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แบบสอบถามสภาพ ปัญหาและความต้องการของครู ในการผลิตและการใช้สื่อ 

การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

งานวจิัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้สื่อ 

การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

ค าชี้แจง  

 1. แบบสอบถามนี้จัดท าขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา 

และความตอ้งการ การผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

 2. แบบสอบถามชุดนี้มี 2 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 สภาพ ปัญหาและความตอ้งการในการผลิตและการใชส้ื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

 3.  การตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ตอน โปรดตอบค าถามทุกข้อตามสภาพที่เป็น

จรงิ ทั้งนีเ้พื่อใหไ้ด้ ข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นจรงิ เกิดประโยชน์ตอ่งานวิจัยและน าไปแก้ไข

ปัญหาได้จริงตามความมุ่งหมาย     

      ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความอนุเคราะหจ์ากท่านเป็นอย่างดี  

และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

 

       ทัสสะ สุรเดชาวงศ์ 

       นักศึกษาระดับปริญญาโท 

        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

        บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

     เคร่ืองมือหมายเลข 1 
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แบบสอบถามสภาพ ปัญหาและความต้องการในการผลิตและการใช้สื่อการเรยีนรู้ 

ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

.................................. 

ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน            หนา้ข้อความและเติมค าลงในชอ่งว่าง 

1. เพศ                   ชาย            หญิง 

2. อายุ......................ปี 

3. สถานภาพ           โสด            สมรส           หย่า 

4. วุฒิการศกึษาสูงสุด       ต่ ากว่าปริญญาตรี        ปริญญาตรี       สูงกว่าปริญญาตรี 

5. ประสบการณ์หรอือายุราชการในการปฏิบัติงาน 

                          ต่ ากว่า 5 ป ี

                5 - 10 ปี                                     

                มากกว่า 10 ปี ขึน้ไป 

6. ท่านเคยเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัยหรอืไม่ 

                          ไม่เคย                               

                          เคย จ านวน…………..ครั้ง  

7. จากข้อ 6 หนว่ยงานที่จัดอบรมฯ คอื       

               กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

               หนว่ยงานเอกชน 

                         หนว่ยงานอื่น (โปรดระบุ)………………………………………………………… 
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ตอนที่  2 สภาพ ปัญหาและความตอ้งการในการผลติและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับ 

 เด็กปฐมวัย 

ค าชี้แจง โปรดอ่านข้อค าถามที่เกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและความต้องการในปัจจุบัน 

 เกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนา

 เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง แล้วพิจารณาว่าการ

 ปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นนั้น ท่านประสบปัญหาและมีความตอ้งการในการ

 ผลติและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยมากน้อยเพียงใดและท า

 เครื่องหมาย √ ลงในชอ่งระดับสภาพ ปัญหาและความต้องการที่ท่านเห็นว่า

 ตรงตามสภาพ ปัญหาและความตอ้งการในปัจจุบัน โดยพิจารณาตามเกณฑ ์

 ดังนี้ 

   ระดับ 5 หมายถึง สภาพ ปัญหา และความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด 

   ระดับ 4 หมายถึง สภาพ ปัญหา และความตอ้งการพัฒนาอยู่ในระดับมาก 

   ระดับ 3 หมายถึง สภาพ ปัญหา และความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง 

   ระดับ 2 หมายถึง สภาพ ปัญหา และความตอ้งการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย 

   ระดับ 1 หมายถึง สภาพ ปัญหา และความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ตัวอย่าง 
 

สภาพ ปัญหาและความตอ้งการ 

ระดับ 

ของสภาพ 

ระดับ 

ของปัญหา 

ระดับ 

ของความ

ตอ้งการ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับครูในการผลิตและการใช้

สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยและความรู้

ความเข้าใจในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย 

   √   √    √     

 

 แสดงว่า สภาพในเรื่องความรู้ความเข้าใจในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับน้อย มีปัญหาในเรื่องความรู้ความเข้าใจในการผลิตและการใช้

สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการพัฒนาเพื่อใหม้ีความรู้

ความเข้าใจในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมากที่สุด 
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สภาพ ปัญหาและความตอ้งการ 

ระดับ 

ของสภาพ 

ระดับ 

ของปัญหา 

ระดับของความ

ตอ้งการพัฒนา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 

ของสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

               

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสื่อ

การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

               

3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชนข์องสื่อ

การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

               

4. ความรู้ความเข้าใจหลักการพัฒนาสื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

               

5. ความรู้ความเข้าใจในการออกแบบสื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

               

6. ความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของสื่อการ

เรียนรู้ ส าหรับเด็กปฐมวัย 

               

7. ความรู้ความเข้าใจในการจ าแนกสื่อการ

เรียนรู้ ส าหรับเด็กปฐมวัย 

               

8. ความรู้ความเข้าใจในการน าสื่อการเรียนรู้

ไปใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

               

9. ความสนใจในการผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับ 

เด็กปฐมวัย 

               

10. ความสนใจในการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับ

เด็กปฐมวัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

               

11. ทักษะในการผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 

               

12. ทักษะในการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย 

               

13. ประสบการณ์ในการผลิตสือ่การเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย 

               

14. ประสบการณ์ในการใชส้ื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย 

               

15. ความสามารถในการเลอืกใชว้ัสดุผลิตสื่อ

การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

งานวจิัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ 

ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

ค าชี้แจง  

 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้งชุดนี้ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของครู

เกี่ยวกับแนวทาง รูปแบบ และการตดิตามผล การพัฒนาศักยภาพครูในการผลติและการ

ใช้สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพครู 

ในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้ ระหว่างการด าเนินการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

      ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความอนุเคราะหจ์ากท่านเป็นอย่างดี  

และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้    

 

 

      ทัสสะ สุรเดชาวงศ์ 

       นักศึกษาระดับปริญญาโท 

            สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

             บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เคร่ืองมือหมายเลข 2 
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แบบสัมภาษณ์ 

งานวจิัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ 

ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

ข้อมูลเบื้องต้น 

1. ช่ือผูใ้ห้ข้อมูล………………………………………………………………....……………………………………. 

2. วัน เดือน ปี ที่สัมภาษณ์…………………………………………………………………………….……….. 

ค าถาม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

1. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพครู 

ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ควรเป็น

อย่างไร จึงจะสามารถพัฒนาศักยภาพ

ครูได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลมากที่สุด  

 

2. แนวทางในการพัฒนาศักยภาพครู 

ในการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 

อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ควรเป็น

อย่างไร จึงจะสามารถพัฒนาศักยภาพ

ครูได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลมากที่สุด 

.....................................................................  

.....................................................................  

.....................................................................  

.....................................................................  

.....................................................................  

.....................................................................  

..................................................................... 

.....................................................................  

 

.....................................................................

.....................................................................  

.....................................................................  

.....................................................................  

.....................................................................  

..................................................................... 

.....................................................................  

..................................................................... 
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ค าถาม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

3. การพัฒนาศักยภาพครูรูปแบบ

ใดบ้าง ที่ท่านต้องการใหเ้กิดขึน้เพื่อให้

ครูเกิดความช านาญและมีความรู้ความ

เข้าใจและมีทักษะในการผลิตและการ

ใช้สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 

 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

4. การติดตามผลการพัฒนาศักยภาพ

ของครูในการผลติและการใชส้ื่อการ

เรียนรู้ ควรเป็นอย่างไร จึงจะทราบถึง

ความก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพ

ครูในการผลิตและการใชส้ื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัย 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 

      ลงช่ือ.................................................................... 

             (……………………………………………………………………) 

                         ผูส้ัมภาษณ์ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมครูในการผลิตสื่อ 

งานวจิัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ 

ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

ค าชี้แจง  

1. แบบสังเกตพฤติกรรมครูชุดนีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อสังเกตพฤติกรรมครู ระหว่าง 

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและด าเนินการผลิตสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 

2. ผูท้ี่ถูกสังเกต คือ ครูที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและด าเนินการผลติสื่อ 

การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย 

 

       

  

 

 

       ทัสสะ สุรเดชาวงศ์ 

       นักศึกษาระดับปริญญาโท 

            สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

             บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

     เคร่ืองมือหมายเลข 3 
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แบบสังเกตพฤติกรรมครู ในการผลิตสื่อ 

งานวจิัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ 

ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 

ข้อมูลเบื้องต้น 

1. ช่ือผูถู้กสังเกต………………………………………………………………………………..…………………… 

2. วัน เดือน ปี ที่สังเกต………………………………………………………………………………………….. 

3. ช่วงเวลาที่สังเกต......................................ครั้งที่สังเกต.................................... 

ค าชี้แจง 

 แบบสังเกตใช้บันทึกพฤติกรรมการด าเนินการปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้

ส าหรับเด็กปฐมวัยของครู ที่รว่มมอืปฏิบัติการผลติสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยใน

เหตุการณท์ี่เกิดขึน้ ข้อคิดเห็นจากการสังเกตเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการด าเนินการ

พัฒนาศักยภาพครูในการผลิตสื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยของครู เพื่อน ามาวิเคราะห์

เป็นข้อมูลในการน าไปปรับแผนในการพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใชส้ื่อการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

ประเด็นการสังเกต ข้อมูลจากการสังเกต ข้อคิดเห็นจากผู้สังเกต 

1. ความสนใจในการผลติ

สื่อการเรียนรู้ของครู 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

2. ความเข้าใจในการผลติ

สื่อการเรียนรู้ของครู 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
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ประเด็นการสังเกต ข้อมูลจากการสังเกต ข้อคิดเห็นจากผู้สังเกต 

3. ทักษะในการใชว้ัสดุ

อุปกรณ์ในการผลิตสื่อ

การเรียนรูข้องครู 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

4. สื่อการเรียนรู้ที่ผลิต

สามารถใช้ได้จรงิ 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

 

 

 

     ลงช่ือ……………………………………………………….ผูส้ังเกต 

        (..............................................................) 

      .............../…………………./…………….. 
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แบบบันทึกการนิเทศ 

งานวจิัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ 

ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

บ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

 

1. ช่ือ-สกุล…………………………….......……สอนระดับช้ัน.............................................. 

2. ผลติสื่อสาระการเรียนรู้................................................................................... 

ค าชี้แจง ให้พิจารณาการปฏิบัติกิจกรรมของครูโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่ผลติเองแล้วท า

เครื่องหมาย  ลงในชอ่งระดับประเมินผลแต่ละรายการเพียงระดับเดียว และกรุณา

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน  

 ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 

1 ความสมบูรณ์ของสื่อการเรียนรู้ที่ผลติขึน้       

2 

 

ความสัมพันธ์ของสื่อการเรียนรู้กับ

พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของผูเ้รียน 

      

3 ประโยชน์ที่ครูได้รับจากการใช้สื่อการเรียนรู้       

4 

 

ประโยชน์ที่ผู้เรยีนได้รับจากการใชส้ื่อการ

เรียนรู ้

      

5 ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในการใช้สื่อการเรียนรู้       

6 ครูเกิดทักษะด้านการผลติสื่อการเรียนรู้       

7 ครูเกิดทักษะในการใชส้ื่อการเรียนรู้       
 

     เคร่ืองมือหมายเลข 4 
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน  

 ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1 

8 ครูมีการเตรียมความพร้อมก่อนการผลิตสื่อ       

9 ครูมีการเตรียมความพร้อมก่อนการใชส้ื่อ       

10 ครูใช้สื่อการเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจ       

11 ครูใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง       

12 
ครูมีการประเมินผลการใชส้ื่อการเรียนรู ้ 

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้สมอ 

      

 

บันทึกเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………...………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    

       ลงช่ือ...............................................ผู้นิเทศ 

       (........................................................) 

        ต าแหน่ง............................................ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมครูในการใช้สื่อ 

งานวจิัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ 

ส าหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

ค าชี้แจง  

1. แบบสังเกตพฤติกรรมครูชุดนีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อสังเกตพฤติกรรมครู  

ในการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. ผูท้ี่ถูกสังเกต คือ ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

 

       

  

 

 

       ทัสสะ สุรเดชาวงศ์ 

       นักศึกษาระดับปริญญาโท 

            สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

             บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

     เคร่ืองมือหมายเลข 5 
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แบบสังเกตพฤติกรรมครูในการใช้สื่อ 

งานวจิัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ 

ส าหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

 

ข้อมูลเบื้องต้น 

1. ช่ือผูถู้กสังเกต……………………………………………………………………………………………………… 

2. วัน เดือน ปี ที่สังเกต………………………………………………………………………………………….. 

3. ช่วงเวลาที่สังเกต......................................ครั้งที่สังเกต.................................... 

ค าชี้แจง 

 แบบสังเกตใช้บันทึกพฤติกรรมการด าเนินการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

ปฐมวัยของครู ที่รว่มมือปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ 

ข้อคิดเห็นจากการสังเกตเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการด าเนินการพัฒนาศักยภาพครูในการ

ใช้สื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยของครู เพื่อน ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการน าไปปรับ

แผนในการพัฒนาศักยภาพครูในการใชส้ื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

ประเด็นการสังเกต ข้อมูลจากการสังเกต ข้อคิดเห็นจากผู้สังเกต 

1. ครูมีความช านาญในการ

ใช้สื่อการเรียนรูไ้ด้อย่าง

มั่นใจ 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

2. ความเข้าใจในการใชส้ื่อ

การเรียนรูข้องครู 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
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ประเด็นการสังเกต ข้อมูลจากการสังเกต ข้อคิดเห็นจากผู้สังเกต 

3. ผูเ้รียนมีพัฒนาการในการ

เรียนรู้จากการสอนของครู 

โดยการใชส้ื่อการเรียนรู้ 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

4. สื่อที่ใชม้ีความเหมาะสม

กับสาระการเรียนรูแ้ละ

ผูเ้รียน 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

 

 

     ลงช่ือ……………………………………………………….ผูส้ังเกต 

        (..............................................................) 

      .............../…………………./…………….. 
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