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เสียงสะท้อนจากครูเมื่อท่านไปนิเทศ
สรุปความพึงพอใจต่อการนิเทศการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
๑.สถานะภาพทั่วไป
๑.๑ เพศ ชาย ๔๗ (๒๘%) หญิง ๑๑๘(๗๒%) รวม ๑๖๕ คน
๑.๒ อายุ ๒๐-๓๐ ปี ๖๔(๓๕%) ๓๑-๔๐ ปี ๕๘(๓๑%) ๔๑-๕๐ ปี ๓๗(๒๐%) ๕๑ ปี ขึ้นไป ๒๖(๑๔%)
รวม ๑๘๕ คน
๑.๓ การศึกษา ปริญญาตรี ๑๔๕(๗๙%) สูงกว่าปริญญาตรี ๓๙(๒๑%) รวม ๑๘๔ คน
๑.๔ วิทยฐานะ ไม่มี ๑๐๐(๕๔%) ชานาญการ ๔๒(๒๓%) ชานาญการพิเศษ ๔๓(๒๓%) รวม ๑๘๕ คน
๒. ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนาไปใช้
๒.๑ การถ่ายทอดความรู้ของผู้นิเทศมีความชัดเจน เฉลี่ยระดับ ๔ (มาก)
๒.๒ ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาของผู้นิเทศ เฉลี่ยระดับ ๕ (มากที่สุด)
๒.๓ การเชื่อมโยงเนื้อหาในการนิเทศ เฉลี่ยระดับ ๔ (มาก)
๒.๔ มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการนิเทศ เฉลี่ยระดับ ๔ (มาก)
๒.๕ การตอบข้อซักถามในการนิเทศ เฉลี่ยระดับ ๕ (มากที่สุด)
๒.๖ สถานที่สาหรับการนิเทศมีความเหมาะสม เฉลี่ยระดับ ๓ (ปานกลาง)
๒.๗ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เฉลี่ยระดับ ๔ (มาก)
๒.๘ ระยะเวลาในการนิเทศมีความเหมาะสม เฉลี่ยระดับ ๔ (มาก)
๒.๙ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการนิเทศ เฉลี่ยระดับ ๒ (น้อย)
๒.๑๐ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการนิเทศ เฉลี่ยระดับ ๔ (มาก)
๒.๑๑ สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เฉลี่ยระดับ ๓ (ปานกลาง)
๒.๑๒ สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ เฉลี่ยระดับ ๓ (ปานกลาง)
๓.๑ ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการนิเทศ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Classstart ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้
จะนาความรู้ที่ได้ไปทาสื่อการเรียนการสอน
การค้นคว้าหาข้อมูลสื่อการเรียนการสอนได้ง่ายและตรงประเด็นและกว้างขวางได้มากยิ่งขึ้น
นาไปใช้จัดการเรียนการสอน การจัดห้องเรียนออนไลน์ สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรูผ้ ่านอินเตอร์เน็ตได้
สื่อการเรียนรู้
การใช้อินเทอร์เน็ต
การสมัครสมาชิกclassstart
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มีชั้นเรียนออนไลน์
ทาให้สืบค้นข้อมูลมาใช้เป็นสื่อการสอน
สร้างบทเรียนออนไลน์ลดการสื้นเปลืองทรัพยากร
ทราบแหล่งหาข้อมูลมาผลิตสื่อที่น่าสนใจ
ได้รับความรู่เรื่องสื่อมากขึ้น
ความรู้เรื่องการทาข้อสอบจาก google
ความรู้เรื่องการทา class start ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ได้ประโยชน์มากค่ะ
ได้รับรู้web sites ใหม่ๆในการนาเสนอ และนาไปใช้สอนนักเรียนได้ต่อไป
ได้ความรู้เพิ่มขึ้น สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
ได้รู้จักเว็บไซต์ต่างๆในการจัดการเรียนการสอน และการหาความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การ
สร้างรูปแบบการสอนที่ให้สะดวกและง่าย สามารถนาไปใช้ได้จริง
นาความรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอน ได้เรียนรู้วิธีการจัดทาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ในหลากหลายรูปแบบ
การค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนกาสอน
ได้รับประโยชน์และได้แหล่งในการทาค้นหาสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน นาไปจัดกิจกรรมการการ
สอน
มีความรู้เกี่ยวกับgoogleมากขึ้น ได้ความรู้ใหม่ๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ classstart ซึ่งเป็นความรู้ใหม่
สามารถนาความรู้ไปสร้างชั้นเรียนออนไลน์ได้ แหล่งสื่อ การสร้างสื่อ
ได้ความรู้มากขึ้นในเรื่องการใช้ Internet
สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ มากค่ะ เข้าใจกระบวนการ การค้นคว้าสื่อต่าง ๆ เพื่อประกอบการ
สอน และการจัดชั้นเรียนออนไลน์
ความสามารถในการใช้ google ได้ความรู้จากการอบรมมากขึ้น
ได้รับข้อมูลการสร้างแหล่งการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อครูผู้สอน
ได้รับความรู้เป็นอย่างดี คิดว่าสามารถนาไปปฏิบัติได้ สามารถนาความรู้ไปปรับใช้กับการจัดการเรียน
การสอนได้
รู้วิธีการต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูลมากขึ้น ใช้อินเตอร์เน็ตในการจัดการชั้นเรียนได้พอสมควร
ได้ผู้ร่วมสอนในรายวิชาสังคมศึก ม3 นาไปใช้กับการสอน
ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูล นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง
เป็นนวัตกรรมใหม่น่าสนใจ good ideal
ได้ทราบการสืบค้นความรู้จากอินเตอร์เน็ตจากที่ไม่เคยเข้าถึงข้อมูลมาก่อน ดีมากๆ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้รับทราบข้อมูล และได้ฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ นาไปพัฒนาการเรียนการสอน
การสร้างห้องเรียนจากเว็บไซต์ http://www.classstart.org/
การใช้งาน www.google.co.th
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ได้รับความรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพ
กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
นาไปใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริง
การสร้างเว็บเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ประโยชน์จากการใช้ google นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สามารถประดิษฐ์สื่อการสอนแบบออนไลน์ได้ดีมาก
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ต ได้ความรู้ใหม่ในเรื่องการทาบทเรียนออนไลน์ สามารถ
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนได้เร็วมากขึ้น
ได้เรียนรู้ class start เพื่ออานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
การสืบค้นข้อมูลที่แอดวานซ์เพิ่มขึ้น
การใช้สื่อมิเดียให้เป็นประโยชน์เหมาะสมกับงานที่ต้องการ
ได้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนมากขึ้น
นาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการสอนได้
สามารถนาไปใช้สอนได้และช่วยติดตามงานของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
ได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้น สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
ได้รับความรู้เรื่องห้องเรียนออนไลน์ดีมาก
ได้ความรู้เกี่ยวกับสร้างชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน์
ได้ความรู้ จากการนิเทศ
ได้ความรู้เพิ่มเติมในการค้นหาสื่อ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้อินเตอร์เน็ตช่วยในการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนง่ายต่อการเรียนรู้มากขึ้น
ได้ทราบการสร้างห้องเรียนออนไลน์ เข้าใจและสามารถนาไปใช้จริงได้คะ นาไปใช้ในการเรียนการสอน
ออนไลน์อย่างดี
ได้ความรู้มากขึ้น สามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนได้มากขึ้น
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น จากที่ไม่เคยรู้มาก่อน เกี่ยวการจัดทาสื่อการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต
ได้รู้จักการใช้สื่อที่หลากหลาย มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
ได้รับความรู้ที่สามรถนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
ได้รู้ว่าใน Google ยังมีอะไรอีกมากมายที่น่าสนใจ
ได้รู้ถึงวิธีการสร้างห้องเรียนออนไลน์
ได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้ เป็นความรู้ที่เรามองข้าม แต่น่าศึกษาเพิ่มเติมมาก การสร้างข้อสอบออนไลน์จาก
google
มีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นข้อมูล การศึกษาและนาสื่อการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเพิ่มขึ้น
นาความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน
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สามารถนาความรู้มาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้
นาความรู้จากการรับการนิเทศไปปรับปรุงการจัดการสอนให้มีประสิทธิภาพ
รู้ระบบการจัดการชั้นเรียนใน classstart การสร้างบทเรียนออนไลน์
ได้รับความรู้จากการอบรมเพิ่มมากขึ้น
เข้าใจการใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น
สมัครจีเมล์ได้
สามารถสร้างข้อสอบออนไลน์ได้
สามารถนาไปจัดทาสื่อการสอนได้
ได้รับความรู้ความเข้าใจในการสืบค้นข้อมูลในเรื่องการนาข้อมูลต่างๆมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
ได้รับความรู้ และเป็นประโยชน์มาก การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี หลักการทาห้องเรียบนออนไลน์
ได้เข้ารับการนิเทศการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 อาจารย์
ถ่ายทอดได้ดีมากคิดว่าสามารถนาไปใช้ได้ แต่คงต้องขอคาแนะนาจากท่านอาจารย์เพิ่มเติม
ได้รับความรู้ที่สามารถนาไปใช้ในห้องเรียนได้จริง ได้ประโยชน์มาก นาไปใช้ประโยชน์ได้มากครับ จะ
นาไปใช้จริง จะนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดกระบวนการเรียนการสอนต่อไป ดีมากค่ะ
dddddddd
โปรแกรมใช้งานง่ายดีคร๊าบ
เกิดแนวทางในการใช้อินเทอร์เน็ต และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อไอซีที การค้นหาสื่อ การใช้เว็บในการสร้างชั้นเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง
สามารถสร้าง e-learningได้
ได้รับความรู้ในเรื่อง 1. การใช้ google และการใช้gmail ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ และการใช้ฟังก์ชั่น
ต่างๆ ใน gmail
การใช้วิกิพีเดีย ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ
การใช้ facebook
การใช้ classstart มาก
การใช้สืออินเทอร์เน็ต
การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ classstart
สมัครสมาชิกclassstart ได้ความรู้และนาไปใช้ในการเรียนการสอน ด้านการผลิตสื่อ นาไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้ดี สามารถเพิ่มศักยภาพได้
ความรู้การสืบค้นข้อมูลและการสร้างชั้นเรียนออนไลน์
ได้ออกแบบวิธีการจัดทาห้องเรียนออนไลน์ เข้าใจและสามารถใช้งาน classstart.org
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นาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เป็นแนวทางที่ควรนาไปใช้ในการสอนให้ได้ดี
การใช้ประโยชน์ที่มากขึ้นจาก Facebook และ Google การใช้เว็บ Classstart ในการเรียนการสอน
ได้รับความรู้ใหม่ทุกครั้งที่ท่านอาจารย์แนะนาในสิ่งที่เราไม่ทราบว่าระบบคอมฯ ทางานได้มากกว่าที่เราคิด
ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากมาย จะนาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การนาวิธีการต่างๆไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
สามารถนาความรู้ไปใช้ในการจัดการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ได้รับความรู้ด้านการใช้สื่อ ICT
ได้รับความรู้และสามารถนาไปใช้ได้
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ดี ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น จะพยายามนาไปใช้
ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น ทราบวิธีการสอนโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอน รู้จักสื่อการสอนที่ดีมาก
สาหรับผู้เรียน สามารถสร้างห้องเรียนได้ ได้ความรู้เพิ่มเติมจากการอบรม เชิงลึกขึ้น
เป็นการนิเทศที่ได้รับความรู้ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับเอาไปใช้ได้จริง
ได้เรียนรู้การสืบค้นข้อมูล การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
๓.๒ ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการนิเทศในครั้งนี้ ได้แก่
ควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่อง computer และสถานที่ เพื่อเอื้อต่อการใช้ internet
ควรให้เวลาในการอบรมมากกว่านี้เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
เพิ่มความน่าสนใจของเนื้อหา ให้ความรู้ใหม่ๆ ที่นาไปใช้สอนดีคะ
ในขณะที่อบรม อยากทาข้อมูลจริงทุกอย่าง สามารถนาข้อมูลนั้นมาสอนได้จริง
เวลาจากัดเนื้อหามีมากและน่าสนใจ ถ้าอบรมสัก 2 วันจะดีมาก
เป็นการนิเทศที่ดีมาก ได้ความรู้เยอะมาก ดี อาจารย์สอนดี แต่สอนเร็ว
เป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์มาก
ควรใช้เวลามากกว่านี้
ควรบอกหัวข้อนิเทศล่วงหน้าเพื่อเตรียมอุปกรณ์
สถานที่ควรเอื้อให้เหมาะสมเสียเวลาช่วงเช้า
ผู้นิเทศมีความรู้ในหัวข้อที่นิเทศและสามารถถ่ายทอดได้ หากมีเอกสารประกอบจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการทบทวนความรู้ที่อบรมภายหลังจากการอบรบ
ควรใช้เวลามากกว่า 1 วัน ระยะเวลาในการอบรมควรมากกว่านี้ บางครั้งตามไม่ทัน ทาให้เกิดความ
ล่าช้าของผู้เข้ารับการอบรม และขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ครับ
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อยากให้มีเวลาอธิบายมากขึ้น เพราะยังไม่ค่อยเข้าใจ บางอย่างยังจาไม่ได้ค่ะ + go on
ผู้นิเทศมีความเป็นกันเอง ถ่ายทอดความรู้ได้ดี
ดีมากคะจะนาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เป็นกันเอง วิทยากรสามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้ชัดเจนมากค่ะ
เหมือนได้ความรู้ยังไม่หมด อยากเรียนรู้ให้ละเอียดมากกว่านี้
ระยะเวลาในการอบรมควรมากกว่านี้ เพราะเป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ ตามไม่ทัน ทาให้เกิดความสับสน
ไม่เชื่อมโยงตามขั้นตอน
ควรจัดอบรมอีก นิเทศได้ดีมาก เข้าใจดีมาก
ควรใช้เวลาอบรมมากกว่านี้
ควรบอกหัวข้อนิเทศให้ชัดเจนล่วงหน้า เพื่อเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
ระบบอินเทอร์เน็ตบกพร่องทาให้เสียเวลาในการอบรม
น่าจะมีเอกสารประกอบการอบรม การลาดับขั้นตอนในการให้ความรู้ของวิทยากร
อยากให้มีการนิเทศ อย่างต่อเนื่อง
เวลาที่ใช้ในการอบรมน้อย วิทยาการจึงอธิบายวิธีการค่อนข้างเร็วจึงทาให้ตามไม่ทัน (เพราะอายุของผม
ใกล้เกษียณแล้วจึงเรียนรู้ได้ช้ามาก) ให้ความรู้แต่ละเรื่องควรจะถามก่อนว่าใครไม่เข้าใจ นักเรียนตามครูไม่ทัน
จึงไม่เข้าใจ
การจัดการเรียนออนไลน์ นั้นทาได้แค่เฉพาะในการเรียนคอมพิวเตอร์ เพราะฐานะการเงินและความ
พร้อมในด้านความเป็นอยู่ของนักเรียน นักเรียนบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตใช้ที่บ้าน
อธิบายช้าๆกว่านี้ ตามไม่ทัน ขอขอบคุณ ดิฉันได้รับความรู้ที่ดี และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
เวลาน้อย วิทยากรพูดเร็ว
วิทยากรให้ความรู้อย่างเป็นกันเอง ควรใช้เวลาการอบรมเพิ่มอีก 1 วัน เนื่องมีเนื้อหาและรายละเอียด
เยอะมากครับ
ระยะเวลาในการนิเทศมีน้อย การอบรม ต้องไปพร้อมๆกัน ไม่ควรเร็วเกินไป ได้รับความรู้เป็นอย่างดี
สามารถนาไปใช้ได้
เวลาอบรมน้อย และความไม่สะดวกเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
ระยะเวลาในการนิเทศมีความเหมาะสมมาก
ความรู้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้มาก
ควรมีเอกสารประกอบการอบรมและกาหนดการ หัวข้อที่จะอบรม
ได้รับความรู้เพื่อจะนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
ดีแล้วครับ
ควรเพิ่มเวลาให้มากกว่านี้เพราะวิทยากรให้ความรู้เร็วมากตามไม่ค่อยทัน
เสนอให้มีเอกสารประกอบการอบรมแต่ละโปรแกรม
วิทยากรพูดเร็ว ตามไม่ทัน
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เป็นกิจกรรมที่ดีมาก หากวิทยากรพูดช้าอีกนิด จะดีมาก
ระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป
อยากให้สอนช้ากว่านี้เล็กน้อยเพราะตามไม่ค่อยทัน แต่เนื้อหาสอนได้ดีมาก
เน็ตไม่แรงเลยคร๊าบ
ตามไม่ทันค่ะ เอกสารที่ใช้ในการอบรมควรชัดเจนให้มากกว่านี้
ระบบอินเทอร์เนตภายในโรงเรียน
บางครั้งอธิบายเร็วเกินไปฟังไม่ทัน น่าจะเจาะลึกเป็นเรื่องๆ เช่นการจัดทาสื่อ ทาข้อสอบออนไลน์
วิทยาก่อนมีความรู้ดีมาก เวลาที่ใช้ในการอบรม และการลงมือปฏิบัติกิจกรรมมากกว่านี้
วิทยากรนิเทศและตอบข้อซักถามได้ดี เป็นกันเองทาให้บรรยากาศการนิเทศอบอุ่น
น่าจะมีการอบรมเรื่องการผลิตสื่อในการเรียนการสอนจากเว็บไซต์ โดยการดาวโหลด
ให้ท่านวิทยากรพูดให้ช้ากว่านี้เพราะฟังไม่ทัน ควรมีเอกสารแจก เปิดโอกาสให้ซักถามมากๆ น่าจะมี
การพักเบรก ทานกาแฟ โดยเฉพาะช่วงบ่าย เพราะการนั่งติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่พักเบรก ทาให้เกิดการ
เมื่อยล้า ง่วงนอน ซึ่งจะทาให้การเรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
วิทยากรเร็วไปนิดหนึ่งรอบหน้าช้าๆๆ ลงหน่อยนะค่ะไม่ทันค่ะ
อยากให้มาอีกครับ
สถานที่ อุปกรณ์คอมฯ อาจไม่สะดวกตามที่เราต้องการ เนื่องจากอินเตอร์เน็ตช้าไปนิด
ดีคะ ดีมากค่ะ สอนเร็ว
การอบรมครั้งนี้..เป็นการอบรมที่สะดวกอย่างยิ่งเพราะวิทยากร..มาอบรมให้ถึง ร.ร. ดีมาก
วิทยากรมีความรู้ความสามารถ และตั้งใจถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มความสามารถ
ควร 2 วัน ควรมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งช่วยเดินดูการปฏิบัติตาม วิทยากรที่อธิบายอยู่หน้าชั้น
เป็นการนิเทศที่น่าสนใจมาก
การสอนเร็วไป ผู้เรียนตามไม่ทัน วิทยากรมาช้า ทาให้การอบรมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว บางขั้นตอนทาไม่ทัน
เวลาน้อยไปค่ะระยะเวลาในการจัดอบรม ควรใช้เวลา 3 วัน เพื่อการปฏิบัติจริง
อยากให้เวลาการอบรมมากกว่านี้ อินเตอร์เน็ตควรเร็วกว่านี้
ดี
จานวนผู้เข้ารับการอบรมน้อย ทาให้เข้าใจได้ดี กล้าพูด กล้าถาม และการที่วิทยากรมาใช้บริการ
โรงเรียน ทาให้ ร.ร. ตื่นตัวในการบริหารจัดการในเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต น่าจะมี link ภายนอก ความรู้
ที่วิทยากรนามานิเทศครั้งนี้ค่อนข้างเยอะ ทาให้ต้องพูดอย่างรวดเร็ว ผู้เข้ารับการอบรมตามเนื้อหาไม่ทัน อยาก
ให้จัดลาดับการพูดให้เป็นระบบมากกว่านี้ ควรอบรมสัก2วัน ควรแจ้งผู้เข้ารับการอบรมให้ชัดเจนว่าเตรียม
อะไรบ้างในการรับการอบรม ระบบอินเตอร์เน็ต และสื่ออุปกรณ์
ดีค่ะ อยากให้จัดอบรมให้ครูทั้งโรงเรียน
เวลาในการนิเทศน้อย
เวลาน้อยไป
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๓.๓ หัวข้อที่ท่านอยากให้นิเทศในครั้งต่อไป ได้แก่
การสมัครเป็นสมาชิกต่าง ๆ ในเว็บที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไทย
ศึกษาเพิ่มเติม อะไรก็ได้ นวัตกรรม
การทาวิจัย 5 บท
สนใจทุกหัวข้อที่จะนาไปพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
การใช้ Google ต่อ
อยากให้มีการจัดอบรมลักษณะนี้อีก
การสร้างเว็ปเพจ การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ สร้างข้อสอบ หรือบทเรียนจริงๆ คนละ หน่วย ให้เสร็จ
ในการอบรม
การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน การสอนออนไลน์
อยากให้มีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกค่ะ
การผลิตสื่อAnimation การใช้สื่อออนไลน์
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
ควรทบทวนเรื่องเดิมให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
การสร้างสื่อการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยี
การทาห้องเรียนออนไลน์คร๊าบ
อยากให้มีเวลาในการซ้อมปฏิบัติให้มากกว่านี้ เนื่องจากเวลาจากัดทาให้การเรียนการสอนตามไม่ค่อย
จะทัน ต้องหาความชานาญอีกระยะหนึ่ง
การสร้างสื่อการสอน การทาสื่อแอนนิเมชั่นหรือสื่อการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ การทาบทเรียน การ
สร้างสื่อ มัลติมีเดียในห้องเรียน
ขอเรื่องเดิมอีกครั้ง
การสร้างบล็อกหรือเว็บไซต์ของตนเอง การผลิตสื่อที่ทันสมัยมากๆกว่านี้ การนามาใช้จริงใน
โรงเรียน การใช้เว็บ และอีกมากมายครับ มีแต่ความรู้และประโยชน์ทั้งนั้นครับ เยี่ยมครับ
การทาสื่อใหม่ ๆ ช้า ๆ การสร้างเว็บเพจ หรือ blog การเรียนรู้สาหรับครู การสร้างชั้นเรียนออนไลน์
การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยละเอียดการสร้างเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน
Cai การวิจัยในชั้นเรียน การทาสื่อการสอน การเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ รูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลาย
การเขียนเว็บไซต์
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย การสร้างเวบเพจ และการทาข้อสอบออนไลน์
การเขียนโปรแกรม repeats
การใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอน ขั้นสูง
การสร้างห้องเรียนหลายๆแบบ การสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง
เรื่องเดิมครับ
การประเมินผล
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สื่อมัลติเมียเดีย
การสร้างสื่อการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนให้สนุกสนานในการเรียน
อยากให้จัดการอบรมเกี่ยวกับการใช้งานvB การหาข้อมูลที่ยากกว่านี้
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
การสร้างเว็บไซต์สาหรับการจัดระบบการเรียนการสอนของครูผู้สอนประจาวิชา
การทาข้อสอบออนไลน์ การสอนผ่านกล่องวีดีโอ
อยากให้ท่าน ศน. ได้ให้ความอนุเคราะห์มาติดตามการสร้างสื่อของครูอย่างต่อเนื่อง
อยากให้มี
อยากให้สอนการนาข้อมูล ภาพวีดีโอ ลงยูทูป
การสร้างข้อสอบออนไลน์ การจัดทาสื่อการสอนให้มีความหลากหลายขึ้น การ ทาแบบทดสอบ แบบ
ต่างๆ การลิงค์ข้อมูล และมีเวลาฝึกมากๆ ก็น่าจะดีกว่านี้
หัวข้อเดิม บทเรียนออนไลน์ อบรมซ้าบ่อยๆ เพื่อให้เกิดความกล้าที่จะใช้และทางาน เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับครู
อยากให้วิทยากรเน้นเรื่องการทาเพาเวอร์พอยท์เป็นหลัก
การผลิตสื่อโดยใช้โปรแกรม เช่น ebook การจัดทาสื่อการสอน การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่
อยากให้อบรมเรื่องการทาข้อสอบออนไลน์ การวัดประเมินผล ตรวจข้อสอบ ตรวจการบ้าน ออนไลน์
การทาสื่อการเรียนการสอน
มีอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนพร้อมรับการนิเทศตลอดค่ะ
การนาไปใช้สาหรับกลุ่มสาระต่างๆ การผลิตสื่อ CAI โปรแกรมการตัดสินผลการเรียนรายภาค
การจัดทาสื่อ การทาข้อสอบ

