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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
- แบบประเมินกระบวนการพัฒนาครู ในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง (การประเมินตนเอง)
- แบบประเมินสมรรถนะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของครู ในเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่
เลี้ยง
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แบบประเมินกระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง (การประเมินตนเอง)
ประเด็นการประเมิน

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย S.D.

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
1) แต่งกายถูกระเบียบและเหมาะสมกับความเป็นครู (1.1.4)
2) มีสัมมาคารวะและอ่อนน้อมถ่อมตน (1.2.1)
3) ไม่ประพฤติตนเสื่อมเสียในเรื่องชู้สาว สิ่งเสพติด และอบายมุขอื่น ๆ
(1.1.2)
4) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์หรือบุคลากรภายในโรงเรียน
(1.3.1)
5) มีความรู้หรือทราบข้อมูลข่าวสารในเรื่องความเป็นไปของสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง (1.1.3)
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
1) มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย (1.1.4)
2) มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่(1.3.1)
3) จัดการเรียนการสอนด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเรียนรู้งาน เพียรสั่งสม
ประสบการณ์ ในหน้าที่ครู (1.3.4)
4) ไม่เคยว่ากล่าวให้ร้ายหรือดูหมิ่นวิชาชีพครู (1.3.1)
5) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และประกาศของสถานศึกษา
อย่างเคร่งครัด (1.1.4)
3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
1) ไม่แสวงหาหรือเรียกรับประโยชน์โดยมิชอบจากงานและจากศิษย์
(1.2.3)
2) แสดงความเมตตา เอาใจใส่ และปฏิบัติต่อศิษย์ทุกคนด้วยความ
ยุติธรรมเท่าเทียมกัน (1.2.3)
3) ส่งเสริมศิษย์ในทางที่ดีอยู่เสมอ ทั้งในด้านคุณธรรม ความรู้ และทักษะ
ความสามารถ (1.2.1)
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4) ไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ และ
อารมณ์ของศิษย์ (1.2.1), (1.2.2)
5) ปฏิบัติต่อบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยความซื่อตรงใน
หน้าที่อย่างเสมอหน้า (1.2.2), (1.2.3)
4. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
1) อาสา ยินดี มีน้ําใจ และให้ความร่วมมือกับเพื่อนนักศึกษาและ
บุคลากรในสถานศึกษา (1.2.2)
2) ไม่ประพฤติยุแหย่ให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ (1.3.2)
3) ไม่ชักจูงผู้อื่นไปในทางเสื่อมเสียหรือปฏิบัติตามคําชักจูงของผู้อื่นซึ่ง
ชักนําไปในทางเสื่อมเสีย (1.3.2)
4) ให้เกียรติและแสดงถึงความเคารพต่อผู้มีวัยวุฒิหรือคุณวุฒิที่สูงกว่า
(1.2.1)
5) แสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์และมีเหตุผล (1.3.3)
5. จรรยาบรรณต่อสังคม
1) ใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างประหยัด (1.2.2)
2) ชื่นชมความเป็นไทยหรือแสดงออกถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น(1.1.2)
3) เป็นศาสนิกชนที่ดีตามศาสนาที่ตนนับถือ(1.1.1), (1.1.2)
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แบบประเมินสมรรถนะการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของครูในเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา
และระบบพี่เลี้ยง

ประเด็นการประเมิน

ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย S.D.

1. ด้านการกําหนดจุดประสงค์
1. กําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ (2.1)
2. มีการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตร (2.1)
2. ด้านการออกแบบการเรียนการสอน
3. มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนแบบใดแบบหนึ่งในลักษณะ Active
Learning เช่น กิจกรรมจิตตปัญญา กิจกรรมBBL กิจกรรมเกมการศึกษา
กิจกรรมใช้คําถามกระตุ้นคิด เป็นต้น (2.3)
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (2.3)
5. มีการใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (2.3)
6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนผ่านการ สะท้อนคิด (Reflection)
(2.3)
3. ด้านการวัดและประเมิน
7. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (2.3)
8. มีการใช้คําถามกระตุ้นการคิดของผู้เรียน (2.3)
9. มีกิจกรรมการสื่อสารและนําเสนออย่างสร้างสรรค์ (2.3)
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10. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้จากการเรียนรู้ (2.3)
11. การประเมินแบบมีส่วนร่วม (เช่น ให้นักเรียนประเมินตนเอง ประเมิน
โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน และประเมินโดยผู้สอน) (2.4)
12. มีการประเมินกระบวนการเรียนรู้ (เช่น มีการประเมินกระบวนการและ
ขั้นตอนการทํางานของนักเรียน ทั้งขั้นเตรียมการ ดาเนินการ และสรุป)
(2.4)
13. มีการประเมินระหว่างเรียนเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ของนักเรียน ( เช่น การถามคาถามโต้ตอบระหว่างเรียน การสังเกต
พฤติกรรมนักเรียนระหว่างเรียน การให้นักเรียนสรุปสาระสําคัญหลังเรียน
การให้นักเรียนสะท้อนความคิด/ความรู้สึกหลังเรียน ) (2.4)
14. มีการประเมินผลผลิต/ชิ้นงานที่เป็นผลจากการเรียนรู้ (เช่น ประเมิน
ผลผลิตที่เกิดขึ้นตามผลลัพธ์การเรียนรู้หรือจุดประสงค์ของรายวิชาโดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย และมีการระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินอย่างชัดเจน)
(2.4)
15. ส่งเสริมนักเรียนรู้วิธีการพัฒนาตนเอง (เช่น ให้นักเรียนประเมินตนเอง
และบอกข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตนเอง หรือสะท้อนความคิดหลังการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงตนเอง) (2.4)
4. ด้านการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้
16. มีการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้การสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน (2.3)
17. มีการใช้สื่อ/สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
กับนักเรียน (2.3)
18. มีการใช้สื่อ/สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผล (2.3)
19. มีการใช้สื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่สร้างเสริมความรู้ด้วยตนเอง
(2.3)
20. มีการใช้สื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้
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ภาคผนวก ข
- ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตต
ปัญญาศึกษา เรื่อง สมุนไพรของบ้านฉัน
- ตัวอย่าง ผลการสะท้อนความคิดของครูผู้สอนแบบบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่
เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
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ตัวอย่าง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย
ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา เรื่อง สมุนไพรของบ้านฉัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชา ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้
บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สมุนไพรบ้านฉัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 10 ชั่วโมง

1. มาตรฐาน ว2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชิวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. ตัวชี้วัด
ว2.1.3 อธิบายความสําคัญของความหลากหลายทางชีวิภาพ และเสนอแนะแนวทางในการดูแลและ
รักษา
ว2.2.4 วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้
3.1. นักเรียนสามารถสํารวจตรวจสอบสมุนไพรในโรงเรียนและในท้องถิ่นวิเคราะห์การจําแนก
สมุนไพร ตามลักษณะของใบ เช่น ใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ และศึกษาค้นคว้าสรรพคุณสมุนไพรชนิดต่างๆได้
3.2 นักเรียนสามารถอธิบายการใช้ประโยชน์ และนําความรู้เรื่องไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
3.3. นักเรียนเสนอแนวคิดในการพัฒนาแปรรูปผลิตจากส่วนผสมของสมุนไพรในท้องถิ่นได้
3.4. นักเรียนสามารถวางแผน และออกแบบการทดลองได้
3.5. นักเรียนสามารถดําเนินการทดลอง เพื่อทดสอบสมมติฐานได้
3.6. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนําความรู้ไปใช้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
4. สาระการเรียนรู้
สํารวจและอธิบายการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์
5. สาระสําคัญ
สมุนไพรได้มาจากพืชสัตว์หรือแร่ธาตุสามารถนํามาเป็นอาหารเครื่องดื่มและยาเป็นสารกําจัดศัตรูพืช
ตลอดจนใช้เพื่อความงามและสุขภาพความรู้เรื่องการใช้สมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทยแขนงหนึ่ง

กิจกรรมการเรียนรู้ (รูปแบบ RCC ชุดที่ 1/2 ชั่วโมง)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม
1.1 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน 3 กลุ่ม เล่นเกม ยืนบน
กระดาษ

การวัดประเมินผล สื่อและแหล่งเรียนรู้
- การซักถาม/ตอบ
คําถาม

- กระดาษ
หนังสือพิมพ์
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.2 ครูถามถึงความรู้สึกเมื่อเล่มเกม ยืนบนกระดาษหนังงสือพิมพ์
เช่น ได้อะไรจากการเล่นเกมยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์

การวัดประเมินผล สื่อและแหล่งเรียนรู้
-สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้
2.1 ครูตั้งคําถามให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพร
เช่น สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไร และ สมุนไพรในท้องถิ่นที่นักเรียน
รู้จักมีอะไรบ้าง
2.2 แบ่งกลุ่มนักเรียนแต่ละกล่มระดมความคิดและออกมาเขียนชื่อ
สมุนไพรในท้องถิ่นที่รู้จัก บนกระดาน
2.3 ตัวแทนแต่กลุ่มนําเสนอ และอิปรายสมุนไพรในท้องถิ่นที่เขียน
บนกระดาน
2.4 ครูให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมุนไพร สรรพคุณ

- ตรวจภาระงาน/
ชิ้นงาน
- สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

- อินเตอร์เน็ต
- power point
- กระดาษ A4

ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่
ต้องการรู้เกี่ยวสมุนไพร กิจกรรม สิ่งที่นักเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร สิ่ง
ที่นักเรียนอยากรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
3.2 ครูถามถึงเหตุผลของของข้อ 3.1
3.3 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและเลือกเรื่องที่สนใจศึกษาเพียง
2 เรื่อง เช่น การศึกษาสํารวจสมุนไพรในโรงเรียนและในท้องถิ่น และ
การแปรรูปจากสมุนไพรในท้องถิ่น
3.4 นักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่เลือกในข้อ 3.3 เช่น สมุนไพร
ในโรงเรียนและท้องถิ่นมีอะไรบ้าง สมุนไพรแต่ละชนิดสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง และชนิดใดบ้างที่สามารถนํามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้
3.5 ครูมอบหมายให้นักเรียน สํารวจสมุนไพรในบ้านหรือในท้องถิ่น
ของตนเอง

- การซักถาม/ตอบ
คําถาม
-สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

- อินเตอร์เน็ต

ขั้นที่ 4 ประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า และประเมิน
โดยครูและเพื่อน

- สังเกตพฤติกรรม
ตามแนวจิตต
ปัญญาศึกษาและ
การโค้ช

-

ขั้นที่ 5 สะท้อนสู่การเรียนรู้สู่การพัฒนา
5.1 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนสะท้อนผลการเรียนรู้ และครู
สะท้อนคิดและเขียนบันทึกเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน
กระบวนการสอน ปัญหาอุปสรรค และการปรับปรุง

- สังเกตพฤติกรรม
ตามแนวจิตต
ปัญญาศึกษาและ
การโค้ช

-
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กิจกรรมการเรียนรู้ (รูปแบบ RCC ชุดที่ 2/2 ชั่วโมง)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดประเมินผล สื่อและแหล่งเรียนรู้

ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม
1.1 ครูให้นักเรียนยืนเป็นวงกลม โดยมีครูร่วมอยู่ในวงกลมนั้นด้วย
และให้นักเรียนเต้นตามเพลง Chicken Dance
1.2 ครูถามถึงความรู้สึกหลังจากที่นักเรียนเต้นจบเพลง

- การซักถาม/ตอบ
คําถาม
-สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

-วิดีโอเพลง
Chicken Dance

ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้
2.1 ครูตั้งคําถามเกี่ยวกับสมุนไพรในเรียนบ้านกรวดวิทยาคารมี
อะไรบ้าง(แนวคําตอบ เช่น มะขาม ตะไคร้ ใบเตย เป็นต้น)
2.2 ครูแจกใบงาน เรื่อง สมุนไพรที่ฉันรู้จัก
2.3 ครูชี้แจ้งเกี่ยวกับแนวทางการสํารวจสมุนไพรใน
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

- ตรวจภาระงาน/
ชิ้นงาน
- สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

- อินเตอร์เน็ต
-.ใบงานเรื่อง
สมุนไพรที่ฉันรู้จัก

ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ
3.1 นักเรียนและครูร่วมกัน สํารวจสมุนไพร ภายในโรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคาร
3.2 นักเรียนสํารวจสมุนไพรในโรงเรียน และจดบันทึกลงในใบงาน
พร้อมค้นหาสรรพคุณจากผู้รู้หรืออินเทอร์เน็ต

- การซักถาม/ตอบ
คําถาม
-สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

- อินเตอร์เน็ต

ขั้นที่ 4 ประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.1 ครูให้นักเรียนจับคู่อภิปรายผลงานของตนเองที่ได้จากการสํารวจ
สมุนไพร ภายในโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร (จากจับคู่ เป็นกลุ่มละ
3 คน และกลุ่มละ 6-7 คน)ต่อไปเรื่อยๆ
4.2 ครูสรุปกิจกรรมการสํารวจสมุนไพร ภายในโรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคารเพิ่มเติม

- สังเกตพฤติกรรม
ตามแนวจิตต
ปัญญาศึกษาและ
การโค้ช

ขั้นที่ 5 สะท้อนสู่การเรียนรู้สู่การพัฒนา
5.1 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนสะท้อนผลการเรียนรู้ และครู
สะท้อนคิดและเขียนบันทึกเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน
กระบวนการสอน ปัญหาอุปสรรค และการปรับปรุง

- สังเกตพฤติกรรม
ตามแนวจิตต
ปัญญาศึกษาและ
การโค้ช
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กิจกรรมการเรียนรู้ (รูปแบบ RCC ชุดที่ 3/2 ชั่วโมง)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดประเมินผล สื่อและแหล่งเรียนรู้

ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม
1.1 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มละ 7 คน เพื่อทํากิจกรรม จองตา
สื่อความหมาย โดยให้แต่ละกลุ่มยืนเรียงแถวตอนลึก กลุ่ม 1 และ 2
หันหน้าเข้าหากัน และ กลุ่ม 3 และ 4 หันหน้าเข้าหากัน
1.2 ครูตั้งคําถาม นักเรียนหลังจากได้ทํากิจกรรม จองตาสื่อ
ความหมาย เช่น จากที่นักเรียนได้จองตาเพื่อน นักเรียนเห็น
อะไรบ้าง และ นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้ทํากิจรรม
(แนวคําตอบ ตอบตามความคิด)

- การซักถาม/ตอบ
คําถาม
-สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้
2.1 ครูตั้งคําถามจากที่นักเรียนได้สํารวจสมุนไพรในโรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคารและในท้องถิ่นของตนเอง (เช่น สมุนไพรชนิดใดบ้าง
สามารถนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ )
2.2 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน และเลือกสมุนไพรที่จะ
ศึกษา เพื่อทําผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
2.3 ครูแจกกระดาษแผ่นใหญ่ เพื่อให้นักเรียนทําแผนผังความคิด

- ตรวจภาระงาน/
ชิ้นงาน
- สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

- อินเตอร์เน็ต
-.กระดาษแผ่นใหญ่

ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือทําแผนผังความ โดยเลือกชนิดสมุนไพร
ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า (สรรพคุณของสมุนไพร อุปกรณ์ ขั้นตอน
และวิธีการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์)ลงในกระดาษแผ่นใหญ่

- การซักถาม/ตอบ
คําถาม
-สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

-กระดาษแผ่นใหญ่
- อินเตอร์เน็ต

ขั้นที่ 4 ประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
4.2 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย เกี่ยวกับ ผลงานที่นักเรียนได้
ปฏิบัติ (เช่น อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในอาทิตย์หน้า)

- สังเกตพฤติกรรม
ตามแนวจิตต
ปัญญาศึกษาและ
การโค้ช

ขั้นที่ 5 สะท้อนสู่การเรียนรู้สู่การพัฒนา
5.1 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนสะท้อนผลการเรียนรู้ และครู
สะท้อนคิดและเขียนบันทึกเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน
กระบวนการสอน ปัญหาอุปสรรค และการปรับปรุง
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กิจกรรมการเรียนรู้ (รูปแบบ RCC ชุดที่ 4/2 ชั่วโมง)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม
1.1.ครูเล่า ประสบการณ์การทําวิจัย เรื่อง สมุนไพรไทยในการต้าน
อนุมูลอิสระให้นักเรียนฟัง (คิด ตระหนักรู้)
ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้
2.1 ครูตั้งคําถามจากที่นักเรียนได้เลือกสมุนไพรและศึกษา สรรพคุณ
และขั้นตอนวิธีการแปรรูปสมุนไพรแล้ว นักเรียนแปรรูปสมุนไพรเป็น
ผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
2.2 ครูมอบหมายงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ปฏิบัติการทดลอง
แปรรูปสมุนไพรที่ตนสนใจ

การวัดประเมินผล สื่อและแหล่งเรียนรู้
- การซักถาม/ตอบ
คําถาม
-สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม
- การซักถาม/ตอบ
คําถาม
- สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ
- สังเกตพฤติกรรม
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรม การทดลอง แปรรูปสมุนไพร การทํางานกลุ่ม
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องดื่มน้ําใบเตย น้ํายาล้างจาน สบู่
และสเปย์กันยุง (เนื่องจากอุปกรณ์ไม่เพียงพอ บางกลุ่มจึงปฏิบัติการ
ทดลองที่บ้านของตนเอง)
3.2 สมาชิกภายในกลุ่ม ร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาจากการทําการ
ทดลองที่ผิดพลาด
ขั้นที่ 4 ประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.1 นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาการปฏิบัติการทดลองของกลุ่มต่างๆ
นอกจากกลุ่มของตนเอง (ตั้งคําถามและตอบ เช่น น้ํายาล้างจานทํา
อย่างไร ต้องใส่สารอะไรในน้ํายาล้างจานถึงจะมีความเหนี่ยว เป็น
ต้น)
4.2 ครูประเมินการปฏิบัติการทดลอง และชิ้นงานของนักเรียนแต่ละ
กลุ่ม และให้นักเรียนประเมินกันเอง

-ตรวจภาระงาน/
ชิ้นงาน
- สังเกตพฤติกรรม
ตามแนวจิตต
ปัญญาศึกษาและ
การโค้ช

ขั้นที่ 5 สะท้อนสู่การเรียนรู้สู่การพัฒนา
5.1 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนสะท้อนผลการเรียนรู้ และครู
สะท้อนคิดและเขียนบันทึกเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน
กระบวนการสอน ปัญหาอุปสรรค และการปรับปรุง

- สังเกตพฤติกรรม
ตามแนวจิตต
ปัญญาศึกษาและ
การโค้ช

- อุปกรณ์การ
ทดลอง
- อินเทอร์เน็ต

113

กิจกรรมการเรียนรู้ (รูปแบบ RCCชุดที่ 5/2 ชั่วโมง)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การวัดประเมินผล สื่อและแหล่งเรียนรู้

ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม
1.1 ครูให้นักเรียนนั่งสมาธิ 5 นาที
1.2 ครูให้นักเรียนเล่นเกมส่งยางสมัคคี โดยแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ
6 คน

- การซักถาม/ตอบ
คําถาม
-สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้
2.1 ครูตั้งคําถามจากที่นักเรียนได้สํารวจสมุนไพรในโรงเรียนบ้าน
กรวดวิทยาคารและในท้องถิ่นของตนเอง และเลือกสมุนไพรที่สนใจ
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ (เช่น นักเรียนได้เลือกสมุนไพรอะไรและ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง)
2.2 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงาน หน้าชั้นเรียน

- การซักถาม/ตอบ
คําถาม
- สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

ขั้นที่ 3 เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอ ผลการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง
พร้อมชิ้นงานของตนเอง และระบุปัญหาที่พบจากการปฏิบัติ และ
แนวทางการปรับปรุงหากมีโอกาส

- ตรวจภาระงาน/
ชิ้นงาน
-สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุ่ม

- power point

ขั้นที่ 4 ประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.1 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลองของ
แต่ละกลุ่มพร้อมกัน

- สังเกตพฤติกรรม
ตามแนวจิตต
ปัญญาศึกษาและ
การโค้ช

-

ขั้นที่ 5 สะท้อนสู่การเรียนรู้สู่การพัฒนา
5.1 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนสะท้อนผลการเรียนรู้ และครู
สะท้อนคิดและเขียนบันทึกเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่เกิดกับนักเรียน
กระบวนการสอน ปัญหาอุปสรรค และการปรับปรุง

- สังเกตพฤติกรรม
ตามแนวจิตต
ปัญญาศึกษาและ
การโค้ช

-

-ยางยืดและขนม
pop
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แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยโครงงานฐานวิจัยที่บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
เรื่อง สมุนไพรบ้านฉัน
(กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้)
คําชี้แจง ให้ทําเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
กิจกรรม
1. ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม)
2. การจัดสภาพห้องเรียน
3. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย
4. นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
5. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน
6. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
7. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
8. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม
9. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์
10. ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครู
11. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน
12. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี (เช่น การทํางานกลุ่ม โครงงาน จับคู่ ฯลฯ)
13. ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ
14. ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
15. ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ทํางานในห้องปฏิบัติการหรือนอกชั้นเรียนบ่อย ๆ
16. ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
17. นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า
18. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน
19. ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม
20. ครูตั้งใจสอน ให้คําแนะนํานักเรียนในการทํากิจกรรม
21. นักเรียนชอบเรียนวิชานี้
22. นักเรียนชอบครูที่สอนวิชานี้
23. นักเรียนนําความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
24. ความรู้จากวิชานี้สามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพได้
25. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข

ความพึงพอใจ
5

4

3

2

1
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แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยโครงงานฐานวิจัยที่บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
เรื่อง สมุนไพรบ้านฉัน
(กิจกรรม ลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้)
คําชี้แจง ให้ทําเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจดังนี้
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ

กิจกรรม
1. ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม)
2. การจัดสภาพห้องเรียน
3. เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย
4. นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
5. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน
6. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
7. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
8. ครูส่งเสริมให้นักเรียนทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม
9. ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์
10. ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครู
11. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน
12. ครูใช้วิธีการสอนหลายวิธี (เช่น การทํางานกลุ่ม โครงงาน จับคู่ ฯลฯ)
13. ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ
14. ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
15. ครูส่งเสริมให้ทดลอง/ทํางานในห้องปฏิบัติการหรือนอกชั้นเรียนบ่อย ๆ
16. ครูจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
17. นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า
18. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน
19. ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม
20. ครูตั้งใจสอน ให้คําแนะนํานักเรียนในการทํากิจกรรม
21. นักเรียนชอบเรียนวิชานี้
22. นักเรียนชอบครูที่สอนวิชานี้
23. นักเรียนนําความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
24. ความรู้จากวิชานี้สามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพได้
25. นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข
รวม

(ค่าเฉลี่ย)
5.0
4.8
4.7
4.7
5
4.8
4.9
4.9
4.9
4.8
4.8
4.8
4.9
5.0
5.0
4.8
4.7
4.8
4.9
4.9
4.9
4.9
4.8
4.9
4.9
4.31
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ภาคผนวก ค
- ตัวอย่าง ผลการสะท้อนความคิดของครูผู้สอนแบบบูรณาการแนวคิดโครงงานฐาน

วิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
- ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของครูด้วยกิจกรรมแบบบูรณาการ
แนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
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ตัวอย่าง
ผลการสะท้อนความคิดของครูผู้สอนแบบบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง
และจิตตปัญญาศึกษา
ครูสะท้อนผลจากการดําเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยโครงงานฐานวิจัยที่บูรณาการแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง โดยจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ เรื่อง สมุนไพรบ้านฉัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 จํานวน 27 คน ครูดําเนินกิจกรรมในลักษะณะของโครงการดังนี้
1. การสํารวจสมุนไพรภายในโรงเรียนและท้องถิ่นของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนศึกษาความสําคัญ ชนิด
สรรพคุณทางยา และลักษณะของสมุนไพร (ประเภทลําต้น พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่) เป็นต้น
2. นําสมุนไพรในโรงเรียนหรือท้องถิ่นมาพัฒนาแปรรูปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้แก่ น้ํายาล้าง
จาน สบู่ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการนําสารจากวัสดุธรรมชาติที่ผลิตได้เองมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
ประหยัดและใช้ได้ง่ายสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้นักเรียนและชุมชน นักเรียนมีสามารถอธิบายชนิดของ
สมุนไพร สรรพคุณ และสามารถบอกลักษณะประเภทพืชสมุนไพรในโรงเรียนและท้องถิ่นของตนเองได้ และ
ทดลองแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ง่ายสะดวกประหยัดค่าใช้จ่าย นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับ มากที่สุด
ผลที่เกิดขึ้นกับครูผ้สู อน
จากการจัดทําโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยโครงงานฐานวิจัยที่บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และ
ระบบพี่เลี้ยง เริ่มต้นไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยและบูรณาการแนวคิดจิตปัญญา จนได้
ไปศึกษาค้นคว้า ร่วมทั้งปรึกษาครูพี่เลี้ยงและครูผู้มีรู้ในการจัดการเรียนผ่านทางอินเตอร์ เกี่ยวกับปรัชญา
ความสําคัญการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัย ว่ามีกระบวนการจัดการเรียนรู้และจุดประสงค์เพื่ออะไรจนเกิด
ความคิดที่จะจัดการจัดการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย ที่สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนและในท้องถิ่น
มากที่สุด ทําให้ครูต้องจัดการวางแผนการทํางาน โดยศึกษาปัญหา และสอบถามความต้องการในการเรียนรู้
ของนักเรียน ครูจึงได้จัดการเรียนการสอนเรื่องสมุนไพรบ้านฉัน สมุนไพรบ้านฉัน รวมทั้งสมุนไพรในโรงเรียน
และท้องถิ่นของนักเรียน ครูมีการเตรียมการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุด
สรุป ครูมีทักษะในการวางแผนทํางานและแสวงหาความรู้อยู่เสมอ เพราะครูคือโค้ชสําหรับนักเรียน
ต้องให้คําแนะนํากับนักเรียน และค่อยกระตุ้นความคิดของนักเรียนตลอดเวลา จึงทําให้มีอดทนและพยายามใน
การทํางาน มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นรู้และเข้าใจความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนมากยิ่งขึ้น
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3.1 บทบาทหน้าที่ของครู
1. เตรียมคําถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
2. แนะแนวทางในการทํากิจกรรมหรือศึกษาหาความรู้
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3. เน้นการทํากิจกรรมเพื่อนําไปสู่ความรู้ความเข้าใจ
4. สรุปเนื้อหาความรู้และอธิบายเพิ่มเติม
3.2 บทบาทหน้าที่ของนักเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด RCC
1. ร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ
2. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือข้อมูลด้วยตนเองอยู่เสมอ
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงตามเวลาที่กําหนด
ประมวลภาพกิจกรรมโครงงานฐานวิจัย

การเขียนชื่อ พืชสมุนไพรในท้องถิ่น

กิจกรรมสุนทรียสนทนา
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กิจกรรมสะท้อนผลการคิดผ่านการเขียนและเรียนรู้จากการคิด

กิจกรรมกลุ่มเพื่อวางแผนทําโครงงานฐานวิจัย

สืบค้นข้อมูลเพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้
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กิจกรรมการทําผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น ด้วยกระบวนการโครงงานฐานวิจัย

นําเสนอผลการทําโครงงานฐานวิจัย
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ตัวอย่างผลงานนักเรียน จากกิจกรรมการสํารวจสมุนไพรในโรงเรียน

