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ชื่อเรื่อง รายงานผลการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น”ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

ชื่อผูร้ำยงำน  นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์  
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปฏิบัติราชการ

ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  
ปีท่ีรำยงำน ปีการศึกษา 2561 
 

การรายงานผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลตามสภาพการบริหารโครงการ “อ่าน
ออกยกชั้น” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 2) ศึกษาความสามารถ
ด้าน การอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 3) ศึกษาความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ “อ่าน
ออกยกชั้น” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 4)ศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2 และ 5) ศึกษาผลส าเร็จจากการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลในการรายงาน ประกอบด้วย 
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 2 จ านวน 230 โรง และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ศึกษานิเทศก์ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
2 จ านวน 14 คน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวนทั้งสิ้น 230 โรงเรียน จ าแนกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 230 คน ครูผู้สอน จ านวน 230 คน และผู้ปกครอง จ านวน 230 คน รวมทั้งสิ้น 
704 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย แบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) แบบบันทึกผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของ
นักเรียน ปีการศึกษา 2561 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 และแบบบันทึ กความส าเร็จจาก              
การบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2                
ปีการศึกษา 2561 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติความถี่ (f) ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (   )                
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วน าเสนอแบบ
พรรณนาความ 
 สรุปผล  

จากการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2 สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีการบริหาร 3 ด้าน พบว่า  
   1.1 ด้านปัจจัย (Input) ได้แก่ บริบทเกี่ยวกับนโยบาย “อ่านออกยกชั้น” วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และความต้องการของโครงการ มุ่งเน้นการส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง
มีความตระหนัก น าโยบายไปปฏิบัติ  ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งให้นักเรียน           





 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องการอ่านออก เขียนได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง และทุกระดับชั้นมีพัฒนาการด้านการอ่าน การเขียนที่ดีขึ้นจากการทดสอบ
ครั้งก่อนหน้าร้อยละ 3 ของคะแนนที่ได้ (ยกเว้นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) เน้นการมี
ส่วนของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียน ส่วนปัจจัยน าเข้า 
ได้แก่ บุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 3 คน คณะกรรมการด าเนินงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูโรงเรียนต้นแบบ คณะกรรมการด าเนินงาน
ระดับโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน  
มีการก าหนดคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารโครงการ ส่วนงบประมาณมีความ
เพียงพอ เนื่องจากมีการควบคุมการเบิกจ่ายงบที่ถูกต้องโปร่งใส วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงานมี
ความเหมาะสมตามกิจกรรมที่จัด ซึ่งสามารถเป็นนวัตกรรมที่ดีเลิศ (Best Practice) มีการมอบโคมไฟ
ส าหรับนักเรียนอ่านหนังสือ รูปแบบของกิจกรรมมี 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้างความตระหนัก
ร่วมกัน กิจกรรมให้ความส าคัญแก่ครูและนักเรียน กิจกรรมพากเพียรน าวิธีสอนสู่การปฏิบัติ กิจกรรม
เร่งรัด นิเทศติดตามอย่างกัลยาณมิตร กิจกรรมประเมินผลสัมฤทธิ์เพ่ือการพัฒนา และกิจกรรม ชื่นชม
ความก้าวหน้าและให้ขวัญก าลังใจ 
   1.2 ด้านกระบวนการ (Process) ได้แก่ ขั้นการวางแผน (Plan : P) มีการประชุม วางแผน           
การท างานก่อนการด าเนินกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และคณะกรรมการด าเนินงานมีการแบ่งหน้าที่ใน
การด าเนินงานอย่างชัดเจน ขั้นการปฏิบัติ (Do : D) การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้                       
ทั้ง 6 กิจกรรม เน้นการมีส่วนร่วมจากที่เก่ียวข้อง ขั้นการตรวจสอบข้อมูลหรือประเมินผล (Check : C) 
มีก าหนดและด าเนินงานตามปฏิบัติการนิเทศภายใน และภายนอกอย่างสม่ าเสมอ มีการนิเทศ ติดตาม
ผลการด าเนินงาน ผลของกิจกรรม และการตรวจสอบรายงานเพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน              
การด าเนินงาน ส่วนการน าผลการประเมินไปใช้ (Action : A) มีการประชุมสรุปผลการบริหาร
โครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 รวบรวม
ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการบริหารโครงการอย่างรอบด้าน เพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศไป
ประกอบการวางแผนบริหารโครงการในปีต่อไป ด าเนินการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการเผยแพร่ผลงานให้
ผู้อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ในเวทีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 เดือนละ 1 ครั้ง เผยแพร่ผลงานผ่านสื่อหลายด้าน ได้แก่ หนังสือราชการ
ไปยังโรงเรียนในสังกัด จ านวน 230 ชุด และจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ (http://www.br2.go.th) 
  1.3 ด้านผลผลิต (Output) ได้แก่ ความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน
เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ได้ข้อมูล
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของส างานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในปีการศึกษาต่อไป 
 2. ความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มี 4 ประเด็น พบว่า 
  2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดย
ภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษามีพัฒนาการจากการทดสอบในระบบ e-MES ครั้งที่ 4 เพ่ิมขึ้นจาก
ครั้งที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 6.67 ระดับชั้นที่มีพัฒนาการเพ่ิมมากที่สุดคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็น
ร้อยละ 26.77 และชั้นที่มีพัฒนาน้อยที่สุดคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 0.43 

http://www.br2.go.th/


 

  2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ของโรงเรียนต้นแบบอ่านออกยกชั้น ปีการศึกษา 
2561 มีพัฒนาการจากการทดสอบในระบบ e-MES ครั้งที่ 4 เพ่ิมข้ึนจากครั้งที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 4.23 
โรงเรียนที่มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นมากที่สุดคือ โรงเรียนบ้านปราสาท รองลงมาคือ โรงเรียนบ้านสวายจีก
น้อย โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน (บ้านกรวด) และ
โรงเรียนบ้านไม้แดง ตามล าดับ 
  2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินความสามารถ
ในการอ่าน (Reading Test : RT) โดยภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา สูงกว่าระดับระดับประเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 0.85 
  2.4 โรงเรียนในสังกัดที่สามารถพัฒนานักเรียนให้ประสบความส าเร็จตามโครงการ 
“อ่านออกยกชั้น” ทุกชั้นเรียน 100% มีจ านวน 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.74 โดยเรียงจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ อ าเภอกระสัง คิดเป็นร้อยละ 68.66 อ าเภอประโคนชัย คิดเป็นร้อยละ 64.94 
อ าเภอห้วยราช คิดเป็นร้อยละ 62.50 อ าเภอบ้านกรวด คิดเป็นร้อยละ 59.57 และอ าเภอพลับพลาชัย  
คิดเป็นร้อยละ 34.78  
 3. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.53, S.D.=0.68) เมื่อแยกตามรายด้าน พบว่า การบริหาร
ด้านปัจจัย (Input) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นโยบาย
ของโครงการเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน รองลงมาคือ การบริหารจัดการโครงการมีความเหมาะสม และประเด็นที่มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุดคือ ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินโครงการมีความเหมาะสม การบริหารด้านกระบวนการ (Process) 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรม ให้
ความส าคัญแก่ครูและนักเรียน รองลงมาคือ การด าเนินงานเป็นระบบและมีขั้นตอนตามหลักการ
บริหารวงจรคุณภาพ PDCA ประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ การรายงานและประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานต่อสาธารณชนอย่างทั่วถึง และการบริหารด้านผลผลิต (Output) มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ โครงการ “อ่านออกยกชั้น” สามารถ
แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้   รองลงมาคือ นักเรียนสามารถอ่านออก  เขียนได้ตาม
วัตถุประสงค์ และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเห็นถึงความส าคัญของการแก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน  
 4. ปัญหาที่พบในการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 คิดเป็นร้อยละ 40.56 ได้แก่ ปัญหานักเรียนไม่ชอบอ่านหนังสือ                   
ไม่กระตือรือร้น ไม่ใฝ่เรียนรู้ นักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้น้อย ครูมีภาระหน้าที่อ่ืนมาก ครูขาด           
การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ระยะเวลาในการด าเนินงานน้อยเกินไป ผู้ปกครองส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจนไม่มีเวลาสนใจและใส่ใจนักเรียน ครูขาดการทุ่มเท เสียสละ ขาดแคลนบุคลากร 
งบประมาณ แหล่งเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมไม่เพียงพอ และการประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึง ส่วน
ข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 2 คิดเป็นร้อยละ 30.79 ให้มีการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิควิธีต่างๆ ให้ต่อเนื่อง พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ และสื่อนวัตกรรมเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ครูน าไปใช้พัฒนาการอ่านออกยกชั้น              
ควรจัดสรรงบประมาณให้มากกว่านี้ ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน โดยเฉพาะ



 

นักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของแต่ละโรงเรียน น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ เยี่ยม
บ้าน พบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ควรระดมงบประมาณสนับสนุนโครงการมากกว่านี้ และควร
ประชาสัมพันธ์โครงการมากขึ้น ตามล าดับ 
 5. ผลส าเร็จจากการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ที่ส่งผลต่อบุคคลและหน่วยงานต่างๆ  พบว่า 
  5.1 ผลที่เกิดกับนักเรียน พบว่า  
   5.1.1 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 69.54 สูงกว่าระดับประเทศ 
(ค่าเฉลี่ย 68.69) อยู่ร้อยละ 0.85 ผลการระดับชาติ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2561 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.66 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 (ร้อยละ 37.26) อยู่ร้อยละ 4.39             
การทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.73
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2560 (ร้อยละ 33.01) อยู่ร้อยละ 3.69 
   5.1.2 นักเรียนที่มีผลการทดสอบเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบระดับชาติ              
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
13 คน นักเรียนผ่านการทดสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน และวิชา
วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 คน 
   5.1.3 รางวัลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  68                    
ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ 141 เหรียญทอง 53 เหรียญเงิน  29 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 223 เหรียญ ได้
อันดับที่ 23 ของภาค 
  5.2  ผลที่เกิดขึ้นต่อสถานศึกษา 
    5.2.1 โรงเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค           
ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 223 โรงเรียน 
    5.2.2 โรงเรียนได้รับรางวัลครูดี ไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2561 จ านวน                
5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกกี่ โรงเรียนบ้านโชคกราด โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โรงเรียน               
บ้านสี่เหลี่ยม และโรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 
    5.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัล จ านวน 2 ราย ได้แก่ นายนิคม ขันโสม 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจรเข้มาก ประเภทวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ประจ าปี 2561 และนายทรงชัย สุขแสนสุข ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
ระกาเสม็ด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ ปีการศึกษา 2561 
    5.2.4 ครูได้รับรางวัล ได้แก่ นางกัญญาณัฐ ยืนประโคน ได้รับรางวัลรางวัลเชิดชู
เกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ประจ าปี 2561 นางสุดฤทัย เมอะประโคน ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านระกา
เสม็ด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทอง (ตัวแทนภาค) และข้าราชการครู
ได้รับรางวัล“ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2561 จ านวน 67 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น  69 ราย 
 
 



 

 
  5.3  ผลที่เกิดขึ้นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    5.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีผลการประเมิน
มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 70 ผลการประเมินมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกลยุทธ์และจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.3  
    5.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) ปีการศึกษา 2561 ระดับสูงมาก จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5.4  ผลที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและหน่วยงาน ได้แก่ ชุมชนโรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ เป็น
ศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง และชุมชนโรงเรียนบ้านโคกสูง ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
  5.5  ผลการถอดบทเรียนจากการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น” ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า  
    5.5.1 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน มีหลักการบริหารจัดการในการมอบอุปกรณ์ใน
การส่งเสริมการอ่านที่บ้านให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยใช้หลักการ “เราจะไม่ทิ้งเด็กคนใดคน
หนึ่ง No child left behind”ด้วยหลัก 5 ส. (สร้าง-สอน-ส่ง-เสริม-สอบ) ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนอกเวลาเรียนวันละ 2 ชั่งโมง ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน  
11 คน ร่วมกับนักเรียนปกติ โดยใช้วิธีสอนแบบบันไดทักษะ 4 ขั้นของ ผศ.ศิวกานต์ ปทุมสูตร การวัด
และประเมินผล ท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ภาพความส าเร็จคือ โรงเรียนจึงได้รับ             
การประกาศเป็นโรงเรียนอ่านออกยกชั้น ในปีการศึกษา 2561 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปัญหาและอุปสรรค งบประมาณในการจัดท าสื่อส่งเสริมการอ่านมีอย่าง
จ ากัด ความต้องการความช่วยเหลือเพ่ิมเติม จัดหางบประมาณในการจัดท าสื่อ/แบบฝึกให้เพียงพอ 
และจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครองนักเรียนที่ร่วมโครงการ 
    5.5.2 โรงเรียนบ้านปราสาท มีการบริหารจัดการอ่านออกยกชั้น โดยใช้วิธีการแจ้ง
นโยบายการประชุม และด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม โดยใช้ 4 ช.โมเดล การจัดการเรียนรู้ มีการ 
คัดกรอง ทดสอบการอ่านการเขียน พัฒนาโดยฝึกการอ่านทุกวันในช่วงพักโดยใช้หนังสือเรียน บัญชี
ค าพ้ืนฐาน นิทาน  อ่านค าจากภาพ เขียนสะกดค าทุกวันวันละ 10 ค า การฝึกคัดลายมือ น าค ามาแต่ง
ประโยค และการแต่งประโยคจากภาพ เขียนค าตามภาพและการฝึกเขียนเรียนตามจินตนาการ             
การวัดและประเมินผลโดยทดสอบการอ่าน การเขียนและน าผลมาปรับปรุง ภาพความส าเร็จคือ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านปราสาทอ่านออกยกชั้น 100% ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนน RT ป.1 
81.55% O-NET 48.37% สูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 4 สาระ นักเรียนโรงเรียนบ้านปราสาทรัก          
การอ่านทุกคน และผู้ปกครอง/ชุมชนพึงพอใจในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน ปัญหา/อุปสรรค.
บุคลากรมีไม่ครบชั้น งบประมาณไม่เพียงพอ สื่อ/เทคโนโลยีไม่เพียงพอ ความต้องการการช่วยเหลือ
เพ่ิมเติม ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร สื่อ/เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการอ่านการเขียนนักเรียน 
    5.5.3 โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บ ารุง) กระบวนการบริหาร
จัดการอาศัยหลักการบริหารจัดการแบบ “การมีส่วนร่วม” โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และทฤษฎี
ระบบหรือวงจรเดมมิ่ง PDCA ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การจัดการเรียนรู้และมาตรการในการพัฒนา
ผู้เรียนอ่านออกยกชั้น 3 ระยะ คือ “ผูกพันและศรัทธา พัฒนาใส่ใจ และให้ที่ไม่สิ้นสุด” การวัดและ



 

ประเมินผลการเรียนรู้ อาศัยกระบวนการวัดและประเมินผลแบบ 360 องศา ผลส าเร็จที่ได้รับคือ 
นักเรียนอ่านออกยกชั้นครบทุกชั้นเรียน ปัญหาและอุปสรรคคือ การสร้างความตระหนักรู้และการใส่ใจ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการก าหนดเป้าหมายที่ดีร่วมกัน คือ “คุณภาพของผู้เรียน” สิ่งที่
ต้องการรับความช่วยเหลือเพ่ิมเติม ได้แก่ งบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดี 
การช่วยกระตุ้นหรือเสริมแรงการสร้างความตระหนักรู้ ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีของครูและบุคลากร 
ให้ขวัญและก าลังใจเพ่ือให้เกิด “พลัง” ภายในที่ดีมีคุณค่า ดังค าว่า “ถ้านักเรียน ก็คือ “เพชร” ที่ผ่าน
การเจียรนัยโดยช่างมืออาชีพ (ครู) เพชรเม็ดนี้ย่อมเป็นเพชรเม็ดงามและมีคุณค่าเสมอ” 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรรำยงำนไปใช้ 
  1.1 การด าเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตาม จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหาร
จัดการให้ดี ซึ่งระบบบริหารด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตมีความจ าเป็นส าหรับนักบริหารมือ
อาชีพ รวมทั้งการด าเนินงานตามวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA เป็นระบบที่ดีเหมาะสมกับการน าไปใช้ 
และการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความส าเร็จของแต่ละสถานที่จะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทและสภาพ
ของพ้ืนที่ที่จะบริหารจัดการ 
  1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบริหารโครงการให้
สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่ที่อ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได ้
  1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุกข้ันตอนควรใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเบี่ยงเบนหรือ
ความไม่เที่ยงตรง เพราะจะท าให้การสรุปรายงานผลไม่ตรงตามสภาพความเป็นจริง 
 2.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
  2.1 ควรมีการประเมินโครงการที่ เน้นประสิทธิผลของโครงการด้านผลผลิตและ
ผลกระทบของโครงการด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาการจัดการศึกษาและการพัฒนาการ
บริหารโครงการต่อไป 
  2.2 ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนที่มี
ความพิการประเภทต่างๆ เป็นการเฉพาะขั้น เช่น นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา นักเรียนสมาธิสั้น และนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรือทางอารมณ์ 
เป็นต้น 
  2.3 ควรด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาแผนการบริหารจัดการการจัดการศึกษาพิเศษ
แบบเรียนรวม ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนกับนักเรียนปกติ 
  2.4 ควรส่งเสริมให้เกิดการผนึกก าลังของสังคมและชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนตื่นตัวที่จะ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานของตนเอง และสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับชุมชนของตน          
มากขึ้น ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมระยะยาว  


