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ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

การศึกษามีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อการ
พัฒนาประเทศให้มีความรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
นั้น ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
หัวใจส าคัญของความส าเร็จในการพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ อยู่ที่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ การศึกษาจึงนับได้ว่าเป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่ส าคัญที่จะสามารถด าเนินการใน
รูปแบบต่างๆ ให้คนเกิดการเรียนรู้ (สัมมา  รธนิธย์: 2544: 8) นอกจากนั้นการศึกษายังมีบทบาท
ส าคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาทั้งทางด้านปัญญา  บุคลิกภาพและช่วยให้เยาวชนมี
ความส าเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศ 
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  และความแตกต่างของผู้เรียน 
ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง (ขวัญใจ โพธิ์ทองนาค : 2547 : 1) 

และการศึกษาจะได้ผลดีหรือไม่นั้นต้องใช้ภาษาไทยเป็นสื่อส าหรับการแสวงหาความรู้ 
นอกจากนั้นภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความ
เป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมื อในการ
ติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบการงานและ
สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข  และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์
และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน จากรายงานของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจ าปี
การศึกษา 2557 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในสาระเรื่อง การอ่าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 47.39 คะแนน                
ส่วนสาระเรื่อง การเขียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.76 คะแนน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศในสาระเรื่อง การอ่าน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 38.24 
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คะแนน ส่วนสาระเรื่อง การเขียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.77คะแนน ซึ่งทั้งสองระดับชั้นมีคะแนน
เฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 50  

จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อน าพาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้า โดยให้ความส าคัญต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนต้ังแต่วัยเริ่มเรียน ก าหนดเป็นนโยบายที่ส าคัญคือ ปีการศึกษา 2558               
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้
เป็นรูปธรรม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลักในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดเป็นนโยบายส าคัญให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้               
อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ เพื่อเป็นการวางรากฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงต่อไป 
โดยปีงบประมาณ 2558 ได้ด าเนินโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง
และสื่อสารได้ ให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ โดยประกาศนโยบายปี 2558                   
เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  

และเพื่อให้การด าเนินงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนตาม
เจตนารมณ์ของรัฐบาล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารวมทั้งสถานศึกษาสามารถ
ด าเนินงานได้เป็นแนวทางเดียวกันสอดคล้องกับสภาพบริบทของท้องถิ่นและสภาพปัญหาของ
พื้นที่ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาเห็นว่าวิธีการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยที่ประสบผลส าเร็จได้นั้นต้องปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ ต้ังแต่สิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียน และจัดบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นให้นักเรียนสนใจใคร่เรียนรู้ รวมไปถึง
การใช้สื่อนวัตกรรม และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู  
 ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หรือ Brain – based Learning: BBL นั้นก็เป็นอีกวิธี
หนึ่งที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้ เพราะการน าเอาองค์ความรู้เรื่องสมองและ
ธรรมชาติของการท างานของสมองมาใช้ในการจัดกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ จะท าให้เกิดการมี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน การจัดสิ่งแวดล้อม การออกแบบและการใช้
เครื่องมือ สื่อนวัตกรรมเพื่อท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของสมองบนความคิด
พื้นฐาน 3 ด้าน คือ อารมณ์ การฝึกปฏิบัติจริง และความคิดสร้างสรรค์  สอดคล้องกับพรพิไล              
เลิศวิชา (2550 : 119) ที่ได้กล่าวถึงหลักส าคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมองไว้ดังนี้ 
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 1.  สมองเกิดมาเพื่อเรียนรู้ รักที่จะเรียนรู้ และรู้วิธีเรียน 
 2.  เด็กเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองฝึกฝน การฝึกท าให้เกิดความผิดพลาด การแก้ไขความผิด 
บกพร่อง การเรียนรู้จากสิ่งนั้น พยายามท าอีก และท าอีก ท าให้เกิดการเรียนรู้ การท าและเรียนรู้
จากความผิดพลาดเป็นส่วนที่จ าเป็น และเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้ 
 3.  เด็กเรียนรู้สิ่งที่ฝึกปฏิบัติ เพราะเมื่อฝึกหัด สมองสร้างเดนไดรต์และเชื่อมโยงเข้า
ด้วยกันนี่คือสิ่งที่เรียกว่า การเรียนรู้ 
 4.  การเรียนรู้ต้องใช้ระยะเวลา เพราะจ าเป็นต้องมีเวลาในการที่เดนไดรต์จะเจริญและ
เชื่อมโยงกัน การใช้เวลาในแต่ละคนไม่เท่ากัน 
 5.  หากเด็กไม่ได้ใช้สมอง ก็จะสูญเสียเซลล์ส่วนนั้นไป เพราะเดนไดรต์และไซแนปส์
สามารถสร้างขึ้นโดยการใช้งาน และสูญเสียไปถ้าไม่ได้ใช้งาน 
 6.  อารมณ์มีผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรู้ การคิด และการจ าของสมอง  
ความกลัว ไม่แน่ใจ และสงสัยตนเอง ฯลฯ กีดกันสมองจากการเรียน การคิด และจ า ความเชื่อมั่น 
ความสนใจ ฯลฯ ช่วยสมองให้เรียนรู้ คิด และจดจ าได้ดี 
 7.  เด็กทุกคนย่อมเกิดมาเพื่อเรียนรู้ได้โดยธรรมชาติเหมือนกัน 

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และ
ศึกษานิเทศก์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ กระบวนการคิด และกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกัน
และกัน และเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์             
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตาม
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี โดยก าหนดกรอบการด าเนินงานการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ดังนี้  

ระดับภาคเหนือ จ านวน 36 เขตพื้นที่ ผู้เข้ารับการอบรมรวมจ านวน 732 คน  จัดอบรม
ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูค า อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เป็นผู้ด าเนินงานการจัดอบรม  

ระดับภาคกลาง จ านวน 56 เขตพื้นที่ ผู้เข้ารับการอบรมรวมจ านวน 1,016 คน จัดอบรม
ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นผู้ด าเนินงานการจัดอบรม  
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ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุดที่หนึ่ง จ านวน 33 เขตพื้นที่ ผู้เข้ารับการอบรมรวม
จ านวน 948 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นผู้
ด าเนินงานการจัดอบรม  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุดที่สอง จ านวน 28 เขตพื้นที่ ผู้เข้ารับการอบรมรวม
จ านวน 768 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อ าเภอ          
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นผู้
ด าเนินงานการจัดอบรม  

และระดับภาคใต้ จ านวน 30 เขตพื้นที่ ผู้เข้ารับการอบรมรวมจ านวน 580 คน จัดอบรม
ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยมีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1 เป็นผู้ด าเนินงานการจัดอบรม 

บัดนี้การด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระดับภาคเหนือเสร็จสิ้นแล้ว ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จึงได้สรุปผลการด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือโดยใช้กระบวนวิจัยในลักษณะของการประเมินโครงการ 
เพื่อเป็นการตรวจสอบ หาวิธีการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการด าเนินงานโดยส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ 
(CIPP Model) เนื่องจากรูปแบบนี้สามารถประเมินข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การด าเนินงาน             
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการได้ครอบคลุม เนื่องจากมีการประเมิน ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า                  
ด้านกระบวนการ ตลอดจนการประเมินด้านผลผลิต เป็นการศึกษาอย่างลึกซึ้งในสิ่งใดๆ จากบริบท 
กระบวนการ และความเป็นมาของสิ่งเหล่านี้ตามปรากฏการณ์ส าคัญๆที่เกิดขึ้น ซึ้งข้อมูลที่ได้จะ
น าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะเช่นนี้ ตลอดจนเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับเยาวชนไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
คุณภาพต่อไป 
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วัตถุประสงคก์ารประเมิน 
1. เพื่อประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทาง

พัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ 
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก
เขียนได้ใน 1 ปี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก
เขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ 

 
ขอบเขตการประเมิน 

การประเมินครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ก าหนดขอบเขตของการประเมินในด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
การประเมินและเนื้อหาในการประเมิน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน  ประกอบด้วย คณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการฯ และผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ได้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และศึกษานิเทศก ์
 2. เนื้อหาที่ใช้ในการประเมิน ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP 
Model) ประกอบด้วย 
  ด้านบริบท เป็นการประเมินในเรื่องความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ศักยภาพของพื้นที่ การแต่งต้ังคณะกรรมการ และขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

ด้านปัจจัยน าเข้า เป็นการประเมินในเรื่องงบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ บุคคล และการบริหารจัดการ 

ด้านกระบวนการ เป็นการประเมินในเรื่องของการแต่งต้ังคณะกรรมการ            
ขั้นตอนการด าเนินงาน และวิทยากรผู้ให้ความรู้ 

ด้านผลผลิต เป็นการประเมินในเรื่องของภาพความส าเร็จในการแก้ปัญหาการ
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการ

ทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี หมายถึง กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อเป็นการเร่งรัดการ
อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  โดยให้
ความส าคัญกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการ
ประเมินผลให้เป็นรูปธรรม โดยใช้หลักการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain – based 
Learning: BBL) ในการเร่งรัดดังกล่าว 

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain – based Learning: BBL) หมายถึง                   
การน าเอาองค์ความรู้ เรื่องสมองและธรรมชาติของการท า งานของสมองมาใช้ในการจัด
กระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การจัด
สิ่งแวดล้อม การออกแบบและการใช้เครื่องมือ สื่อ เพื่อท าให้เด็กสามารถ เรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพของสมองบนความคิดพื้นฐาน 3 ด้าน คือ อารมณ์  การฝึ กปฏิบั ติจริ ง  และ                      
ความคิดสร้างสรรค์ 

การประเมินโครงการ หมายถึง การพิจารณาตัดสินคุณค่าของโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี โดยมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้
ทราบถึงผลการด าเนินโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินโครงการ ในด้านบริบท 
ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
 คณะกรรมการด าเนินงาน  หมายถึง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เป็นคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตาม
แนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี 

แบบประเมินโครงการส าหรับคณะกรรมการด าเนินงาน  หมายถึง แบบประเมินที่ผู้
ประเมินสร้างขึ้นเพื่อประเมินผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี  จากคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 32 ข้อ 
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ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกและเจตคติของครูและนักเรียนที่มีต่อการการ
ด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทาง
สมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี โดยประเมินจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง 
แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร และครูผู้สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ตามโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิก
โฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 
21 ข้อ 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้า ร่วมอบรมระดับภาคเหนือ  หมายถึง 
แบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูผู้สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมในเขตภาคเหนือ
จ านวน 36 เขตพื้นที่ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทาง
พัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี  ซึ่งมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 28 ข้อ 

ผู้เข้าร่วมอบรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วมอบรม แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่รับผิดชอบสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3           

ผู้เข้าร่วมอบรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วมอบรม แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่รับผิดชอบสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมในเขตภาคเหนือ
จ านวน 36 เขตพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมิน 
1.รับทราบผลการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี 
2.รับทราบความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการ

เรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก
เขียนได้ใน 1 ป ี

3.เป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก
เขียนได้ใน 1 ปใีนปีการศึกษาต่อไป   

4.เป็นแนวทางส าหรับการศึกษาและประเมินโครงการอ่ืนๆต่อไป 
 


