5.6 ผลการสสารวจความคคิดเหห นและความพพ งพอใจ โครงการประชชุ มคณะกรรมการสสง
เสรคิ มสนนบสนชุ นงานวคิชาการโรงเรร ยน ระดน บกลชุ สมททองถคิส นทรส 7
1. วน ตถชุ ประสงคค
1.
2.

เพพพอพพฒนาศพ กยภาพของครรู ผรูผสอน กลลม
พ สาระการเรร ยนรรูผ ศลศ ปะใหผมร
ประสศทธศภาพมากยศงพ ขขผน
เพพพอใหผครรู ผรูส
ผ อนกลลม
พ สาระการเรร ยนรรูผ ศลศ ปะ ไดม
ผ รแนวทางในการพพฒนาการ
ผ ผ นฐาน
ข ษาขพนพพ
จพดการเรร ยนรรูผ อยาพ งเตต็มศพ กยภาพตามหลพกสรู ตรแกนกลางการศก
พลทธศพ กราช 2551

2. เปทาหมาย
ดทานปรคิ มาณ
- อบรมเชศงปฏศบพตศการพพฒนาศพ กยภาพครรู ผรูผสอนกลลม
พ สาระการเรร ยนรรูผ ศลศ ปะ ใน
ข ษาทผองถศพนทรพ 7 เขาผ รพวมกศจกรรม จาจ นวน 100 คน
กลลม
พ การศก
ดทานคชุ ณภาพ
ข ษาทอ
- ครรู ผรูส
ผ อนในกลลม
พ สาระการเรร ยนรรูผ ศลศ ปะ ในกลลม
พ การศก
ผ งถศพนทรพ 7 มรความ
ผ ผ นฐาน 2551
ข ษาตามหลพกสรู ตรการศก
ข ษาขพนพพ
เขาผ ใจถขงเปผาหมายการจพดการศก
ข ษาทผองถศพนทรพ 7 ไดผมร
- ครรู ผรูผสอนกลลม
พ สาระการเรร ยนรรูผ ศลศ ปะ ในกลลม
พ การศก
โอกาสพบปะแลกเปลรพยนความคศดเหต็น และประสบการณณรพวมกพน ตลอดจน
แนวคศดและทพกษะเทคนศ คการสอนดผานศลศ ปะ เพพพอนจาไปใชผปรพบปรล งพพฒนาการ
จพดการเรร ยนการสอนใหผมรความกผาวหนผาตอ
พ ไป
3. งบประมาณดสาเนคิ นการ/ระยะเวลาดสาเนคิ นการ/สถานทรส ดาส เนคิ นการ
บาท

งบประมาณดสาเนคิ นการ

จาจ นวน 130,000 บาท จาพ ยจรศ ง 129,941

ระยะเวลาดสาเนคิ นการ
สถานทรส ดาส เนคิ นการ

ผ พ วพนทรพ 9 – 10 มศถลนายน พ.ศ.๒๕๕ 9
ตพงแต
ณ ศรูนยกณ ารเรร ยนรรูผ วพฒนธรรมอพนดามพน

4. ผลผลคิ ต
จพดอบรมเชศงปฏศบพตศการพพฒนาศพ กยภาพครรู ผรูผสอนกลลม
พ สาระการเรร ยนรรูผ ศลศ ปะ จาจ นวน
ข ษา จาจ นวน 21 โรงเรร ยน ไดแ
80 คน จากสถานศก
ผ กพ
1. โรงเรร ยนเทศบาล 1 ตลาดเกาพ
2. โรงเรร ยนเทศบาล 2
(คลองจศหลาด)
3. โรงเรร ยนเทศบาล 3 ทาพ แดง
4. โรงเรร ยนเทศบาล
4 มหาราช
5. โรงเรร ยนบาผ นชอพ งพลร
6. โรงเรร ยนเทศบาลตาจ บล
เขาพนม

7. โรงเรร ยนเทศบาลอาพ วลขกใตผ
คลองทอพ มใตผ
9. โรงเรร ยนองคก
ณ ารบรศ หารสวพ นจพงหวพดกระบรพ
11.โรงเรร ยนบาผ นกระบรพนผอย
แมพ
13.โรงเรร ยนเทศบาล 1 (สพ งขวศทย)ณ
(วพดกะพพง)
15.โรงเรร ยนเทศบาล 3 (บาผ นนาตาลวพ ง)
4 (วพดมพชฌศมภรูมศ)
17.โรงเรร ยนเทศบาล 5 (วพดควนขพน)
6 (วพดตพนตยาภศรม)
19.โรงเรร ยนเทศบาล 7 (วพดประสศทธศชพย)
บาผ นคลองภาษร
21.โรงเรร ยนเทศบาลวพดตรพงคภรูมศพลทธาวาส

8. โรงเรร ยนเทศบาล
10.โรงเรร ยนบาผ นไสไทย
12.โรงเรร ยนอนล บาลบางเทาพ
14.โรงเรร ยนเทศบาล 2
16.โรงเรร ยนเทศบาล
18.โรงเรร ยนเทศบาล
20.โรงเรร ยนเทศบาล

5. ผลการสสารวจความคคิดเหห นและความพพ งพอใจ
สว
ส นทรส ๑ ขทอมมู ลทน ส วไปของผมูท ตอบแบบสสารวจโครงการประชชุ มคณะกรรมการสงส เสรคิ ม
สนนบสนชุ นงานวคิชาการโรงเรร ยน
ระดน บกลชุ สมททองถคิส นทรส 7
ตารางทรส ๑ ขทอมมู ลทน ส วไปของผมูท ตอบแบบสสารวจ
ผมูท ตอบแบบสสารวจ
จสานวน (คน)
รทอยละ

ขทอมมู ลทน ส วไป
๑. เพศ
ชาย
หญศง
รวม
๒. อายชุ
อายลตาพ จ กวาพ 25 ปร
อายลระหวาพ ง 25 – 30
อายลระหวาพ ง 31 – 40
อายลระหวาพ ง 41 – 50
อายลระหวาพ ง 51 – 60
รวม
๓. การศพกษา
ระดพบปรศ ญญาตรร
ระดพบปรศ ญญาโท
รวม
๔. สถานภาพ
พนพกงานครรู
รวม

ปร
ปร
ปร
ปร

14
26

35
65

40

๑๐๐

4
4
21
8
3

10
10
52.50
20
7.50

40

๑๐๐

30
10

75
25

40

๑๐๐

40

100

40

๑๐๐

จากตารางทรส ๑ พบวาพ ผรูต
ผ อบแบบสอบถามสวพ นใหญเพ ปต็ นเพศหญศง จาจ นวน 26 คน คศดเปต็ นรผอย
ข ษา
ละ 65 อายลระหวาพ ง 31 – 40 ปร จาจ นวน 21 คน คศดเปต็ นรผอยละ 52.50 ระดพบการศก
ปรศญญาตรร จาจ นวน 30 คน คศดเปต็ นรผอยละ 75 และเปต็ นพนพกงานครรู จาจ นวน 40 คน คศดเปต็ น
รผอยละ 100

สว
ส นทรส ๒ ขทอมมู ลความคคิดเหห นและความพพ งพอใจโครงการประชชุ มคณะกรรมการสงส เสรคิ ม
สนนบสนชุ นงานวคิชาการโรงเรร ยน ระดน บกลชุ สมททองถคิส นทรส 7
ตารางทรส 2 ประเดห นคสาถามความคคิดเหห นและความพพ งพอใจ

รายการ

ระดน บความคคิดเหห น/ระดน บความพพ ง
พอใจ
มาก มาก ปาน นทอย นทอย
ทรส สชุด
กลาง
ทรส สชุด
(%) (%) (%) (%) (%)

๑. ทาพ นมรความรรูผ ความเขาผ ใจตอ
พ เนพผ อหาการอบรม
กสอน รพบการอบรม เพรยงใด

10

25

๒. ทาพ นมรความรรูผ ความเขาผ ใจตอ
พ เนพผ อหาการอบรม
หลน ง การอบรม เพรยงใด

40

๓. ทาพ นไดผรพบความรรูผ ความเขาผ ใจ เกรพยวกพบการจพด
กศจกรรมแนวคศด กลวศธร การจพดการเรร ยนการสอน
ทพศนศลศ ปณ เพรยงใด
๔. ทาพ นมรความพขงพอใจตอ
พ เนพผ อหาการบรรยาย
ความรรูผ เกรพยวกพบการจพดกศจกรรมการสรผางกระบวนการ
เรร ยนรรูผ ศลศ ปะ เพรยงใด

47.
50

17.5
0

-

52.
7.50
50

-

-

20

70

-

-

30

62.
7.50
50

-

-

10

5. ทาพ นไดผรพบความรรูผ ความเขาผ ใจเกรพยวกพบการจพด
กศจกรรมหลพกสรู ตรจศตรกรรม ประตศมากรรม ภาพ
พศมพณ เพรยงใด

12.5
0

85

2.50

-

-

6. ทาพ นคศดวาพ วศทยากรมรความรรูผ และสามารถถาพ ยทอด
เนพผ อหาใหผ
เกศดความเขาผ ใจเปต็ นอยาพ งดร เพรยง
ใด

42.5
0

55

2.50

-

-

7. ทาพ นคศดวาพ วศทยากรใชเผ ทคนศ คการบรรยายและสพพอ
ประกอบ
การนจาเสนอไดผเหมาะสมกพบเนพผ อหา
และเวลา เพรยงใด

32.5 62.
0
50

5

-

-

57.
7.50
50

-

-

5

-

8. ทาพ นสามารถนจาความรรูผ และเทคนศ คการสอนดาผ น
ศลศ ปะไปประยลกตใณ ชใผ นการเรร ยนการสอน เพรยงใด

35

9. ทาพ นมรความพขงพอใจตอ
พ การประสานงานอาจ นวย
ความสะดวกของเจาผ หนผาทรพ เพรยงใด

42.5
0

50

2.50

10. ทาพ นมรความพขงพอใจตอ
พ สถานทรพในการจพดการ
ประชลม เพรยงใด

50

40

7.50 2.50

-

11.ทาพ นมรความพขงพอใจตอ
พ การบรศ การอาหารและ
เครพพ องดพพม เพรยงใด

47.5
0

50

2.50

-

50

45

2.50 2.50

12.ความพขงพอใจในภาพรวม

-

-

ระดน บความคคิดเหห นและความพพ งพอใจ
ครรู สวพ นใหญม
พ รความเหต็นวาพ มรความรรูผ ความเขาผ ใจตอ
พ เนพผ อหาการอบรม กสอน รพบการ
อบรม ในระดพบปานกลาง
คศดเปต็ นรผอยละ 47.50
2. ครรูสวนใหญ
มพ ค
ร วามเหต็นวาพ มรความรรูผ ความเขาผ ใจตอพ เนพผอหาการอบรม หลน งการอบรม ใน
พ
ระดพบมาก คศดเปต็นรอผ ยละ 52.50
3. ครรู สว
พ นใหญม
พ รความเหต็นวาพ ไดผรพบความรรูผ ความเขาผ ใจ เกรพยวกพบการจพดกศจกรรมแนวคศด
กลวศธร การจพดการเรร ยนการสอนทพศนศลศ ปณ ในระดพบมาก คศดเปต็ นรผอยละ 70
4. ครรู สว
พ นใหญม
พ รความพขงพอใจตอ
พ เนพผ อหาการบรรยายความรรูผ เกรพยวกพบการจพดกศจกรรม
การสรผางกระบวนการเรร ยนรรูผ ศลศ ปะ ในระดพบมาก คศดเปต็ นรผอยละ 62.50
5. ครรู สวพ นใหญม
พ รความเหต็นวาพ ไดผรพบความรรูผ ความเขาผ ใจเกรพยวกพบการจพดกศจกรรมหลพกสรู ตร
จศตรกรรม ประตศมากรรม ภาพพศมพณ ในระดพบมาก คศดเปต็นรอผ ยละ 85
6. ครรู สว
พ นใหญม
พ รความเหต็นวาพ วศทยากรมรความรรูผ และสามารถถาพ ยทอดเนพผ อหาใหผเกศดความ
เขาผ ใจเปต็ นอยาพ งดร ในระดพบมาก คศดเปต็ นรผอยละ 55
7. ครรู สว
ร วามเหต็นวาพ วศทยากรใชผเทคนศ คการบรรยายและสพพอประกอบการนจาเสนอ
พ นใหญมพ ค
ไดผเหมาะสมกพบเนพผ อหา
และเวลา ในระดพบมาก คศดเปต็ นรผอยละ 62.50
8. ครรู สว
พ นใหญม
พ รความเหต็นวาพ สามารถนจาความรรูผ และเทคนศ คการสอนดาผ นศลศ ปะไป
ประยลกตใณ ชผในการเรร ยนการสอน
ในระดพบมาก คศดเปต็ นรผอยละ 57.50
9. ครรู สวพ นใหญมพ ค
ร วามพขงพอใจตอพ การประสานงานอาจ นวยความสะดวกของเจาผ หนผาทรพ ใน
ระดพบมาก คศดเปต็ นรผอยละ 50
1.

ครรูสวพ นใหญมพ รความพขงพอใจตอ
พ สถานทรพในการจพดการประชลม ในระดพบมากทรพสลด คศด
เปต็ นรผอยละ 50
11. ครรู สว
พ นใหญม
พ รความพขงพอใจตอ
พ การบรศ การอาหารและเครพพ องดพพม ในระดพบมาก คศดเปต็น
รอผ ยละ 50
12. ครรู สว
พ นใหญม
พ รความพขงพอใจในภาพรวมของการจพดโครงการประชลมคณะกรรมการสงพ
เสรศ มสนพบสนล นงานวศชาการโรงเรร ยน ระดพบกลลม
พ ทผองถศพนทรพ 7 ในระดพบมากทรพสลด คศด
เปต็ นรผอยละ 50
10.

ขทอเสนอแนะออส น ๆ
1. อยากใหผทางเทศบาลเมพองกระบรพจพดอบรมอยาพ งตอ
พ เนพพ องทลกปร
2. ชอบมาก เหต็นดวผ ยเพราะศลศ ปะเปต็ นวศชาทรพทาจ ใหผเดต็กมรสมาธศในการเรร ยน ผอพ นคลาย มร
ความคศดสรผางสรรคณ
ควรมรการจพดอบรมอยาพ งตอ
พ เนพพ องและตลอดไป
3. ควรจพดอบรมอยาพ งตอ
พ เนพพ องจะดรมาก เปศ ดโอกาสใหผครรู ไดผแสดงผลงานศลศ ปะของ
ตนเอง เพพพอความมพนใจในการเรร ยนการสอน
4. ควรจพดกศจกรรมแบบนรผ บอพ ย ๆ เพพพอไดต
ผ อ
พ ยอดเทคนศ ควศธรการทาจ งานศลศ ปณและมร
กระบวนการทาจ งานใหผกพบนพกเรร ยน
5. ระยะเวลาในการอบรมควรจะเพศพมเปต็ น 3 วพน
6. ควรเนผนเนพผ อหาเกรพยวกพบเทคนศ คงานวาด งานปพผน งานพศมพณ และควรเนผนการปฏศบพตศใหผ
มากกวาพ ทฤษฎร
7. อยากใหผมรการอบรมครรู ศลศ ปะระดพบมพธยม
8. อยากใหผสอนประตศมากรรมการปพผน
9. ควรมรการจพดอบรมดาผ นศลศ ปะสาจ หรพบครรู ปฐมวพยในปร ตอ
พ ไป หรพ ออบรมเกรพยวกพบการทาจ
สพพอของเดต็ก
10. ควรจะมรการออกนอกสถานทรพ เชน
พ ไปชมประตศมากรรมเมพองกระบรพ
11. อลปกรณณทพรใชผในการลงมพอปฏศบพตศเกรพยวกพบศลศ ปะควรมรมากกวาพ นรผ อยาพ งอพพนอยรูใพ นภาพ
รวมทรพดร
12. การประสานงานในการมาอบรมควรแจงผ ลวพ งหนผาหลายวพน
13. สถานทรพจพดอบรมควรอยรูท
พ พรเดรยวกพบทรพพพก หากไมอพ ยรูท
พ พรเดรยวกพนกต็ควรมรบรศ การรถรพบสงพ อาจ นวยความสะดวก
เพราะผรูเผ ขาผ รพบการอบรมทรพมาจากตาพ งจพงหวพดเดศนทางไมพ
สะดวก

