
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

ของเขตพื้นที่การศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันที่  ๑๘  มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันที่   ๑๘   มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
----------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายบวร เทศารินทร์  ผู้อ านวยการ สพป.ยโสธร เขต ๒  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเทอดนคร  ห้องแซง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ กรรมการ 
 ๓. นางยศวดี  คุณพูล  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน กรรมการ 
 ๔. นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา   กรรมการ 
 ๕. นายปิ่นภพ  ด าเนิน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา   กรรมการ 
 ๖. นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กรรมการ 
 ๗. นายสุรศักดิ์  กากแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 
 ๘. นางสราญจิต  สรรพาวุธ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย   กรรมการ 
 ๙. นางสมจิตต์ รวมแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย     กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายจีระศักดิ์ ภาระเวช  รองผู้อ านวยการ สพป.ยโสธร เขต ๒ 
๒. ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รองผู้อ านวยการ สพป.ยโสธร เขต ๒ 
๓. นางรัชฏาภรณ์ สามารถ ศึกษานิเทศก์ 

 ๔. นางสาวจริยา  กรุณา  ศึกษานิเทศก์ 
 ๕. นางศิรินภา  ศรีสุข  ศึกษานิเทศก์ 
 ๖. นางสาวบุษกร  ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์ 
 ๗. นางสาวเพ็ญประภา มีเพียร ศึกษานิเทศก์ 
 ๘. นายภูริช รอดวินิจ  ศึกษานิเทศก์ 
 ๙. นางกัญจนพร การัตน์  ศึกษานิเทศก์ 
 ๑๐. นายปิยรัฐ ศรีวะสุทธิ ์ ศึกษานิเทศก์ 
 ๑๑. นายวลงกรณ์ วงษ์จันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 ๑๒. นางชนิดาภา ศรีวะรมย์ ลูกจ้างชั่วคราว 
 ๑๓. นายชัชพล แก่นบุปผา เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 ๑๓. นายปุณภพ ศรีบุระ  ลูกจ้างชั่วคราว 
 ๑๔. นายผดุสิทธิ์ ลาวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 



นายบวร เทศารินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ นายบวร เทศารินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(ก.ต.ป.น.) ที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 ๑.๒ นายบวร เทศารินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
น าเรียนต่อ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
เกี่ยวกับการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยกล่าวว่า ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้ด าเนินการตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ
ดังนี้  
  ๑) ประชุม/วางแผนคณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๒) ประชุม Video Conference สร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
  ๓) ส ารวจความต้องการของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมรวบรวม 
ใบประกาศ Thai Stop Covid Plus (TSC+)  
  ๔) ประสานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เพ่ือด าเนินการรับรองผลการประเมิน 
Thai Stop Covid Plus (TSC+) ในการอนุมัติเปิดภาคเรียน 
  ๕) ติดตาม การรับรองผลการประเมินของ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
(รพ.สต.) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) 
  ๖) โรงเรียนได้รับการอนุมัติการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
            ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ขออนุญาตเปิดภาคเรียน 
ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๘๓ โรงเรียนและจะเปิดในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๙๘ โรงเรียน 
จากโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด ๑๘๑ แห่ง  
    ๗) มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ลงพ้ืนที่ เพ่ือเข้านิเทศติดตามการเรียนรู้ ระยะที่ ๑ ส าหรับ
โรงเรียนที่เปิดเรียนก่อนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๘๓ โรงเรียน ซึ่งศึกษานิเทศก์ได้เข้านิเทศติดตาม 
การเรียนรู้ เป็นที่เรียนร้อยแล้วครบทุกโรงเรียนที่เปิด คิดเป็นร้อยละร้อย (๑๐๐ เปอร์เซ็นต์) โดยโรงเรียน 
มีการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ ดังนี้ 
  ๑. รูปแบบ ON –HAND  จ านวน    ๖  โรงเรียน 
  ๒. รูปแบบ ON – SITE    จ านวน  ๖๓  โรงเรียน 
  ๓. รูปแบบผสมผสาน จ านวน  ๑๔   โรงเรียน 



๑.๓ นายบวร เทศารินทร์ ได้สอบถามเกี่ยวกับ องค์คณะว่าทุกท่านได้ลงทะเบียนการเข้ารับการฉีด
วัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครบทุกท่านหรือยัง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้มีนโยบายให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้ได้รับวัคซีนทุกคน เพื่อความปลอดภัยต่อนักเรียนในสถานศึกษา 
แต่ละแห่ง 

 
มติที่ประชุม -ที่ประชุมรับทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๑) 

 
QR – Code รายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ 

 
 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑ การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) โดยด าเนินการดังนี้ 
  ๑. ประชุม/วางแผนคณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๒. ประชุม Video Conference สร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษา เพ่ือความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
  ๓. ส ารวจความต้องการของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมรวบรวม 
ใบประกาศ Thai Stop Covid Plus (TSC+)  
  ๔. ประสานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด เพ่ือด าเนินการรับรองผลการประเมิน 
Thai Stop Covid Plus (TSC+) ในการอนุมัติเปิดภาคเรียน 
  ๕. ติดตาม การรับรองผลการประเมินของ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
(รพ.สต.) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) 
  ๖. โรงเรียนได้รับการอนุมัติการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
            ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ขออนุญาตเปิดภาคเรียน 
ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๘๓ โรงเรียนและจะเปิดในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๙๘ โรงเรียน 
จากโรงเรียนในสังกัด ทั้งหมด ๑๘๑ แห่ง  
 ๓.๒ การนิเทศ ติดตามการเรียนรู้ ระยะที่ ๑ โรงเรียนที่เปิดเรียนก่อนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
จ านวน ๘๓ โรงเรียน โดยโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ ดังนี้ 



  ๑. รูปแบบ ON –HAND  จ านวน    ๖  โรงเรียน 
  ๒. รูปแบบ ON – SITE    จ านวน  ๖๓  โรงเรียน 
  ๓. รูปแบบผสมผสาน จ านวน  ๑๔   โรงเรียน 
 และจะมีการนิเทศติดตามการเรียน ในระยะที่ ๒ ส าหรับโรงเรียนที่เปิดสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 เป็นต้นไป ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  
 ๓.๓ การอบรมตามโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู้เส้นทางครูมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสังกัด จ านวน ๑๔๒ คน ซึ่งจะด าเนินการ
จัดอบรมในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference (Zoom) เนื่องจากขณะนี้
อยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID -19) 
 ๓.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนในสังกัด (ตามเอกสารหมายเลข ๒) 
 
  QR – Code รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.๖  และ ม.๓ 

 
 
 

๓.๕ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ (NT)  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนในสังกัด (ตามเอกสารหมายเลข ๓) 
 
     QR – Code รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานฯ  NT ป.๓  

 
 
 

๓.๖ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนในสังกัด (ตามเอกสารหมายเลข ๔) 

   
QR – Code รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ช้ัน ป.๑ 

 
 

 ๓.๗ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) (ตามเอกสารหมายเลข ๕) 
 ๓.๘ แจ้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(อ.ก.ต.ป.น.) ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ที่ ๖๓๙/๒๕๖๓ ระดับอ าเภอ
จ านวนทั้งสิ้น ๕ อ าเภอ คือ อ าเภอกุดชุม อ าเภอทรายมูล อ าเภอไทยเจริญ อ าเภอป่าติ้ว และอ าเภอเลิงนกทา 



 ๓.๙ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เป็นระยะเวลา ๒ เดือน ฝึกประสบการณ์ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  คือ 
   ๑. นางสาวชฎาธาร ประวะกุล 

 ๒. นางสาวธนวรรณ นาคเหล็ก  
 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมรับทราบ - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ แนวทางการด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา การจัดท านวัตกรรมการอ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
  นางสุพิชญ์ญา มีแก้ว รองผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
น าเรียนต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
เกี่ยวกับการด าเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่ง รองสุพิชญ์ชญา มีแก้ว  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตฯ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ  และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ได้ร่วมกันจัดท านวัตกรรม
การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เพ่ือน ามาพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนในสังกัด สรุปแนวทางการด าเนินงานพอสังเขป ได้ดังนี้ 
   ๑.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดท านวัตกรรมการอ่านออก เขียนได้  
คิดเลขเป็น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
   ๒. ร่วมกันจัดท านวัตกรรมการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยได้ท าการวิเคราะห์
โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ตามข้อมูลที่ได้จากการออกแบบนิเทศออนไลน์ ได้ข้อค้นพบ จุดอ่อน จุดแข็ง
โอกาส และแผนพัฒนา หรือแนวทางพัฒนา น าสู่การวางแผนด าเนินงานอย่างเป็นระบบในรูปแบบวงจรคุณภาพ 
P-D-C-A จนเกิดเป็นโมเดลแห่งการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภายใต้รูปแบบที่มีชื่อว่า PAIR MODEL  
ซ่ึงทุกส่วนจะมีการเชื่อมโยงกันเป็นระบบ ดังนี้ 

  PAIR Model เป็นนวัตกรรมขับเคลื่อนนโยบายด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดย ก ากับติดตาม ตรวจสอบด้วยกระบวนการวงจร
คุณภาพ P-D-C-A ในการด าเนินงาน ซึ่งทุกส่วนจะมีความเชื่อมโยงกันเป็นระบบ ดังนี้ 

                     P :  Planning หมายถึง การวางแผน โดยเป็นการวางแผนเ พ่ือหาทางเลือก 
ในการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ และมีเหตุผลเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ 

A : Activities หมายถึง หลากหลายกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายมีความ 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการอ่าน
ออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

                     I : Integration หมายถึง การบูรณาการ โดยการประสานกระบวนการกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้านการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทั้งการนิเทศ ติดตาม ไม่ว่าจะเป็นการนิเทศภายใน  
การนิเทศภายนอก การนิเทศแบบออนไลน์ ทั้งนี้ มีการวัดและประเมินในรูปแบบที่หลากหลายทั้งจากครูผู้สอน 
จากโรงเรียนและจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



                        R : Report หมายถึง การรายงาน โดยการน าข้อมูลที่ได้การด าเนินกิจกรรม 
มาสะท้อนผลการด าเนินงานประมวลผล และท าการวิจัยเพ่ือพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการให้รางวัลเพ่ือการชมเชย
แก่โรงเรียน ผู้อ านวยการ ครู และนักเรียนที่มีผลงานการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

 
PAIR Model มีกระบวนการด าเนินงาน ก าหนดเป็นการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 2 และการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ดังนี้  
P : Planning การวางแผน โดยเป็นการวางแผนเพ่ือหาทางเลือกในการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ 

คิดเลขเป็น โดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ และมีเหตุผลเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ 
การด าเนินการระดับเขต 
1. สร้างความตระหนัก 

1.1 ประชุมชี้แจง เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงาน ด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  
เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

2. ร่วมกันวางแผน 
2.1 ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

ด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของความโรงเรียนโดยใช้ เทคนิค SWOT Analysis  
2.2 ออกแบบกิจกรรม วิธีการเพ่ือพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ที่สอดกล้องกับบริบท

และความต้องการของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
2.3 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา แนวทางการด าเนินการ และความส าเร็จที่ต้องการ 

 การด าเนินการระดับโรงเรียน 
 1. สร้างความตระหนัก 

1.1 กระตุ้นให้ ครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึงคามส าคัญของการอ่านออก เขียนได้ คิดเลข
เป็น  

1.2 แจ้งนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่องการก าหนดให้ 
ปีการศึกษา 2564 เป็นปีที่นักเรียนทุกคนต้องอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

2. ร่วมกันวางแผน 
2.1 ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการบริหาร จัดการ  

ด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ของความโรงเรียนโดยใช้ เทคนิค SWOT Analysis  
2.2 ออกแบบกิจกรรม วิธีการเพ่ือพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ที่เหมาะสมกับ

ความสามารถของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
2.3 ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา แนวทางการด าเนินการ และความส าเร็จที่ต้องการ 
 

A : Activities หลากหลายกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีความสอดคล้อง กับบริบท
ของโรงเรียน ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ เรียน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้  
คิดเลขเป็น 

 
การด าเนินการระดับเขต 
1. ให้ความส าคัญแก่โรงเรียน ครู และนักเรียน 

1.1 ด าเนินการมอบนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง
การก าหนดให้ปีการศึกษา 2564 เป็นปีที่นักเรียนทุกคนต้อง อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

1.2 จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
1.3 จัดท านวัตกรรม ขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 



1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จัดท าบันทึกข้อตกลงกับโรงเรียน 
2. หนทางสู่ความส าเร็จ 

2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ การ
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นเพ่ือการด าเนินการพัฒนา 

2.2 ก าหนดระยะเวลา เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความชัดเจน 
2.3 จัดอบรมเพ่ือการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดย

ผู้เชี่ยวชาญ 
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สื่อการสอน 
2.5 มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้โรงเรียน ครู และนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการอ่าน

ออก เขียนได้ คิดเลข 
2.6 ออกแบบเครื่องมือในการติดตามการด าเนินการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

ของโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง 
2.7 จ าท าคู่มือการใช้นวัตกรรมด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลข 

การด าเนินการระดับโรงเรียน 
1. ให้ความส าคัญแก่ ครู และนักเรียน 

1.1 โรงเรียนก าหนดนโยบายการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  
1.2 โรงเรียนจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
1.3 โรงเรียนน าข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มาจัดท านวัตกรรม 

ขับเคลื่อนการอ่านออก เขียนได้ คิดเลข 
1.4 ผู้บริหารโรงเรียนท าบันทึกข้อตกลงกับครูผู้สอนเพื่อขับเคลื่อนความส าเร็จ 

2. หนทางสู่ความส าเร็จ 
2.1 ครูมีการคัดกรองความสามารถการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของผู้เรียน  
2.2 วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของ

ผู้เรียน  
2.3 ออกแบบ สร้าง พัฒนา จัดหา สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยมีการน าสื่อเทคโนโลยี

มาในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของผู้ เ รียน 

หลากหลาย ทั้งในชั้นเรียน นอกเวลาเรียน ที่บ้าน 
2.5 จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นของผู้เรียน 

 
I : Integration การบูรณาการ โดยการประสานกระบวนการ กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการพัฒนาการ

อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทั้งสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ 
เพ่ือพัฒนาด้านการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

การด าเนินการระดับเขต 
1. นิเทศติดตามโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

1.1 มีการนิเทศติดตามโดยศึกษานิเทศก์ หรือ คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา โดยการรูปแบบการนิเทศ ติดตาม ที่หลากหลาย 

2. ประเมินความก้าวหน้า 
2.1 ติดตามการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง (วิชาภาษาไทย  

วิชาคณิตศาสตร์) 
2.2 ติดตามผลโดยการทดสอบการอ่าน (Reading Test :RT) 



2.3 ติดตามผลโดยการทดสอบการคิดค านวณ (Mathematics Test :MT) 
2.4 ติดตามผลโดยการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) 
2.5 ติดตามผลโดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 

Educational Test: O-NET) 
การด าเนินการระดับโรงเรียน 
1. นิเทศติดตามโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 

1.1 มีการนิเทศภายใน ผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูสายชั้น เป็นต้น 
1.2 มีการนิเทศภายนอกโดยการนิเทศติดตามโดยศึกษานิเทศก์ หรือ อ.ก.ต.ป.น. 

2. ประเมินพัฒนาการ 
2.1 ทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
2.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.3 ประเมินการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง (วิชาภาษาไทย  

วิชาคณิตศาสตร์) 
2.4 ประเมินผลโดยการทดสอบการอ่าน (Reading Test :RT) 
2.5 ประเมินผลโดยการทดสอบการคิดค านวณ (Mathematics Test :MT) 
2.6 ประเมินผลโดยการทดสอบระดับชาติ (National Test: NT) 
2.7 ประเมินผลโดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 

Educational Test: O-NET) 
 

R : Report การรายงาน โดยการน าข้อมูลที่ได้การด าเนินกิจกรรมมาสะท้อนผลการด าเนินงาน
ประมวลผล และท าการวิจัยเพื่อพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการให้รางวัลเพ่ือการชมเชยแก่โรงเรียน ผู้อ านวยการ ครู 
และนักเรียน ที่มีผลงานการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

การด าเนินการระดับเขต 
1. สะท้อนผลน าพาพัฒนา 

1.1 สะท้อนผลการด าเนินงาน จากการนิเทศติดตาม 
1.2 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
1.3 วิจัยเพื่อแก้ปัญหา แนวทางความส าเร็จ 

2. ยกย่องเชิดชู 
2.1 มอบขวัญ และก าลังใจแก่โรงเรียน ครู และ นักเรียนที่ประสบความส าเร็จ 

การด าเนินการระดับโรงเรียน 
1. สะท้อนผลน าพาพัฒนา 

1.1 สะท้อนผลการด าเนินงาน จากการนิเทศติดตาม 
1.2 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
1.3 วิจัยเพื่อแก้ปัญหา แนวทางความส าเร็จ 

2. ยกย่องเชิดชู 
2.1 มอบขวัญ และก าลังใจแก่ ครู นักเรียน ที่ประสบความส าเร็จ 
 

  นายบวร เทศารินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
ได้กล่าวชื่นชม รองสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ทุก
ท่าน ที่ร่วมมือกันในการสร้างนวัตกรรมการขับเคลื่อนทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ของเราให้ได้คุณภาพ



และประสิทธิภาพ ซึ่งการสร้างแนวทางขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษานี้ อาจมีผลต่อการท า (PA) ทั้งการขอ 
มีวิทยฐานะ และการขอเลื่อนวิทยฐานะ สามารถน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคล และสอดคล้องกับนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ในเรื่องของ ๑.อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ๒. มีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา ๓. ๑ ดนตรี ๑ กีฬา ๑ อาชีพ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ จะก าหนดเป้าหมายโดยประมาณ ๑๐ ตัว แต่จะน ามาใช้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาก่อน ๕ ตัว 
โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม แต่รายละเอียดทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จะแจ้งไปยัง
สถานศึกษาอีกครั้งในโอกาสต่อไป และสิ่งที่ต้องการให้เพิ่มเติมในการจัดท านวัตกรรมที่น าเสนอนี้  คือ  

๑. ที่มา ของ PAIR MODEL และเป้าหมายพอสังเขป  
๒. กระบวนการเสาะแสวงหาแหล่งนวัตกรรม 
๓. ควรเพิ่มการนิเทศติดตามในรูปแบบออนไลน์ (Online) 
๔. กระบวนการประกวดนวัตกรรม และการเผยแพร่ผลงาน 
๕. แนะน าให้ตั้งทีมภาคสนาม อาจให้มีผู้บริหาร หรือคณะครูจากสถานศึกษา เข้ามามี      

ส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมด้วย จะได้แนวคิดท่ีหลากหลายและมีคุณภาพมากข้ึน 
จากนั้น ท่านบวร เทศารินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 

เขต ๒ ได้เชิญชวนให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมขับเคลื่อนทางการศึกษา PAIR MODEL 
  นายเทอดนคร ห้องแซง ได้ให้ข้อเสนอว่า ควรน าผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  
การเขียนภาษาไทย ในระบบ E-MES มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย และกล่าวชื่นชมว่า เป็นแนวทางที่ดี และ
สนับสนุนแนวทางดังกล่าว 
  นายปิ่นภพ ด าเนิน กล่าวว่า ในขณะนี้การนิเทศเปลี่ยนไป การนิเทศติดตามส่วนใหญ่จะเป็นไป
ในรูปแบบออนไลน์ และขอชื่นชมคณะที่ร่วมกันจัดท านวัตกรรมการขับเคลื่อนทางการศึกษา ซึ่งมองเห็น  
เป็นรูปธรรม และเป็นการขับเคลื่อนอย่างมีระบบ และการขับเคลื่อนนี้ครอบคลุมการประเมินของส านักงานรับ
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด้วย ซึ่งส านักงานรับมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) เองก็ท าแบบนี้ ส าคัญที่ว่า เราจะก ากับ ติดตามและดูแลให้สู่ขั้นปฏิบัติได้อย่างไร และสิ่งหนึ่งที่อยากให้
ศึกษานิเทศก์ทุกท่านท าคือ การรวบรวมนวัตกรรมต่างๆ หรือสื่อต่างๆ มาไว้ในเวปไซต์ของส านักงานเขตด้วย 
และเป็นโอกาสอันดีที่ศึกษานิเทศก์สามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้ 
  นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์ กล่าวว่า ขออนุญาตแชร์ว่า MODEL นี้น่าจะมีอีกกระบวนการหนึ่ง 
ซึ่งได้เคยศึกษาและท าประสบผลส าเร็จมาแล้ว ซึ่งการที่จะท าให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียนก็ดี  
ระดับเครือข่ายก็ด ีประสบความส าเร็จนั้น จะต้องท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน ถ้าเราท าเรื่องการอ่าน
ออกเขียนได้ คิดค านวณเป็น ก็ตั้งโจทย์ไว้ แต่เราไม่รู้ข้อมูลว่า เราจะเอาข้อมูลตัวนี้มาจากไหน และเราจะท าเลย  
มันก็เป็นการใช้วิธีการลัด ถ้าหากว่าเรามีกระบวนการที่อยากวิเคราะห์ถึงภาพรวมของโรงเรียน คือ กระบวนการ
วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล ไปวางในกระบวนการหรือนวัตกรรมจุดใดจุดหนึ่ง เพ่ือน ามาเป็นฐานในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนด้วยก็จะดียิ่งขึ้น 
  นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  
เขต ๒  กล่าวว่า คณะเราได้ท าการวิเคราะห์และลงกระบวนการนี้ไว้ในกระบวนการสร้างนวัตกรรมทั้งในส่วนของ



การด าเนินงานระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว ขอบพระคุณส าหรับข้อเสนอแนะ 
จากท่านเศรษฐกานต์ สุภารีย์ เป็นอย่างสูง 

นายบวร เทศารินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
กล่าวว่า ท่านต้องสรุปกรอบของการด าเนินการ ในส่วนภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่ก่อนและท าความเข้าใจ
อย่างละเอียดภายใต้กระบวนการใหญ่ที่ต้องการขับเคลื่อน ในส่วนของโรงเรียน โรงเรียนก็ต้องไปท าการวิเคราะห์
ของตนเอง เพราะแต่ละที่จะมีบริบทที่แตกต่างกัน เรื่องอะไร เพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ เขียนละเอียดถึงขนาดนั้น 
ที่ท่านเศรษฐกานต์ สุภารีย์ ได้เสนอถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ควรยกตัวอย่างแต่ละวิธีลงในกระบวนการจะได้ชัดเจน  
มากขึ้น เช่น วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ที่นี่เป็นการวางแผนขนาดใหญ่อาจจะยังมองไม่ออกเวลาที่ส่งไป  
ที่โรงเรียน เป็นข้อเสนอที่ดีให้ลงในรายเอียดเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  นายสุรศักดิ์ กากแก้ว ขอพูดในภาพรวม ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จซึ่งการถามว่า โรงเรียนมี  
Best Practice หรือไม่ โรงเรียนมีนวัตกรรมหรือไม่ ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ยากในกระบวนการท า หากแต่ต้องการ
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท ากรอบย่อยของนวัตกรรมหรือ MODEL ตัวนี้ ให้กับโรงเรียน โดยเฉพาะ
ตัวอย่างของโรงเรียนผม ผมพาคุณครูแล้วด าเนินการไป เช่น ที่ โรงเรียนได้ด าเนินคัดกรองนักเรียน 
ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๕ ได้จ านวน ๑๔ คน เช่น คุณครูบุหงา พินิจพล  
เป็นคุณครูที่เข้มงวด นักเรียนอาจจะไม่ค่อยชอบ ลองเปลี่ยนบรรยากาศให้เด็กบ้าง ดังนั้น ผมจึงมีแนวคิดว่า  
เราอาจจะหาครูมาช่วยเหลือตรงนี้ อาจจะเป็น ๑ : ๑ หรือ ๑ : ๒  ก็ได้ แต่ผมยังไม่ได้บอกว่าจะต้องท าเป็น  
Best Practice หรือ นวัตกรรมอะไร แค่ต้องการให้แก้ไขปัญหาเด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ก่อนในขั้นแรก
เพราะฉะนั้น ในส่วนของเขตพ้ืนที่การศึกษา ถ้าท่านศึกษานิเทศก์ถือออกไปแบบนี้ โดยบอกว่าท า Best Practice 
หน่อยนะ ผมมองว่าคุณครูท่านอาจจะอึดอัดใจ ดังนั้น ให้หาวิธีการพูด หรืออะไรที่เป็นความสบายใจให้คุณครูท า 
ผมว่ามันจะประสบความส าเร็จ และตัวที่จะวัดอีกประเด็นหนึ่ง คือว่า ไม่รู้ว่าจะวัดยังไง เช่น โรงเรียนบ้านโพง
ประสบความส าเร็จหรือไม่ ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แล้วจะเอาประกวดกันเราจะใช้เกณฑ์
หรือรูปแบบใดถึงจะเรียกว่าประสบความส าเร็จ อยากให้ใช้วิธีการที่หลากหลาย ใน ๑๔ คน ที่เด็กในโรงเรียนผม
ไม่พูดกับคุณครูเลย ซึ่งผมได้พูดคุยเรียบร้อยแล้ว และคิดว่า ขั้นแรกขอให้เด็กได้ พูดกับครู ก็ว่าประสบ
ความส าเร็จแล้วนะ เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาจะต้องมีหลายขั้นตอน จะประสบความส าเร็จตรงไหนบ้าง และ
วิธีการด าเนินจะประสบความส าเร็จได้นั้น แค่คุณครูมาท าให้เรา ก็ถือว่าประสบความส าเร็จแล้ว ขอขอบคุณที่
ประชุม 
  นายบวร เทศารินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
กล่าวว่า เป็นแนวคิดที่ดี ก็อย่างที่น าเรียนว่า ถ้าหากมุมมองของโรงเรียนกับมุมมองของฝ่ายก ากับดูแลนิเทศ  
บางเรื่องมันจะเป็นมุมมองที่ต่างกันอยู่ เหมือนกับเมื่อวานผมไปที่โรงเรียนบ้านหวาย ผู้อ านวยการโรงเ รียน 
ได้เรียนผมไปที่โรงเรียน โดยนักเรียนไม่เข้าเรียน ๑๗ คน โดยหลักต้องเป็นหน้าที่ของผู้อ านวยการโรงเรียน 
ที่ต้องแก้ แต่ท่านก็แก้ไม่ได้ ท่านก็เรียนเชิญสักขีพยานเข้าไปเพ่ือท าการใดท าการหนึ่ง เพ่ือจะได้มีส่วนร่วม  
โดยที่ท่านได้พูดคุยระดับหนึ่งแล้วว่า จะให้นักเรียนทั้งหมด ๑๗ คน ไปเรียนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งได้ประสานกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามตามอัธยาศัย (กศน.)ไว้แล้ว ซึ่งก็หมายถึงให้เราไปหาทางออกให้ เพราะฉะนั้น มุมมองว่า  
เป็นหน้าที่ของโรงเรียน โรงเรียนต้องท าทุกวิถีทางที่จะท าให้นักเรียนมาเข้าเรียนให้ได้ แต่พอเราไปในพ้ืนที่ ไปฟัง



ผู้ปกครองพูด ฟังครูประจ าชั้นที่ดูแลเด็ก จึงเกิดความเข้าใจว่า เขาท าทุกวิถีทาง ๒ – ๓ ปีต่อเนื่อง แต่ท าไม่ได้ 
เด็กไม่มาเลย  แต่เราหวังดีอยู่ว่า จะท ายังไงให้เด็กได้มีวุฒิการศึ กษา เพราะเป็นการศึกษาภาคบังคับ  
หากมีโรงงานแถวนั้นในอนาคตและต้องใช้วุฒิการศึกษาก็จะท าให้เด็กเหล่านั้นมีงานท า แต่ถ้าเขาไม่จบต้องมอง
จุดนี้ นอกจากนี้มันมีวิธีแก้ปัญหาอะไร ก็เห็นพ้องต้องกันว่า ถ้าไม่ไหวจริงๆ ถ้าเราดึงเอาไว้แล้วเด็กไม่ได้อะไร  
ก็ให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย (กศน.) เขาด าเนินการ ทุกอย่าง 
ก็ด าเนินจบไป ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เรามองว่า ท าไมต้องให้ส านักงานเขตพ้ืนที่เข้าไปช่วยแก้ ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องของ
โรงเรียนต้องด าเนินการเองโดยตรง นั่นหมายความว่า สุดความสามารถแล้วจริงๆ จึงท า ให้ส านักเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้องเข้าไปช่วยเหลือ เพราะฉะนั้น ก็ท านองเดียวกัน เราก็ต้องชี้แจงและท าความเข้าใจในเชิงระบบใหม่
ในแง่ Mind Set ของเขา ซึ่งของเขาอาจจะเป็น Mind Set เดิม ว่า ท าไมยุ่งยากในการเขียนนวัตกรรมต่างๆ  
แต่ Mind Set เราก็ต้องบอกว่า มันเปลี่ยนไปแล้ว เราก็ต้องท าเชิงวิชาการ อาจจะไม่ต้องวันนี้ตามที่ท่านเสนอ 
Model อาจจะใช้โอกาสต่อไป เพราะว่า มีเกณฑ์ PA เข้ามา ท่านต้องอาศัยเกณฑ์ PA เข้าไปปรับ Mind Set  
เขาใหม่ ทุกอย่างต้องท าเป็นเชิงวิชาการ ตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจ เพราะหากเมื่อประเมิน PA เพ่ือความก้าวหน้า
ของคุณครู อาจจะต้องมีการใช้หลักวิชาการ ซึ่งผู้บริหารอาจจะพาคิดพาท า แต่ต้องปรับ Mind Set  ให้เป็นเชิง
วิชาการ ตัวนี้หมายความรวมทุกเรื่อง แต่ต้องค่อยๆ ปรับ และเชื่อมให้ได้ว่า เป็นประโยชน์ต่อตัวเองในอนาคต  
ก็น่าเป็นแนวทางอย่างนี้ในการพัฒนา 
  นางสาวสุจิราภรณ์ เงาศรี ศึกษานิเทศก์ กล่าวว่า ขอเสนอในข้อที่ท่านสุรศักดิ์ กากแก้ว ท่านได้
ซักว่า เราจะลงนวัตกรรม PAIR อย่างไร ลงไปสู่โรงเรียนได้อย่างไร จริงๆ ต้องเรียนแจ้งว่า ที่ไปที่มาของ PAIR 
เกิดมาจากว่า ที่ทางทีมศึกษานิเทศก์ได้ไปค้นคว้าหาว่า จะมีนวัตกรรมอะไร หรือ Thesis/ งานวิจัยอะไร  
ที่สามารถบอกได้ว่าจะแก้ปัญหาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนได้อย่างไร พอดีไปเจอค าว่า  PAIR Reading 
โดยในต่างประเทศ เขาก็ได้ ใช้ในกระบวนการของ PAIR Reading ไม่ว่าจะเป็น Six pair Reading,  Health 
Students, With Reading ในหลายๆ งาน เขาก็จะบอกว่า PAIR Reading คือการช่วยเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ช่วย
ในการอ่านของนักเรียน อ่านเข้าไปคร่าวๆ ก็จะเป็นการเพ่ือนช่วยเพ่ือน ครูกับนักเรียน Face to Face  
เพ่ือนช่วยเพ่ือนประมาณนี้ นี้ก็เป็นส่วนของกระบวนการที่ให้ค าจ ากัดความว่า ในกระบวนการการอ่าน  
 การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ จะมีหนึ่งตัว ก็คือ PAIR Reading คือ เพ่ือนช่วยกันฝึกการอ่านหรือ 
ครูกับนักเรียนก็จะตอบโจทย์ที่ท่านผู้อ านวยการว่า อย่างน้อยเขาก็พูดกับ ครูและนักเรียน อันนี้ก็คือการ PAIR 
เหมือนกัน ที่ไปที่มาก็คือนวัตกรรมตรงนี้ มันจะสอดรับกับที่ว่า เรามีตารางวิเคราะห์การอ่านออกเขียนได้มาแล้ว 
แล้วเราก็โยงมาสู่ว่าตารางวิเคราะห์เราเข้ากระบวนการ P-D-C-A เรายังไม่ได้ค าจ ากัดความที่ว่า มันจะเป็น P 
เป็น A เป็น I เป็น R เรามีเนื้อหาตรงนี้แล้ว แล้วทุกอย่างตรงนี้มันสอดรับกันหมดว่า P แรก มันเป็น Planning 
มันก็สอดรับ PAIR เหมือนกัน แล้ว A ก็สอดรับอีกว่า เป็นกิจกรรม เราก็เลยได้ค านี้มา และ I คือ Intergration  
ก็คือกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการนิเทศ ตัวนี้ก็สอดรับกันเหมือนกัน แล้วมาถึง R ไม่ว่าจะเป็นในรายละเอียดนี้ 
Reward,  Report, Research มันก็เลยสอดรับกันไปหมดเลย เราก็เลยได้ท่ีไปที่มาของค าว่า PAIR อยากเรียนว่า 
จะเป็นไปได้ไหมที่นวัตกรรมตรงนี้จะน าไปสู่ผู้เรียน ว่า PAIR การจับคู่ไปด้วย เพราะถ้าลงสู่โรงเรียน สมมติว่า 
โรงเรียนจะมีนวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งโรงเรียนสามารถเป็นนวัตกรรมหรือคู่มือที่แตกต่างกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
สะกดค า การรู้จักพยัญชนะ ตัวอักษร ตัวนี้โรงเรียนสามารถมีความแตกต่างได้ แต่นวัตกรรมที่จะลงไปสู่โรงเรียน



ก็คือ การจับคู่ การเข้าคู่ เพ่ือนช่วยเพ่ือน คุณครูช่วยนักเรียน กลุ่มนิ เทศฯ เราก็เลยได้น าเสนอ PAIR MODEL  
ที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ ขอบคุณค่ะ 
  นายบวร เทศารินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
กล่าวว่า จริงๆ แล้ว PAIR MODEL เป็นสิ่งที่ดี ท่านผู้อ านวยการโรงเรียนไม่ได้ติดใจอะไรในกระบวนการใหญ่ๆ 
แต่ท่านเสนอแนะในประเด็นที่ว่า ถ้าพูดนวัตกรรมขึ้นมาทันที คุณครูเขาจะกลัว เพราะฉะนั้นก็เป็นโจทย์ให ญ่ 
ของศึกษานิเทศก์เรา เวลาไปเยี่ยม อย่าพ่ึงไปถามหานวัตกรรม ให้ถามวิธีการท าก่อนด้วยกระบวนการง่าย  
แล้วก็พยายามเชื่อมโยงว่า เราเป็นครูบาอาจารย์ เป็นวิชาชีพชั้นสูง ถ้าเราเอาวิธีการคิด วิธีการท ามาเขียนให้มั น
ร้อยรัด ให้เป็นกระบวนการ จะได้ใช้ประโยชน์ ค่อยๆ ด าเนินไป แต่ก็มีหลายโรงเรียนที่เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ 
ในกระบวนการนี้ แต่ว่าคุณครูส่วนใหญ่ก็อาจจะยังติดตรงนี้อยู่ เราก็พัฒนาต่อไป 
  นายปิ่นภพ ด าเนิน กล่าวว่า อย่างที่ท่านสุรศักดิ์ กากแก้ว พูดเป็นความจริง และสิ่งที่ท่านพูด
เมื่อสักครู่ เป็นนวัตกรรมแล้ว ผมว่าเป็นแล้ว วิธีการของท่านสุรศักดิ์ กากแก้ว เป็นนวัตกรรมแล้ว เพียงแต่ไปจัด
ไปจับอะไรก็แล้วแต่ด้วยวิธีการต่างๆ ก็สมบูรณ์แล้ว และผมพูดเม่ือสักครู่นี้ เราน่าจะเอาสื่อ หรืออะไรต่างๆ ไปไว้
ในเวปไซต์ของส านักงานเขตของเรา ตรงนี้ เราก็เขียน และบอกได้เลยว่า คือนวัตกรรม นวัตกรรมไม่ได้
หมายความว่า เรามาสร้างใหม่ทั้งหมด หยิบเอามาจากไหนก็ได้ ไม่ใช่ว่าต้องเป็น Best ของครูอย่างเดียว เพียงแต่
ประยุกต์นิดหน่อยก็เป็นของตัวเองประมาณนี้ เพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้สื่อค าว่า “นวัตกรรม” ให้กับคุณครู 
ที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ให้ท่านได้เรียนรู้และก็รับทราบ โดยเฉพาะท่านคุณครูที่อาวุโสให้ท่านได้รับทราบว่า ท่านใช้
นวัตกรรมใด หรือท่านเขียนนวัตกรรมใด หรือผลิตนวัตกรรมใด เราสามารถที่จะเอานวัตกรรมที่คนอ่ืนเขาท ากัน
แล้วมากมาย เอามาไว้ในเวปไซต์ของเราและให้คุณครูเลือกใช้ได้เลย หรือท่านอยากจะปรับประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ของโรงเรียน เอาง่ายอย่างนี้ดีกว่า 
  นางสราญจิต สรรพาวุธ กล่าวว่า ขอพูดในมุมมองของครูผู้สอน เมื่อสร้างนวัตกรรมเสร็จแล้ว  
ก็น ามาใช้กับผู้เรียน ถ้าประสบความส าเร็จแล้วก็อยากได้การยอมรับ และเวทีการประกวดต่างๆ ที่จะบอกว่า  
เขามีความสามารถ หรือนวัตกรรมของเขาสามารถเผยแพร่ได้ ไม่มี เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ใช้ในห้องเรียน  
ประสบความส าเร็จแล้วก็จบอยู่ตรงนั้น ไม่ได้มีขวัญก าลังใจว่า จากการสร้างนวัตกรรมครั้งนี้ เขาสามารถไปอ้าง
เพ่ือที่จะได้รับรางวัล หรือว่าท าให้เขาได้รับการยอมรับในวิชาชีพ เขาก็เลยไม่มีขวัญก าลังใจ ไม่มีก าลังใจในการ
พัฒนางาน ทั้งนี้ อยากให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นอกจากจะท าอย่างไรให้ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจให้ครูทุก
ท่าน ทุกห้องเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้ อาจจะเป็นสิ่งง่ายๆ ท าสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการสูงขึ้น เพียงแต่บอกว่า มันคืออะไร แล้วส่งผลยังไงต่อผู้เรียนในทางบวก ก็คือ นวัตกรรมแล้ว ไม่ต้อง
ไประบุว่าเป็นเรื่องของวิชาการอะไรมากมาย แล้วอาจจะประกวดในโรงเรียนไปก่อน แล้วเลือกนวัตกรรมที่ดี แล้ว
มาแข่งส านักงานเขตพ้ืนที่ แล้วในเอกสารบอกว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้โอกาสและพ้ืนที่ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ เช่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มองว่า ยังแคบอยู่ อยากเป็นในรูปของ PAIR MODEL ก็คือ 
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น แยกออกมาชัดเจน คุณครูก็จะรู้ว่า นวัตกรรมตัวนี้สามารถ
สร้างให้คุณครูมีการได้รับการยอมรับ คุณครูก็จะมีก าลังใจในการท างานและอยากให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสนับสนุนการมอบเกียรติบัตรอย่างไม่จ ากัด ให้เกียรติทุกคนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นสิ่ง
ที่ภาคภูมิใจของคุณครู โดยผ่านเกณฑ์ให้เลย เป็นต้นว่า เป็นโรงเรียนมาตรฐานการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมทุกคน ทุกโรงเรียน จะท าให้ผู้บริหารและคณะครูภูมิใจและมีก าลังใจในการท างาน 



  นายบวร เทศารินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
กล่าวว่า เป็นข้อเสนอที่ดี และเรามองเห็นความส าคัญต่อเด็กตรงนี้อยู่ แต่เป็นข้อเสนอแนะที่จะน าไปสู่
กระบวนการที่ชัด อย่างที่ท่านแนะน าถูกต้อง การสร้างตราของโรงเรียนเป็นสิ่งที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
วางแผนไว้อยู่แล้ว เช่น ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม เพื่อเป็นการให้ก าลังใจกัน และเรื่องการให้เวทีการแข่งขันต่างๆ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ก็จะด าเนินการต่อไปและเกิดข้ึนแน่นอนเพราะมีผลต่อ เกณฑ์ PA ของคร ู
  นางยศวดี คุณพูล กล่าวว่า ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จริงๆแล้ว แนวด าเนินการ 
ตาม MODEL PAIR เป็นเรื่องดีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้วางแนวนโยบายไว้ ซึ่งทุกโรงเรียนได้น าไปปฏิบัติ 
จะเป็นเรื่องดี ซึ่งในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนคือ นโยบายจะมาหรือไม่มา ถ้านักเรียนมาที่โรงเรียน  
เราก็ด าเนินการอยู่แล้ว เรื่องของการอ่านออก เขียนได้ เพราะนักเรียนเราก่อนที่จะเข้าสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
ในการพัฒนาตนเองต้องอ่านออกอยู่แล้ว  ไม่ว่าเป็นสาระการเรียนรู้ไหน ถ้าอ่านออกเขียนได้นักเรียนก็สามารถ
พัฒนาตนเองในชั้นสูงต่อไป ถือเป็นเรื่องดีมาก ส าหรับ PAIR MODEL ถ้าทุกโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวนโยบาย
ของ PAIR MODEL จะเป็นเรื่องดีเลย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก็จะสรุปผลงานได้ โรงเรียนก็จะพัฒนาเด็กได้ 
เป็นเรื่องดีที่ทุกท่านได้เสนอแนะ มั่นใจได้ว่าผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นแน่นอน และที่โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT และ NT ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จ านวน ๑๑ คน ถือว่าเป็นสิ่งภาคภูมิใจ 
ของโรงเรียนเรา 
  นายบวร เทศารินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
กล่าวว่า เห็นชอบในหลักการ PAIR MODEL และให้ไปปรับตามข้อเสนอแนะ 
 ๔.๒ แผนนิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

          นายบวร เทศารินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
กล่าวว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนนิเทศติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ หากมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใดขอให้ได้เสนอแนะเพ่ือการด าเนินการแก้ไขต่อไป 
   
มติที่ประชุม   -ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
  ๕.๑ นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์ กล่าวว่า การที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้ามาท างานตรงนี้ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายว่าต้องมีเบี้ยประชุม หรือ
ค่าตอบแทน เพราะทุกคนต่างเข้ามาท างานด้วยความสมัครใจ มาช่วยในงานการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคุณภายนอก ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน รวมทั้งคุณครูผู้สอน เมื่อทราบข่าวว่า  
จะไม่ได้มีเบี้ยเลี้ยงอีกต่อไป ก็ยังคงมาเช่นเดิมในการมาท างานร่วมกันกับทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ในการพัฒนาการศึกษาด้วยความเต็มใจ แต่ขอให้มีอาหารว่าง อาหารกลางวันไว้ รองรับเล็กๆ น้อย  
เพ่ือเป็นการคลายความกระหาย และเพ่ิมรอยยิ้มต่อคณะกรรมการที่มาปฏิบัติงานด้วยเท่านั้น ซึ่งยินดีที่จะมา
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเช่นเดิม 



  นายบวร เทศารินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
กล่าวขอบคุณคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่กา รศึกษา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน 
 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมรับทราบ- 
 
 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


