หัวข้อวิจัย กระบวนการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน
ผู้ดําเนินการวิจัย อาจารย์ ดร.เทพพร โลมารักษ์ และอาจารย์บัญชา นวนสาย

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษากระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
ประเมินและติดตามผลการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดย
บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการการเลือกแบบเจาะจง เป็นครู
ในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 จํานวน 40
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิด
โครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา โปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา แบบประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติตนของครู ตามตัวชี้วัดการประเมินนักศึกษาครูด้านการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด
โครงงานฐานวิจัย จิตตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง และแบบประเมินคุณภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา ของครูในสถานศึกษา การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า
1. ครูประจําการสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการที่บูรณาการแนวคิด
โครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง ในการตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการสอน การ
แนะนําและการโค้ช และทราบแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
2. การบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยงกับกิจกรรมการเรียน
การสอนรายวิชาต่าง ๆ ทําให้ครูผู้สอนสามารถบูรณาการเทคนิคการสอนและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายตามกระบวนการที่ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
3. ครูประจําการมีทักษะและสมรรถนะด้านการสอน ครูสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรม
เชิงปฏิบัติการที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้
3.1 พฤติกรรมการปฏิบัติตนของครู ตามตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติการสอนของครูด้าน
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง ในด้านจรรยาบรรณ
ต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณต่อสังคม อยู่ในระดับมากทุกด้าน
3.2 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครู ตามตัวชี้วัดการประเมินครูที่บูรณาการแนวคิดโครงงาน
ฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง ด้านการกําหนดจุดประสงค์ ด้านการออกแบบการเรียนการสอน
ด้านการวัดและประเมิน และด้านการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากทุกด้าน
คําสําคัญ: กระบวนการพัฒนาครู โครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง การเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ
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Research Title: Professional Development Process Integrated Research-based Learning,
Contemplative Education, and Coaching and Mentoring for In-service Teachers
Researcher: Dr. Tepporn Lomarak, and Bancha Nuansai
ABSTRACT
The purpose of this research was to study the process of professional development
integrated Research-based learning, Contemplative education, and Coaching and mentoring
for in-service teachers. The population in this research was 40 teachers in Buriram Province.
Research instruments were (1) Research-based learning, Contemplative Education, ad
Coaching and Mentoring Observational form according to professional development
programs, (2) behavior observational form according to indicator and standard to assess
teachers’ learning management and performance competencies aligned with integrated
Research-based learning, Contemplative Education, and Coaching and Mentoring Strategies.
Mean and standard deviation were used for analyzing quantitative data. Content analysis
was employed for analyzing qualitative data. The research findings revealed as follows:
1. In-service teachers can learn from participating in the professional development
workshop. They also understand their roles of supervisor, role of teacher as learners in
professional learning community.
2. In-service teachers understand how to integrate the process of professional
development process integrated Research-based learning, Contemplative education, and
Coaching and mentoring to develop their skills and competency in teaching and learning
management.
3. Performance and competencies of teachers’ according to participate in the
professional development workshop, skills and techniques in leaning management revealed
that:
3.1 Behavior observational form according to indicator and standard to assess
students’ learning management integrated RCC in 5 aspects of assessment--including selfethics, professional ethics, ethics towards users, ethics towards society, and ethics towards coprofessionals—were at the high level in all aspects of assessment
3.2 Behavior observational form according to indicator and standard to assess
performance competencies aligned with integrated Research-based learning, Contemplative
education, and Coaching and mentoring—including setting behavioral objective, learning
design, assessment, and media/resources supported learning-- were at the high level in all
aspects of assessment
Keywords: Professional Development Process, Research-based Learning, Contemplative
Education, Coaching and Mentoring, Integrated Instruction
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บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้กระทรวงศึกษาส่งเสริมให้มี
ระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับและประสานงานให้สถาบันที่ผลิตครูและพัฒนาครูคณาจารย์รวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจําการ
อย่างต่อเนื่อง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ภายใต้ความมุ่งหวังที่จะให้การศึกษาเป็ นกลไกการพั ฒนา
คุณภาพคนของประเทศเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศและเสริมสร้างศักยภาพ
ในการพึ่งพาตนเองและการแข่งขัน รวมทั้งความก้าวหน้าและมั่นคงทางเศรษฐกิจในประชาคมโลกบนฐานแห่ง
ความเป็นไทย “ครู” จึงเป็นผู้มีบทบาทสําคัญยิ่งที่จะทําให้การศึกษาเป็นกลไกนําไปสู่คุณภาพคนของประเทศ
ได้
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีบทบาทในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่โดยตรงใน
การวางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งในการดําเนินการ
ยกระดับสมรรถนะของครูโดยเร่งด่วนเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะครูที่มีมาตรฐานสูง เป็นมืออาชีพ และใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาครูในเครือข่ายฯ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใช้กระบวนการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อ
ตอบสนองในการผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการพัฒนาครูที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม โรงเรียน และชุมชนที่สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 ตาม
ปรัชญาและวิสัยทัศน์ในการ “ผลิตครูดี มีความรู้ เป็นผู้นําเทคนิควิธี มีศรัทธาในวิชาชีพครู”และมุ่งมั่นผลิต
บัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพ และเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง”
จิตปัญญาศึกษาเป็นทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ ที่เรียกว่าปัญญาทัศน์และปัญญาปฏิบัติโดยภาพรวม
เป็นการศึกษาที่เน้นและให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาความตระหนักรู้ การเรียนรู้ และการรู้เท่าทันมิติโลก
ภายใน(อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ ทัศนะ มุมมองต่อชีวิต โลกและสรรพสิ่ง) ของตนเองให้คุณค่า
การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ ซึ่งหมายถึงการสังเกตอย่างมีสติต่อการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อการประพฤติปฏิบัติ
และการดําเนินชีวิต อย่างมีสติ อย่างมีปัญญา มีความรักความเมตตาต่อตนเองและสรรพสิ่งในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งและเป็นส่วนเดียวกับธรรมชาติ กระบวนการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษาจะอยู่บนฐานของความ
เป็นกัลยาณมิตร ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาร่วมกัน (จุมพล พูลภัทรชีวิน.2559:23 ) ในส่วนบทบาทของการพัฒนาครูโดยกระบวนการพี่เลี้ยงนักศึกษาวิชาชีพครู ที่ออกไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพต้องอยู่ภายใต้การแนะนํา นิเทศ โดยครูพี่เลี้ยงและทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงขณะปฏิบัติการสอนซึ่งมีบทบาท
สําคัญมากที่ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติเฉพาะของความเป็นครูพี่เลี้ยงคือ ต้องมีความรู้และปฏิบัติกระบวนการ
เป็นครูพี่เลี้ยงรวมทั้งสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัจจัย
สําคัญของการสร้างครูอย่างมีคุณภาพ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์.2558 : 144 ) ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ฐานวิจัย (Research-based learning) เป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ที่เกิดจากการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล เพื่อการเรียนรู้สู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเป็นองค์ความรู้ และสามารถสื่อสารองค์ความรู้
นั้นให้สาธารณชนเข้าใจในหลากหลายช่องทางทั้งงานเขียน งานนําเสนอ และนิทรรศการ ผ่านการทําโครงงาน
และกระบวนการวิจัย ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดเชิงระบบซึ่งประกอบด้วยการคิดเชิงเหตุผล การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
ในการปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based learning: PBL) ที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันให้มีลักษณะเป็นการเรียนรู้บนฐานวิจัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจุดเริ่มต้นนี้มาจากแนวคิดที่เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ที่
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวสู่วัฒนธรรมของการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เกิดความตระหนักในการนํากระบวนการวิจัย
ที่ถูกต้องที่เรียกว่าโครงงานฐานวิจัย (Research-based Project: RBP) ไปใช้แก้ปัญหา ศึกษา และค้นคว้า
ข้อมูล เพื่อการเรียนรู้สู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเป็นองค์ความรู้ต่อไป (วิจารณ ์พานิช, 2554; ไพฑูรย์ สิน
ลารัตน์, 2557) โดยกระบวนการของ RBP เริ่มจากความสงสัย วางแผนและเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และสังเคราะห์์ความรูใหม่่ของตนเองโดยเอาทฤษฎีบทพื้นฐานมาร่วมอธิบาย จนเกิดความเข้าใจความสัมพันธ์์
แบบเหตุไปหาผล และสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความรู้ก็คือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สุธีระ ประเสริฐ
สรรพ์, 2555: 13)
ถึงแม้ว่าจะมีการส่งเสริมการวิจัยกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ระบบพี่เลี้ยงและโครงงานฐานวิจัย ในปีงบประมาณ 2560 โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แต่
ความเข้าใจเรื่องการนําโครงงานฐานวิจัยไปใช้ในบริบทของครูในโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ ยังเป็นเรื่องค่อนข้าง
ใหม่่ในการนํารูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานฐานวิจัยไปพัฒนาพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งบทบาทของครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมใหผู้เรียนใช้กระบวนการ “โครงงานฐานวิจัย” ที่มีการเชื่อมโยงการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการ
เรียนรู้ธรรมชาติในท้องถิ่นยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากนัก ดังนั้นการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ระบบพี่เลี้ยง และการใช้การวิจัยเป็นฐาน จะเป็นจุดเน้นสําคัญที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ใช้
เป็นแนวทางในการวิจัยกระบวนการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของครูในท้องถิ่น
ต่อไป ซึ่งองค์ความรู้จากการศึกษากระบวนการพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง
และจิตปัญญาศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะเป็นข้อมูลที่สําคัญต่อการพัฒนาครูของ
คณะครุศาสตร์ เพื่อการพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ และผลการศึก ษาวิจัย
เรื่อ งกระบวนการพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา จะ
สามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือสําหรับพัฒนาครูในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต่อไป

คําถามในการวิจัย
1. กระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้
แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง เป็นอย่างไร
2. ผลการประเมินกระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. ศึกษากระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดย
บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
2. ประเมินและติดตามผลการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา

5

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. การศึกษากระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
บุรีรัมย์ โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
2. การศึ ก ษาผลการประเมิ น กระบวนการพั ฒ นาครู ใ นเครื อ ข่ า ยฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่ม
ตัวอย่างได้มาจากการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 จํานวน 40 คน

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบแผนวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methodology) มีการดําเนินการวิจัยเป็น 5
ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดโครงงานฐานวิจัย (Research-based
learning) จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative education) และระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการวิจัยพัฒนาครูให้กับทีมนักวิจัยในมหาวิทยาลัย จากนั้นศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทบทวนเอกสารหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดแนวคิดโครงงานฐานวิจัย
ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา 2) วิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวคิดแนวคิด
โครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา วิเคราะห์ปัจจัย ทบทวนวิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา แล้ววิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานที่ได้จากอาจารย์ผู้ร่วมวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญและครูพี่เลี้ยงที่มี
ประสบการณ์ แล้วดําเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ระยะที่ 2 ยกร่างกระบวนการจัดกิจกรรมบูรณาการ และสร้างแบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมวิพากษ์ ออกแบบประเมิน และแบบทดสอบเพื่อใช้ประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมบูรณาการ กิจกรรมและกระบวนการจัด
กิจกรรมที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา แบบประเมินหน่วยการ
เรียนรู้ และแบบประเมินคุณภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบ
พี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
ระยะที่ 3 จัดกิจกรรมทดลองใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการแนวคิดโครงงาน
ฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา และประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
ระยะที่ 4 การปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบ
พี่เลี้ยงและการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และครูพี่เลี้ยง
ระยะที่ 5 นํากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตตปัญญาศึกษา
และระบบพี่เลี้ยง ไปใช้จริงกับโรงเรียนและครูในเครือข่าย จํานวน 40 คน เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
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ผู้วิจัยใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กําหนดบทบาทหน้าที่
ของทีมวิจัยและแผนการดําเนินโครงการภาพรวม
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและวางแผนการวิจัย เพื่อสร้างเครื่องมือวิจัย
3.การจัดประชุมชี้แจงโครงการและทําความเข้าใจกับนักศึกษาในโครงการ
4. สร้างเครื่องมือ ทดลองใช้ และปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือวิจัย
5. จัดอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตตปัญญาศึกษา
และระบบพี่เลี้ยง
6. จั ด อบรมเทคนิ ค การจั ด กิ จกรรมและทดลองใช้ รู ปแบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ บูร ณาการแนวคิ ด
โครงงานฐานวิจัย จิตตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
7. ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตต
ปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
8. วิเคราะห์ข้อมูล แปรผลข้อมูล ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการวิจัย และจัดทํารายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
9. จัดเวทีวิ ชาการเพื่อ นํ าเสนอผลงานวิจัย และถอดบทเรี ยนร่วมกั นและจั ดทําสื่อเพื่อเผยแพร่สู่
สาธารณะ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมยกระดับการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตตปัญญา
ศึกษา และระบบพี่เลี้ยง การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยใช้การสังเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้แบบบันทึก
การสัมภาษณ์และ การสนทนากลุ่มเพื่อนําผลไปวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) และการสังเคราะห์
จากแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้
การพั ฒ นาแบบประเมิ น แผนการจั ด การเรี ย นรู้ และแบบประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นรู้ ต าม
กระบวนการจัดกิจกรรมยกระดับการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตตปัญญาศึกษา และระบบพี่
เลี้ยง เป็นการนําข้อมูลจากการศึกษามาพัฒนาเป็นแนวทางในการประเมินแผน ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
ออกแบบเครื่องมือวิจัยและเกณฑ์การประเมินด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ศึกษากระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
ขั้นที่ 1 การประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กําหนด
บทบาทหน้าที่ของทีมวิจัย และแผนการดําเนินงานวิจัย โดยมีนักวิจัยในโครงการเข้าร่วมดังนี้
1. อาจารย์ ดร.เทพพร โลมารักษ์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. อาจารย์บัญชา นวนสาย สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
3. นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

7
4. นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
5. นางนุสรา ม่วงชาติ ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ผลจากจากการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้สะท้อนปัญหาด้านการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และพบ
ปัญหาว่าครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอก และสอนหลายวิชา หลายระดับชั้น ไม่สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและโรงเรียน การสอนไม่สามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิด
เชื่อมโยง การคิดสร้างสรรค์ และการให้เหตุผล ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้
2. ในการประชุมผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้เสนอแนะให้บุคลากรของสํานักงานเข้าร่วมดําเนินการวิจัย
เพื่อร่วมพัฒนา ออกแบบ และติดตามประเมินผลการวิจัยในครั้งนี้ด้วย โดยเสนอชื่อผู้ร่วมวิจัย คือ นางนุสรา
ม่วงชาติ นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ และนายธีระ คนชุม ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการพัฒนาครู และเป็นผู้บังคับบัญชาของครู กลุ่มประชากรในการวิจัยในครั้งนี้
3. นักวิจัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เพื่อร่วมพัฒนาครูโดยมีสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์เป็นสถาบันพี่เลี้ยง
ขั้นที่ 2 การสังเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากกิจกรรมการสนทนากลุ่ม
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แนวทางการสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินการพัฒนาครูในเครือข่าย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และ
จิตตปัญญาศึกษา ผลจากการสังเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ ควรใช้กิจกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน และสอดแทรกเนื้อหา วัตถุประสงค์ คุณลักษณะ และ
สมรรถนะ ที่ควรเกิดกับผู้เรียน
ขั้นที่ 3 การประชุมชี้แจงโครงการ และทําความเข้าใจกับพื้นที่และผู้ประสานงาน นักวิจัยร่วมใน
พื้นที่ของโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรองและตัวแทนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์
จากการศึกษาคณะผู้วิจัย ได้สังเคราะห์แนวคิดจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มจากผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้สรุป
แนวทางและกระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย
บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา นักวิจัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้วาง
แผนการดําเนินงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และกําหนดปฏิทินการดําเนินกิจกรรมกระบวนการพัฒนาครูที่
บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษาร่วมกัน
ขั้นที่ 4 สร้างเครื่องมือ และปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยโดยศึกษาแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จาก
การสังเคราะห์แนวคิดจากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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บุรีรัมย์ เขต 3 ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผู้อํานวยการโรงเรียน
อนุบาลนางรองและตัวแทนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้
แนวคิดของโครงงานฐานวิจัยบนฐานทรัพยากรของโรงเรียนและชุมชนมาเป็นตัวกําหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบโครงงานบนพื้นฐานของวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นและชุมชน ผลการประชุมสนทนากลุ่ม
เพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด และแนวทางการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการและแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
ขั้นที่ 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ แนวคิดโครงงานฐานวิจัย
ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา
นําเครื่องมือวิจัยและกิจกรรมที่สร้างขึ้นฝึกใช้อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียน
อนุบาลนางรอง ให้แก่ครูกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา
จํานวน 40 คน โดยมีสาระสําคัญของการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการฐานการเรียนรู้แนวคิด จิตปัญญา และ
ระบบพี่เลี้ยง คือ
1. สร้างความเข้าใขเกี่ยวกับแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับอบรมเชิงปฏิบัติการฐานการเรียนรู้แนวคิด จิต
ปัญญา และระบบพี่เลี้ยง
2. สร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณา
การแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงการปฏิบัติการแบบ
Active learning ร่วมสะท้อนผลการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู นักวิจัยและศึกษานิเทศก์
3. สํารวจ วิเคราะห์ บริบท ทรัพยากร ทุน เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานทรัพยากรและ
ชุมชน เพื่อสร้าง Mind Map อธิบายและนําเสนอแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด
โครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา RCC และร่วมกันตรวจสอบแนวทางการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้
4. นําเสนอ แนวคิด และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่
เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา RCC
5. ครูร่วมสะท้อนแนวคิด แผนการจัดการเรียนรู้ ผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เกิดกับ ผู้เรียนและครู
6. สรุป และตอบข้อซักถาม ประเมินผลหลังการอบรมฯ นัดหมายครูเพื่อนิเทศก์ติดตามประเมินผล
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และนํารูปแบบไปใช้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 การประเมิ น ผลการพั ฒ นาสมรรถนะการสอนของครู ใ นเครื อ ข่ า ยฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และ
จิตตปัญญาศึกษา
ผลการประเมินกระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง โดยการประเมินตนเอง พบว่า
1. ด้านการกําหนดจุดประสงค์ ครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
บุรีรัมย์ มีสมรรถนะด้านการกําหนดจุดประสงค์อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ข้อ คือมีการกําหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ
และคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย นตามหลั ก สู ต ร คื อ มี ค่ า เฉลี่ ย รายข้ อ อยู่ ใ นระดั บ 4.13 และครู มี ก ารกํ า หนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยรายข้ออยู่ในระดับ 4.07
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2. ด้านการออกแบบการเรียนการสอน ครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ มีสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการใช้กิจกรรมกลุ่ม
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง คือมี
ค่ า เฉลี่ ย รายข้ อ อยู่ ใ นระดั บ 4.55 ส่ ว นสมรรถนะด้ า นการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้จากการเรียน อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรายข้อในระดับ 3.65 และ 3.95 ตามลําดับ
3. ด้านการวัดและประเมิน ครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มี
สมรรถนะด้านการวัดและประเมินอยู่ในระดับมากมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การสรุปความรู้จากการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรายข้อในระดับ 4.70 และ 4.77 ตามลําดับ ส่วนด้านกิจกรรม
เตรียมความพร้อมผู้เรียนแบบใดแบบหนึ่งในลักษณะ Active Learning ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้านการใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชั้นเรียนผ่านการ สะท้อนคิด (Reflection) ด้านการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านการใช้คําถามกระตุ้นการคิด ของผู้เรียน มีสมรรถนะด้านการวัด และ
ประเมิน อยู่ในระดับมากทุกข้อ
4. ด้ านการใช้สื่ อ /แหล่ งเรี ยนรู้ ส นั บสนุ นการเรี ย นรู้ ครู ในเครือ ข่ายฝึก ประสบการณ์วิ ช าชี พ ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีสมรรถนะด้านการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่ อ/
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้การสนับสนุนการ
เรี ยนรู้ ที่ส่ ง เสริ ม ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งนั ก เรี ย นกั บ ครู ผู้ ส อน ด้ า นการใช้ สื่ อ /สนั บสนุ น การเรี ย นรู้ ที่ส่ ง เสริ ม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน การใช้สื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่สร้างเสริมความรู้ด้วยตนเอง
และด้านการใช้สื่อ/สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผล อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ย
คะแนนที่ 4.30 3.77 3.70 3.63 และ 3.60 ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
ลักษณะของกระบวนการพัฒนาครู โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
ผู้วิจัยนําเสนอการอภิปรายตามรายละเอียด ดังนี้
1. ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน
จากการจัดทําโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยโครงงานฐานวิจัยที่บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และ
ระบบพี่เลี้ยง เริ่มต้นครูไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยและบูรณาการแนวคิดจิตปัญญา
เมื่อได้ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งปรึกษาครูด้วยกัน หรือครูผู้ที่มีรู้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานฐานวิจัย ว่ามี
กระบวนการจัดการเรียนรู้และจุดประสงค์เพื่ออะไรจนเกิดความคิดที่จะจัดการจัดการเรียนการสอนโครงงาน
ฐานวิจัย ที่สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนและในท้องถิ่นมากที่สุด ทําให้ครูต้องจัดการวางแผนการทํางาน
โดยศึกษาปัญหา และสอบถามความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน ครูจงึ ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดย
อิงบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่นของ ครูจึงต้องมีการเตรียมการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมาก
ที่สุด โดยสรุปผลที่เกิดขึ้นกับครูที่สอนแบบบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่
เลี้ยง ส่งผลให้ครูมีทักษะในการวางแผนทํางานและแสวงหาความรู้อยู่เสมอ เพราะครูคือโค้ชสําหรับนักเรียน
ต้องให้คําแนะนํากับนักเรียน และค่อยกระตุ้นความคิดของนักเรียนตลอดเวลา จึงทําให้มีอดทนและพยายามใน
การทํางาน มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นรู้และเข้าใจความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนมากยิ่งขึ้น
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2. บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2.1 บทบาทหน้าที่ของครู ที่สอนโดยการบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา
และระบบพี่เลี้ยง คือ เตรียมคําถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน แนะแนวทางในการทํากิจกรรมหรือศึกษาหา
ความรู้ เน้นการทํากิจกรรมเพื่อนําไปสู่ความรู้ความเข้าใจ และสรุปเนื้อหาความรู้และอธิบายเพิ่มเติม
2.2 บทบาทหน้าที่ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแนวคิดโครงงาน
ฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง คือ ร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ค้นคว้าหาความรู้หรือ
ข้อมูลด้วยตนเองอยู่เสมอและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงตามเวลาที่กําหนด
2. การบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยงกับกิจกรรมการเรียน
การสอนรายวิชาต่าง ๆ ทําให้ครูผู้สอนสามารถบูรณาการเทคนิคการสอนและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายตามกระบวนการที่ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
3. การเปลี่ยนแปลงของครูจากการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย
จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
3.1 พฤติกรรมการปฏิบัติตนของครู ตามตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติการสอนของครูด้าน
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง ในด้านจรรยาบรรณ
ต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณต่อสังคม อยู่ในระดับมากทุกด้าน
3.2 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครู ตามตัวชี้วัดการประเมินครูที่บูรณาการแนวคิดโครงงาน
ฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง ด้านการกําหนดจุดประสงค์ ด้านการออกแบบการเรียนการสอน
ด้านการวัดและประเมิน และด้านการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากทุกด้าน

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบ
พี่เลี้ยง ฐานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชัฏภบุรีรัมย์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 สถานศึกษาและครูผู้สอนควรนําแนวทางกระบวนการพัฒนาโดยใช้แนวคิดโครงงานฐาน
วิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง เพื่อการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระหว่างสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนสอนได้ดียิ่งขึ้น
1.2 ครูสามารถแนะนําขยายผลไปยังครูประจําการ โดยร่วมกันออกแบบกิจกรรมฝึกทักษะ
และเทคนิค การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา
และระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 สถานศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรในสถานศึกษาได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 จากผลการศึกษาที่ผ่านมา ทําให้เห็นปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะของครูด้านการ
กําหนดวัตถุประสงค์จากมาตรฐานและตัวชี้วัด และด้านการวัดและประเมินผล ดังนั้นคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงควรดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา
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2.2 จากผลการศึกษาควรมีการวิจัยขยายผลและนําแนวทางและกระบวนการพัฒนาครูโดย
ใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน ไปใช้พัฒนาผู้เรียน และใช้ผลการวิจัย
กระบวนการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน ในบริบทของโรงเรียน
ต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ
สําสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ เลขที่สัญญารับทุน 71 /2561
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