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ภาคผนวก  ข 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
เร่ือง 

สภาพและแนวทางการพฒันาครูด้านการบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

ในโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านักงานศึกษาธิการจังหวดับุรีรัมย์ 

ค าช้ีแจง 
 1.  แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์

 2.  แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
      ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
      ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม   แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ การสร้างและพฒันาหลกัสูตร 
ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
การใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้
 3.  กรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามความคิดเห็นของท่าน  ซ่ึงค าตอบจาก
แบบสอบถามน้ีใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการวิจยัเท่านั้น  จะไม่มีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูต้อบ
แบบสอบถามแต่อยา่งใด  แต่จะเป็นประโยชน์และมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อผลการวจิยั 
 
 ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี ท่ีไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอยา่งดี 
 
                       นางสาวตุลยา    ธีรวโิรจน์ 
            นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 
                      มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
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ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของผูต้อบ 
    แบบสอบถาม 
 
 1.  ประสบการณ์ในการท างาน 
        นอ้ยกวา่ 5 ปี 
        5 – 10 ปี 

       มากกวา่ 10 ปี 
 
 2.  ระดับช้ันทีส่อน 
        ประถมศึกษา 
        มธัยมศึกษา 
 
 
ตอนที ่2  สอบถามเก่ียวกบัสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ใน
โรงเรียนเอกชน  สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์
ค าช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ใหต้รงกบัสภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้ตามความเป็นจริงซ่ึงความหมายของค่าตวัเลขท่ีใชใ้นแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
  5  หมายถึง  มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง มีการปฏิบติัมาก 
  3  หมายถึง  มีการปฏิบติัปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ย 
  1  หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
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ขอ้ท่ี 
สภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร 
และการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน   
สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์

ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

ดา้นการสร้างและพฒันาหลกัสูตร 

1 มีการก าหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

2 มีการวางแผนสร้างและพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ      

3 มีการสร้างหลกัสูตรทอ้งถ่ินโดยอาศยัขอ้มูล 
จากการศึกษาบริบท 

     

4 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลายเหมาะสม 
กบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

     

5 มีการสร้างและพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง 
กบับริบทของผูเ้รียน 

     

6 น าขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา 
มาช่วยก าหนดจุดประสงคข์องหลกัสูตร 

     

7 มีการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้
ตามสภาพจริง 

     

8 มีการน าผลการประเมินผลมาปรับปรุงการสร้าง 
และพฒันาหลกัสูตร  

     

9 มีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีวตัถุประสงค์ 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

 ด้านความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ 

10 มีการวเิคราะห์ผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกบัสาระการเรียนรู้  
ความแตกต่างและธรรมชาติของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล   

     

11 มีการออกแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ความแตกต่าง 
และธรรมชาติของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

     

12 มีการน าวธีิการออกแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
มาสังเคราะห์เป็นวธีิการท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
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ขอ้ท่ี 
สภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร 
และการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน   
สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์

ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

13 ประยกุตก์ารออกแบบเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัสาระการ
เรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล   

     

14 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลายเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัวยั และความตอ้งการของผูเ้รียน 

     

15 เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้      

16 จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการสอดคลอ้ง
เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ 

     

17 จดัท าสาระการจดัการเรียนรู้โดยบูรณาการอยา่งสอดคลอ้ง
เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ 

     

18 จดัท าค าอธิบายรายวชิาโดยบูรณาการอยา่งสอดคลอ้ง
เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ 

     

19 น าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
โดยปรับใชต้ามสถานการณ์ อยา่งเหมาะสมและเกิดผล 
กบัผูเ้รียนตามท่ีคาดหวงั 

     

20 มีการประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อน าไปใช้
ปรับปรุง พฒันา 

     

ดา้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

21 มีการจดัท าฐานขอ้มูลเพื่อออกแบบการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 

     

22 ใชรู้ปแบบเทคนิควธีิการสอนอยา่งหลากหลายเพื่อให้
ผูเ้รียนพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 

     

23 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ของผูเ้รียน 

     

24 จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมสมรรถนะของผูเ้รียน 
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ขอ้ท่ี 
สภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร 
และการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน   
สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์

ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

25 ส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสมรรถนะ 
ของผูเ้รียน 

     

26 ใชห้ลกัจิตวทิยาในการจดัการเรียนรู้      

27 มีการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชน 
ในการจดัการเรียนรู้ 

     

28 มีการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุข                  
และพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

     

ดา้นการใชแ้ละพฒันาส่ือนวตักรรมเทคโนโลยเีพื่อการจดัการเรียนรู้   

29 ใชส่ื้อนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ 
ท่ีพฒันาตามความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 

     

30 มีการพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดั 
การเรียนรู้  เหมาะสมกบัเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

31 มีการจดัท าส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการ
เรียนรู้ ผา่นการสืบคน้ขอ้มูลท่ีใชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ในการพฒันาการจดัการเรียนรู้   

     

32 มีแหล่งเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในการผลิตส่ือ นวตักรรม
ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเพียงพอ 

     

33 มีการพฒันาความรู้ ความสามารถในการใชส่ื้อนวตักรรม
และเทคโนโลยี 

     

34 มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการพฒันาส่ือนวตักรรม
เพื่อน าผลมาปรับปรุง พฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ   

     

35 มีการประชาสัมพนัธ์การใชส่ื้อนวตักรรมเทคโนโลยี  
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชน 

     

36 มีการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียน 
กบัผูป้กครอง และชุมชน 
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ขอ้ท่ี 
สภาพการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร 
และการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน   
สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์

ระดบัการปฏิบติั 

5 4 3 2 1 

ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

37 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดา้นสติปัญญา 
ของผูเ้รียนตามสภาพจริง 

     

38 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดา้นจิตพิสัย   
ของผูเ้รียนตามสภาพจริง 

     

39 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดา้นทกัษะพิสัย 
ของผูเ้รียนตามสภาพจริง 

     

40 มีการออกแบบวธีิการวดัและประเมินผลอยา่งหลากหลาย 
เหมาะสมกบัเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ และผูเ้รียน 

     

41 สร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ยา่งถูกตอ้ง      

42 เลือกใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ยา่งเหมาะสม      

43 น าผลการประเมินการเรียนรู้มาใชใ้นการพฒันาปรับปรุง 
การจดัการเรียนรู้ 

     

 
 

ขอขอบคุณท่ีท่านไดอ้นุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 
                                           ผูว้จิยั 
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แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง แนวทางการพฒันาครูด้านการบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน 

สังกดัส านักงานศึกษาธิการจังหวดับุรีรัมย์ 
ต าช้ีแจง 
 1.  แบบสัมภาษณ์น้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร
และการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์
 2.  แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 ประเด็นค าถามการสัมภาษณ์แนวทางการพฒันาครูดา้นการบริหารหลกัสูตร 

และการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดับุรีรัมย ์
 3.  ในการสัมภาษณ์คร้ังน้ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์จะใชเ้ป็นขอ้มูลในการท าวทิยานิพนธ์
คร้ังน้ีเท่านั้น ขอ้มูลการสัมภาษณ์ของท่านถือเป็นความลบัและการแปลผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะ
น าเสนอเป็นภาพรวมซ่ึงไม่มีผลกระทบใด ๆ  ต่อการปฏิบติังานของท่านแต่ประการใด 
 

 ผูศึ้กษาขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านใหค้วามอนุเคราะห์การสัมภาษณ์มา ณ โอกาสน้ี 
 

 

นางสาวตุลยา    ธีรวโิรจน์ 
            นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 
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แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง แนวทางการพฒันาครูด้านการบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชน 

สังกดัส านักงานศึกษาธิการจังหวดับุรีรัมย์ 
 
ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 1.1 ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์..................................................................................................................... 
 1.2 ต  าแหน่ง.................................................................................................................................. 
 1.3 วนั/เดือน/ปี ท่ีสัมภาษณ์........................................................................................................... 
 1.4 ท่ีอยู/่ท่ีท  างาน.......................................................................................................................... 
ตอนที ่2 ขอ้มูลในการสัมภาษณ์ 
 ค าช้ีแจง โปรดใหผู้ส้ัมภาษณ์ไดต้อบหรือแสดงความคิดเห็นตามหวัขอ้การสัมภาษณ์ ดงัน้ี 
 1.  โรงเรียนของท่านมีแนวทางในการพฒันาเพื่อน าผลการประเมินผลมาปรับปรุงการ
สร้างและพฒันาหลกัสูตรอยา่งไร 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 2.  โรงเรียนของท่านมีแนวทางในการสร้างและพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบับริบท
ของผูเ้รียนอยา่งไร 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 3.  โรงเรียนของท่านเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้หรือไม่ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 4.  โรงเรียนของท่านมีการออกแบบเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ ความแตกต่าง
และธรรมชาติของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลอยา่งไร 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
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 5.  โรงเรียนของท่านมีการใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนในการจดัการ
เรียนรู้อยา่งไร 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 6.  โรงเรียนของท่านมีการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสุขและ
พฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพหรือไม่ อยา่งไร 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 7.  โรงเรียนของท่านมีการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง และ
ชุมชนอยา่งไร 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 8.  โรงเรียนของท่านมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการพฒันาส่ือนวตักรรมเพื่อน าผล
มาปรับปรุง พฒันาใหมี้ประสิทธิภาพหรือไม่ อยา่งไร 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 9.  โรงเรียนของท่านสร้างเคร่ืองมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งอยา่งไร 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 10.  โรงเรียนของท่านเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลไปใชอ้ยา่งเหมาะสมอยา่งไร 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 


