รายงานการประเมินผลโครงการอบรม เรื องการสอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์
วันที ๑๐-๑๑ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมรี เจ้นท์พาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี
........................................................................................................................................................................

โครงการอบรม เรื องการสอนภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ วันที ๑๐-๑๑ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕๖๐
ณ โรงแรมรี เจ้นท์พาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี จดั อบรมความรู ้แก่ครู ภาษาไทยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมี
หัวข้อการอบรมดังนี7
วันเสาร์ ที ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ น.
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล นายกสมาคมครู ภาษาไทย
แห่งประเทศไทยกล่าวเปิ ดโครงการอบรม
๐๙.๑๐-๑๒.๐๐ น.
การบรรยายเรื อง การสอนหลักภาษาไทย
วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล
อาจารย์ดร.พัชรี ลินิฎฎา และคณะ
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
การบรรยายเรื อง การสอนจัดทําโครงงานการสอนหลักภาษาไทย
วิทยากร: อาจารย์เอกวัฒน์พฒั นวิบูลย์ และคณะ
วันอาทิตย์ ที ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
การอบรมเรื องการสอนเขียนแบบต่างๆ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี ปิน พรหมสุ ทธิ รักษ์และคณะ
๑๓.๐๐-๑๖.๑๕ น.
การบรรยายเรื องการสอนอ่านคําประพันธ์ประเภทต่างๆ
วิทยากร : อาจารย์ ดร.พัชรี ลินิฐฎาและคณะ
สรุ ปผลการแสดงความคิดเห็นของครู ผเู ้ ข้ารับการอบรมความรู ้ โดยการตอบแบบสอบถามจํานวน
ทั7งสิ7 น ๑๓๐ คนจากครู ผเู ้ ข้าอบรมทั7งสิ7 น ๑๙๖ คนคิดเป็ นร้อยละ ๖๖.๓ สําหรับระดับความคิดเห็นหรื อความ
พึงพอใจตามประเด็นทีสอบถาม สรุ ปผลได้ดงั นี7

๒
ที
รายการทีสอบถาม
๑ ความรู ้และประสบการณ์จากการฟังบรรยายในเรื องต่างๆ
๑.๑ การบรรยายในช่วงพิธีเปิ ดการอบรม
วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล
๑.๒ การบรรยายเรื อง การสอนหลักภาษาไทย
วิทยากร: ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล
และคณะ
๑.๓ การบรรยายเรื องการจัดทําโครงงานการสอนหลัก
ภาษาไทย
วิทยากร : อาจารย์เอกวัฒน์พฒั นวิบูลย์ และคณะ
๑.๔ การบรรยายเรื อง การสอนเขียนแบบต่างๆ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.มณี ปิน พรหมสุ ทธิ รักษ์
และคณะ
๑.๕ การบรรยายเรื องการสอนอ่านคําประพันธ์แบบต่างๆ
วิทยากร: อาจารย์ ดร.พัชรี ลินิฐฎา และคณะ
๑.๖ การตอบปั ญหาภาษาไทย
วิทยากร:ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล
๒

๓

ความพึงพอใจในเรื องการบริ หารงานด้านต่างๆ
๒.๑ การประชาสัมพันธ์ช7 ีแจงการมาอบรม
๒.๒ ความพร้อมของสถานทีจัดอบรม
๒.๓ ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดอบรม
๒.๔ ความเหมาะสมของเอกสารทีใช้ประกอบการอบรม
รวมทั7งหมด

หมายเหตุ ค่าเฉลีย ๔.๑-๔.๔๙ อยูใ่ นระดับมาก
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๔.๕-๕.๐ อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด

๓
สรุ ปผลจากค่ าเฉลียตามรายการทีสอบถามได้ ดังนี+
๑. ประเด็นความพึงพอใจในเรื องต่างๆ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากทีสุ ด จําแนกตามลําดับได้ดงั นี7
๑.๑ ข้อที ๑.๑คือความพึงพอใจในการฟังบรรยายในช่วงพิธีเปิ ดการอบรมได้ค่าเฉลียใน
ระดับ ๔.๕๐ จัดเป็ นระดับพึงพอใจมากทีสุ ด
๑.๒ ข้อที ๑.๒คือความพึงพอใจในการฟังการบรรยายเรื อง การสอนหลักภาษาไทย
ได้ค่าเฉลียในระดับ ๔.๕๐ จัดเป็ นระดับพึงพอใจมากทีสุ ด
๑.๓ ข้อที ๑.๓ คือความพึงพอใจในการฟังการบรรยายเรื องการสอนอ่านคําประพันธ์
ประเภทต่างๆ ได้ค่าเฉลียในระดับ ๔.๔๓ จัดเป็ นระดับความพึงพอใจมาก
๒. ข้อเสนอแนะของผูเ้ ข้าอบรมทีเขียนแสดงความคิดเห็นสรุ ปได้ดงั นี7
๒.๑ ผูเ้ ข้าอบรมมีความพึงพอใจมากและต้องการให้สมาคมจัดการอบรมความรู ้โดยมาจัดที
จังหวัดนี7ทุกปี เพือให้ครู ต่างจังหวัดได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมมากยิงขึ7น
๒.๒ ขอบพระคุณคุณครู ภาษาไทยทุกคน ทีให้โอกาสครู ภาษาไทยได้รับความรู ้อย่าง
แตกฉาน มีความสุ ขในการอบรม ถึงแม้จะต้องใช้เวลาในวันหยุดซึ งเป็ นวันครอบครัว แต่เพือเด็กนักเรี ยนครู
ภาษาไทยยินดีอย่างยิง
๒.๓ผูเ้ ข้าอบรมต้องการให้จดั อบรมความรู ้ในต่างๆ ดังนี7
-เรื องหลักภาษาไทย เน้นเรื องประโยคเป็ นหลัก
-เรื องเทคนิควิธีการสอนรู ปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการจูงใจให้นกั เรี ยนสนใจเรี ยน
-เรื องการสอนเชิงวิเคราะห์ขอ้ สอบO NET และการทําข้อสอบแนว PISA
-เรื องการอ่านทํานองเสนาะจากบทเรี ยนโดยตรง กรณี การอ่านพิเศษให้เป็ นการสาธิ ต
-เรื องการแต่งคําประพันธ์และการขับเสภา
๒.๔ข้อเสนอแนะเพือการพัฒนาการจัดอบรมครั7งต่อไปสรุ ปได้ดงั นี7
-เนื7อหาการอบรมมากในขณะทีเวลาอบรมน้อยทําให้ได้ความรู ้ไม่ละเอียด ควรจัด
เนื7อหาแยกเป็ นประเด็นๆ ตามทักษะต่างๆ และแยกระดับการสอนเป็ นประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษา
-ควรจัดในช่วงปิ ดภาคเรี ยนเพราะครู บางคนต้องขับรถมาเป็ นระยะทางไกล และ
วันรุ่ งขึ7นต้องทํางานทําให้เหน็ดเหนือยเป็ นอย่างยิง
-ควรจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการทีมีเอกสาร ใบงานเพิมมากขึ7นเพือนําไปใช้สอนได้
-โรงแรมทีจัดการอบรมยังไม่พร้อมด้านการให้บริ การกล่าวคือห้องอบรมคับแคบ
รวมทั7งห้องพักไม่สะดวกสบาย
คณะกรรมการฝ่ ายประเมินผลการอบ

