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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษโดย
บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา   ระบบพ่ีเลี้ยงและการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ประชากร 
ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีท่ี 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่ี
กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 27 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) การประเมินคุณภาพรายละเอียดของรายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษ 
(มคอ.3) โดยบูรณาการแนวคิด CCR 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อผลการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษ  โดยบูรณาการแนวคิด CCR และ 3) แบบสะท้อนพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการแนวคิด 
CCR มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด 4) บันทึกการเรียนรู้ (Learning Log)  และ 5) บันทึกการสอน 
(Teaching Log) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูรายวิชาวิธีสอน
ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยงและการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานทําให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและช่วยส่งเสริมความเป็นครู ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และนักศึกษามีความสุขในการเรียนรายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษ และไม่พบปัญหาหรือ
อุปสรรคหลักท่ีกระทบต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพ่ี
เลี้ยงและการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to study the results of learning management in 
English teaching method 2 by integrating the concept of contemplative education, 
coaching and mentoring system and research-based learning. The subjects were 47 fourth 
year English Education program students who were enrolled the course methods of 
teaching in English 2 in the first semester of academic year 2016. Research tools were      
1) the quality assessment of the lesson plan. 2) Questionnaires of students 'opinions on 
learning management. 3) students’ learning behaviour reflection 4) Learning Log and        
5) Teaching Log. Data was analysed using frequency, percentage, mean, standard deviation 
and content analysis. The research found that the development of teacher production 
and training system on teaching english through contemplative education, coaching & 
mentoring system and research-based learning had a result in the development of 
teaching and learning and help promote an effective teacher. Moreover, students were 
happy to study English teaching methods course and there were no major problems or 
obstacles that affected the learning management process integrating the concept of 
contemplative education, coaching and mentoring system and research-based learning. 
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