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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษากระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตต
ปัญญาศึกษา ประเมินและติดตามผลการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่าง
ได้มาจากการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบประเมินแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแนวคิดโครงงานฐาน
วิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา โปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา แบบ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนของครู ตามตัวชี้วัดการประเมินนักศึกษาครูด้านการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง และแบบประเมินคุณภาพของ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญา
ศึกษา ของครูในสถานศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า
1. ครูประจําการสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการที่บูรณาการ
แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง ในการตระหนักถึงบทบาทของตนเองใน
การสอน การแนะนําและการโค้ช และทราบแนวทางในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
2. การบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยงกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ทําให้ครูผู้สอนสามารถบูรณาการเทคนิคการสอนและกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายตามกระบวนการที่ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ
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เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบ
พี่เลี้ยง
3. ครูประจําการมีทักษะและสมรรถนะด้านการสอน ครูสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จาก
การอบรมเชิงปฏิบัติการที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง ใน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้
3.1 พฤติกรรมการปฏิบัติตนของครู ตามตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติการสอนของ
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง ใน
ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้าน
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และด้านจรรยาบรรณต่อสังคม อยู่ในระดับมากทุกด้าน
3.2 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ครู ตามตัวชี้วัดการประเมินครูที่บูรณาการแนวคิด
โครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง ด้านการกําหนดจุดประสงค์ ด้านการออกแบบ
การเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมิน และด้านการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน
คําสําคัญ: กระบวนการพัฒนาครู โครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง การเรียนการสอน
แบบบูรณาการ
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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.
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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 self-ethics, professional ethics, ethics towards users, ethics towards society,
and ethics towards co-professionals—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
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