในสังกัด จะต้องจัดทำสื ่อนวัตกรรมเพื ่อใช ้พัฒนา
ความสามารถในการอ่าน การเขียน แล้วรายงานผลที่ประสบผลสำเร็จ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มเอกสารและ
วิดีทัศน์ความยาวประมาณ  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/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
 1. เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จึงตัดกิจกรรมบางกิจกรรม
ออกไป และรายงานผลผ่านทางระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับวินิจฉัยและ
พัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลไม่ได้ดำเนินการไม่ครบทุกโรงเรียน  
        2. การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องหรือ
พัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียนแต่ละระดับชั้นตามนโยบายที่กำหนด  โดยให้ปรับปรุงแก้ไขเป็น
การเร่งด่วนสำหรับนักเรียนที่มีผลการคัดกรองระดับปรับปรุงและพอใช้และพัฒนานัก เรียนที่มีผลคัดกรอง
ระดับดีให้อยู่ในระดับดีมาก โดยใช้กิจกรรมแนวทางหรือนวัตกรรมที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ 
 



28 

 

  

รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

สถานศึกษากำหนดขึ้นตามบริบทและความเหมาะสม กำลังดำเนินการ โรงเรียนจะรายงานผลเมื ่อสิ้น         
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2564 
       3.   ทุกสถานศึกษาในสังกัดจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อใช้พัฒนาความสามารถ ในการอ่าน การเขียน                   
แล้วรายงานผล ที่ประสบผลสำเร็จ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มเอกสารและวีดีทัศน์ความยาวประมาณ 5-10 นาที 
กำลังดำเนินการ โรงเรียนจะรายงานผลเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2564 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการแก้ปัญหา 

1. ใช้สื่อเทคโนโลยี ในการติดต่อสื่อสาร และค้นหาข้อมูล  
2. จัดหางบประมาณสนับสนุน 
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12. โครงการ การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)   
วัตถุประสงค ์ 
      1.  เพื ่อสังเคราะห์ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา  
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร และผลการสังเคราะห์ข้อมูล                 
ผลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา  
 2.  เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
ผลการดำเนินงาน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  
 จุดเด่น 
  1. ด้านคุณภาพเด็ก พบว่า พัฒนาการที่เป็นจุดเด่นมากที่สุด คือ การพัฒนาการด้านอารมณ์ และ
จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 98.17  รองลงมา ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 96.59 พัฒนาการด้าน
สังคมและสติปัญญา คิดเป็นร้อยละ 95.84 และการพัฒนาการมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม คิดเป็นร้อย
ละ 93.24 ตามลำดับ 
 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า กระบวนการบริหารและการจัดการที่เป็นจุดเด่น
มากที่สุด ได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คิดเป็น ร้อยละ 90.29 รองลงมา ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  คิดเป็นร้อยละ 87.78 การพัฒนาสภาพแวดล้อม/โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคาร 
สถานที่ อินเตอร์เน็ต สาธารณูปโภค เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 86.09 การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิง
บวก 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 คิดเป็นร้อยละ 
83.61 ตามลำดับ 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. ด้านคุณภาพเด็ก พบว่า คุณภาพเด็กท่ีควรพัฒนาเป็นอันดับแรก ได้แก่ การพัฒนาด้านทักษะ 
การคิดแก้ปัญหา คิดรวบยอด คิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดเป็นร้อยละ  6.76  รองลงมาควรพัฒนาด้านสตปิัญญา 
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 / โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคาร สถานที่ อินเตอร์เน็ต  สาธารณูปโภค เป็นต้น  คิดเป็นร้อยละ   
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13.90  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  คิดเป็นร้อยละ  12.22 และกระบวนการบริหารจัดการที ่มี
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 
รายละเอียดดังตารางที่ 20 
แผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน  
          1. ด้านคุณภาพเด็ก พบว่า ด้านพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
คิดเป็นร้อยละ  99.59 ด้านพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  คิดเป็นร้อย
ละ  98.61 และด้านพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  คิด
เป็นร้อยละ  95.69 และพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
คิดเป็นร้อยละ  78.77 ตามลำดับ 
  2. ด้านกระบวนการบริหารจัดการ  พบว่า  ด้านระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม  คิดเป็นร้อยละ  93.65 ด้านการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  คิด
เป็นร้อยละ  91.00 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  คิดเป็น
ร้อยละ  90.06 การจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.98 ด้านหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการ
ทั ้ง 4 ด้าน และด้านการให้บริการสื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื ่อการเรียนรู ้เพื ่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  คิดเป็นร้อยละ  0 
          3.  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ พบว่า ด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  คิดเป็นร้อยละ  94.44  ด้านประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  คิดเป็นร้อยละ  
91.27 และ ด้านการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  คิดเป็นร้อยละ  
90.48 และด้านการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  คิดเป็นร้อยละ  
90.48 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  
 จุดเด่น 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน จุดเด่นที่พบมากท่ีสุด คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ 
สถานศึกษากำหนด  คิดเป็นร้อยละ  100 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ  คิดเป็นร้อยละ  95.75 และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสานเทศและการสื่อสาร  คิดเป็น
ร้อยละ  94.41 ตามลำดับ 
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            2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ จุดเด่นที่พบมากที่สุด คือ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน    คิดเป็นร้อยละ  98.69 จัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้    คิดเป็นร้อยละ  97.63 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ    คิดเป็นร้อยละ  96.30ตามลำดับ 

 3.  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจุดเด่นที่พบมากท่ีสุด คือ  
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  คิดเป็นร้อยละ  98.69 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  คิดเป็นร้อยละ  96.89  และใช้สื ่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ ต่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ  96.61 ตามลำดับ  
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน จุดที่ควรพัฒนามากท่ีสุด คือ  ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  คิดเป็น 
ร้อยละ  83.75 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  84.03 และ ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  คิดเป็นร้อยละ  83.14   
ตามลำดับ 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ จุดที่ควรพัฒนามากที่สุด คือ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ  85.40 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  คิดเป็นร้อยละ  81.54 และมีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพสถานศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  80.89 ตามลำดับ 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จุดที่ควรพัฒนามากที่สุด  คือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ  
83.44 และตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  คิดเป็นร้อยละ  81.68 
ตามลำดับ  
แผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน พบว่า ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  และด้านการอยู่ 
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  คิดเป็นร้อยละ  98.04 ด้านความรู้  ทักษะพื้นฐาน 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  
98.69ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  คิดเป็น
ร้อยละ  97.39 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  คิดเป็นร้อยละ  97.38 ด้าน
การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  คิดเป็นร้อย
ละ  96.12 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  คิดเป็นร้อยละ  95.35 จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ  95.30    
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ตามลำดับ 
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  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู ้บริหาร และผลการ
สังเคราะห์ข้อมูลผลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา  
 2.  ได ้ผลการว ิเคราะห์ประส ิทธ ิภาพ และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา                         
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีครู นักเรียนและบุคลากร 
ทางการศ ึกษาต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให ้ส ่งผลกระทบต่อการเร ียนการสอน                            
การบริหารจัดการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการแก้ปัญหา 

นำปัญหาที่เกิด มาถอดบทเรียน แล้ววางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีลำดับขั้นตอนการทำงานชัดเจน 
เตรียมนำไปปฏิบัติได้จริง เกิดผลงานตามเป้าหมาย โดยใช้ปัจจัยในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า                    
ในปีการศึกษาต่อไป   
ข้อเสนอแนะ 

1. ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
2. ใช้ผลของการสังเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
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13. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย สพป.อย. 1 วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สู่การปฏิบัติ 
วัตถุประสงค ์ 
     เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ                         
ของโรงเรียนในสังกัด  ให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของส่วนกลาง 
ผลการดำเนินงาน  
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความปลอดภัย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  จัดระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา  ดังนี้ 

ระบบดี คือ การวางรากฐานการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา ครู นักเรียน และรวมไปถึงการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
(Participative Management) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : โรงเรียนเป็นบ้านที่มีความรักความอบอุ่นและน่าอยู่ อีก
ทั้งองค์กรมีระบบควบคุมความปลอดภัยตามหลักธรรมาภิบาล 

มีภูมิคุ้มกัน คือ การส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตของเด็กนักเรียน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบใด 
ผู้เรียนก็สามารถการจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มีความ
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้เรียน อีกท้ังผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ได้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง : นักเรียนทักษะชีวิตสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ครูและบุคลากรมี
คู่มือการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน อีกท้ังภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ปญัหา 

ทันเวลา  คือ ประสิทธิภาพที่ดีของการทำงานขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการ
สื่อสารที่ดีและมีความรวดเร็วจะก่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพผลลัพธ์ที่คาดหวัง : มีระบบรายงานอย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์ที่ได้ 

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

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
 1. นักเรียนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
ได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ   
 2. นักเรียนทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑                        
มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และ                     
ด้านประสิทธิภาพ  
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีครู นักเรียนและบุคลากร 
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ทางการศ ึกษาต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให ้ส ่งผลกระทบต่อการเร ียนการสอน                            
การบริหารจัดการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการแก้ปัญหา 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  สำรวจข้อมูลปัญหา  
 ข้อเสนอแนะ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ประสานหน่วยงานต่าง ๆ และ
ประชุมชี้แจงปัญหา  แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน และร่วมแก้ปัญหา รายงานผลเป็นระยะ ๆ  
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14. โครงการ ส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา   
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และ
สถานศึกษาในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย 
ที่กำหนดไว้ 
 2. เพ่ือให้สถานศึกษาร่วมพัฒนามีระบบการประกันคุณภาพเป็นไปตามกฎกระทรวง  

 3. เพ่ือให้สถานศึกษาร่วมพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนดไว้ 
 4. เพื ่อให้สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือ หน่วยงานภายนอก 
ผลการดำเนินงาน  (การดำเนินอย่างต่อเนื่องจนสิ้นปีการศึกษา) 

1. ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1    
สถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนา 

2. นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 
 3. สถานศึกษาแกนนำช่วยสถานศึกษาร่วมพัฒนา สร้างรูปแบบการบริหารงาน ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถเผยแพร่เป็นตัวอย่างได้ 
 4.  สถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนา มีผลการบริหารงาน ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถเผยแพร่เป็นตัวอย่างได้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
 1. มีรูปแบบการบริหารงาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
 2. มีผลการบริหารงาน ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
 เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีครู นักเรียนและบุคลากร 
ทางการศ ึกษาต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให ้ส ่งผลกระทบต่อการเร ียนการสอน                            
การบริหารจัดการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
  ขาดงบประมาณมาณสนับสนุน  
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15. โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)เพื่อพัฒนา 
           สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยมี
จุดประสงค์ย่อย ดังนี้ 

1. เพื่อสร้างและออกแบบระบบ/ รูปแบบ/ กลไกส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

2. เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (collaborative learning) และแนวทางพัฒนาโรงเรียนเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
ผลการดำเนินงาน 
การดำเนินการระดับ สพท. 

(1) กิจกรรมที่ สพท. จัดให้กับ รร.  
              1.1 ร่วมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดยใช้
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
               - กลุ ่มเป้าหมายผู ้บริหาร คณะครู และชุมชนโรงเรียนวัดโพธิ ์สาวหาญและโรงเรียน                      
วัดโคกโพธิ์  
                     - งบประมาณ 35,000 บาท 

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

ลงพื้นที่ชี ้แจงโครงการ เก็บข้อมูล พื้นฐานเพื่อการวิจัย และวางแผนและกำหนดปฏิทิน
กิจกรรมโครงการ ร่วมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการจำเป็นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน การ
ทำก ิ จ ก ร รม  Lesson Study (PLAN DO SEE) :  จ ั บ ค ู ่ ค ร ู  ( Model Teacher / Buddy Teacher)  
Professional Learning Community 

(2) กิจกรรมที่ สพท. ดำเนินการกับทีมงานใน สพท.  
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ติดตามการดำเนินงานของ
โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรม Plan Do See 
ให้ประสบความสำเร็จ โรงเรียนดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ โดยมอบหมายให้ครู Model Teacher 
และครู Buddy Teacher ร่วมวางแผนในการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยมุ่งให้การจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ผู้บ ริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู 
นิเทศการจัดการเรียนการสอน เพื่อสังเกตการสอนของครู Model Teacher แล้วจึงสะท้อนคิด เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกันถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จ   
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ติดตามการดำเนินงานของ
โครงการ โดยมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ติดตามการดำเนินกิจกรรม Plan Do See ของโรงเรียนร่วมกับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยใช้งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการ เช่น การจัดทำสื่อการเรียนการสอน 
โดยมอบให้กับครู Model Teacher คนละ 2,000 บาท เพื่อพัฒนาและนำสื่อมาใช้แก้ปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียน  และงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม Do และ See ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
35,000 บาท 

(3) กิจกรรมที่ สพท. ร่วมกับ รร. ดำเนินการ (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) การส่งเสริมโรงเรียน
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community : SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่
การปฏิรูปชั้นเรียน ด้วยการเรียนแบบร่วมมือร่วมพลัง โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice 
 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  

 2. ร้อยละ 80 ของครูใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
 3. ร้อยละ 80 ของครูสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

           4. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารโรงเรียนใช้ภาวะผู้นำขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองรุ่นใหม ่
           5. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนสามารถเป็นตัวอย่าง เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้โรงเรียน 
อื่น ๆ ในพื้นที่ได้นำแนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่
ไปประยุกต์ใช้ 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

การดำเนินการระดับ โรงเรียน 
 1. การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กิจกรรมต้องหยุดชะงัก การไม่สามารถดำเนินกิจกรรม
ตามปฏิทินที่กำหนด ทำให้ล่าช้า และไม่สามารถดำเนินการให้ครบตามแผนที่วางไว้ 
 2. ความห่างไกลของโรงเรียนจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทำให้ขาดความต่อเนื่อง 
 3. ชุมชนยังไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งถ้าเข้ามาช่วยให้โรงเรียนมี
ความเข้มแข็งทางวิชาการมายิ่งขึ้น 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
           1. การดำเนินงานเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนอง ความต้องการทุกภาคส่วนได้ในสถานการณ์ที่
มีการระบาดของไวรัสโรโรนา 2019  
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           2. การให้ผู ้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์สอน และเข้ามาเติมเต็ม ในสิ่งที่ผู ้ปกครองอยากเห็นใน         
ตัวนักเรียน 
           3. ให้มีโครงการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกิจกรรม SLC จะช่วยทำให้การจัดการเรียนการสอนของครูมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ชุมชมสังคมมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการมายิ่งขึ้น 
รูปภาพกิจกรรม Plan/Do/See 
-ขั้นตอน plan (การวางแผนทำกิจกรรมการสอน MT & BT) 
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- ขั้นตอน Do (BT นิเทศการสอน) 
                              

                                    
 
 

                                       
 

-ขั้นตอน see (ศน.นิเทศ หรือ ครู นิเทศพร้อมกับ BT) 
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16. โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วัตถุประสงค ์  
             1. เพื ่อให้บ ุคลากรสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑                                                                                                       
ทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่ วนรวม      
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ  
    2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย  หรือสูงกว่าเป้าหมาย  เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI)  ของประเทศ
ไทยเพ่ิมสูงขึ้น  
   3. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงาน  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ผลการดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
จัดทำโครงการเขตพ้ืนที่สุจริต  
 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการตามโครงการ 
 1. จัดทำประกาศเจตจำนง  
 2. ประเมินเขตพ้ืนที่สุจริตออนไลน์  
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเขตพื้นที่สุจริต โดยการอบรมสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว ผลประโยชน์ส่วนรวม  ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมสู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ  โดยวิทยากร จาก สำนักงาน ปปช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวจินตนา  พลอยภัทร
ภิญโญ ผู ้เช ี ่ยวชาญด้านการมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที ่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
ผลประโยชน์ส่วนรวม   ซึ่งเป็นบุคลกรของท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ความรู้ 
 กิจกรรมที่ 3 การแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในการทำงาน  
 1. โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน ในการประกอบกิจกรรมหน้าเสาธง เพ่ือแสดงเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสในการทำงาน 
   2. ป้ายสร้างความโปร่งใสในการทำงาน และสร้างตระหนักรู้  ปลุกจิตสำนึกในการทำงาน 
 3. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียน 
 กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
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รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

ตัวชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice 
  1.  บ ุ คลากรสำน ั กงานเขตพ ื ้ นท ี ่ การศ ึ กษาประถมศ ึ กษาพระนครศร ี อย ุ ธยา เขต ๑                                                                 
มีความรู้ความเข้าใจ ค่านิยม และการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
            2 .  บ ุ คลากรสำน ั กงานเขตพ ื ้ นท ี ่ การศ ึ กษาประถมศ ึ กษาพระนครศร ี อย ุ ธยา เขต ๑                                                                                                  
รับการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 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 นำคณะบุคลากรและผู้อำนวยการ
โรงเรียน ทีมงานโรงเรียนสุจริต กล่าวคำปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต 
ภาพประกอบการโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
ประกาศเจตจำนงสุจริต 
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รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การจัดระบบบริหารและการพัฒนาองค์กร   สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วัตถุประสงค ์  
              1. เพื ่อให้บ ุคลากรสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑                                                                                                       
ทุกระดับ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
     ๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
    3. เพื่อระดมสมองวิเคราะห์ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ แลกเปลี่ยน
ทัศนะซ่ึงกันและกัน  
ผลการดำเนินการ  

1. ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำโครงการ 
 2. จัดทำโครงการ ฯ   
 3. ดำเนินการตามโครงการ 
  3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ” 
  3.2  บูรณาการการศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินที่เป็นเลิศ ณ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2564 
 4.  สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice 
     1. บ ุคลากรสำน ักงานเขตพ ื ้ นท ี ่ การศ ึกษาประถมศ ึกษาพระนครศร ีอย ุ ธยา เขต 1                                                                 
มีความรู้ความเข้าใจ กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ 
     2. บ ุคลากรสำน ักงานเขตพ ื ้ นท ี ่ การศ ึกษาประถมศ ึกษ าพระนครศร ีอย ุ ธยา เขต 1                                                                                                  
รับการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 
 ไม่มี 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 กิจกรรมจากการศึกษาดูงาน ที่จัดขึ้น ต้องมีการเตรียมงานและจัดการบริหารจัดการที่ต้องมีการ
เตรียมการไว้ล่วงหน้า  อยากให้บุคลากรได้เข้าร่วมศึกษาแนวทางการทำงานที่สามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดการ
พัฒนากับสำนักงานเขตให้ตรงกับกลุ่มงานที่ตรงกับงาน เพ่ือจะได้บรรลุผลมากยิ่งขึ้น 
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รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

ภาพประกอบการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การจัดระบบบริหารและการพัฒนาองค์กร 
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รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

18. โครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วัตถุประสงค ์  

1. ผู้เรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบ Active 
Learning   เกิดการพัฒนาครอบคลุมทุกมิติ มีจิตสำนึก จิตอาสา และมีโลกทัศน์ที่ กว้างไกล ตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณสมบัติที่สำคัญในการเป็นนักการทูตน้อยที่ดี ได้แก่ 
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ประสานงาน เจรจา และการพูดในที่สาธารณะ มีความกล้า
แสดงออก มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการปรับตัวที่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา มีความรอบรู้ที่หลากหลาย 
มีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือ เคารพ และให้เกียรติผู้อ่ืน และ
มีบุคลิกภาพที่สง่างามในเวทีโลก  

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทุกมิติ และสอดรับการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืน และมี
ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลกได้อย่างมีคุณภาพและสง่างามได้ 
 3. ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมศตวรรษท่ี 21
ได้อย่างมีความสุข 
          4.เพื่อรายงานผลและเผยแพร่นวัตกรรม ที่เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ทำให้ผู้เรียนมีจิตสำนึก จิตอาสา และมีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล ตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นแบบอย่าง 
ผลการดำเนินการ  
กิจกรรมที่ 1 สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ 
 - ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำรวจและวิเคราะห์ ความต้องการในการพัฒนายุวชนในด้าน
ต่าง ๆ 
 - สร้างกรอบแนวคิดในการพัฒนา 
 - จัดทำโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
 - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 การถอดบทเรียน (Best Practice)ผู้บริหารและครูผู้สอน 
 การผลิตนวัตกรรมความดี 
  - ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  - ถอดบทเรียนของบทเรียนที่ประสพผลสำเร็จ 
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กิจกรรมที่ 3 การนำนวัตกรรมความดีไปใช้และปรับปรุง 
 - ประชุมคณะทำงานและคณะครู 
 - ทดลองนวัตกรรม ปรับปรุงใหม่ นำกลับมาใช้จริงอีกครั้ง 
 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงกำหนดขั ้นตอนหรือ
กระบวนการโดยใช้วงจรของเดมมิง (Demming Circle) หรือ P – D – C – A ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
การวางแผน (P – Planning) การปฏิบัติตามแผน (D – Do) การตรวจสอบ / ประเมินผล (C – Check) และ
การปรับปรุงแก้ไข (A – Action) โดยมีวิธีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (P – Planning)  
  ดำเนินการวางแผนขั้นตอนเตรียมการ โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศประมวลสภาพปัญหา
และความต้องการในการพัฒนาการศึกษา กำหนดจุดมุ่งหมาย จัดทำแผนการการดำเนินงาน เนื้อหา ออกแบบ
การวิธีการติดตามและการรายงานผลการ และขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติตามแผน (D – Do) 
  ดำเนินการตามแผน โดยการประชุมเพื่อทบทวนจุดมุ่งหมาย 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 ซึ่งปัจจัยสำคัญหรือกุญแจแห่งความสำเร็จในการทำงาน เกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ด้วย
รูปแบบ โมเดลร่วมมือร่วมใจ ขับเคลื่อนด้วย Unite Cooperation Model  ในการทำงานร่วมกันให้เกิด
ความสำเร็จ ดังนี้ 
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รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
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  U - Unity คือ ความสามัคคี 
  N – Network คือ เครือข่าย และระบบดูแลช่วยเหลือ 
  I – Inspiration คือ การสร้างแรงบันดาลใจ    
  T - Technology คือ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาและ
หรือการจัดการเรียนการสอน  
  E – Energy คือ พลังงานที่มีอยู่ในจิตใจ 
  C – Cooperation คือ การร่วมใจ 
กิจกรรมที่ 4 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี 
 - จัดประชุมโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 10 โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 5 รายงานผลการใช้นวัตกรรมความดี 
 - ผู้บริหารและคณะครูรายงานผลการดำเนินงาน 
 - จัดทำรูปเล่ม 
กิจกรรมที่ 6 การเผยแพร่การใช้นวัตกรรมความดี 
 - จัดทำรูปเล่มเผยแพร่ผลงาน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice 
 1. ผู้เรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทุกมิติ ผ่าน
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) มีจิตสำนึก จิตอาสา และมีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล ตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณสมบัติที่สำคัญในการเป็นนักการ
ทูตน้อยที่ดี ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ประสานงาน เจรจา และการพูดในที่สาธารณะ มี
ความกล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการปรับตัวที่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา มีความรอบรู้ที่
หลากหลาย  
มีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีภาพลักษณ์น่าเชื่อถือ เคารพ และให้เกียรติผู้อื่น และมี
บุคลิกภาพที่สง่างามในเวทีโลกสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี 
            2.  ได้นวัตกรรม โมเดลความดี เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยุวทูตความดีสู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 
   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดทำโมเดลเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และจะมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด เมื่อ
สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง โดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป 
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ภาพประกอบการโครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 
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19. โครงการการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
วัตถุประสงค ์  

1. สถานศึกษามีผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีและมีพ้ืนฐานชีวิตที่ 
มั่นคงและมีคุณธรรม 
 2. สถานศึกษาสามารถ เสริมสร้างให้ผู้เรียนรับรู้ความสามารถของตนด้านการประกอบอาชีพ 
ผลการดำเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย ให้เข้าถึงสถานศึกษาทั่วไป 
  1.1 วางแผนการดำเนินงาน วิเคราะห์ตัวชี้วัด 
  1.2 กิจกรรมสร้างความตระหนักในการน้อมนำพระบรมราโชบายให้เข้าถึงสถานศึกษา 
  1.3 กิจกรรมสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณโรงเรียนที่เป็นเข้าร่วมประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ จำนวน 2 โรงเรียน 
คือโรงเรียนวัดผึ่งแดด และโรงเรียนเชาวน์วัศ ส่วนโรงเรียนเข้าร่วมประเมินสถานศึกษาพอเพียงมีจำนวน 7 
โรงเรียน 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(PLC) โดยโรงเรียนที่มีผลงานที่เป็นเลิศ จำนวน 176 โรงเรียน 
โดยการให้โรงเรียนนำเสนอการปฏิบัติตามนโยบายข้อตกลงที่ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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  
แนวทางการแก้ปัญหา 
 นำเสนองานในรูปแบบการผ่าน ระบบแอพพลิเคชั่น Zoom ทำให้สามารถที่จะนิเทศ ติดตาม ได้ครบ 
176 โรงเรียน 
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ภาพประกอบการพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  สู่การปฏิบัติ 
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20. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วัตถุประสงค ์  

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยใช้ธรรมาภิบาลให้
ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 

2. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่
อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ให้ผู ้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
ผลการดำเนินการ  
กิจกรรมที่ 1 การขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต)ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามที่ สพฐ.กำหนด ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด 
 2. ส่งแผนขับเคลื่อนฯ ไปยัง สพฐ. เพ่ือรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 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. ดำเน ินการประเม ิน เม ื ่ อว ันท ี ่  17 ก ันยายน 2564 ณ ห ้องประช ุมมงคลวราจารย์                         
สพป.พระนครศรีอยุธยา  เขต 1  มีผู้ร่วมกิจกรรมผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 176 
โรงเรียน 
          4. รายงานสรุปภาพรวมของสพป.พระนครศรีอยธยา เขต 1 
กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( ITA 
Online) 

1. แจ้งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  เข้าร่วมรับฟังนโยบายซักซ้อมความเข้าใจ 
2.  
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2. โรงเรียนเข้าร่วมดำเนินการเตรียมข้ันตอนการประเมิน โดยเตรียมระบบรองรับ 
 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

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

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

2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร และร่วมกันจัดทำหลักสูตรขึ้น ร่วมกันระดมความคิดในการ
จัดทำหลักสูตร และจัดทำประกาศ เผยแพร่ให้กับทุกโรงเรียน 

3. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนิน ในภาคเรียนที่ 2  
4. สรุปผลการดำเนินการ 

กิจกรรมที่ 6 การเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซ่ือสัตย์สุจริตของนักเรียน 
 ดำเนินการโดย สพฐ.สุ ่มกลุ ่มตัวอย่าง  19 โรงเรียน  และได้ดำเนินการส่งข้อมูลให้ก ับทาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเสริมสร้างสำนึกพลเมือง  
 โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ ได้สร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นต้นแบบ 
และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Zoom เมื่อ วันที่ 17  กันยายน 2564 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice 
 1. ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตจำนวน 177 โรงเรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 2. ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน ในโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนสุจริตมีการ
เสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมี
จิตสาธารณะ 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินกิจกกรมบางกิจกรรมไม่สามารถ
ดำเนินการได ้
ทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
มีการปรับกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ และบูรณาการกิจกรรมให้ครบทุกกิจกรรม ตามนโยบายของ สพฐ. 
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ภาพประกอบโครงการโรงเรียนสุจริต 
การขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
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21. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
                และนิเทศการศึกษา 
วัตถุประสงค ์  

1.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
 2.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้ได้ตามมาตรฐาน 

 

ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  จำนวน  3 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่  2  ธันวาคม  2563  เวลา  13.30 น.   ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์  โดย

มีเรื่องเสนอเพ่ือทราบต่อคณะกรรมการ ฯ คือ เรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกตปน. , รายงานผลการ
นิเทศ    และเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  จำนวน  2  เรื่องคือ  แผนนิเทศ ติดตามของ สพป.อย. 
เขต 1  และการเห็นชอบการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ 

ครั้งที่ 2/2564  ในวันที่  15  มีนาคม 2564   เวลา  13.30 น.   ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์   
โดยมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบต่อคณะกรรมการ ฯ คือ เรื่อง รายงานผลการนิเทศในช่วงสถานการณ์โควิดรอบ 
2 ,  การดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ของศึกษานิเทศก์   และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จำนวน  2  เรื่องคือ  การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กตปน.  การจัดทำวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบการบูรณา
การการพัฒนาการศึกษา    ซึ่งมติที่ประชุมได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.    พร้อมทั้งได้จัด
ประชุมคณะอนุกรรมการ กตปน.  ครั ้งที ่ 1 /2564   ในวันที ่  23  มีนาคม 2564   เวลา  13.30  น.                
ณ ห้องประชุมชั ้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา  กำหนดปฏิทินการออกติดตามของแต่
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะทั้ง 20 คณะ  โดยจะออกติดตามโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในช่วงวันที่  25  
มีนาคม ถึงวันที่  2  เมษายน  2564  

ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่  31 พฤษภาคม  2564  เวลา  13.30 น.  ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์          
มีเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบต่อคณะกรรมการ ฯ คือ เรื่อง รายงานผลการออกติดตามของคณะอนุกรรมการ     
ก.ต.ป.น. ,  ผลการทดสอบ O-NET, RT,  NT    และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน  2  
เรื่องคือ  การนิเทศติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564    การจัดทำข้อตกลง 10 ข้อ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงาน  สามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน  

2.  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1   



54 

 

  

รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ  ส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น  
  3.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อมในการ
เตรียมการรับมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  
 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ    ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ  ไม่มี 
ภาพประกอบ  
 

                          
       ภาพการประชมุคณะกรรมการ กตปน. 

                            

                            
ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการ กตปน. 

 



55 

 

  

รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

                              
 

       ภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาของคณะอนุกรรมการ กตปน. 
 

                               
 

       ภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาของคณะอนุกรรมการ กตปน. 
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22. โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
 2. เพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้าน
ภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
 3. เพ่ือให้โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตร และเน้นให้ผู้เรียนใช้
ทักษะการคิดข้ันสูง 
ผลการดำเนินงาน  

การดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 กำหนดให้มีการประเมิน
คุณภาพนักเรียนโดยพร้อมกันทุกสังกัด ดังนี้ คือ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( RT)      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การดำเนินงานของ
คณะกรรมการทุกฝ่ายจัดการได้ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรงเวลา เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
สถานศึกษา สามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาถือเป็นข้อมูลสำคัญในการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกโรงเรียนและเขตพื้นที่มีผลการพัฒนาคุณภาพสูงขึ้น ร้อยละ ๓                 
จากคะแนนเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 2. สามารถดำเนินการประมวลผล ผ่านระบบ NT Access รายโรงเรียน และภาพรวมของเขตพื้นที่
การศึกษา สามารถรายงานผลการสอบให้กับโรงเรียนได้โดยตรง และได้แฟ้มข้อมูล (File) ที่สามารถส่งต่อ
ข้อมูลผลการประเมินให้กับส่วนกลางได้ทันที  
 3. การดำเนินงานของคณะกรรมการทุกฝ่ายจัดการได้ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรงเวลา  
 4. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา สามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาถือเป็นข้อมูลสำคัญในการประกันคุณภาพภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ไม่มีห้องขนาดใหญ่พอใน
การจดัเก็บข้อสอบ ต้องทำการหาสถานที่ในการจัดเก็บของสอบ 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 จัดเตรียมสถานที่ในการจัดเก็บข้อสอบ ที่มีความพร้อมและสะดวกต่อการจัดส่งข้อสอบ 
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กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

23. โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 
วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้โรงเรียนเกิดการขับเคลื่อนสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 
 2. เพ่ือสร้างความตระหนักในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 
 3. เพ่ือบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 4. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 5. ส่งเสริมระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ผลการดำเนินงาน  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้วางแผนการดำเนินการ โดยมีการกำหนดบทบาทภาระกิจการนิเทศที่มุ่งส่งเสริม 
สนับสนุน ช่วยเหลือให้ผู ้บริหารสถานศึกษาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทุกด้าน ด้วยการนิเทศ         
แบบร่วมมือและการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อให้ครูสามารถนำหลักสูตรไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพโดย       
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิด และสามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
มาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาการวัดผลประเมินผลและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนให้ครู สร้างเครือข่ายหรือชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
วิชาชีพครูด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู โดยมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 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 ของศึกษานิเทศก์สามารถจัดทำสารสนเทศเพื ่อพัฒนางานวิชาการอย่างน้อย            
1 เรื่อง/ป ี
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

 เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่
สามารถดำเนินนิเทศได้เป็นปกติ  
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 
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24.  โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
วัตถุประสงค ์  
  1.  เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ตระหนักรู้  เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล     
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีและภูมิใจในการทำดี 
  2.  เพื่อให้ผู ้บริหาร ครูและนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
  3.  เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครู  เห็นตัวอย่างกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนต้นแบบ
ด้านคุณธรรม แล้วนำมาปรับใช้พัฒนาในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
ผลการดำเนินงาน  
 ผลการดำเนินงานกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  และศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม  3  ดาว ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Zoom    ในวันพุธที่  1  กันยายน   2564    ณ ห้องมงคลวราจารย์    
นายดำหริ    งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสมลักษณ์ รู้
แผน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ   ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมประชุมตามโครงการคุณธรรม  สพฐ.   ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด  
176  โรงเรียน จำนวน  352  คน  ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.โรงเรียนทุกแห่งสามารถดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ   ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  สามารถนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แก่ครูและนักเรียนได้    และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม 3  ดาว   ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application 
Zoom  เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานในโรงเรียน   ส่งผลให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  

     1.  โรงเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม 
     2.  โรงเรียนมีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯและบูรณาการไว้ในชั้นเรียน 
     3.   โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม(ควบคุมสูงสุด)  ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการนิเทศ ติดตาม 
ฯ การดำเนินงานของโรงเรียนแบบ  face to face ได ้ 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
                  มีปรับเปลี่ยนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจากแบบ face to face เป็นการอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings  และบันทึกเป็น Youtube  ในช่องทาง  Aya 1 
Chanal     และมีการปรับเปลี่ยนการนิเทศ ติดตาม ฯ ในรูปแบบของการสื่อสารทางแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่มชื่อ  
คุณธรรม Aya 1 
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รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

ภาพประกอบ           

                                                   
ภาพวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

                               
 

ภาพประชาสัมพันธ์การดำเนนิกิจกรรมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
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รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

                                         
          นางสมลักษณ์  รู้แผน  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

                                   
  

                               
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในการดำเนนิงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  และศึกษาดูงาน 
โรงเรียนคุณธรรม 3  ดาว ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Zoom 
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รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

                                  
 

                                 
 

วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในการดำเนนิงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  และศึกษาดูงาน 

โรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Zoom 
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รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

25. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา 
โรงเรียนวิถีพุทธตามบริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการดำเนินงาน 

2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีการจัดกิจกรรม 
พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

3. เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ขวัญกำลังใจผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ 
นักเรียนได้สร้างเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ  โรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืน 
ผลการดำเนินงาน  
 ผลการดำเนินงานกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยใช้ Application Zoom    ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564    ณ ห้องมงคลวราจารย์   นายดำ
หริ                 งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1   เป็นประธานในพิธีเปิด   โดยมี นางสม
ลักษณ์ รู้แผน              ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ   ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning    ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด  176  โรงเรียน  ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้อัตลักษณ์   29   ประการ  ได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  สามารถนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์แก่ครูและนักเรียนได้    และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application 
Zoom  เพ่ือนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานในโรงเรียน    
 ในปีงบประมาณ 2564 มีโรงเรียนจำนวน  4  โรงเรีงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
ชั้นนำ  ได้แก่  โรงเรียนประตูชัย  โรงเรียนวัดทางกลาง  โรงเรียนวัดสฎางค์และโรงเรียนวัดไก่  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมและพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โดยใช้อัตลักษณ์  29  ประการ ได้ 
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2.  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1   
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    

3. ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีขวัญกำลังใจเกิดการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  และเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืนได้ 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

เนื ่องจากอยู ่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา  2019  และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม(ควบคุมสูงสุด)  ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการนิเทศ ติดตาม 
ฯ การดำเนินงานของโรงเรียนแบบ  face to face ได ้ 
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รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
                  มีปรับเปลี่ยนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจากแบบ face to face เป็นการอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings  และบันทึกเป็น Youtube  ในช่องทาง  Aya 1 
Chanal     และมีการปรับเปลี่ยนการนิเทศ ติดตาม ฯในรูปแบบของการสื่อสารทางแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่มชื่อ  
วิถีพุทธ Aya 1 
ภาพประกอบ           

                                                   
 

ภาพวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

                                          
นางสมลักษณ์  รู้แผน  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
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รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

                                 
 

                                          
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ในการดำเนนิงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และศึกษาดูงาน 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Zoom 

 

                                                          
 

ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และศึกษาดูงาน 

โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Application Zoom 
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รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

26. โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในของสถานศึกษา  ปีงบประมาณ 2564 
วัตถุประสงค ์  

1.  เพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตามและคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ
และเป็นแบบอย่างได้ 
 2.  เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
 3. เพ่ือส่งเสริมระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ผลการดำเนินงาน  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้วางแผนการดำเนินการ โดยมีการกำหนดแนวทางการนิเทศเพ่ือส่งเสริมและสร้าง
ความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ แนวทางดำเนินงาน คู่มือ สื่อต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา        
ตามบริบทของสถานศึกษา ช่วยเหลือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาด้วยรูปแบบ 
วิธีการที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนให้ครู สร้างเครือข่ายหรือชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
วิชาชีพครูด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู โดยมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ ซึ่งมี
โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการและส่งรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 27 โรงเรียน และ
ได้ประกาศผลการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแต่โรงเรียนที่ได้รับ
การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ และโรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม เพ่ือเป็นการชื่นชม ยินดีและเป็นขวัญและกำลังใจในการบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อไป 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  

1. สถานศึกษาร้อยละ 80 มีแนวทางการนิเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 2. สถานศึกษาร้อยละ 80 มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้การดำเนินการ
ในส่วนของการประชุมวางแผนงานและการตัดสินผลการคัดเลือกไม่คล่องตัว รวมถึงระยะเวลาที่จำกัดทำให้
ต้องเร่งกระชับกระบวนการในการตัดสินเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา   
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 จัดการประชุมวางแผนงานและการตัดสินผลการคัดเลือกผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  
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ภาพประกอบ 
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27. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอน   
                 (Coding) 
วัตถุประสงค ์   

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการ 
คำนวณ) ให้มีความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะให้นักเรียนมีหลักการคิดแบบมีเหตุผลและ
ขั้นตอน (Coding)  

2. เพื ่อพัฒนาคู ่มือการจัดการเรียนการสอนเพื ่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและขั ้นตอน 
(Coding)  

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายครูแกนนำในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดแบบมีเหตุผล 
และ ขั้นตอน (Coding)   
ผลการดำเนินงาน 

1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาครูแกนนำในการ 
จัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ให้มีความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
ให้นักเรียนมีหลักการคิดแบบมีเหตุผลและข้ันตอน (Coding) ผ่านระบบออนไลน์  

2. ดำเนินการสร้างเครือข่ายครูแกนนำในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด 
แบบมีเหตุผลและข้ันตอน (Coding) เพ่ือเป็นคณะที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1  มีศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการอบรม
วิทยากรแกนนำในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวน  และครูแกนนำ ที่ผ่านการอบรมจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สสวท. ซึ่งได้ดำเนินการขยายผลครูแกนเพิ่มเติม 40 คน จะทำให้
กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและขั้นตอน (Coding) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
รุนแรง การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและขั้นตอน (Coding) 
ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ และกระบวนการนิเทศ ติดตามในการจัด
กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้พัฒนาครูแกนนำผ่านระบบออนไลน์และ
บูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและขั้นตอน (Coding) โดยเน้น
รูปแบบ Unplug โดยฝึกให้เรียนได้คิดอย่างเป็นขั้นตอน และคิดอย่างเป็นระบบ และเมื่อสามารถเปิดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ก็จะสามารถฝึกให้นักเรียนได้มีทักษะการเขียนโปรแกรม และพัฒนา
นวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพกิจกรรม 
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28. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) 
 

วัตถุประสงค ์   
1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) และการจัดการศึกษา 

ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน 

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

และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนในสังกัด 
ผลการดำเนินงาน 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินการให้การ 
สนับสนุนวัสดุในการจัดทำสื่อการสอน/ใบงาน/ใบความรู้ ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการดำเนินการ 

2. ดำเนินการกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
(DLTV) ในรูปแบบ On-Air กรณีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดทำคลังสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ 
สื่อที่พัฒนาโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รวบรวมไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice 

1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยยึดมาตรการ 
ความปลอดภัย ยึดหลักการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ยุทธศาสตร์ 4-5-6 ตามบริบทความพร้อมของ
ครูผู้สอน นักเรียน เป็นสำคัญ 

2. โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ได้พัฒนารูปแบบ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนในสังกัด 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้สร้างความเข้าใจ ใน 
แนวทางการปฏิบัติที ่ชัดเจนในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)  
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
รุนแรง โรงเรียนในนสังกัดไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ได้ ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ส่วนใหญ่ในระยะแรกจะจัดการเรียนการสอนโดยใช้ On-Air เป็นหลัก ปัญหาที่พบ 1) บ้านนักเรียนไม่มี
อุปกรณ์รับสัญญาณ 2) นักเรียนมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนในบ้านและต่างระดับชั้น 3)นักเรียน
เรียนไม่ทันโรงเรียนต้นทาง 4)การรับส่งใบความรู้/ใบงาน ตามโรงเรียนต้นทางมีปัญหาในการรับส่งเป็น       
อย่างมาก 
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แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 
และแนะนำรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย โดยให้โรงเรียนวิเคราะห์ความพร้อมของโรงเรียน 
ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย เช่น การบูรณาการใบงาน/ใบ
ความรู้ โดยมุ่งเน้นการลดภาระผู้ปกครอง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย หากนักเรียนมีความความ
พร้อมโรงเรียนส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบการเรียนการสอน Online  OnDemand เป็นต้น 
 

ภาพกิจกรรม 
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29. โครงการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
วัตถุประสงค ์   

1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ความสามารถ ใน 
ระดับสถานศึกษา 

2. เพ่ือส่งเสริมการผลิตสื่อ และคลังสื่อสาระออนไลน์ เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ใน 
ระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

4. เพ่ือขับเคลื่อนการนำแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education  
Excellence Platform ที่พัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนในสังกัดใช้จัดการเรียนการสอน  
ผลการดำเนินงาน 

1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาครูให้มีความรู้  
ความเข้าใจและสามารถจัดทำสื่อการสอนที่หลากหลาย เช่น การจัดทำห้องเรียนออนไลน์ การพัฒนาใบงาน/
ใบความรู้บูรณาการรายวิชา 

2. ดำเนินการส่งเสริมให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดกิจกรรมให้มีการส่งเข้าประกวด
เพ่ือเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนในสังกัด 

3. ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้ใช้แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ Digital Education 
Excellence Platform โดยตั้งศูนย์ขับเคลื่อนในแต่ละอำเภอเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่โรงเรียนในสังกัด 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ได้ดำเนินการวิเคราะห์สื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
ดำเนินการจัดทำคลังสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น Youtube Chanel / ห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งได้รวบรวม
สื่อการสอนที่หลากหลาย สามารถใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้สนับสนุนให้มีกิจกรรมการ
ส่งผลงาน/สื่อการสอน/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อเข้าร่วมประกวด ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน   
ส่งผลงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความ
รุนแรง การดำเนินงานพัฒนาครู หรือ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบางประเด็นมีข้อจำกัดเป็นอย่างมาก 
เช่น การรวมตัวเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ พัฒนา สื่อการสอน 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาสื่อการสอนที่
หลากหลาย ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งโรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญและมีความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
จำนวนมาก ส่งผลให้ครูสามารถพัฒนาสื่อการสอนได้หลากหลายและเป็นเป็นอย่างให้แก่ครูในสังกัด 
 
 



76 

 

  

รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

ภาพกิจกรรม 
 

                                         
                      

                                           
 

ภาพการพัฒนาครูในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อจัดทำคลังส่ือการเรียนรู้ 
     
 
 
 
 
                        
 
 

 
 
 
 
 

ภาพการประชุมวางแผนเพื่อจัดทำคลังส่ือการเรียนการสอน 
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           คลังสื่อการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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30. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 
วัตถุประสงค ์  
 1. เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมิน NT/O-NET และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล 
 2. เพื่อสร้างความตระหนักให้โรงเรียนในเรื่องมาตรฐาน ตัวชี้วัด และ Test Blueprint 
 3. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ด้านการวัดและประเมินผล/รูปแบบของข้อสอบ/เกณฑ์การตรวจ 
 4. เพื่อจัดกลุ่มคุณภาพโรงเรียนตามผลการประเมิน 
 5. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนตามกลุ่มคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน  
            ผลการดำเนินงานตามโครงการ ในส่วนของกิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ผลการประเมินและจัดทำ
ฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบโครงการและทุกโรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET และ
NT พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลเพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และในส่วน
ของกิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face โดยได้
กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 ซึ่งระยะเวลาที่กำหนดอยู่ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถดำเนินงานในส่วนของ
กิจกรรมนี้ได้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงปรับเปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นการจัดทำ
ข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โดยให้โรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้โครงการ “ยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(NT/O-NET)” ตรงกับข้อตกลงข้อที่ 2 เรื่อง นักเรียนอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น ข้อตกลงข้อที่ 4    มี
การส่งเสริมพัฒนาและยกระดับทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy) ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
และในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ข้อตกลงข้อที่ 5 มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี 
(Digital Literacy) มาใช้ในเชิงการบิหารจัดการพัฒนาบุคลากร และการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และข้อตกลงข้อที่ 10 ข้อเสนองานหรือกิจกรรมของโรงเรียน ที่เกี ่ยวข้องกับการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน เช่น กิจกรรมวัดปากกราน English for Kids School 2021 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ (NT, O-NET) กิจกรรมรู้อ่าน รู้เขียน กิจกรรมนักคิดสมองใสด้วยกระบวนการ STEM 
design process โครงการ Play and Learn “เพลินภาษาอังกฤษ” โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน การพัฒนาทักษะทางภาษา การพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งจากการ
นิเทศ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings 
ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564 พบว่า ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามสภาพ
บริบทของโรงเรียน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ทุกคน ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online    On-Air On Hand 
On-Demand หรือรูปแบบผสมผสาน โดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกท้ังพัฒนากระบวนการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง จากการเข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud 
Meetings  
           จากการที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นและข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม    เพื่อนำไปสู่



79 

 

  

รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

คุณภาพผู้เรียน ส่งผลให้จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 176 แห่ง ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน เท่ากับ 41.55  จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.25 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ความสามารถด้านภาษาไทย มีจำนวนโรงเรียนที ่มีคะแนนเฉลี ่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี ่ยร้อยละ
ระดับประเทศ จำนวน 63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.80 และความสามารถด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงกว่าคะแนนเฉลี ่ยร้อยละระดับประเทศ จำนวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.11 พร้อมทั ้งมีนักเรียนได้                                                     
คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 1 คน สำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    
ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีโรงเรียนที่มีนักเรียนประสงค์เข้ารับการทดสอบ จำนวน
ทั้งสิ ้น 147 แห่ง พบว่า มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวนทั้งสิ ้น 25 คน แบ่งเป็น กลุ่มสาระ         
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 12 คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 13 
คน โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระฯ สูงกว่าระดับประเทศ มีจำนวน    34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
23.13 และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีโรงเรียนที่มีคะแนน
เฉลี ่ยสูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 48 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.65 รองลงมา ได้แก่ กลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน   39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.53 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 38  แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 25.85  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      มีโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 33 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.45 ในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ง
มีโรงเรียนที่มีนักเรียนประสงค์เข้ารับการทดสอบ จำนวนทั้งสิ้น 38 แห่ง พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนรวมเฉลี่ย
ทุกกลุ่มสาระฯ สูงกว่าระดับประเทศ มีจำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.63    เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
มากที่สุด จำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.42 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีโรงเรียนที่
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.53 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)   มีโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.63 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ คือ โรงเรียนแต่ละแห่งดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นและ
ข้อตกลง (MOU) สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบ ส่งผลให้มีผลการ
สอบ NT และ O-NET สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งจากผลการดำเนินงาน พบว่า จากวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลจากการพัฒนาการศึกษาและ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 176 แห่ง มีโรงเรียนที่พัฒนาการเพิ่มข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
จำนวน 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.50 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถด้านภาษาไทย มีโรงเรียนที่
มีผลการพัฒนาเพิ่มข้ึนกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมามากท่ีสุด จำนวน 86 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 48.86 รองลงมา คือ 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา    ที่ผ่านมา จำนวน 38 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.59 สำหรับการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลจากการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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จำนวนทั้งสิ้น 147 แห่ง มีโรงเรียนที่พัฒนาการเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 112 แห่ง คิดเป็น     
ร้อยละ 76.19 เมื ่อพิจารณารายกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ พบว่า กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) มโีรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมามากท่ีสุด จำนวน 131 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 89.12 รองลงมา ได้แก่ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย มีโรงเรียนที ่มีผลการพัฒนาเพิ ่มขึ ้นกว่า              
ปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 113 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.87 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีโรงเรียนที่มี
ผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.21 
ตามลำดับ ในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลจากการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 38 แห่ง มีโรงเรียนที่พัฒนาการเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 20แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 52.63 เมื ่อพิจารณารายกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ พบว่า กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)      มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมามากที่สุด จำนวน 23 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 60.53 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าปี
การศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีผล
การพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.74 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
44.74 เฉกเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า  จากการดำเนินการขับเคลื่อนของเขตพื้นที่การศึกษาและการ
ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น และข้อตกลง (MOU) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของทุกโรงเรียนใน
สังกัด ส่งผลให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาหลายแห่ง 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

กิจกรรมบางกิจกรรมซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face ได้กำหนดระยะเวลา  
ในการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่
สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดได้ 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
                  ปรับเปลี่ยนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings พร้อมทั้งขับเคลื่อนโครงการโดยจัดทำเป็นข้อตกลง (MOU) 
ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กับ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
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31. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียน สู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
วัตถุประสงค ์  
  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสอบ และลักษณะของข้อทดสอบการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (PISA) 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาและมีการจัด
กิจกรรมเสริมในรูปแบบต่าง ๆ รองรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
            3. นิเทศ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพัฒนาการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA)  
ผลการดำเนินงาน  
                   จากการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการวัดและประเมินผล     
ในรูปแบบ PISA โดยจัดส่งคู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA 
ให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกแห่ง เพ่ือนำไปเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผล พร้อมทั้งให้
โรงเรียนเตรียมความพร้อมรับการประเมินให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา (ม. 1 - ม.6)  
โดยให้นักเรียนดังกล่าวเข้าใช้งานระบบออนไลน์ PISA STYLE  ที่ www.pisacenterobec.org เพื ่อให้
น ักเร ียนได้ทดลองทำข้อสอบออนไลน์ เกิดความคุ ้นเคยกับระบบการสอบแบบ Computer-based 
Assessment และเกิดทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA ซึ่งครูผู้สอนสามารถเข้าใช้
งานระบบข้อสอบออนไลน์ PISA STYLE เพื่อดูคลังข้อสอบ และรายงานผลของนักเรียนและระดับโรงเรียน 
เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการ
ขับเคลื ่อนโครงการโดยการจัดทำข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซึ่งตรงกับข้อตกลงข้อที่ 
9 มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 
3 เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบ PISA ซึ่งจากการนิเทศ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงานของ
โรงเรียน ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564 พบว่า โรงเรียน
ทุกแห่งในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน ๆ ซึ่งมีการสร้างข้อสอบเพ่ือนำไปใช้ในการวัดและประเมินผลที่เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร และมีรูปแบบลักษณะเดียวกันกับข้อสอบของ PISA 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  
                  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ คือ โรงเรียนต้นแบบได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
เป็นศูนย์การให้ความรู ้ การศึกษาดูงาน และการสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนในสังกัด ซึ ่งจากผลการ
ดำเนินงาน พบว่า โรงเรียนต้นแบบและทุกโรงเรียนในสังกัดมีระบบการวัดและประเมินผลที่เป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีความพร้อมในการประเมินแบบ PISA 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

กิจกรรมบางกิจกรรมซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face ได้กำหนดระยะเวลา  
ในการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่
สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดได้ 
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แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
                  ปรับเปลี่ยนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings พร้อมทั้งขับเคลื่อนโครงการโดยจัดทำเป็นข้อตกลง (MOU) 
ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กับ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
 
ภาพประกอบ 
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32. โครงการSTEM เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ย่ังยืน  
วัตถุประสงค ์  
  1. เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้แนวทางสะเต็มศึกษา
ในทุกระดับชั้น  
            2. เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
            3. เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในชีวิตจริงทั้งในและนอกห้องเรียน   ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา  
            4. เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถนำกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาไปสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
ผลการดำเนินงาน  

จากการดำเนินงานตามโครงการเพื ่อขับเคลื ่อนการจัดการเรียนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้มีการจัดอบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน 
Zoom Cloud Meetings เกี ่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด      
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับครูผู้สอน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียน  
การสอน พร้อมทั้งสร้างความตระหนัก ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิดและการแก้ปัญหา โดยมีโรงเรียนบางแห่งได้จัดทำเป็นข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในส่วนของข้อตกลงข้อที่ 10
ข้อเสนองานหรือกิจกรรมของโรงเรียน ที่เก่ียวข้องกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เช่น กิจกรรมนักคิดสมองใส
ด้วยกระบวนการ STEM โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นต้น ซึ่งจากการนิเทศ 
ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings ระหว่าง
วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2564 พบว่า ครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความพร้อมของผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ คือ โรงเรียนแต่ละแห่งดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้มีผลการทดสอบ NT และ O-NET สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา    ซึ่งจาก
ผลการดำเนินงาน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ผลจากการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ ้น 176 แห่ง  มีโรงเรียนที ่มี
พัฒนาการความสามารถด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
21.59 สำหรับการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2563 
ระดับ                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลจากการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
จำนวนทั้งสิ ้น 147 แห่ง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 98 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีโรงเรียนที่มี
ผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 40 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.21 ตามลำดับ ในส่วนของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลจากการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 38 
แห่ง มีโรงเรียนที่พัฒนาการเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    มีโรงเรียน
ที่มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่า         ปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.74 และ  กลุ่ม
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สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 17 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 44.74 เฉกเช่นเดียวกัน  
 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

กิจกรรมบางกิจกรรมซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face ได้กำหนดระยะเวลา  ในการ
ดำเน ินงานในช ่วงสถานการณ์การแพร ่ระบาดของ โรคต ิด เช ื ้ อไวร ัส โคโรนา 2019 (COVID-19)                           
จึงไม่สามารถดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดได้ 
แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
           ปรับเปลี่ยนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ face to face เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน
แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meetings พร้อมทั้งขับเคลื่อนโครงการโดยจัดทำเป็นนโยบายหรือข้อตกลง 
(MOU) ระหว่างผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธย า เขต 1 กับ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแห่ง 
ภาพประกอบ           
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33. โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
(English Literacy) 

วัตถุประสงค ์  
1. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด 

 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3. เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในสังกัดให้มี
ค่าเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
 4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 5. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
ผลการดำเนินงาน  

ไม่ได้ดำเนินการโครงการ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   เขต 
1 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) และความรู้ด้านการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 70 
ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 
70 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษในการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 

4. ผู้เรียนและครูผู ้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 70 ขึ้นไป สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ 

5. คร ูผ ู ้สอนภาษาอ ังกฤษในส ังก ัดในส ังก ัดสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 50 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในการยกระดับคุณภาพผู้ เรียน 
(English Literacy) ได้วางแผนในการดำเนินโครงการโดยจะจัดอบรมเพ่ือพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษใน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Leaning แต่เนื่องด้วยปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได ้
ข้อเสนอแนะ 
 -ไม่มี- 
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34. โครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English for All) 
วัตถุประสงค ์  

1. เพื่อร่วมกำหนดรูปแบบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ 
(English For All) 

2. เพ่ือนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English For All) 
3. เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English For All) ให้ได้รับ
การ 

ยอมรับ ภายใต้การกำกับของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ผลการดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงานโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English For All) ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนในโครงการ คือ โรงเรียนวัดเสาธง
เก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการโดยมีการจัดจ้างครูชาวต่างชาติฟิลิปปินส์ สำหรับการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งบูรณาการกับรายวิชาอื่น เช่น วิทยาศาสตร์ พลศึกษา ผลปรากฎ
ว่านักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติในทุกระดับชั้น นักเรียนเกิด
ความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร พูดคุย ทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก โดยนักเรียนทุก
คนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากครูชาวต่างชาติ และโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการ
สอนที่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ รวมถึงมี
การจัดการเรียนการนอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางภาษา โดยโรงเรียนได้จัดทำ
โครงการ Young Guide (โครงการมัคคุเทศก์น้อย) ณ วัดต่าง ๆ ที ่ เป ็นแหล่งท่องเที ่ยวของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนของโรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) สามาร ถอ่าน
ภาษาอังกฤษคิดเป็นร้อยละ 100 และยังส่งผลให้ครูในโรงเรียนสามารถพูดสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น
อีกด้วย 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/Best Practice  

1. โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) มีแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ
เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English For All) 

2. โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) ได้รับการนิเทศติดตาม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) มีรูปแบบและ

แนวทางในการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนในโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English For All) 
4. โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) เป็นโรงเรียนต้นแบบในการดำเนินงานในโครงการ

เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English For All) 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ  
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัดการเรียน
การสอนของครูต่างชาติไม่สะดวกเท่าที่ควร เด็กอาจได้รับการเรียนรู้เรื ่องการสื่อสารได้ไม่เต็มที่  เพราะ
นักเรียนบางคนขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการเรียน Online 
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แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
ครูต่างชาติจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ส่งคลิปการสอนให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ 
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35. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ชาวไทยโดยการบูรณาการในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

วัตถุประสงค ์  
    1. เพ่ือส่งเสริมให้มีอัตลักษณ์ของชาวไทยที่สำคัญ 

1.1 ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นมาและประวัติศาสตร์ของไทย 
1.2 ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับอาชีพและรู้รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ไทย 
1.3 ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องในด้านการแต่ง

กลอน โคลง ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์   
1.4 ผู ้ร่วมกิจกรรมมีความตระหนักในความซื ่อสัตย์ มีวินัย จิตสาธารณะและรักษ์สิ ่งแวดล้อม           

ผ่านโครงงานและกิจกรรม  
1.5 ผู้ร่วมกิจกรรมมีดำเนินวิถีชีวิต มีจิตสาธารณะ 

      2. เพื ่อศึกษากระบวนการบริหารการเรียนรู ้ให้ผู ้ร ่วมกิจกรรมมีอัตลักษณ์ความเป็นไทย ของสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่สื่อในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 
      3. เพื่อรายงานผลและเผยแพร่การส่งเสริมอัตลักษณ์ของชาวไทยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ผลการดำเนินงาน  
กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
 1.1 ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัต ิของแหล่งเรียนรู ้และ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรม(ด้านกานท์กวี) โดยสนทนา
แบบกลุ่ม 
 1.2 จัดทำโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 ขั้นดำเนินการ ระยะท่ี 1 ส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการ 
 2.1 จัดประชุมวางแผนการดำเนินการให้กับครูแกนนำ  
  2.2 จัดหาวิทยากรและอบรมครูแกนนำในเรื่อง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของไทย 4 ด้าน คือ 
  ** รู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา (ประวัติความเป็นมาของสถานที่ บุคคลที่สำคัญ ฯลฯ) 
  ** สืบสาน ศิลปะหัตถกรรม (สานกุ้ง ปลาตะเพียน มีดอรัญญิก งานศิลป์แขนงต่าง ๆ ฯลฯ) 
  ** รักษา กานท์กวีที่ตราตรึง (กลวิธีการแต่งบทกวี เช่น โคลง  ฉันท์  กาพย์ กลอน ร่าย)  
  ** กิจกรรมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและรักษ์ท้องถิ่น 
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 2.3 ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 3 ขั้นกำกับ ติดตาม ระยะที่ 1 
 3.1 จัดประชุมวางแผนการดำเนินการ นิเทศ ติดตามสำหรับคณะทำงานและศึกษานิเทศก์ 
 3.2 จัดตารางการนิเทศ ติดตาม จำนวน 176 โรงเรียน ในสังกัด เก็บข้อมูลการดำเนินการจัดกิจกรรม
ในโรงเรียน/ในชั้นเรียน 
- เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  
 3.3 รวบรวมปัญหาและอุปสรรค เพ่ือนำไปปรับปรุงแก้ไข   
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. การประกวดการแต่งบทประพันธ์เพลงพื้นบ้าน 
6. การประกวดวาดภาพ 

กิจกรรมที่ 5 ขั้นรวบรวมผลงาน 
 ในการจัดกิจกรรมในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการแสดงผลงาน
เหมือนปกติ  การบูรณาการโดยการ ให้ครูจัดกิจกรรมการสอนสอดแทรกไปในการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบ
การเรียนที่ต้องมีการปรับตัว เช่นรูปแบบ on Hand ใช้ใบงานด้านประวัติศาสตร์ และการบูรณาการใน
รูปแบบจัดสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำไปเป็นสื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ให้กับทุก
โรงเรียนในสังกัด รูแปบการสอนแบบ on Line เช่น คลิปวีดิโอประวัติศาสตร์  โดยให้โรงเรียนจัดทำการ
รายงานการ  บูรณาการ ให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ/Best Practice 
    1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นอยุธยา 
สามารถถ่ายทอดสู่นักเรียนได้ในเรื่องความเป็นอยุธยา ตามคำขวัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้คู่มือ
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน 
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      2. นักเรียนมีความสามารถและมีการแสดงออกถึงความเป็นอยุธยา ด้านมีวินัย ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ 
รักษ์สิ่งแวดล้อม  รู้ประวัติศาสตร์ และรักษ์ท้องถิ่นโดยใช้คู่มือการส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียน 
       3. สถานศึกษาม ีค ู ่ม ือการส ่งเสร ิมอ ัตล ักษณ์ของน ักเร ียน ท ี ่สะท ้อนของคำขว ัญจ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านเป็นราชธานีเก่า อู่ข้าว อู่น้ำเลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก 
 
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ 

1. การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การเรียนการสอนไม่สามารถดำเนินการได้เป็นปกติ  
2. ความไม่พร้อมของอุปกรณ์ในการเรียนการสอน   และนักเรียนไม่ให้ความร่วมมือ   

แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
1. บูรณาการการเรียนการสอนรูปแบบ on Hand ใช้ใบงานด้านประวัติศาสตร์ และการบูรณาการใน 

รูปแบบจัดสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ เพื่อให้ครูผู ้สอนได้นำไปเป็นสื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ให้กับ                                
ทุกโรงเรียนในสังกัด รูแปบการสอนแบบ on Line เช่น คลิปวีดิโอประวัติศาสตร์   

2. จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ครูในด้านประวัติศาสตร์ ให้กับทุกโรงเรียน 
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                   ภาพประกอบการการส่งเสริมอัตลักษณ์ชาวไทยโดยการบูรณาการ 
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ส่วนที่ 4 
บทสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ได้ขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ภารกิจที่เป็นไปตามนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทั้ง 6  
ด้านที่กำหนดไว้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณในการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีสอดคล้องกับความจำเป็นของหน่วยงาน  และเป็นไปตามนโยบายและ
จุดเน้นของส่วนกลาง  ซึ่งใน 4 ไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ บรรลุเป้าหมาย  จำนวน  32   โครงการ  จาก  35  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 91.42   ทั้งนี้ 
เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดควบคุมเข้มพื้นที่สีแดง  ในส่วนของโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019               
(COVID-19)   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการของทุกภาคส่วนอย่าง
เคร่งครัด  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มุ่งเน้นไปที่การใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสาร  หรือการประชุมชี้แจงและให้
ความรู้ต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์   ทีหลากหลายเป็นหลัก  ได้แก่  แจ้งผ่านหนังสือราชการ  ผ่านระบบ 
Social Media (Group Line Application,  Facebook)  หรือดำเนินการชี ้แจงประสานงานผ่านระบบ 
Video Conference  เป็นต้น  ทั ้งนี ้ การดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและตามนโยบายและจุดเน้นเร่งด่วนของส่วนกลาง  มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนและ
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้  โดยมีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สามารถตรวจสอบได้จากการรายงานผล
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทาวงศึกษาธิการ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1  คณะ
ผู้ตรวจราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตลอดจนการนำเข้าข้อมูลโครงการและ
การรายงานความก้าวหน้าโครงการตามระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR)  ซึ่งกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติครบถ้วนทุกไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณพ.ศ.2564  มีโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย  หรือตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ได้แก่โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ.บ.จ.)  
และบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เนื ่องจากเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที ่มีผู ้เข้าประชุม          
จำนวนมาก  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นในรูปแบบผ่านระบบ
การประชุมทางไกล Video Conference   ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting   และประชาสัมพันธ์     
แนวทางการดำเนินงานและวิธ ีปฏิบัต ิบนเว ็บไซต์ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   เพื่อให้
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สถานศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางและขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัด
การศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 

 

  

รายงานผลการพัฒนาคณุภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 

 

                         

คณะทำงานจัดทำรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณพ.ศ.2564 
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