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บทที่ 1 

 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

 มนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการด าเนินชีวิต

ทั้งนี้ในยุคโบราณมนุษย์ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารโดยการใช้สัญญาณต่าง ๆ เช่น ควันไฟ เสียง

กลอง ภาพเขียนฯลฯ  ต่อมาเมื่อมนุษย์มีวิวัฒนาการในการสื่อสารเพิ่มขึ้นมีการประดิษฐ์

ตัวอักษรขึ้นจึงท าให้การสื่อสารมีการแพร่หลายอย่างกว้างขวางมากขึ้น   ซึ่งการสื่อสารนั้น

กล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ แม้ว่าจะไม่อาจมีผลต่อ

การด ารงชีพเช่นเดียวกับปัจจัยสี่ก็ตาม แต่การสื่อสารนั้นกลับเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้

มนุษย์ได้มาซึ่งปัจจัยสี่ (ศุภรัศมิ์  ฐิติกุลเจริญ, 2540 : 6) นอกจากนี้การสื่อสารยังมี

ความส าคัญต่อมนุษย์อย่างน้อย 5 ประการ คือ 1) ความส าคัญต่อความเป็นสังคม เนื่องจาก

การที่มนุษย์อยู่รวมตัวกันเป็นสังคม ตั้งแต่สังคมระดับเล็กคือ ครอบครัว ชุมชนเผ่าพันธุ์  ไป

จนถึงการรวมตัวเป็นสังคมขนาดใหญ่ในระดับประเทศนัน้ ตอ้งอาศัยการสื่อสารเพื่อสร้างความ

เข้าใจระหว่างสมาชิก  2) ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการ

ด าเนินชีวิตประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมาก มนุษย์จะท าการสื่อสารอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะ

เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มใหญ่ การสื่อสารด้วยค าพูด การสื่อสารด้วย

ตัวหนังสือ การสื่อสารด้วยกิริยาท่าทางและการสื่อสารมวลชนกิจกรรมต่าง ๆ ที่  3) 

ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรม  มีการน าเทคโนโลยีการ

ผลิต ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน   ท าให้ต้องอาศัยการสื่อสารระหว่าง

เจ้าของโรงงานกับพนักงาน หรือเจ้าของสินค้ากับลูกค้าให้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4) 

ความส าคัญต่อการปกครอง   ในการปกครองย่อมจะมีทั้งผูป้กครองและผู้ถูกปกครอง ซึ่งทั้ง 2 

ฝา่ยจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมอืหรอืกลไกที่ส าคัญที่จะท าให้สังคมเจริญก้าวหน้า

และประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก และ 5) ความส าคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศ 

จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเข้ามาเป็นปัจจัยที่ส าคัญเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ 

(ศุภรัศมิ์  ฐิติกุลเจริญ, 2540 : 6-8) 
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 ปัจจุบันการสื่อสารที่มนุษย์ใช้กันมากที่สุด คือ วัจนภาษา ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ถ้อยค า

หรืออักษรในการถ่ายทอด โดยการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน เป็นประเภทภาษาที่

ส าคัญอย่างยิ่งในการตดิต่อสื่อสาร  เมื่อประชาชนในโลกมีการติดต่อสื่อสารกัน มีการรวมกลุ่ม

ของประเทศต่างๆ เข้าเป็นกลุ่มสมาชิกเข้าด้วยกันเพื่อร่วมมือกันพัฒนาประเทศในกลุ่มมากขึ้น  

วัจนภาษาที่จะเป็นประเภทภาษากลางที่ใช้ติดต่อกันเกิดขึ้น  ซึ่งภาษาที่ประชากรในโลกนิยมใช้

เป็นภาษากลาง คือ ภาษาอังกฤษดังเช่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ปัจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ มีภารกิจ

ร่วมกัน 3 เสาหลัก คือ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งการ

ด าเนนิการจะด าเนนิการจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนขึ้น ภายใน ปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยเป็น

ประเทศหนึ่งในสมาชิกของประชาคม  เมื่อวิเคราะห์แล้ว ประชาชนคนไทยจะต้องมีการสื่อสาร

กับประชาชนในกลุ่ม ASEAN ด้วยภาษากลางที่ทั่วโลกใช้ คือ ภาษาอังกฤษ หรือที่ประชุมของ

สมาชิกได้ตกลงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านภาษา ที่ประชุมได้พิจารณาในด้านการ

สอน ภาษาประจ าชาติ และภาษาอังกฤษและจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT 

Analysis) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า จุดอ่อนอันดับแรก คือ การเรียน

การสอนภาษาอังกฤษของไทยตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถพัฒนานักเรียนให้มี

พื้นฐานความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาได้ในระดับสากลและระดับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษามีระดับความเข้มข้นของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้อยเกินไป (ส านัก

ยุทธศาสตรอ์ุดมศกึษาต่างประเทศ, 2553 : 28, 65)  

 จากทัศนะของนักการศกึษา เช่น เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (www.kriengsak.com) 

ได้แสดงทัศนะว่า การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ ยิ่งก้าวสู่โลกไร้พรมแดนมากขึ้น

เท่าใด ผู้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ย่อมมีความได้เปรียบ ทั้งเรื่องการ

ติดต่อสื่อสารและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แต่ปัญหาที่พบคือ การสอนภาษาอังกฤษ 

หรือภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรโดยเฉพาะครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบนักเรียน O-NET ในช่วง 2 ตุลาคม พ.ศ.2549 – 1 

ตุลาคม พ.ศ.2553 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (2554) สรุปพบว่า ผล O-NET 

วิชาภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดของทุกวิชาที่มีการสอบ โดยคะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศต่ า

กว่า 30% ทั้งระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6 และสอดคล้อง

จาก การประเมินผลระดับนานาชาติ เช่น ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ

สถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาด้านการจัดการ ( International Institute for Management 

Development ; IMD) ผลการประเมินความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ
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ไทย ปี พ.ศ.2552 ปรากฏว่า ทักษะด้านภาษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 

อยู่ในอันดับ 43 นับเป็นจุดด้อยเนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศมอีันดับที่ทิ้งห่างประเทศ

ไทย โดยสิงคโปร์ ได้อันดับ 7 และที่ส าคัญที่ เป็นปัญหาคือ ความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษ พบว่า ประเทศไทยยังด้อยด้านภาษาอังกฤษ อยู่รั้งท้ายที่อันดับ 51 ขณะที่

ประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศมีคะแนนดีกว่า โดยสิงคโปร์ ได้อันดับ 3 (ส านักงานสภา

การศกึษา, 2553 : 53-54) จากปัญหาดังกล่าว ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทุกระดับ

จ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญและพัฒนาช่วยเหลือ โดยผู้มีหน้าที่ให้ความรู้แก่นักเรียน ซึ่ง

คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ต้องได้รับการพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพภายใต้บริบทของ

สถานศกึษา 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันที่ผลิตครูมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ.2466 จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2557 รวม 90 ปี (www.cmru.ac.th) โดยมีการพัฒนา

หลักสูตรการจัดการศึกษาในสาขาครุศาสตร์ ปัจจุบันหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 

ปี) ก าหนดให้นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งกระบวนการฝึกวิชาชีพ

นั้นเกี่ยวข้องกับหลายบุคคล หลายโรงเรียน หลายหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  การจะพัฒนาครูยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพสู่ครูมืออาชีพ ควรมีการเริ่มต้นตั้งแต่

หนว่ยงานผลิตครู และช่วงที่นักศึกษาได้ฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู ซึ่งเป็นช่วงที่นักศึกษาได้รับ

ประสบการณ์จริง ในการที่จะประกอบอาชีพครูในอนาคต และในช่วงระยะเวลาของการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูนั้น  ได้มีส่วนในการพัฒนาความรู้  ความสามารถ ทักษะและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนไปด้วย  ดังนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงส าคัญที่บุคคลที่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตครูควรมีความตระหนักอย่างยิ่ง เพราะเป็น

การผลิตครูที่ดี มีคุณภาพ สู่การเป็นมืออาชีพ และผลิตคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตาม

มาตรฐานของหลักสูตรไปพร้อม ๆ กัน 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT : Information and Communication 

Technology) มีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก และมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนมี

การน าไปประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการศึกษา ได้มีการ

น ามาใช้อย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ในส่วนของการบริหารจัดการนั้น ได้น ามาใช้ในการจัด 

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรียนรู้ ใช้ในการจัดระบบและเผยแพร่ความรู้ 

การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น 

ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน ซึ่งความส าคัญของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าวนี้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับการฝึก

http://www.cmru.ac.th/
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ประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาได้ เพื่อลดข้อจ ากัดในการเดินทางไปนิเทศของอาจารย์

นิเทศก์ รวมทั้งนักศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษา และได้รับความรู้ ทักษะ เทคนิควิธีการต่าง ๆ 

จากครูพี่เลีย้งและอาจารย์นเิทศก์ได้ตลอดเวลา โดยผ่านการสื่อสารทางอนิเทอร์เน็ต  

 จากความส าคัญของการผลิตบัณฑิตในส่วนของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

รวมทั้งความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถท าให้การติดต่อสื่อสารสามารถท าได้

ต่อเนื่องตลอดเวลานั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโครงการวิจัยยุทธวิธีพัฒนาครูภาษาอังกฤษสู่ครูมือ

อาชีพภายใต้บริบทของสถานศึกษา ภายใต้แผนงาน โครงการ วิจัยยุทธวิธีพัฒนาครูสู่ครูมือ

อาชีพภายใต้บริบทของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งระดับ

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่บนฐานข้อมูล

สารสนเทศอย่างกว้างขวางตามยุคของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 

ในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา อันได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง 

อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ซึ่งเป็นบุคลากรที่ส าคัญที่มีส่วนผลักดัน

ให้ผลการจัดการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนบรรลุเป้าหมายมาตรฐานของหลักสูตร

การศกึษาของชาติสบืไป 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

 1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง 

อาจารย์นเิทศก์ และนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู  

 2. เพื่อพัฒนายุทธวิธีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ 

และนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู  

 3. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และ

นักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู  

 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์

นิเทศก์ นักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มีต่อยุทธวิธีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู

พี่เลี้ยง อาจารย์นเิทศก์ และนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู  
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

 1. ขอบเขตประชำกร  

  ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาครั้งนี ้ได้แก่  
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  1.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา และครูพี่เลี้ยงที่อยู่ใน 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมอืง 

อ าเภอสันก าแพง อ าเภอแม่ริม อ าเภอสันทราย และอ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่         

ปีการศึกษา 2556  

  1.2 นักศึกษาฝกึประสบการณ์วชิาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม่ ปีการศกึษา 2556 

  1.3 อาจารย์นเิทศก์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศกึษา 

2556   

 2. ขอบเขตเน้ือหำ   

 ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 1) สภาพ ปัญหาและความต้องการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

2) ยุทธวิธีการพัฒนาผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ

อาจารย์นิเทศก์  3) การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศก์ และ 4) ความพึงพอใจต่อยุทธวิธีการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 

ครูพี่เลีย้ง อาจารย์นเิทศก์ และนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู  

 3. ขอบเขตตัวแปร 

  3.1 ตัวแปรต้น 

   3.1.1 ชุดพัฒนาการนเิทศนักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วย 

ชุดที่ 1 : ผูบ้ริหารโรงเรียน ชุดที่ 2 : ครูพี่เลี้ยง  ชุดที่ 3 : อาจารย์นเิทศก์ และ ชุดที่ 4 : 

นักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู 

   3.1.2 ชุดพัฒนาครูพี่เลี้ยงในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

ระดับช้ันการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

  3.2 ตัวแปรตำม 

   3.2.1 ผลการพัฒนาผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูพี่เลีย้ง อาจารย์นเิทศก์ และ

นักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู 

   3.2.2 ความพึงพอใจของผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูพี่เลีย้ง อาจารย์นเิทศก์ 

และนักศึกษาฝกึประสบการณ์วชิาชีพครู  
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

  

 สภำพ ปัญหำและควำมต้องกำร หมายถึง ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียนเครือข่าย

ฝกึประสบการณว์ิชาชีพครูที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา 

ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครูเกี่ยวกับปัญหาและความตอ้งการเกี่ยวกับ

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  

 ข้อมูลพื้นฐำน หมายถึง สารสนเทศของโรงเรียนที่เกี่ยวกับจ านวนบุคลากร 

จ านวนนักเรียน จ านวนคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ จ านวนนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพคร ู

 ปัญหำ ควำมต้องกำรของผู้บริหำร  หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาที่มีต่อปัญหา ความต้องการ ความพร้อม การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์          

ครูพี่เลี้ยงในการดูแลนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู  

 ปัญหำ ควำมต้องกำรของครูพี่เลี้ยง หมายถึง ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงที่มีต่อ

ปัญหา ความพร้อม และความต้องการเกี่ยวกับการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีต่อ

ปัจจุบันและสภาพที่ควรจะเป็นเกี่ยวกับการเป็นครูพี่เลี้ยง การพัฒนาวิชาชีพครู ด้านปัจจัยส่วน

บุคคล ความรูใ้นวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านสังคม  

 ปัญหำ ควำมต้องกำรของนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู หมายถึง ความ

คิดเห็นของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีต่อปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอน ทักษะเทคนิคการ

สอน  การจัดช้ันเรียน และการท าวิจัยในช้ันเรียน รวมทั้งสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการดูแล

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียน และการพัฒนาวิชาชีพครูด้านปัจจัยส่วน

บุคคล ความรูใ้นวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านสังคม 

 ยุทธวิธีกำรพัฒนำ หมายถึง รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการส่งเสริมผู้บริหาร

โรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ที่ได้จาก

การศึกษาชุดพัฒนาการนิเทศ และการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ ให้มีความรู้ 

ความสามารถในการนิเทศ และการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ ตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

 สำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรเรยีนรู้ หมายถึง การจัดการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทั้งครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครู และบุคคลทั่วไป ประกอบด้วยสื่อ เอกสาร นวัตกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
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การศึกษา การจัดการความรู้ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันหรือเป็นเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน โดยใช้ระบบ

อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการบริหารจัดการเพื่อน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการติดต่อ 

ประสานงานระหว่างนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง

และอาจารย์นเิทศก์ 

 ผลกำรพัฒนำ หมายถึง ผลการจัดท าเอกสารชุดพัฒนาความรู้ รวมทั้งความรู้ 

ความเข้าใจ ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู และอาจารย์นเิทศก์ที่ได้รับจากเอกสารชุดพัฒนาการนิเทศ  

 ชุดพัฒนำ หมายถึง ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนิเทศ

การศึกษา วิธีการสอน / เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย ชุดพัฒนาการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 4 

ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ชุดที่ 2 ครูพี่เลี้ยง ชุดที่ 3 อาจารย์นิเทศก์ และชุดที่ 4 

นักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู  

 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่ เลี้ยง 

นักศกึษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู และอาจารย์นเิทศก์ที่มตี่อยุทธวิธีการพัฒนา 

 สภำพของสถำนศึกษำ หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร สิ่งแวดล้อม ข้อมูล และสภาพการณ์ที่ส่งผลตอ่การจัดการศกึษา 

 โรงเรียนเครือข่ำยฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน

พืน้ที่จังหวัดและปฏิบัติงานรว่มกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการส่งเสริม

สนับสนุนให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติได้ฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู และเป็นโรงเรียน

ที่สมัครใจในการร่วมโครงการวิจัยซึ่งมขี้อตกลงรว่มกันตามเงื่อนไขในการด าเนนิงานวิจัย 

 ครูพี่เลี้ยง หมายถึง ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูที่สมัครใจเข้าร่วมชุดโครงการวจิัย  

 อำจำรย์นิเทศก์ หมายถึง อาจารย์คณะครุศาสตร์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศ  

เยี่ยมเยือนนักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 

2556 

 นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู หมายถึง นักศึกษาคณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ศึกษาในช้ันปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 และก าลังฝึกปฏิบัติการ

วิชาชีพครู โดยสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

 1. ได้ขอ้มูลเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและความตอ้งการของผูบ้ริหารสถานศกึษา ครู 

พี่เลี้ยง อาจารย์นเิทศก์ และนักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู 

 2. ได้รูปแบบและแนวทางที่ใช้ในการพัฒนาผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูพี่เลีย้ง 

อาจารย์นเิทศก์ และนักศึกษาฝกึประสบการณ์วชิาชีพครู ในการนเิทศนกัศึกษา 

  

 




