
ฌ 

 

สารบัญ 

 หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ก 

บทคัดย่อ ข 

สารบัญ ฌ 

สารบัญตาราง ฏ 

สารบัญแผนภูมิ ณ 

บทที่ 1 บทน า 1 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 

 วัตถุประสงค์ของการวจิัย 4 

 ขอบเขตของการวิจัย 4 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 6 

 ประโยชน์ที่ได้รับ 8 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 9 

 หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 : กลุ่มสาระ 

     การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 

9 

 ยุทธวิธีการพัฒนา 16 

 ความหมายของยุทธวิธี 16 

 ยุทธวิธีที่ใชใ้นการพัฒนา 17 

 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 27 

 วิธีการสอนภาษาอังกฤษ 28 

 การสอนทักษะทางภาษา 37 

 การพัฒนาครูสู่การเป็นมืออาชีพ 57 

 การใช ้ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน 60 

 ความหมาย  ICT 61 

 ความส าคัญของ ICT 61 

 ลักษณะการใช้ ICT 63 

 การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ 64 
 

 



ญ 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

 การนเิทศการศกึษา 65 

 ความหมาย 65 

 ความส าคัญของการนเิทศการสอน 66 

 จุดมุง่หมายของการนิเทศการศกึษา 70 

 หลักการนเิทศการศกึษา 71 

 กระบวนการนเิทศการศกึษา 72 

 รูปแบบการนเิทศ 72 

 สภาพบริบทของสถานศกึษา 83 

 ความหมายของค าว่าบริบท 83 

 สภาพบริบทของสถานศกึษา 84 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 98 

 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 102 

บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย 103 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 103 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 105 

 วิธีการสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมือ 105 

 การวิเคราะหข์้อมูล 107 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 109 

 ตอนที่ 1 สภาพบริบท ปัญหา ความตอ้งการ และความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
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            อาจารย์นเิทศก์ และนักศึกษาฝกึประสบการณ์วชิาชีพครู  

 

138 

 ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูพี่เลีย้ง อาจารย์นเิทศก์ และ

 นักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู  

 

139 

 ตอนที่ 4  ความพึงพอใจที่มตี่อยุทธวิธีการพัฒนาผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูพี่เลีย้ง  
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 จ าแนกเป็นรายด้าน 
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สารบัญตาราง 

ตารางที่  หน้า 

1 แสดงจ านวนห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของโรงเรียน 

      กลุ่มตัวอย่าง 

 

112 

2 แสดงจ านวนคอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ของโรงเรียน 

  ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

113 

3 แสดงความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

  ที่มตี่อสภาพปัจจุบันในการเป็นครูพี่เลี้ยง (n = 5) 
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4 แสดงความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

  ที่มตี่อสภาพที่ควรจะเป็นในการเป็นครูพี่เลี้ยง (n = 5) 

 

118 

5 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ   

    ที่มตี่อสภาพปัจจุบันกับสภาพที่ควรจะเป็นในการเป็นครูพี่เลี้ยง  

 (n = 5) 
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6 แสดงความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มตี่อ 

   ปัจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านปัจจัยส่วนบุคคล (n = 5)  

 

122 

7 แสดงความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มตี่อ 

    ปัจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านปัจจัยความรู้ในวิชาชีพ  

 (n = 5) 

 

 

123 

8 แสดงความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มตี่อ 

  ปัจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านปัจจัยด้านบุคลิกภาพ  

      (n = 5) 
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9 แสดงความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มตี่อ  

  ปัจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน  

    (n = 5) 

 

 

125 

10 แสดงความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มตี่อ 

 ปัจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู ด้านปัจจัยด้านสังคม (n = 5) 
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11 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู กลุ่มสาระ 

 การเรียนรูภ้าษาอังกฤษที่มตี่อการวางแผนจัดการเรียนรู้ (n = 6) 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที่   หน้า 

12 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู กลุ่มสาระ 

 การเรียนรูภ้าษาอังกฤษที่มตี่อการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  

   (n = 6) 

 

 

128 

13 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู กลุ่มสาระ 

  การเรียนรูภ้าษาอังกฤษที่มตี่อการปฏิบัติการสอน (n = 6) 

 

129 

14 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู กลุ่มสาระ 

  การเรียนรูภ้าษาอังกฤษที่มตี่อการจัดช้ันเรยีน (n = 6) 

 

130 

15 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู กลุ่มสาระ 

 การเรียนรูภ้าษาอังกฤษที่มตี่อการท าวิจัยในช้ันเรยีน (n = 6) 

 

131 

16 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู กลุ่มสาระ 

 การเรียนรูภ้าษาอังกฤษที่มตี่อสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการดูแลนักศกึษา 

  ฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียน (n = 6) 

 

 

132 

17 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู กลุ่มสาระ 

  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มตี่อปัจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  

   ด้านปัจจัยส่วนบุคคล (n = 6) 

 

 

133 

18 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู กลุ่มสาระ 

  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มตี่อปัจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  

   ด้านความรูใ้นวิชาชีพ (n = 6)  

 

 

134 

19 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู กลุ่มสาระ 

  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มตี่อปัจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  

   ด้านบุคลิกภาพ (n = 6) 

 

 

135 

20 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู กลุ่มสาระ 

  การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษที่มตี่อปัจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  

   ด้านการปฏิบัติงาน (n = 6)  

 

 

136 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที่  หน้า 

21 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู กลุ่มสาระ 

 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มตี่อปัจจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู  

   ด้านสังคม (n = 6) 

 

 

137 

22 แสดงก าหนดการ โรงเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมประชุม  140 

23 ความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่มตี่อเว็บไซต์โครงการวจิัย 

  ด้านเนือ้หา  (n = 5)     

 

160 

24 ความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่มตี่อเว็บไซต์โครงการวจิัย 

   ด้านบริบทของการใช้ (n = 5) 

 

161 

25 ความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่มตี่อเว็บไซต์โครงการวจิัย 

   ด้านผลผลติ (n = 5) 

 

162 

26 ความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่มตี่อเว็บไซต์โครงการวจิัย 

   ด้านความคุ้มทุน (n = 5) 

 

163 

27 ความพึงพอใจของครูพี่เลีย้งที่มตี่อเว็บไซต์โครงการวจิัยด้านเนื้อหา (n = 5) 164 

28 ความพึงพอใจของครูพี่เลีย้งที่มตี่อเว็บไซต์โครงการวจิัยด้านบริบท 

    ของการใช้ (n = 5)  

 

165 

29 ความพึงพอใจของครูพี่เลีย้งที่มตี่อเว็บไซต์โครงการวจิัยด้านผลผลติ 

   (n = 5) 

 

166 

30 ความพึงพอใจของครูพี่เลีย้งที่มตี่อเว็บไซต์โครงการวจิัยด้านความคุ้มทุน  

      (n = 5) 

 

167 

31 ความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศก์ที่มตี่อเว็บไซต์โครงการวจิัยด้านเนือ้หา  

      (n = 2) 

 

168 

32 ความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศก์ที่มตี่อเว็บไซต์โครงการวจิัยด้านบริบท 

      ของการใช้  (n = 2) 

 

169 

33 ความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศก์ที่มตี่อเว็บไซต์โครงการวจิัยด้านผลผลติ  

      (n = 2) 

 

170 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที่  หน้า 

34 ความพึงพอใจของอาจารย์นิเทศก์ที่มตี่อเว็บไซต์โครงการวจิัย 

 ด้านความคุ้มทุน (n = 2)  

 

171 

35 ความพึงพอใจของนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครูที่มตี่อเว็บไซต์ 

 โครงการวิจัยด้านเนือ้หา (n = 6) 

 

172 

36 ความพึงพอใจของนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครูที่มตี่อเว็บไซต์ 

 โครงการวิจัยด้านบริบทของการใช้ (n = 6) 

 

173 

37 ความพึงพอใจของนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครูที่มตี่อเว็บไซต์ 
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38 ความพึงพอใจของนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครูที่มตี่อเว็บไซต์ 

  โครงการวิจัยด้านความคุ้มทุน (n = 6) 
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