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52253907: สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน 

คาํสาํคญั: การพฒันาหลกัสูตร/สมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

                    สุมน  ไวยบุญญา: การพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครู
ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ, รศ.ดร.วิชยั   
วงษใ์หญ่ และ อ.ดร.ประเสริฐ  มงคล. 257 หนา้. 
 

 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงค ์1) เพือพฒันาหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั และ 2) เพือประเมินประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริม
สมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็ก กลุ่มตวัอยา่ง    
ทีใชใ้นการวิจยัครังนีไดม้าจากการเลือกตวัอยา่งแบบอาสาสมคัร (Volunteer sampling) เป็นนักศึกษาชนัปีที 5 

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ปีการศึกษา  2556  จาํนวน  6 คน เครืองมือ
ทีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ยหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาครู คู่มือการใช้
หลกัสูตร แบบสอบถาม แบบสังเกตการสอน แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาครูทีมีต่อ
หลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 
ค่าความความเหมาะสม การทดสอบ The Mann-Whitney U Test และการวเิคราะห์เนือหา  
 ผลการวจิยั พบวา่ 
 1. หลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริมทกัษะการสือสาร
ของเด็กปฐมวยัมีค่าความความเหมาะสมของหลกัสูตรมีความเหมาะสมตามเกณฑ์มากทีสุด 1.00 (CVR > .99,      

N = 5)  และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนนาํไปใชจ้ริงโดยผูเ้ชียวชาญ  
 2. ประสิทธิผลของหลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูทีส่งเสริม
ทกัษะการสือสารสําหรับเด็กปฐมวยั พบว่า 2.1) นักศึกษาครูมีดา้นความรู้เกียวกบัหลกัสูตรก่อนและหลงัดว้ย    
การวิเคราะห์สถิติ The Mann-Whitney U Test  ไดค้่า = 2.33  ซึงมีระดบันัยสําคญัทางสถิติทีระดบั.05                  
2.2) นกัศึกษาครูมีความสามารถในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่งเสริมทกัษะการสือสารสาํหรับเด็กปฐมวยั 
ดา้นการเขียนแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก 2.3) นกัศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อ
หลกัสูตรเสริมสมรรถนะการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด 2.4) ทกัษะการสือสารของ
เด็กปฐมวยัหลงัจากไดรั้บการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยนกัศึกษาครูมีพฒันาการดา้นทกัษะการสือสารดีขึน 
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสือสารในชีวิตประจาํวนัได้ในระดบัดีมาก 2.5) เด็กปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อ     
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ของนกัศึกษาครูภาพรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจมากทีสุด  
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KEY WORDS: CURRICULUM DEVELOPMANT/ LEARNING EXPERIENCE COMPETENCIES 

 SUMON WAIBOONYA: THE DEVELOPMENT  OF CURRICULUM  TO  ENHANCE  

TEACHER’ S PROFESSIONAL  EXPERIENCE TO INCREASE COMMUNICATION SKILLS FOR 

PRESCHOOL CHILDREN. THESIS ADVISORS: ASSOC. PROF.SUTEP   UAMCHAROEN, Ed.D; ASSOC. 

PROF.WICHAI  WONGYAI, Ph.D., AND PRASERT MONGKOL, Ed.D.  257 pp. 

 The purposes of this research were to: 1) develop the supplementary curriculum learning 

experience competencies of students teacher to enhance communication skills for preschool children, and              

2) evaluate the effectiveness of the supplementary curriculum learning experience competencies of students 

teacher to enhance communication skills for preschool children. The samples comprised 6 fifth year students 

teacher early childhood education, faculty of education at Suan Dusit Rajabhat University of the academic year 

2014  by Volunteer sampling. Research instruments consisted of the supplementary curriculum learning 

experience competencies of students teacher, a handbook for the curriculum, questionnaire, teaching 

observation form, test and satisfaction rating form. The data were analyzed by mean, standard deviation,          

A quantitative approach to content validity Ratio CVR, The Mann-Whitney U Test and content analysis. 

 The results were as follows: 

 1. The curriculum learning experience competencies of students teacher to enhance communication 

skills for preschool children had CVR at 1.00 (CVR > .99), and the  curriculum was validated by the experts 

before implementation. 

 2. The effectiveness of the curriculum learning experience competencies of students teacher to 

enhance communication skills for preschool children indicated that 2.1) after  implementing the curriculum  the 

students teacher had develop knowledge and cognition about the curriculum at a .05 significance level, 2.2) the 

students teacher had ability in learning experience to enhance communication skills for preschool children 
about writing learning experience plans at a high level, . ) the students teacher had satisfaction toward the  

curriculum learning experience competencies at the highest level, 2.4) the communication skills of preschool 

children after learning from  the students teacher had a high level toward the development about 

communication skills, they could listened, spoke, read, wrote and communicated about thier daily life, and   

2.5) the preschool children had satisfaction toward learning experience management form the students teacher 

at the highest level. 
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