
บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model  เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตาม
แนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ จ านวน 65 คน  ผู้บริหาร และครูผู้สอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3  
จ านวน 264 คน และผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคเหนือ จ านวน 749 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินครั้งนี้ ได้แก่  1. แบบประเมินโครงการส าหรับคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
จ านวน 1 ฉบับ  2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร และครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ที่มีต่อโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉม
โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จ านวน 1 ฉบับ  3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้บริหาร และครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคเหนือที่มีต่อโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ จ านวน 1 ฉบับ    ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
(X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการประเมิน 
1. ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทาง

พัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ 
ในภาพรวมมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ด้านบริบท  ด้านกระบวนการ และ              
ด้านผลผลิต ตามล าดับ 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก
เขียนได้ใน 1 ปี ระดับเขตพื้นที่ในภาพรวมมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของ
กิจกรรมการอบรม , ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ และด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก
เขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือในภาพรวมมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของ
กิจกรรมการอบรม , ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ และด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
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อภิปรายผลการประเมิน 
 การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทาง
พัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ
ครั้งนี้ ได้ด าเนินการประเมินโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model) มีการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาการด าเนินงาน ศึกษาความต้องการของบุคลากรที่ร่วมด าเนินโครงการทุก
ฝ่าย และท าการประเมินอย่างครอบคลุมในด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า  ด้านกระบวนการ และ
ด้านผลผลิต ซึ่งผู้ประเมินได้อภิปรายผลการประเมินในแต่ละประเด็นที่ส าคัญ ดังต่อไปน้ี 

1.ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทาง
พัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ส าหรับคณะกรรมการด าเนินงานตาม
โครงการ พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีผลการประเมินผ่ านเกณฑ์การประเมินสู งสุด  3  ล า ดับแรกไ ด้แก่  ด้านบริบท                         
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามล าดับ  

ด้านบริบท ในภาพรวมมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ และเมื่อพิจารณาเป็น            
รายข้อ พบว่า ข้อรายการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา , วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1  ทั้งนี้เป็นเพราะ              
ในการจัดท าโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทาง
สมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจเชิงลึก เพื่อการแก้ไข
ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดความพยายามในการขับเคลื่อน และ
พลิกโฉมโรงเรียน จึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ระบุไว้ว่า ปีการศึกษา 2558                            
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้
เป็นรูปธรรม และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังได้ก าหนดนโยบายที่สอดคล้อง
เช่นกันคือ ให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ เพื่อเป็น
การวางรากฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงต่อไป จึงได้ด าเนินโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ ให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และ             



115 

 

ได้ประกาศนโยบายปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในขณะเดียวกัน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล็งเห็นว่า การจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่ไม่หลากหลาย       
จะไม่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ได้ ซึ่งการจัดอบรม                     
เชิงปฏิบัติการนั้นเป็นเวทีที่ช่วยให้ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
แสดงศักยภาพของตนเอง ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รวมทั้งการ
พัฒนาทักษะทางวิชาการในด้านอ่ืนๆ อีกด้วย และยังสอดคล้องกับ โกศักด์ิ กุลภา (2554 : 87)               
ที่กล่าวไว้ว่า การจัดท าโครงการจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอันดับแรก ทั้งนี้
เพราะวัตถุประสงค์เป็นทิศทางในการด าเนินงาน วางแผนโครงการ และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการ ถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่สุดของโครงการ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องเขียนอย่างระมัดระวัง ให้ชัดเจน กระชับ เพราะการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เป็นการบอกให้รู้ว่าโครงการนั้นๆ จัดให้มีโครงการไปเพื่ออะไร 

ด้านกระบวนการ ในภาพรวมมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ และเมื่อพิจารณา
เป็น รายข้อ พบว่า ข้อรายการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่อบรม , คณะวิทยากรผู้ช่วยมีความรู้ความสามารถในเรื่อง
ที่อบรม  และความสนใจของผู้ เข้ารับการอบรมที่มีต่อการจัดนิทรรศการกุญแจ 5 ดอก                      
ทั้งนี้เป็นเพราะ แนวทางการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ได้
มีกิจกรรมที่เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง หรือ BBL ได้แก่ ดร.พรพิไล  เลิศวิชา                  
เมธีวิจัยอาวุโส มีการฝึกปฏิบั ติจริงซึ่ งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ เปิดโอกาสให้ครู  ผู้บริหารและ
ศึกษานิเทศก์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ กระบวนการคิด และกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกัน
และกัน และเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้ อาจเนื่องมาจาก ในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการ ได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินโครงการอย่าง
ชัดเจน โดยการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการ มีการก าหนดกิจกรรม ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการชัดเจน จนท าให้
บุคลากรมีความกระตือรือร้น ต้ังใจท างาน มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน ดังที่ อรุณ  แสนค า (2549  :  
76) ได้กล่าวไว้ว่า การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามความรู้ ความสามารถ ตาม
ความเหมาะสมไว้อย่างชัดเจน และการที่ผู้น าโครงการเป็นผู้มีภาวะผู้น า มีประสบการณ์ในการ
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บริหารโครงการสูง และบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ ได้ให้ความใส่ใจและเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีการตัดสินใจอย่างทันเหตุการณ์ พร้อมทั้งมีกระบวนการพัฒนาโครงการอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง จะส่งผลท าให้โครงการเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตรงกับวัตถุประสงค์
ของโครงการที่วางไว ้

 ด้านผลผลิตในภาพรวมมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ และเมื่อพิจารณาเป็น      
รายข้อ พบว่า ข้อรายการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุด 3 ล าดับแรก  ได้แก่               
มีความมั่นใจว่าเทคนิคการสอนแบบ BBL สามารถแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น 
ป.1 ได้ , กิจกรรมการอบรมท าให้โรงเรียนในมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการแก้ปัญหาการอ่าน
ออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 และผู้บริหาร และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมเห็นความส าคัญของการ
แก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ทั้งนี้เป็นเพราะ เทคนิคการสอนแบบ BBL           
ท่ีจัดอบรมนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่มีผลการวิจัยรองรับว่า หากครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางพัฒนาการทางสมองแล้วจะส่งผลให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ สอดคล้องกับ
ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์ (2542 : 18) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมองจะมีการพัฒนาทุกครั้งที่เด็กใช้ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการมอง การชิมรส การสัมผัส การฟัง และการดมกลิ่น           
การเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทในสมองเกิดขึ้นเมื่อเด็กได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป 
และถ้าประสบการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก การเชื่อมโยงของเซลล์ในสมองก็จะยิ่งขึ้น               
การเชื่อมโยงเหล่านี้เป็นตัวท าให้เกิดความสามารถในการคิด เกิดความรู้สึก การกระท า และการ
เรียนรู้ ความฉลาดของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนเซลล์ในสมอง แต่ขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงกันของ
เซลล์ประสาทที่งอกเงยออกมาเป็นวงจรสมอง เปรียบเสมือกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ ถ้าสมองได้รับ
การกระตุ้นมากวงจรสมองก็จะยิ่งมาก ถ้าได้รับการกระตุ้นน้อยการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทก็จะ
น้อยลงตามไปด้วย ดังนั้น สิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูจึงมีความส าคัญต่อการก าหนดโครงสร้าง
และโปรแกรมวงจรในสมอง  นอกจากนั้นการจัดนิทรรศการกุญแจ 5 ดอก และการแบ่งกลุ่ม
อภิปรายนั้น มีความเหมาะสมในทุกด้าน และผู้ เข้าร่วมการอบรมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โครงการ ก่อให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินงาน ท าให้เกิดความรู้สึกพอใจ ส่งผลให้เกิดความ         
พึงพอใจต่อการด าเนินงานในภาพรวม สอดคล้องกับ คเชนพงษ์ สุมาลย์โรจน์ (2550 : 19) ที่กล่าว
ไว้ว่า ความพึงพอใจ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความสามัคคีใน
หมู่คณะ และเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ  ท านอง
เดียวกับ ยุวเรศ สุขเกษม (2553 : 35) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วม
ใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เป็นการเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
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เข้าใจอันดีต่อกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นมา
ได้ 

ด้านปัจจัยน าเข้าในภาพรวมมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ และเมื่อพิจารณาเป็น      
รายข้อ พบว่า ข้อรายการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่            
การบริหารจัดการโครงการมีความเหมาะสม , หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรม และระยะเวลาที่ใช้ด าเนินโครงการมีความเหมาะสม ทั้งนี้เป็นเพราะ  คณะกรรมการ
ด าเนินงานทุกคนมีความตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่าง
สมบูรณ์แบบ ส่งผลให้คณะกรรมการจากทุกภาคส่วนในวงการศึกษาได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจกัน
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในทุกขั้นตอนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกคนก่อนเริ่มด าเนินงาน
ตามโครงการ โดยการประชุม ปรึกษา หารือ ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL เชิญผู้บริหาร และครูผู้สอนจากโรงเรียนที่มีความ
พร้อมหรือเป็นโรงเรียนต้นแบบ BBL เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารโครงการขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทุกฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมให้มาก
ที่สุด มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรตามความรู้  ความสามารถและ                    
ความเหมาะสม สอดคล้องกับปาริฉัตร  คนึงเหตุ (2553 : 34) ที่ได้กล่าวไว้ว่า บุคลากรเป็นกลไก
ส าคัญที่สุดในการส่งเสริมให้การด าเนินโครงการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
บุคลากรทางการศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์แบบ ให้ความ
ร่วมมือ ร่วมใจกันในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินในทุก
ด้าน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุด 3 
ล าดับแรกได้แก่ ด้านบริบท   ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตตามล าดับ ตามล าดับ ทั้งนี้เป็น
เพราะการด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการ
ทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง  ร่วมมือร่วมใจกันท างานท าให้งานทุกด้านออกมาประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก
เขียนได้ใน 1 ปี ระดับเขตพื้นที่และระดับภาคเหนือ ในภาพรวมมีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้าน
ความเหมาะสมของกิจกรรมการอบรม , ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ และด้านความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงาน ทั้งนี้เป็นเพราะกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนั้นได้รับเกียรติจาก
วิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทาง
สมอง หรือ BBL   ได้แก่ ดร.พรพิไล เลิศวิชา เมธีวิจัยอาวุโส ที่ได้เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึก
ปฏิบัติจริง มีการยกตัวอย่างโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ อีกทั้งน านิทรรศการกุญแจ 5 ดอก มาจัด
แสดงท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนส าหรับการน าไปใช้จริงในสถานศึกษา 
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับความสนใจและสภาพการณ์ในปัจจุบัน ท าให้ผู้บริหาร ครู และ
ศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ต่อการปฏิบัติ
หน้าทีต่่อไปได ้ 

อีกประการหนึ่ง ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ กระบวนการคิด และ
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันและกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
หรือ Professional Learning Community หมายถึง การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผู้บริหารโรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็น
วัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน ท าให้ได้เครือข่ายความรู้ และความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมสามารถน าไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนครทูั้งในและนอกโรงเรียนได้อีกเช่นกัน  
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ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ประเมินขอเสนอข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.ควรด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทาง
พัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ในลักษณะเช่นนี้
ทุกปีการศึกษา และควรน าโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆเข้าร่วมโครงการด้วย 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการคร้ังต่อไป 
 1.การจัดบรรยากาศของห้องที่ใช้ท าการอบรม ควรมีบรรยากาศที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้ 
ปราศจากสิ่งรบกวน และสื่ออุปกรณ์ที่จ าเป็นในระหว่างการอบรมต้องเหมาะสมต่อการใช้งาน 
 2.การประสานงาน กับผู้เข้ารับการอบรมในเขตพื้นที่ต่างๆควรประสานงานกับตัวแทนของ
เขตพื้นทีต้ั่งแต่เริ่มวางแผนการท างานจนกระทั่งการอบรมด าเนินการเสร็จ 
 3.ควรท าการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนไ ด้รับทราบ
รายละเอียดของโครงการ 
  


