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 The purpose of this study was to evaluate a bachelor of education degree program 
in pre-school education under the corporation of educational personnel development of 
Local Administration Organization between Department of Local Administration and Suan 
Dusit Rajabhat University, the case study of Nakhonsawan Academic Center. The 
evaluation methodology of this study was CIPP model or Context, Input, Process, Product 
approach, developed by Stufflebeam. The six elements of the program evaluation were 
context, input, process, product, output, impact and sustainability. The total samples of 
1,107 information providers were composed of students, parents, administrators, lecturers, 
colleagues, academic coordinators and supervisors. The instruments of the study were an 
open-ended questionnaire, survey questionnaire and interview questionnaire. The statistics 
used in data analysis were percentages, arithmetic mean ( X ) and standard deviation 
(S.D.).  
 An evaluation of a bachelor of education degree program in pre–school education  
under The corporation of educational personnel development of local administration 
organization between department of local administration and suan dusit rajabhat university.  
All the six elements of the program evaluation are good enough to apply for producing  
prospective students  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2540 กําหนดใหการศึกษาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาคน สาระสําคัญคือ มุงเนนใหมีการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษาให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใหมีเอกภาพในเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
มีการกระจายอํานาจไปสู  เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
สงเสริมใหเอกชนรวมจัดการศึกษาใหมีความอิสระในการบริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลจากรัฐ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและภารกิจที่สําคัญย่ิงอยางหนึ่งในการจัดการศึกษา
เพ่ือทองถิ่น และชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาในสวนของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย บุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่ ผูดูแลเด็กเล็ก ครู จําเปนตองไดรับการพัฒนาเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะในดานการปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานโครงการ และมีความมั่นคงในวิชาชีพ 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีวัตถุประสงค เพ่ือมุงหวังใหเด็กเจริญเติบโตสมบูรณทั้ง
รางกายและจิต มีความสุข สนุกสนาน เพ่ือการพัฒนาการและเตรียมความพรอมทางรางกาย 
อารมณ สังคม สติปญญาและการเรียนรูในการทํางานดวยตนเอง มีความพรอมที่จะเขารับการศึกษา
ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (จีระพันธุ พูลพัฒน. 2549: 1-4) 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยจําเปนตองใหความสําคัญกับครูผูดูแลเด็กเล็ก ที่ตองศึกษา
หลักการของหลักสูตรใหเขาใจเพราะการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย จะตองยึด
หลักการอบรมเลี้ยงดู ควบคูกับการใหการศึกษาโดยตองคํานึงถึง ความสนใจและความตองการของ
เด็กทุกคน ทั้งเด็กปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และ เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคมสติปญญา รวมทั้งการสื่อสาร และการเรียนรูหรือเด็กที่มีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ
หรือบุคคลที่ไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือ ดอยโอกาส เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาทุกดานทั้ง 
ทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาและลักษณะนิสัย อยางสมดุล โดยการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย บูรณาการผานการเลนและกิจกรรมที่เปนประสบการณตรง ผานประสาทสัมผัสทั้งหา 
เหมาะสมกับวัย และความแตกตางระหวางบุคคลดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็ก
กับผูเลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู 
 การศึกษาเด็กปฐมวัย เปนไปเพ่ือใหเด็กแตละคนไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเองตามลําดับข้ัน 
ของการพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข เปนคนดี 
และคนเกงของสังคมสอดคลองกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ
ทางศาสนา สภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยความรวมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรเอกชน ฯลฯ 



2 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ที่จะสงผลตอการปฏิรูปการศึกษาของชาติ และดวยภารกิจที่สําคัญในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาทองถิ่นตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่ใหมหาวิทยาลัย
เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูหลังการเรียนรู
โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัยใหการบริการ
วิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครู 
และสงเสริมวิทยฐานะครูและหนาที่สําคัญย่ิงอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ ประสานความรวมมือ 
และชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรอ่ืนๆ
ทั้งในและตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงไดจัดทําโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นข้ึนเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 2549) โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือ  
 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาสําหรับบุคลากรทางการศึกษาของ
องคกรปกครอง สวนทองถิ่น  
 2.  การบริการวิชาการในการพัฒนาสังคมในสวนของทองถิ่น และชุมชนใหสังคมไทยเปน
สังคมแหงการเรียนรู 
 3.  สรางเครือขายในการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบในการสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการ  และวิชาชีพครูใหเปนตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 4.  ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการพัฒนาใหมี
วุฒิการศึกษาสูงข้ึน ไดรับใบประกอบวิชาชีพ และเปนแนวทางในการพัฒนาความรู ความสามารถ 
อันเปน ประโยชนตอการศึกษาของชาติ   
 การจัดการศึกษาตามโครงการฯมีหลักการสําคัญ คือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหไดรับใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
สวนที่ 5 การประกอบวิชาชีพควบคุม มาตรา 44 ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพควบคุม
ตองมีคุณสมบัติดังนี้  
 1.  มีอายุไมต่ํากวา ย่ีสิบปบริบูรณ  
 2.  มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา  
 3.  ผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเปนเวลาไม
นอยกวาหนึ่งป  
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงเริ่มผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา  
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการฯ ตั้งแตปการศึกษา 2549 (มิถุนายน 2549) สามารถ
รับนักศึกษาไดในปการศึกษาละ 2 รุน (รุนที่ 1 มิถุนายน/รุนที่ 2 พฤศจิกายน) จํานวนผูเรียนรุนละ 
4,500 คน ผูที่สําเร็จการศึกษาตามโครงการฯ จะไดรับวุฒิปริญญาตรีและใบประกอบวิชาชีพครูตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หลักสูตรตามโครงการฯ 
แบงออกเปน 3 กลุมตามสถานภาพวุฒิการศึกษาคือ(กลุม1) ผูจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือ ปวช. ระยะเวลาการศึกษา10 ภาคเรียน (กลุม 2) ผูจบการศึกษา ปวท.,ปวส.,ระดับ
ปริญญาตรีสาขาอ่ืนๆ และ ปกศ.สูง สาขาอ่ืนๆ ระยะเวลาการศึกษา 7 ภาคเรียน (กลุม 3) ผูจบ
การศึกษา อนุปริญญา การศึกษาปฐมวัย ระยะเวลาการเรียน 4 ภาคเรียนและ ปริญญาตรี สาขา
การศึกษาอ่ืนๆ ระยะเวลาเรียน 5 ภาคเรียน ซึ่งการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตองอาศัยปจจัยหลายประการที่สําคัญเปนอันดับ
ตนๆ คือ หลักสูตร ผูสอน เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การนิเทศ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 2549) 
 การดําเนินการโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่ง
กําลังอยูในระยะเริ่มตนเปนระยะที่ตองการพัฒนาใหมีความเขมแข็งและมีคุณภาพทางวิชาการ ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการรวมมือในการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระหวางกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : กรณีศึกษาศูนย นครสวรรค  
 
จุดมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือ
ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรณีศึกษา ศูนยการศึกษาจังหวัด นครสวรรค 
ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล ดานผลกระทบและดานความ
ย่ังยืน  
 
ความสําคัญของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้จะทําใหไดสารสนเทศที่จะเปนประโยชนตอผูบริหารและบุคลากรตาม
โครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตร และวิธีการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายของหลักสูตรตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตาม
โครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรุนที่ 1–4โดยใชรูปแบบการ
ประเมินแบบซิปป (CIPP) ของ สตัลเฟล บีม (Stufflebeam. 2003) โดยประเมิน ใน 6 องคประกอบ 
ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดาน-กระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ และดานความ
ย่ังยืน  
 แหลงขอมูล ประกอบดวย 
 1.  นักศึกษา ไดแก นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตาม
โครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในศูนยการศึกษา นครสวรรค   
ปการศึกษา 2551 จํานวน 469 คน  
 2.  บัณฑิตในหลักสูตร ไดแก ผูที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัยตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 61 คน  
 3.  อาจารยผูสอน ไดแก ผูที่ทําหนาที่ในการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จํานวน 15 คน  
 4. ผูประสานงาน ไดแก ผูที่ทําหนาที่ในการประสานงานตาม โครงการความรวมมือใน
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการดูแลนักศึกษา และดานตางๆ ตามโครงการ จํานวน 
3 คน  
 5. ผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ไดแก ผูปกครองของนักเรียนที่เรียนอยูในศูนยการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 25,971 คน  
 6.  ผูบังคับบัญชา ไดแก ผูบังคับบัญชาของนักศึกษาหรือบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
เขาทํางาน และปฏิบัติงานอยู จํานวน 523 คน ในการวิจัยสุมตัวอยางผูบังคับบัญชาจํานวน 226 คน  
 7.  เพ่ือนรวมงาน ไดแก ผูที่ปฏิบัติงานสอนในศูนยการศึกษาพัฒนาเด็กเล็กที่เดียวกับ
นักศึกษา และบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือ
ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจํานวน 831 คน ในการวิจัยสุมตัวอยางเพ่ือน
รวมงานจํานวน 220 คน  
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 8. อาจารยนิเทศการศึกษา ไดแก ผูที่ทําหนาที่ในการนิเทศการสอน นักศึกษาและบัณฑิต
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนยการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก ที่นักศึกษาปฏิบัติงาน จํานวน 3 คน  
 นิยามศัพทเฉพาะ   
 1. หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการ
ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวางกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 2. การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเพ่ือไดมาซึ่งสารสนเทศเพ่ือ
ใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย ตาม
โครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยใชวิธีการประเมินแบบซิปป 
(CIPP) ของ สตัลเฟล บีม (Stuffle beam. 2003) และประเมินใน 6 องคประกอบ ไดแก ดานบริบท 
ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล ดานผลกระทบ ดานความย่ังยืน  
 3. ดานบริบท หมายถึง สวนประกอบของหลักสูตรดานวัตถุประสงค ดานโครงสราง และ
ดานเนื้อหาหลักสูตร  
 4.  ดานปจจัยนําเขา หมายถึง ปจจัยที่ใชในการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย คุณสมบัติ
ผูเรียน คุณสมบัติผูสอน และทรัพยากรสนับสนุน 
  4.1  คุณสมบัติผูเรียน ไดแกคุณสมบัติของผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษา หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต  
  4.2  คุณสมบัติผูสอน ไดแกคุณลักษณะที่แสดงออกถึงลักษณะหรือความสามารถที่ครู 
พึงปฏิบัติตอผูเรียน ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอน ดานวิชาการ ดานวิชาชีพ และดานบุคลิกภาพ 
  4.3  ทรัพยากรสนับสนุน ไดแก ทรัพยากรที่สนับสนุนเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน 
ไดแก สถานที่ เครื่องมือที่ใช สื่อการสอน และอุปกรณสนับสนุนทางการศึกษา 
 5.  ดานกระบวนการ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
จําแนกเปน 
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  5.1  การบริหารหลักสูตร ไดแกกระบวนการบริหารงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
การใหบริการทางวิชาการแกผูเรียน ผูสอน การดูแลมาตรฐานการศึกษา การคัดเลือกนักศึกษา 
  5.2  การจัดการเรียนการสอน ในการศึกษาครั้งนี้ไดแก  
   5.2.1  กระบวนการจัดการเรียนการสอน ไดแกการจัดการเรียนการสอนของ
ผูสอนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งดานภาคปฏิบัติและดานทฤษฏี 
ไดแก การจัดเตรียมความพรอมผูเรียน การดําเนินการสอน และการวัดประเมินผล 
   5.2.2  การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไดแก การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน ไดแก กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมดานกีฬา กิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
   5.2.3  ปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน ไดแก พฤติกรรมของผูสอนที่มีตอการ
สื่อสารกับผูเรียน ที่แสดงออกโดยพฤติกรรมที่ใชคําพูดหรือไมใชคําพูด เชน กิริยาทาทาง การ
เคลื่อนไหว การแสดงออกทางสีหนาแววตา การใชน้ําเสียง ซึ่งสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมที่
แสดงออก ใน 5 ลักษณะ คือ การสงเสริมการเรียนรู  การเปนแบบอยาง การยอมรับการเปนบุคคล 
การดูแลเอ้ืออาทร การสนับสนุนประคับประคอง 
   5.2.4 ปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเพ่ือนรวมชั้น ไดแก พฤติกรรมของผูเรียน
และเพ่ือนรวมชั้นปฏิบัติตอกันดานการเรียน และดานสวนตัว ทั้งในและนอกหองเรียนเพ่ือใหเกิด
ความสัมพันธที่ดีตอกัน ไดแก การชวยเหลือพ่ึงพากัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน มีความ
หวงใย ใกลชิด สนิทสนมกัน การทํากิจกรรมตางๆ รวมกันในกลุมเพ่ือนดวยความรักความสามัคคี 
 6.  ดานประสิทธิผล หมายถึง คุณภาพของบัณฑิตซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จําแนกเปน 
  6.1 สมรรถนะเชิงวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย หมายถึง ความรูความสามารถ และ
บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   6.1.1 ดานความรูความสามารถ  ไดแก 
       -  ความรูเชิงทฤษฎีทางดานการศึกษาปฐมวัย ไดแก มีความรูดาน
จิตวิทยาสําหรับเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการ ดานการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล  
    -  ความรูเชิงกระบวนการทางดานการศึกษาปฐมวัย ไดแก ดานการวางแผนการ
จัดประสบการณในชั้นเรียน ดานการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนไดเหมาะสมเอ้ือตอการพัฒนาการใน
ทุกดาน  



7 
 
    -  ความรูที่เก่ียวของกับวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย ไดแก ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  
  6.2 ดานบุคลิกภาพ ไดแก ลักษณะนิสัยและรูปแบบของความคิด ความรูสึก และการ
ประพฤติปฏิบัติในการทํางาน  
  6.3  ดานมนุษยสัมพันธ ไดแก ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี ปรับตัวเขากับบุคคลทุกระดับ
ไดอยางเหมาะสม ยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของผูอ่ืน เขาใจความรูสึกและความ
ตองการของผูปกครอง  มีความสัมพันธที่ดีกับเด็ก ปฏิบัติตอเด็กทุกคนอยางเทาเทียมกัน และเปน
กันเองกับเด็กทุกคน มีศิลปะการพูด ใชคําพูดตอเด็ก เพ่ือนรวมงาน ผูปกครอง และบุคคลทั่วไปได
เหมาะสมกับเหตุการณ 
  6.4 ดานอุดมการณในวิชาชีพครู ไดแก รักและศรัทธาตออาชีพครู มีความสํานึกใน
หนาที่ความเปนครู ปฏิบัติงานในหนาที่อยางเต็มความสามารถ มีความภูมิใจในความเปนครู
การศึกษาปฐมวัย มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติหนาที่การสอน 
  6.5  ดานคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก ความมีเมตตา กรุณา ซื่อสัตย สุจริต มีความ
โอบออมอารี เอ้ือเฟอ เผื่อแผ มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหนาที่พลเมืองที่
ดี รักเด็กเอาใจใสดูแลเวลาเด็กเกิดปญหา 

   7.  ดานผลกระทบ  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม หลักการคิด กระบวนทัศน
ของผูเรียนที่เปนผลมาจากหลักสูตร โดยพิจารณาจาก เจตคติตอวิชาชีพครูและการนําขอความรูจาก
การเรียนในหลักสูตรไปใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษา  
  7.1  เจตคติตอวิชาชีพ หมายถึง ทาที ความรูสึกที่มีตออาชีพครู ในลักษณะความ
เก่ียวของ ผูกพัน ยินดี และเห็นประโยชนของอาชีพครูที่มีตอสังคม 
 8.  ดานความยั่งยืน หมายถึง พิจารณาจากระดับความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานและ
การพัฒนางานของผูศึกษาตามหลักสูตรของโครงการฯ 
 9.  นักศึกษา หมายถึง ผูที่กําลังศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุน 1- รุน 4 ในป
การศึกษา 2551   
 10.  บัณฑิต หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยตาม
โครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 11.  อาจารยผูสอน หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ในการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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  12.  ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูบังคับบัญชาของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
เขาทํางาน และปฏิบัติงานอยู ประกอบดวย 
   - นายกองคการบรหิารสวนตําบล 
   - ผูอํานวยการโรงเรียน 
   - บุคลากรทางการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล 
   - เจาอาวาส 
 13.  ผูประสานงาน หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ในการประสานงานตาม โครงการความรวมมือ
ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการดูแลนักศึกษา และดานตางๆ ตามโครงการ 
 14.  เพื่อนรวมงาน หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานสอนในศูนยการศึกษาพัฒนาเด็กเล็กที่
เดียวกับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือใน
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 15.  อาจารยนิเทศการศึกษา หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ในการนิเทศการสอน นักศึกษาใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนยการศึกษาพัฒนาเด็กเล็กที่นักศึกษาปฏิบัติงาน 
 16.  ศูนยการศึกษาศูนย นครสวรรค หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิตที่มีครอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุม จังหวัดชัยนาท 
จังหวัดนครสวรรค จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสิงหบุรี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP) ของ     
สตัลเฟล บีม (Stuffle beam. 2003) เปนแนวทางในการประเมินหลักสูตร เนื่องดวยรูปแบบการ
ประเมินมีความครบถวนและมีความลึกซึ้งในการประเมินในแตละกระบวนการ โดยการวิจัยในครั้งนี้ 
พิจารณาการประเมิน ใน 6 องคประกอบ ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดาน
ผลผลิต ดานผลกระทบ และ ดานความย่ังยืน 
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กรอบขอบเขตในการประเมิน 

วัตถุประสงคการประเมิน ประเด็นการประเมิน เครื่องมือ แหลงขอมูล 

1. บริบท   
context 

1. วัตถุประสงค 
2. โครงสราง 
3. เน้ือหาสาระ 

แบบสอบถาม - นักศึกษา   
- บัณฑิต    

2.ปจจัยนําเขา  
Input 

1. คุณสมบัตผิูเรียน 
 

แบบสอบถาม 
 

- นักศึกษา    
- บัณฑิต    
- ผูประสานงาน 
- ผูสอน       

แบบสํารวจ - นักศึกษา 
2. คุณสมบัติผูสอน 
 

แบบสอบถาม 
 

- นักศึกษา    
- บัณฑิต    
- ผูประสานงาน 
- ผูสอน       

แบบสํารวจ 
 

ผูสอน   

3. ทรัพยากรสนับสนุน แบบสอบถาม 
 

- นักศึกษา    
- บัณฑิต     
- ผูประสานงาน  
- ผูสอน       

9 
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วัตถุประสงคการประเมิน ประเด็นการประเมิน เครื่องมือ แหลงขอมูล 

3.กระบวนการ  
Process 

1.  การบริหารหลักสูตร  
2. กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน   

แบบสอบถาม - นักศึกษา     
- บัณฑิต      
- ผูสอน        
- ผูประสานงาน 

4.ประสิทธิผลของหลักสูตร Effectiveness - สมรรถนะเชิงวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย แบบสอบถาม 
 

- นักศึกษา  
- บัณฑิต 
- ผูบังคับบัญชา 
- เพ่ือนรวมงาน 
- ผูปกครอง 
- อาจารยนิเทศการศึกษา 

แบบสัมภาษณ - อาจารยนิเทศการศึกษา 
5.ผลกระทบของหลักสูตร Impact - เจตคติตอวิชาชีพคร ู

- นําความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใช
ในชีวิตประจําวันของบัณฑิตและนักศึกษา
ในโครงการ 

แบบสอบถาม 
 

- ผูบังคับบัญชา 
- เพ่ือนรวมงาน 
- อาจารยนิเทศการศึกษา 
- ผูปกครอง 

แบบสัมภาษณ - อาจารยนิเทศการศึกษา 
6.ความยั่งยืนของหลักสูตร  
Sustainability 

- ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานและ
การพัฒนางานของบัณฑิตและนักศึกษาใน
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 

- ผูบังคับบัญชา 
- เพ่ือนรวมงาน 
- อาจารยนิเทศการศึกษา 
- ผูปกครอง 

แบบสัมภาษณ - อาจารยนิเทศการศึกษา 10 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ผูวิจัยไดคนควา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของโดยแบงออกเปนหัวขอดังนี ้
 ตอนที่ 1  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการประเมินหลักสูตรและการประเมินผล 

         1.  ความหมายของหลักสูตร 
    2.  องคประกอบของหลักสูตร 
    3.  การประเมินหลักสูตร 
    4.  รูปแบบการประเมินหลักสูตร 

 ตอนที่ 2   แนวคิด ทฤษฎี การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
  ตอนที่ 3   โครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

 ตอนที่ 4   ขอมูลพ้ืนฐานศูนยจังหวัดนครสวรรค 
 ตอนที่ 5   งานวิจัยที่เก่ียวของกับการประเมินหลักสูตร 

ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 
ตอนท่ี 1  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรและการประเมินผล 
 1. ความหมายของหลักสูตร  
 นักการศึกษา ไดใหความหมายของหลักสูตรไวตางๆกัน ดังนี้ 
 ทาบา (จาก สวัสด์ิ ตอพล. 2536; อางอิงจาก Taba. 1962)  กลาววา หลักสูตร หมายถึง 
มวลประสบการณตางๆ ที่โรงเรียนและครูผูสอนจัดข้ึน เพ่ือใหนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ลักษณะที่ตั้งจุดมุงหมายไว 
 คารเตอร วี กูด (สวัสด์ิ ตอพล. 2536; อางอิงจาก Carter V. Good. 1973) กลาววา หลักสูตรมี 
3 นัยดวยกัน คือ  
 ความหมายที่ 1 หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชาที่จัดไวเปนระบบใหผูเรียนไดศึกษาเพ่ือใหชั้น
หรือรับประกาศนียบัตรในหมวดวิชาหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งตามความหมาย หลักสูตร หมายถึง 
เนื้อหาของรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
 ความหมายที่ 2 หลักสูตร คือ โปรแกรมการศึกษาที่ทางโรงเรียนกําหนดใหผูเรียนไดเรียน 
เพ่ือรับประกาศนียบัตรตางๆ ตามความหมายหลักสูตร หมายถึง โปรแกรมการศึกษาที่กําหนดเคา
โครงการเรียนซึ่งประกอบดวยรายวิชาตางๆ 
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 ความหมายที่ 3 หลักสูตร คือ กลุมวิชาหรือประสบการณที่กําหนดไวใหผูเรียนไดเรียน
ภายใตการแนะแนวของโรงเรียนตามความหมายหลักสูตรหมายถึง โปรแกรมการศึกษาที่
ประกอบดวย เคาโครงของเนื้อหาวิชาสวนหนึ่ง และการจดประสบการณอีกสวนหนึ่ง 
 โบแชมป (Beaucham. 1981: 206) กลาววา หลักสูตร คือ แผนงานที่อธิบายถึงขอบขาย 
และการจัดการเตรียมโปรแกรมการศึกษาในสถาบันการศึกษา ในแผนงานอาจประกอบดวย 
ขอความที่บอกถึงความตองการเปนหลัก ที่เปนแนวทางสําหรับวางแผนการสอน วัตถุประสงคของ
สถาบันการศึกษา โครงสราง เนื้อหาสาระและกระบวนการที่เก่ียวของคลอดจนการประเมินคุณคา 
ประสิทธิภาพของหลักสูตร และระบบหลักสูตร 
 อัจจิมา  สวัสดิชีวิน (2532: 9) กลาววา หลักสูตร คือ กิจกรรมประสบการณที่จัดข้ึนเพ่ือให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู และประเมินผลโดยผูสอนใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว 
 รัตนะ  บัวสนธ (2533: 14-18) กลาววา หลักสูตร คือ ขอบเขตขอกําหนดทั้งปวงเก่ียวกับ
การเรียนการสอนที่ไดรับการบันทึกเปนลายลักษณอักษรข้ึนอยางเปนทางการ 
 ภิญโญ สาธร (2523: 439) กลาววา หลักสูตร คือ บรรดาประสบการณตางๆ ที่สถานศึกษา
จัดข้ึนใหแกผูเรียนตามระดับชั้น ตามความตองการ ตามวัย ความสนใจ และความตองการทางสังคม 
รวมทั้งประสบการณที่จัดข้ึนภายในและภายนอกเวลาเรียน 
 ไพศาล หวังพานิช (2530: 176) กลาววา หลักสูตร มีความสําคัญอยางมากในการจัด
การศึกษาทุกระดับ เพราะทําหนาที่เปนตัวกําหนดโครงการหรือแผนปฏิบัติเปนแนวทางของการ
เรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนไปสูจุดมุงหวังของสังคมหรือชาติบานเมือง นอกจากนี้  
 สันต ธรรมบํารุง (2527: 9-10) ยังใหความสําคัญของหลักสูตร ดังนี้ 
 1)  หลักสูตร เปนแผนปฏิบัติงานหรือเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติงานของครู เพราะหลักสูตรจะ
กําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลไวเปน
แนวทาง  
 2)  หลักสูตร เปนขอกําหนดแผนการเรียนการสอน อันเปนสวนรวมของประเทศ เพ่ือ
นําไปสูความมุงหมายตามแผนการศึกษาชาติ  
 3) หลักสูตร เปนเอกสารทางราชการ เปนบัญญัติของรัฐบาลเพ่ือใหบุคคลที่ทําการ
เก่ียวของการศึกษาปฏิบัติตาน  
 4) หลักสูตร เปนเกณฑมาตรฐานการศึกษา เพ่ือควบคุมการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา
ระดับตางๆ และยังเปนเกณฑมาตรฐานอยางหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ของการศึกษาของรัฐใหแกสถานศึกษาดวย  
 5)  หลักสูตร เปนแผนการดําเนินงานของผูบริหารการศึกษาที่จะอํานวยความสะดวก และ
ควบคุมดูแลติดตามผลใหเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลดวย  
 6)  หลักสูตร จะกําหนดลักษณะและรูปรางของสังคมในอนาคตไดวาจะเปนไปในรูปใด  
 7)  หลักสูตร จะกําหนดแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็ก
ตามจุดมุงหมายของการศึกษา  
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 8)  หลักสูตร จะกําหนดแนวทางใหความรู ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติที่เปน
ประโยชนตอสังคม อันเปนการพัฒนากําลังซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่
ไดผล  
 9)  หลักสูตร จะเปนเครื่องบงชี้ถึงความเจริญของประเทศ เพราะการศึกษาเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาคน ประเทศใดจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ทันตอ
เหตุการณ และการเปลี่ยนแปลงยอมไดกําลังคนที่มีประสิทธิภาพสูง  
 รุงทิวา จักรกร (2527: 6-7)ไดเสนอลักษณะของหลักสูตรที่ดี ไวดังนี้ 
 1)  ตองสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศ หลักสูตรจะตอง
ใหประสบการณและการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถออกไปเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ
สังคมได โดยพัฒนาใหผูเรียนเกิดความคิด มีทักษะในการทํางาน สามารถแกปญหาได และ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางราบรื่น  
 2)  ตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง กิจกรรมของหลักสูตรตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของธรรมชาติ 
ความตองการ ความสนใจของผูเรียน  
 3)  จะตองตั้งอยูบนรากฐานของหลักการ 2 อยาง คือ ใชประโยชนไดและเปนจริง หลักสูตร
จึงควรรวมสิ่งตางๆ ที่จําเปนตอชีวิตประจําวัน  
 4)  หลักสูตรจะตองมีความยืดหยุน เพ่ือสามารถปรับใหเขากับความตองการตางๆ ได  
 5)  หลักสูตรที่ดีจะตองประกอบดวยกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค และประสบการณที่มี
ความหมาย  
 6)  หลักสูตรควรสงเสริมคานิยมในระบอบการปกครองของประเทศปลูกฝงประชาธิปไตย
ใหผูเรียนรูจักเคารพซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี การทํางานรวมกันกับบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน
สวนรวม  
 7)  หลักสูตรที่ดีตองชวยใหเด็กมีพัฒนาการในทุกดานทั้งกาย สติปญญา อารมณ และสังคม  
 8)  หลักสูตรที่ดีควรมีผูรวมทําหลายฝาย เชน นักพัฒนาหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญสาขาวิชา
ตางๆ นักการศึกษา นักจิตวิทยา นักบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศ ครู อาจารย ผูปกครอง นักเรียน 
ตลอดจนความคิดเห็นของประชาชนในวงวิชาชีพตางๆ ทั้งนี้เพ่ือใหหลักสูตรสนองความตองการของ
มวลชนอยางแทจริง  
 9)  หลักสูตรตองยืดหยุนไดไมตายตัว สามารถปรับใหเขากับสถานการณปจจุบันได  
 ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ ไดไดกลาววาความหมายของหลักสูตรที่มีผูไดกลาววาและใชกัน
มากมี 5 ประการ (ใชตัวยอวา “SOPEA” ซึ่งมาจากความหมายของหลักสูตรแตละลักษณะใน
ภาษาอังกฤษเพ่ืองายตอการจดจํา) ไดแก 
 1)  หลักสูตร คือ รายวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่เรียน (Curriculum as Subjects and Subject 
Matter) 
 2)  หลักสูตร คือ จุดหมายที่ผูเรียนพึงบรรลุ (Curriculum as Objectives) 
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 3)  หลักสูตร คือ แผนสําหรับจัดโอกาสการเรียนรูหรือประสบการณที่คาดหวังแกนักเรียน
(Curriculum as Plans) 
 4)  หลักสูตร คือ ประสบการณทั้งปวงของผูเรียนที่จัดโดยโรงเรียน (Curriculum as Learner’s 
Experiences) 
 5)  หลักสูตรคือกิจกรรมทางการศึกษาที่จัดใหกับผูเรียน(Curriculum as Educational 
Activities)  
 จากความหมายของหลักสูตร ดังกลาวสรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง เอกสารที่กําหนดข้ึน
อยาเปนทางการ เพ่ือใชเปนตัวกําหนดความครอบคลุมของเนือ้หาสาระที่จะกระทําการเรียนการสอน 
แกผูเรียนโดยผูสอนจะตองนําไปใชเปนตัวกําหนดในเนื้อหาที่จะสอน 
 
 2. องคประกอบของหลักสูตร 
 นักการศึกษา ไดกลาววาองคประกอบหลักสูตรไวหลายประการ ดังนี้ 
 ทาบา (Taba. 1962: 10) กลาววา องคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย 
 1) ความมุงหมายของหลักสูตร (Objectives) 
 2) การจัดเนื้อหาวิชา (Contents) 
 3) กิจกรรมการเรียนการสอน และการนําเสนอไปใช (Curriculum Implementtation) 
 4) การประเมินผลและการวัดผล (Evaluation) 
 ไทเลอร (สงัด อุทรานันท; อางอิงจาก Tyler Ral. 1950) กลาววา ในการจัดทําหลักสูตร มี
สิ่งที่ตองคํานึงถึง 4 ประการ ไดแก 
 1) จุดประสงคอยางไร 
 2) มีเนื้อหาสาระอะไรบาง 
 3) จะจัดเนื้อหาสาระและประสบการณอยางไร 
 4) จะทําการประเมินอยางไร 
 โบแชมป (Beaucham. 1975: 10) กลาววา หลักสูตรประกอบดวย  
 1) ระบบเนื้อหา  
 2) ระบบการสอน 
 3) ระบบการประเมินหลักสูตร 
 ธํารง บัวศรี (2532: 8) หลักสูตรมีองคประกอบ 6 ประการ คือ 
 1) จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 2) จุดประสงคของการเรียนการสอน 
 3) เนื้อหาสาระและประสบการณ 
 4) ยุทธศาสตรการเรียนการสอน 
 5) วัสดุ อุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน 
 6) การประเมินผล 



15 
 

                                                              

 สุมิตร คุณานุกร (2518: 8) ไดกําหนดองคประกอบหลักสูตร ไว 5 ประการ คือ 
 1) วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะวิชา 
 2) เนื้อหาและชั่วโมงสอนแตละวิชา 
 3) กระบวนการเรียนการสอน 
 4) โครงการประเมินผลตามหลักสูตร 
 5) การปรับปรุงหลักสูตร 
 กรมวิชาการ ไดกําหนดองคประกอบของหลักสูตรไว 8 ประการ คือ   
 1) จุดหมาย  
 2) หลักการ 
 3) โครงสราง 
 4) จุดประสงคการเรียนรูแตละวิชา 
 5) เนื้อหารายวิขา 
 6) สื่อการเรียน 
 7) วิธีสอน 
 8) การประเมินผล 
 สงัด อุทรานันท (2532: 189) กลาวถึงองคประกอบหลักสูตรวา หลักสูตรที่ดีควรจะได
กลาววาสิ่งตอไปนี ้
 1) เหตุผลและความจําเปนของหลักสูตร 
 2) จุดมุงหมายของหลักสูตรซึ่งควรที่จะมีทั้งจุดมุงหมายทั่วไป และ จุดมุงหมายเฉพาะ 
 3) เนื้อหาสาระและประสบการณ 
 4) การเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
 5) การเสนอแนะเก่ียวกับการใชสื่อการเรียนการสอน และแหลงวิชาการในชุมชน 
 6) การประเมินผล 
 จากความคิดเห็น พอสรุปไดวา จากองคประกอบหลักสูตรดังกลาว สรุปองคประกอบ
หลักสูตร 8 ประการ ดังนี ้
 1) ความมุงหมายหลักสูตร 
 2) โครงสรางของหลักสูตร 
 3) เนื้อหารายวิชา 
 4) สื่อการเรียนการสอน 
 5) กิจกรรมการเรียนการสอน 
 6) คุณภาพผูสอน 
 7) การวัดประเมินผลการเรียน 
 8) คุณภาพผูเรียน  
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 3. การประเมินผลหลักสูตร 
 การประเมิน หมายถึง การศึกษาถึงขอดี คุณคา หรือความสําคัญ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยาง
เปนระบบ เปาประสงคที่สําคัญของการประเมินดานสุขภาพโดยทั่วไปก็คือ เพ่ือทราบผลลัพธและ
ผลกระทบของโครงการที่มีตอภาวะสุขภาพของประชาชน เพ่ือทราบความกาวหนาของโครงการ 
ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการ และเพ่ือทราบทรัพยากรที่โครงการใชไปทั้งนี้ ก็เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน หรือเพ่ือทําใหสามารถตัดสินใจที่จะดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งกับโครงการไดดีย่ิงข้ึน การประเมินจึงนับไดวาเปนเครื่องมือที่สําคัญชิ้นหนึ่งของ
การเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพ 
 ทาบา (Taba. 1962: 312) กลาววา การประเมินเปนกระบวนการตัดสินใจและตัดสิน
คุณคาในการบรรลุของจุดมุงหมายทางการศึกษา  
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2524: 3) กลาววา การประเมิน คือ การตัดสินคุณคาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือเปนกระบวนการสําหรับตัดสินคุณคาของโครงการทั้งดานผลิตผล กระบวนการ จุดมุงหมายของ
โครงการที่ออกแบบเพ่ือนําไปปฏิบัติใหบรรลุจุดมุงหมาย 
 นิศา ชูโต (ผะอบ พวงนอย. 2540; อางอิงจาก. 2527) กลาววา การประเมิน คือการใช
กระบวนการ วิทยาศาสตรเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่เปนจริง และเชื่อถือไดเก่ียวกับโครงการ เพ่ือให
ตัดสินใจไดวาโครงการดังกลาวดีหรือไมดี อยางไร หรือเปนการคนหาผลของกิจกรรมที่กําหนดไว 
วาประสบผลสําเร็จตรงตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม 
 ครอนบาค (Cronbach. n.d.) กลาววา การประเมิน คือ กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล
เพ่ือใชขอมูลเหลานั้นตัดสินใจ เก่ียวกับโครงการนั้นๆ 
 สคริฟเวน (Scriven. n.d.) กลาววา การประเมิน คือ การตรวจสอบคุณคาของโครงการ ซึ่ง
การประเมิน จะตองอาศัยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่
กําหนดไว 
 สเต็ก (Stake. n.d.) กลาววา การประเมิน คือ  การบรรยายและตัดสินโครงการโดยการ
พิจารณาถึงความสัมพันธ และความสอดคลองของขอมูลเก่ียวกับปจจัยเบ้ืองตน กระบวนการ และ
ผลที่ไดรับจากโครงการ 
 โพรวาส (Provus. n.d.) กลาววา การประเมิน คือ กระบวนการที่เก่ียวของกับการพิจารณา
ความสอดคลองของสิ่งที่เกิดข้ึนกับมาตรฐานของโครงการที่กําหนดไว 
 อัลคิน (Alkin. n.d.) กลาววา การประเมิน คือ กระบวนการศึกษาคนควาหาความจริงโดย
อาศัยขอมูลที่เหมาะสม และการวิเคราะหขอมูล เพ่ือการสรุปรายงานใหผูมีอํานาจ หรือผูบริหาร
ตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสม 
 สตัฟเฟล บีม (Stuffle beam. n.d.) กลาววา การประเมิน คือ กระบวนการของการพัฒนาการ
ไดมาตลอดจนการเตรียมขอมูลหรือขอสนเทศที่เปนประโยชนเพ่ือใชในการตัดสินใจ และแสวงหา
ทางเลือกที่เหมาะสม 
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 ประชุม รอดประเสริฐ (2539: 73) กลาววา การประเมิน คือ การตรวจสอบวัตถุประสงค
ของโครงการวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม และบรรลุถึงเปาหมายนั้นดวยดีมากนอย
เพียงใด 
 คารเตอร กูด (Carter V. Good. n.d.) กลาววา การประเมินหลักสูตร คือ การประเมินผล
ของกิจกรรมภายในของการสอนที่เนนเฉพาะ จุดประสงคของการตัดสินใจในความถูกตองของ
จุดมุงหมายความสัมพันธ และความตอเนื่องของเนื้อหาและความสัมฤทธิ์ ของวัตถุประสงคเฉพาะซึ่ง 
นําไปสูการตัดสินใจในการวางแผน การจัดโครงการ การตอเนื่อง และการหมุนเวียนของกิจกรรม
ตางๆ ที่จัดใหมีข้ึน 
 เดวิส (Davis. 1978: 49) กลาววา การประเมินหลักสูตร คือ กระบวนการที่จะอธิบายและ
จัดกระทําขอมูล เพ่ือใชเปนประโยชนในการตัดสนใจเก่ียวกับหลักสูตร 
 สงัด อุทรานันท (2532: 353) กลาววา การประเมินหลักสูตร คือ การตรวจสอบคุณภาพ
ของหลักสูตรซึ่งสามารถดําเนินการได 3 ระยะ คือ ประเมินหลังจากไดสรางหลักสูตรแลวประเมิน
ขณะที่กําลังอยูในระหวางการใชหลักสูตร และ ประเมินหลังจากใชหลักสูตรแลว 
 วิชัย วงษใหญ (2533: 280) กลาววา การประเมินหลักสูตร คือ กระบวนการ เปรียบเทียบ
ระหวางผลการใชหลักสูตรที่วัดไดกับวัตถุประสงคของหลักสูตรวาการปฏิบัติจริงนั้นไดผลใกลเคียง
กับวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม 
 ทิศนา แขมมณ ี(2535: 234) กลาววา การประเมินหลักสูตร คือ จุดมุงหมายในการประเมิน
เพ่ือหาคุณคาของหลักสูตรเพ่ือตัดสินความถูกตองในการวางเคาโครงและรูปแบบของ หลักสูตร การ
บริหารงานดานวิชาการดานหลักสูตร และเพ่ือตัดสินผลผลิตที่ได 
 โชติ เพชรชื่น (2536: 570) กลาววา การประเมินหลักสูตร คือ การพิจารณาคุณคาความ
เหมาะสมของสิ่งที่ปรากฏในเอกสารที่เขียนข้ึนมา การพิจารณาความสอดคลองกันระหวางองคประกอบ
ในระบบของการทํา งานดานการศึกษา และการพิจารณาถึงความเหมาะสมของศาสตรแขนงตางๆ 
ที่นํามาจัดหรือบรรจุไวเปนขอกําหนดสํา หรับการจัดการศึกษา 
 ดังกลาวพอสรุปไดวา การประเมินหลักสูตร เปนกระบวนการที่ดําเนินการเพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน เพ่ือนําขอมูลที่ไดจาการตรวจสอบนําไปพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให
หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเปนกระบวนการที่ควรกระทําการอยางตอเนื่อง 
 
 4. รูปแบบการประเมิน 
 สมบูรณ ชิตพงศ และคนอ่ืนๆ (2543: 43) ไดกลาววา รูปแบบการประเมิน (Evaluation 
Models) มีความหลากหลายในเรื่องลักษณะ บางรูปแบบอาจเปนเพียงความคิด (Ideal) เก่ียวกับ
ยุทธวิธีในการประเมิน บางรูปเปนเพียงโครงราง (Outline) รูปแบบการประเมินมีไมนอยกวา 50 รูปแบบ
เพราะมีการพัฒนาเรื่อยๆ เนื่องจากรูปแบบการประเมินในอดีตไมเหมาะสมตอการนําไปใชในสภาพ
ปจจุบันที่เกิดข้ึนจริงในบริบท (Contexts) แวดลอม สิ่งประเมินมีความหลากหลายไปดวย คานิยม
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และวัฒนธรรมรวมทั้งการมีผลประโยชนที่เก่ียวของกับสิ่งที่ถูกประเมิน ดังนั้นจึงมีการปรับปรุง 
ดัดแปลง ผสมผสานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของสิ่งที่ถูกประเมินหรือเปาหมายการประเมิน 
จากรูปแบบการประเมินที่เกิดข้ึนมากมาย ทําใหมีการจัดกลุมรูปแบบการประเมินใหเปนหมวดหมู 
Worthen ,Sanders,Fitzatrick (1997) ไดจัดออกเปน 6 กลุมสําคัญ คือ  
 1.  กลุมยึดวัตถุประสงคเปนหลัก (Objectives – Oriented Approach) เปนรูปแบบ
การประเมินที่มุงเนนการระบุเปาหมาย (goals) และวัตถุประสงค และดําเนินการคนหาวาเปาหมาย
และวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวบรรลุหรือไม รูปแบบการประเมินแบบยึดวัตถุประสงคเปนหลักเปน
รูปแบบประเมินแบบด้ังเดิม (Traditional Evaluation model) ซึ่งในปจจุบันมีการนําไปใชในการ
ประเมิน เชน รูปแบบ Tyler, Hammond, Cronbach 
 รูปแบบการประเมินของ  Tyler 
 การประเมินในลักษณะนี้มีสวนสําคัญ 2 ประการ คือ 
 1)  การประเมินจะตองวัดพฤติกรรมของนักเรียน เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปน
จุดมุงหมายของการศึกษาที่ตองการใหนักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู 
 2)  การประเมินจําเปนตองประเมินมากกวาหนึ่งครั้ง เพ่ือจะดูถึงความเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เกิดข้ึน ดังนั้นจึงจําเปนตองทําการประเมิน ตั้งแตระยะเริ่มแรกและประเมินอีกครั้งหนึ่ง
ในระยะหลังเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 จุดมุงหมายของการประเมินในการประเมินมีจุดมุงหมายวา 
 1)  เพ่ือตัดสินวาเปาหมายของการศึกษาที่ได กําหนดไวในรูปของจุดมุงหมายเชิง
พฤติกรรมนั้นประสบความสําเร็จหรือไม สวนใดที่ประสบความสําเร็จก็เก็บไวใช สวนใดที่ไมประสบ
ความสําเร็จก็ทําการปรับปรุงแกไขหรือตัดทิ้ง 
 2)  เพ่ือประเมินความกาวหนาทางการศึกษา ในอันที่จะชวยใหเขาใจปญหาและความ
ตองการทางการศึกษาได และเพ่ือใชขอมูลนั้นเปนแนวทางในการที่จะปรับปรุงนโยบายทางการ
ศึกษาที่คนสวนใหญเห็นดวยได 
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ภาพประกอบ 1  แผนภูมิแสดงกระบวนการประเมินหลักสูตรของ  Tyler 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาหมาย 
 

จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
 

เนื้อหาหรือประสบการณ 
การเรียนรู 

วิธีสอน  วิธีเรียน 
 

ประเมินหลักสูตร 
 

If  x2  › x1 

 

หยุด 
 

นําไปใชตอไป 

 
คงไวหรือปรับปรุง 

 

สอบหลัง 
(x2) 

สอบกอน 
(x1) 

N Y 



20 
 

                                                              

รูปแบบการประเมินของ Malcolm Provus 
 จุดมุงหมายของการประเมินก็เพ่ือพิจารณาขอมูลความไมสอดคลองนําไปสูการตัดสินใจใน              
3  ลักษณะ คือ การปรับปรุงโครงการ หรือดําเนินการตอไปหรือยกเลิกโครงการ ดังนั้น การประเมิน
โครงการรูปแบบนี้จึงเปนกระบวนการที่เก่ียวกับ 
 1)  การพิจารณายอมรับมาตรฐานของโครงการ 
 2) การพิจารณาความไมสอดคลองที่เกิดข้ึนระหวางสวนตางๆ  ของโครงการกับมาตรฐาน
ที่กําหนด 
 3)  ใชขอมูลความไมสอดคลองที่เกิดข้ึนพิจารณาจุดออนของโครงการ 
 รูปแบบการประเมินของ Cronbach   
 1)  การศึกษากระบวนการ (Process studies) 
 การศึกษากระบวนการมีจุดมุงหมายในการศึกษาเหตุการณตางๆ  ที่เกิดข้ึนในระหวางการ
เรียนการสอน  ซึ่งจะมีประโยชนในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอน
วิธีดําเนินการโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเหตุการณที่เกิดข้ึนในหองเรียน เชนการสัมภาษณ
นักเรียนหรือใหนักเรียนบันทึกกิจกรรมในข้ันเรียนเรื่องเก่ียวกับวิธีการสอนของครู หัวขอที่เรียนใน
ข้ันเหมาะสมหรือไมเปนตน สวนนี้เปนการประเมินผลความกาวหนาของหลักสูตร ซึ่งเกิดข้ึนใน
ขณะที่การใชหลักสูตรกําลังดําเนินอยู 
 2) การวัดเจตคติ (Attitude measures) 
 เจตคติเปนผลที่ออกมาสวนหนึ่งที่เห็นไดชัดเจนในหมูนักพัฒนาหลักสูตรเพราะเจตคติ
ไมไดเปนแตเพียงความพอใจ หรือไมพอใจเทานั้นแตยังหมายถึงความตั้งใจ หรือความเชื่อดวย
ดังนั้นเจตคติจึงเปนสวนสําคัญที่เก่ียวของกับผลการศึกษา เชน ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทําใหเกิดเจตคติดานตางๆ ข้ึนในตัวนักเรียน และจะสงผลไปยังวิชาที่เรียนดวยถาหากนักเรียน
มีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียนก็จะทําใหเกิดความสนใจอยากจะเรียนวิชานั้นเปนตน  การวัดเจตคติมี
หลายวิธีการ เชน การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม เปนตน แตการใชแบบสอบถามมักจะถูก
วิจารณวาขอมูลมักจะลําเอียง (bias) และถาหากผูตอบมีจุดมุงหมายใดจุดมุงหมายหนึ่งเปนการ
เฉพาะหรือมีผลประโยชนเก่ียวของดวยแลวก็จะย่ิงเพ่ิมความลําเอียงมากย่ิงข้ึน แตอยางไรก็ตาม
อาจจะขจัดปญหานี้ไดโดยการพิจารณาตีความหมายผลเฉลี่ยของกลุมที่ตอบแทนที่จะพิจารณา
คําตอบของแตละบุคคล 
 3) การวัดความสามารถทั่วไป  (Proficiency measures) 
 การวัดความสามารถมีวิธีการและเทคนิคการวัดหลายวิธี โดยเฉพาะอยางย่ิงการใช
แบบทดสอบมาตรฐานสําหรับวัด ซึ่งนับวามีประโยชนมากในการปรับปรุงหลังสูตร แตควรจัดคําถาม
สําหรับสอบในแตละกลุมใหแตกตางกัน ซึ่งจะทําใหไดขอมูลกวางขวางข้ึน สวนแบบสอบแบบความ
เรียงหรือปลายเปดก็อาจนํามาใชวัดความสามารถบางอยางไดการวัดความสามารถนี้ Cronbach ให
ความสําคัญตอคะแนนของแตละขอมากกวาคะแนนรวมทั้งนี้เพราะคําถามแตละขอถามในเนื้อหาที่
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ตางกัน และการวัดนี้สามารถวัดไดตลอดเวลาเชน อาจวัดแตละบทเรียน เปนตน และการวัดแตละ
บทเรียนก็สามารถวัดไดหลายลักษณะหลายรายการ การวัดความสามารถควรวัดทุกๆ ดานที่คิดวามี 
ไมควรจํากัดเฉพาะภายในขอบเขตของวัตถุประสงคของหลักสูตรเทานั้น แตอาจจะวัดสิ่งอ่ืนที่อยู
นอกเหนือหลักสูตรไดถาหากเราตองการ การใชแบบสอบวัดความสามารถนี้ขอควรระวัง คือการ
ตอบคําถามของนักเรียนแตละครั้ง ควรเปนการนําความรูความเขาใจในรายวิชานั้นมาตอบจริงๆ 
ไมใชเปนการตอบโดยอาศัยการทราบแนวขอสอบมากอน และนอกจากนี้ การเลือกแบบทดสอบมา
ใชวัดจะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับระดับของนักเรียนและสิ่งที่จะวัดดวย 
 4) การศึกษาติดตามผล  (Follow – up studies) 
 การศึกษาติดตามผลเปนวิธีการที่จะทําไดก็ตอเมื่อนักเรียนไดเรียนจบหลักสูตรไปแลวและ
ตองใชเวลาในการติดตามและรอคอยผลผลที่ไดจากการศึกษาแบบนี้มีประโยชนตอการปรับปรุง
หลักสูตรหรือรายวิชาที่เรียนไดนอย เพราะมักจะไมทันการและไมทราบวาหลักสูตรหรือรายวิชานั้นๆ 
ควรไดรับการปรับปรุงดานใดโดยเฉพาะบาง เพราะการศึกษาติดตามผลเปนการประเมินผลโดย
สวนรวมของหลักสูตร แตก็จะมีประโยชนในการวางหลักสูตรใหมเพราะอาจจะใชวิธีการเรียนแบบ
หลักสูตรเดิมหรือจํากัดรายวิชานั้นๆ ถึงแมวา Cronbach จะไมเห็นดวยกับวิธีการศึกษาโดย
เปรียบเทียบกลุมตัวอยางจากการศึกษารายวิชาหนึ่งรายวิชาใดโดยเฉพาะหรือกลุมตัวอยางใน
โครงการกับกลุมตัวอยางอ่ืนที่มีพ้ืนฐานคลายคลึงกัน แลวศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนระหวางสอง
กลุมนี้วาแตกตางกันหรือไมในความกาวหนาทางวิชาชีพหรือทางความกาวหนาทางการศึกษาใน
ระยะยาว 
 2. กลุมเนนการตัดสินใจในการจัดการ (Management– Oriented Approach) เปน
รูปแบบการประเมินที่คํานึงถึงการระบุและการดําเนินการอยางเปนระบบเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลหรือ
สารสนเทศที่จําเปนสําหรับการตัดสินใจเชิงจัดการ(Managerial decision making) รูปแบบการ
ประเมินที่ไดรับความนิยมในกลุมนี้ รูปแบบ CIPP โดย สตัฟเฟลบีม (Daniel L.Stufflebeam) และ
Alkin 
  1)  Context-Input-Process-Product (CIPP) โดยสตัฟเฟลบีม (Daniel L.Stufflebeam. 
1985) ซึ่งไดอธิบายความหมายของการประเมินแบบ CIPP วา หมายถึง กระบวนการจําแนก
รวบรวมและเสนอขอมูลตางๆ เก่ียวกับคุณคาและประโยชนของความมุงหมาย การออกแบบหรือ
การวางแผนงานดําเนินงานและแผนงานโครงการใดโครงการหนึ่งเพ่ือเปนแนวในการตัดสินใจของ
ผูรับผิดชอบ เพ่ือสรางความเขาใจแกผูเก่ียวของกับโครงการนั้น สตัฟเฟลบีม ไดกําหนดประเด็นการ
ประเมินออกเปน  
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   (1)  การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C)     
   เปนการประเมินกอนการดําเนินการโครงการ เพ่ือพิจารณาหลักการและเหตุผล 
ความจําเปนที่ตองดําเนินโครงการ ประเด็นปญหา และความเหมาะสมของเปาหมายโครงการ เชน 
โครงการอาหารเสริมแกเด็กวัยกอนเรียน เราจะตองวัดสวนสูง และชั่งน้ําหนัก ตลอดจน ดู หิด เหา 
กลากเกลื้อน ของเด็กกอน 
           (2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I)          
    เปนการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ ความเหมาะสม 
และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ เชน งบประมาณ บุคลากร วัสดุ
อุปกรณเวลา ฯลฯ รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน 
               (3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)       
    เปนการประเมินเพ่ือหาขอบกพรองของการดําเนินโครงการ ที่จะใชเปนขอมูล
ในการพัฒนา แกไข ปรับปรุง ใหการดําเนินการชวงตอไปมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเปนการ
ตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใชในโครงการ ภาวะผูนํา การมีสวนรวมของประชาชนใน
โครงการโดยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานทุกข้ันตอน การประเมินกระบวนการนี้ จะเปนประโยชน
อยางมากตอการคนหาจุดเดน หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดดอย (Weakness) ของนโยบาย /
แผนงาน/โครงการซึ่งมักจะไมสามารถศึกษาไดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว 
    (4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)      
    เปนการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดข้ีนกับวัตถุประสงคของโครงการ 
หรือมาตรฐานที่กําหนดไว รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยน
โครงการแตการประเมินผลแบบนี้มิไดใหความสนใจตอ เรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ 
(Outcomes) ของนโยบาย /แผนงาน /โครงการเทาที่ควร 
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 ประเภทของการประเมิน                        ประเภทการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 องคประกอบของแบบจําลอง CIPP 
 
 รูปแบบการประเมินของอัลคิน (Alkin Model) 
 ไดเสนอองคประกอบของการประเมินผลโครงการไว 5 ประการ คือ 
 1)  การประเมนิระบบ (System Assessment) เปนการประเมินเก่ียวกับระบบตางๆ ที่เก่ียวของ
กับโครงการทั้งหมด ตั้งแตการกําหนดปญหา การหาทางเลือกในการแกปญหา การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกในการแกปญหา เพ่ือนํามากําหนดเปนขอบเขต จุดมุงหมาย ตลอดจนกระบวนการตางๆ 
ในการดําเนินการของโครงการ สําหรับการประเมินแตละสวนของระบบนั้นอาจจะใชเทคนิควิธีแตกตางกัน
ไปก็ได 

ประเมินสภาวะแวดลอม 
(Context Evaluation) 

เลือก/ปรับวัตถุประสงค 
 

เลือกแบบ/กิจกรรม/ 
ปรับเปลี่ยนปจจัยเบ้ืองตน 

ประเมินปจจัยเบื้องตน 
(Input  Evaluation) 

 

ประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

 

ปรับปรุงแผนหรือ 
กระบวนการทํางาน 

 

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ผ ลิ ต
(Product Evaluation) 

ปรับปรุง/ขยาย/ลมเลิก/ยุติ
โครงการ 
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 2)  การประเมินการวางแผนโครงการ (Program Planning Evaluation) เปนการประเมิน
กอนที่จะนําโครงการไปดําเนินการเพ่ือดูวาโครงการที่กําหนดข้ึนมานั้น มีการวางแผนที่เหมาะสมแค
ไหน เพ่ือนําไปสูการเลือกโครงการที่เหมาะสมตอไป ในการประเมินอาจกระทําได โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของมาพิจารณาวาการวางแผนโครงการนั้นจะสามารถทําใหโครงการบรรลุ
จุดมุงหมายตามที่คาดหวังไวหรือไม ทั้งนี้อาจตองอาศัยเกณฑการประเมินทั้งจากภายนอกและ
ภายใน 
 3) การประเมินการดําเนินการ (Program Implementation Evaluation) เปนการประเมินผลใน
ขณะที่โครงการกําลังดําเนินการเพ่ือที่จะนําผลจากการประเมินมาใชเปนแนวทางสําหรับผูมีอํานาจ
ตัดสินใจ ใชในการตัดสินใจวา จากขอมูลและสารสนเทศตางๆ เทาที่โครงการดําเนินการไปแลวนั้น 
โครงการดังกลาวควรจะดําเนินตอไปในรูปใด จะมีการแกไขปรับปรุงหรือไมดําเนินการตอไปหรือไม
หรือยุติโครงการ กอนที่จะกอใหเกิดความเสียหายมากข้ึน หรือวาจะดําเนินการตอไปโดยไมตองมี
การแกไขในกระบวนการประเมินผลตามขอนี้ นอกจากจะประเมินวาสิ่งที่เกิดข้ึนจริงเปนไปตามที่
กําหนดไวในโครงการหรือไม แลวยังตองประเมินตอไปอีกวาผลที่ออกมานั้นมีคุณคาหรือเปนประโยชน
ตอโครงการหรือไมอีกดวย 
 4) การประเมินเพ่ือการปรับปรุงโครงการ (Program Improvement Evaluation) เปนการ
เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาใชในการตัดสินใจในการปรับปรุงโครงการทั้งโครงการที่กําลังดําเนินอยู
และเมื่อโครงการนั้นสิ้นสุด ในการประเมินผลจะดูวาโครงการที่ประเมินนั้นจะประสบความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวในแตละดานของโครงการ ตลอดจนผลกระทบที่มีตอโครงการอ่ืน เพ่ือนํามาใชในการ
ปรับปรุงโครงการ 
 5) การประเมินเพ่ือการยอมรับโครงการ (Program Certification Evaluation) ในบางครั้ง
ผลจากการประเมินโครงการอาจตองนําไปใช เพ่ือใหผูที่เก่ียวของกับโครงการยอมรับวาโครงการนั้น
มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมที่จะนําไปใชดําเนินการเพ่ือใหเกิดผลตามเปาหมาย ดังนั้นในการ
ประเมินผลจึงจําเปนตองหาขอมูล หรือสารสนเทศ เพ่ือนํามาอางอิงในการยืนยันวาโครงการนั้นมี
ความเปนไปได และจะเกิดประโยชน ทั้งนี้เพ่ือการยอมรับของผูที่เก่ียวของ  

 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพประกอบ 3 รูปแบบการประเมินของ Alkin 

การประเมินผล 
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การประเมิน 
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 3.  กลุมยึดผูใชการบริการเปนหลัก (Consumer– Oriented Approach) คือการคนหา
และพัฒนาสารสนเทศเชิงประเมินเก่ียวกับการผลิต (Product) และการบริการ (Services) ใหลูกคา
หรือผูใชบริการสําหรับนําไปใชประกอบการพิจารณาตัดสินคุณคา และ ความคุมคาของการผลิตใดๆ 
วาควรแกการเลือกซื้อหรือไม รูปแบบที่ไดรับความนิยมในรูปแบบนี้ไดแก Scriven , Komosky 
 รูปแบบการประเมินของ  Scriven 
 Michael Scriven ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการประเมิน โดยไดนําแนวคิดของ Cronbach 
มาขยายใหกวางขวางออกไปอีก  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 จุดมุงหมายและบทบาทของการประเมิน 
 1)  จุดมุงหมายของการประเมิน เปนการพิจารณาวาการประเมินนั้นชวยในการตอบคําถาม
ตางๆ ที่เก่ียวกับคุณลักษณะที่เก่ียวกับองคประกอบทางการศึกษา อันไดแกกระบวนการเรียนการสอน 
บุคลากร วิธีการหรือโครงการตางๆ เชนคําถามที่วาโครงการตางๆ เหลานี้มีประสิทธิภาพเพียงใด  
หรือการดําเนินงานคุมกับการลงทุนหรือไมเหลานี้เปนตนกระบวนการของการประเมินยังประกอบดวย 
การเก็บรวบรวมขอมูล การกําหนดเกณฑและกระบวนการของการตัดสินที่ประกอบดวยการสราง
เครื่องมือเก็บขอมูลการใหน้ําหนัก และการเลือกเกณฑ 
 2)  บทบาทของการประเมิน ประกอบดวยบทบาทตางๆ ที่แตกตางกัน เชนบทบาทในการ
ฝกอบรม บทบาทในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร บทบาทในการทดลองเพ่ือการปรับปรุงทฤษฎีการเรียนรู  
ตลอดจนบทบาทในการตัดสินเก่ียวกับเรื่องตางๆ และโดยเฉพาะในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
การประเมินจะมีบทบาทที่สําคัญ  2 ประการ  คือ 
  (1)  บทบาทในการประเมินระยะสั้นๆ (Formative Evaluation) เปนการประเมินในระหวางที่
โครงการหรือการพัฒนาหลักสูตรกําลังดําเนินงานอยู โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของโครงการ  เพราะการประเมินจะชวยใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เพ่ือนํามาใชใน
การพิจารณาการดําเนินโครงการวามีจุดบกพรองที่ใด 
  (2)  บทบาทในการประเมินระยะยาว หรือประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) 
เปนการประเมินเมื่อโครงการหรือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไดสิ้นสุดลงแลวโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
การตัดสินคุณคาและการควบคุมติดตามโครงการ ตลอดจนการคนหาสวนที่ดีของโครงการเพ่ือการ
นําไปใชกับสถานการณอ่ืนตอไป 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 รูปแบบการประเมินของ Scriven 

 

เปาหมาย 

เนื้อหาของแบบทดสอบ เนื้อหาของหลักสูตร 
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 4.  กลุมเนนความเชี่ยวชาญเฉพาะเปนหลัก (Expertise– Oriented Approach)  รูปแบบ
การประเมินในกลุมนี้มีจุดมุงเนนข้ึนอยูกับการนําความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (professional 
expertise) มาใชโดยตรงในการตัดสินคุณภาพสิ่งที่ตองการประเมิน รูปแบบในการประเมิน เชน  
Connoisseurship , Eisner 
 5.  กลุมเนนการถวงดุลทัศนะที่ตรงกันขาม (Adversary – Oriented Approach)  เนน
การประเมินในกลุมนี้คือ การถวงดุลทัศนะหรือความคิดเห็นตางๆ เก่ียวกับการประเมินที่มีลักษณะ
ตรงกันขามหรือสวนทางกันของบรรดานักประเมินหรือคณะทํางานการประเมิน (Evaluator or 
Team) ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมทางการประเมินเปนไปดวย ความยุติธรรม โปรงใส สมดุล 
และเขาใจจุดแข็งและจุดบกพรองของสิ่งที่ถูกประเมินอยางกระจางชัด รูปแบบการปะเมินที่อยูใน
กลุมนี้ไดแก Wolf , Owens 
 6. กลุมเนนการมีสวนรวมในการประเมิน (Participant – Oriented Approach)  รูปแบบ
การปะเมินในกลุมนี้ไดแกการใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีสวน
เก่ียวของหรือสนใจ (Avdiences) หรือมีสวนไดสวนเสียกับการประเมินและผลการประเมิน 
(Stakeholders) ในการดําเนินกิจกรรมทางการประเมินที่สําคัญบางประการ เชน การกําหนด
จุดมุงหมาย การสรางเกณฑและตัวบงชี้ และการกําหนดมาตรฐาน เปนตน รูปแบบการประเมินใน
กลุมนี้ไดแก รูปแบบ Responsive ของ Stake รูปแบบ Naturalistic  ของ Guba , Lincoln , patton 
 รูปแบบการประเมิน Countemances ของ โรเบิรต อี.สเต็ค (Robert E. Stake) 
 ไดเสนอรูปแบบการประเมินนี้ เพ่ือประเมินโครงการทางการศึกษา (Educational program 
evaluation) รูปแบบการประเมินประกอบดวยกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ การบรรยาย (Description) 
และการตัดสินใจ (Judgement) ซึ่งการบรรยายนั้นเปนการอธิบายลักษณะของขอมูลที่เก็บรวบรวม
จากแหลงตางๆ ในสวนที่เก่ียวกับปจจัยเบ้ืองตน (antecedents) กระบานการ (transactions) และ
ผลผลิต (Outcomes) สวนการตัดสินใจเปนการตัดสินคุณคาหรือคุณภาพของโครงการ โดยการนํา
ขอมูลที่ไดจากการบรรยายมาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน (standards) ทั้งในดานปจจัยที่ตองการ
กระบวนการและผลิตดังภาพ 
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ภาพประกอบ 5 รูปแบบการประเมินของ Robert E. Stake 
 
หมายเหตุ: ไดเสนอรูปแบบการประเมินนี้เมื่อป ค.ศ. 1967 ซึ่งมีอิทธิพลตอวงการการประเมินในยุค
นั้นและในเวลาตอมา อยางไรก็ตามในปจจุบันนี้เขาไดหันมาเนน รูปแบบการประเมินแบบตอบสนอง 
(Responsive evaluation) ซึ่งใหความสําคัญตอขอกลาวอางประโยชน (claim) ขอวิตกกังวลเก่ียวกับ
โทษหรือผลเสีย (concern) และประเมินปญหาความขัดแยง (issue) ตางๆ ของผูมีสวนเก่ียวของ
หรือมีสวนไดสวนเสียกับการประเมิน (Stakeholders) จากแผนภาพอธิบายไดดังนี ้
 ปจจัยเบ้ืองตน (antecedents) หมายถึงสภาพการณหรือเงื่อนไขที่มีอยูกอนที่จะเริ่มโครงการ
หรือกอนการเรียนการสอน รวมถึงสภาพของนักเรียนกอนเรียน เชน ความถนัด ประสบการณเดิม 
ความสนใจและความตองการ ซึ่งเรียกอีกอยางวาพฤติกรรมเริ่มตน (entry behaviors) กระบวนการ 
(transactions) เปนการดําเนินการตามโครงการ ซึ่งก็คือ กระบวนการเรียนการสอนนั่นเอง ซึ่งประกอบดวย
กิจกรรมตางๆ มากมาย รวมทั้งปฏิสัมพันธระหวาง ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ผูปกครอง
กับครู ฯลฯ 
 ผลผลิต (Outcomes) คือผลที่เกิดข้ึนจากโครงการจัดการศึกษา อันไดแกความสามารถ
ของนักเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ ความสนใจ  ซึ่งเปนผลมาจากการจัดประสบการณ
ทางการศึกษา นอกจากนั้นยัง 
 
ตอนท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎี การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ความหมายและ
องคประกอบของจัดประสบการณ 
 ความหมายของการจัดประสบการณ 
 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยมีความสําคัญอยางย่ิง เพราะเด็กในวัยแรกเกิดถึง 
6 ป จะมีพัฒนาการของรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เปน
วัยแหงการเรียนรู และตองการสงเสริมพัฒนาการที่ถูกตอง ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณที่เหมาะสมใหกับเด็ก เพ่ือกระตุนใหเกิดพัฒนาการในดานตางๆ ใหเด็ก
ไดมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพแตละคนไป (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.
2539: 14) มีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายของการจัดประสบการณ ดังนี้ 

ปจ 
กระ 

ผ 

จัย 
บวน 
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             การ 

 

ตน 
ผลิต 

สิ่งท่ีคาดหวัง สิ่งท่ีสังเกต      เกณฑมาตรฐาน การตัดสินใจ 

การบรรยาย การตัดสินใจ 

หลักการ 
และ 

เหตุผล 
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 ราศี  ทองสวัสด์ิ และคนอ่ืนๆ (2539: 2) กลาววา การจัดประสบการณ หมายถึง การจัด
กิจกรรม ตามแผนการจัดประสบการณ และการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก หองเรียน
ใหกับเด็กปฐมวัย โดยใหเด็กไดรับประสบการณตรงจากการเลน การลงมือปฏิบัติ ซึ่งทําใหเด็กเกิด
การเรียนรูไดดี และเพ่ือสงเสริมพัฒนาการใหครบทุกดาน ทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา 
 อําพร ศรีหรัญ (พัฒนา ชัชพงศ. 2530: 24; อางอิงจาก อําพร ศรีหรัญ. 2540) ไดกลาววา 
การจัดประสบการณ หมายถึง การจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัยเพ่ือการพัฒนาครบทุกดาน ไมได
มุงอานเขียนเชนในระดับประถมศึกษา แตจะเปนการปูพ้ืนฐานใหตอไป โดยคํานึงถึงวัย และ
ความสามารถของเด็ก และจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาใหพรอมที่จะเรียนรูในระดับตอไป 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536: 58) ไดใหความหมายของการ
จัดประสบการณไววา การจัดประสบการณ หมายถึง การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ 
และการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกหองเรียนใหกับเด็กปฐมวัย โดยใหไดรับผล
ประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูไดดี และเพ่ือสงเสริมพัฒนาการให
ครบทุกดานทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา โดยมิใชมุงใหอานเขียนเชนในระดับ
ประถมศึกษาแตเปนการปูพ้ืนฐานหรือพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการเรียนรู เชน ทักษะการสังเกต 
โดยผานประสาทสัมผัสทั้งหา 
 สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2536: 56-57) กลาววา แนวการจัดประสบการณ หมายถึง 
ทุกๆ อยางที่เด็กหรือผูเรียนไดรับจากโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น ตามจุดประสงคที่ทางโรงเรียน
หรือสถานศึกษาไดตั้งไว 
 ภรณี คุรุรัตนะ (2540: 49) กลาววา การจัดประสบการณ หมายถึง การจัดระบบประสบการณ
ที่เด็กปฐมวัยควรไดรับ มีการกําหนดจุดประสงคการดําเนินกิจกรรม โดยเนนใหเด็กมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ และในการดําเนินกิจกรรม ผูสอนควรคํานึงถึงการสรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับเด็ก 
เด็กกับเด็ก การจัดหาสื่ออุปกรณใหแด็กไดเรียนรูอยางเหมาะสมกับวัย และที่สําคัญมากอีกประการหนึ่ง
คือ การประเมินสิ่งทีเด็กเรียนรูจากกิจกรรม โดยคํานึงถึงการครอบคลุมของการพัฒนาดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา 
 จากความหมายของการจัดประสบการณที่กลาวมาสรุปไดวา การจักประสบการณ ใหเด็ก
ไดปฏิบัติจริงโดยการ ใชสื่อ วัสดุ และอุปกรณในการจัดเตรียมสภาพแวดลอมทั้งในหองเรียนและ
ภายนอกหองเรียนใหมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย โดยกระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง
ผานประสาทการับรูทั้งหา เพ่ือการสงเสริมพัฒนาการในทุกดานของรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
สติปญญา ใหเกิดความพรอมเต็มศักยภาพของเด็กปฐมวัย 
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 ความสําคัญของการจัดประสบการณ 
 เนื่องจากเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการดานตางๆ เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้น การสงเสริม
การจัดประสบการณ โดยใหเด็กลงมือกระทําเองเพ่ือใหเกิดการเรียนรู (Learning by Doing) โดยยึด
เด็กเปนศูนยกลางจึงมีความสําคัญมาก ดังที่ ดิวอ้ี (จักรสิน พิเศษสาธร. 2512: 232; อางอิงจาก 
Dewey. n.d.) ไดกลาววา เด็กเรียนรูไดดี เมื่อการเรียนการสอนและประสบการณที่จัดใหเด็กเปน
ประสบการณตรง เด็กเหลานี้จะไดฝกการคิด การแสดงออกอยางอิสระสามารถนําความรูที่ไดจาก
ประสบการณนั้นๆ มาใชในการแกปญหาของตน และสวนรวม เพ่ือเปนรากฐานที่จะสรางความเขาใจ
อยางแทจริง เนื่องจากเด็กปฐมวัยกําลังมีพัฒนาการอยางรวดเร็วทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม 
จิตใจ และสติปญญา ทั้งนี้ สอดคลองกับความสนใจ และสภาพชีวิตจริงของผูเรียน โดยเนนใหผูเรียน
ปฏิบัติจริงมากที่สุด (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2539: 4)  
 การจัดประสบการณ ตามแผนจัดประสบการณของสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา
แหงชาติ (2540: 24) มีดังนี้ 
 1)  เปนการจัด โดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูใหการศึกษาแกเด็กอายุ 3-6 ป ทุกคนทั้งเด็ก
ปกติ เด็กดอยโอกาส และเด็กพิเศษ เพ่ือใหเดเกพัฒนาทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา ผานกระบวนการเลนที่เหมาะสมกับวัย และความแตกตางระหวาบุคคล โดยบุคลากรที่มี
ความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และเปนการรวมมือกันระหวางบาน 
สถานศึกษา ชุมชน 
 2)  มุงใหเด็กพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และความแตกตางของบุคคล ทั้งทางรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 
 3)  ครอบคลุมประสบการณที่สําคัญที่สําคัญที่เด็กทุกคนควรไดรับมี 9 ประการ คือ การสื่อสาร
ความคิดที่เปนการกระทํา การใชภาษา การเรียนรูทางสังคม การเคลื่อนไหว ดนตรี การจําแนก 
เปรียบเทียบ จํานวน มิติสัมพันธ และเวลา 
 ความสําคัญของการจัดประสบการณ จะเห็นไดวาการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมีการ
พัฒนาการข้ันรวดเร็ว ดังนั้นการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดวยการจัดประสบการณที่
สอดคลองตามความเหมาะสมกับวัยของเด็ก และความมัน่ใจ ตามความตองการ และความแตกตาง
ระหวางบุคคล จัดบรรยากาศที่เปนอิสสระ อบอุน และปลอดภัย จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตการเรียนรู
ของเด็ก เด็กมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ซึ่งจะนําไปสูพัฒนาการการเรียนรู และเกิดทักษะการเรียนรู 
 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยเปนการจัดสภาพแวดลอม ประสบการณใหเด็กได
มีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง โดยการใชรางกาย และประสาทรับรูตางๆ เพ่ือใหเกิดความ
สนุกสนาน เกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว กลาวคือ มีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
ทุกดนทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ซึ่งแนวคิดของนักปรัชญาการศึกษา และ   
นักทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ มีอิทธิพลตอการจัดประสบการณ และกิจกรรมในระดับปฐมวัย มี
หลายคนดวยกัน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2538: 18-21) ไดแก 
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 ล็อค (Lock. n.d.) มีความเห็น เด็กทารกนั้นเปรียบเหมือนผาขาว ประสบการณตางๆ และ
สิ่งแวดลอมจะมีความสําคัญอยางมากตอการเจริญเติบโตของเด็ก ทําใหเด็กมีพัฒนาการที่แตกตาง 
 สกินเนอร (Skinner. n.d.) เชื่อวาพฤติกรรมของคนเรานั้น เกิดจากปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นดวยตัวเสริมแรง ดังนั้นในการสอนครูสามารถนําเด็กไปสู
พฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการได 
 รุสโซ (Rousseau. n.d.) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ซึ่งเชื่อในพ้ืนฐานความดีในสัญชาตญาณ
ของมนุษยเรา เปนนักวุฒิภาวะนิยมที่มีความเห็นวา ถาเราใหโอกาสเด็กเจริญเติบโตตามวิถีทาง
ธรรมชาติแลวเด็กจะพัฒนาการไดเต็มศักยภาพ เพราะฉะนั้น พอ แมหรือครูควรหลีกเลี่ยงที่จะ
ขัดขวางการเจริญเติบโตตามธรรมชาติของเด็ก ไมบังคับเด็ก 
 ฟรอยด (Freud. n.d.) มีความเห็นวา อิทธิพลสําคัญที่สุดของการพัฒนาการนั้นจากภายใน
ตัวเด็กทั้งดาน อารมณ สังคม สติปญญาและทางกาย 
 กีเซล (Gesell. n.d.) มีความเห็นวา พัฒนาการของเด็กจะเปนไปตามธรรมชาติตามอายุ
ของเด็กเมื่อถึงวันนั้น เด็กจะแสดงพฤติกรรมตางๆ ได โดยไมตองไปเรงหรือฝกเด็ก นักการศึกษา
หรือพอแมควรใหอิสสระเด็กในการทํากิจกรรมตางๆ ตามความสนใจ 
 เพียเจท (Piaget. n.d.) นักจิตวิทยาชาวสวิสซไดอธิบาย กระบวนการคิด และสรางความรูสึก
ของเด็กหลักหลักการทางทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจทหลายประการ ที่ชวยใหครูให
คิดสรางสรรคจัดกิจกรรม และประสบการณที่เหมาะสมกับเด็ก กลาวคือ 
 1)  การเรียนรูอาศัยความกระตือรือรน ทั้งทางรางกาย และจิตใจของผูเรียน 
 2)  พัฒนาการแตละข้ันจะดําเนินไปตามลําดับข้ันตอน จะขามข้ันไมได และดวยอัตราที่
แตกตางกันในบุคคล 
 3)  ภาษาไมใชปจจัยที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู และความคิดรวบยอดเพียงอยางเดียว 
 4)  พัฒนาการทางสาติปญญาของเด็กสงเสริมไดดวย การมีปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืน ผูใหญ 
และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
 ดิวอ้ี (Dewey. n.d.) ไดพัฒนาแนวคิดที่วา ประสบการณสําหรับเด็กเกิดข้ึนเองไดดวยการ
ใชความคิด และการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ทดลอง และคนพบตนเอง ไมนิยมสอนใหเด็กทองจํา 
แตเชื่อในการใหอิสระเด็กไดสํารวจ เลนในสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยกิจกรรมที่จะนําไปสูความสนใจ
ของเด็ก ลักษณะการเรียนรูของเด็กนั้นจะเรียนในสิ่งที่เด็กเก่ียวของดวย หรือตอเมื่อเด็กยอมรับดวย
ใจเขาเองหรือสมัครใจทําเอง การที่เด็กจะเรียนไดมากนอยเพียงใดก็แลวแตวาสิ่งนั้นจะมีความสําคัญ
ตอเด็กเพียงใด หรือเก่ียวของมีความหมายเพียงใด หรือเก่ียวของมีความหมายกับสิ่งที่เด็กทราบอยูแลว  
 จะเห็นไดวาการจัดประสบการณสําหรับเด็กนั้นตองจัดประสบการณตามพ้ืนฐานแนวคิด 
หลักการ และทฤษฎีของนักการศึกษาเพราะเนื่องจากจําแนวคิดมาจัดประสบการณไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่งแตละคนมีพัฒนาการแตกตางกัน ซึ่งในแตละแนวคิด
นั้นจะมีแนวคิดที่แตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับความเชื่อ และความเหมาะสมในการเลือกปฏิบัติของ
แตละบุคคล แตการจัดประสบการณสําหรับเด็กจะบรรลุผลตามเปาหมาย สิ่งสําคัญคือตัวครูมี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาการของเด็กพรอมกับการจัดสภาพแวดลอม การจัดกิจกรรมใหเหมาะสม
กับวัยของเด็กลวนแตเปนหนาที่ของครูในการวางแผนใหเด็กมีทัศนะคติที่ดีตอการเรียนรู  
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 หลักการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
 ในการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยไดมีผู เสนอแนะหลักการจัด
ประสบการณดังตอไปนี้ 
 ภรณี  คุรุรัตนะ(2540: 76-81) ไดกลาวถึงเปาหมายและหลักการในการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัยไววา การจัดประสบการณใหแกเด็กปฐมวัยมีเปาหมายเพ่ือกระตุนใหเด็กไดเจริญ
และพัฒนาไปในรูปแบบที่พึงประสงคทั้ง 4 ดาน คือ รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ครู
หรือผูดูแลเด็กจึงควรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสาเหตุที่มาของพฤติกรรม และลักษณะของ
พัฒนาการดังกลาว โดยใหสอดคลองกับความพรอม วุฒิภาวะ ความสนใจ ความตองการ และ
ความสามารถของเด็ก ตลอดจนปองกัน แกไขพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาไดอยางเหมาะสม และได
เสนอแนะหลักการจัดประสบการณใหกับเด็ก ปฐมวัยควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 
 1)  การจัดประสบการณตองเหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความตองการ และความสนใจ
ของเด็ก มิฉะนั้นจะไมประสบผลสําเร็จ 
 2)  การจัดประสบการณตองดัดแปลงใหเหมาะสมกับสภาพของเด็ก 
 3)  จัดประสบการณตองสอดคลองกับสภาพทองถิ่น เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสฝกฝนตนเองให
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น 
 4)  การจัดประสบการณตองเหมาะสมกับเศรษฐกิจ อุปกรณการสอนควรเปนสิ่งที่หาไดใน
ทองถิ่นนั้น ไมจําเปนตองซื้อมาทั้งหมดอาจนําวัสดุในทองถิ่นมาดัดแปลงในการทําอุปกรณตางๆ ได 
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2536: 23) ไดกลาวถึงหลักการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
 1) กิจกรรมที่ควรจัดกิจกรรมควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ เด็กแตละคนมีความสนใจ
แตกตางกันจึงควรจัดใหมีกิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัย ตรงกับความสามารถ และความ
ตองการของเด็กเพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตามความสนใจ และความสามารถ 
 2)  กิจกรรมที่ควรจัดมีทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กไดทําเปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญควร
เปดโอกาสใหเด็กริเริ่มกิจกรมดวยตนเองตามความเหมาะสม 
 3)  กิจกรรมที่จัดควรมีความสมดุล คือใหมีทั้งกิจกรรมในหองเรียนและนออกหองเรียน
กิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหว และสงบ ที่เด็กริเริ่มและครูริเริ่ม 
 4)  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับวัย มีการยืดหยุนไดตามความตองการ
และความสนใจของเด็ก เชน 
  วัย 3 ขวบ มีความสนชวงสั้นประมาณ 8 นาที 
  วัย 4 ขวบ มคีวามสนชวงสั้นประมาณ  12 นาที 
  วัย 5  ขวบ มีความสนชวงสั้นประมาณ 15 นาที 
 5)  กิจกรรมที่จัดควรเนนสื่อของจริงใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต สํารวจ คนควา ทดลอง 
แกปญหาดวยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืน และผูใหญ 
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 การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยจะไมจัดเปนรายวิชาแตจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการ 
ผานการเลน เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณตรงเกิดจากการเรียนรูไดพัฒนาทั้งทางรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคม และสติปญญาซึ่งประสบการณที่จะจัดจะตองครอบคลุมประสบการณทั้ง 9 ประการตาม
หลักสูตร 
 พัฒนา  ชัชพงศ (2531: 7) กลาววาการจัดกิจกรรมการสําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือ 
 1)  เปนการปูพ้ืนฐานใหกับเด็ก โดยคํานึงถึงความสามารถ ความเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
เปนหลักการจัดกิจกรรมปูพ้ืนฐานทักษะทางการเรียนรูเปนการฝกการใชประสาทสัมผัสทั้งหา เชน 
การมอง การดม การฟง การชิมรส และการสัมผัส 
 2)  บูรณาการหนวยประสบการณเขาดวยกันการจัดการศึกษาปฐมวัยไมไดแบงเปน
รายวิชาแตจัดรวมกัน (บูรณาการ) เปนหนวยประสบการณ โดยแตละหนวยจะประมวลทุกวิชาให
เด็กไดเรียนรู การบูรณาการ หมายถึง การจัดรูปแบบกิจกรรมสรางเสริมประสบการณ โดยยึดเด็ก
เปนศูนยกลาง และนําสิ่งที่ตองการเรียนรูในทุกดานมาลําดับความสําคัญของประสบการณ จัดให
เหมาะสมสอดคลองกับระดับพัฒนาการและธรรมชาติของเด็กหลักบูรณาการที่เหมาะสม คือเนน
เรื่องที่เด็กสนใจ และใกลตัวเด็ก ใหเด็กมีโอกาสไดทํากิจกรรม อาจเปนรายกลุมหรือ รายบุคคลหรือ
กลุม ความยาก-งายของกิจกรรมควรมีปะปนกันสอดคลองกับพัฒนาการ เด็กปฐมวัยมีความสนใจใน
สิ่งแวดลอมรอบตัว ฉะนั้นจึงเลือกสิ่งแวดลอมรอบตัวที่คุนเคยมาใหเด็ก ไดเรียนรูใหประสบการณ
กวางขวาง เมื่อเด็กพบเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเด็กมีโอกาสไดประสบการณหลายดานพรอมกัน 
ดังนั้นการชวยใหเด็กไดประโยชนเต็มที่จึงนาจะจัดประสบการณแกเด็กในแบบบูรณาการ 
 จากหลักการจัดกิจกรรมและประสบการณ ดังกลาว กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
(2539: 1-51) ไดกําหนดกิจกรรมสําหรับเด็กสําหรับนักเรียนเด็กปฐมวัยเปน 6 กิจกรรม คือ 
 1)  กิจกรรมดนตรี เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดเลนอิสระตามมุมเลนมุมประสบการณ
หรือศูนยการเรียนตางๆ ที่จัดไวในหองเรียน เพ่ือชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูความคิดสรางสรรค 
จินตนาการ และสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง เชน มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมดนตรี เปนตน 
 2) กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาเด็กใหแสดงออกทางอารมณความรูสึก
ความคิดสรางสรรค โดยใชศิลปะหรือวิธีการตางๆ เปนเครื่องมือ เชน การวาดภาพ ระบายสี การ
พิมพภาพ การปน การฉีก ตัด ปะ การประดิษฐ การทํากิจกรรมจะเนนกระบวนการทํางานมากกวา
ผลงาน ควรจัดทุกวัน และเลือกจัดตามความเหมาะสม 
 3)  กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมในวงกลม หรือกิจกรรมที่เปนกลุมยอย กลุมใหญ 
ซึ่งจัดใหเด็กไดมีโอกาสฟง พูด สังเกต คิด และปฏิบัติ เพเอใหเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเรื่องที่เรียน 
โดยจัดในรูปแบบตางๆ เชน สนทนา อภิปรายซักถาม สาธิต ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ เปนตน 
 4) กิจกรรมกลางแจง เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนากลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก และการ
ทํางาน ของประสาทสัมผัสของอวัยวะตางๆ การเลนกลางแจงเปนการตอบสนองความตองการตาม
ธรรมชาติของเด็ก ทําใหเด็กมีรางกายที่แข็งแรง อารมณ จิตใจเบิกบาน สดชื่น แจมใส มีโอกาส
สัมพันธกับเด็ก และผูใหญ รูบทบาทของการเลน และการอยูรวมกัน กิจกรรมกลางแจง ไดแก การ
เลนเครื่องเลนสนาม เลนของเลน ประเภทลากเข็น จูง เลนน้ํา เลนทราย เคลื่อนไหวขามสิ่งกีดขวาง
อยางงายๆ เกม และการละเลนพ้ืนบาน 
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 5)  กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของ
รางกายตามจังหวะอยางอิสระ โดยใชเสียงเพลง คําคลองจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณอ่ืนๆ 
ประกอบการเคลื่อนไหว เพ่ือสงเสริมใหแด็กเกิดจินตนาการความคิดสรางสรรค รูจังหวะและการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได 
 6)  เกมการศึกษา เปนเกมการเลนที่ฝกการสังเกต พัฒนากระบวนการคิด และเกิด
ความคิดรวบยอด เกมการศึกษามีกฎกติกางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได เกม
การศึกษาที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย เชน เกมการจับคู สิ่งของที่เหมือนกัน เกมการเรียงลําดับ 
เปนตน 
 ซึ่งกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมนี้สามารถนํามาจัดลงในตารางกิจกรรมประจําวันไดหลายรูปแบบ 
โดยยึดหลักการจัดกิจกรรม ทั้งในและนอกหองเรียนในอัตราสวนที่เหมาะสม  กิจกรรามที่ตองใช
ความคิดทั้งในกลุมยอย กลุมใหญ ควรใชเวลาประมาณ 15-20 นาที สวนกิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลน
อาจใชเวลา 30-60 นาที่ นอกจากนี้มีความสมดุลระหวางกิจกรรม ที่ใชกลามเนื้อใหญกับกลามเนื้อ
เล็ก กิจกรรมสงบ และเคลื่อนไหว กิจกรรมที่ใชความคิด และกิจกรรมที่ผอนคลาย ควรนัดใหครบทุก
ประเภท ดังตัวอยางการจัดตารางกิจกรรมประจําวัน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2540: 45-
46)  
 ตัวอยางการจัดตารางกิจกรรมประจําวัน 
  08.00-08.30 น. รับเด็ก 
  08.30-08.45 น. เคารพธงชาติ  สวดมนต 
  08.45-09.00 น. ตรวจสุขภาพ  ไปหองน้ํา 
  09.00-09.20 น. กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ 
  09.20-10.20 น. กิจกรรมศิลปะ และเลนเสรีตามมุม 
  10.20-10.30 น. พัก (ของวางเชา) 
  10.30-10.45 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ(กิจกรรมในวงกลม) 
  10.45-11.30 น. กิจกรรมกลางแจง 
  11.30-12.00 น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน) 
  12.00-14.00 น. นอนพักผอน 
  14.00-14.20 น. เก็บที่นอน ลางหนา 
  14.20-14.30 น. พัก(ของวางบาย) 
  14.30-14.50 น. เกมการศึกษา 
  14.50-15.00 น. เตรียมตัวกลับบาน 
 ** หมายเหตุ  กิจกรรมประจําวันที่นําเสนอนี้สามารถปรับใหเหมาะสมกับสภาพชุมชน
โรงเรียนตัวเด็ก อาจสลับกิจกรรมกอนหลัง เร็วหรือชากวาที่ตารางนําเสนอ แตควรจัดใหทุกประเภท 
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 จากที่กลาวมา พอที่สรุปไดวา การจัดประสบการณ หรือกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น
ควรมีการจัดในรูปแบบบูรณาการโดยผานการเลนโดยยึดเด็กเปนสําคัญจัดกิจกรรมใหมีรูปแบบการ
พัฒนาการที่หลากหลายใหเด็กไดรับประสบการณตรงพรอมกับสงเสริมการเรียนรูไดดวยตนเอง เพ่ือ
สนองความตองการ และสิ่งที่ตองคํานึงเปนสําคัญคือความแตกตางระหวางบุคคล โดยยืดหยุนตาม
เหตุการณตางๆ อยางเหมาะสม มุงเนนใหเด็กพัฒนาการทุกดายทั้ง รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
สติปญญา และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมใหกับเด็กเพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนาการอยางเต็มศักยภาพ
ของเด็กในแตละคน 
 แนวทางการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 
 เพ่ือใหการจัดประสบการณ และกิจกรรมบรรลุตามความมุงหมายของหลักสูตรในหลักสูตร 
กอนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ. 2540: 34-35) ไดกําหนด
แนวทางการจัดประสบการณดังนี้ 
 1)  สงเสริมพัฒนาการทุกดานของเด็ก โดยองครวมอยางตอเนื่อง 
 2)  จัดใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็ก 
 3)  ยึดเด็กเปนศูนยกลาง สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล 
และเปดโอกาสใหเด็กริเริ่มกิจกรรมของตน โดยครุเปนผูสนับสนุน อํานวยความสะดวก และเรียนรู
รวมกับเด็ก 
 4)  จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู และมีบรรยากาศที่อบอุน เพ่ือใหเด็กมีความสุข 
 5)  จัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการ โดยคํานึงถึงพัฒนาการทุกดาน 
 6)  จัดประสบการณตรง ใหเด็กไดเรียนรูจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 มีโอกาสสังเกต สํารวจ 
เลน คนควา ทดลอง แกปญหาดวยตนเอง 
 7)  จัดใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับวัตถุ สิ่งของและกับผูใหญ 
 8) จัดใหมีความสมดุล ที่มีทั้งกิจกรรมที่เด็กริเริ่ม และครูริเริ่ม กิจกรรมในหองเรียน และ
นอกหองเรียน กิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหว และสงบ 
 9)  จัดใหเด็กไดเรียนรูผานการเลนที่หลากหลาย ทั้งรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ 
 10) จัดใหเด็กไดรับพัฒนาการ โดยใหความสําคัญกับกระบวนการมากกวาผลผลิต 
 11)  จัดใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม วัฒนธรรมทองถิ่น และเอ้ือตอการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 12)  จัดกิจกรรมใหเด็กมีสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง ตอสวนรวม รักธรรมชาติ รักทองถิ่น 
 13)  จัดใหเด็กมีสวนรวมในการวางแผน ลงมือปฏิบัติ และบอกผลการปฏิบัติกิจกรรมของ
ตนเอง และผูอ่ืนได 
 14)  จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของการ
จัดประสบการณ 
 15)  เปดโอกาสใหผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก 
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 เยาวพา เดชะคุปต (2540: 15) ไดกลาวถึงการจัดแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัยในทศวรรษหนาไวดังนี้ 
 1)  มีการจัดประสบการณการเรียนรูแบบหนวยการสอน โดยไมมีการแยกรายวิชา โดยเนน
การพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเลนเปนหัวใจของการเรียนรู 
 2)  มีการพิจารณานําเอานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยมาใชเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรม และเลือกประสบการณ การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหแกเด็ก 
 3)  มีการจัดกิจกรรมการเลนแบบตางๆ บรรจุไวในกิจกรรมประจําวัน เพเราะการเลนเปน
หัวใจของการเรยีนรูของเด็กในวัยนี้ ซึ่งนําไปสูการคิดแกปญหา และการสรางสิ่งตางๆ อีกดวย 
 4)  กิจกรรมที่จัดควรเนนการปฏิบัติจริง เชา การทําอาหาร การไปทัศนศึกษา เปนตน 
 5)  ใหเด็กเลือกกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองง และตั้งเปาหมายฝกสรางใหคิด กลาคิด 
กลาทํา การคิดริเริ่ม และพัฒนาการเปนตัวของตัวเอง  
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2540: 36-338) ไดใหความหมายของกิจกรรมในวงกลม 
(กิจกรรมเสริมประสบการณ) ไววา เปนกิจกรรมหนึ่งที่มุงเนนใหเด็กไดพัฒนาทักษะการเรียนรู ฝก
การทํางาน และการอยูรวมกันเปนทั้งกลุมยอย และกลุมใหญ กิจกรรมที่จัดมุงฝกใหเด็กไดมีโอกาส 
ฟง พูด สังเกตคิดแกปญหา ใชเหตุผล และฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเรื่องที่
เรียน โดยจัดกิจกรรมดวยวิธีการตางๆ เชน สนทนา อภิปราย สาธิต ทดลอง เลานิทาน เลนบทบาท
สมมติ รองเพลง ทองคําคลองจอง ศึกษานอกสถานที่ เชิญวิทยากรมาใหความรู ฯลฯ 
 หนวยศึกษานิเทศ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2540: 16-17) ไดกลาวถึงกิจกรรม
เสริมประสบการณไววา มีวิธีการดําเนินกิจกรรม 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1)  ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนการเตรียมเด็กใหพรอม และกระตุนทําใหเด็กเกิดความสนใจที่
จะรวมกิจกรรมตอไป กิจกรรมที่ใชอาจเปนการรองเพลง คําคลองจอง ปริศนาคําทาย ทาใบ ฯลฯ ซึ่ง
จะใชเวลาสั้นๆ 
 2)  ข้ันสอง เปนการจัดกิจกรรมที่ตองการใหเด็กไดรับความรู และประสบการณดวย
กิจกรรมหลายรูปแบบ เชน การสนทนา  ซักถาม อภิปราย เปนการพุดคุย ซักถามระหวางครูกับเด็ก 
หรือเด็กกับเด็ก ซึ่งสื่อที่ใชอาจเปนของจริง ของจําลอง รูปภาพ สถานการณลอง ฯลฯ การเลานิทาน 
ครูจะเลานิทานที่เก่ียวกับเรื่องราวที่ครูตองการใหเด็กเขาใจหรือใหปฏิบัติตาม สวนมากจะเปนการ
ปลูกฝงหรือสอนในเรื่องที่เปนนามธรรม วิธีการนี้จะชวยใหเด็กเขาใจไดดีข้ึน เพราะเด็กในวัยนี้จะ
ชอบฟงนิทาน และชอบเลียนแบบตัวละครในนิทาน ในการเลานิทานครูอาจใชรูปภาพ หรือหุน หรือ
สวนตางๆ ของรางกายประกอบ การสาธิต การปฏิบัติการทดลองเปนการสอนที่ทําใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรง ไดสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตนเองไดทําการทดลอง เปนการฝกทักษะ
การคิดแกปญหา และสงเสริมใหเด็กมีความยากรูอยากเห็น และคนพบการเรียนรูดวยตนเอง 
 3) ข้ันสรุปบทเรียน เปนการสรุปสิ่งตางๆที่เรียนไปทั้งหมด ใหเด็กไดเขาใจดีย่ิงข้ึน ซึ่งครู
อาจใชคําถาม เพลง ฯลฯ ในการสรุปเรื่องราว 
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 จากที่กลาวมา สรุปไดวา การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยควรยึดเด็กเปนศูนยกลาง
เปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการที่สนองตอบความตองการ ความสนใจ และความแตกตาง
ของเด็กในแตละวัยของเด็ก พรอมทั้งการสงเสริมพัฒนาการในทุกดานของเด็กไปพรอมๆ กัน โดย
การเปดโอกาสใหเด็กไดปฏิบัติจริง และมีครูเปนเพียงผูควบคุมกิจกรรม คอยอํานวยความสะดวก
ใหแกเด็กไดทั่วถึงทุกคน 
 การจัดการเรียนรูแบบประสบการณ หมายถึง การที่ผูเรียนไดมีโอกาสรับประสบการณแลว
ไดรับการกระตุนใหสะทอนสิ่งตางๆ (Reflection) ที่ไดจากประสบการณออกมาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ใหมๆ เจตคติใหมหรือวิธีการคิดใหม 
 แนวคิดของการจัดการเรียนรูแบบประสบการณ 
 1)  ผูเรียนไดประยุกตใชความคิดประสบการณ ความสามารถและทักษะตางๆ ในเวลา
เดียวกันจนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
 2)  ผูสอนตองชวยใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆ จนเกิดจินตนาการและเกิด
ความคิดสรางสรรคในการหากระบวนการและวิธีการตางๆ 
 3)  ผูสอนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหผูเรียนไมเครงเครียดและแสดงความคิดเห็น ความ
รับผิดชอบตองานของตนเองและกลุม ใหผูเรียนไดเรียนรูจนเกิดความสามารถในการถายโยงการ
เรียนรู 
 4)  ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมกันคิด วิเคราะหปญหาและหาเหตุผลในการแกปญหา
ดวยตนเองและกระบวนการกลุมไดสรุปและนําเสนอในสิ่งที่คนพบ 
 การจัดการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ หมายถึง เปนการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุมปฏิบัติการ 
เนนการเรียนรูดวยประสบการณจริง และการแกปญหาเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการกระทํา 
ไดฝกคิด ฝกลงมือกระทํา ฝกทักษะกระบวนการตางๆ ฝกการแกปญหาดวยตนเอง และฝกทักษะ
การเสาะแสวงหาความรูรวมกันเปนกลุม ผูเรียนไดเรียนรูทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ 
 แนวคิดของการจัดการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ 
 1)  เปนการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุมปฏิบัติที่เรียนรูไดดวยประสบการณตรง การเผชิญ
สถานการณจริงและการแกปญหาเพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากการกระทํา 
 2)  ผูเรียนไดปฏิบัติจริง ฝกคนควา ฝกลงมือกระทํา ฝกทักษะกระบวนการตางๆ ฝกการ
แกปญหาดวยตนเอง และฝกทักษะการเสาะแสวงหาความรูรวมกันเปนกลุม 
 3)  ผูเรียนไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนวทางประชาธิปไตย 
 4)  การแบงกลุมการทํางานผูสอนจะดําเนินการรวมกับผูเรียน มีการแบงกลุมยอยมอบหมาย
ใหปฏิบัติกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เชน ศึกษาคนควา แกปญหาหรือปฏิบัติกิจกรรม 
 5)  เปนการฝกใหผูเรียนรูจักวิธีการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ ตามแบบประชาธิปไตย 
การสอนตองดําเนินการอยางมีหลักเกณฑ มีจุดประสงคของการทํางาน มีการกําหนดหนาที่ แตละ
คนใชชัดเจน และเสนอแนะใหรูวาจะหาความรูไดอยางไร เมื่อไร ที่ใด 
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 บทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนรูแบบประสบการณและแบบเนนการปฏิบัติ 
      1)  เปนผูใฝรูใฝเรียนมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง ติดตามขาวสาร ทันเหตุการณ 
      2)  จัดประสบการณการการเรียนรูใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงอยางมีประสิทธิภาพ 
 3)  สรางความรู ความเขาใจและประสบการณการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ แสวงหาความรู
ดวยตนเองใหกับผูเรียนจนเกิดความเชื่อมั่น 
 4) จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 
 5)  จัดเตรียมแหลงเรียนรูที่สําคัญใหแกผูเรียน 
 6)  เปนแหลงเรียนรู สําหรับผูเรียนในการอธิบายเพ่ิมเติม 
 7)  วางแผนการเรียนรู เลือกหัวขอหรือประเด็นการอภิปราย กําหนดรูปแบบการอภิปราย 
 8)  มีสวนรวมในการวิเคราะห ตีความ สรุป ความคิดเห็นของผูเรียนหรืออภิปรายสิ่งที่
เรียนรูรวมกัน เพ่ือใหผูเรียนสามารถสรุปองคความรูไดอยางชัดเจน 
 9)  ชวยใหการอภิปรายแตละกลุมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพกระตุนใหทุกคนมีสวนรวม
ในการนําเสนอความคิดใหคําที่ปรึกษาหรือแกปญหาเมื่อกลุมตองการ 
 10) ใหกําลังใจและชวยเหลือแนะนําผูเรียนอยางใกลชิด ตลอดจนเปนผูอํานวยความ
สะดวกเพ่ือใหกระบวนการเรียนรู ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
 11)  กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ วิเคราะหปญหา วางแผน แกปญหาอยางมีข้ันตอน 
 12)  ประเมินผลโดยมีขอจํากัดที่ควรสงเสริมและขอจํากัดที่ควรแกไข 
 บทบาทของผูเรียนในการจัดการเรียนรูแบบประสบการณและแบบเนนการปฏิบัติ 
 1)  ฝกฝนการทํางานเปนกลุม การเปนผูนํา ผูตาม การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและ
การเปนสมาชิกที่ดีของกลุม 
 2)  ศึกษา คนควา หาความรู ขอมูล ขอเท็จจริง เพ่ือการอภิปราย 
 3)  กลาแสดงความคิดเห็น หรือระดมความคิดเห็นรวมกัน มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
 4)  แบงหนาที่ความรับผิดชอบเมื่อมีการปฏิบัติงาน 
 5)  เรียนรูจากประสบการณตรง โดยการสังเกต และทดลองดวยตนเอง 
 6)  เรียนรูดวยตนเองจากการฝกปฏิบัติ 
 7)  เรียนรูที่จะปฏิบัติตามกติกาและขอตกลงรวมกัน 
 8)  ใหความชวยเหลือและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันภายในกลุม 
 9)  ฝกทักษะการประเมินตนเอง 
 10)  ติดตามผลการปฏิบัติและปรับปรุงแกไขงาน 
 การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนน
ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด ทั้งทางรางกาย สติปญญา สังคม และอารมณ 
โดยเรียนรูจากการปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธกับบุคคลแวดลอม การฝกทักษะกระบวนการเรียนรูและ
กระบวนการทํางานที่สําคัญ การสรุปความรูดวยตนเอง และการใหนําความรูไปประยุกตใชใน
สถานการณตางๆ การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกําหนดตัวบงชี้ไว 2 ตัว ดังนี้ 
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 1)  บทบาทผูเรียน หมายถึง การมีสวนรวมของผูเรียนในการเรียนไดเลือกทํากิจกรรมตาม
ความ สามารถ ไดทํากิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม ไดมีโอกาสศึกษาคนควาดวยตนเองจาก
แหลงความรูตางๆ ตลอดจนจากวิทยากรทองถิ่นและไดปฏิบัติจริงไดสรุปข้ันตอนในการทํางานสรุป
ขอความรูดวยตนเอง และนําเสนอผลงานของตนเอง มีสวนรวมในการประเมินผลงานวิจารณผลงาน
ของเพ่ือนมีโอกาสฝกประเมินตนเองและปรับปรุงตนเอง 
 2)  บทบาทผูสอน หมายถึง หนาที่ของครูผูสอน ที่ตองปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียน เปนสําคัญซึ่งประกอบดวย มีการเตรียมการสอนทั้งเนื้อหากําหนดขอบขายและวิธีการสอน 
จัดกิจกรรมที่หลากหลายใหเหมาะสมกับผูเรียนใชสื่อที่สอดคลองกับบทเรียนและวิธีการสอนเปดโอกาส
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการสรางหรือเลือกใชสื่อ รวมวางแผนการประเมินผล สงเสริมใหผูเรียนฝกคิด 
ฝกทํา และปรับปรุงตนเอง สงเสริมใหศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง นําความรูไปประยุกตใช ฝกฝน
กิริยามารยาท คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การวัดและประเมินผลโดยที่ผูสอนนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูอยางมีสวนรวม หมายถึง แบบแผนโครงสรางในการจัดการเรียนรู 
ที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางและมุงเนนใหผูเรียนสรางองคความรูเพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตจาก
กระบวนการที่ประกอบดวยประสบการณเดิม การสะทอนความคิดและอภิปราย การเกิดความคิด
รวบยอดและการทดลองประยุกตแนวคิด โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมสูงสุดและการบรรลุงานสูงสุด 
 ความหมายของการเรียนรู 
 การเรียนรูเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย มีผูใหความหมายการเรียนรู
ไวดังนี้ 
 ไคลน (Klein. 1991: 2) ไดใหความหมายการเรียนรูไววา เปนกระบวนการเชิงทดลองที่
เปนผลมากจากการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพันธที่ถาวรของพฤติกรรม ซึ่งอธิบายไมไดดวยสภาวะ
ชั่วคราววุฒิสภาวะหรือการตอบสนองโดยกําเนิด 
 โรเวอร และบีโฮวี (Rohwer; & B-Howe. 1980: 2) ไดใหความหมายการเรียนรูไววา เปน
การเปลี่ยนแปลงทางสติปญญาที่คอนขางถาวรและสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงนั้นไดจาก
พฤติกรรมของบุคคล 
 สุพัฒรา จันทรเทียน (2543: 21) ไดกลาววา การเรียนรูเปนการเพิ่มพูนความรู ทักษะ
อยางตอเนื่อง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะที่คอนขางถาวร มีการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและสามารถแกปญหาปรับตัวใหเขาสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้
เนื่องมาจากการมีประสบการณที่ซ้ํากันหลายๆ ครั้ง 
 ชาญชัย สิทธิวิภัทร (2541: 14) ไดกลาววา การเรียนรูเปนกระบวนการที่อินทรียตอบสนอง
ตอสิ่งเรา เปนกระบวนการปรับปรุงพฤติกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือเอาชนะอุปสรรค
ตางๆ การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลจากประสบการณเดิม เปนกระบวนการที่
คนเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ 
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 จากความหมายของการเรียนรู ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคลจากพฤติกรรมที่มีอยูเดิมใหเปนพฤติกรรมใหมที่ถาวร ซึ่งเปนผลมาจากการฝกฝน 
เรียนรู หรือ ประสบการณที่ไดรับจริงของแตละบุคคล 
 ในปจจุบันนักการศึกษาและนักจิตวิทยา ไดใหความสนใจกับรูปแบบการเรียนรู (Learning 
style) ของผูเรียนกันมาก เพราะเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จใน
การเรียนได หากผูสอนไดคํานึงถึง โดยมีผูที่ใหความหมายไวหลายแนว ดังนี้ 
 บรีชโทล (Bechtol. 1973: 46) ไดใหความหมาย รูปแบบการเรียนรู ไววาเปนปจจัยตางๆ
ที่ชวยใหผูเรียนแตละคน สามารถเรียนรูไดโดยงายในสถานการณที่กําหนดให 
 เพจ และคณะ (Page; et al. 1977: 203) ไดอธิบายวา รูปแบบการเรียนรู หมายถึง วิธีการ
ที่แตละคนชอบใชในการแกปญหา การคิด หรือการเรียน บางครั้งอาจเรียกวา แบบการคิด
(Cognitive style) 
 โคลบ (Kolb. 1985: 23) ไดกลาววา รูปแบบการเรียนรู คือ ผลที่เกิดจากพันธุกรรม
ประสบการณเดิม และสภาพแวดลอมในปจจุบัน ทําใหการเรียนรูของแตละคนแตกตางกันไป 
 เมธี ปลันธนานนท (2541: 43) ไดใหความหมายของรูปแบบการเรียนรู วา เปนวิธีที่แตละ
คนใชในการสนองตอบตอสิ่งเราในสภาพแวดลอมทั้งอารมณ สังคม และทางรางกาย 
 โดยสรุป รูปแบบการเรียนรู หมายถึง รูปแบบหรือวิธีการที่เกิดข้ึนใชเพ่ือใชในการเรียนรู
ซึ่งแตละบุคคลจะชอบในสิ่งตางๆ ที่เหมือนและคลายกัน โดยมีความเก่ียวของกับองคประกอบดาน
สติปญญา จิตอารมณ รางกาย สังคม และสภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งทําใหการเรียนรูของแตละบุคคลมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 
ตอนท่ี 3 โครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต 
 ความเปนมาของโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ
องคกรปกครองสวน ทองถิ่นระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กับ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนดุสิต 
 หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศเพ่ือใหสามารถกาวสูการแขงขันในเวทีโลก ตองพัฒนากระบวนการจัด
การศกึษาของชาติ ใหมีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากลจากรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ
นโยบายดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู และเพ่ือใหคนไทยทั้งปวง
ไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อันเปนเงื่อนไขไปสู
ระบบเศรษฐกิจฐานความรูที่พึงประสงค 
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 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนประเด็นเรงดวน อยางหนึ่งในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษา
ทั้งภาครัฐ และ เอกชน ผูนําชุมชน และผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเปนยุทธศาสตรหลักใน
การสรางกลไก และเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญย่ิง ในการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและภารกิจที่สําคัญย่ิงอยางหนึ่งในการจัดการศึกษา
เพ่ือทองถิ่น และชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาในสวนของศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย บุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งประกอบดวย เจาหนาที่ ผูดูแลเด็กเล็ก ครู จําเปนตองไดรับการพัฒนาเพ่ือใหเกิด
สมรรถนะในดานการปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานโครงการ และมีความมั่นคงในวิชาชีพ 
 บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองคกรปกครองทองถิ่นยังมีเปนจํานวนมาก ที่จะตองไดรับ
การพัฒนาในการเขาศึกษา ตอในระดับปริญญาตรี และปริญญาโททางดานการศึกษา จากการที่
บุคลากรประจําศูนยเด็กเล็กทั่วประเทศ จากกรมการพัฒนาชุมชน กรมศาสนา และ สปช.ที่ไดถาย
โอนจากสวนราชการเดิมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และจากศูนยเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดตั้งข้ึนมาเองมีเปนจํานวนมาก (ไมนอยกวา 37,346 คน) มีความตองการในการพัฒนา
ตนเองใหมีความรู ความสามารถ และมีวุฒิการศึกษาที่สามารถไดรับใบประกอบวิชาชีพ  อันจะเปน
การพัฒนาตนเองและทองถิ่นใหดีย่ิงข้ึน นอกจากนี้ยังมีบุคลากรในสายบริหารขององคกรปกครอง
ทองถิ่น ที่ตองการพัฒนาตนเอง เพ่ือมุงเนนใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในเรื่องของการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเปนประเด็นสําคัญในการวางยุทธศาสตรและมาตรการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงในการศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้เพ่ือความมั่นคงผาสุกของสังคม ตลอดจนการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยยุคปจจุบัน ซึ่งเปนยุคของสังคม – เศรษฐกิจฐานความรู 
(Knowledge – Based Society and Economy) 
 มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิตตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร  ทางการศึกษา
ซึ่งเปนประเด็นสําคัญย่ิง ที่จะสงผลตอการปฏิรูปการศึกษาของชาติ และดวยภารกิจที่สําคัญในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 ที่ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ที่เสริมสรางพลังปญญาของ
แผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรูโดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง       
ทําการสอน วิจัยใหการบริการวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครูหนาที่สําคัญย่ิงอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ 
ประสานความรวมมือ และชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็ง ของวิชาชีพคร ู
ผลิตและพัฒนาครู และ บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และ มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปน
วิชาชีพชั้นสูงดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จึงไดจัดทํา
โครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น       
เพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินไปอยางมี
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ประสิทธิภาพ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนั้นเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอม มี
ศักยภาพสูงในการบริหารจัดการไดอยางดีย่ิง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีศูนยการศึกษาอยูทั่วประเทศ 
จํานวน 21 ศูนย ซึ่งจะเปนฐานสําคัญในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 วัตถุประสงค 
 โครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพการศึกษาสําหรับบุคลากรทางการศึกษาของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น 
 2)  เพ่ือการบริการวิชาการในการพัฒนาสังคมในสวนทองถิ่น และชุมชนใหสังคมไทยให
สังคมแหงความรู 
 3) เพ่ือสรางเครือขายในการบริหารการศึกษาอยางเปนระบบ ในการสรางความเขมแข็ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 4) เพ่ือใหครูและผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการพัฒนาใหมีวุฒิ
การศึกษาสูงข้ึนไดรับใบประกอบวิชาชีพ และเปนแนวทางในการพัฒนาความรู ความสามารถ อันจะ
เปนประโยชนตอการศึกษาของชาติ 
 กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย ผูบริหารโรงเรียน เทศบาล และผูอํานวยการกอง
การศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 ขอบเขตการจัดหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากร 
 การจัดหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
จัดเปน 2 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับปริญญาตรี (ตามหลักสูตร 5 ปของผูที่จะไดรับใบประกอบวิชาชีพครู)  
  - โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 2. ระดับปริญญาโท 
  - สาขาบริหารการศึกษา 
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หลักสูตรปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย  ในโครงการความรวมมือวิชาการระหวาง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   
 ปรชัญาของหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัยเปนหลักสูตรผลิตครูชั้นวิชาชีพที่มีปรีชา
สามารถ (Capability) ดําเนินชีวิตดวยปญญา สามารถบูรณาการความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม
แหงวิชาชีพไปสูการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียน ใหเปนคนดีมีสติปญญา ความสามารถและอยู
รวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุขรูเทากันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปญหาหรือวิกฤตไดดวย
สติปญญา 
 วัตถุประสงคของหลักสูตร 
        ผลิตครูในมิติใหมที่เนนผลลัพธการเรียนรูใหบัณฑิตครูมีคุณภาพ มีศักด์ิศรีความเปนครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เปนครูชั้นวิชาชีพที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน 
ใหเปนคนดีและเกง โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
  1.  ใหผูเรียนไดเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการผสมผสานภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
เขาดวยกัน สรางองคความรูโดยการเรียนรูผานกิจกรรม การทํางาน การแกปญหาและการเรียนรู
จากทีม 
 2.  เนนกระบวนการจัดการสอนใหผูเรียนมีทักษะและความรูเฉพาะทางสามารถนําไป
ประยุกตใชในวิชาชีพเปนอยางดี 
 3.  มุงปลูกฝงจิตสํานึกของความเปนครูดวยกระบวนการจัดการเรียนรูและการไดรับ
แบบอยางที่ดีจาก ผูสอน และผูที่เก่ียวของในการพัฒนาผูเรียน 
      บัณฑิตครุศาสตรที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรน้ี มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังน้ี 
           •   เปนคนดี มีจุดมุงหมายขอชีวิต มีหลักการในการดําเนินชีวิต เขาถึงความงามและความ
ดีของชีวิต มีพลังและความมุงมั่น ในการพัฒนาตน และพัฒนาความกาวหนาของสวนรวม รักชุมชน 
และทองถิ่น สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 •   เปนคนเกง มีความสามารถและทักษะในการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางนอย
สองภาษา มีความรักในการใฝรูใฝเรียน อยางตอเนื่อง มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ         
มีความสามารถในการคิดและแกปญหาสามารถเผชิญสถานการณ และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
 • เปนครูดี เขาใจธรรมชาติของผูเรียน มีคุณสมบัติของความเปนกัลยาณมิตรกับผูเรียน
และบุคลากรที่เก่ียวของรวมมือ กับชุมชน เพ่ือพัฒนาผูเรียนและสถานศึกษา เปนผูมีจริยธรรมแหง
วิชาชีพ และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          •   เปนครูเกง มีปรีชาสามารถในการจัดการศึกษาและจัดการเรียนรูรอบรูและเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาที่ตนถนัด มีความคิด สรางสรรคและสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาและแกปญหาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
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 ระบบการศึกษาและการจัดการศึกษา 
           1) ระบบการศึกษา 
                (1)  จัดการศึกษาแบบทวิภาค หนึ่งปการศึกษามี 2 ภาคเรียน หนึ่งภาคเรียนมีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา 16 สัปดาห 
                (2)  ในกรณีที่จัดการศึกษาแบบอ่ืน ใหยึดมาตรฐานชั่วโมงรวมแลวไมนอยกวา ขอ 1.1 
                (3) การจัดการศึกษาเปนแบบชุดวิชา โดยมีสัญลักษณ น(ท-ป-อ)  
    น หมายถึง จํานวนหนวยกิตของชุดวิชา  
                    ท หมายถึง จํานวนเวลาเรียนทฤษฎี โดย 1 หนวยกิต เทากับ 1 ชั่วโมง/สัปดาห  
                   ป หมายถึง จํานวนเวลาเรียนภาคปฏิบัติ โดย 1 หนวยกิต เทากับ 2 ชั่วโมง/สัปดาห  
                    อ หมายถึง จํานวนเวลาเรียนรูหรือปฏิบัติงานดวยตนเองตามภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายโดย 1หนวยกิต เทากับ 3  ชั่วโมง / สัปดาห  
 สําหรับชุดวิชาฝกประสบการณกําหนดให 1 หนวยกิต เทากับ การปฏิบัติงานไมนอยกวา 
45 ชั่วโมง  
 2) การจัดการศึกษา  
             (1)  การจัดการเรียนรู ความสําเร็จของการใชหลักสูตรอยูที่การจัดการเรียนรูใหบรรลุผล
ตามผลลัพธการเรียนรู ของแตละชุดวิชา ที่ตองอาศัยหลักสําคัญคือการเรียนรูจากสถานการณจริง 
การผสมผสานภาคทฤษฎีและปฏิบัติเขาดวยกัน การแกปญหาและการสรางองคความรู 
             (2)  การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของความนครู ประสบการณที่จัดให
นักศึกษา มีการนําความรู ความสามารถ ทางดานทฤษฎีไปฝกปฏิบัต ิเพ่ือใหเกิดทักษะและคุณลักษณะ
ที่เหมาะสม อาจดําเนินการไดโดยใหนักศึกษาอยูหอพัก ของสถาบันผลิตครูหรือใชกิจกรรมอ่ืนที่
คลายคลึงกัน 
             (3)  การปฏิบัติการสอนนักศึกษาจะตองปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ครบตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพครูกําหนดเปนระยะเวลา 1 ป ภายใต
การแนะนําของผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพครู 
 ระยะเวลาการศึกษา 
           ระยะเวลาในการศึกษาไมเกิน  8 ปการศึกษา      
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
          1)  การวัดผลและประเมินผลการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของสภาประจําสถาบันราชภัฎ  
          2)  ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้ 
                (1)  มีเวลาศึกษาไมเกิน 8 ป  
                (2)  ผานการประเมินในชุดวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร  
                (3)  ผานเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่สถาบันกําหนด 
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หลักสูตร 
 จํานวนหนวยกิต 
 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  171 หนวยกิต 
 

          โครงสรางหลักสูตร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประกอบดวยกลุมชุดวิชาจํานวน  4 กลุม ดังนี ้
 

กลุมชุดวิชา จํานวนหนวยกิต 
กลุมวิชาการศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 
กลุมชุดวิชาชีพครู 
      -  ชุดวิชาการศึกษา 
      -  ชุดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 

ไมนอยกวา55 
ไมนอยกวา30 
ไมนอยกวา25 

กลุมชุดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 80 
กลุมวิชาเลือกเสรี มานอยกวา 6 
รวม ไมนอยกวา 171 

หมายเหตุ : จํานวนหนวยกิตและการคิดหนวยกิตเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ .2542  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย)  

 การจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแบงเปน 4 กลุมชุดวิชา โดยมุงเนนผลลัพธการเรียนรูเปนสําคัญ 
 (1)  กลุมชุดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 
            ผลลัพธการเรียนรู 
 กลุมชุดวิชานี้ มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีในฐานะที่เปนคนไทยและประชากรของโลก โดย
สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอ่ืนใดอีกหนึ่งภาษา เพ่ือการสื่อสาร การ
คนควา รูภูมิปญญาไทย ทองถิ่นและสากลเขาใจบริบทชุมชนและสังคมโลกคิด และตัดสินใจไดอยาง
มีวิจารณญาณ ใชเทคโนโลยีในการศึกษาคนควา และการทํางานรวมทั้งพัฒนาตนเองและบริหาร
จัดการชีวิตไดอยางเหมาะสม  
 

 แนวทางจัดการเรียนรู 
 ชุดวิชาศึกษาทั่วไปแตละชุด มุงใหเกิดปรีชาสามารถหลายประการที่จําเปนตอก่ีดํารงชีวิต
อยางเปนสุข และการปรับตัวไดอยางมีคุณภาพทําใหมีฐานความรูเพียงพอสําหรับการตัดสินใจและ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ กิจกรรมการเรียนรู ของกลุมนี้ จึงเนนการจัดแบบองครวม มี
การผสมผสานระหวางทฤษฎีกับปฏิบัติโดยใหผูเรียนศึกษาและวิเคราะหหลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีที่เก่ียวของและเชื่อมโยงสูสภาพจริงดวยการนําความรูมาเสนอแนะแนวทางพัฒนาตนและ
สังคมการจัดกิจกรรมการเรียนรู จึงตองบูรณาการหลักวิชาและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายใน
สังคม เพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติในสถานการณจริง 
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 กลุมชุดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) มีชุดวิชาในการกลุมนี้ จํานวน 30 หนวยกิต คือ  

รหัสวิชา ชื่อชุดวิชา หนวยกิต 
GEED 101 การสื่อสารดวยภาษาไทย Communication in Thai Language 5 (2-4-3) 
GEED 102 การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ Communication in English Language 6 (3-4-3) 
GEED 103* การสื่อสารดวยภาษา (ภาษาในเอเชีย) Communication in… Language 4 (1-4-3) 
GEED 104 การคิดและการพัฒนาตน Thinking and Personal Growth  5 (2-4-3) 
GEED 105 มนุษยกับสังคม Human Beings and Society  5 (2-4-3) 

GEED 106 ชีวิตกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Life Through Science and 
Technology  

5 (2-4-3) 

 
หมายเหตุ : GEED 103*   เลือกเรียน 1 ภาษาตอไปนี้คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน ภาษาเกาหลี  
ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาเมียนมาร ภาษมาเลเซีย  
 
 (2) กลุมชุดวิชาชีพคร ู(Professional Courses)  
           ผลลัพธการเรียนรู 
           กลุมชุดวิชาชีพครู มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนครูดี มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับวิชาชีพครู
มีจิตสํานึกของความเปนครู มีจริยธรรมและคุณธรรมในวิชาชีพครูมีความสามารถในการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรการออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนน ผูเรียนเปนสําคัญ มีความสามารถ
ในการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดข้ึน จากการจัดการเรียนรู รูจักธรรมชาติของผูเรียนทั้งผูเรียน
ปกติ และผูที่เรียนที่มีความตองการพิเศษ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูรวมทั้งการเชื่อมโยง
เครือขาย เพ่ือพัฒนาวิชาชีพคร ู 
 

           แนวทางจัดการเรียนรู 
           กลุมชุดวิชาชีพครู มุงใหผูเรียนเกิดปรีชาสามารถตามผลลัพธการเรียนรูของกลุมชุดวิชา
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่มุงเนนการจัดแบบองครวม ซึ่งมีการผสมผสานระหวางทฤษฎีกับ
ปฏิบัติ โดยใหผูเรียนศึกษาและวิเคราะหหลักการแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ แลวเชื่อมโยงสูหองเรียน
และสถานศึกษาในสภาพจริง รวมทั้งสามารถนําความรูมาเสนอแนะแนวทางพัฒนา สภาพที่เปนอยู
ใหดีย่ิงข้ึนกวาเดิม การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีการบูรณาการทั้งในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา 
ชุมชน และแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจาก การทํางานใน
วิชาชีพรวมกับเพ่ือนรวมงาน ผูสอนครูพ่ีเลี้ยง นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน เพ่ือการสรางองค
ความรูไดดวยตนเอง       
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กลุมชุดวิชาชีพครู ประกอบดวย 2 ชุดวิชา คือชุดวิชาการศึกษา และชุดวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพดังนี้คือ  
 ชุดวิชาการศึกษา (Eduction) ประกอบดวยชุดวิชา 6 ชุด จํานวนรวม 30 หนวยกิต 
            ผูเรียนตองเรียนครบทุกชุด ดังนี้  
 

รหัส ชื่อชุดวิชา หนวยกิต 

EDUC 101 
พ้ืนฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม 
Foundation in Education and lnclusive Education 

5 (2-4-3) 

EDUC 102  ธรรมชาติของผูเรียน  Nature of the Learner  5 (2-4-3)  
EDUC 103  หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู  Curriculum and Management of 

Learning  
5 (2-4-3)  

EDUC 104  นวัตกรรมแหงการเรียนรู  Learning lnnovation  5 (2-4-3)  
EDUC 105 การพัฒนาความเปนครูวิชีพ Teacher Professional Development 5 (2-4-3) 
EDUC 106  การวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียนรู Research for Learning Development  5 (2-4-3)  

 ชุดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ (Professional Training) ประกอบดวยชุดวิชา 5 ชุด 
จํานวนรวม 25 หนวยกิต ผูเรียนตองเรียนครบทุกชุด ดังนี้  

รหัส ชื่อชุดวิชา หนวยกิต 
PROF 101   การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1   Practicum 1  3 (ไมนอยกวา 135 ชม.)  
PROF 102  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2   Practicum 2  3 (ไมนอยกวา 135 ชม.)  
PROF 103  การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3   Practicum 3  3 (ไมนอยกวา 135 ชม.)  
PROF 104  การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 1  Internship1  8 (ไมนอยกวา360 ชม.)  
PROF 105  การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 2  Lnternship2  8 (ไมนอยกวา360 ชม.)  
 
 3) กลุมชุดวิชาเฉพาะดาน (Specialization)  
            ผลลัพธการเรียนรู  
            กลุมชุดวิชานี้ มุงพัฒนาผูเรียนใหรอบรูวิทยาการในฐานะที่เปนผูสอนในสาระการเรียนรูที่
ตนเองสนใจ เขาใจสาระการเรียนรู ที่สอนอยางถองแท ตระหนักถึงคุณคาของสาระการเรียนรูที่สอน 
มีระบบพัฒนาความรูอยางตอเนื่องและดวยตนเอง สามารถประยุกตความรูไปใชในการจัด
กระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน เพ่ือใชในการประกอบวิชาชีพครูไดอยางเหมาะสม  
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            แนวทางจัดการเรียนรู 
            กลุมชุดวิชานี้ประกอบดวยวิชาเฉพาะดาน 8 สาขาวิชาที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังนั้น กิจกรรมการเรียนรูของกลุมนี้ จึงเนนการศึกษาและการวิเคราะห
สาระการเรียนรูและความตองการที่มีอยูในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตามมาตรฐานชวงชั้นที่
ผูเรียนเลือกอยางลึกซึ่ง การจัดกิจกรรมจึงตองมีลักษณะของการบูรณการความรูที่ไดจากหลักการ
และทฤษฎีตางๆ ในสาระการเรียนรูนั้นๆมาปฏิบัติและพัฒนาใหมีความเหมาะในสถานการณจริง  
            ชุดวิชาเฉพาะดาน จัดโปรแกรมการศึกษาเปน 2 ลักษณะ คือ วิชาเฉพาะดานเด่ียวหรือ
วิชาเอกเด่ียว ซึ่งเลือกเรียนวิชาเฉพาะดาน เพียง 1 สาขาวิชา จํานวนไมนอยกวา 80 หนวยกิต และ
วิชาเฉพาะดานคูหรือวิชาเอกคูซึ่งเลือกเรียน 2 สาขาวิชา สาขาวิชาละไมนอยกวา 40 หนวยกิต  
           วิชาเฉพาะดานทั้ง 2 สาขาวิชา มีดังนี้  
 -   การศึกษาปฐมวัย (Early childhood Education)  
 -   การศึกษาพิเศษ (Special Education) 
 

 (1)  ชุดวิชาเฉพาะดานการศึกษาปฐมวัย 
            ผลลัพธการเรียน 
            ชุดวิชาเฉพาะดานการศึกษาปฐมวัย มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย ธรรมชาติพัฒนาการและการเรียนรู ของเด็กปฐมวัย สามารถจัดประสบการณการ
เรียนรู จัดสถานที่พัฒนาเด็กเพ่ือสงเสริมศักยกภาพของเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้ง 
สามารถจัดดําเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
            การจัดโปรแกรมการศึกษามี 2 ลักษณะคือ วิชาเฉพาะดานเด่ียวหรือวิชาเอกเด่ียวใหเรียน
ไมนอยกวา 81 หนวยกิต วิชาเฉพาะดานคูใหเรียน ไมนอยกวา 40 หนวยกิต ดังนี้  
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กลุม / ชุดวิชา หนวยกิต  
น(ท-ป-อ) 

เด่ียว  
(81 หนวยกิต) 

คู 
(40 หนวยกิต) 

กลุมภาษาอังกฤษทางวิชาการ**** 
ECED 101 ภาษาอังกฤษสําหรับครูการศึกษาปฐมวัย 1  3( 1-2-3 ) * * 
ECED 102 ภาษาอังกฤษสําหรับครูการศึกษาปฐมวัย 2  3( 1-2-3 ) * * 
กลุมพื้นฐานการศึกษาปฐมวัย  
 ECDE 201 การศึกษาปฐมวัย  5( 2-4-3 ) * * 
ECED 202 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 5( 2-4-3 ) * * 
กลุมภาษาและสังคม 
ECED 301 การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย 5( 2-4-3 ) * * 
ECED 302 ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย  5( 2-4-3 ) * * 
กลุมนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู 
ECED 401 สื่อสรางสรรคการเรียนรูสําหรับเด็ก  5( 2-4-3 ) * * 
ECED 402 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 5( 2-2-6 ) * * 
กลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
ECED 501 วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  5(2-4-3) * * 
ECED 502 คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  5(2-4-3) * * 
กลุมพลศึกษาและอนามัย 
ECED 601 กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 5( 1-6-3 ) * * 
ECED 602 อาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย  5( 2-4-3 ) * * 
กลุมสุนทรียภาพ 
ECED 701 สุนทรียภาพทางศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย  5( 1-4-6 ) * * 
ECED 702 สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลาสําหรับเด็กปฐมวัย  5( 1-4-6 ) * * 
กลุมการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย 
ECED 801 การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  5( 2-4-3 ) * * 
ECED 802 การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย  5( 2-4-3 ) * * 
กลุมความเคลื่อนไหวทางการศึกษาปฐมวัย 
ECED 901 การวิจัยการศึกษาดานปฐมวัย  5( 1-6-3 ) * * 
ECED 902 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย  5( 1-6-3 ) * * 
 
 กลุมนี้เปนชุดวิชาที่จัดข้ึนตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506/ว65 
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 เรื่องนโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 
โดยผูที่เรียนวิชาเฉพาะดานเด่ียว ใหเรียนทั้ง 2 ชุดวิชาในกลุมแทนชุดวิชาใดวิชาหนึ่งใน 16 ชุดวิชา 
ตามโครงสรางที่กําหนด  
 สําหรับผูที่เลือกวิชาเฉพาะดานคู ใหเรียนวิชาภาษาอังกฤษทางวิชาการชุดที่ 1 ของแตละ
วิชาเฉพาะดาน ทั้งนี้ชุดวิชาในกลุมภาษาอังกฤษทางวิชาการที่บังคับใหเรียนอาจนับเปนหนวยกิต 
อยูในโครงสรางของกลุมวิชาเลือกเสรีได  
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ตอนท่ี 4 ขอมูลพื้นฐานศูนยจังหวัดนครสวรรค 
 ศูนยจังหวัดนครสวรรค ประกอบไปดวย จังหวัดนครสวรรค จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี 
จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสิงหบุรี 
 

จังหวัด จํานวน 
อําเภอ 

จํานวน อบต./
เทศบาล 

จํานวนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวนผูดูแล 
เด็กเล็ก (คน) 

จํานวน 
เด็กเล็ก (คน) 

นครสวรรค 14 144 201 253 5,162 
ชัยนาท 9 60 102 176 3,390 
ลพบุร ี 11 127 223 372 6,999 
สระบุรี 14 113 95 189 3,359 
อุทัยธาน ี 8 64 140 234 4,386 
สิงหบุรี 6 42 99 137 2,675 

 
 จํานวนนักศึกษาในแตละจังหวัด 

จังหวัด รุนที่ 1 รุนที่ 2 รุนที่ 3 รุนที่ 4 รวม 
นครสวรรค 17 29 25 47 118 
ชัยนาท 62 23 29 20 134 
ลพบุร ี - - 30 37 67 
สระบุรี 30 39 18 17 104 
อุทัยธาน ี - - 18 41 59 
สิงหบุรี - - 29 19 48 

รวม 109 91 149 181 530 
 
  จํานวนบัณฑิตเปนแตละจังหวัด 

จังหวัด รุนที่ 1 รุนที่ 2 รุนที่ 3 

นครสวรรค 5 6 - 
ชัยนาท 26 2 - 
ลพบุร ี - - 1 
สระบุรี 17 4 - 

รวม 48 12 1 
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ตอนท่ี 5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประเมินหลักสูตร 
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการประเมินหลักสูตร ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควางานวิจัยที่ใช
รูปแบบการประเมินตางๆ ทั้งงานวิจัยภายในประเทศและตางประเทศ 
 งานวิจัยภายในประเทศ  โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาทั้งหมด 8  เรื่อง โดยงานวิจัยเรื่อง
แรก ปณวัฒน วัฒนวิทย ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรม เรื่องที่ 2 เปนของ วิลาวัลย วัชระเกียรติศักด์ิ ได
ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก นาฏศิลปะ ของสํานักงาน
สถาบันราชภัฏ เรื่องที่ 3 เปนของ วรวิมล บุตรอามาตย  ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินผล
หลักสูตรการศึกษาแผนกวิชาไปรษณียของโรงเรียน การไปรษณียและโทรคมนาคม ปการศึกษา 
2531-ปจจุบัน (ระยะที่ 6) สังกัดกองการฝกอบรมการสื่อสารแหงประเทศไทย เรื่องที่ 4 เปนของ    
สุทัศนีย สุขประเสริฐ ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง  การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องที่ 5 เปนของ ชินวัฒน สินธุชล ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง       
การประเมินหลักสูตรฝายอํานวยการตํารวจ ของสถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ กองบัญชาการศึกษา  
เรื่องที่ 6 เปนของ สมิง เสมียนรัมย ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินการใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรอาชีพ (ปอ.) พุทธศักราช 2533 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องที่ 7 เปนของ วันเพ็ญ ทะสุนทร ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมิน
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง พุทธศักราช 2536 และสุวรรณี มงคลรุงเรือง ไดทําการศึกษา
วิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรสังคมสงเคราะหศาสตร พ.ศ. 2533  
 1.  ปณวัฒน วัฒนวิทย (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยใชแบบจําลอง CIPP 
Model ผลการวิจัยมีดังนี้  
 พบวาอาจารยมีความเห็นวากระบวนการสอนและการประเมิน มีความเหมาะสม มีความเห็น
วาวัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตร คุณภาพของอาจารย คุณสมบัติของ
นักศึกษาและผลการดําเนินการของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง แตมีความเห็น
ปจจัยที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอนไมเหมาะสม 
 นักศึกษามีความเห็นวาโครงสรางและเนื้อหาหลักสูตร คุณภาพอาจารย คุณสมบัติของ
นักศึกษา กระบวนการสอนและการประเมินผล และผลที่ไดรับจากากรศึกษาในหลักสูตรมีความ
เหมาะสม ในขณะที่มีความเห็นวาวัตถุประสงคของหลักสูตรและปจจัยที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอน
มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  
 2.  วิลาวัลย  วัชระเกียรติศักด์ิ (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมิน
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก นาฏศิลปะ ของสํานักงานสถาบันราชภัฏ โดยใชแบบจําลอง 
CIPP Model ผลการวิจัยมีดังนี้  
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 การประเมินบริบท พบวาจุดมุงหมายของหลักสูตรทุกขอมีความชัดเจนของภาษามีความ
เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และมีความครอบคลุมถึงคุณลักษณะที่ดีของครูนาฎศิลป 
 การประเมินปจจัยเบ้ืองตน พบวาโครงสรางหลักสูตร มีความเหมาะสมในเรื่องจํานวนหนวยกิต 
ในรายวิชาบังคับ สัดสวนของหนวยกิตกับเวลาเรียนและการมีสวนทําใหการเรียนการสอนบรรลุ
จุดมุงหมาย เนื้อหา มีบางวิชาที่มีความซ้ําซอน อาจารย ผูสอนมีความรู ความสามารถและบุคลิกลักษณะ
เหมาะสมที่จะเปนผูถายทอดวิชาความรู ดานอุปกรณการเรียน สถานที่เรียน มีความเพียงพอ ในสวน
ของตําราเรียนมีความไมเพียงพอ และไมทันสมัย 
 การประเมินกระบวนการ พบวา อาจารยสวนใหญมีการเตรียมการเรียนการสอน มีการ
สอดแทรกใหเห็นคุณคา การอนุรักษและการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และสอนครบตามแนวการสอน 
ในเรื่องการใชสื่อประกอบการสอน การเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความเห็น การเสริมความรูนอก
ชั้นเรียน การวัดผลและประเมินผล ความชัดเจนของเกณฑ การใหนักศึกษามีสวนรวมในการกําหนด
เกณฑ อยูในระดับปานกลาง 
 การประเมินผลผลิต บัณฑิตทั้งหมดมีความเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษา
ตามจุดมุงหมายเฉพาะและจุดมุงหมายทั่วไปวาอยูในระดับมาก แตอาจารยและผูบังคับบัญชาของ
บัณฑิตสวนใหญมีความเห็นวาอยูในระดับมากและปานกลาง 
 3. วรวิมล บุตรอามาตย (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินผล
หลักสูตรการศึกษาแผนกวิชาไปรษณียของโรงเรียน การไปรษณียและโทรคมนาคม ปการศึกษา 
2531-ปจจุบัน (ระยะที่ 6) สังกัดกองการฝกอบรมการสื่อสารแหงประเทศไทย สาขาวัดผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใชแบบจําลอง CIPP Model ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 การประเมินองคประกอบดานปจจัยเบ้ืองตน 
 ดานความพรอมของอาจารยผูสอนพบวา ผูบริหาร และอาจารยผูสอนกับผูสําเร็จการศึกษา  
มีความคิดเห็นตรงกันวา ความพรอมของอาจารยมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมี ความ
คิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความคิดเห็นวาอาจารยมีความ
พรอมมากและปานกลางตรง กันทุกขอ 
 ดานความพรอมของนักเรียน พบวา ผูบริหาร และอาจารยผูสอนมีความคิดเห็นวาความพรอม
ของนักเรียนมีความ เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง แตผูสําเร็จการศึกษามีความคิดเห็น วามีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
 ดานความพรอมของสิ่งประกอบอ่ืนๆ ที่เอ้ือตอ การเรียนการสอน พบวา ผูบริหารและ
อาจารยกับผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นตรงกันวาสิ่งประกอบอ่ืนๆ ที่เอ้ืออํานวยตอการเรียน 
การสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในหัวขอ ความ เพียงพอของจํานวนหองที่ใชสอนภาคปฏิบัติและความเพียงพอ 
แหลงฝกภาคปฏิบัติที่มีคุณภาพ  
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 การประเมินองคประกอบดานกระบวนการ 
 ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบวา ผูบริหารและอาจารยกับผูสําเร็จการศึกษา  
มีความคิดเห็นตรงกัน วากระบวนการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูในระดับ ปานกลาง 
โดยมีความคิดเห็นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 โดยมีความคิดเห็นวา
กระบวนการจัดการเรียน การสอนมีความปานกลางตรงกัน 
 ดานการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน พบวา ผูบริหารและอาจารยกับผูสําเร็จ
การศึกษา มีความคิดเห็นตรงกันวา การวัดประเมินผลการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับ ปานกลาง โดยมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ในหัวขอการ
วัดผลประเมินผลมีความครอบคลุม เนื้อหาวิชา 2.3 ดานการบริหารหลักสูตร พบวา ผูบริหารและ 
อาจารยกับผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีความเห็นวาการบริหาร หลักสูตรมีความปานกลางตรงกัน  
 การประเมินองคประกอบดานผลผลิตดานการประเมินองคประกอบดานผลผลิต พบวา ผูบริหาร 
และอาจารย มีความคิดเห็นวานักเรียนมีคุณลักษณะเหมาะสมตาม จุดมุงหมายของหลักสูตรในระดับ
ปานกลาง 
 การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา 
 ความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา เก่ียวกับการ ไดรับความรูและการนําความรูความสามารถ
ทางดานเนื้อหาภาค วิชาการตางๆ ไปใชในการปฏิบัติงาน พบวา ผูสําเร็จการศึกษา มีความคิดเห็น
วาการไดรับความรูมีความเพียงพออยูในระดับ ปานกลาง สําหรับการนําความรูความสามารถทางดาน
เนื้อหา ภาควิชาการตางๆ ไปใชในการปฏิบัติงานไดนั้นมีความเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง 
 ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาที่มีตอผูสําเร็จการ ศึกษา เก่ียวกับความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และบุคลิกภาพและ มนุษยสัมพันธของผูสําเร็จการศึกษา พบวา ผูบังคับบัญชามีความ 
คิดเหน็วา ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษา ในข้ันตอนการรับฝากมีความสามารถ
อยูในระดับมาก ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในข้ันตอนการสงตอและการนําจายมีความสามารถ 
อยูในระดับปานกลาง สําหรับบุคลิกภาพในการทํางานมีความเหมาะสม ในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับปานกลาง 
 4.  สุทัศนีย สุขประเสริฐ (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาการอุดมศึกษา คณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชแบบจําลอง CIPP Model ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 ดานบริบท อาจารย นิสิต และบัณฑิตแพทย มีความเห็นวาวัตถุประสงคของหลักสูตร มี
ความเหมาะสมในระดับมาก ดานปจจัยเบ้ืองตน โครงสรางของหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ของทบวงมหาวิทยาลัย พบวามีจํานวนหนวยกิตโดยรวมสูงกวาเกณฑมาตรฐาน
ของทบวงมหาวิทยาลัย และโครงสรางของหลักสูตรมิไดกําหนดหมวดวิชาเลือกเสรีไว อาจารย นิสิต 
และบัณฑิตแพทย มีความเห็นวาคุณลักษณะของอาจารยและคุณสมบัติของผูเขาศึกษามีความ
เหมาะสมในระดับมาก อาจารยมีความเห็นวาโครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมใน
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ระดับปานกลาง นิสิต และบัณฑิตแพทย มีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับมาก อุปกรณการ
เรียนการสอน ตําราเรียน สถานที่เรียนและจํานวนคนไข ทั้งอาจารย นิสิต และบัณฑิตแพทยมี
ความเห็นวา มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ดานกระบวนการ อาจารย และบัณฑิตแพทย มี
ความเห็นวากระบวนการเรียนการสอน มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง นิสิตมีความเห็นวามี
ความเหมาะสมในระดับมาก ดานการวัด และประเมินผล อาจารยมีความเห็นวามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก นิสิตและบัณฑิตแพทย มีความเห็นวาเหมาะสมในระดับปานกลาง สวนดานการบริหาร
หลักสูตร อาจารย นิสิต และ บัณฑิตแพทยมีความเห็นวามีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ดาน
ผลผลิต ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตแพทย มีความเห็นวาบัณฑิตแพทย เปนแพทย ที่เปนที่ยอมรับ
ของสังคม และประสิทธิภาพของบัณฑิตแพทยดานความรู ดานเจตคติ และดานการปฏิบัติงานมี
ความเหมาะสมในระดับมาก สวนดานทักษะมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนดคือ คาคะแนนเฉลี่ย 3.50 พบวา อาจารย นิสิต และบัณฑิตแพทยมีความเห็นวาดาน
บริบทมีความเหมาะสมสูงกวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัย สําคัญทางสถิติ  
 ดานปจจัยเบ้ืองตนนิสิตและบัณฑิตแพทยมีความเห็นวามีความเหมาะสมสูงกวา เกณฑที่
กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอาจารยมีความเห็นไมแตกตางจากเกณฑที่กําหนด  
 ดานกระบวนการ อาจารยและนิสิตมีความเห็นวาไมแตกตางจากเกณฑที่กําหนด สวน
บัณฑิตแพทย มีความเห็นวามีความเหมาะสมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ดานผลผลิต ผูบังคับบัญชาของบัณฑิตมีความเห็นวาประสิทธิภาพของบัณฑิตแพทยมี
ความเหมาะสมสูงกวา เกณฑที่กําหนดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจารย นิสิต และบัณฑิตแพทย มี
ขอเสนอแนะตอหลักสูตรวา ควรมีการจัดโครงการ อบรมสัมมนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนใหกับอาจารย อุปกรณการเรียนการสอน ตําราเรียนและสถานที่เรียน ควรจัดใหเพียงพอกับ
ความตองการของผูเรียนและผูสอน ควร ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหนิสิตรูจักคิด 
วิเคราะห และแกปญหาเปน โดยใหนิสิต ไดคนควาดวยตนเองและสนับสนุนใหมีการเรียนอยาง
ตอเนื่อง ในสวนของผูบังคับบัญชา ของบัณฑิตแพทยมีขอเสนอแนะวา บัณฑิตแพทยควรมีความรู
ทางดานทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติ งานจริง และมหาวิทยาลัยควรจัดโครงการติดตามผลบัณฑิต
โดยศึกษาขอมูลจากสภาพความเปนจริง เพ่ือไดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องเปน
หลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคลอง กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
 5. ชินวัฒน สินธุชล (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตร
ฝายอํานวยการตํารวจ ของสถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ กองบัญชาการศึกษา สาขา การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยใชแบบจําลอง CIPP Model 
ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 การประเมินบริบทพบวา วัตถุประสงคของหลักสูตร มีความสอดคลองกับ สภาพแวดลอม
ภายใน เนื้อหาสาระของหลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม ความตองการของ
ผูเรียน เกณฑการวัดและประเมินผลและประโยชนตองานที่ปฏิบัติในระดับมาก โครงสรางของ
หลักสูตรสวนใหญ มีความเหมาะสม  
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 การประเมินปจจัยเบ้ืองตน ดานเกณฑการคัดเลือกผูเขารับการอบรมมีความเหมาะสม
สําหรับดานการจัดสรรงบประมาณมีความเพียงพอ  
 การประเมินกระบวนการ ดานการเตรียมการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เทคนิค
และวิธีสอนของอาจารยผูสอน การวัดผลมีความเหมาะสมในระดับมาก  
 การประเมินผลผลิต ผูสําเร็จการฝกอบรมของหลักสูตร มีคุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะ 
ทางวิชาชีพ มีความเหมาะสมในระดับมาก นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการฝกอบรม 
 6. สมิง เสมียนรัมย (2541: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินการใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรอาชีพ (ปอ.) พุทธศักราช 2533 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สาขา การศึกษาผูใหญคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช
แบบจําลอง CIPP Model ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 ดานบริบท จุดมุงหมายหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ (ปอ.) พุทธศักราช 2533 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอ/ก่ิงอําเภอ ครู
ประจํากลุมประกาศนียบัตรอาชีพ และนักศึกษาประกาศนียบัตรอาชีพ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีความคิดเห็นตอ ดานบริบทของจุดมุงหมายหลักสูตร ประกาศนียบัตรอาชีพ (ปอ.) พุทธศักราช 
2533 อยูในระดับมากทุกขอยกเวนขอชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมายหลักสูตร มีความ
คิดเห็น อยูในระดับปานกลาง  
 ดานปจจัยเบ้ืองตน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีความคิดเห็นตอ ดานปจจัยเบ้ืองตนของโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ (ปอ.) พุทธศักราช 
2533 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวาในขอเนื้อหาวิชาใน หลักสูตร มีความเหมาะสม 
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่นขอสามารถชวยใหนักศึกษา นําไปใช ประกอบอาชีพใน
ชีวิตประจําวันเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ขอสงเสริมใหนักศึกษา เกิดความตองการที่จะเรียนรู 
และขอสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ของหลักสูตร มีความคิดเห็น อยูในระดับปาน
กลางผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/ก่ิง อําเภอ ครูประจํากลุมประกาศนียบัตร
อาชีพ และนักศึกษาประกาศนียบัตรอาชีพ ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือมีความคิดเห็นตอ ดาน
ปจจัยเบ้ืองตน ของโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตร อาชีพ(ปอ.)พุทธศักราช 2533 อยูในระดับมาก 
ยกเวนสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก ของหลักสูตรมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 ดานกระบวนการ สภาพการเรียนการสอน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ผูบริหาร ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/ก่ิงอําเภอ ครูประจํากลุมประกาศนียบัตรอาชีพ 
และนักศึกษาประกาศนียบัตรอาชีพ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความคิดเห็นตอกระบวนการเรียน 
การสอนของสภาพการเรียนการสอน อยูในระดับมากทุกขอ การนิเทศติดตามผล ผูอํานวยการศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นตอการนิเทศติดตามผล 
อยูในระดับมากทุกขอ ยกเวน ในขอผูสอนไดนิเทศ แนะนํานักศึกษา เพ่ือแกปญหาที่พบได มีความ
คิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/กิ่งอําเภอ ครู
ประจํากลุม ประกาศนียบัตรอาชีพ และนักศึกษาประกาศนียบัตรอาชีพ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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มีความ คิดเห็นตอการนิเทศติดตามผล อยูในระดับมากทุกขอ การวัดผลประเมินผล ผูอํานวยการ
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นตอการวัดผล
ประเมินผล อยูในระดับมากทุกขอ ยกเวน ในขอนักศึกษามีสวนรวม ในการตั้งกฎเกณฑการวัดผล
ประเมินผลในรายวิชาตาง ๆ และขอ การใหชุมชน หรือสถานประกอบการ มีสวนรวมในการจัด
การศึกษา และวัดผลประเมินผลในบาง รายวิชา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ผูบริหาร
ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอ/ก่ิงอําเภอ ครูประจํากลุมประกาศนียบัตรอาชีพ และ
นักศึกษาประกาศนียบัตรอาชีพ มีความคิดเห็นตอการวัดผลประเมินผล อยูในระดับมากทุกขอ 
 ดานผลผลิต คุณภาพของนักศึกษา ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 
ผูบริหารศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/ก่ิงอําเภอ ครูประจํากลุม ประกาศนียบัตรอาชีพ 
และนักศึกษาประกาศนียบัตรอาชีพ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความ คิดเห็นตอการผลผลิตตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ (ปอ.) พุทธศักราช 2533 อยูใน ระดับมากทุกขอ 
 7.  วันเพ็ญ ทะสุนทร (2541: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตร
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง พุทธศักราช 2536 สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ กรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช
แบบจําลอง CIPP Model ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือ ประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิค ชั้นสูง 
พุทธศักราช 2536 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใน 4 ดาน 
คือ  
 ผูบริหาร ครูผูสอน และผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปทส. มีความรูความ เขาใจดาน
บริบท อยูในระดับมาก และมีความคิดเห็นวา ดานปจจัยเบ้ืองตน มีความเหมาะสม อยูในระดับมาก 
ดานกระบวนการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และดานผลผลิตมีผลผลิตอยูใน ระดับดี  
 เมื่อจําแนกตามสถานภาพ พบวา 
 ผูบริหาร มีความรูความเขาใจดานบริบท อยูในระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นวา       
ดานปจจัยเบ้ืองตน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานกระบวนการมีการ ปฏิบัติอยูในระดับมาก 
และดานผลผลิต มีผลผลิตอยูในระดับดีมาก 
 ครูผูสอน มีความรูความเขาใจดานบริบท อยูในระดับมากและมีความคิดเห็นวา ดานปจจัย
เบ้ืองตน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ดานกระบวนการมีการปฏิบัติอยูใน ระดับมาก และดาน
ผลผลิต ผลผลิตอยูในระดับดี 
 ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปทส. มีความคิดเห็นวา ดานปจจัยเบ้ืองตน มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก และดานกระบวนการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  
 เมื่อจําแนกตามสถานศึกษา พบวา 
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 ผูบริหาร ครูผูสอน และผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปทส. วิทยาลัย อาชีวศึกษามหาสารคาม 
มีความรูความเขาใจดานบริบท อยูในระดับมาก และมีความคิดเห็นวา ดานปจจัยเบ้ืองตน มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก ดานกระบวนการ มีการปฏิบัติอยูใน ระดับมาก และดานผลผลิต มีผลผลิตอยูใน
ระดับดี 
 ผูบริหาร ครูผูสอน ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปทส. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มีความรู
ความเขาใจดานบริบท อยูในระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นวา ดานปจจัยเบ้ืองตน มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก ดานกระบวนการ มีการปฏิบัติอยูใน ระดับมาก และดานผลผลิต มีผลผลิตอยูใน
ระดับดี 
 8. สุวรรณี  มงคลรุงเรือง (2540: 242) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตร
สังคมสงเคราะหศาสตร พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยใชแบบจําลอง CIPP 
Model ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 การประเมินบริบท พบวา วัตถุประสงค โครงสราง และเนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก 
 การประเมินปจจัยเบ้ืองตน พบวา สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สถานที่เรียน 
ความพรอมและศักยภาพของอาจารย มีความเหมาะสมในระดับมาก สําหรับคุณสมบัติของนักศึกษา
พบวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
 การประเมินกระบวนการ พบวา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนมี
ความเหมาะสมในระดับมาก 
 การประเมินผลผลิต พบวา ผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ความรูความเขาใจทาง
สังคมสงเคราะหศาสตร ทักษะในการปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะหศาสตร วุฒิภาวะในการทํางาน 
และบุคลิกภาพความเปนนักสังคมสงเคราะห ของผูสําเร็จการศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก 
 งานวิจัยตางประเทศ โดยผูวิจัยไดศึกษา 2 เรื่อง โดยงานวิจัยเรื่องแรกเปนของ ซาฟาร 
ที่ทําการศึกษาวิจัยในเรื่อง การประเมินหลกัสูตรคณิตศาสตรของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย เมกกะ 
ตามทัศนะของผูสําเร็จการศึกษาในชวงป ค.ศ. 1976-1980 และเรื่องที่ 2 เปนของ ฮิลบูธ ทําการศึกษา
วิจัยในเรื่อง การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาจิตวิทยาของวิทยาลัยมอรนิ่งไซด   
 1.  ซาฟาร (Zafar. 1982: 1415-A-1416-A) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตร
คณิตศาสตรของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย เมกกะ ตามทัศนะของผูสําเร็จการศึกษาในชวงป   
ค.ศ. 1976-1980 โดยใชแบบสอบถามรวบรวมขอมูลจากครูคณิตศาสตรที่จบการศึกษาจากคณะ         
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ผลการวิจัยพบวา รายวิชาคณิตศาสตร มี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพดานความเปนครูคณิตศาสตรของผูสําเร็จการศึกษาสูง หลักสูตร
คณิตศาสตรนี้มีชวยใหครูมีทักษะในทางบวกตอการสอนคณิตศาสตรในโรงเรียน และหลักสูตรนี้
ลมเหลวเรื่องการเนนปญหาทางดานปฏิบัติ 
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 2.  ฮิลบูธ (Heibuth. 1985: 128-A) ไดทําการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชา
จิตวิทยาของวิทยาลัยมอรนิ่งไซด โดยรวบรวมขอมูลดานการประกอบอาชีพ และประเมินความสําเร็จ
ของแผนการจัดการเรียนการสอนสาขาจิตวิทยาของสถาบัน มุงที่ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมและความสามรถ
ในการทํางานประสบความสําเร็จสูง เหตุผลสําคัญที่ทําใหแผนการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้
ประสบความสําเร็จ คือ การสอนและความรับผิดชอบอยางเขมงวดกวดขันของสถาบันที่มีตอนักศึกษา  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับการประเมินหลักสูตร
พบวา หลักสูตรที่มีการสรางหรือมีการพัฒนาข้ึนใหมนั้น มีความจําเปนที่จะตองประเมินหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งในการประเมินหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
ควรจะใชในรูปแบบที่มีการประเมินใหครอบคลุมตลอดหลักสูตร  ซึ่งเปนรูปแบบการประเมินแบบ
ชวยตัดสินใจโดยใชแบบจําลองซิปป เปนรูปแบบการประเมินที่เนนการประเมินในทุกดานของ
หลักสูตร จึงเปนการทําประโยชนตอการศึกษาวิจัยเปนอยางมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ประเมินหลักสูตร โดยใชรูปแบบการประเมินแบบจําลองซิปป (CIPP MODEL) (Stufflebeam. 
2003) เพราะเปนรูปแบบการประเมินผลที่สามารถใหขอมูลทั้งระบบโดยการวิจัยครั้งนี้ พิจารณาการ
ประเมิน 6 องคประกอบ ไดแก ดายบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล ดาน
ดานผลกระทบ และดานความย้ังยืน นักศึกษา บัณฑิต ผูบังคับบัญชา อาจารยผูสอน ผูประสานงาน
ในโครงการ เพ่ือนรวมงาน อาจารยนิเทศการศึกษา 



บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  
ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รุนที่ 1 – 4  กรณีศึกษา 
ศูนยนครสวรรค โดยใชแบบจําลองการประเมินรูปแบบ CIPP MODEL ของ แดเนียล แอล สตัมเฟลบีม 
โดยดําเนินการตามหัวขอตอไปนี้ 
 1. กําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. กรอบในการประเมิน 
 3. เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือ 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
 แหลงขอมูล ประกอบดวย 
 1.1 นักศึกษา ไดแก นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตาม
โครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในศูนยการศึกษา นครสวรรค           
ปการศึกษา 2551 จํานวน 469 คน  
 ในการวิจัยสุมตัวอยางนักศึกษาจํานวน 210 คน โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิอยางเปน
สัดสวน โดยใชชั้นรุนเปนชั้นภูมิ และสุมกลุมตัวอยางอยางงายแบบใชสัดสวนตามจํานวนประชากร 
 1.2 บัณฑิตในหลักสูตร ไดแก ผูที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัยตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 61 คน  
 ในการวิจัยเก็บขอมูลจากบัณฑิตทุกคน 
 1.4 อาจารยผูสอน  หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่ในการสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน      
15 คน 
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 ในการวิจัยเก็บขอมูลจากผูสอนทุกคน 
 1.5 ผูประสานงาน หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ในการประสานงานตาม โครงการความรวมมือใน
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการดูแลนักศึกษา และดานตางๆ ตามโครงการ จํานวน 
3 คน 
 ในการวิจัยเก็บขอมูลจากผูประสานงานทุกคน 
 1.6 ผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ไดแก ผูปกครองของนักเรียนที่เรียนอยูในศูนยการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 25,971 คน 
 ในการวิจัยสุมตัวอยางผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย จํานวน 377 คน โดยวิธีการสุม
แบบแบงชั้นภูมิอยางเปนสัดสวน โดยใชจังหวัดเปนชั้นภูมิ และสุมกลุมตัวอยางอยางงายแบบใช
สัดสวนตามจํานวนประชากร  
 1.7 ผูบังคับบัญชา ไดแก ผูบังคับบัญชาของนักศึกษาหรือบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
เขาทํางาน และปฏิบัติงานอยู จํานวน 523 คน 
  ในการวิจัยสุมตัวอยางผูบังคับบัญชาจํานวน 226 คน โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิอยาง
เปนสัดสวน โดยใชจังหวัดเปนชั้นภูมิ และสุมกลุมตัวอยางอยางงายแบบใชสัดสวนตามจํานวน
ประชากร 
 1.8  เพ่ือนรวมงาน ไดแก ผูที่ปฏิบัติงานสอนในศูนยการศึกษาพัฒนาเด็กเล็กที่เดียวกับ
นักศึกษาและบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือ
ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจํานวน 831 คน 
 ในการวิจัยสุมตัวอยางเพ่ือนรวมงานจํานวน 220 คน โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิอยาง
เปนสัดสวน โดยใชจังหวัดเปนชั้นภูมิ และสุมกลุมตัวอยางอยางงายแบบใชสัดสวนตามจํานวน
ประชากร  
 1.9 อาจารยนิเทศการศึกษา ไดแก ผูที่ทําหนาที่ในการนิเทศการสอน นักศึกษาและ
บัณฑิตในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ณ ศูนยการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก ที่นักศึกษาปฏิบัติงาน 
จํานวน 3 คน  
 ในการวิจัยเก็บขอมูลจากอาจารยนิเทศทุกคน 
 จากจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางดังกลาวสามารถสรุปไดดังตาราง ตอไปนี้ 
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ตาราง  1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร จํานวน
ประชากร 

จํานวน 
ตัวอยาง 

1. นักศึกษา ในหลักสูตร 469 210 
2. บัณฑิตในหลักสูตร  61 61 
3. อาจารยผูสอน 15 15 
4. ผูประสานงานในโครงการ  3 3 
5. ผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย 25,971 377 
6. ผูบังคับบัญชา   523 226 
7. เพ่ือนรวมงาน  831 260 
8. อาจารยนิเทศการศึกษา  3 3 
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2. กรอบขอบเขตในการประเมินแตละดานของการประเมิน 
 

วัตถุประสงคการประเมิน ประเด็นการประเมิน เครื่องมือ แหลงขอมูล เกณฑ 

1. บริบท   
context 

1. วัตถุประสงค 
2. โครงสราง 
3. เน้ือหาสาระ 

แบบสอบถาม - นักศึกษา   
- บัณฑิต    

- มีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นสูงกวา 
3.50 แสดงวาประเด็นที่ประเมินน้ันมีความ
เหมาะสม 

2.ปจจัยนําเขา  
Input 

1. คุณสมบัติผูเรยีน 
 

แบบสอบถาม 
 

- นักศึกษา    
- บัณฑิต    
- ผูประสานงาน 
- ผูสอน       

- มีคะแนนรอยละของความเหมาะสมสูงกวา 
รอยละ 70 แสดงวาประเด็นที่ประเมินน้ันมี
ความเหมาะสม 

แบบสํารวจ - นักศึกษา - ผูเรียนเปนไปตามคุณสมบัติการคัดเลือก
ของกรมการปกครองสวนทองถิ่น 

2. คุณสมบัติผูสอน 
 

แบบสอบถาม 
 

- นักศึกษา    
- บัณฑิต    
- ผูประสานงาน 
- ผูสอน       

- มีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นสูงกวา 
3.50 แสดงวาประเด็นที่ประเมินน้ันมีความ
เหมาะสม 

แบบสํารวจ 
 

ผูสอน   - เ ป น ไป ต าม คุณสม บัติ ข อ งอ า จา ร ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

3. ทรัพยากรสนับสนุน แบบสอบถาม 
 

- นักศึกษา    
- บัณฑิต     
- ผูประสานงาน  
- ผูสอน       

- มีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นสูงกวา 
3.50 แสดงวาประเด็นที่ประเมินน้ันมีความ
เหมาะสม 
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วัตถุประสงคการประเมิน ประเด็นการประเมิน เครื่องมือ แหลงขอมูล เกณฑ 

3.กระบวนการ  
Process 

1.  การบริหารหลักสูตร  
2. กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน   

แบบสอบถาม - นักศึกษา     
- บัณฑิต      
- ผูสอน        
- ผูประสานงาน 

- มีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นสูงกวา 
3.50 แสดงวาประเด็นที่ประเมินน้ันมีความ
เหมาะสม 

4.ประสิทธิผลของหลักสูตร 
Effectiveness 

- สมร รถนะเ ชิงวิชา ชีพครู
การศึกษาปฐมวัย 

แบบสอบถาม 
 

- นักศึกษา  
- บัณฑิต 
- ผูบังคับบัญชา 
- เพ่ือนรวมงาน 
- ผูปกครอง 
- อาจารยนิเทศการศึกษา 

- มีคะแนนเฉล่ียของความคิดเห็นสูงกวา 
3.50 แสดงวาประเด็นที่ประเมินน้ันมีความ
เหมาะสม 

แบบสัมภาษณ - อาจารยนิเทศการศึกษา 
5.ผลกระทบของหลักสูตร 
Impact 

- เจตคติตอวิชาชีพคร ู
- นําความรูจากการเรียนใน
ห ลั ก สู ต ร ไ ป ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันของบัณฑิตและ
นักศึกษาในโครงการ 

แบบสอบถาม 
 

- ผูบังคับบัญชา 
- เพ่ือนรวมงาน 
- อาจารยนิเทศการศึกษา 
- ผูปกครอง 

-มีคะแนนเฉล่ียของเจตคติสูงกวา 3.50 
แสดงว าประ เด็นที่ ประเ มิน น้ัน มีความ
เหมาะสม 

แบบสัมภาษณ - อาจารยนิเทศการศึกษา 
6.ความยั่งยืนของหลักสูตร  
Sustainability 

- ความพึงพอใจตอผลการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนางาน
ของบัณฑิตและนักศึกษาใน
โครงการ 

แบบสอบถาม 
 

- ผูบังคับบัญชา 
- เพ่ือนรวมงาน 
- อาจารยนิเทศการศึกษา 
- ผูปกครอง 

- มีคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจสูงกวา 
3.50 แสดงวาประเด็นที่ประเมินน้ันมีความ
เหมาะสม 

แบบสัมภาษณ - อาจารยนิเทศการศึกษา 62 
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3. วิธีการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 จากกรอบแนวคิดการประเมินสามารถสรางเครื่องมือที่ใชในการในการประเมินไดดังนี ้
 วิธีการสรางแบบสอบถาม 
 1.  ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการประเมิน  
หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตํารา บทความ 
 2.  กําหนดประเด็นการประเมินใหครอบคลุมประเด็นตางๆของหลักสูตรที่ตองการประเมิน 
ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล ดานผลกระทบ และดาน
ความย่ังยืน 
 3.  สรางแบบสอบถาม ใหขอคําถามครอบคลุมประเด็นตางๆของหลักสูตรที่ตองการ
ประเมินไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล ดานผลกระทบ และ
ดานความย่ังยืน 
 4.  นําแบบสอบถาม ที่สรางข้ึนเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และ
เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน วิเคราะหตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนําเสนอ
ตอคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธพิจารณาเพ่ือแกไข 
 5. ผูวิจัยทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม เพ่ือไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 
 เมื่อนําไปทดลองใชแลว พบวา  
  1.  แบบสอบถามชุดนักศึกษา มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.98 
  2. แบบสอบถามชุดบัณฑิต มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.98 
  3.  แบบสอบถามชุดผูบังคับบัญชามีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.98 
  4. แบบสอบถามชุดผูปกครองมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.97 
  5.  แบบสอบถามชุดเพ่ือนรวมงาน มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.96 
  6.  แบบสอบถามชุดผูสอน มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.90 
     7.  แบบสอบถามชุดผูสอน มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.90 
  8.  แบบสอบถามชุดอาจารยนิเทศ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.72 
 
 กลุมนักศึกษาและบัณฑิต แบบสอบถามแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง ไดแก ประสบการณในการ
ทํางาน  หนวยงานที่สังกัด  
 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามแบบประเมินดานบริบท มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
เลือกตอบ และปลายเปด จํานวน 100 ขอ    
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบประเมินดานปจจัยนําเขา มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
เลือกตอบและปลายเปด จํานวน 30 ขอ    
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 ตอนที่ 4  เปนแบบสอบถามแบบประเมินดานกระบวนการ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
เลือกตอบและปลายเปด จํานวน 35 ขอ    
 ตอนที่ 5  เปนแบบสอบถามแบบประเมินดานประสิทธิผล มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
เลือกตอบและปลายเปด จํานวน 55 ขอ    
 กลุมผูสอน แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง ไดแก ประสบการณในการทํางาน 
ระดับการศึกษา  
 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามแบบประเมินดานปจจัยนําเขา มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
เลือกตอบและปลายเปด จํานวน 31 ขอ    
 ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามแบบประเมินดานกระบวนการ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
เลือกตอบและปลายเปด จํานวน 31 ขอ    
 
 กลุมประสานงาน แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง ไดแก ประสบการณในการ
ทํางาน  ระดับการศึกษา  
 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามแบบประเมินดานปจจัยนําเขา มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
เลือกตอบและปลายเปด จํานวน 25 ขอ    
 ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามแบบประเมินดานกระบวนการ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
เลือกตอบและปลายเปด จํานวน 19 ขอ    
 
 กลุมผูปกครอง แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง ไดแก อาชีพ ระดับการศึกษา  
 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามแบบประเมินดานประสิทธิผล มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
และปลายเปด จํานวน 23 ขอ    
 ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามแบบประเมินผลกระทบ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
เลือกตอบและปลายเปด จํานวน 11 ขอ   
 ตอนที่ 4  เปนแบบสอบถามแบบประเมินความย่ังยืน มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
เลือกตอบและปลายเปด จํานวน 12 ขอ    
 
 กลุมผูบังคับบัญชา แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง ไดแก ประสบการณในการ
ทํางาน หนวยงานที่สังกัด 
 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามแบบประเมินดานประสิทธิผล มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
และปลายเปด จํานวน 37 ขอ    
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 ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามแบบประเมินผลกระทบ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
เลือกตอบและปลายเปด จํานวน 11 ขอ    
 ตอนที่ 4  เปนแบบสอบถามแบบประเมินความย่ังยืน มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
เลือกตอบและปลายเปด จํานวน 13 ขอ    
 กลุมเพ่ือนรวมงาน แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง ไดแก ประสบการณในการ
ทํางาน หนวยงานที่สังกัด 
 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามแบบประเมินดานประสิทธิผล มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
และปลายเปด จํานวน 56 ขอ    
 ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามแบบประเมินผลกระทบ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
เลือกตอบและปลายเปด จํานวน 11 ขอ  
 ตอนที่ 4  เปนแบบสอบถามแบบประเมินความย่ังยืน มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
เลือกตอบและปลายเปด จํานวน 13 ขอ    
 
 กลุมอาจารยนิเทศ  แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง ไดแก ประสบการณในการ
ทํางาน หนวยงานที่สังกัด 
 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามแบบประเมินดานประสิทธิผล มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
และปลายเปด จํานวน 56 ขอ    
 ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามแบบประเมินผลกระทบ มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
เลือกตอบและปลายเปด จํานวน 11 ขอ    
 ตอนที่ 4  เปนแบบสอบถามแบบประเมินความย่ังยืน มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
เลือกตอบและปลายเปด จํานวน 13 ขอ   
 6.  นําแบบสอบถามไปใชจริง 
 
 วิธีการสรางแบบสํารวจ 
 1.  ศึกษาเอกสารคุณสมบัติของผูเรียนและผูสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 2.  สรางแบบสํารวจ ใหครอบคลุมกับขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 
 3.  นําแบบสํารวจ ที่สรางข้ึนเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
 4.  ผูวิจัยทําการปรับปรุงแกไขแบบสํารวจ  
 แบบสํารวจ คุณสมบัติของผูเรียน จํานวน  4  ขอ    
 -  เปนเจาหนาที่ที่ทํางานแลวไมต่ํากวา 2 ป 
 -  เปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในศูนยเด็กเล็ก 



66 
 

                                                              

 -  เปนผูที่จบระดับ ม.6 ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี 
 -  ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานในการเขาเรียน 
 คุณสมบัติของผูสอน จํานวน 4 ขอ 
 - จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา 
 - จบในสาขาวิชาที่สอดคลองกับวิชาที่ทําการสอน 
 - มีประสบการณในดานสาขาวิชาที่ทําการสอน 
 - มีทักษะความสามารถพิเศษที่เอ้ือประโยชนตอการดําเนินงานในตําแหนงผูสอนใน
ระดับอุดมศึกษา 
 5.  แบบสํารวจไปใชจริง 
 
 วิธีการสรางแบบสัมภาษณ 
 1.  ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการ
ประเมิน หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตํารา บทความ 
 2.  กําหนดประเด็นใหครอบคลุมประเด็นตางๆ ของหลักสูตรที่ตองการประเมิน ไดแก ดาน
บริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล ดานผลกระทบ และดานความย่ังยืน 
 3.  สรางแบบสัมภาษณ ใหขอคําถามครอบคลุมประเด็นตางๆ ของหลักสูตรที่ตองการ
ประเมินไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล ดานผลกระทบ และ
ดานความย่ังยืน 
 4.  นําแบบแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนเสนอตอประธานและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  
 5. ผูวิจัยทําการปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณ  
 แบบสัมภาษณ แบบบันทึกการสัมภาษณแบบมีโครงสราง เปนแบบปลายเปด แบง
ออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ขอมูลเบ้ืองตนประกอบดวย ขอมูลผูใหสัมภาษณ  
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา 
ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล ดานผลกระทบ และดานความย่ังยืน  
 6.  นําแบบสมัภาษณไปใชจริง 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เพ่ือขอความอนุเคราะหจากหัวหนาศูนยนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต นายกองคการ
บริหารสวนตําบล ในจังหวัด จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัด
อุทัยธานี จังหวัดสิงหบุรี เพ่ือดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ในระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  
ไดรับแบบสํารวจ 282 แบบสอบถาม 1,147 ฉบับ และแบบสัมภาษณ 2 ฉบับ  
 
 



67 
 

                                                              

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล โดยดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 
 ชุดแบบสอบถาม 
 1. นําแบบสอบถาม พรอมหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยผูวิจัยเปนผูเก็บ
แบบสอบถามดวยตนเอง ในสวนของ นักศึกษา ผูสอน ผูประสานงาน  
 2. นําแบบสอบถาม พรอมหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย วิธีการโทรศัพทสัมภาษณ
และสงจดหมาย ในสวนของ ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน บัณฑิต อาจารยนิเทศการศึกษา  
 3. นําแบบสอบถาม ที่ไดรับคืน มาตรวจความสมบูรณเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห 
 ชุดแบบสัมภาษณ 
 1.  นําแบบสัมภาษณ พรอมหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยผูวิจัยจะดําเนินการ
โดยวิธีการโทรศัพทสัมภาษณ อาจารยนิเทศการศึกษา  
 2.  นําแบบสัมภาษณ นําขอมูลมาวิเคราะห 
 ชุดแบบสํารวจ 
 1. นําแบบสํารวจ พรอมหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยผูวิจัยจะดําเนินการ
โดยศึกษาจากขอมูลเอกสารหลักฐานการอางอิง  
 2.  นําแบบสํารวจ นําขอมูลมาวิเคราะห 
 
5. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 1.  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสํารวจ ที่กําหนดคําตอบใหเลือกตอบและปลายเปด 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห โดยหาคารอยละ แตละตัวเลือกของแตละขอคําถามและวิเคราะหเนื้อหา 
(Context Analysis) ตามลําดับแลวนําขอมูลที่ไดเสนอขอมูลในตารางประกอบความเรียง  
 2. แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสํารวจ แบบมาตราสวนประมาณคา ดําเนินการ
วิเคราะหโดยหา คามัชฌิชเลขคณิต X  (Arithmetic mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D 
(Standard Deviation) ของแตละดับ ความคิดเห็นแลวแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑนี ้
    4.51   -   5.00  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
    3.51   -   4.50  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก 
    2.51   -   3.50  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
    1.51   -   2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอย 
    1.00   -  1.50  หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด 
 3.  รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด มาจัดกลุมตามความถี่ของคําตอบ แลว
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย 
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6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
       1.  คารอยละ (Percentages) 
 2.  คามัชฌิชเลขคณิต X   (Arithmetic mean) 
     3.  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D (Standard Deviation) 
     4.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ  
  4.1  หาคาจําแนกแบบสอบถามแบบรายขอ โดยใชการทดสอบคาที (t-test) 
  4.2  หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิแอลฟา ของ ครอนบาค 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
    n  แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
                    X  แทน  คาคะแนนคามัชฌิมเลขคณิต  (Arithmetic mean) 

    S.D แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

การเสนอผลการวิเคราะห 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหในรูปแบบของตารางประกอบ
ความเรียง แบงออกเปน 10 ตอน ตามลําดับ ดังนี้   

ตอนที ่1 ขอมูลสภาพทั่วไป 
ตอนที ่2 ความคิดเห็นดานบริบท 
ตอนที ่3 ความคิดเห็นดานปจจัยนําเขา 
ตอนที ่4 ความคิดเห็นดานกระบวนการ   
ตอนที ่5 ความคิดเห็นดานประสิทธิผล 
ตอนที ่6 ความคิดเห็นดานผลกระทบ 
ตอนที ่7 ความคิดเห็นดานความย่ังยืน 
ตอนที ่8 ตารางสรุปผลการประเมิน 
ตอนที ่9 ขอเสนอแนะจากแหลงขอมูล 
ตอนที่ 10 บทสัมภาษณอาจารยนิเทศ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไป 
 จํานวนนักศึกษา บัณฑิต ผูสอน ผูประสานงาน ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูปกครอง 
อาจารยนิเทศ จําแนกตามประสบการณในการทํางาน หนวยงานที่สังกัด อาชีพและระดับการศึกษา 
โดยใชคาความถี่และรอยละ 
 
 ตาราง  2  ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 

ขอมูลสภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 
ประสบการณในการทํางาน มากกวา 9 ป 79 37.60 
2 – 5 ป 68 32.40 
6 – 9 ป 57 27.10 
นอยกวา 2 ป 6 2.90 

รวม 210 100.00 
หนวยงานที่สังกัด องคการบริหารสวนตําบล 155 73.80 
 เทศบาล 55 26.20 

รวม 210 100.00 
รุน 1  40 19.05 
รุน 2 32 15.24 
รุน 3 61 29.05 
รุน 4 77 36.66 

รวม 210 100.00 
   
  จากตาราง 2 แสดงวานักศึกษาสวนมากมีประสบการณมากกวา 9 ป รองลงมาคือ            
มีประสบการณ 2–5 ป และสังกัดองคการบริหารสวนตําบล  
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ตาราง 3 ขอมูลทั่วไปของบัณฑิต 
 

ขอมูลสภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 
ประสบการณในการทํางาน 6 – 9 ป 22 38.60 
มากกวา 9 ป 21 36.80 
2 – 5 ป 14 24.60 

รวม 57 100.00 
หนวยงานที่สังกัด  องคการบรหิารสวนตําบล 46 80.70 
เทศบาล 10 17.50 
อ่ืนๆ 1 1.80 

รวม 57 100.00 
 
  จากตาราง 3 แสดงวาบัณฑิตสวนมากมีประสบการณในการทํางาน 6 – 9 ป รองลงมา 
คือ มีประสบการณมากกวา 9 ป และสังกัดองคการบริหารสวนตําบล  
 
ตาราง 4  ขอมูลทั่วไปของผูสอน 
 

ขอมูลสภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 
ประสบการณในการทํางาน 2 – 5 ป 9 60.00 
นอยกวา 2 ป 2 13.30 
6 – 9 ป 2 13.30 
มากกวา 9 ป 2 13.30 

รวม 15 100.00 
ระดับการศึกษา ปริญญาโท   12 80.00 
ปริญญาเอก 3 20.00 

รวม 15 100.00 
 
  จากตาราง 4 แสดงวาผูสอนสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 2 – 5 ป และจบการศึกษา
ระดับปริญญาโท  
 
 
 
 



                       72  

   

ตาราง 5  ขอมูลทั่วไปของผูประสานงาน 
 

ขอมูลสภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 
ประสบการณในการทํางาน  2 - 5 ป 2 66.70 
6 – 9 ป 1 33.30 

รวม 3 100.00 
ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี   2 66.70 
ปริญญาโท   1 33.30 

รวม 3 100.00 
 
  จากตาราง 5 แสดงวาผูประสานงานสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 2 – 5 ป        
และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
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ตาราง 6 ขอมูลทั่วไปของผูปกครอง 
 

ขอมูลสภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 
ลูกจาง รับจาง 147 39.00 
เกษตรกร 141 37.40 
อาชีพ ขาราชการ 31 8.20 
พนักงานบริษัทเอกชน 24 6.40 
อ่ืน 24 6.40 
ไมระบุ 10 2.70 

รวม 377 100.00 
ระดับศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. 134 35.50 
ประถมศึกษา 118 31.30 
ปริญญาตร ี 71 18.80 
ปวส./อนุปริญญา 46 12.20 
ไมระบุ 8 2.10 

รวม 377 100.00 
นครสวรรค 74 19.63 
ชัยนาท 50 13.26 
ลพบุรี 100 26.53 
สระบุร ี 49 13.00 
อุทัยธาน ี 63 16.71 
สิงหบุร ี 41 10.87 

รวม 377 100.00 
 
  จากตาราง 6 แสดงวาผูปกครองสวนมากประกอบอาชีพลูกจาง รับจาง รองลงมาคือ 
ประกอบอาชีพเกษตรกร และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปวช.  
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ตาราง 7 ขอมูลทั่วไปของผูบังคับบัญชา 
 

ขอมูลสภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 
ประสบการณในการทํางาน มากกวา 9 ป 100 44.20 
2 – 5 ป 65 28.80 
6 – 9 ป 51 22.60 
นอยกวา 2 ป 9 4.00 
ไมระบุ 1 0.40 

รวม 226 100.00 
หนวยงานที่สังกัด  องคการบริหารสวนตําบล 123 54.40 
เทศบาล 58 25.70 
สพฐ. 41 18.10 
อ่ืนๆ 3 1.30 
ไมระบุ 1 0.40 

รวม 226 100.00 
นครสวรรค 48 21.24 
ชัยนาท 59 26.11 
ลพบุร ี 29 12.83 
สระบุร ี 40 17.70 
อุทัยธาน ี 26 11.50 
สิงหบุร ี 24 10.62 

รวม 226 100.00 
 
  จากตาราง 7 แสดงวาผูบังคับบัญชาสวนมากมีประสบการณในการทํางานมากกวา 9 ป   
รองลงมาคือ มีประสบการณ 2 – 5 ป และสังกัดองคการบริหารสวนตําบล  
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ตาราง 8 ขอมูลทั่วไปของเพ่ือนรวมงาน 
 

ขอมูลสภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 
ประสบการณในการทํางาน มากกวา 9 ป 89 34.60 
2 – 5 ป 86 33.50 
6 – 9 ป 60 23.30 
นอยกวา 2 ป 22 8.60 

รวม 257 100.00 
หนวยงานที่สังกัด องคการบริหารสวนตําบล 153 59.50 
เทศบาล 70 27.20 
สพฐ. 26 10.10 
อ่ืน 7 2.70 
ไมระบุ 1 0.40 

รวม 257 100.00 
นครสวรรค 47 18.29 
ชัยนาท 31 12.06 
ลพบุร ี 71 27.63 
สระบุร ี 37 14.40 
อุทัยธาน ี 44 17.12 
สิงหบุร ี 27 10.50 

รวม 257 100.00 
 

  จากตาราง 8  แสดงวาเพ่ือนรวมงานสวนมากมีประสบการณในการทํางานมากกวา 9 ป   
รองลงมาคือ มีประสบการณในการทํางาน 2 – 5 ป และสังกัดองคการบริหารสวนตําบล  
 
ตาราง 9  ขอมูลทั่วไปของอาจารยนิเทศ 
 

ขอมูลสภาพทั่วไป จํานวน รอยละ 
ประสบการณในการทํางาน 2 – 5 ป 1 50.00 
6 – 9 ป 1 50.00 

รวม 2 100.00 
หนวยงานที่สังกัด สถาบันอุดมศึกษา 2 100.00 

รวม 2 100.00 
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  จากตาราง 9 แสดงวาอาจารยนิเทศมีประสบการณในการทํางาน 2 – 5 ป และ 6 – 9 ป 
และอยูในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด   
 
ตอนที่ 2  ความคิดเห็นดานบริบท 
  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิต ที่มีตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดานบริบท 
ซึ่งหมายถึง สวนประกอบของหลักสูตรดานวัตถุประสงค ดานโครงสราง และดานเนื้อหา จึงนํา
คําตอบมาแจกแจงความถี่  คํานวณรอยละ  มัชฌิมเลขคณิต  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดังนี้ 
 
 ตาราง  10 ดานวัตถุประสงค 
 

ขอความ 
นักศึกษา   บัณฑิต 

X  รอยละ X  รอยละ 
เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหผูเรียนมีทักษะและความรูเฉพาะทาง สามารถนําไป
ประยุกตใชในวิชาชีพไดเปนอยางดี 
เหมาะสม 210 100.00 57 100.00 
ไมเหมาะสม 0 0.00 0 00.00 
มุงปลูกฝงจิตสํานึกความเปนคร ู     
เหมาะสม 208 99.00 57 100.00 
ไมเหมาะสม 2 1.00 0 00.00 
ตรงตามจุดมุงหมายของนักศึกษาที่คาดหวัง     
เหมาะสม 210 100.00 57 100.00 
ไมเหมาะสม 0 0.00 0 00.00 
สงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาหลักทางทฤษฏี 
เหมาะสม 208 99.00 57 100.00 
ไมเหมาะสม 2 1.00 0 00.00 

 
  จากตาราง 10 พบวานักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นวาวัตถุประสงคของหลักสูตร  
ที่กําหนดไวอยูในระดับเหมาะสมทุกขอ  
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ตาราง 11 ดานโครงสราง  
 

ขอความ 
นักศึกษา   บัณฑิต 

X  รอยละ X  รอยละ 
จํานวนหนวยกิตในรายวิชาบังคับทั้งหมด 81หนวยกิต มีความเหมาะสม 
เหมาะสม 208 99.00 56 98.25 
ไมเหมาะสม 0 0.00 1 1.75 
ไมระบุ 2 1.00 0 0.00 
สัดสวนรายวิชาที่บังคับทั้งหมดมีความเหมาะสม     
เหมาะสม 200 95.20 53 93.00 
ไมเหมาะสม 8 3.80 0 0.00 
ไมระบุ 2 1.00 4 7.00 
คิดวาที่เรียนรายวิชาบังคับทั้งหมด 81 หนวยกิตที่กําหนดไว มีสวนทําใหการเรียนการสอนบรรลุ
จุดมุงหมายเฉพาะของวิชาเอกเพียงใด        
มาก 183 87.10 52 91.20 
ปานกลาง 25 11.90 5 8.80 
นอย 0 0.00 0 0.00 
ไมระบุ 2 1.00 0 0.00 
 
  จากตาราง 11 พบวานักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นวาโครงสรางของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมทุกดานอยูในระดับเหมาะสม  และรายวิชาเรียนวิชาบังคับทั้งหมด 81 หนวยกิตที่กําหนดไว 
มีสวนทําใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายเฉพาะของวิชาเอกอยูในระดับมาก 
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ตาราง 12 เนื้อหาของหลักสูตร  
 

ขอความ 
นักศึกษา   บัณฑิต 

X  รอยละ X  รอยละ 
ความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงคของหลักสูตร 
สอดคลอง 207 98.60 55 96.50 
ไมสอดคลอง 0                      0.00 1 1.75 
ไมระบุ 3 1.40 1 1.75 
เนื้อหารายวิชามีความซ้ําซอนกันรายวิชา     
ไมซ้ําซอน 171 81.43 51 89.47 
ซับซอน 36 17.14 4 7.02 
ไมระบุ 3 1.43 2 3.51 
รายวิชาสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง        
สามารถปฏิบัติไดจริง 203 96.70 54 94.74 
ไมสามารถปฏิบัติไดจริง 4 1.90 1 1.75 
ไมระบุ 3 1.40 2 3.51 
   
  จากตาราง 12 พบวานักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นวาเนื้อหาของหลักสูตร ที่กําหนด
ไวมีความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงค  เนื้อหารายวิชาไมซ้ําซอน และสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริง  
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ตาราง 13  คามัชฌิมเลขคณิตและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาและบัณฑิต 
  เก่ียวกับเนื้อหาสามารถตอบสนองความตองการและความสนใจของผูเรียน 
 

  นักศึกษา   บัณฑิต  
รายวิชา X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย 

ภาษาอังกฤษสําหรับครูการศึกษา
ปฐมวัย 1 3.94 .642 มาก 4.02 .719 มาก 

ภาษาอังกฤษสําหรับครูการศึกษา
ปฐมวัย 2 3.91 .625 มาก 4.09 .606 มาก 

การศึกษาปฐมวัย  4.45 .553 มาก 4.60 .495 มากที่สุด 

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4.51 .581 มากที่สุด 4.61 .491 มากที่สุด 

การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย 4.41 .574 มาก 4.61 .491 มากที่สุด 

ทักษะทางสังคมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  4.40 .564 มาก 4.63 .487 มากที่สุด 

สื่อสรางสรรคการเรียนรูสําหรับ
เด็ก  

4.53 .538 มากที่สุด 4.61 .491 มากที่สุด 

นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 4.38 .646 มาก 4.61 .491 มากที่สุด 

วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  4.25 .603 มาก 4.56 .501 มากที่สุด 

คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  4.36 .629 มาก 4.47 .504 มาก 

กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 4.39 .587 มาก 4.49 .571 มาก 

อาหารและอนามัยสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  

4.50 .547 มาก 4.58 .565 มากที่สุด 

สุนทรียภาพทางศิลปะสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  

4.39 .562 มาก 4.54 .537 มากที่สุด 

สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลา
สําหรับเด็กปฐมวัย  4.43 .560 มาก 4.56 .501 มากที่สุด 

การจัดการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  

4.40 .589 มาก 4.63 .487 มากที่สุด 

การบริหารจัดการการศึกษา
ปฐมวัย  

4.28 .628 มาก 4.58 .498 มากที่สุด 

การวิจัยการศึกษาดานปฐมวัย  4.33 .701 มาก 4.49 .539 มาก 

การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย  4.27 .625 มาก 4.53 .504 มากที่สุด 
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ตาราง 13  (ตอ) 
 

  นักศึกษา   บัณฑิต  
รายวิชา X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย 

การสื่อสารดวยภาษาไทย      4.37 .575 มาก 4.61 .526 มากที่สุด 

การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 4.10 .677 มาก 4.28 .590 มาก 

การสื่อสารดวยภาษา(ภาษาใน
เอเชีย) 4.02 .767 มาก 4.25 .606 มาก 

การคิดและการพัฒนาตน 4.37 .558 มาก 4.56 .501 มากที่สุด 

มนุษยกับสังคม 4.30 .579 มาก 4.49 .504 มาก 

ชีวิตกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

4.25 .569 มาก 4.58 .498 มากที่สุด 

พ้ืนฐานทางการศึกษาและ
การศึกษาแบบเรียนรวม 4.36 .554 มาก 4.51 .504 มากที่สุด 

ธรรมชาติของผูเรียน   4.47 .564 มาก 4.61 .491 มากที่สุด 

หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู   4.47 .572 มาก 4.65 .481 มากที่สุด 

นวัตกรรมแหงการเรียนรู   4.42 .583 มาก 4.63 .487 มากที่สุด 

การพัฒนาความเปนครูวิชาชีพ 4.50 .547 มาก 4.68 .469 มากที่สุด 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 4.40 .565 มาก 4.60 .495 มากที่สุด 

   
  จากตาราง 13 พบวานักศึกษามีความคิดเห็นวาเนื้อหาวิชาสามารถตอบสนองความ
ตองการและความสนใจของผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายวิชาพบวา รายวิชา
สื่อสรางสรรคการเรียนรูสําหรับเด็กและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย สามารถตอบสนองความ
ตองการและความสนใจอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.53 และ X = 4.51) สวนรายวิชาอื่นอยูใน
ระดับมาก ในขณะที่บัณฑิตมีความคิดเห็นวาเนื ้อหาวิชาสามารถตอบสนองความตองการและ
ความสนใจของผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกเปนรายวิชาพบวา รายวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับครูการศึกษาปฐมวัย 1 ภาษาอังกฤษสําหรับครูการศึกษาปฐมวัย 2 
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย การวิจัยการศึกษาดานปฐมวัย 
การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ การสื่อสารดวยภาษา (ภาษาในเอเชีย) มนุษยกับสังคม อยูในระดับ
มาก ( X = 4.02, X = 4.09, X = 4.47, X = 4.49, X = 4.49, X = 4.28, X = 4.25, X = 4.49) สวน
รายวิชาอ่ืนอยูในระดับมากที่สุด 
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ตาราง 14  คามัชฌิมเลขคณิตและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของนักศึกษาและบัณฑิต 
 เก่ียวกับเนื้อหาสามารถพัฒนาความรูความสามารถและทักษะของผูเรียน 
 

รายวิชา 
 นักศึกษา   บัณฑิต  

X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย 
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
การศึกษาปฐมวัย 1 4.06 .691 มาก 4.23 .687 มาก 

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
การศึกษาปฐมวัย 2 4.06 .698 มาก 4.23 .687 มาก 

การศึกษาปฐมวัย  4.35 .595 มาก 4.61 .493 มากที่สุด 

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4.40 .605 มาก 4.64 .483 มากที่สุด 

การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย 4.33 .582 มาก 4.61 .493 มากที่สุด 

ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย  4.35 .587 มาก 4.61 .493 มากที่สุด 

สื่อสรางสรรคการเรียนรูสําหรับ
เด็ก  

4.44 .649 มาก 4.55 .502 มากที่สุด 

นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 4.40 .635 มาก 4.46 .538 มาก 

วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  4.21 .666 มาก 4.46 .503 มาก 

คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  4.25 .641 มาก 4.50 .539 มาก 

กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 4.35 .618 มาก 4.52 .572 มากที่สุด 

อาหารและอนามัยสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  

4.41 .622 มาก 4.48 .572 มาก 

สุนทรียภาพทางศิลปะสําหรับ
เด็กปฐมวัย  4.35 .619 มาก 4.55 .570 มากที่สุด 

สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลา
สําหรับเด็กปฐมวัย  

4.40 .612 มาก 4.57 .499 มากที่สุด 

การจัดการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  

4.34 .616 มาก 4.57 .499 มากที่สุด 

การบริหารจัดการการศึกษา
ปฐมวัย  4.29 .576 มาก 4.52 .539 มากที่สุด 

การวิจัยการศึกษาดานปฐมวัย  4.29 .659 มาก 4.50 .505 มาก 

การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย  4.25 .653 มาก 4.55 .502 มากที่สุด 

การสื่อสารดวยภาษาไทย      4.31 .622 มาก 4.63 .489 มากที่สุด 
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ตาราง 14  (ตอ) 
 

รายวิชา 
 นักศึกษา   บัณฑิต  

X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย 
การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 4.15 .658 มาก 4.43 .535 มาก 

การสื่อสารดวยภาษา (ภาษาใน
เอเชีย) 4.02 .751 มาก 4.41 .532 มาก 

การคิดและการพัฒนาตน 4.31 .584 มาก 4.59 .496 มากที่สุด 

มนุษยกับสังคม 4.27 .583 มาก 4.63 .489 มากที่สุด 

ชีวิตกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4.24 .619 มาก 4.52 .504 มากที่สุด 

พ้ืนฐานทางการศึกษาและ
การศึกษาแบบเรียนรวม 4.26 .699 มาก 4.50 .505 มาก 

ธรรมชาติของผูเรียน   4.30 .640 มาก 4.57 .499 มากที่สุด 

หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู   4.37 .652 มาก 4.61 .528 มากที่สุด 

นวัตกรรมแหงการเรียนรู   4.35 .649 มาก 4.55 .537 มากที่สุด 

การพัฒนาความเปนครูวิชาชีพ 4.39 .663 มาก 4.61 .493 มากที่สุด 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 4.30 .665 มาก 4.52 .539 มากที่สุด 

    
  จากตาราง 14 พบวานักศึกษามีความคิดเห็นวาเนื้ อหาสามารถพัฒนา ความรู 
ความสามารถและทักษะของผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมากเมื่อจําแนกเปนรายวิชาพบวา อยูใน
ระดับมากทุกขอ ในขณะที่บัณฑิตมีความคิดเห็นวาเนื้อหาสามารถพัฒนา ความรู ความสามารถและ
ทักษะของผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกเปนรายวิชาพบวา รายวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับครูการศึกษาปฐมวัย1 ภาษาอังกฤษสําหรับครูการศึกษาปฐมวัย2 นวัตกรรมการศึกษา
ปฐมวัย วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย อาหารและอนามัยสําหรับ
เด็กปฐมวัย การวิจัยการศึกษาดานปฐมวัย การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ การสื่อสารดวยภาษา
(ภาษาใ นเอ เชี ย )  พ้ื นฐานการศึ กษาและการศึกษ าแบบเ รี ยน รวม  อยู ใ นร ะ ดับมาก 
( X =4.23, X =4.23, X =4.46, X =4.46, X =4.50, X =4.48, X =4.50, X =4.43, X =4.41, X =4.50) สวน
รายวิชาอ่ืนอยูในระดับมากที่สุด  
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ตาราง 15 คามัชฌิมเลขคณิตและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับ 
  เนื้อหาสามารถนํามาประยุกตใชในหนาที่การงานและชีวิตประจําวัน 
 

รายวิชา  นักศึกษา   บัณฑิต  
 X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย 

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
การศึกษาปฐมวัย 1 3.89 .689 มาก 4.19 .833 มาก 

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
การศึกษาปฐมวัย 2 3.89 .685 มาก 4.25 .763 มาก 

การศึกษาปฐมวัย  4.41 .539 มาก 4.61 .491 มากที่สุด 

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 4.52 .564 มาก 4.67 .476 มากที่สุด 

การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย 4.43 .576 มาก 4.65 .481 มากที่สุด 

ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย  4.46 .563 มาก 4.68 .469 มากที่สุด 

สื่อสรางสรรคการเรียนรูสําหรับ
เด็ก  

4.57 .534 มากที่สุด 4.72 .453 มากที่สุด 

นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 4.38 .577 มาก 4.61 .491 มากที่สุด 

วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  4.33 .615 มาก 4.56 .567 มากที่สุด 

คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  4.41 .630 มาก 4.53 .570 มากที่สุด 

กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

4.37 .622 มาก 4.68 .469 มากที่สุด 

อาหารและอนามัยสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  

4.44 .561 มาก 4.58 .533 มากที่สุด 

สุนทรียภาพทางศิลปะสําหรับ
เด็กปฐมวัย  

4.45 .562 มาก 4.58 .533 มากที่สุด 

สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลา
สําหรับเด็กปฐมวัย  4.40 .613 มาก 4.51 .539 มากที่สุด 

การจัดการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  

4.45 .570 มาก 4.61 .491 มากที่สุด 

การบริหารจัดการการศึกษา
ปฐมวัย  

4.27 .593 มาก 4.54 .569 มากที่สุด 

การวิจัยการศึกษาดานปฐมวัย  4.35 .611 มาก 4.39 .559 มาก 
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ตาราง 15  (ตอ) 
 

รายวิชา  นักศึกษา   บัณฑิต  
 X  S.D ความหมาย X  S.D ความหมาย 

การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย  4.26 .595 มาก 4.51 .539 มากที่สุด 

การสื่อสารดวยภาษาไทย      4.41 .606 มาก 4.61 .491 มากที่สุด 

การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 4.10 .677 มาก 4.33 .546 มาก 

การสื่อสารดวยภาษา (ภาษาใน
เอเชีย) 3.93 .812 มาก 4.25 .689 มาก 

การคิดและการพัฒนาตน 4.33 .581 มาก 4.51 .504 มากที่สุด 

มนุษยกับสังคม 4.34 .558 มาก 4.46 .569 มาก 

ชีวิตกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 4.27 .609 มาก 4.49 .539 มาก 

พ้ืนฐานทางการศึกษาและ
การศึกษาแบบเรียนรวม 4.30 .627 มาก 4.51 .539 มากที่สุด 

ธรรมชาติของผูเรียน   4.41 .582 มาก 4.63 .487 มากที่สุด 

หลักสูตรกับการจัดการเรยีนรู   4.46 .580 มาก 4.56 .535 มากที่สุด 

นวัตกรรมแหงการเรียนรู   4.41 .599 มาก 4.61 .491 มากที่สุด 

การพัฒนาความเปนครูวิชาชีพ 4.42 .600 มาก 4.56 .501 มากที่สุด 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 4.36 .589 มาก 4.54 .503 มากที่สุด 

    
  จากตาราง 15 พบวานกัศึกษามีความคิดเห็นวาเนื้อหาสามารถนํามาประยุกตใชในหนาที่
การงานและชีวิตประจําวันโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายวิชาพบวา รายวิชาสื่อ
สรางสรรคการเรียนรูสําหรับเด็ก ( X = 4.57) อยูในระดับมากที่สุด สวนรายวิชาอ่ืนอยูในระดับมากใน
ขณะที่บัณฑิตมีความคิดเห็นวาเนื้อหาสามารถนํามาประยุกตใชในหนาที่การงานและชีวิตประจําวัน 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกเปนรายวิชาพบวา รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู
การศึกษาปฐมวัย 1 ภาษาอังกฤษสําหรับครูการศึกษาปฐมวัย 2 การวิจัยการศึกษาดานปฐมวัย การ
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ การสื่อสารดวยภาษา (ภาษาในเอเชีย) มนุษยกับสังคม ชีวิตกับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูในระดับมาก( X =4.19, X =4.25, X =4.39, X =4.33, X =4.25, 
X =4.46, X =4.49) สวนรายวิชาอ่ืนอยูในระดับมากที่สุด 
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นดานปจจัยนําเขา 
  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิต ผูสอนและผูประสานงานที่มีตอหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ดานปจจัยนําเขา หมายถึง ปจจัยที่ใชในการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย คุณสมบัติผูเรียน คุณสมบัติ
ผูสอน และทรัพยากรสนับสนุน จึงนําคําตอบมาแจกแจงความถี่ คํานวณรอยละ มัชฌิมเลขคณิต  
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดังนี้ 
 
ตาราง 16 ดานคุณสมบัติผูเรียน  
 

ขอความ 
นักศึกษา   บัณฑิต 

X  รอยละ X  รอยละ 
เปนเจาหนาที่หรือลูกจางในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นและทํางานอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เหมาะสม 205 97.62 56 98.25 
ไมเหมาะสม 4 1.90 0 0.00 
ไมระบุ 1 0.48 1 1.75 
มีประสบการณตรงในสายการสอนระดับปฐมวัย     
เหมาะสม 207 98.57 56 98.25 
ไมเหมาะสม 2 0.95 0 0.00 
ไมระบุ 1 0.48 1 1.75 
เปนผูที่หนวยงานตนสังกัดคัดเลือกเทานั้น     
เหมาะสม 187 89.05 54 94.74 
ไมเหมาะสม 18 8.57 1 1.75 
ไมระบุ 5 2.38 2 3.51 
จบไมต่ํากวาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย     
เหมาะสม 197 93.81 56 98.25 
ไมเหมาะสม 11 5.24 0 0.00 
ไมระบุ 2 0.95 1 1.75 
    
  จากตาราง 16 พบวานักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นวาคุณสมบัติผูเรียน ที่กําหนดไว
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และหลักเกณฑมีความเหมาะสมทุกขอ 
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ตาราง 17 ดานคุณสมบัติผูเรียน   
 

ขอความ 
ผูสอน ผูประสานงาน 

X  รอยละ X  รอยละ 
เปนเจาหนาที่หรือลูกจางในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นและทํางานอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เหมาะสม 15 100.00  3 
ไมเหมาะสม 0 0.00  0 
มีประสบการณตรงในสายการสอนระดับปฐมวัย     
เหมาะสม 15 100.00  3 
ไมเหมาะสม 0 0.00  0 
เปนผูที่หนวยงานตนสังกัดคัดเลือกเทานั้น     
เหมาะสม 11 73.33  2 
ไมเหมาะสม 4 26.67  1 
จบไมต่ํากวาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย     
เหมาะสม 15 100.00  3 
ไมเหมาะสม 0 0.00  0 
 
  จากตาราง 17 พบวาผูสอนและผูประสานงานมีความคิดเห็นวาคุณสมบัติผูเรียน ที่กําหนด
ไวในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และหลักเกณฑมีความเหมาะสมทุกขอ 
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ตาราง 18 ดานคุณสมบัติผูสอน  
 

ขอความ นักศึกษา ความหมาย บัณฑิต ความหมาย 
X  S.D X  S.D 

2.1 มีการแจงขอกําหนดในรายวิชาที่
สอน 4.22 .621 มาก 4.51 .601 มากที่สุด 

2.2 มีการกําหนดขอตกลงในการเรียน
การสอน 4.28 .579 มาก 4.45 .570 มาก 

2.3 ผูสอน มีความรูและความเขาใจ
ในรายวิชาที่สอน 4.37 .539 มาก 4.56 .535 มากที่สุด 

2.4 ผูสอน มีประสบการณในดานการ
สอน 4.39 .526 มาก 4.60 .563 มากที่สุด 

2.5 ผูสอน มีการพัฒนาความรู 
ความรูความสามารถในการสอน 4.40 .547 มาก 4.61 .491 มากที่สุด 

2.6 ผูสอน มีความสามารถในการ
ถายทอดความรูที่ชัดเจน 4.38 .584 มาก 4.53 .570 มากที่สุด 

2.7 ผูสอน สามารถใหคําปรึกษาแก
ผูเรียนได 4.39 .602 มาก 4.51 .685 มากที่สุด 

2.8 ผูสอน มีความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมของผูเรียนและสามารถ
แกไขปญหาที่พบขณะทําการสอนได 

4.28 .604 มาก 4.47 .710 มาก 

2.9 ผูสอน รูแหลงวิทยาการและ
สามารถชี้แนะแหลงวิทยาการใหแก
ผูเรียนได 

4.39 .563 มาก 4.58 .596 มากที่สุด 

2.10 ผูสอน เปดโอกาสใหผูเรียนมี
อิสระในการเรียนรู 4.39 .545 มาก 4.61 .526 มากที่สุด 

2.11 ผูสอน มีเทคนิคและวิธีการ
ถายทอดที่หลากหลาย 4.41 .548 มาก 4.53 .601 มากที่สุด 

2.12 ผูสอนมีความสามารถในการใช
สื่อเพ่ือการสอน 4.40 .555 มาก 4.51 .710 มากที่สุด 

2.13 ผูสอน มีความรูเก่ียวกับการวัด
และประเมินที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4.39 .552 มาก 4.54 .600 มากที่สุด 

รวม 4.36 0.567 มาก 4.53 0.597 มากที่สุด 
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  จากตาราง 18 พบวานักศึกษามีความคิดเห็นวาคุณสมบัติผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ ในขณะที่บัณฑิตมีความคิดเห็น
วาคุณสมบัติผูสอน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นในการ
กําหนดขอตกลงในการเรียนการสอน ผูสอนมีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของผูเรียนและ
สามารถแกไขปญหาที่พบขณะทําการสอนได อยูในระดับมาก ( X =4.45, X =4.47) สวนดานอ่ืนอยู
ในระดับมากที่สุด 
 
ตาราง 19 ดานคุณสมบัติผูสอน  
 

ขอความ 
ผูสอน 

ความหมาย 
ผูประสานงาน 

ความหมาย 
X  S.D X  S.D 

2.1 มีการแจงขอกําหนดในรายวิชาที่
สอน 

4.33 .976 มาก 4.00 .000 มาก 

2.2 มีการกําหนดขอตกลงในการ
เรียนการสอน 

4.69 .488 มากที่สุด 4.33 .577 มาก 

2.3 ผูสอน มีความรูและความเขาใจ
ในรายวิชาที่สอน 

4.00 .845 มาก 4.33 .577 มาก 

2.4 ผูสอน มีประสบการณในดานการ
สอน 3.67 .976 มาก - - - 

2.5 ผูสอน มีการพัฒนาความรู ความรู
ความสามารถในการสอน 

4.33 .488 มาก 4.33 .577 มาก 

2.6 ผูสอน มีความสามารถในการ
ถายทอดความรูที่ชัดเจน 

4.33 .488 มาก - - - 

2.7 ผูสอน สามารถใหคําปรึกษาแก
ผูเรียนได 

4.33 .488 มาก 4.00 .000 มาก 

2.8 ผูสอน มีความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมของผูเรียนและ
สามารถแกไขปญหาที่พบขณะทํา
การสอนได 

3.67 .488 มาก 4.00 .000 มาก 

2.9 ผูสอน รูแหลงวิทยาการและ
สามารถชี้แนะแหลงวิทยาการใหแก
ผูเรียนได 

4.00 .845 มาก 4.00 .000 มาก 
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ตาราง 19 (ตอ)  
 

ขอความ 
ผูสอน 

ความหมาย 
ผูประสานงาน 

ความหมาย 
X  S.D X  S.D 

2.10 ผูสอน เปดโอกาสใหผูเรียนมี
อิสระในการเรียนรู 

4.67 .488 มากที่สุด 4.00 .000 มาก 

2.11 ผูสอน มีเทคนิคและวิธีการ
ถายทอดที่หลากหลาย 

4.33 .488 มาก 4.00 .000 มาก 

2.12 ผูสอนมีความสามารถในการใช
สื่อเพ่ือการสอน 4.33 .488 มาก 4.00 .000 มาก 

2.13 ผูสอน มีความรูเก่ียวกับการวัด
และประเมินที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4.00 .000 มาก 4.00 4.00 มาก 

2.14ผูสอนมีการเตรียมความพรอม
ในการสอนและความพรอมในการ
ถายทอดความรู 

4.33 .488 มาก 4.00 .000 มาก 

รวม 4.21 0.574 มาก 4.06 0.469 มาก 

 
  จากตาราง 19 พบวาผูประสานงานมีความคิดเหน็วาคุณสมบัติผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นวาในระดับมากทุกขอ ในขณะที่ผูสอนมีความคิดเห็นวา
คุณสมบัติผูสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ความคิดเห็นในการกําหนด
ขอตกลงในการเรียนการสอนผูสอน เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด 
สวนดานอ่ืนอยูในระดับมาก 
 
    
ตาราง 20 ดานทรัพยากรสนับสนุน  
 

ขอความ 
นักศึกษา   

ความหมาย 
บัณฑิต 

ความหมาย 
X  S.D X  S.D 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.03 0.654 มาก 4.39 0.701 มาก 

ดานอาคารสถานที ่ 4.01 0.743 มาก 4.33 0.636 มาก 

ดานเครื่องมือที่ใช สื่อการสอน และ
อุปกรณสนับสนุน                

4.14 0.670 มาก 4.34 0.643 มาก 

รวม 4.06 0.689 มาก 4.35 0.660 มาก 
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  จากตาราง 20 พบวานักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นวาทรัพยากรสนับสนุน การสอน
โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อจําแนกเปนดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน (ดูความคิดเห็นรายขอ
ยอยเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ตาราง 36 หนา 119) 
 
ตาราง  21 ดานทรัพยากรสนับสนุน  
 

ขอความ 
ผูสอน 

ความหมาย 
ผูประสานงาน 

ความหมาย 
X  S.D X  S.D 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 2.56 1.186 ปานกลาง - - - 
ดานอาคารสถานที ่ 3.80 0.799 มาก 3.73 0.461 มาก 

ดานเครื่องมือที่ใช สื่อการสอน และ
อุปกรณสนับสนุน 4.26 0.292 มาก 4.00 .000 มาก 

รวม 3.54 0.759 มาก 3.86 0.231 มาก 

 
  จากตาราง 21 พบวาผูสอนและผูประสานงานมีความคิดเห็นวาทรัพยากรสนับสนุนโดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ผูประสานงานมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน 
ในขณะที่กลุมผูสอนมีความคิดเห็น ดานเจาหนาที่ผูใหบริการอยูในระดับปานกลาง 
(ดูความคิดเห็นรายขอยอยเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ตาราง 39 หนา 124) 
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ตอนที ่4 ความคิดเห็นดานกระบวนการ 
 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิต ผูสอนและผูประสานงานที่มีตอหลักสูตร           
ครุศาสตร บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดานกระบวนการ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานของหลักสูตรฯ ซึ่ง
ประกอบดวย การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน จึงนําคําตอบมาแจกแจงความถี่ 
มัชฌิมเลขคณิต คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดังนี้ 
  
ตาราง 22 การบริหารหลักสูตร  
  

ขอความ 
นักศึกษา 

ความหมาย 
บัณฑิต 

ความหมาย 
X  S.D X  S.D 

1.1 การเรียนการสอนมีความ
สอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร 

4.40 .501 มาก 4.51 .539 มากที่สุด 

1.2 มีการจัดการเรียนการสอนเปนไป
ตามเกณฑการใชหลักสูตร 

4.34 .513 มาก 4.51 .571 มากที่สุด 

1.3 มีการสํารวจความตองการตางๆ
เก่ียวกับการเรียนการสอนจากผูเรียน
เพ่ือนํามาแกไขปรับปรุง 

4.20 .604 มาก 4.42 .731 มาก 

1.4 มีการจัดรายวิชาใหผูเรียนอยางมี
ระบบ โดยมีการเรียนรูจากงายไปยาก 

4.26 .545 มาก 4.42 .625 มาก 

1.5 การจัดเตรียมผูสอนในแตละ
รายวิชามีความเหมาะสม 

4.27 .601 มาก 4.49 .601 มาก 

1.6 การสอนเปนไปตามตารางที่
กําหนดไวและมีประสิทธิภาพ 4.28 .580 มาก 4.44 .708 มาก 

1.7 กิจกรรมการสอนเอ้ือใหเกิดการ
เรียนรูมากข้ึน 

4.29 .567 มาก 4.39 .590 มาก 

1.8 เกณฑและวิธีการวัด การประเมิน 
มีความเหมาะสมหลากหลาย 

4.24 .591 มาก 4.35 .896 มาก 

1.9 การใหขอมูลสารสนเทศ การ
ประกาศ ระเบียบของมหาวิทยาลยั 
มีประสิทธิภาพและชัดเจน 

4.40 .501 มาก 4.51 .539 มากที่สุด 

รวม 4.29 0.556 มาก 4.44 0.644 มาก 
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  จากตาราง 22 พบวานักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นวาการบริหารหลักสูตร โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา กลุมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ ในขณะที่
กลุมบัณฑิตมีความคิดเห็นวา การเรียนการสอนมีความสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตรมีการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑการใชหลักสูตร การใหขอมูลสารสนเทศ การประกาศ 
ระเบียบของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและชัดเจนอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.51, X  =4.51, X  
=4.51) สวนขออ่ืนอยูในระดับมาก 
 
ตาราง 23 การบริหารหลักสูตร 
 

ขอความ ผูสอน ความหมาย ผูประสานงาน ความหมาย 
X  S.D X  S.D 

1.1 การเรียนการสอนมีความสอดคลอง
กับจุดประสงคของหลักสูตร 4.33 .488 มาก 4.00 .000 มาก 

1.2 มีการจัดการเรียนการสอนเปนไป
ตามเกณฑการใชหลักสูตร 4.00 .845 มาก - - - 

1.3 มีการสํารวจความตองการตางๆ
เก่ียวกับการเรียนการสอนจากผูเรียน
เพ่ือนํามาแกไขปรับปรุง 

3.00 .845 ปานกลาง 4.00 .000 มาก 

1.4 มีการจัดรายวิชาใหผูเรียนอยางมี
ระบบ โดยมีการเรียนรูจากงายไปยาก 3.67 .488 มาก - - - 

1.5 การจัดเตรียมผูสอนในแตละ
รายวิชามีความเหมาะสม 3.00 .000 ปานกลาง 4.33 .577 มาก 

1.6 การสอนเปนไปตามตารางที่
กําหนดไวและมีประสิทธิภาพ 3.67 .488 มาก 4.00 .000 มาก 

1.7 กิจกรรมการสอนเอ้ือใหเกิดการ
เรียนรูมากข้ึน 3.67 .488 มาก 4.00 .000 มาก 

1.8 เกณฑและวิธีการวัด การประเมิน 
มีความเหมาะสมหลากหลาย 3.67 .488 มาก 4.00 .000 มาก 

1.9 การใหขอมูลสารสนเทศ การ
ประกาศ ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
มีประสิทธิภาพและชัดเจน 

3.33 .488 ปานกลาง 4.00 .000 มาก 

1.10 มีการสํารวจความตองการตางๆ 
เก่ียวกับการเรียนการสอนจากผูสอน
มาแกไขปรับปรุง 

3.00 .845 ปานกลาง - - - 

รวม 3.53 0.546 มาก 4.04 0.082 มาก 
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  จากตาราง 23 พบวาผูสอนและผูประสานงานมีความคิดเห็นวาการบริหารหลักสูตร โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอผูประสานงานมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ ในขณะที่
กลุมผูสอนมีความคิดเห็นวา การเรียนการสอนมีความสอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร มีการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑการใชหลักสูตร มีการจัดรายวิชาใหผูเรียนอยางมีระบบโดยมี
การเรียนรูจากงายไปยาก การสอนเปนไปตามตารางกําหนดไวและมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการสอน
เอ้ือใหเกิดการเรียนรูมากข้ึน เกณฑและวิธีการวัด การประเมิน มีความเหมาะสมหลากหลาย อยูใน
ระดับมาก ( X =4.33, X =4.00, X =3.67, X =3.67, X =3.67, X =3.67) สวนขออ่ืนอยูในระดับปาน
กลาง 
 
ตาราง 24  ดานการจัดการเรียนการสอน 
 

ขอความ 
นักศึกษา 

ความหมาย 
บัณฑิต 

ความหมาย 
X  S.D X  S.D 

ดานภาคทฤษฏี                                                                  4.24 0.569 มาก 4.55 0.499 มากที่สุด 
ดานภาคปฏิบัต ิ   4.27 0.570 มาก 4.55 0.499 มากที่สุด 
ดานพฤติกรรมการเรียน                      4.20 0.625 มาก 4.48 0.578 มาก 
ดานพฤติกรรมการสอน                                                            4.28 0.611 มาก 4.52 0.539 มากที่สุด 
ดานผูเรียนกับเพ่ือนรวมชั้น                                         4.32 0.644 มาก 4.59 0.493 มากที่สุด 

ภาพรวมทั้งหมด 4.19 0.594 มาก 4.38 0.427 มาก 
  
  จากตาราง 24 พบวานักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นดานการจัดการเรียนการสอน 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา กลุมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ทุกดาน ในขณะที่กลุมบัณฑิตมีความคิดเห็นวา ดานผูเรียนกับเพ่ือนรวมชั้นดานภาคทฤษฏีดาน
ภาคปฏิบัติดานพฤติกรรมการสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.59, X =4.55, X =4.55, X =4.52) (ดู
ความคิดเห็นรายขอยอยเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ตาราง 37 หนา 120) 
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ตาราง 25  ดานการจัดการเรียนการสอน 
 

ขอความ 
ผูสอน 

ความหมาย 
ผูประสานงาน 

ความหมาย 
X  S.D X  S.D 

ดานภาคทฤษฏี                             4.33 0.475 มาก 4.05 0.096 มาก 

ดานพฤติกรรมการสอน                                                            3.66 0.710 มาก 4.33 0.577 มาก 

ดานผูเรียนกับเพ่ือนรวมชั้น                                           4.22 0.67 มาก 4.22 0.385 มาก 

ภาพรวมทั้งหมด 4.10 0.596 มาก 4.11 0.157 มาก 

 
  จากตาราง 25 พบวาผูสอนและผูประสานงานมีความคิดเห็นวาการจัดการเรียนการสอน 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน (ดู
ความคิดเห็นรายขอยอยเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ตาราง 40 หนา 125) 
  
ตอนที่ 5 ความคิดเห็นดานประสิทธิผล 
  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา บัณฑิต ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูปกครอง
และอาจารยนิเทศ ที่มีตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความ
รวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวางกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดานประสิทธิผลของหลักสูตร   หมายถึง 
คุณภาพของบัณฑิตซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฯ ซึ่งประกอบดวย 
สมรรถนะเชิงวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย ดานบุคลิกภาพ ดานมนุษยสัมพันธ ดานอุดมการณใน
วิชาชีพครู   ดานคุณธรรมและจริยธรรม จึงนําคําตอบมาแจกแจงความถี่ มัชฌิมเลขคณิต คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดังนี้ 
   
 ตาราง 26  ภาพรวมดานประสิทธิผล 
 

ขอความ 
นักศึกษา ความหมาย บัณฑิต ความหมาย 
X  S.D X  S.D 

ดานทักษะในการปฏิบัติงาน                                                                   4.29 0.606 มาก 4.50 0.520 มากที่สุด 
ความรูดานปฐมวัย                                               4.21 0.589 มาก 4.43 0.533 มาก 

ความรูดานวิชาชีพครู                                                          4.00 0.644 มาก 4.45 0.536 มาก 

ภาพรวมทั้งหมด 4.22 0.615 มาก 4.49 0.525 มาก 
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 จากตาราง 26 พบวานักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นดานประสิทธิผลหลักสูตร 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา กลุมนักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ทุกดาน ในขณะที่กลุมบัณฑิตมีความคิดเห็นดานทักษะในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด สวน
ดานอ่ืนอยูในระดับมาก (ดูความคิดเห็นรายขอยอยเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ตาราง 38 หนา 
122) 
 
ตาราง  27  ภาพรวมดานประสิทธผิล 
 

ขอความ 
ผูปกครอง ความหมาย ผูบังคับบัญชา ความหมาย 
X  S.D X  S.D 

ดานทักษะในการปฏิบัติงาน                                                                 4.15 0.642 มาก 4.29 0.606 มาก 

ความรูดานปฐมวัย                                          4.29 0.636 มาก 4.21 0.615 มาก 

ความรูดานวิชาชีพครู                                                          - - - 4.01 0.644 มาก 

ภาพรวมทั้งหมด 4.16 0.641 มาก 4.22 0.615 มาก 
    
  จากตาราง 27 พบวาผูปกครองและผูบังคับบัญชา มีความคิดเห็นวาดานประสิทธิผลหลักสูตร 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน (ดูความ
คิดเห็นรายขอยอยเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ตาราง 41 หนา 126) 
 
ตาราง 28  ภาพรวมดานประสิทธิผล 
 

ขอความ 
เพื่อน

รวมงาน ความหมาย 
อาจารย
นิเทศ ความหมาย 

X  S.D X  S.D 
ดานทักษะในการปฏิบัติงาน                                                                   4.27 0.591 มาก 4.23 0.471 มาก 

ความรูดานปฐมวัย                                                        4.07 0.619 มาก 4.00 0.354 มาก 

ความรูดานวิชาชีพครู                                                          4.10 0.635 มาก 3.83 0.589 มาก 

ภาพรวมทั้งหมด 4.23 0.602 มาก 4.13 0.488 มาก 
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  จากตาราง 28 พบวากลุมเพ่ือนรวมงานและกลุมอาจารยนิเทศ มีความคิดเห็นดานประสิทธิผล
หลักสูตรโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน 
(ดูความคิดเห็นรายขอยอยเพิ่มเติมในภาคผนวก ก ตาราง 42 หนา 129) 
 
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นดานผลกระทบ 
 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูปกครองและอาจารยนิเทศ ที่มี
ตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดานผลกระทบ  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม 
หลักการคิด กระบวนทัศนของผูเรียนที่เปนผลมาจากหลักสูตร โดยพิจารณาจาก เจตคติตอวิชาชีพ
ครูและการนําขอความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษา จึงนําคําตอบ
มาแจกแจงความถี่  มัชฌิมเลขคณิต คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดังนี้ 

 
ตาราง 29  ดานเจตคต ิ
 

ขอความ ผูปกครอง ความหมาย ผูบังคับบัญชา ความหมาย 
X  S.D X  S.D 

เจตคติตอวิชาชีพคร ู       
1. ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจเต็ม
กําลังเต็มความสามารถ 4.46 .560 มาก 4.36 .612 มาก 

2. มีใจรัก ศรัทธา และภาคภูมิใจใน
อาชีพความเปนคร ู

4.46 .545 มาก 4.39 .589 มาก 

3. มีความตระหนักและมุงมั่นในการ
ใหความรูและการอบรมและเลี้ยงดู 

4.33 .572 มาก 4.34 .563 มาก 

4. มีความกระตือรือรน และมั่นศึกษา
หาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาการ
สอนและพัฒนาวิชาชีพตน 

4.37 .611 มาก 4.33 .648 มาก 

5. ยึดมั่นในจรรยาบรรณของความ
เปนครู 4.33 .591 มาก 4.27 .595 มาก 

6. มีความรักและความเอ้ืออาทรแก
เด็ก 

4.47 .541 มาก 4.44 .596 มาก 

7. มีในความเปนครูปฐมวัย 4.33 .592 มาก 4.26 .589 มาก 

รวม 4.39 0.573 มาก 4.31 0.599 มาก 
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  จากตาราง 29 พบวาผูปกครองและกลุมผูบังคับบัญชา มีความคิดเห็นวาเจตคติตอวิชาชีพ
ครู โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ  
    
ตาราง 30 ดานเจตคต ิ 
 

 
  จากตาราง 30 พบวากลุมเพ่ือนรวมงาน มีความคิดเห็นวาเจตคติตอวิชาชีพครู โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ในขณะที่กลุม
อาจารยนิเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา  มีความเปนครูปฐมวัย ( X  = 5.00) 
อยูในระดับมากที่สุดสวนขออ่ืนอยูในระดับมาก 
 
    
 
    

ขอความ 
เพื่อน

รวมงาน ความหมาย 
อาจารย
นิเทศ ความหมาย 

X  S.D X  S.D 
1. ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจเต็ม
กําลังเต็มความสามารถ 

4.60 .529 มากที่สุด 4.00 1.414 มาก 

2. มีใจรัก ศรัทธา และภาคภูมิใจใน
อาชีพความเปนคร ู

4.59 .532 มากที่สุด 4.00 1.414 มาก 

3. มีความตระหนักและมุงมั่นในการ
ใหความรูและการอบรมและเลี้ยงดู 4.53 .524 มากที่สุด 3.50 .707 มาก 

4. มีความกระตือรือรน และมั่นศึกษา
หาความรูเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาการสอน
และพัฒนาวิชาชีพตน 

4.53 .582 มากที่สุด 4.50 .707 มาก 

5. ยึดมั่นในจรรยาบรรณของความ
เปนครู 

4.55 .537 มากที่สุด 4.50 .707 มาก 

6. มีความรักและความเอ้ืออาทรแก
เด็ก 4.66 .498 มากที่สุด 4.50 .707 มาก 

7. มีในความเปนครูปฐมวัย 4.56 .506 มากที่สุด 5.00 .000 มากที่สุด 
รวม 4.57 0.530 มากที่สุด 4.28 0.808 มาก 



                       98  

   

ตาราง 31  การนําความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใชในชีวิตประจําวัน 
 

 
  จากตาราง 31 พบวากลุมผูปกครองและกลุมผูบังคับบัญชา มีความคิดเห็นวาการนําความรู
จากการเรียนในหลักสูตรไปใชในชีวิตประจําวัน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวามี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความ ผูปกครอง ความหมาย ผูบังคับบัญชา ความหมาย 
X  S.D X  S.D 

8. เมื่อมีปญหาสามารถแกไขปญหา
ดวยสต ิ 4.14 .581 มาก 4.11 .569 มาก 

9. สามารถพูดคุยและเขากับชุมชน
ไดดี 

4.36 .613 มาก 4.27 .642 มาก 

10. สามารถแนะนําและแสดง
ขอเสนอแนะแกผูปกครองได 

4.27 .611 มาก 4.14 .652 มาก 

11. สามารถเขาใจความรูสึก ความคิด
ของผูปกครองที่แสดงพฤติกรรม
ออกมาได 

4.14 .647 มาก 4.05 .593 มาก 

รวม 4.22 0.613 มาก 4.14 0.614 มาก 

ภาพรวมทั้งหมด 4.33 0.588 มาก 4.27 0.604 มาก 



                       99  

   

ตาราง 32  การนําความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใชในชีวิตประจําวัน  
 

 
  จากตาราง 32 พบวากลุมเพ่ือนรวมงานและกลุมอาจารยนิเทศ มีความคิดเห็นวาการนําความรู
จากการเรยีนในหลักสูตรไปใชในชีวิตประจําวันโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ 
     
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความ 
เพื่อน

รวมงาน ความหมาย อาจารยนิเทศ ความหมาย 
X  S.D X  S.D 

8. เมื่อมีปญหาสามารถแกไขปญหา
ดวยสต ิ

4.25 .564 มาก 4.00 .000 มาก 

9. สามารถพูดคุยและเขากับชุมชนได
ดี 

4.44 .566 มาก 4.00 .000 มาก 

10. สามารถแนะนําและแสดง
ขอเสนอแนะแกผูปกครองได 

4.33 .586 มาก 4.00 .000 มาก 

11. สามารถเขาใจความรูสึก ความคิด
ของผูปกครองที่แสดงพฤติกรรม
ออกมาได 

4.34 .587 มาก 4.00 .000 มาก 

รวม 4.34 0.576 มาก 4.00 0.000 มาก 

ภาพรวมทั้งหมด 4.49 0.546 มาก 4.18 0.514 มาก 
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ตอนที่  7 ความคิดเห็นดานความยั่งยืน 
  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ผูปกครองและอาจารยน ิเทศที่มี
ตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดานความย่ังยืน หมายถึง การประเมินความคงอยูของผลที่ไดรับ
การพัฒนาตามโครงการฯโดยพิจารณาจากระดับความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานและการ
พัฒนางานของผูศึกษาตามหลักสูตรของโครงการฯ จึงนําคําตอบมาแจกแจงความถี่ มัชฌิมเลข
คณิต คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏดังนี้ 
 
ตาราง 33 ดานความย่ังยืน 
 

 

ขอความ ผูปกครอง ความหมาย ผูบังคับบัญชา ความหมาย 
X  S.D X  S.D 

1. สามารถนําความรูไปใชใน 
การปฏิบัติงานไดจริง 4.20 .559 มาก 4.16 .502 มาก 

2. คุณภาพการปฏิบัติงานเปนที่
พอใจ 

4.18 .599 มาก 4.07 .548 มาก 

3. มีคุณภาพในการเปนครูผูสอนที่ดี 4.37 .565 มาก 4.17 .528 มาก 

4. สามารถนําหลักการแนวความคิด 
ทฤษฏี ที่เรียนมาประยุกตใชในการ
ทํางาน 

4.07 .654 มาก 3.99 .590 มาก 

5. สามารถนําเทคโนโลยีใหมมาใช
ในการทํางาน 

3.97 .668 มาก 3.78 .679 มาก 

6. สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาที่
เกิดข้ึนในการทํางาน 4.13 .589 มาก 3.95 .601 มาก 

7. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
ทํางาน 

4.23 .601 มาก 4.07 .624 มาก 

8. มีการพัฒนาองคความรูใหมแก
ตนเองอยางสม่ําเสมอ 

4.25 .649 มาก 4.11 .615 มาก 

9. มีภาวะการเปนผูนําที่ดี 4.23 .627 มาก 4.01 .702 มาก 

10. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพ่ือน
รวมงานและชุมชนโดยรอบ 4.43 .571 มาก 4.38 .587 มาก 
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ตาราง 33  (ตอ) 
 

 
  จากตาราง 33 พบวาผูปกครองและกลุมผูบังคับบัญชา มีความคิดเห็นวาดานความย่ังยืน 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความ ผูปกครอง ความหมาย ผูบังคับบัญชา ความหมาย 
11. มีความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนและชุมชน 

4.38 .596 มาก 4.27 .578 มาก 

12. มีความรับผิดชอบและเอาใจใส
ตองานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 4.43 .575 มาก 4.38 .580 มาก 

รวม 4.23 0.604 มาก 4.11 0.595 มาก 
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ตาราง 34  ดานความย่ังยืน 
 

ขอความ 
เพื่อน

รวมงาน ความหมาย 
อาจารย
นิเทศ ความหมาย 

X  S.D X  S.D 
1. สามารถนําความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดจริง 4.40 .506 มาก 5.00 .000 มากที่สุด 

2. คุณภาพการปฏิบัติงานเปนที่
พอใจ 

4.25 .533 มาก 4.50 .707 มาก 

3. มีคุณภาพในการเปนครูผูสอนที่
ดี 4.39 .558 มาก 4.50 .707 มาก 

4. สามารถนําหลักการแนวความคิด 
ทฤษฏี ที่เรียนมาประยุกตใชในการ
ทํางาน 

4.23 .544 มาก 4.00 .000 มาก 

5. สามารถนําเทคโนโลยีใหมมาใช
ในการทํางาน 

4.11 .694 มาก 4.00 .000 มาก 

6. สามารถแกไขปญหาเฉพาะ
หนาที่เกิดข้ึนในการทํางาน 

4.19 .608 มาก 4.00 .000 มาก 

7. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคใน
การทํางาน 4.35 .583 มาก 4.00 .000 มาก 

8. มีการพัฒนาองคความรูใหมแก
ตนเองอยางสม่ําเสมอ 

4.35 .556 มาก 4.00 .000 มาก 

9. มีภาวะการเปนผูนําที่ดี 4.30 .628 มาก 4.50 .707 มาก 

10. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพ่ือน
รวมงานและชุมชนโดยรอบ 

4.50 .546 มาก 4.00 .000 มาก 

11. มีความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนและชุมชน 4.51 .509 มาก 4.00 .000 มาก 

12. มีความรับผิดชอบและเอาใจใส
ตองานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

1.50 .509 นอยที่สุด 4.00 .000 มาก 

13.หลักสูตรสามารถตอบสนอง
ความตองการการปฏิบัติการสอน
แกผูเรียนไดดี 

4.21 .565 มาก 4.00 .000 มาก 

รวม 4.09 0.565 มาก 4.19 0.163 มาก 
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  จากตาราง 34 พบวากลุมเพ่ือนรวมงานและกลุมอาจารยนิเทศ มีความคิดเห็นดานความ
ย่ังยืน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา กลุมเพ่ือนรวมงาน มีความรับผิดชอบ
และเอาใจใสตองานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย อยูในระดับนอยที่สุด ( X  = 1.50) สวนขออ่ืนอยูใน
ระดับมาก ในขณะที่อาจารยนิเทศมีความคิดเห็นวาสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง
อยูในระดับมากที่สุด ( X  = 5.00) สวนขออ่ืนอยูในระดับมาก  
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ตอนที่ 8 สรุปผลการประเมินหลักสูตร  
 

ตาราง  35  สรุปผลการประเมินหลักสูตร โดยประเมินตามความเหมาะสมในแตละดาน 
 

ประเด็นการประเมิน นักศึกษา บัณฑิต ผูสอน ผูประสาน 
งาน ผูปกครอง ผูบังคับ 

บัญชา 
เพื่อน 

รวมงาน 
อาจารย 
นิเทศ 

ดานบริบท         
- วัตถุประสงค เหมาะสม เหมาะสม - - - - - - 
- โครงสราง เหมาะสม เหมาะสม - - - - - - 
- เนื้อหา มาก มากที่สุด - - - - - - 
ดานปจจัยนําเขา          
- คุณสมบัติผูเรียน เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม - - - - 
- คุณสมบัติผูสอน มาก มากที่สุด มาก มาก - - - - 
- ทรัพยากรสนับสนุน มาก มาก มาก มาก - - - - 
ดานกระบวนการ         
- การบริหารหลักสูตร   มาก มาก มาก มาก - - - - 
- การจัดการเรียนการสอน มาก มาก มาก มาก - - - - 
ดานประสิทธิผลของหลักสูตร   มาก มาก - - มาก มาก มาก มาก 
ดานผลกระทบ           
- เจตคต ิ - - - - มาก มาก มากที่สุด มากที่สุด 
- การนําความรูจากการเรียนในหลัก 
สูตรไปใชในชีวิตประจําวัน 

- - - - มาก มาก มาก มาก 

ดานความยั่งยืน - - - - มาก มาก มาก มาก 104 
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  จากตาราง 35 แสดงวาผูใหขอมูลทุกกลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มี
ความเหมาะสมในดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผลหลักสูตร ดาน
ผลกระทบ ดานความย่ังยืน นั้นคือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มคีวามเหมาะสม
ดีพอที่จะนําไปใชผลิตบัณฑิตตอไป 
 
ตอนที่ 9  ขอเสนอแนะจากแหลงขอมูล 
  ดานปจจัยนําเขา 
   ประเด็นผูเรียน 
  - ความแตกตางของคุณวุฒิดานการศึกษาทําใหหารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมและไดมาตรฐานยาก 
  - ความแตกตางเรื่องวุฒิการศึกษาทําใหเกิดปญหาการรับรองคุณวุฒิจบจากคุรุสภา
โดยเฉพาะการขอรับใบประกอบวิชาชีพคร ู
  - การคัดเลือกควรเลือกเฉพาะผูที่หนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทานั้นเพราะใน
ปจจุบันมีผูอ่ืนที่เขามาเรียนทําใหขาดประสบการณและไมสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชได 
  - ความประพฤติของผูเรียนเปนสิ่งที่ควรมีการพิจารณาดวย 
  ประเด็นคุณสมบัติผูสอน 
  - ควรมีการใหการอบรมหรือทําความเขาใจรวมกันในการจัดการเรียนการสอนแตละ
ภาคเรียนเพ่ือทําใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการเรียนรู 
  - ผูสอนควรมีการนําความรูที่หลากหลายสาขาวิชามาผสมผสานกับองคความรูดานปฐมวัย 
  ประเด็นทรัพยากรสนับสนุน 
  - สถานที่จัดการเรียนการสอนบางครั้งมีขนาดเล็กจนเกินไปเมื่อเทียบกับจํานวน
ผูเรียนเจาหนาที่ประสานงานไมเรียบรอยบางครั้งผูสอนตองไปดําเนินการในการแกไขปญหาเอง 
  - ควรมีเจาหนาที่ประจําศูนยการสอน 
 
 ดานกระบวนการ 
  ประเด็นการบริหารหลักสูตร 
  - จากการสํารวจความตองการของทั้งจากผูเรียนและผูสอนควรนําผลการสํารวจมา
ปรับปรุง การเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรมดวย 
  ประเด็นการจัดการเรียนการสอน 
  - การจัดการเรียนรูใหมีรูปแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดยเนนหนักใน
เรื่องของการบูรณาการเนื้อหาวิชากับกิจกรรมเพ่ือผูเรียนสามารถนําไปปฏิบัติงานไดที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
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ตอนที่ 10 บทสัมภาษณอาจารยนิเทศ 
 ตอนที่ 1 ดานประสิทธิผล 
 1.  ดานความรูความสามารถของนักศึกษา 
  1.1  ความรูเชิงทฤษฎีทางดานการศึกษาปฐมวัย   
   -  การจัดการเรียนการสอนที่ใชรูปแบบการบูรณาการรายวิชาที่สอนผนวกกับ
กิจกรรมที่นักศึกษาสามารถที่จะนําไปใชกับการจัดการเรียนการสอน นอกจากนักศึกษาจะเรียนรูถึง
แนวคิดเชิงทฤษฎี ยังสามารถเชื่อมโยงสูกิจกรรมที่จัดใหกับเด็กปฐมวัยในชั้นเรียนไดอีกดวย จึง
เชื่อมั่นวารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลที่
นักศึกษาจะสามารถประยุกตแนวคิดเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน 
  1.2  ความรูเชิงกระบวนการทางดานการศึกษาปฐมวัย 
   -  จากเดิมที่นักศึกษาเปนครูผูดูแลเด็กปฏิบัติงานอยูที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มี 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูแลว เมื่อนักศึกษาไดมาเรียนรูจากการจัดการเรียนการสอนของ
โครงการฯ ที่พบวาชวยในการพัฒนาความรูเชิงกระบวนการโดยเพ่ิมความซับซอน ทักษะ 
พัฒนาการของการจัดการเรียนการสอนที่สูงข้ึน 
  1.3  ความรูที่เก่ียวของกับวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย   
   -  ในรายวิชาตางๆ ที่จัดการเรียนการสอนมีการสอดแทรกจรรยาบรรณ ความรู 
แนวคิดใหมๆ ทางการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเชื่อมั่นวานักศึกษายอมซึมซับองคความรูทางดานการศึกษา
ปฐมวัยที่อาจารยผูสอนพยายามสอดแทรกใหในแตละรายวิชาไปใชในการปฏิบัติงาน 

 2.  ดานบุคลิกภาพ   
  -  ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย นอกจากความรูเชิงทฤษฎีและ
กิจกรรมที่จะสามารถนําไปสูกระบวนการการเรียนการสอนที่นักศึกษาจะสามารถนําไปใชใน
หองเรียนได อาจารยผูสอนยังไดสอดแทรกการพัฒนาบุคลิกภาพในกิจกรรมตางๆ รวมทั้งจากวิชา 
การคิดและการพัฒนาตนเอง ซึ้งสงผลใหนักศึกษามีการปรับปรุงบุคลิกภาพดานตางๆ ใหดีย่ิงข้ึน 
โดยมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในฐานะครูผูสอนการศึกษาปฐมวัย 
 3.  ดานมนุษยสัมพันธ  
  -   พ้ืนฐานของนักศึกษาที่ทุกคนเปนผูดูแลเด็กในชวงอายุ 3 – 5 ปนั้น ทุกคนใกลชิด
และตองเอาใจใสเด็กปฐมวัยเปนประจําทุกวันในการปฏิบัติหนาที่อยูแลว ดังนั้นโดยพ้ืนฐานจึงเปนผูมี
จิตใจดี ย้ิมแยม แจมใส เพ่ือเพ่ิมกระบวนการเรียนรูหรือสอดแทรกประเด็นที่นาสนใจหรือปรับปรุง
พัฒนาดานมนุษยสัมพันธ จากพ้ืนฐานที่ดีอยูแลงจึงจะเปนการตอยอดใหนักศึกษามีการพัฒนาทักษะ
ทางดานมนุษยสัมพันธที่ดีย่ิงข้ึน 
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 4.  ดานอุดมการณในวิชาชีพครู  
  -  ในรายวิชาตางๆ โดยเฉพาะวิชาเฉพาะดังเชน รายวิชาการพัฒนาความเปนครู 
รายวิชาตางๆ เปนองคความรูที่ดีในการพัฒนาความเปนครูใหกับนักศึกษา ทั้งในการสอนเรื่อง
จรรยาบรรณ แนวทางการประพฤติปฏิบัติ การวางตัวใหเหมาะสมในวิชาชีพ ชวยใหเกิดการพัฒนา
ความคิดรวมทั้งปลุกจิตสํานึกของความเปนครูใหถานักศึกษาไดเปนอยางดี ดังนั้นจึงเปนสวนสําคัญ
ในการสงเสริมพัฒนานักศึกษาถึงอุดมการณใบวิชาชีพครู 
 5.  ดานคุณธรรมและจริยธรรม  
  -  จากการประเมินในภาพรวมพบวานักศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
ในการชวยเหลือศิษย ชวยเหลือผูรวมงาน ชวยเหลือหนวยงาน และชวยเหลือสังคมจนเกิดผลตอศิษย
ตอผูรวมงาน ตอหนวยงานและตอสังคม 
 
 ตอนที่ 2 ดานผลกระทบของหลักสูตร  
 1.  เจตคติตอวิชาชีพครู 
  -   จากการประเมินนักศึกษา พบวาสวนใหญมีความรูสึกศรัทธาตองานการสอนและ
กิจกรรมที่ทําโดยการประเมินเจตคติจากการประเมินผลการปฏิบัติจริง ผลงานหลักฐานที่รวบรวมไว 
จึงคิดวาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมีผลตอเจตคติวิชาชีพครูที่ดีข้ึน  

 2.  การนําขอความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษา  
  -  จากการนิเทศนักศึกษาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่นักศึกษาปฏิบัติงานอยู พบวาจาก
การเรียนการสอนและกิจกรรมบูรณาการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดข้ึนรวมทั้งการอบรมสัมมนา
ประจําภาคเรียน นักศึกษาสามารถนําองคความรู รูปแบบการจัดกิจกรรมไปใชในชีวิตประจําวัน คือ
การจัดการเรียนการสอนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดเปนอยางดี   
 
 ตอนที่ 3 ดานความยั่งยืนของหลักสูตร 
 ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของนักศึกษาตามหลักสูตร
ของโครงการฯ 
 -  จากการประเมินทั้งประสิทธิภาพการเรียนการสอน ตัวผูสอนและสถานที่รวมทั้งความ
พึงพอใจในดานตางๆ พบวา ผลการดําเนินงานของหลักสูตรเปนที่นาพึงพอใจ และคิดวาหากมีการ
ดําเนินงานของหลักสูตรอยางตอเนื่องจะชวยพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และมาตรฐานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ภายใตการดูแลของกรมปกครองทองถิ่นใหมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 

 
 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา โปรมแกรม 
การศึกษาปฐมวัยตามโครงการรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครอง       
สวนทองถิ่นระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต : กรณีศึกษาศูนย นครสวรรค  
 การเสนอผลสรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ    
 1.  ขอบเขตของการวิจัย 
   2.  การวิเคราะหขอมูล 
    3.  สรุปผลการศึกษาวิจัย 
   4.  อภิปรายผล 
 5.  ขอเสนอแนะ  
 

1. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตาม
โครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรุนที่ 1–4 โดยใชรูปแบบการ
ประเมินแบบ ซิปป (CIPP) ของ สตัลเฟล บีม (Stufflebeam. 2003) โดยประเมิน ใน 6 องคประกอบ 
ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดานผลกระทบ และดานความย่ังยืน  
 
 ตาราง 36  แหลงขอมูล ประกอบดวย 
 

ประชากร จํานวน
ประชากร 

จํานวน
ตัวอยาง 

จํานวน
ตัวอยางที่

เก็บได 

คิดเห็น 
รอยละ 

1. นักศึกษา ในหลักสูตร 469 210 210 100.00 
2. บัณฑิตในหลักสูตร  61 61 57 100.00 
3. อาจารยผูสอน 15 15 15 100.00 
4. ผูประสานงานในโครงการ  3 3 3 100.00 
5. ผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย 25,971 377 377 100.00 
6. ผูบังคับบัญชา   523 226 226 100.00 
7. เพ่ือนรวมงาน  831 260 257 98.85 
8. อาจารยนิเทศการศึกษา  3 3 2 66.67 
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2. การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 
 1.  วิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยการแจกแจง
ความถี่และคํานวณคารอยละ 
 2.  วิเคราะหการประเมินดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต ดาน
ผลกระทบ และดานความย่ังยืน  
  2.1  หาคามัชฉิมเลขคณิต ( X ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูตอบแบบสอบถาม
แลวนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑคาคะแนนเฉลี่ยที่กําหนดไวแลวแปลความหมาย
ของคาเฉลี่ยตามเกณฑนี ้
    4.51   -   5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
    3.51   -   4.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
    2.51   -   3.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
    1.51   -   2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับนอย 
    1.00   -  1.50  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับนอยที่สุด 
 
  2.2 วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) ของแบบสัมภาษณเปนรายข้ันตอน 
 3. วิเคราะหปญหาและอุปสรรคของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรณีศึกษา ศูนยการศึกษา
จังหวัดนครสวรรค ของผูตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยนํามาวิเคราะหเนื้อหา(Content 
analysis)  
 
3. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพ่ือประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรณีศึกษา ศูนยการศึกษา
จังหวัดนครสวรรค ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานประสิทธิผล ดาน
ผลกระทบ และดานความย่ังยืน สรุปผลได ดังนี้ 
 กลุมนักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร ดังนี้ ดานบริบท ไดแก วัตถุประสงค โครงสราง 
อยูในระดับเหมาะสม และเนื้อหาหลักสูตร อยูในระดับมาก ดานปจจัยนําเขา ไดแกคุณสมบัติผูเรียน 
อยูในระดับเหมาะสม คุณสมบัติผูสอน ทรัพยากรสนับสนุน อยูในระดับมาก ดานกระบวนการ ไดแก 
การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ดานประสิทธิผล ไดแก ทักษะการ
ปฏิบัติงาน ความรูดานปฐมวัย ความรูดานวิชาชีพครู อยูในระดับมาก โดยนักศึกษามีความคิดเห็น
เก่ียวกับหลักสูตรในระดับมาก และสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวทุกดาน 
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 กลุมบัณฑิตมีความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร ดังนี้ ดานบริบท ไดแก วัตถุประสงค โครงสราง 
อยูในระดับเหมาะสม เนื้อหาหลักสูตรอยูในระดับมากที่สุด ดานปจจัยนําเขา ไดแก ประเด็น
คุณสมบัติผูเรียน ระดับเหมาะสม คุณสมบัติผูสอน ทรัพยากรสนับสนุน อยูในระดับมาก ดาน
กระบวนการ ไดแกการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ดานประสิทธิผล 
ไดแก ทักษะการปฏิบัติงาน ความรูดานปฐมวัย ความรูดานวิชาชีพครู อยูในระดับมาก โดยบัณฑิตมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรในระดับมาก และสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวทุกดาน 
 กลุมผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร ดังนี้ ดานปจจัยนําเขา ไดแก คุณสมบัติผูเรียน
อยูในระดับเหมาะสม คุณสมบัติผูสอน ทรัพยากรสนับสนุน อยูในระดับมาก ดานกระบวนการ ไดแก 
การบริหารหลักสูตร  ประเด็นการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก โดยผูสอนมีความคิดเห็น
เก่ียวกับหลักสูตรในระดับมาก และสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวทุกดาน 
 กลุมผูประสานงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร ดังนี้ ดานปจจัยนําเขา ไดแกประเด็น
คุณสมบัติผูเรียน อยูในระดับเหมาะสม คุณสมบัติผูสอน ทรัพยากรสนับสนุน อยูในระดับมาก ดาน
กระบวนการ ไดแกการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก โดยผูประสานงาน
มีความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรในระดับมาก และสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวทุกดาน 
 กลุมผูปกครองมีความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร ดังนี้ ดานประสิทธิผล ไดแก ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  ความรูดานปฐมวัย อยูในระดับมาก ดานผลกระทบ ไดแกเจตคติตอวิชาชีพครู การนํา
ความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใชในชีวิตประจําวันอยูในระดับมาก ดานความย่ังยืน อยูในระดับ
มาก โดยผูปกครองมีความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรในระดับมาก และสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวทุก
ดาน 
 กลุมผูบังคับบัญชามีความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร ดังนี้ ดานประสิทธิผล ไดแกดานทักษะ
ในการปฏิบัติงาน  ความรูดานปฐมวัย ความรูดานวิชาชีพครู อยูในระดับมาก ดานผลกระทบ ไดแก
เจตคติตอวิชาชีพครู การนําความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใชในชีวิตประจําวันอยูในระดับมาก 
ดานความย่ังยืน อยูในระดับมาก โดยผูบังคับบัญชามีความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรในระดับมาก 
และสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวทุกดาน 
 กลุมเพ่ือนรวมงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร ดังนี้ ดานประสิทธิผล ไดแกทักษะใน
การปฏิบัติงาน ความรูดานปฐมวัย ความรูดานวิชาชีพครู อยูในระดับมาก ดานผลกระทบ ไดแกเจต
คติตอวิชาชีพครู การนําความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใชในชีวิตประจําวันอยูในระดับมาก ดาน
ความย่ังยืน อยูในระดับมาก โดยผูเพ่ือนรวมงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรในระดับมาก และ
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวทุกดาน 
 กลุมอาจารยนิเทศ มีความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร ดังนี้ ดานประสิทธิผล ไดแกในการ
ปฏิบัติงาน ความรูดานปฐมวัย ความรูดานวิชาชีพครู อยูในระดับมาก ดานผลกระทบ ไดแกเจตคติ
ตอวิชาชีพครู การนําความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใชในชีวิตประจําวันอยูในระดับมาก ดาน
ความย่ังยืน อยูในระดับมาก โดยอาจารยนิเทศมีความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรในระดับมาก และสูง
กวาเกณฑทีกํ่าหนดไวทุกดาน 
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4. อภิปรายผล 
 จากการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความ
รวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรณีศึกษา ศูนยการศึกษาจังหวัด นครสวรรค 
ใน 6 ประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปราย คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดาน
ประสิทธิผล ดานผลกระทบดานความย่ังยืน สามารถอภิปรายไดดังนี้ 
 1. การประเมินดานบริบท พบวา  
  1.1 ประเด็นวัตถุประสงคของหลักสูตร พบวา โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับเหมาะสม 
ตามความคิดเห็นนักศึกษาและบัณฑิต โดยการกําหนดวัตถุประสงคมุงเนนการนําไปประยุกต การสงเสริม
ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเนื้อหาหลักของทฤษฎี ตรงตามจุดมุงหมายของผูเรียน ซึ่งสอดคลอง 
กับรุงทิวา จักรกร (2527: 6-7) ที่กลาววา ลักษณะของหลักสูตรที่ดี ตองสอดคลองกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศ หลักสูตรจะตองใหประสบการณและการเรียนรูที่ผูเรียน
สามารถออกไปเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมได โดยพัฒนาใหผูเรียนเกิด
ความคิด มีทักษะในการทํางาน สามารถแกปญหาได และดํารงชีวิตในสังคมไดอยางราบรื่น ดัง
งานวิจัยของ เจนจิรา เจนนาวิน (2536: 84) ที่กลาววาถึงผลของการวิเคราะหจุดมุงหมายของหลักสูตร
วา ถาหลักสูตรกําหนดจุดมุ งหมาย ไมสอดคลองกับความตองการของสังคมและไมทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ยอมสงผลใหไดผูสําเร็จการศึกษาไมสอดคลองกับสังคมเชนเดียวกัน 
  1.2 ประเด็นโครงสรางของหลักสูตร พบวาโดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับเหมาะสม 
ตามความคิดเห็นนักศึกษาและบัณฑิต โดยกําหนดจํานวนหนวยกิตในรายวิชาบังคับ 81 หนวยกิต 
กลุมวิชาการศึกษาทั่วไป ไมต่ํากวา 30 หนวยกิต กลุมชุดวิชาชีพครู ไมต่ํากวา 55 หนวยกิต กลุม
วิชาเฉพาะดานไมต่ํากวา 80 หนวยกิต กลุมวิชาเลือกเสรี ไมต่ํากวา 6 หนวยกิต มีความเหมาะสม 
ซึ่งสอดคลองกับ สงัด อุทรานันท (2532: 212) ที่กลาววา หลักสูตรที่ดีตองมุงเนนและสงเสริม
คุณสมบัติสวนบุคคลของผูเรียนใหมีความเจริญงอกงามหลายดาน สงเสริมใหคิดเปน มีความสนใจ มี
ความกระตือรือรน และตองเนนการเสริมสรางทางเศรษฐกิจ ควรใหผูเรียนไดรับผลประโยชนจาก
การศึกษามากที่สุดสอดคลองงานวิจัยของพเยาว สุผล (2540: 132) ที่กลาววาโครงสรางหลักสูตรมี
ความเหมาะสม ดังที่ รวิวรรณ ศรีคราม (พเยาว สุผล. 2540: 132; อางอิงจาก รวิวรรณ ศรีคราม. 2535) 
ที่กลาววา การจัดทําโครงสรางหลักสูตรตองกําหนดกลุมวิชา รายวิชา อัตราเวลาเรียน เพ่ือใหสนอง
ความตองการของสังคมปจจุบัน  
  1.3 ประเด็นเนื้อหาของหลักสูตร พบวาโดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับสอดคลอง 
ตามความคิดเห็นนักศึกษาและบัณฑิต โดยมีความคิดเห็นสอดคลองในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ 
วิชัย แหวนเพชร (2530: 70-71) ที่กลาววา เนื้อหาของรายวิชาตางๆ จะตองเปนสวนที่ไดเลือกสรร
เนื้อหาสาระความรู ประสบการณ มาจัดรวมเรียงลําดับไวเพ่ือที่วาเมื่อผูเรียนผานกิจกรรมตางๆ แลว
จะพัฒนาไปสูจุดมุงหมายที่ไดตั้งใจไว สอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ ตราชู (2542: 125) ที่
พบวา เนื้อหาของหลักสูตรมีความเหมาะสมสูง  
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 2. ดานปจจัยนําเขา 
  2.1 ประเด็นคุณสมบัติผูเรียน พบวา โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับเหมาะสม และ
สูงกวาเกณฑที่กําหนดตามความคิดเห็นนักศึกษา บัณฑิต ผูสอนและผูประสานงานโดยเห็นวาการ
กําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเรียน ทั้งประสบการณในการสอน การกําหนดระดับการศึกษา ทั้งนี้
อาจเปนเพราะการที่กําหนดผูที่มีประสบการณและมีวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมทําใหการเรียนการสอน
มีความเขาใจเพ่ิมมากข้ึนทั้งในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทัศนีย สุขประเสริฐ 
(2543: บทคัดยอ) ที่พบวา คุณสมบัติของผูเขาศึกษามีความเหมาะสมในระดับมาก  
  2.2 ประเด็นคุณสมบัติผูสอน พบวา โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และสูงกวา
เกณฑที่กําหนดโดยผูสอนทั้งหมดมีคุณสมบัติทางวิชาการตรงตามที่โครงการตองการ มีการติดตอ
ประสานงานกอนดําเนินการเรียนการสอน ไมนอยกวา 15 วัน โดยระหวางการติดตอประสานงานได
มีการทําความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงคของโครงการ  วัตถุประสงคของการบรรยาย หรือดําเนิน
กิจกรรม รายละเอียดของเนื้อหา พ้ืนฐานของผูเรียน ระยะเวลาที่ใชในการบรรยายและเอกสาร
ประกอบการบรรยาย สภาพแวดลอมหรือลักษณะของหองเรียน จํานวนผูเรียนที่เขาฟงบรรยาย 
สอดคลองกับสิตางศุ เจนวินิจฉัย (อุทุมพร จามรมาน. 2521: 95; อางอิงจาก สิตางศุ เจนวินิจฉัย. 
2540: 116) ที่กลาววา ลักษณะของอาจารยที่ดีควรประกอบดวย การเตรียมการสอนอยางดี มี
ความรูที่ทันสมัย กวางขวาง และถูกตอง กําหนดจุดมุงหมายในการสอนอยางชัดเจน ยกเวน ในเรื่อง
ความพอเพียงของจํานวนอาจารยผูสอน มีความเหมาะสมอยูระดับปานกลางสอดคลองกับงานวิจัยของ
สุรางรัตน กัญมาศ (2532:186) ที่กลาววา การสอนที่จะใหไดผลดีตามความมุงหมายของหลักสูตร 
ผูสอนจะตองทุมเททั้งจิตใจและรางกาย เลือกสรรวิธีสอนที่ดีและเหมาะสมตามเนื้อหาวิชา  
  2.3  ประเด็นทรัพยากรสนับสนุนพบวา โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากและสูง
กวาเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีความพรอมทั้งดานสถานที่ 
แหลงคนควาและการกําหนดสื่อเทคโนโลยีที่ชวยสงเสริมในการจัดการเรียนการสอน โดย
ทบวงมหาวิทยาลัย (2541) ไดกําหนดปจจัยเก้ือหนุนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาอยางที
คุณภาพและประสิทธิภาพไดแก มีอาคารเรียนที่เอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนในหลาย
รูปแบบ มีหองสมุด ตํารา วารสารทั้งภาษาไทย ภาษาตางประเทศ มีเครื่องคอมพิวเตอรสื่อการเรียน
การสอน และวัสดุอุปกรณที่เอ้ือตอการสืบคนและเสาะแสวงหาความรูจากทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ มีอาณาบริเวณและบรรยากาศที่ สอดคลองกับงานวิจัยของ สํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2551: บทคัดยอ) ที่กลาววา สื่อที่ใชจริงในการดําเนิน
กิจกรรมในระดับมาก หรือประมาณรอยละ 61 – 80 ทุกรายการ 
 3. ดานกระบวนการ  
  3.1 ประเด็นการบริหารหลักสูตร พบวา โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่ง
เกินสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวดังที่ทบวงมหาวิทยาลัย (2541) ไดกําหนดการบริหารจัดการไววา ให
สถาบันจัดวางระบบการบริหารที่มีความคลองตัว มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบ มีการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมในการบริหารมาใช มีโครงสรางและระบบที่สนับสนุนภารกิจหลัก ซึ่ง
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ไดแก การสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ นรารัตน จันทรภิบาล (2547: 113) ที่กลาววา 
ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ และอาจารย มีความคิดเห็นวาการบริหารหลักสูตรมี
ความเหมาะสม ทั้งนี้เปนเพราะผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ อาจารยมีความรูความ
เขาใจในหลักสูตร  
  3.2 ประเด็นการจัดการเรียนการสอน พบวา โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ซึ่งเกินสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวโดยที่บัณฑิตมีความคิดเห็นวารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ทั้งหมดที่เรียนไดมีการตอบสนองตอการนําไปใชและตรงกับเปาหมายที่ตองการ ในขณะที่ผูสอนและ
ผูประสานงานมีความคิดเห็นวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนควรมีการพัฒนาใหทันสมัยอยู
ตลอดเวลาเพ่ือตอบสนองกลุมผูเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ฉันทลักษณ จันทรศรี (2547: 105) ที่กลาววา การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ควรมีการเตรียม
ความพรอมใหผูเรียนสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับความตองการตามถนัดและ
ความสนใจของผูเรียน มีระบบการบริหารหลักสูตรใหเอ้ือตอการเลือกวิชาเรียน และควรสอดแทรก
ใหผูเรียนมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 4. ดานประสิทธิผล พบวา โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่งเกินสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว โดยเห็นวาบัณฑิตมีความสอดคลองตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภาพร แนวบุตร (2540: ออนไลน) ที่กลาววา 
ผูสําเร็จการศึกษามีคุณสมบัติและความสามารถเปนไปตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตรใน
ระดับมาก 
 5. ดานผลกระทบ    
  5.1 ประเด็นเจตคติวิชาชีพครูโดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดซึ่งเกินสูง
กวาเกณฑที่กําหนดไวสอดคลองกับงานวิจัยของ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2551: 88) ที่กลาววา เมื่อสอบถามเจตคติตอครูปฐมวัยแลวพบวา มีเจต
คตทิี่ดีตอเด็กปฐมวัย และอาชีพครูปฐมวัยในทางบวกคอนขางสูง นอกจากนี้ยังพบวาความรูสึกตอ
สิ่งที่ไดรับจากโครงการในดานการฝก และพัฒนาความสามารถทางการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ความสามารถในการพัฒนาตน ทั้งในดานกระบวนการคิด การทํางานเปนทีม สํานึกในดานคุณธรรม 
จริยธรรม และสุนทรียภาพในทางที่ดีในระดับสูง  
 
  5.2 ประเด็นการนําความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใชในชีวิตประจําวันของ
นักศึกษา พบวา โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ซึ่งเกินสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ยุวลักษณ เสงหวาน (2545: 167) ที่กลาววา ดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และการศึกษา มีความเหมาะสม อาจารย ผูสําเร็จการศึกษา ผูบังคับบัญชาและอาจารยของผูสําเร็จ
การศึกษาที่ศึกษาตอ มีความคิดเห็นวา ดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการศึกษามีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก 
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 6. ดานความย่ังยืน พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งเกินสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ไว โดยทั้งนี้เกิดจากการพัฒนาในดานการสอนและการทํางานรวมถึงผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาของ
นักเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร (2547: บทคัดยอ) ที่กลาววา มี
ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาข้ันตนและผูรวมงานตามคุณลักษณะทุกดานของผูสําเร็จการศึกษา 
พบวาอยูในระดับมากถึงมากที่สุด  
 
5. ขอเสนอแนะ 
 1.  จากการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความ
รวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรณีศึกษา ศูนยการศึกษาจังหวัด นครสวรรค  
มีขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 
  1.1  ควรเพ่ิมชวงเวลาในการจัดการสัมมนาใหมีระยะเวลาที่มากข้ึน 
  1.2  ควรมีการจัดอบรมอาจารยผูสอนปละ 2 ครั้ง หรือชวงเวลากอนเปดภาคเรียนเพ่ือ
การจัดเรียนการสอนที่เปนไปในทิศทางเดียวกันทุกศูนย 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรมีการประเมินเปรียบเทียบการพัฒนาของนักศึกษาและบัณฑิต 
  2.2  ควรมีการวิจัยติดตามผลการปฏิบัติงานของผูที่จบการศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือนํา
ผลการวิจัยไปปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 
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ตารางแสดงผลการวิเคราะหขอมูล 
 
ตาราง 37 ปจจัยนําเขา  :  ทรัพยากรสนับสนุน  
 

ขอความ นักศึกษา บัณฑิต 
X  S.D X  S.D 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 4.03 0.654 4.39 0.701 
3.1 ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว 4.01 .656 4.35 .668 
3.2 ใหการดูแลเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ 4.05 .650 4.42 .731 
3.3 ใหคําแนะนําในการขอรับบริการไดอยางชัดเจน 4.04 .658 4.40 .704 
ดานอาคารสถานที ่ 4.01 0.743 4.33 0.636 
3.4 อาคารสถานที่มีความสะอาด เปนระเบียบ 4.04 .704 4.46 .569 
3.5 มีหองนํ้าเพียงพอ สะอาดนาใช 3.79 .827 4.25 .786 
3.6 โตะ เกาอี้ มีเพียงพอตอผูเรียน 4.04 .749 4.35 .551 
3.7 หองเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน 4.02 .779 4.26 .642 
3.8 หองเรียนมีความสวางที่พอเหมาะ 4.17 .657 4.33 .636 
ดานเครื่องมือที่ใช สื่อการสอน และอุปกรณสนับสนุน 4.14 0.670 4.34 0.643 
3.9 มีอุปกรณหรือสื่อที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 4.11 .693 4.32 .631 
3.10 มีอุปกรณหรือสื่อมีความเพียงพอตอผูเรียน 4.05 .683 4.32 .659 
3.11 สื่อที่ใชในการสอนมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 4.12 .687 4.37 .645 
3.12 สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับกิจกรรมและวิธีการสอน 4.19 .647 4.35 .641 
3.13 สื่อที่ใชสอนมีความเหมาะสมกับผูเรียน 4.24 .644 4.35 .641 
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ตาราง 38  กระบวนการ  :   การจัดการเรียนการสอน 
 

ขอความ 
นักศึกษา บัณฑิต 

X  S.D X  S.D 
ภาคทฤษฏี                                                                       4.24 0.569 4.55 0.499 
2.1 มีการช้ีแจงวัตถุประสงคของการเรียนอยางชัดเจน 4.27 .583 4.44 .598 
2.2 มีการพิจารณาความเหมาะสมดานขอบเขตเน้ือหาสาระ
กับความสามารถของผูเรียน 4.22 .554 4.51 .504 
2.3 มีการเตรียมเอกสารประกอบการสอน อุปกรณและสื่อการ
เรียนการสอน 4.26 .509 4.49 .539 
2.4 แจงตารางการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
การศึกษาดวยตนเองไวลวงหนา 4.16 .561 4.51 .571 
2.5 แจงเกณฑและวิธีการประเมินลวงหนา 4.24 .556 4.44 .501 
2.6 ผูสอนสอนตามวัตถุประสงคและขอบเขตที่กําหนดไวใน
หลักสูตร 4.29 .600 4.49 .571 
2.7 มีการทบทวนเน้ือหารายวิชาที่เรียนไป 4.28 .553 4.49 .539 
2.8 การใชสื่อการสอนที่เหมาะสมตอเน้ือหาวิชาที่เรียน 4.28 .562 4.40 .623 
2.9 ผูสอนเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา 4.27 .583 4.42 .565 
2.10 การประเมินผลผูสอนจะมีการแจงผูเรียนลวงหนา 4.22 .570 4.39 .590 
2.11 หลังการประเมิน ผูสอนจะนําผลการประเมินใหผูเรียน
ทราบและใหแกไขขอบกพรอง 4.18 .590 4.47 .538 
ภาคปฏิบัต ิ   4.27 0.570 4.55 0.499 
 2.12 การจัดประสบการณเหมาะสมกับการเรียนรู 4.24 .603 4.58 .498 
2.13 ผูเรียนทราบถึงวัตถุประสงคของการเขารวมกิจกรรม 4.27 .566 4.49 .504 
2.14 ผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการเขารวมกิจกรรม 4.31 .540 4.60 .495 
พฤติกรรมการเรียน                                                            4.20 0.625 4.48 0.578 
2.15 มีการทําความเขาใจและทบทวนบทเรียนกอนที่เขาเรียน 4.16 .633 4.46 .600 
2.16 สามารถคนควาไดดวยตัวเองอยางมีประสิทธิภาพ 4.21 .632 4.44 .598 
2.17 สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําของผูสอนไดอยางถูกตอง 4.25 .609 4.54 .537 
พฤติกรรมการสอน                                                            4.28 0.611 4.52 0.539 
2.18 มีการช้ีแจงรายละเอียดแนวการเรียนการสอนราย
วิชาเอกครบทุกรายวิชา 4.25 .596 4.61 .491 
2.19 กอนการสอนมีการเตรียมการสอน เชน สื่อ อุปกรณที่ใช
ในการเรียนวิชาน้ัน 4.24 .571 4.53 .538 
2.20 สอนครบตามแนวหรือกําหนดการสอนที่ระบุไว 4.29 .598 4.46 .537 
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ตาราง 38 (ตอ)    
 

ขอความ 
นักศึกษา บัณฑิต 

X  S.D X  S.D 
2.22 ผูเรียนไดรับความชวยเหลือจากผูสอนทุกครั้งที่มีปญหา 4.29 .592 4.54 .503 
2.23 ผูสอนปฏิบัติกับนักเรียนทุกคนดวยความเสมอภาค 4.25 .631 4.56 .535 
2.24 ผูสอนมีการติดตามผลการเรียนของผูเรยีนอยาง
สมํ่าเสมอ 4.38 .676 4.47 .630 
ผูเรียนกับเพ่ือนรวมช้ัน                                                        4.32 0.644 4.59 0.493 
2.25 ผูเรียนมีความอบอุนเม่ืออยูในกลุมเพ่ือน 4.35 .663 4.54 .503 
2.26 เพ่ือนมีการยอมรับซ่ึงกันและกัน 4.35 .650 4.60 .495 
2.27 เพ่ือนสามารถสรางแรงจูงใจที่ดีตอการเรียนใหกับ
ผูเรียน 4.28 .619 4.65 .481 
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ตาราง 39  ประสิทธิผลของหลักสูตร 
 

ขอความ 
นักศึกษา บัณฑิต 

X  S.D X  S.D 
ทักษะในการปฏิบัติงาน                                                                   4.29 0.606 4.50 0.520 
1. การเลือกใชหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็ก                                              4.12 .708 4.54 .503 
2. การจัดกิจวัตรและกิจกรรมในแตละวันไดอยาง
ครบถวน 4.23 .625 4.56 .501 

3. การเลือกใชกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเหมาะสมกับ
เน้ือหาสาระ 4.23 .569 4.47 .538 

4. แกปญหาพฤติกรรมเด็กไดเหมาะสม 4.28 .572 4.40 .593 
5. สามารถในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การพัฒนาทุกดาน 4.30 .577 4.53 .504 

6. บรรยากาศภายในศูนยอบอุนและเปนที่ไววางใจของ
เด็กและผูปกครอง 4.32 .626 4.51 .504 

7. การใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย 

4.27 .632 4.54 .503 

8. เทคนิคในการรองเพลง เลานิทาน 4.29 .630 4.51 .539 
9. สามารถพัฒนาสื่อการสอนใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 4.27 .645 4.47 .570 
10. มีการประเมินพัฒนาการเด็กในสภาพจริง สมํ่าเสมอ
เปนระบบ 4.17 .648 4.47 .538 

11. สามารถแกปญหาพฤติกรรมเด็กไดตามกรอบวินัย 4.21 .683 4.49 .504 
12. การติดตอสื่อสาร รายงานพัฒนาการเด็กแก
ผูปกครองสมํ่าเสมอ 4.19 .670 4.39 .620 

13. การทํางานเปนทีม 4.20 .650 4.44 .501 
14. การประยุกตความรูเพ่ือแกปญหา 4.08 .724 4.44 .501 
15. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.23 .607 4.32 .540 
16. ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหม  ๆ 4.14 .729 4.39 .526 
17. มีความรูดานจิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการ โดย
เขาใจพัฒนาการในแตละดานอยางแมนยํา 4.34 .623 4.44 .567 

18. เขาใจในความแตกตางของการเล้ียงดูเด็กแตละคน 4.28 .644 4.47 .504 
19. มีวินัยในตนเอง มีลักษณะเปนผูนําและผูตามที่ดี                              4.27 .632 4.49 .504 
20.มีศิลปะในการพูด ใชคําพูดตอเด็ก เพ่ือนรวมงาน 
ผูปกครองและ บุคคลทั่วไป 4.28 .628 4.49 .571 
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ตาราง 39  (ตอ) 
 

ขอความ 
นักศึกษา บัณฑิต 

X  S.D X  S.D 
21. มีกิริยาทาทางที่สงา ใชวาจาที่สุภาพเรียบรอย 
เหมาะสมตามกาลเทศะ 4.38 .551 4.51 .504 

22. ไมหลีกเล่ียงงานที่ไดรับมอบหมาย 4.37 .614 4.51 .504 
23. มีความใฝรูและศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเสมอ 4.25 .625 4.51 .504 
24. สามารถคิดวิเคราะห และไตรตรองหาเหตุผลในการ
แกปญหา 4.39 .579 4.47 .504 

25. ปฏิบัติตนอยูในหนาที่และจรรยาบรรณความเปนคร ู 4.39 .579 4.60 .495 
26. มีความรับผิดชอบ ตอโรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติบานเมือง 4.34 .568 4.54 .503 

27. มีความคิดในทางบวก ตอบุคคลและสังคม 4.35 .534 4.60 .495 
28. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานรางกาย 4.33 .548 4.60 .495 
29. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานสังคมการอยูรวมกับ
ผูอื่น 

4.33 .572 4.51 .504 

30. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานจิตใจ – อารมณ 4.32 .562 4.54 .503 
31. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานสติปญญา 4.36 .563 4.54 .503 
32. ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางเสริมสุขนิสัย 4.43 .533 4.49 .504 
33. ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ดาน 4.41 .531 4.63 .487 
34. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 4.31 .550 4.63 .487 
35. กิจกรรมเสริมประสบการณ ในวงกลม 4.36 .547 4.56 .501 
36. กิจกรรมการเลนกลางแจง 4.38 .568 4.53 .570 
37. กิจกรรมสรางสรรค 4.33 .581 4.60 .495 
38. กิจกรรมการเลนตามมุม(เสร)ี 4.29 .590 4.54 .569 
39. กิจกรรมเกมการศึกษา 4.33 .598 4.58 .533 
ความรูดานปฐมวัย                                                        4.21 0.589 4.43 0.533 
40. อาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย 4.24 .613 4.47 .504 
41. การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 4.19 .620 4.44 .535 
42. การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 4.28 .589 4.39 .559 
43. นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 4.16 .636 4.44 .535 
ความรูดานวิชาชีพครู                                                          4.00 0.644 4.45 0.536 
44. รูปแบบของหลักสูตร 4.30 .589 4.51 .504 
 



128 

                                                              

ตาราง 39  (ตอ) 
 

ขอความ 
นักศึกษา บัณฑิต 

X  S.D X  S.D 
45. รูปแบบการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 (Child-Centered) 4.18 .617 4.53 .504 
46. รูปแบบการสอนโดยการเรียนรูโดยการฝกสมอง 
 (Brain - based Learning) 4.06 .650 4.49 .504 
48. นวัตกรรมแหงการเรียนรู 4.26 .611 4.47 .504 
49. การพัฒนาความเปนครูวิชาชีพ 4.23 .617 4.51 .504 
50. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 4.23 .630 4.54 .569 
51. ทฤษฎีการพัฒนาการเด็ก 4.21 .615 4.51 .504 
52. ทฤษฎีการเรียนรู 4.20 .653 4.42 .498 
53. การศึกษาสําหรับเด็กทุกประเภท 4.22 .628 4.37 .645 
54. การสื่อสารดวยภาษาไทย 4.08 .741 4.49 .539 
55. การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 1.92 .739 4.32 .602 
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ตาราง 40 ปจจัยนําเขา :  ทรัพยากรสนับสนุน 
 

ขอความ ผูสอน ผูประสานงาน 
X  S.D X  S.D 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 2.56 1.186 - - 
3.1 ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว 2.67 1.291 - - 
3.2 ใหการดูแลเอาใจใส กระตือรือรนในการใหบริการ 2.67 1.291 - - 
3.3 ใหคําแนะนําในการขอรับบริการไดอยางชัดเจน 2.33 .976 - - 
ดานอาคารสถานที ่ 3.80 0.799 3.73 0.461 
3.4 อาคารสถานที่มีความสะอาด เปนระเบียบ 4.00 .845 4.00 .000 
3.5 มีหองนํ้าเพียงพอ สะอาดนาใช 3.33 .488 3.33 1.155 
3.6 โตะ เกาอี้ มีเพียงพอตอผูเรียน 4.00 .845 3.67 .577 
3.7 หองเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน 3.67 .976 3.67 .577 
3.8 หองเรียนมีความสวางที่พอเหมาะ 4.00 .845 4.00 .000 
ดานเครื่องมือที่ใช สื่อการสอน และอุปกรณสนับสนุน 4.26 0.292 4.00 .000 
3.9 มีอุปกรณหรือสื่อที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 4.00 .000 4.00 .000 
3.10 มีอุปกรณหรือสื่อมีความเพียงพอตอผูเรียน 4.00 .000 4.00 .000 
3.11 สื่อที่ใชในการสอนมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 4.67 .488 4.00 .000 
3.12 สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับกิจกรรมและวิธีการสอน 4.33 .488 4.00 .000 
3.13 สื่อที่ใชสอนมีความเหมาะสมกับผูเรียน 4.33 .488 4.00 .000 
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ตาราง 41  กระบวนการ :  การจัดการเรียนการสอน  
 

ขอความ 
ผูสอน ผูประสานงาน 

X  S.D X  S.D 
ภาคทฤษฏี                                                                       4.33 0.475 4.05 0.096 
2.1 มีการช้ีแจงวัตถุประสงคของการเรียนอยางชัดเจน 4.33 .488 - - 
2.2 มีการพิจารณาความเหมาะสมดานขอบเขตเน้ือหา
สาระกับความสามารถของผูเรียน 4.00 .845 - - 
2.3 มีการเตรียมเอกสารประกอบการสอน อุปกรณและสื่อ
การเรียนการสอน 4.33 .488 4.00 .000 
2.4 แจงตารางการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
การศึกษาดวยตนเองไวลวงหนา 4.67 .488 - - 
2.5 แจงเกณฑและวิธีการประเมินลวงหนา 4.33 .488 4.00 .000 
2.6 ผูสอนสอนตามวัตถุประสงคและขอบเขตที่กําหนดไว
ในหลักสูตร 4.67 .488 4.33 .577 
2.8 การใชสื่อการสอนที่เหมาะสมตอเน้ือหาวิชาที่เรียน 4.67 .488 4.00 .000 
2.9 ผูสอนเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา 5.00 .000 4.00 .000 
2.10 การประเมินผลผูสอนจะมีการแจงผูเรียนลวงหนา 3.67 .488 4.00 .000 
2.11 หลังการประเมิน ผูสอนจะนําผลการประเมินให
ผูเรียนทราบและใหแกไขขอบกพรอง 3.67 .488 - - 
พฤติกรรมการสอน                                                            3.66 0.710 4.33 .577 
2.18 มีการช้ีแจงรายละเอียดแนวการเรียนการสอนราย
วิชาเอกครบทุกรายวิชา 3.67 .488 - - 
2.19 กอนการสอนมีการเตรียมการสอน เชน สื่อ อุปกรณ
ที่ใชในการเรียนวิชาน้ัน 4.00 .845 4.33 .577 

2.20 สอนครบตามแนวหรือกําหนดการสอนที่ระบุไว 3.67 .976 - - 
2.22 ผูเรียนไดรับความชวยเหลือจากผูสอนทุกครั้งที่มีปญหา 3.67 .976 - - 
2.23 ผูสอนปฏิบัติกับนักเรียนทุกคนดวยความเสมอภาค 3.67 .488 - - 
2.24 ผูสอนมีการติดตามผลการเรียนของผูเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ 3.33 .488 - - 

ผูเรียนกับเพ่ือนรวมช้ัน                                                        4.22 0.67 4.22 0.385 
2.25 ผูเรียนมีความอบอุนเม่ืออยูในกลุมเพ่ือน 4.33 .488 4.33 .577 
2.26 เพ่ือนมีการยอมรับซ่ึงกันและกัน 4.33 .488 4.33 .577 
2.27 เพ่ือนสามารถสรางแรงจูงใจที่ดีตอการเรียนใหกับ
ผูเรียน 

4.00 .845 4.00 .000 
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ตาราง 42  ประสิทธิผลของหลักสูตร 
 

ขอความ 
ผูปกครอง ผูบังคับบัญชา 
X  S.D X  S.D 

ทักษะในการปฏิบัติงาน                                                                   4.15 0.642 4.29 0.606 
1. การเลือกใชหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็ก                                              - - 4.12 .708 
2. การจัดกิจวัตรและกิจกรรมในแตละวันไดอยางครบถวน 4.01 .602 4.23 .625 
3. การเลือกใชกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเหมาะสมกับ
เน้ือหาสาระ 4.00 .657 4.23 .569 
4. แกปญหาพฤติกรรมเด็กไดเหมาะสม 4.02 .658 4.28 .572 
5. สามารถในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การพัฒนาทุกดาน 4.04 .711 4.30 .577 
6. บรรยากาศภายในศูนยอบอุนและเปนที่ไววางใจของ
เด็กและผูปกครอง 4.31 .623 4.32 .626 
7. การใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย 4.10 .633 4.27 .632 
8. เทคนิคในการรองเพลง เลานิทาน 4.17 .644 4.29 .630 
9. สามารถพัฒนาสื่อการสอนใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 4.08 .643 4.27 .645 
10. มีการประเมินพัฒนาการเด็กในสภาพจริง สมํ่าเสมอ
เปนระบบ - - 4.17 .648 
11. สามารถแกปญหาพฤติกรรมเด็กไดตามกรอบวินัย 3.91 .662 4.21 .683 
12. การติดตอสื่อสาร รายงานพัฒนาการเด็กแก
ผูปกครองสมํ่าเสมอ 4.18 .659 4.19 .670 
13. การทํางานเปนทีม 4.09 .679 4.20 .650 
14. การประยุกตความรูเพ่ือแกปญหา - - 4.08 .724 
15. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 4.23 .607 
16. ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหม  ๆ - - 4.14 .729 
17. มีความรูดานจิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการ โดย
เขาใจพัฒนาการในแตละดานอยางแมนยํา - - 4.34 .623 
18. เขาใจในความแตกตางของการเล้ียงดูเด็กแตละคน 4.14 .602 4.28 .644 
19. มีวินัยในตนเอง มีลักษณะเปนผูนําและผูตามที่ดี                              4.29 .615 4.27 .632 
20.มีศิลปะในการพูด ใชคําพูดตอเด็ก เพ่ือนรวมงาน 
ผูปกครองและ บุคคลทั่วไป 4.31 .622 4.28 .628 
21. มีกิริยาทาทางที่สงา ใชวาจาที่สุภาพเรียบรอย 
เหมาะสมตามกาลเทศะ 4.27 .684 4.38 .551 
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ตาราง 42  (ตอ) 
 

ขอความ 
ผูปกครอง ผูบังคับบัญชา 
X  S.D X  S.D 

22. ไมหลีกเล่ียงงานที่ไดรับมอบหมาย - - 4.37 .614 
23. มีความใฝรูและศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเสมอ - - 4.25 .625 
24. สามารถคิดวิเคราะห และไตรตรองหาเหตุผลในการ
แกปญหา - - 4.39 .579 
25. ปฏิบัติตนอยูในหนาที่และจรรยาบรรณความเปนคร ู 4.35 .601 4.39 .579 
26. มีความรับผิดชอบ ตอโรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติบานเมือง 4.37 .605 4.34 .568 
27. มีความคิดในทางบวก ตอบุคคลและสังคม 4.07 .646 4.35 .534 
28. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานรางกาย - - 4.33 .548 
29. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานสังคมการอยูรวมกับ
ผูอื่น - - 4.33 .572 
30. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานจิตใจ – อารมณ - - 4.32 .562 
31. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานสติปญญา - - 4.36 .563 
32. ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางเสริมสุขนิสัย - - 4.43 .533 
33. ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ดาน - - 4.41 .531 
34. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 4.20 .669 4.31 .550 
35. กิจกรรมเสริมประสบการณ ในวงกลม 4.14 .628 4.36 .547 
36. กิจกรรมการเลนกลางแจง 4.11 .660 4.38 .568 
37. กิจกรรมสรางสรรค 4.18 .610 4.33 .581 
38. กิจกรรมการเลนตามมุม(เสร)ี - - 4.29 .590 
39. กิจกรรมเกมการศึกษา - - 4.33 .598 
ความรูดานปฐมวัย                                                              4.29 .636 4.21 0.615 
40. อาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย 4.29 .636 4.24 .613 
41. การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย - - 4.19 .620 
42. การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย - - 4.28 .589 
43. นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย - - 4.16 .636 
ความรูดานวิชาชีพครู                                                          - - 4.01 0.644 
44. รูปแบบของหลักสูตร - - 4.30 .589 
45. รูปแบบการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง            
(Child-Centered) - - 4.18 .617 
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ตาราง 42  (ตอ) 
 

ขอความ 
ผูปกครอง ผูบังคับบัญชา 
X  S.D X  S.D 

46. รูปแบบการสอนโดยการเรียนรูโดยการฝกสมอง           
(Brain - based Learning) - - 4.06 .650 
47. รูปแบบการสอนโดยการสรางโครงการ                   
(Project–Approach) - - 4.19 .635 
48. นวัตกรรมแหงการเรียนรู - - 4.26 .611 
49. การพัฒนาความเปนครูวิชาชีพ - - 4.23 .617 
50. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน - - 4.23 .630 
51. ทฤษฎีการพัฒนาการเด็ก - - 4.21 .615 
52. ทฤษฎีการเรียนรู - - 4.20 .653 
53. การศึกษาสําหรับเด็กทุกประเภท - - 4.22 .628 
54. การสื่อสารดวยภาษาไทย - - 4.08 .741 
55. การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ - - 1.92 .739 
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ตาราง 43  ประสิทธิผลของหลักสูตร 
 

ขอความ 
เพื่อนรวมงาน อาจารยนิเทศ 
X  S.D X  S.D 

ทักษะในการปฏิบัติงาน                                                                   4.27 0.591 4.23 0.471 
1. การเลือกใชหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็ก                                        4.23 .596 4.50 .707 
2. การจัดกิจวัตรและกิจกรรมในแตละวันไดอยาง
ครบถวน 4.13 .608 4.50 .707 
3. การเลือกใชกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเหมาะสมกับ
เน้ือหาสาระ 4.16 .603 4.00 .000 
4. แกปญหาพฤติกรรมเด็กไดเหมาะสม 4.08 .591 4.50 .707 
5. สามารถในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การพัฒนาทุกดาน 4.23 .589 4.50 .707 
6. บรรยากาศภายในศูนยอบอุนและเปนที่ไววางใจของ
เด็กและผูปกครอง 4.42 .594 4.50 .707 
7. การใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 4.23 .515 3.50 .707 
8. เทคนิคในการรองเพลง เลานิทาน 4.24 .639 4.00 1.414 
9. สามารถพัฒนาสื่อการสอนใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 4.18 .612 4.00 .000 
10. มีการประเมินพัฒนาการเด็กในสภาพจริง สมํ่าเสมอ
เปนระบบ 4.15 .655 4.00 .000 
11. สามารถแกปญหาพฤติกรรมเด็กไดตามกรอบวินัย 4.11 .618 4.00 .000 
12. การติดตอสื่อสาร รายงานพัฒนาการเด็กแก
ผูปกครองสมํ่าเสมอ 4.23 .626 3.50 0.707 
13. การทํางานเปนทีม 4.30 .663 3.50 .707 
14. การประยุกตความรูเพ่ือแกปญหา 4.10 .608 4.50 .707 
15. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.02 .723 4.50 .707 
16. ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหม  ๆ 4.25 .602 4.00 .000 
17. มีความรูดานจิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการ โดย
เขาใจพัฒนาการในแตละดานอยางแมนยํา 4.10 .672 4.00 .000 
18. เขาใจในความแตกตางของการเล้ียงดูเด็กแตละคน 4.37 .574 4.00 .000 
19. มีวินัยในตนเอง มีลักษณะเปนผูนําและผูตามทีด่ี                              4.43 .622 4.00 .000 
20.มีศิลปะในการพูด ใชคําพูดตอเด็ก เพ่ือนรวมงาน 
ผูปกครองและ บุคคลทั่วไป 4.35 .595 4.00 .000 
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ตาราง 43  (ตอ) 
 

ขอความ 
เพื่อนรวมงาน อาจารยนิเทศ 
X  S.D X  S.D 

21. มีกิริยาทาทางที่สงา ใชวาจาที่สุภาพเรียบรอย 
เหมาะสมตามกาลเทศะ 4.40 .558 4.50 .707 
22. ไมหลีกเล่ียงงานที่ไดรับมอบหมาย 4.47 .600 3.50 .707 
23. มีความใฝรูและศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเสมอ 4.46 .592 4.50 .707 
24. สามารถคิดวิเคราะห และไตรตรองหาเหตุผลในการ
แกปญหา 4.16 .603 4.50 .707 
25. ปฏิบัติตนอยูในหนาที่และจรรยาบรรณความเปนคร ู 4.47 .552 5.00 .000 
26. มีความรับผิดชอบ ตอโรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติบานเมือง 4.40 .523 4.50 .707 
27. มีความคิดในทางบวก ตอบุคคลและสังคม 4.30 .595 4.00 .000 
28. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ดานรางกาย 4.31 .546 5.00 .000 
29. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานสังคมการอยูรวมกับ
ผูอื่น 4.29 .539 5.00 .000 
30. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานจิตใจ – อารมณ 4.32 .558 5.00 .000 
31. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานสติปญญา 4.31 .564 5.00 .000 
32. ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางเสริมสุขนิสัย 4.35 .547 4.50 .707 
33. ดานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
ทั้ง   4 ดาน 4.42 .554 4.00 1.414 
34. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 4.39 .550 4.00 1.414 
35. กิจกรรมเสริมประสบการณในวงกลม 4.33 .540 4.00 1.414 
36. กิจกรรมการเลนกลางแจง 4.28 .605 3.50 .707 
37. กิจกรรมสรางสรรค 4.39 .527 4.00 .000 
38. กิจกรรมการเลนตามมุม(เสร)ี 4.36 .577 4.00 .000 
39. กิจกรรมเกมการศึกษา 4.18 .601 4.50 .707 
ความรูดานปฐมวัย                                                        4.07 0.619 4.00 0.354 
40. อาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย 4.22 .600 4.00 .000 
41. การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 4.11 .595 3.50 .707 
42. การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 3.93 .631 4.00 .000 
43. นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 4.03 .650 4.50 .707 
ความรูดานวิชาชีพครู                                                          4.10 0.635 3.83 0.589 
44. รูปแบบของหลักสูตร 4.05 .612 4.50 .707 
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ตาราง 43 (ตอ) 
 

ขอความ 
เพื่อนรวมงาน อาจารยนิเทศ 
X  S.D X  S.D 

45. รูปแบบการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  
 (Child-Centered) 4.28 .559 4.50 .707 
46. รูปแบบการสอนโดยการเรียนรูโดยการฝกสมอง   
Brain - based Learning) 4.16 .617 4.50 .707 
47. รูปแบบการสอนโดยการสรางโครงการ    
(Project–Approach) 3.88 .663 4.50 .707 
48. นวัตกรรมแหงการเรียนรู 4.10 .657 4.50 .707 
49. การพัฒนาความเปนครูวิชาชีพ 4.31 .604 3.50 .707 
50. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 4.08 .673 4.00 .000 
51. ทฤษฎีการพัฒนาการเด็ก 4.12 .615 3.50 .707 
52. ทฤษฎีการเรียนรู 4.15 .617 2.50 .707 
53. การศึกษาสําหรับเด็กทุกประเภท 4.15 .617 2.50 .707 
54. การสื่อสารดวยภาษาไทย 4.27 .575 3.50 .707 
55. การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 3.77 .784 3.00 .000 
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ภาคผนวก ข    
เครื่องมือการวิจัย 
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ชุด 1  สําหรับนักศึกษา บัณฑิต   
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แบบสอบถาม 
การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  

 
คําชี้แจงการตอบแบบสอบถาม  แบงออกเปน 5 ตอนไดแก 
  ตอนที่ 1 สถานภาพผูตอบ 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดาน 
บริบท และความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดาน
ปจจัยนําเขา และความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
  ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดาน
กระบวนการ และความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
  ตอนที่  5 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ใน
ดานประสิทธิผล และความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ตอนที่ 1     สถานภาพผูตอบ 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
   1. สถานภาพ  
    (  ) นักศึกษา 
    (  ) บัณฑิต 
   2. ประสบการณในการทํางาน 
    (  ) นอยกวา 2 ป 
    (  )  2 – 5 ป 
    (  )  6 – 9 ป 
    (  )  มากกวา 9 ป 
   3. หนวยงานที่สังกัด 
    (  ) องคการบริหารสวนตําบล 
    (  ) เทศบาล 
    (  ) อื่น ระบุ..................................... 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดาน บริบท : 
ไดแก วัตถุประสงค โครงสราง เนื้อหาหลักสูตร 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
 
1. ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร หมายถึง ประเมินจุดมุงหมายของหลักสูตร 

ขอความ 
ความคิดเห็น 

เหตุผล 
เหมาะสม 

ไม
เหมาะสม 

1.เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหผูเรียนมีทักษะและ
ความรูเฉพาะทาง สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพไดเปน
อยางดี 

  

 

2.มุงปลูกฝงจิตสํานึกความเปนคร ู    

3.ตรงตามจุดมุงหมายของนักศึกษาที่คาดหวัง    

4.สงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาหลักทางทฤษฏี    

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานวัตถุประสงค 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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 2. ดานโครงสรางของหลักสูตร หมายถึง ประเมินสวนประกอบทางดานเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 
 
 
 

            

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางหลักสูตร 
กลุมเนื้อหาวิชาเอกปฐมวัยวิชาเฉพาะดานเดี่ยวหรือวิชาเอกเดี่ยวใหเรียนไมนอยกวา 81 หนวยกิต 
จุดมุงหมาย  มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ธรรมชาติพัฒนาการและการ

เรียนรู ของเด็กปฐมวัย สามารถจัดประสบการณการเรียนรู จัดสถานท่ีพัฒนาเด็กเพื่อสงเสริมศักยภาพของเด็กปฐมวัยได
อยางมีประสิทธิภาพรวมท้ัง สามารถจัดดําเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1.กลุมภาษาอังกฤษทางวิชาการ 
ECED 101 ภาษาอังกฤษสําหรับครูการศึกษาปฐมวัย 1    3(1-2-3) 
ECED 102 ภาษาอังกฤษสําหรับครูการศึกษาปฐมวัย 2    3(1-2-3) 
2.กลุมพ้ืนฐานการศึกษาปฐมวัย 
ECDE 201 การศึกษาปฐมวัย                        5(2-4-3) 
ECED 202 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย            5(2-4-3) 
3.กลุมภาษาและสังคม 
ECED 301 การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย                 5(2-4-3) 
ECED 302 ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย              5(2-4-3) 
4.กลุมนวัตกรรมและส่ือการเรียนรู 
ECED 401 สื่อสรางสรรคการเรียนรูสําหรับเด็ก             5(2-4-3) 
ECED 402 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย                     5(2-2-6) 
5.กลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
ECED 501 วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย              5(2-4-3) 
ECED 502 คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย                5(2-4-3) 
6.กลุมพลศึกษาและอนามัย 
ECED 601 กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย        5(1-6-3) 
ECED 602 อาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย        5(2-4-3) 
7.กลุมสุนทรียภาพ 
ECED 701 สุนทรียภาพทางศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย    5(1-4-6) 
ECED 702 สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลาสําหรับเด็กปฐมวัย    5(1-4-6) 
9.กลุมการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย 
ECED 801 การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย         5(2-4-3) 
ECED 802 การบรหิารจัดการการศึกษาปฐมวัย         5(2-4-3) 
10.กลุมความเคล่ือนไหวทางการศึกษาปฐมวัย 
ECED 901 การวิจัยการศึกษาดานปฐมวัย              5(1-6-3) 
ECED 902 การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย               5(1-6-3) 
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กลุมชุดวิชา จํานวน
หนวยกิต 

กลุมวิชาการศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 
30 

กลุมชุดวิชาชีพครู 
      -  ชุดวิชาการศึกษา 
      -  ชุดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ 

ไมนอยกวา
55 

ไมนอยกวา
30 

ไมนอยกวา
25 

กลุมชุดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 
80 

กลุมวิชาเลือกเสรี มานอยกวา 6 
รวม ไมนอยกวา 

171 

 
1. จํานวนหนวยกิตในรายวิชาบังคับทั้งหมด 81หนวยกิต มีความเหมาะสม หรือไม 

     (   ) เหมาะสม               (   )  ไมเหมาะสม ควรปรับเปน............. หนวยกิต  
เพราะ 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
2. สัดสวนรายวิชาที่บังคับทั้งหมดมีความเหมาะสมหรือไม 

     (   ) เหมาะสมทุกวิชา       (   )  ไมเหมาะสม  
ควรตัดวิชา
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
เพราะ 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
ควรเพ่ิมวิชา
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
เพราะ 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
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3. ทานคิดวาที่เรียนรายวิชาบังคับทัง้หมด 81 หนวยกิตที่กําหนดไว มีสวนทําใหการเรียนการสอน
บรรลุจุดมุงหมายเฉพาะของวิชาเอกมากนอยเพียงใด        
          (   ) มาก               (   )  ปานกลาง        (   )  นอย 
เพราะ 
...............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................  
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานโครงสรางหลักสูตร 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
  3. เน้ือหาของหลักสูตร 
1. ความสอดคลองของเน้ือหากับวัตถุประสงคของหลักสูตร 

            (   ) สอดคลอง                    (   )  ไมสอดคลอง 
เพราะ
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
2. เน้ือหารายวิชามีความซํ้าซอนกันหรือไม 

     (   ) ไมซํ้าซอน            (   )  ซํ้าซอนบางรายวิชา 
 รายวิชาที่ซํ้าคือ
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
เน้ือหาที่ซํ้าซอน
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
3. รายวิชาสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง      
       (   ) สามารถนําไปปฏิบัติได       (   )  ไมสามารถนําไปปฏิบัติได 
เพราะ
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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4. เน้ือหาวิชาสามารถตอบสนองความตองการและความสนใจของผูเรียน 

วิชา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ภาษาอังกฤษสําหรับครูการศึกษาปฐมวัย 1      
ภาษาอังกฤษสําหรับครูการศึกษาปฐมวัย 2      
การศึกษาปฐมวัย       
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย      
การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย      
ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย       
สื่อสรางสรรคการเรียนรูสําหรับเด็ก       
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย      
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย       
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย       
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย      
อาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย       
สุนทรียภาพทางศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย       
สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลาสําหรับเด็กปฐมวัย       
การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย       
การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย       
การวิจัยการศึกษาดานปฐมวัย       
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย       
การสื่อสารดวยภาษาไทย           
การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ      
การสื่อสารดวยภาษา(ภาษาในเอเชีย)      
การคิดและการพัฒนาตน      
มนุษยกับสังคม      
ชีวิตกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      
พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม      
ธรรมชาติของผูเรียน        
หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู        
นวัตกรรมแหงการเรียนรู        
การพัฒนาความเปนครูวิชาชีพ      
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู      
 



146 

                                                              

5. เน้ือหาสามารถพัฒนา ความรู ความสามารถและทักษะของผูเรียน 

วิชา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ภาษาอังกฤษสําหรับครูการศึกษาปฐมวัย 1      
ภาษาองักฤษสําหรับครูการศึกษาปฐมวัย 2      
การศึกษาปฐมวัย       
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย      
การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย      
ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย       
สื่อสรางสรรคการเรียนรูสําหรับเด็ก       
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย      
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย       
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย       
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย      
อาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย       
สุนทรียภาพทางศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย       
สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลาสําหรับเด็กปฐมวัย       
การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย       
การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย       
การวิจัยการศึกษาดานปฐมวัย       
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย       
การสื่อสารดวยภาษาไทย           
การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ      
การสื่อสารดวยภาษา(ภาษาในเอเชีย)      
การคิดและการพัฒนาตน      
มนุษยกับสังคม      
ชีวิตกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      
พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม      
ธรรมชาติของผูเรียน        
หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู        
นวัตกรรมแหงการเรียนรู        
การพัฒนาความเปนครูวิชาชีพ      
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู      
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6. เน้ือหาสามารถนํามาประยุกตใชในหนาที่การงานและชีวิตประจําวัน 

วิชา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ภาษาอังกฤษสําหรับครูการศึกษาปฐมวัย 1      
ภาษาอังกฤษสําหรับครูการศึกษาปฐมวัย 2      
การศึกษาปฐมวัย       
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย      
การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย      
ทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย       
สื่อสรางสรรคการเรียนรูสําหรับเด็ก       
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย      
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย       
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย       
กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย      
อาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย       
สุนทรียภาพทางศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย       
สุนทรียภาพทางดนตรีและลีลาสําหรับเด็กปฐมวัย       
การจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย       
การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย       
การวิจัยการศึกษาดานปฐมวัย       
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย       
การสื่อสารดวยภาษาไทย           
การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ      
การสื่อสารดวยภาษา(ภาษาในเอเชีย)      
การคิดและการพัฒนาตน      
มนุษยกับสังคม      
ชีวิตกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      
พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม      
ธรรมชาติของผูเรียน        
หลักสูตรกับการจัดการเรียนรู        
นวัตกรรมแหงการเรียนรู        
การพัฒนาความเปนครูวิชาชีพ      
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู      
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานเน้ือหา 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3    ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดานปจจัย
นําเขา : ไดแก คุณสมบัติผูเรียน คุณสมบัติผูสอน และทรัพยากรสนับสนุน 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
 
 1. ดานคุณสมบัติผูเรียน หมายถึง ประเมินความเหมาะสมของเกณฑการคัดเลือกผูเรียน 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล เหมาะสม ไม
เหมาะสม 

1.เปนเจาหนาที่หรือลูกจางในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นและทํางานอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  
 

2.มีประสบการณตรงในสายการสอนระดับปฐมวัย    
3.เปนผูที่หนวยงานตนสังกัดคัดเลือกเทานั้น    
4. จบไมต่ํากวาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย    
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานคุณสมบัติผูเรียน 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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2. ดานคุณสมบัติผูสอน หมายถึง การประเมินคุณสมบัติของผูสอนตามเกณฑที่กําหนด 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

2.1 มีการแจงขอกําหนดในรายวิชาที่สอน       
2.2 มีการกําหนดขอตกลงในการเรียนการสอน       
2.3 ผูสอน มีความรูและความเขาใจในรายวิชาที่สอน       
2.4 ผูสอน มีประสบการณในดานการสอน       
2.5 ผูสอน มีการพัฒนาความรู ความรูความสามารถ
ในการสอน 

  
    

2.6 ผูสอน มีความสามารถในการถายทอดความรูที่
ชัดเจน 

  
    

2.7 ผูสอน สามารถใหคําปรึกษาแกผูเรียนได       
2.8 ผูสอน มีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ของผูเรียนและสามารถแกไขปญหาที่พบขณะทําการ
สอนได 

  

    

2.9 ผูสอน รูแหลงวิทยาการและสามารถช้ีแนะแหลง
วิทยาการใหแกผูเรียนได 

  
    

2.10 ผูสอน เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู       
2.11 ผูสอน มีเทคนิคและวิธีการถายทอดที่
หลากหลาย 

  
    

2.12 ผูสอน มีความสามารถในการใชสื่อเพื่อการสอน       
2.13 ผูสอน มีความรูเก่ียวกับการวัดและประเมินที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  
    

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานคุณสมบัติผูสอน 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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3. ดานทรัพยากรสนับสนุน หมายถึง ประเมิน เจาหนาที่ อาคารสถานที่ เครื่องมือที่ใชในการ
สนับสนุนการสอน 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ3.1 ใหบริการดวย
ความสะดวกรวดเร็ว 

  
    

3.2 ใหการดูแลเอาใจใส กระตือรือรนในการ
ใหบริการ 

  
    

3.3 ใหคําแนะนําในการขอรับบริการไดอยาง
ชัดเจน 

  
    

ดานอาคารสถานท่ี3.4 อาคารสถานที่มีความ
สะอาด เปนระเบียบ 

  
    

3.5 มีหองน้ําเพียงพอ สะอาดนาใช       
3.6 โตะ เกาอี้ มีเพียงพอตอผูเรียน       
3.7 หองเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจํานวน
ผูเรียน 

  
    

3.8 หองเรียนมีความสวางที่พอเหมาะ       
ดา นเ ค รื่ อ ง มื อ ท่ีใ ช  สื่ อก าร ส อน  แ ล ะ
อุปกรณสนับสนุน3.9 มีอุปกรณหรือสื่อที่
ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 

  

    

3.10 มีอุปกรณหรือสื่อมีความเพียงพอตอ
ผูเรียน 

  
    

3.11 สื่อที่ใชในการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

  
    

3.12 สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับกิจกรรม
และวิธีการสอน 

  
    

3.13 สื่อที่ใชสอนมีความเหมาะสมกับผูเรียน       
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานทรัพยากรสนับสนุน 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดาน
กระบวนการ : ไดแก การบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา พฤติกรรมการสอน  พฤติกรรมการเรียน ปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน ปฎิสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับเพ่ือนรวมชั้น 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
 
 1. ดานการบริหารหลักสูตร หมายถึง ประเมินกิจกรรมการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติการสอน
การจัดปจจัยและสภาพตาง 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1.1 การเรียนการสอนมีความสอดคลองกับ
จุดประสงคของหลักสูตร 

  
    

1.2 มีการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑ
การใชหลักสูตร 

  
    

1.3 มีการสํารวจความตองการตางๆเก่ียวกับการ
เรียนการสอนจากผูเรียนเพื่อนํามาแกไขปรับปรุง 

  
    

1.4 มีการจัดรายวิชาใหผูเรียนอยางมีระบบ โดยมี
การเรียนรูจากงายไปยาก 

  
    

1.5 การจัดเตรียมผูสอนในแตละรายวิชามีความ
เหมาะสม 

  
    

1.6 การสอนเปนไปตามตารางที่กําหนดไวและมี
ประสิทธิภาพ 

  
    

1.8 กิจกรรมการสอนเอื้อใหเกิดการเรียนรูมากขึ้น       
1.7 เกณฑและวิธีการวัด การประเมิน มีความ
เหมาะสมหลากหลาย 

  
    

1.8 การใหขอมูลสารสนเทศ การประกาศ ระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและชัดเจน 

  
    

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานการบริหารหลักสูตร 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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2. ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ประเมินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ภาคทฤษฏ ี                                                                            
2.1 มีการช้ีแจงวัตถุประสงคของการเรียนอยางชัดเจน 

  
    

2.2 มีการพิจารณาความเหมาะสมดานขอบเขตเนื้อหา
สาระกับความสามารถของผูเรียน 

  
    

2.3 มีการเตรียมเอกสารประกอบการสอน อุปกรณและ
สื่อการเรียนการสอน 

  
    

2.4 แจงตารางการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู 
การศึกษาดวยตนเองไวลวงหนา 

  
    

2.5 แจงเกณฑและวิธีการประเมินลวงหนา       
2.6 ผูสอนสอนตามวัตถุประสงคและขอบเขตที่กําหนด
ไวในหลักสูตร 

  
    

2.7 มีการทบทวนเนื้อหารายวิชาที่เรียนไป       
2.8 การใชสื่อการสอนที่เหมาะสมตอเนื้อหาวิชาที่เรียน       
2.9 ผูสอนเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา       
2.10 การประเมินผลผูสอนจะมีการแจงผูเรียนลวงหนา       
2.11 หลังการประเมิน ผูสอนจะนําผลการประเมินให
ผูเรียนทราบและใหแกไขขอบกพรอง 

  
    

ภาคปฏิบัติ                                                                             
2.12 การจัดประสบการณเหมาะสมกับการเรียนรู 

  
    

2.13 ผูเรียนทราบถึงวัตถุประสงคของการเขารวม
กิจกรรม 

  
    

2.14 ผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการเขารวม
กิจกรรม 

  
    

พฤติกรรมการเรียน                                            
2.15 มีการทําความเขาใจและทบทวนบทเรียนกอนที่
เขาเรียน 

  

    

2.16 สามารถคนควาไดดวยตัวเองอยางมีประสิทธิภาพ       
2.17 สามารถปฏิบัติตามคําแนะนําของผูสอนไดอยาง
ถูกตอง 

  
    

พฤติกรรมการสอน                                             
2.18 มีการช้ีแจงรายละเอียดแนวการเรียนการสอนราย
วิชาเอกครบทุกรายวิชา 
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

2.19 กอนการสอนมีการเตรียมการสอน เชน สื่อ 
อุปกรณที่ใชในการเรียนวิชานั้น 

  
    

2.20 สอนครบตามแนวหรือกําหนดการสอนที่ระบุไว       
2.22 ผูเรียนไดรับความชวยเหลือจากผูสอนทุกครั้งที่มี
ปญหา 

  
    

2.23 ผูสอนปฏิบัติกับนักเรียนทุกคนดวยความเสมอ
ภาค 

  
    

2.24 ผูสอนมีการติดตามผลการเรียนของผูเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 

  
    

ผูเรียนกับเพ่ือนรวมชัน้                                                           
2.25 ผูเรียนมีความอบอุนเมื่ออยูในกลุมเพื่อน 

  
    

2.26 เพื่อนมีการยอมรับซึ่งกันและกัน       
2.27 เพื่อนสามารถสรางแรงจูงใจที่ดีตอการเรียนใหกับ
ผูเรียน 

  
    

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม การจัดการเรียนการสอน 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 5  ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดาน
ประสิทธิผลของหลักสูตร : ไดแก สมรรถนะเชิงวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
 

1. ดานประสิทธิผลของหลักสูตร หมายถึง ประเมินความความสามารถของตนเองในการทํางาน
และการแกปญหา 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ทักษะในการปฏิบัติงาน                                                                   
1. การเลือกใชหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็ก                         

  
    

2. การจัดกิจวัตรและกิจกรรมในแตละวันไดอยาง
ครบถวน 

  
    

3. การเลือกใชกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

  
    

4. แกปญหาพฤติกรรมเด็กไดเหมาะสม       
5. สามารถในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการพัฒนาทุกดาน 

  
    

6. บรรยากาศภายในศูนยอบอุนและเปนที่
ไววางใจของเด็กและผูปกครอง 

  
    

7. การใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

  
    

8. เทคนิคในการรองเพลง เลานิทาน       
9. สามารถพัฒนาสื่อการสอนใหเหมาะสมกับ 
เด็กปฐมวัย 

  
    

10. มีการประเมินพัฒนาการเด็กในสภาพจริง 
สมํ่าเสมอเปนระบบ 

      

11. สามารถแกปญหาพฤติกรรมเด็กไดตามกรอบ
วินัย 

  
    

12. การติดตอสื่อสาร รายงานพัฒนาการเด็กแก
ผูปกครองสม่ําเสมอ 

  
    

13. การทํางานเปนทีม       
14. การประยุกตความรูเพื่อแกปญหา       
15. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ       
16. ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหมๆ       
17. มีความรูดานจิตวิทยาเด็ก จิตวิทยา
พัฒนาการ โดยเขาใจพัฒนาการในแตละดาน
อยางแมนยํา 

  

    

18. เขาใจในความแตกตางของการเลี้ยงดูเด็กแตละคน       
19. มีวินัยในตนเอง มีลักษณะเปนผูนําและผูตามที่ดี                                    
20.มีศิลปะในการพูด ใชคําพูดตอเด็ก เพื่อน
รวมงาน ผูปกครองและ บุคคลทั่วไป 
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

21. มีกิริยาทาทางที่สงา ใชวาจาที่สุภาพเรียบรอย 
เหมาะสมตามกาลเทศะ       

22. ไมหลีกเลี่ยงงานที่ไดรับมอบหมาย       
23. มีความใฝรูและศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตน
เสมอ       

24. สามารถคิดวิเคราะห และไตรตรองหาเหตุผลใน
การแกปญหา       

25. ปฏิบัติตนอยูในหนาที่และจรรยาบรรณความเปน
ครู       

26. มีความรับผิดชอบ ตอโรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติบานเมือง       

27. มีความคิดในทางบวก ตอบุคคลและสังคม       
28. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานรางกาย       
29. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานสังคมการอยู
รวมกับผูอื่น 

  
    

30. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานจิตใจ – อารมณ       
31. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานสติปญญา       
32. ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางเสริมสุข
นิสัย 

  
    

33. ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน 

  
    

34. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ       
35. กิจกรรมเสริมประสบการณ ในวงกลม       
36. กิจกรรมการเลนกลางแจง       
37. กิจกรรมสรางสรรค       
38. กิจกรรมการเลนตามมุม(เสรี)       
39. กิจกรรมเกมการศึกษา       
ความรูดานปฐมวัย                                                                 
40. อาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย 

  
    

41. การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย       
42. การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย       
43. นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย       
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานประสิทธิผล 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ความรูดานวิชาชีพครู                                                               
44. รูปแบบของหลักสูตร 

  
    

45. รูปแบบการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(Child-Centered) 

  
    

46. รูปแบบการสอนโดยการเรียนรูโดยการฝกสมอง                     
(Brain - based Learning) 

  
    

47. รูปแบบการสอนโดยการสรางโครงการ  (Project–
Approach) 

  
    

48. นวัตกรรมแหงการเรียนรู       
49. การพัฒนาความเปนครูวิชาชีพ       
50. การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน       
51. ทฤษฎีการพัฒนาการเด็ก       
52. ทฤษฎีการเรียนรู       
53. การศึกษาสําหรับเด็กทุกประเภท       
54. การสื่อสารดวยภาษาไทย       
55. การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ       
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ชุด 2  สําหรับผูสอน   
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แบบสอบถาม 
การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  

 
คําชี้แจงการตอบแบบถาม แบงออกเปน 3 ตอนไดแก 
  ตอนที่ 1 สถานภาพผูตอบ 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ในดานปจจัยนําเขา และความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ในดานกระบวนการ และความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ตอนที่ 1     สถานภาพผูตอบ 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
   1. ประสบการณในการทํางาน 
    (  ) นอยกวา 2 ป 
    (  )  2 – 5 ป 
    (  )  6 – 9 ป 
    (  )  มากกวา 9 ป 
   2. ระดับการศึกษา 
    (  ) ปริญญาตรี  สาขาระบุ........................................................................ 
    (  ) ปริญญาโท  สาขาระบุ......................................................................... 
    (  ) ปริญญาเอก สาขาระบุ........................................................................ 
    (  ) อ่ืน ระบุ.............................................................................................. 
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ตอนที่ 2    ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดานปจจัย
นําเขา : ไดแก คุณสมบัติผูเรียน คุณสมบัติผูสอน และทรัพยากรสนับสนุน 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
 1. ดานคุณสมบัติผูเรียน หมายถึง ประเมินความเหมาะสมของเกณฑการคัดเลือกผูเรียน 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล เหมาะสม ไม
เหมาะสม 

1.เปนเจาหนาที่หรือลูกจางในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นและทํางานอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  
 

2.มีประสบการณตรงในสายการสอนระดับปฐมวัย    
3.เปนผูที่หนวยงานตนสังกัดคัดเลือกเทานั้น    
4. จบไมต่ํากวาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย    
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานคุณสมบัติผูเรียน 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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2. ดานคุณสมบัติผูสอน หมายถึง การประเมินคุณสมบัติของผูสอนตามเกณฑที่กําหนด 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

2.1 มีการแจงขอกําหนดในรายวิชาที่สอน       
2.2 มีการกําหนดขอตกลงในการเรียนการสอน       
2.3 ผูสอน มีการเตรียมความพรอมในการสอน และ
ความพรอมในการถายทอดความรู 

  
    

2.4 ผูสอน มีความรูและความเขาใจในรายวิชาที่สอน       
2.5 ผูสอน มีประสบการณในดานการสอน       
2.6 ผูสอน มีการพัฒนาความรู ความรูความสามารถ
ในการสอน 

  
    

2.7 ผูสอน มีความสามารถในการถายทอดความรูที่
ชัดเจน 

  
    

2.8 ผูสอน สามารถใหคําปรึกษาแกผูเรียนได       
2.9 ผูสอน มีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ของผูเรียนและสามารถแกไขปญหาที่พบขณะทําการ
สอนได 

  

    

2.10 ผูสอน รูแหลงวิทยาการและสามารถช้ีแนะแหลง
วิทยาการใหแกผูเรียนได 

  
    

2.11 ผูสอน เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู       
2.12 ผูสอน มีเทคนิคและวิธีการถายทอดที่
หลากหลาย 

  
    

2.13 ผูสอน มีความสามารถในการใชสื่อเพื่อการสอน       
2.14 ผูสอน มีความรูเก่ียวกับการวัดและประเมินที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  
    

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานคุณสมบัติผูสอน 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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3. ดานทรัพยากรสนับสนุน หมายถึง ประเมิน เจาหนาที่ อาคารสถานที่ เครื่องมือที่ใชในการ
สนับสนุนการสอน 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ                                               
3.1 ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว 

  
    

3.2 ใหการดูแลเอาใจใส กระตือรือรนในการ
ใหบริการ 

  
    

3.3 ใหคําแนะนําในการขอรับบริการไดอยาง
ชัดเจน 

  
    

ดานอาคารสถานท่ี                                                      
3.4 อาคารสถานที่มีความสะอาด เปนระเบียบ 

  
    

3.5 มีหองน้ําเพียงพอ สะอาดนาใช       
3.6 โตะ เกาอี้ มีเพียงพอตอผูเรียน       
3.7 หองเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน       
3.8 หองเรียนมีความสวางที่พอเหมาะ       
ดานเครื่องมือท่ีใช สื่อการสอน และอุปกรณ
สนับสนุน                                                          
3.9 มีอุปกรณหรือสื่อที่ทันสมัยในการจัดการเรียน
การสอน 

  

    

3.10 มีอุปกรณหรือสื่อมีความเพียงพอตอผูเรียน       
3.11 สื่อที่ใชในการสอนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

  
    

3.12 สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับกิจกรรมและ
วิธีการสอน 

  
    

3.13 สื่อที่ใชสอนมีความเหมาะสมกับผูเรียน       
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานทรัพยากรสนับสนุน 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดานกระบวนการ : 
ไดแก การบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
พฤติกรรมการสอน  พฤติกรรมการเรียน ปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน  ปฎิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับเพ่ือนรวมชั้น 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
1. ดานการบริหารหลักสูตร หมายถึง ประเมิน ประเมินกิจกรรมการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติการ
สอนการจัดปจจัยและสภาพตาง 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1.1 การเรียนการสอนมีความสอดคลองกับ
จุดประสงคของหลักสูตร 

  
    

1.2 มีการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑ
การใชหลักสูตร 

  
    

1.3 มีการสํารวจความตองการตางๆเก่ียวกับการ
เรียนการสอนจากผูสอนเพื่อนํามาแกไขปรับปรุง 

  
    

1.4 มีการสํารวจความตองการตางๆเก่ียวกับการ
เรียนการสอนจากผูเรียนเพื่อนํามาแกไขปรับปรุง 

  
    

1.5 มีการจัดรายวิชาใหผูเรียนอยางมีระบบ โดยมี
การเรียนรูจากงายไปยาก 

  
    

1.6 การจัดเตรียมผูสอนในแตละรายวิชามีความ
เหมาะสม 

  
    

1.7 การสอนเปนไปตามตารางที่กําหนดไวและมี
ประสิทธิภาพ 

  
    

1.8 กิจกรรมการสอนเอื้อใหเกิดการเรียนรูมากขึ้น       
1.9 เกณฑและวิธีการวัด การประเมิน มีความ
เหมาะสมหลากหลาย 

  
    

1.10 การใหขอมูลสารสนเทศ การประกาศ 
ระเบียบของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและ
ชัดเจน 

  

    

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานการบริหารหลักสูตร 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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2. ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ประเมินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ภาคทฤษฏ ี                                                                    
2.1 มีการช้ีแจงวัตถุประสงคของการเรียนอยางชัดเจน 

  
    

2.2 มีการพิจารณาความเหมาะสมดานขอบเขตเนื้อหา
สาระกับความสามารถของผูเรียน 

  
    

2.3 มีการเตรียมเอกสารประกอบการสอน อุปกรณและ
สื่อการเรียนการสอน 

  
    

2.4 แจงตารางการเรียนการสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู การศึกษาดวยตนเองไวลวงหนา 

  
    

2.5 แจงเกณฑและวิธีการประเมินลวงหนา       
2.6 ผูสอนสอนตามวัตถุประสงคและขอบเขตที่กําหนด
ไวในหลักสูตร 

  
    

2.7 การใชสื่อการสอนที่เหมาะสมตอเนื้อหาวิชาที่เรียน       
2. 8  ผู สอน เลื อก ใช วิ ธี ก า รสอนที่ เ หมาะสม กับ
เนื้อหาวิชา 

  
    

2.9 การประเมินผลผูสอนจะมีการแจงผูเรียนลวงหนา       
2.10 หลังการประเมิน ผูสอนจะนําผลการประเมินให
ผูเรียนทราบและใหแกไขขอบกพรอง 

  
    

ภาคปฏิบัติ                                                                     
2.11 การจัดประสบการณเหมาะสมกับการเรียนรู 

  
    

2.12 ผู เรียนทราบถึงวัตถุประสงคของการเขารวม
กิจกรรม 

  
    

พฤติกรรมการสอน                                                            
2.13 มีการช้ีแจงรายละเอียดแนวการเรียนการสอน
รายวิชาเอกครบทุกรายวิชา 

  

    

2.14 กอนการสอนมีการเตรียมการสอน เชน สื่อ 
อุปกรณที่ใชในการเรียนวิชานั้น 

  
    

2.15 สอนครบตามแนวหรือกําหนดการสอนที่ระบุไว       
2.16 ผูเรียนไดรับความชวยเหลือจากผูสอนทุกครั้งที่มี
ปญหา 

  
    

2.17 ผูสอนปฏิบัติกับนักเรียนทุกคนดวยความเสมอภาค       
2.18 ผูสอนมีการติดตามผลการเรียนของผูเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ผูเรียนกับเพ่ือนรวมชั้น                                                        
2.19 ผูเรียนมีความอบอุนเมื่ออยูในกลุมเพื่อน 

  
    

2.20 เพื่อนมีการยอมรับซึ่งกันและกัน       
2.21 เพื่อนสามารถสรางแรงจูงใจที่ ดีตอการเรียน
ใหกับผูเรียน 

  
    

 
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม การจัดการเรียนการสอน 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ชุด 3 สําหรับผูประสานงานโครงการ  
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แบบสอบถาม 
การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  

 
คําชี้แจงการตอบแบบถาม แบงออกเปน 3 ตอนไดแก 
  ตอนที่ 1 สถานภาพผูตอบ 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ในดานปจจัยนําเขา และความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   
  ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ในดานกระบวนการ และความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ตอนที่ 1     สถานภาพผูตอบ 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
   1. ประสบการณในการทํางาน 
    (  ) นอยกวา 2 ป 
    (  )  2 – 5 ป 
    (  )  6 – 9 ป 
    (  )  มากกวา 9 ป 
   2. ระดับการศึกษา 
    (  ) ปริญญาตรี  สาขาระบุ........................................................................ 
    (  ) ปริญญาโท  สาขาระบุ......................................................................... 
    (  ) ปริญญาเอก สาขาระบุ........................................................................ 
    (  ) อ่ืน ระบุ.............................................................................................. 
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ตอนที่ 2    ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดานปจจัย
นําเขา : ไดแก คุณสมบัติผูเรียน คุณสมบัติผูสอน และทรัพยากรสนับสนุน 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
 1. ดานคุณสมบัติผูเรียน หมายถึง ประเมินความเหมาะสมของเกณฑการคัดเลือกผูเรียน 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล เหมาะสม ไม
เหมาะสม 

1.เปนเจาหนาที่หรือลูกจางในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นและทํางานอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  
 

2.มีประสบการณตรงในสายการสอนระดับปฐมวัย    
3.เปนผูที่หนวยงานตนสังกัดคัดเลือกเทานั้น    
4. จบไมต่ํากวาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย    
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานคุณสมบัติผูเรียน 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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2. ดานคุณสมบัติผูสอน หมายถึง การประเมินคุณสมบัติของผูสอนตามเกณฑที่กําหนด 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

2.1 ผูสอน มีการเตรียมความพรอมในการสอน และ
ความพรอมในการถายทอดความรู 

  
    

2.2 ผูสอน มีความรูและความเขาใจในรายวิชาที่สอน       
2.3 ผูสอน มีประสบการณในดานการสอน       
2.4 ผูสอน มีการพัฒนาความรู ความรูความสามารถ
ในการสอน 

  
    

2.5 ผูสอน สามารถใหคําปรึกษาแกผูเรียนได       
2.6 ผูสอน มีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
ของผูเรียนและสามารถแกไขปญหาที่พบขณะทําการ
สอนได 

  

    

2.7 ผูสอน รูแหลงวิทยาการและสามารถช้ีแนะแหลง
วิทยาการใหแกผูเรียนได 

  
    

2.8 ผูสอน เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรู       
2.9 ผูสอน มีเทคนิคและวิธีการถายทอดที่
หลากหลาย 

  
    

2.10 ผูสอน มีความสามารถในการใชสื่อเพื่อการสอน       
2.11 ผูสอน มีความรูเก่ียวกับการวัดและประเมินที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  
    

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานคุณสมบัติผูสอน 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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3. ดานทรัพยากรสนับสนุน หมายถึง ประเมิน อาคารสถานที่ เครือ่งมือที่ใชในการสนับสนุนการสอน 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ดานอาคารสถานท่ี                                                      
3.1 อาคารสถานที่มีความสะอาด เปนระเบียบ 

  
    

3.2 มีหองน้ําเพียงพอ สะอาดนาใช       
3.3 โตะ เกาอี้ มีเพียงพอตอผูเรียน       
3.4 หองเรียนมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน       
3.5 หองเรียนมีความสวางที่พอเหมาะ       
ดานเครื่องมือท่ีใช สื่อการสอน และอุปกรณ
สนับสนุน              3.6 มีอุปกรณหรือสื่อที่
ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 

  

    

3.7 มีอุปกรณหรือสื่อมีความเพียงพอตอผูเรียน       
3.8 สื่อที่ใชในการสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา       
3.9 สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับกิจกรรมและ
วิธีการสอน 

  
    

3.10 สื่อที่ใชสอนมีความเหมาะสมกับผูเรียน       
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานทรัพยากรสนับสนุน 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดานกระบวนการ : 
ไดแก การบริหารหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
พฤติกรรมการสอน  พฤติกรรมการเรียน ปฎิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน  ปฎิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับเพ่ือนรวมชั้น 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
1. ดานการบริหารหลักสูตร หมายถึง ประเมิน ประเมินกิจกรรมการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติการ
สอนการจัดปจจัยและสภาพตาง 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1.1 การเรียนการสอนมีความสอดคลองกับจุดประสงค
ของหลักสูตร 

  
    

1.2 มีการสํารวจความตองการตางๆเก่ียวกับการ
เรียนการสอนจากผูเรียนเพื่อนํามาแกไขปรับปรุง 

  
    

1.3 การจัดเตรียมผูสอนในแตละรายวิชามีความ
เหมาะสม 

  
    

1.4 การสอนเปนไปตามตารางที่กําหนดไวและมี
ประสิทธิภาพ 

  
    

1.5 กิจกรรมการสอนเอื้อใหเกิดการเรียนรูมากขึ้น       
1.6 เกณฑและวิธีการวัด การประเมิน มีความ
เหมาะสมหลากหลาย 

  
    

1.7 การใหขอมูลสารสนเทศ การประกาศ ระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย  มีประสิทธิภาพและชัดเจน 

  
    

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานการบริหารหลักสูตร 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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2. ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ประเมินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

ภาคทฤษฏ ี                                                                    
2.1 มีการเตรียมเอกสารประกอบการสอน อุปกรณและ
สื่อการเรียนการสอน  

  

    

2.2 แจงเกณฑและวิธีการประเมินลวงหนา       
2.3 ผูสอนสอนตามวัตถุประสงคและขอบเขตที่กําหนด
ไวในหลักสูตร 

  
    

2.4 การใชสื่อการสอนที่เหมาะสมตอเนื้อหาวิชาที่เรียน       
2.5 ผูสอนเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา       
2.6 การประเมินผลผูสอนจะมีการแจงผูเรียนลวงหนา       
ภาคปฏิบัติ                                                                     
2.7 การจัดประสบการณเหมาะสมกับการเรียนรู 

  
    

2.8 ผู เรียนทราบถึง วัตถุประสงคของการเขารวม
กิจกรรม 

  
    

พฤติกรรมการสอน                                                          
2.9 กอนการสอนมีการเตรียมการสอน เชน สื่อ 
อุปกรณที่ใชในการเรียนวิชานั้น 

  

    

ผูเรียนกับเพ่ือนรวมชั้น                                                        
2.10 ผูเรียนมีความอบอุนเมื่ออยูในกลุมเพื่อน 

  
    

2.11 เพื่อนมีการยอมรับซึ่งกันและกัน       
2.1.2 เพื่อนสามารถสรางแรงจูงใจที่ดีตอการเรียน
ใหกับผูเรียน 

  
    

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม การจัดการเรียนการสอน 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ชุด 4  สําหรับผูปกครอง  
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แบบสอบถาม 
การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  

 
คําชี้แจงการตอบแบบตอบถาม แบงออกเปน 4 ตอนไดแก 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพผูตอบ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  
ในดานประสิทธิผลและความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ในดานผลกระทบของหลักสูตร  และความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   
  ตอนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเหน็เก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  
ในดานความย่ังยืนของหลักสูตร และความคิดเห็นขอเสนอแนะ 
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ตอนที่ 1     สถานภาพผูตอบ 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
   1. อาชีพ  
    (  ) ขาราชการ 
    (  ) ลูกจาง รับจาง 
    (  ) พนักงานบริษัทเอกชน 
    (  ) เกษตรกร 
    (  ) อ่ืน ระบุ..................................... 
   2. ระดับการศึกษา  
    (  ) ระดับประถมศึกษา 
    (  ) ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 
    (  ) ระดับ ปวส./อนุปริญญา 
    (  )  ปริญญาตร ี
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ตอนที่ 2     ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดาน
ประสิทธิผลของหลักสูตร : ไดแก สมรรถนะเชิงวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
ดานประสิทธิผลของหลักสูตร หมายถึง ประเมินความความสามารถในการทํางานและการ
แกปญหาของบัณฑิต นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ทักษะในการปฏิบัติงาน        
1. การจัดกิจวัตรและกิจกรรมในแตละวันได
อยางครบถวน                                                            

  

    

2. การเลือกใชกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

  
    

3. แกปญหาพฤติกรรมเด็กไดเหมาะสม       
4. สามารถในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการพัฒนาทุกดาน 

  
    

5. บรรยากาศภายในศูนยอบอุนและเปนที่
ไววางใจของเด็กและผูปกครอง 

  
    

6. การใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

  
    

7. เทคนิคในการรองเพลง เลานิทาน       
8. สามารถพัฒนาสื่อการสอนใหเหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย 

  
    

9. สามารถแกปญหาพฤติกรรมเด็กไดตามกรอบ
วินัย 

  
    

10. การติดตอสื่อสาร รายงานพัฒนาการเด็กแก
ผูปกครองสม่ําเสมอ 

  
    

11. การทํางานเปนทีม       
12. เขาใจในความแตกตางของการเลี้ยงดูเด็ก
แตละคน 

  
    

13. มีวินัยในตนเอง มีลักษณะเปนผูนําและผู
ตามที่ดี                               

  
    

14.มีศิลปะในการพูด ใชคําพูดตอเด็ก เพื่อน
รวมงาน ผูปกครองและ บุคคลทั่วไป 

  
    

15. มีกิริยาทาทางที่สงา ใชวาจาที่สุภาพ
เรียบรอย เหมาะสมตามกาลเทศะ 
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ขอความ 

ระดับความคิดเห็น 
เหตุผล 

เหตุผล 

มาก
ที่สุด มาก มาก

ที่สุด มาก มาก
ที่สุด  

16. ปฏิบัติตนอยูในหนาที่และจรรยาบรรณ
ความเปนครู 

  
    

17. มีความรับผิดชอบ ตอโรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติบานเมือง 

  
    

18. มีความคิดในทางบวก ตอบุคคลและสังคม       
19. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ       
20. กิจกรรมเสริมประสบการณ ในวงกลม       
21. กิจกรรมการเลนกลางแจง       
22. กิจกรรมสรางสรรค       
ความรูดานปฐมวัย                                                            
23. อาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย 

  
    

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานประสิทธิผล 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3   ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดาน
ผลกระทบของหลักสูตร : ไดแก เจตคติตอวิชาชีพครูและการนําขอความรูจากการเรียนในหลักสูตร
ไปใชในชีวิตประจําวัน  
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
ดานผลกระทบของหลักสูตร หมายถึง เจตคติและการนําความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใชใน
ชีวิตประจําวันของบัณฑิตและนักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานผลกระทบ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น เหตุผล 

มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

 

เจตคติตอวิชาชีพครู 
1. ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจเต็มกําลังเต็มความสามารถ 

  
    

2. มีใจรัก ศรัทธา และภาคภูมิใจในอาชีพความเปนคร ู       
3. มีความตระหนักและมุงมั่นในการใหความรูและการ
อบรมและเลี้ยงดู 

      

4. มีความกระตือรือรน และ มั่นศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการสอนและพัฒนาวิชาชีพตน 

      

5. ยึดมัน่ในจรรยาบรรณของความเปนครู       
6. มีความรักและความเอื้ออาทรแกเด็ก       
7. มีความเปนครูปฐมวัย       
การนําความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
8. เมื่อมีปญหาสามารถแกไขปญหาดวยสติ 

  

    

9. สามารถพูดคุยและเขากับชุมชนไดดี       
10. สามารถแนะนําและแสดงขอเสนอแนะแกผูปกครอง
ได 

  
    

11. สามารถเขาใจความรูสึก ความคิดของผูปกครอง
ที่แสดงพฤติกรรมออกมาได 
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ตอนที่ 4    ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดานความ
ย่ังยืนของหลักสูตร : ไดแก ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
ดานความยั่งยืนของหลักสูตร ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของบัณฑิต
และนักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานความยั่งยืนของหลักสูตร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น เหตุผล 

มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

 

1. สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง       
2. คุณภาพการปฏิบัติงานเปนที่พอใจ       
3. มีคุณภาพในการเปนครูผูสอนที่ดี       
4. สามารถนําหลักการแนวความคิด ทฤษฏี ที่เรียนมา
ประยุกตใชในการทํางาน 

  
    

5. สามารถนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการทํางาน       
6. สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นในการ
ทํางาน 

  
    

7. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน       
8. มีการพัฒนาองคความรูใหมแกตนเองอยาง
สม่ําเสมอ 

      

9. มีภาวะการเปนผูนําที่ดี       
10. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงานและชุมชน
โดยรอบ 

      

11. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นและ
ชุมชน 

      

12. มีความรับผิดชอบและเอาใจใสตองานและหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย 
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ชุด 5 สําหรับผูบังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



182 

                                                              

แบบสอบถาม 
การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  

 
คําชี้แจงการตอบแบบตอบถาม แบงออกเปน 4 ตอนไดแก 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพผูตอบ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  
ในดานประสิทธิผลและความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ในดานผลกระทบของหลักสูตร  และความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   
  ตอนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  
ในดานความย่ังยืนของหลักสูตร และความคิดเห็นขอเสนอแนะ 
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ตอนที่ 1     สถานภาพผูตอบ 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 

  1. ประสบการณในการทํางาน  
    (  ) นอยกวา 2 ป 
    (  )  2 – 5 ป 
    (  )  6 – 9 ป 
    (  )  มากกวา 9 ป 
            2. หนวยงานที่สังกัด  
    (  ) องคการบริหารสวนตําบล 
    (  ) เทศบาล 
    (  ) สพฐ. 
    (  ) สถาบันอุดมศึกษา 
    (  ) อ่ืน ระบุ..................................... 
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ตอนที่ 2     ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดาน
ประสิทธิผลของหลักสูตร : ไดแก สมรรถนะเชิงวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
1. ดานประสิทธิผลของหลักสูตร หมายถึง ประเมินความความสามารถในการทํางานและการ
แกปญหาของบัณฑิต นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ทักษะในการปฏิบัติงาน                                                                   
1. การเลือกใชหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็ก                                              

  
    

2. การจัดกิจวัตรและกิจกรรมในแตละวันไดอยางครบถวน       
3. การเลือกใชกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเหมาะสม
กับเนื้อหาสาระ 

  
    

4. แกปญหาพฤติกรรมเด็กไดเหมาะสม       
5. สามารถในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อ
ตอการพัฒนาทุกดาน 

  
    

6. บรรยากาศภายในศูนยอบอุนและเปนที่ไววางใจ
ของเด็กและผูปกครอง 

  
    

7. การใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

  
    

8. เทคนิคในการรองเพลง เลานิทาน       
9. สามารถพัฒนาสื่อการสอนใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย       
10. มีการประเมินพัฒนาการเด็กในสภาพจริง 
สม่ําเสมอเปนระบบ 

  
    

11. สามารถแกปญหาพฤติกรรมเด็กไดตามกรอบวินัย       
12. การติดตอสื่อสาร รายงานพัฒนาการเด็กแก
ผูปกครองสม่ําเสมอ 

  
    

13. การทํางานเปนทีม       
14. การประยุกตความรูเพื่อแกปญหา       
15. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ       
16. ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหมๆ       
17. มีวินัยในตนเอง มีลักษณะเปนผูนําและผูตามที่ดี                                    
18.มีศิลปะในการพูด ใชคําพูดตอเด็ก เพื่อนรวมงาน 
ผูปกครองและ บุคคลทั่วไป 

  
    

19. มีกิริยาทาทางที่สงา ใชวาจาที่สุภาพเรียบรอย 
เหมาะสมตามกาลเทศะ 

  
    

20. ไมหลีกเลี่ยงงานที่ไดรับมอบหมาย       
21. มีความใฝรูและศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตนเสมอ       
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานประสิทธิผล 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ทักษะในการปฏิบัติงาน                                                              
22. ปฏิบัติตนอยูในหนาที่และจรรยาบรรณความ
เปนครู 

     
 

23. มีความรับผิดชอบ ตอโรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติบานเมือง       

24. มีความคิดในทางบวก ตอบุคคลและสังคม       
25. ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน       

26. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ       
27. กิจกรรมเสริมประสบการณ ในวงกลม       
28. กิจกรรมการเลนกลางแจง       
ความรูดานปฐมวัย                                                        
29. อาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย       

30. นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย       
ความรูดานวิชาชีพครู    
31. รูปแบบการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  
(Child-Centered) 

     
 

32. รูปแบบการสอนโดยการเรียนรูโดยการฝก
สมอง (Brain - based Learning)       

33. รูปแบบการสอนโดยการสรางโครงการ  
 (Project–Approach)       

34. นวัตกรรมแหงการเรียนรู       
35. การพัฒนาความเปนครูวิชาชีพ       
36. การสื่อสารดวยภาษาไทย       
37 การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ       
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ตอนที่ 3   ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดาน
ผลกระทบของหลักสูตร : ไดแก เจตคติตอวิชาชีพครูและการนําขอความรูจากการเรียนในหลักสูตร
ไปใชในชีวิตประจําวัน  
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
ดานผลกระทบของหลักสูตร หมายถึง เจตคติและการนําความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใชใน
ชีวิตประจําวันของบัณฑิตและนักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานผลกระทบ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น เหตุผล 

มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

 

เจตคติตอวิชาชีพครู 
1. ปฏิบัติงานดวยความเตม็ใจเต็มกําลังเต็มความสามารถ 

  
    

2. มีใจรัก ศรัทธา และภาคภูมิใจในอาชีพความเปน
ครู 

  
    

3. มีความตระหนักและมุงมั่นในการใหความรูและ
การอบรมและเลี้ยงดู 

  
    

4. มีความกระตือรือรน และ มั่นศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการสอนและพัฒนาวิชาชีพตน 

      

5. ยึดมั่นในจรรยาบรรณของความเปนครู       
6. มีความรักและความเอื้ออาทรแกเด็ก       
7. มีความเปนครูปฐมวัย       
การนําความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใช
ในชีวิตประจําวัน 
8. เมื่อมีปญหาสามารถแกไขปญหาดวยสต ิ

  

    

9. สามารถพูดคุยและเขากับชุมชนไดดี       
10. สามารถแนะนําและแสดงขอเสนอแนะแก
ผูปกครองได 

      

11. สามารถเขาใจความรูสึก ความคิดของผูปกครองที่
แสดงพฤติกรรมออกมาได 
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ตอนที่ 4    ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดานความ
ย่ังยืนของหลักสูตร : ไดแก ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
ดานความยั่งยืนของหลักสูตร หมายถึง ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน
ของบัณฑิตและนักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานความยั่งยืนของหลักสูตร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น เหตุผล 

มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

 

1. สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง       
2. คุณภาพการปฏิบัติงานเปนที่พอใจ       
3. มีคุณภาพในการเปนครูผูสอนที่ดี       
4. สามารถนําหลักการแนวความคิด ทฤษฏี ที่เรียน
มาประยุกตใชในการทํางาน 

  
    

5. สามารถนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการทํางาน       
6. สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นในการ
ทํางาน 

  
    

7. หลักสูตรสามารถตอบสนองความตองการปฏิบัติการ
สอนแกผูเรียนไดดี 

  
    

8. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน       
9.  มีการพัฒนาองคความรู ใหมแกตนเองอยาง
สม่ําเสมอ 

  
    

10. มีภาวะการเปนผูนําที่ดี       
11. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงานและชุมชน
โดยรอบ 

      

12. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นและ
ชุมชน 

      

13. มีความรับผิดชอบและเอาใจใสตองานและหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย 
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ชุด 6  สําหรับ เพ่ือนรวมงาน  
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แบบสอบถาม 
การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  

 
คําชี้แจงการตอบแบบตอบถามแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอนไดแก 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพผูตอบ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  
ในดานประสิทธิผลและความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ในดานผลกระทบของหลักสูตร  และความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   
  ตอนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  
ในดานความย่ังยืนของหลักสูตร และความคิดเห็นขอเสนอแนะ 
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ตอนที่ 1     สถานภาพผูตอบ 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
   

  1. ประสบการณในการทํางาน  
    (  ) นอยกวา 2 ป 
    (  )  2 – 5 ป 
    (  )  6 – 9 ป 
    (  )  มากกวา 9 ป 
             2. หนวยงานที่สังกัด  
    (  ) องคการบริหารสวนตําบล 
    (  ) เทศบาล 
    (  ) สพฐ. 
    (  ) สถาบันอุดมศึกษา 
    (  ) อ่ืน ระบุ..................................... 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 



191 

                                                              

ตอนที่ 2     ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดาน
ประสิทธิผลของหลักสูตร : ไดแก สมรรถนะเชิงวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
 1. ดานประสิทธิผลของหลักสูตร หมายถึง ประเมินความความสามารถในการทํางานและการ
แกปญหาของบัณฑิต นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ทักษะในการปฏิบัติงาน                                                           
1. การเลือกใชหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็ก                                              

  
    

2. การจัดกิจวัตรและกิจกรรมในแตละวันไดอยาง
ครบถวน 

  
    

3. การเลือกใชกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

  
    

4. แกปญหาพฤติกรรมเด็กไดเหมาะสม       
5. สามารถในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการพัฒนาทุกดาน 

  
    

6. บรรยากาศภายในศูนยอบอุนและเปนที่ไววางใจ
ของเด็กและผูปกครอง 

  
    

7. การใชหลักสูตรเหมาะสมกับเด็ก       
8. การใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

  
    

9. เทคนิคในการรองเพลง เลานิทาน       
10. สามารถพัฒนาสื่อการสอนใหเหมาะสมกับ 
เด็กปฐมวัย 

  
    

11. มีการประเมินพัฒนาการเด็กในสภาพจริง 
สม่ําเสมอเปนระบบ 

  
    

12. สามารถแกปญหาพฤติกรรมเด็กไดตามกรอบ
วินัย 

  
    

13. การติดตอสื่อสาร รายงานพัฒนาการเด็กแก
ผูปกครองสม่ําเสมอ 

  
    

14. การทํางานเปนทีม       
15. การประยุกตความรูเพื่อแกปญหา       
16. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ       
17. ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหมๆ       
18. มีความรูดานจิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการ 
โดยเขาใจพัฒนาการในแตละดานอยางแมนยํา 

  
    

19. เขาใจในความแตกตางของการเลี้ยงดูเด็กแตละคน       
20. มีวินัยในตนเอง มีลักษณะเปนผูนําและผูตามที่ดี                                    
21.มีศิลปะในการพูด ใชคําพูดตอเด็ก เพื่อน
รวมงาน ผูปกครองและ บุคคลทั่วไป 
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

22. มีกิริยาทาทางที่สงา ใชวาจาที่สุภาพเรียบรอย 
เหมาะสมตามกาลเทศะ 

  
    

23. ไมหลีกเลี่ยงงานที่ไดรับมอบหมาย       
24. มีความใฝรูและศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตน
เสมอ 

  
    

25. สามารถคิดวิเคราะห และไตรตรองหาเหตุผลใน
การแกปญหา 

  
    

26. ปฏิบัติตนอยูในหนาที่และจรรยาบรรณความเปนครู       
27. มีความรับผิดชอบ ตอโรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติบานเมือง 

  
    

28. มีความคิดในทางบวก ตอบุคคลและสังคม       
29. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานรางกาย       
30. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานสังคมการอยู
รวมกับผูอื่น 

  
    

31. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานจิตใจ – อารมณ       
32. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานสติปญญา       
33. ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางเสริมสุข
นิสัย 

  
    

34. ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน 

  
    

35. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ       
36. กิจกรรมเสริมประสบการณ ในวงกลม       
37. กิจกรรมการเลนกลางแจง       
38. กิจกรรมสรางสรรค       
39. กิจกรรมการเลนตามมุม(เสรี)       
40. กิจกรรมเกมการศึกษา       
ความรูดานปฐมวัย                                                        
41. อาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย 

  
    

42. การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย       
43. การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย       
44. นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย       
ความรูดานวิชาชีพครู                                                          
45. รูปแบบของหลักสูตร 

  
    

46. รูปแบบการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(Child-Centered)       

47. รูปแบบการสอนโดยการเรียนรูโดยการฝกสมอง                     
(Brain - based Learning)       

48. รูปแบบการสอนโดยการสรางโครงการ  
(Project–Approach)       
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

49. นวัตกรรมแหงการเรียนรู       
50. การพัฒนาความเปนครูวิชาชีพ       
51. การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน       
52. ทฤษฎีการพัฒนาการเด็ก       
53. ทฤษฎีการเรียนรู       
54. การศึกษาสําหรับเด็กทุกประเภท       
55. การสื่อสารดวยภาษาไทย       
56. การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ       
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานประสิทธิผล 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3   ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดาน
ผลกระทบของหลักสูตร : ไดแก เจตคติตอวิชาชีพครูและการนําขอความรูจากการเรียนในหลักสูตร
ไปใชในชีวิตประจําวัน  
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
2.ดานผลกระทบของหลักสูตร หมายถึง เจตคติและการนําความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใช
ในชีวิตประจําวันของบัณฑิตและนักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานผลกระทบ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น เหตุผล 

มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

 

เจตคติตอวิชาชีพคร ู
1. ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจเต็มกําลังเต็มความสามารถ 

  
    

2. มีใจรัก ศรัทธา และภาคภูมิใจในอาชีพความเปนคร ู       
3. มีความตระหนักและมุงมั่นในการใหความรูและการ
อบรมและเลี้ยงดู 

      

4. มีความกระตือรือรน และ มั่นศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการสอนและพัฒนาวิชาชีพตน 

      

5. ยึดมั่นในจรรยาบรรณของความเปนครู       
6. มีความรักและความเอื้ออาทรแกเด็ก       
7. มีความเปนครูปฐมวัย       
การนําความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
8. เมื่อมีปญหาสามารถแกไขปญหาดวยสต ิ

  

    

9. สามารถพูดคุยและเขากับชุมชนไดดี       
10.  สามารถแนะนําและแสดงขอเสนอแนะแก
ผูปกครองได 

  
    

11. สามารถเขาใจความรูสึก ความคิดของผูปกครอง
ที่แสดงพฤติกรรมออกมาได 
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ตอนที่ 4    ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดานความ
ย่ังยืนของหลักสูตร : ไดแก ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
ดานความยั่งยืนของหลักสูตร ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของบัณฑิต
และนักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานความยั่งยืนของหลักสูตร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น เหตุผล 

มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

 

1. สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง       
2. คุณภาพการปฏิบัติงานเปนที่พอใจ       
3. มีคุณภาพในการเปนครูผูสอนที่ดี       
4. สามารถนําหลักการแนวความคิด ทฤษฏี ที่เรียนมา
ประยุกตใชในการทํางาน 

  
    

5. สามารถนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการทํางาน       
6. สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นในการ
ทํางาน 

  
    

7. หลักสูตรสามารถตอบสนองความตองการปฏิบัติการ
สอนแกผูเรียนไดดี 

  
    

8. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน       
9. มีการพัฒนาองคความรูใหมแกตนเองอยางสม่ําเสมอ       
10. มีภาวะการเปนผูนําที่ดี       
11. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงานและชุมชน
โดยรอบ 

  
    

12. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นและชุมชน       
13. มีความรับผิดชอบและเอาใจใสตองานและหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย 
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ชุด 7  สําหรับ อาจารยนิเทศการศึกษา 
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แบบสอบถาม 
การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  

  

 
คําชี้แจงการตอบแบบตอบถามแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอนไดแก 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพผูตอบ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  
ในดานประสิทธิผลและความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ในดานผลกระทบของหลักสูตร  และความคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   
  ตอนที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  
ในดานความย่ังยืนของหลักสูตร และความคิดเห็นขอเสนอแนะ 
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ตอนที่ 1     สถานภาพผูตอบ 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
   1. ประสบการณในการทํางาน  
    (  ) นอยกวา 2 ป 
    (  )  2 – 5 ป 
    (  )  6 – 9 ป 
    (  )  มากกวา 9 ป 
             2. หนวยงานที่สังกัด  
    (  ) องคการบริหารสวนตําบล 
    (  ) เทศบาล 
    (  ) สพฐ. 
    (  ) สถาบันอุดมศึกษา 
    (  ) อ่ืน ระบุ..................................... 
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ตอนที่ 2     ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดาน
ประสิทธิผลของหลักสูตร : ไดแก สมรรถนะเชิงวิชาชีพครูการศึกษาปฐมวัย 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
ดานประสิทธิผลของหลักสูตร หมายถึง ประเมินความความสามารถในการทํางานและการ
แกปญหาของบัณฑิต นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

ทักษะในการปฏิบัติงาน                                       
1. การเลือกใชหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็ก                                              

  
    

2. การจัดกิจวัตรและกิจกรรมในแตละวันไดอยาง
ครบถวน 

  
    

3. การเลือกใชกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

  
    

4. แกปญหาพฤติกรรมเด็กไดเหมาะสม       
5. สามารถในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการพัฒนาทุกดาน 

  
    

6. บรรยากาศภายในศูนยอบอุนและเปนที่
ไววางใจของเด็กและผูปกครอง 

  
    

7. การใชหลักสูตรเหมาะสมกับเด็ก       
8. การใชรูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

  
    

9. เทคนิคในการรองเพลง เลานิทาน       
10. สามารถพัฒนาสื่อการสอนใหเหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย 

  
    

11. มีการประเมินพัฒนาการเด็กในสภาพจริง 
สม่ําเสมอเปนระบบ 

  
    

12. สามารถแกปญหาพฤติกรรมเด็กไดตามกรอบ
วินัย 

  
    

13. การติดตอสื่อสาร รายงานพัฒนาการเด็กแก
ผูปกครองสม่ําเสมอ 

  
    

14. การทํางานเปนทีม       
15. การประยุกตความรูเพื่อแกปญหา       
16. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ       
17. ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหมๆ       
18. มีความรูดานจิตวิทยาเด็ก จิตวิทยาพัฒนาการ 
โดยเขาใจพัฒนาการในแตละดานอยางแมนยํา 

  
    

19. เขาใจในความแตกตางของการเลี้ยงดูเด็กแต
ละคน 

  
    

20. มีวินัยในตนเอง มีลักษณะเปนผูนําและผูตามที่ดี                                    
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

22. มีกิริยาทาทางที่สงา ใชวาจาที่สุภาพเรียบรอย 
เหมาะสมตามกาลเทศะ 

  
    

23. ไมหลีกเลี่ยงงานที่ไดรับมอบหมาย       
24. มีความใฝรูและศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาตน
เสมอ 

  
    

25. สามารถคิดวิเคราะห และไตรตรองหาเหตุผล
ในการแกปญหา 

  
    

26. ปฏิบัติตนอยูในหนาที่และจรรยาบรรณความ
เปนครู 

  
    

27. มีความรับผิดชอบ ตอโรงเรียน ชุมชน และ
ประเทศชาติบานเมือง 

  
    

28. มีความคิดในทางบวก ตอบุคคลและสังคม       
29. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานรางกาย       
30. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานสังคมการอยู
รวมกับผูอื่น 

  
    

31. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานจิตใจ – อารมณ       
32. พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดานสติปญญา       
33. ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางเสริม
สุขนิสัย 

  
    

34. ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ดาน 

  
    

35. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ       
36. กิจกรรมเสริมประสบการณ ในวงกลม       
37. กิจกรรมการเลนกลางแจง       
38. กิจกรรมสรางสรรค       
39. กิจกรรมการเลนตามมุม(เสรี)       
40. กิจกรรมเกมการศึกษา       
ความรูดานปฐมวัย                                           
41. อาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย 

  
    

42. การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย       
43. การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย       
44. นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย       
ความรูดานวิชาชีพครู                                                          
45. รูปแบบของหลักสูตร 

  
    

46. รูปแบบการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
(Child-Centered) 

      

47. รูปแบบการสอนโดยการเรียนรูโดยการฝกสมอง                    
(Brain - based Learning) 
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ขอความ 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผล มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

48. รูปแบบการสอนโดยการสรางโครงการ  
(Project–Approach) 

  
    

49. นวัตกรรมแหงการเรียนรู       
50. การพัฒนาความเปนครูวิชาชีพ       
51. การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน       
52. ทฤษฎีการพัฒนาการเด็ก       
53. ทฤษฎีการเรียนรู       
54. การศึกษาสําหรับเด็กทุกประเภท       
55. การสื่อสารดวยภาษาไทย       
56. การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ       
 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานประสิทธิผล 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3   ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดาน
ผลกระทบของหลักสูตร : ไดแก เจตคติตอวิชาชีพครูและการนําขอความรูจากการเรียนในหลักสูตร
ไปใชในชีวิตประจําวัน  
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
ดานผลกระทบของหลักสูตร หมายถึง  เจตคติและการนําความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใชใน
ชีวิตประจําวันของบัณฑิตและนักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานผลกระทบ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น เหตุผล 

มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

 

เจตคติตอวิชาชีพครู 
1. ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจเต็มกําลังเต็มความสามารถ 

  
    

2. มีใจรัก ศรัทธา และภาคภูมิใจในอาชีพความเปนคร ู       
3. มีความตระหนักและมุงมั่นในการใหความรูและการ
อบรมและเลี้ยงดู 

      

4. มีความกระตือรือรน และ มั่นศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการสอนและพัฒนาวิชาชีพตน 

      

5. ยึดมั่นในจรรยาบรรณของความเปนครู       
6. มีความรักและความเอื้ออาทรแกเด็ก       
7. มีความเปนครูปฐมวัย       
การนําความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
8. เมื่อมีปญหาสามารถแกไขปญหาดวยสติ 

  

    

9. สามารถพูดคุยและเขากับชุมชนไดดี       
10. สามารถแนะนําและแสดงขอเสนอแนะแกผูปกครองได       
11. สามารถเขาใจความรูสึก ความคิดของผูปกครอง
ที่แสดงพฤติกรรมออกมาได 
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ตอนที่ 4    ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในดานความ
ย่ังยืนของหลักสูตร : ไดแก ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน 
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่เลือก 
ดานความยั่งยืนของหลักสูตร ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของบัณฑิต
และนักศึกษาในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดานความยั่งยืนของหลักสูตร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
 

ขอความ 
ระดับความคิดเห็น เหตุผล 

มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

 

1. สามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง       
2. คุณภาพการปฏิบัติงานเปนที่พอใจ       
3. มีคุณภาพในการเปนครูผูสอนที่ดี       
4. สามารถนําหลักการแนวความคิด ทฤษฏี ที่เรียนมา
ประยุกตใชในการทํางาน 

  
    

5. สามารถนําเทคโนโลยีใหมมาใชในการทํางาน       
6. สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นในการทํางาน       
7. หลักสูตรสามารถตอบสนองความตองการปฏิบัติการ
สอนแกผูเรียนไดดี 

      

8. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทํางาน       
9. มีการพัฒนาองคความรูใหมแกตนเองอยางสม่ําเสมอ       
10. มีภาวะการเปนผูนําที่ดี       
11. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงานและชุมชน
โดยรอบ 

      

12. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นและชุมชน       
13. มีความรับผิดชอบและเอาใจใสตองานและหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย 
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ชุด 8  สําหรับ นักศึกษา บัณฑิต 
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แบบสํารวจ 
  การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือ 
ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรณีศึกษา  ศูนยนครสวรรค 

 
ตอนที่ 1  

เน้ือหา 
เกณฑ 

ใช ไมใช 
1. เปนเจาหนาที่ที่ทํางานแลวไมต่ํากวา 2 ป   
2. เปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในศูนยเด็กเล็ก   
3. เปนผูที่จบระดับ ม.6 ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี   
4. ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานในการเขาเรียน   
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ชุด 9 สําหรับ ผูสอน 
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แบบสํารวจ 
  การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความรวมมือ 
ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรณีศึกษา  ศูนยนครสวรรค 

 
ตอนที่ 1  

เน้ือหา 
เกณฑ 

ใช ไมใช 
1. จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา   
2. จบในสาขาวิชาที่สอดคลองกับวิชาที่ทําการสอน   
3. มีประสบการณในดานสาขาวิชาที่ทําการสอน   
4. มีทักษะความสามารถพิเศษที่เอ้ือประโยชนตอการดําเนินงานในตําแหนง
ผูสอนในระดับอุดมศึกษา 
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ชุด 10 สําหรับ อาจารยนิเทศ 
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แบบสัมภาษณ 
   การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการความ 
รวมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง กรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรณีศึกษา ศูนยนครสวรรค 

 
 
ชื่อผูใหสัมภาษณ........................................................................................................................... 
ตําแหนง........................................................................................................................................ 
รุนที่ทําการนิเทศ.................................................จํานวนนักศึกษาที่ทําการนิเทศ.......................คน 
 ตอนที่ 1 ดานประสิทธิผล 
 ตอนที่ 2 ดานผลกระทบของหลักสูตร   
 ตอนที่ 3 ดานความย่ังยืนของหลักสูตร 
 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
ตอนที่ 1 ดานประสิทธิผล 
 1.ดานความรูความสามารถของนักศึกษา  
     
  1.1 ความรูเชิงทฤษฎีทางดานการศึกษาปฐมวัย   
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
   
   1.2 ความรูเชิงกระบวนการทางดานการศึกษาปฐมวัย 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
  
  1.3 ความรูที่เก่ียวของกับวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย   
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ดานบุคลิกภาพ   
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ดานมนุษยสัมพันธ  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

4. ดานอุดมการณในวิชาชีพครู  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

5. ดานคุณธรรมและจริยธรรม  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ตอนที่ 2 ดานผลกระทบของหลักสูตร   
 
1. เจตคติตอวิชาชีพครู 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. การนําขอความรูจากการเรียนในหลักสูตรไปใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษา  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 3 ดานความยั่งยืนของหลักสูตร 
 
1. ความพึงพอใจตอผลการปฏิบัติงานและการพัฒนางานของนักศึกษาตามหลักสูตรของโครงการฯ 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 



              

                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

                                                              

ประวัติยอผูวิจัย 
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