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ตอนที่  1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 

    ตามท่ีรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือน าพาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้า โดยให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่วัยเริ่ม
เรียนก าหนดเป็นนโยบายส าคัญคือ ปีการศึกษา 2558 

 “เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 เม่ือจบ ป. 1 ต้องอ่ำนออกเขียนได้ และมีมำตรกำร
ประเมินผลให้เป็นรูปธรรม” ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดเป็นนโยบายส าคัญให้นักเรียนทุกระดับชั้น อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ 
เพ่ือเป็นการวางรากฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงต่อไป โดย พิจารณาเห็นว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ที่ประสบผลส าเร็จได้ ต้องปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ ตั้งแต่สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และจัดบรรยากาศการเรียน
การสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนสนใจใคร่เรียนรู้ รวมไปถึงการใช้สื่อนวัตกรรม และวิธีจัดการเรียนการสอนของครู จึง
คัดเลือกโรงเรียนแกนน าพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ร้อยละ 6 ของจ านวนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และขยายผลการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการจัดอบรมทางไกลด้วย
ระบบ DLTV และ DLIT มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตระหนักและรับผิดชอบการ
ด าเนินงานตามนโยบาย “เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่ำนออกเขียนได้ และมีมำตรกำร
ประเมินผล ให้เป็นรูปธรรม” ให้โรงเรียนแกนน าพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี มีแนวทางการ
ด าเนินงาน จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลการด าเนินงานพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้
ใน 1  ปี ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 การด าเนินงานตามโครงการมีเป้าหมาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตระหนักและรับผิดชอบการ
ด าเนินงานตามนโยบาย โรงเรียนแกนน าพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(Brain - based Learning) 
มีแนวทางการด าเนินงาน จัดการเรียนรู้เป็นไปในตามแนวทางอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขยายผลการด าเนินงาน
ครอบคลุมโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษา ทุกโรงเรียน สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อ่านออกเขียนได้เมื่อจบชั้น ป.1 

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการ 
ประกาศนโยบาย “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ของ สพฐ. เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 
2558 ณ อาคาร สพฐ. ๔   โดยมีการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม  ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ  และได้ก าหนดมาตรการในการด าเนินงานส่งเสริมและแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก
เขยีนไม่ได้ 
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                         ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ก าหนดมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้ ก ากับติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบเป็นระยะ 
                         ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกเขต ด าเนินการประกาศนโยบายให้กับโรงเรียนในสังกัด ปรับ
ระบบบริหารจัดการ มีข้อมูลการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ก ากับ ติดตาม นิเทศ จัดท าแผนงาน/
โครงการ และกิจกรรมให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนอย่างจริงจัง และรายงานความก้าวหน้า 

               สถำนศึกษำทุกแห่ง ก าหนดเป็นนโยบายให้ครูและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และต้อง 
ด าเนินการทุกวิธี เพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านเขียนได ้ ตามมาตรฐานหลักสูตร โดยเฉพาะนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ ปรับระบบบริหารจัดการให้ครูทุกคนมีส่วนรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน ซ่อมเสริม
นักเรียนที่มีปัญหาอ่านเขียนให้แล้วเสร็จ ให้ผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ก ากับ ติดตาม 
นิเทศ แก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
                       สนับสนุนสื่อ นวัตกรรม กำรด ำเนินงำนส่งเสริมและแก้ไขปัญหำนักเรียนอ่ำนไม่ออกเขียน
ไม่ได้  เช่น   คู่มือการด าเนินงานอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้  และหนังสือแบบเรียนเร็ว
ใหม่ เล่ม 1  ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย แจกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  และคู่มือการใช้หนังสือ
แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย 
                      ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน  พบว่ำ  ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการด าเนินงานตาม
มาตรการ เช่น ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเพื่อทราบแนวทางการด าเนินงาน  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
นโยบาย ประเมินการอ่านของนักเรียนทุกระดับชั้น วิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดท าแผนการ
เรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และจัดท าแผนการนิเทศ ติดตาม ความก้าวหน้า  เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อรายงานผลการประเมินการอ่าน และเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนแกนน า 

BBL  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2558 
2.  เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินเป็นสารสนเทศท่ีน าไปใช้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และชั้นถัดไปได้อย่างเหมาะสมนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558 

เป้ำหมำย 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ทุกคนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  3  
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2558  เป็นโรงเรียนแกนน า  BBL จ านวน  9  โรงเรียนได้แก่  
  1) โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 
  2) โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 
  3) โรงเรียนบ้านดอนสันติ  
  4) โรงเรียนบ้านเชียงยืน 
  5) โรงเรียนบ้านแฝกโนนส าราญ 
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  6) โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 
  7) โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 
  8) โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 
  9) โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 


