สรุปผลการอบรม
การสอนภาษาไทยออนไลน ในศตวรรษที่ ๒๑
สมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย รวมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและบริษัท ซีพี ออลล จํากัด
(มหาชน) จัดโครงการอบรมการสอนภาษาไทยออนไลน ในศตวรรษที่ ๒๑ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หองจิตรลดา โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อพัฒ นาครู ผู ส อนภาษาไทยทั้ งระดั บ ประถมศึกษาและมัธ ยมศึกษา ใหส ามารถสอนภาษาไทยออนไลน
ในศตวรรษที่ ๒๑ ไดอยางมั่นใจ
การอบรมครั้งนี้มีสมาชิกเขาอบรมจํานวน ๘๗ คน (ชาย ๑๒ คน หญิง ๗๕ คน) จาก ๒๕ จังหวัด
๔๕ โรงเรียน จําแนกเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓๐ โรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๔ โรงเรียน สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ๑๐ โรงเรียน และสังกัดสํานักงาน
การอุดมศึกษา ๑ โรงเรียน คณะทํางานของสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทยและวิทยากร จํานวน ๑๘ คน
รวมผู เ ข า ร ว มโครงการอบรมครั้ งนี้ จํ า นวน ๑๐๕ คน ใชงบประมาณในการดํ าเนิ น งาน ๑๔๔,๒๔๗ บาท
(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองรอยสี่สิบเจ็ดบาทถวน)
วิทยากรในการอบรมประกอบดวยวิทยากรภายนอกจํานวน ๑ คน คือ ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ
อาจารยจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิยาลัย ฝายมัธยม คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
วิทยากรของสมาคมฯ ๖ คน
วิธีการอบรม “การสอนภาษาไทยออนไลน ในศตวรรษที่ ๒๑” เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ
มีเนื้อหาสาระประกอบดวย
๑. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยผานระบบออนไลน
๒. ทฤษฎีการเรียนรูการสรางความรูสาระสําคัญและหลักการ
๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูเชิงรุก (active learning)
สมาชิกผูเขาอบรมเรียนรูผานระบบอินเตอรเน็ต ใหความสนใจและมีความพรอมในการปฏิบัติ
เปนอยางดี ในการนี้ทางสมาคมฯไดแจงใหทุกคนนําเครื่องมือสื่อสารมาใชเพื่อการเรียนรูในการอบรมครั้งนี้ดวย
การอบรมครั้งนี้สมาคมฯไดรับความอนุเคราะหหนังสือและสื่อซีดีรอมจากนายกสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย
และหนวยงานตาง ๆ มอบใหผูเขาอบรมทุกคน และบางสวนใหเปนรางวัลสําหรับผูนําเสนอผลงานการสอน
ภาษาไทยออนไลน ซึ่งเปนผลงานการปฏิบัติระหวางการอบรม

๒
รายการเอกสาร หนังสือ และสื่อซีดีรอม
๑. เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร “การสอนภาษาไทยออนไลน ในศตวรรษที่ ๒๑”
๑.๑ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยผานระบบออนไลน
๑.๒ ทฤษฎีการเรียนรูการสรางความรูสาระสําคัญและหลักการ
๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเกิดการเรียนรูเชิงรุก (active learning)
๒. หนังสือจากสํานักงานราชบัณฑิตยสภา มอบใหผูเขาอบรมทุกคน
๒.๑ “ราชาศัพทที่ใชในโอกาสตาง ๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
๒.๒ “นานาสาระไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา” จัดพิมพเนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ
พุทธศักราช ๒๕๖๓
๓. สื่อซีดีรอมและหนังสือจากสถาบันภาษาไทยสําหรับมอบใหผูเขาอบรม เลือกรับคนละ ๑ รายการ
๓.๑ “ในดวงใจนิรันดร” (ซีดี ๒ แผน) เปนภาพยนตรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช นําเสนอเปนตอน ๆ
๓.๒ “โครงการเฉลิมพระเกียรติ”
๓.๓ “มหัศจรรยวรรณคดีไทย” โครงการเผยแพรการใชประโยชนหนังสือ ชุด “นามานุกรม
วรรณคดีไทย”
๓.๔ “เลารอง ทํานองสนุก” สื่อซีดีรอม ชุดนิทานวรรณคดีและวรรณกรรมไทย กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑, ๒, ๓ จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในแตละระดับชั้นประกอบดวยซีดี ๒ แผน สาระในการเลา/รอง ตางกันไปดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ “มารองมาเลนกัน” และ “ฝนตกแดดออก”
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ “นิทานอานใหม” และ “ยายกะตา”
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ “แมไกอยูในตะกรา”และ “กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว”
๓.๕ แพทยศาสตรสงเคราะห
๓.๖ หนังสือการตูนเรื่อง “วิถีธรรมตามรอยพอ” ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
รวมมือกับ สพฐ.
๓.๗ หนังสือประกอบการสอน
๔. หนังสือที่เปนรางวัลสําหรับครูผูรวมกิจกรรม จากสถาบันภาษาไทย
๔.๑ หนังสืออานเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖
๔.๒ แนวทางการจัดการเรียนรูหนังสืออานนอกเวลา สาระการเรียนรูภาษาไทย
๔.๓ คูมือการเรียนการสอนภาษาไทย คิดและเขียนเชิงสรางสรรค เรียงความ ยอความ และ
สรุปความ
๔.๔ คูมือการเรียนการสอนวรรณคดีไทย หนอเนื้อเชื้อไขในวรรณคดีไทย
๔.๕ บรรทัดฐานภาษาไทย เลม ๕

๓
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย
ไดจัดการประชุมใหญสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น โดยดําเนินการประชุมและรายงานผลการดําเนินงาน
ของสมาคมฯ พรอมทั้งรับรองบัญชีรับจายและบัญชีงบดุลของป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒, ป พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
และมีการเลือกตั้งนายกสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทยสมัยที่ ๑๐ ซึ่งสมาชิกผูเขารวมประชุมมีมติ
เลือกศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล เปนนายกสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทยสมัยที่ ๑๐
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดของการประชุมปรากฏในรายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓

๔
ขอมูลประกอบผลการอบรม
จํานวนผูเขาอบรม จําแนกตามจังหวัดและสังกัด
ที่

จังหวัด

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

กรุงเทพมหานคร
ขอนแกน
ชุมพร
ตรัง
นครสวรรค
นนทบุรี
นราธิวาส
ประจวบคีรีขันธ
ปราจีนบุรี
ปตตานี
พระนครศรีอยุธยา
พัทลุง
พิษณุโลก
เพชรบุรี
ยโสธร
รอยเอ็ด
ลําปาง
ศรีสะเกษ
สมุทรปราการ
สระบุรี
สุพรรณบุรี
สุรินทร
หนองบัวลําภู
อุดรธานี
อุบลราชธานี
รวม

จํานวน
โรงเรียน
๑๒ (๕+๗)
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๓
๓
๒
๑
๒
๑
๑
๑
๒
๔๕

จํานวนผูเขาอบรมสังกัด
สพม. สพป. สช. สกอ.
๗
๑๖
๑
๒
๑
๔
๒
๑
๕
๒
๒
๑
๒
๑
๑
๓
๑๐
๑
๗
๕
๒
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๔
๖๑
๔
๒๑
๑

รวมจํานวน
ผูเขาอบรม
๒๓
๑
๒
๑
๔
๒
๑
๗
๒
๑
๒
๑
๑
๓
๑๐
๑
๗
๕
๓
๑
๒
๑
๑
๑
๔
๘๗

๕
สรุปผลการประเมินความคิดเห็นหลังการอบรม
ผลการประเมินความคิดเห็นหลังการอบรมการสอนภาษาไทยออนไลนในศตวรรษที่ ๒๑ วันที่
๑๗ - ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร ผูเขาอบรม
ตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๕ คนคิดเปนรอยละ ๖๓.๒๑
ตอนที่ ๑ ความคิดเห็นตอการจัดอบรม
รายการ
๑. ความรูและประสบการณที่ไดรับจากการอบรม
๑.๑ ปาฐกถานํา : ความสําคัญของการสอนภาษาไทยออนไลน
ในศตวรรษที่ ๒๑
๑.๒ การบรรยายเรื่อง การสอนภาษาไทยออนไลน
ในศตวรรษที่ ๒๑
๑.๓ การออกแบบกิจกรรมการสอนภาษาไทยออนไลน
ในศตวรรษที่ ๒๑
๑.๔ การนําเสนอกิจกรรมการสอนภาษาไทยออนไลน
ในศตวรรษที่ ๒๑
รวม
๒. ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการโครงการอบรมของสมาคมฯ
๒.๑ การประชาสัมพันธการจัดโครงการอบรมมีความชัดเจน
๒.๒ การจัดเอกสารประกอบการอบรม มีความเหมาะสม
และเพียงพอ
๒.๓ สถานที่จัดอบรมและเครื่องอํานวยความสะดวกมีความพรอม
๒.๔ ระยะเวลาการจัดอบรม (2 วัน) มีความเหมาะสม
รวม
๓. ประโยชนที่ไดรับจากการอบรม
๔. ความคาดหวังในการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน
ในการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งสิ้น

คาเฉลี่ย

รอยละ
ความหมาย
คาเฉลี่ย

๔.๗๘

๙๕.๖๐

มากที่สุด

๔.๗๒

๙๔.๔๐

มากที่สุด

๔.๖๗

๙๓.๔๐

มากที่สุด

๔.๖๗

๙๓.๔๐

มากที่สุด

๔.๗๑

๙๔.๒๐

มากที่สุด

๔.๕๔
๔.๘๓

๙๐.๘๐
๙๖.๖๐

มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๘๐
๔.๗๔
๔.๗๓
๔.๗๒
๔.๘๕

๙๖.๐๐
๙๔.๘๐
๙๔.๖๐
๙๔.๔๐
๙๗.๐๐

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๔.๗๔

๙๔.๘๐

มากที่สุด

จากตาราง ผลการประเมินความคิดเห็นหลังการอบรมพบวา ระดับความคิดเห็นโดยภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = ๔.๗๔) และทุกรายการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเชนกัน
(คาเฉลี่ย = ๔.๕๔ ถึง ๔.๘๕) รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความคาดหวังในการนําความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชนในการจัดการเรียนการสอน (คาเฉลี่ย = ๔.๘๕) รองลงมาไดแก การจัดเอกสารประกอบการอบรม
มีความเหมาะสมและเพียงพอ (คาเฉลี่ย= ๔.๘๓) จากผลการประเมินแสดงใหเห็นวาครูมีทักษะและสามารถ
นําความรูจากการอบรมไปใชสอนภาษาไทยออนไลนไดอยางมั่นใจ

๖
ตอนที่ ๒ การรับทราบขาวสาร และขอสังเกต/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
๒.๑ การรับทราบขาวสารการอบรมของสมาชิก จากแหลงขอมูลตาง ๆ ตอไปนี้
๑) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คิดเปนรอยละ ๔๗.๕๔
๒) เว็บไซตของสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย คิดเปนรอยละ ๑๙.๖๗
๓) เพื่อนครู / บุคลากรในโรงเรียน คิดเปนรอยละ ๒๗.๘๗
๔) อื่น ๆ (หนังสือแจงจากสมาคมฯ,คําสั่งโครงการกิจกรรมของโรงเรียน) คิดเปนรอยละ ๔.๙๒
๒.๒ การรับทราบขอมูล เรื่องสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทยไดรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพภาษาไทย จากองคกรภายนอก
๑) สมาชิกทราบ คิดเปนรอยละ ๕๐.๙๑
๒) สมาชิกไมทราบ คิดเปนรอยละ ๔๓.๖๔
๓) สมาชิกไมแนใจ คิดเปนรอยละ ๕.๔๕
๒.๓ ขอสังเกตหรือขอเสนอแนะทั่วไปของสมาชิก แบงเปน ๒ ดาน ไดแก
ดานการบริหารจัดการของสมาคมฯ เรียงจากจํานวนมากไปนอย ดังนี้
๑) ขอเสนอใหสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมดังเชนกิจกรรมนี้ ทั้งใน
กรุงเทพฯ และขยายไปตามภูมิภาคตาง ๆ (สัญจรทั่วภูมิภาค) เพื่อเปดโอกาสใหครูภาษาไทยไดมีสวนรวม
อย างทั่ว ถึง และครูในโรงเรีย นที่มีงบประมาณนอยไดมีโอกาสเขารับ การอบรม รวมทั้งเปนการประหยัด
คาใชจายในการเดินทางเขากรุงเทพฯ (n = ๖)
๒) ขอใหมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาครูภาษาไทยเปนระยะอยางตอเนื่องในหัวขอที่สงเสริมความรู
และประสบการณครูภาษาไทย โดยจัดอบรมพัฒนาทุกป จัดปละหลาย ๆ ครั้ง (ปละ ๒-๓ ครั้ง) และจัดในวัน
เสาร-อาทิตย (n = ๕)
๓) ขอเสนอใหสมาคมฯ ผลักดันกิจกรรมใหเปนหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนา สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภารับรอง เพื่อใหครูสามารถใชนับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพตาม ว.๒๑/๒๕๖๐ ได (n = ๒)
๔) ถาจะมีการจัดในครั้งตอไปควรจัดอบรมใกล ๆ ใจกลางเมืองที่เดินทางมาสะดวก (n = ๑)
ดานเนื้อหาสาระ/วิธีการอบรม
๑) ขอเสนอใหจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรูใหกับครูภาษาไทยในอีกหลาย ๆ ดาน (n = ๒)
๒) ควรจัดหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยใชเทคนิคที่เด็กเขาใจงาย,
การทําสื่อการเรียนรูสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (n = ๒)
๓) หัวขอการอบรมครั้งนี้เปนหัวขอที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน (n = ๑)
๔) ขอชื่นชมวิทยากร เปนผูที่สามารถอธิบายและใชภาษาวิเคราะหผูฟงไดดี และขอเพิ่มเติมให
วิทยากรกระชับเวลาการทํากิจกรรม ไมควรยืดเยื้อหรือใชเวลาไปกับการรอคอยนานเกินไป ตองการใหผูเขา
อบรมทําอะไร ควรชี้แจงใหรูเปาหมายของการทํากิจกรรม อธิบายใหชัดกอนเพื่อใหรวบรัดกระชับ (n = ๑)
๕) ผูเขาอบรมบางคนเปนครูรุนเกา ไมเชี่ยวชาญเทคโนโลยี จึงขอใหวิทยากรสอนเทคนิคการใช
เครื่องมือใหชัดเจนและย้ําสําหรับผูอบรมที่ตามไมทัน (n = ๑)

๗

แบบสอบถามความคิดเห็น
โครงการอบรม เรื่องการสอนภาษาไทยออนไลนในศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง
ตอนที่ ๑ โปรดพิจารณารายการคําถามตอไปนี้ แลวทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่
ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดย
๕ หมายถึง มากที่สุด
๔ หมายถึง มาก
๓ หมายถึง ปานกลาง
๒ หมายถึง นอย
๑ หมายถึง นอยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
๕
๔
๓
๒
๑. ทานไดรับความรูและประสบการณจากการอบรม ในเรื่องตอไปนี้มากนอยเพียงใด
๑.๑ ปาฐกถานํา : ความสําคัญของการสอนภาษาไทย
ออนไลน ในศตวรรษที่ ๒๑
โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล
๑.๒ การบรรยายเรื่อง การสอนภาษาไทยออนไลน
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย ดร. เฉลิมลาภ ทองอาจ
๑.๓ การออกแบบกิจกรรมการสอนภาษาไทยออนไลน
ในศตวรรษที่ ๒๑
โดย ดร. เฉลิมลาภ ทองอาจ และคณะ
๑.๔ การนําเสนอกิจกรรมการสอนภาษาไทยออนไลน
ในศตวรรษที่ ๒๑
โดย ดร. เฉลิมลาภ ทองอาจ และคณะ
๒. ทานพึงพอใจตอการบริหารจัดการโครงการอบรมของสมาคมฯ มากนอยเพียงใด
๒.๑ การประชาสัมพันธการจัดโครงการอบรมมีความชัดเจน
๒.๒ การจัดเอกสารประกอบการอบรม มีความเหมาะสม
และเพียงพอ
๒.๓ สถานที่จัดอบรมและเครื่องอํานวยความสะดวก
มีความพรอม
๒.๔ ระยะเวลาการจัดอบรม (๒ วัน) มีความเหมาะสม
๓. ทานไดรับประโยชนจากการอบรมครั้งนี้มากนอยเพียงใด
๔. ทานคาดวาจะนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน
ในการจัดการเรียนการสอนไดมากนอยเพียงใด
ที่

รายการ

๑

๘
ตอนที่ ๒ โปรดเลือกตอบ และเขียนขอสังเกตหรือขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยใหเกิดคุณภาพตอไป
๒.๑ ทานรับทราบขาวสารการอบรมครั้งนี้จากแหลงใด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซตของสมาคมครูภาษาไทยแหงประเทศไทย
เพื่อนครู / บุคลากรในโรงเรียน
อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................
๒.๒ ทานทราบหรือไมวาสมาคมครูภาษาไทยฯ ไดรับความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพภาษาไทย จากองคกรภายนอก
ทราบ
ไมทราบ
ไมแนใจ
๒.๓ ขอเสนอแนะทั่วไป
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณในความรวมมือ
ฝายประเมินผลและสรุปรายงาน

๙

ภาพบรรยากาศการอบรม

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล
นายกสมาคมฯ ปาฐกถานํา เรื่อง ความสําคัญของการสอนภาษาไทยออนไลน
ในศตวรรษที่ ๒๑

อาจารย ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม
วิทยากรใหการอบรม

๑๐

บรรยากาศการอบรม

๑๑

ผูเขาอบรมนําเสนอผลงานการออกแบบการสอนภาษาไทยออนไลน

นายกสมาคมครูภาษาไทย
แหงประเทศไทย
ถายภาพรวมกับคณะกรรมการสมาคม
และกลาวปดการอบรม

๑๒

