บทที่ 1
บทนํา
การศึก ษาวิจัย เรื่อ งกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและ
การวิจัยเป็นฐาน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้วิจัยขอนําเสนอความสําคัญของ
การวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย คําถามในการวิจัย ขอบเขตการวิจยั นิยามศัพท์ ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการวิจัย แนวทางในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามลําดับดังนี้

ความสําคัญของการวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้กระทรวงศึกษา
ส่งเสริมให้มีระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับและประสานงานให้สถาบันที่ผลิตครูและพัฒนาครู
คณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากร
ใหม่และพัฒนาบุคลากรประจําการอย่างต่อเนื่อง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ภายใต้ความมุ่งหวัง
ที่จะให้การศึกษาเป็นกลไกการพัฒนาคุณภาพคนของประเทศเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาขีด
ความสามารถของประเทศและเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพในการพึ่ ง พาตนเองและการแข่ งขั น รวมทั้ ง
ความก้าวหน้าและมั่นคงทางเศรษฐกิจในประชาคมโลกบนฐานแห่งความเป็นไทย “ครู” จึงเป็นผู้มี
บทบาทสําคัญยิ่งที่จะทําให้การศึกษาเป็นกลไกนําไปสู่คุณภาพคนของประเทศได้
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีบทบาทในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่
โดยตรงในการวางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเร่ง
ในการดําเนินการยกระดับสมรรถนะของครูโดยเร่งด่วนเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะครูที่มีมาตรฐานสูง
เป็นมืออาชีพ และใช้กระบวนการวิจัยและพัฒ นาในการพัฒ นาครูในเครือข่ายฯ ให้มีคุณ ภาพตาม
มาตรฐานเหมาะสมกั บ การเป็ น วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ ใ ช้
กระบวนการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อตอบสนองในการผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐานมา
อย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการพัฒนาครูที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โรงเรียน และชุมชนที่
สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 ตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ในการ “ผลิตครู
ดี มีความรู้ เป็นผู้นําเทคนิควิธี มีศรัทธาในวิชาชีพครู”และมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ คู่
คุณธรรม มีคุณภาพ และเป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง”
จิตปัญญาศึกษาเป็นทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ ที่เรียกว่าปัญญาทัศน์และปัญญาปฏิบัติ
โดยภาพรวมเป็นการศึกษาที่เน้นและให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาความตระหนักรู้ การเรียนรู้
และการรู้เท่าทันมิติโลกภายใน(อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ ทัศนะ มุมมองต่อชีวิต โลกและ
สรรพสิ่ง) ของตนเองให้ คุณ ค่าการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ ซึ่ งหมายถึงการสังเกตอย่างมีส ติต่อ การ
เปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อการประพฤติปฏิบัติ และการดําเนินชีวิต อย่างมีสติ อย่างมีปัญญา มีความรัก
ความเมตตาต่ อ ตนเองและสรรพสิ่ ง ในฐานะที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง และเป็ น ส่ ว นเดี ย วกั บ ธรรมชาติ
กระบวนการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษาจะอยู่บนฐานของความเป็นกัลยาณมิตร ระหว่าง
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ผู้ เรียนและผู้ ส อนเพื่ อการเรียนรู้และการพั ฒ นาร่วมกั น (จุ มพล พู ล ภั ทรชี วิน.2559:2-3 ) ในส่ว น
บทบาทของการพั ฒ นาครูโดยกระบวนการพี่ เลี้ยงนั กศึ กษาวิ ชาชี พ ครู ที่ อ อกไปฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพต้องอยู่ภายใต้การแนะนํา นิเทศ โดยครูพี่เลี้ยงและทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงขณะปฏิบัติการสอนซึ่ง
มีบทบาทสําคัญมากที่ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติเฉพาะของความเป็นครูพี่เลี้ยงคือ ต้องมีความรู้และ
ปฏิบัติกระบวนการเป็นครูพี่เลี้ยงรวมทั้งสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนา
นักเรียนยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของการสร้างครูอย่างมีคุณภาพ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์.2558 :
144 ) ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย (Research-based learning) เป็นกระบวนการ
สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง ที่ เกิ ด จากการศึ ก ษา ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล เพื่ อ การเรี ย นรู้ สู่ ก ารวิ เคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลเป็นองค์ความรู้ และสามารถสื่อสารองค์ความรู้นั้นให้สาธารณชนเข้าใจในหลากหลาย
ช่องทางทั้งงานเขียน งานนําเสนอ และนิทรรศการ ผ่านการทําโครงงานและกระบวนการวิจัย ผู้เรียน
ฝึกทักษะการคิดเชิงระบบซึ่งประกอบด้วยการคิดเชิงเหตุผล การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
ในการปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based learning: PBL) ที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันให้มีลักษณะเป็นการเรียนรู้บนฐานวิจัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจุดเริ่มต้นนี้มาจากแนวคิดที่
เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนก้าวสู่วัฒนธรรมของการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เกิดความ
ตระหนักในการนํากระบวนการวิจัยที่ถูกต้องที่เรียกว่าโครงงานฐานวิจัย (Research-based Project:
RBP) ไปใช้แก้ปัญหา ศึกษา และค้นคว้าข้อมูล เพื่อการเรียนรู้สู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเป็น
องค์ความรู้ต่อไป (วิจารณ ์พานิช, 2554; ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) โดยกระบวนการของ RBP เริ่ม
จากความสงสัย วางแผนและเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์์ความรูใหม่่ของตนเอง
โดยเอาทฤษฎีบทพื้นฐานมาร่วมอธิบาย จนเกิดความเข้าใจความสัมพันธ์์แบบเหตุไปหาผล และสิ่งที่
เกิดขึ้นนอกเหนือจากความรู้ก็คือทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (สุธีระ ประเสริฐสรรพ์, 2555: 13)
ถึงแม้ว่าจะมีการส่งเสริมการวิจัยกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและโครงงานฐานวิจัย ในปีงบประมาณ 2560 โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ แต่ความเข้าใจเรื่องการนําโครงงานฐานวิจัยไปใช้ในบริบทของครูในโรงเรียนในจังหวัด
บุรีรัมย์ ยังเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่่ในการนํารูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานฐานวิจัยไปพัฒนาพัฒนาครู
ในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งบทบาทของครูในเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมใหผู้เรียนใช้กระบวนการ “โครงงาน
ฐานวิจัย” ที่ มีการเชื่อ มโยงการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติ ในท้องถิ่นยังไม่ชัด เจนเป็ น
รูปธรรมมากนัก ดังนั้นการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการใช้การวิจัยเป็น
ฐาน จะเป็นจุดเน้นสําคัญ ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ใช้เป็นแนวทางในการวิจัย
กระบวนการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของครูในท้องถิ่นต่อไป ซึ่งองค์
ความรู้จากการศึกษากระบวนการพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและ
จิตปัญญาศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะเป็นข้อมูลที่สําคัญต่อการพัฒนา
ครูของคณะครุศาสตร์ เพื่อการพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพ และผล
การศึก ษาวิจัยเรื่อ งกระบวนการพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และ
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จิตตปัญญาศึกษา จะสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือสําหรับพัฒนาครูในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ต่อไป

คําถามในการวิจัย
1. กระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง เป็นอย่างไร
2. ผลการประเมิ น กระบวนการพั ฒ นาครู ใ นเครื อ ข่ า ยฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง เป็น
อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. ศึกษากระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
2. ประเมินและติดตามผลการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. การศึกษากระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
2. การศึกษาผลการประเมินกระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์ โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นครูในเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 จํานวน 40 คน

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบแผนวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methodology) มีการดําเนินการวิจัย
เป็น 5 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดโครงงานฐานวิจัย (Researchbased learning) จิตตปั ญ ญาศึกษา (Contemplative education) และระบบพี่ เลี้ ยง (Coaching
and Mentoring) เพื่ อสร้างความเข้าใจในโครงการวิจัยพัฒ นาครูให้ กับทีมนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
จากนั้นศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทบทวนเอกสารหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
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แนวคิดแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา 2) วิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขที่
ก่ อ ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด แนวคิ ด โครงงานฐานวิ จั ย ระบบพี่ เลี้ ย ง และจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา
วิเคราะห์ปัจจัย ทบทวนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง
และจิตตปัญ ญาศึกษา แล้ววิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ได้จากอาจารย์ผู้ร่วมวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง สังเคราะห์ เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญและครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์
แล้วดําเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ระยะที่ 2 ยกร่างกระบวนการจัดกิจกรรมบูรณาการ และสร้างแบบประเมินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมวิพากษ์ ออกแบบประเมิน และแบบทดสอบเพื่อใช้ประเมินผลการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่
เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมบูรณา
การ กิจกรรมและกระบวนการจัดกิจกรรมที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และ
จิตตปัญญาศึกษา แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ และแบบประเมินคุณภาพของกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
ระยะที่ 3 จัดกิจกรรมทดลองใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการแนวคิด
โครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา และประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู้
ระยะที่ 4 การปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดจิตตปัญ ญา
ศึ ก ษา ระบบพี่ เลี้ ยงและการจัด การเรีย นรู้โดยใช้ วิจั ยเป็ น ฐาน มาปรับ ปรุงตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ และครูพี่เลี้ยง
ระยะที่ 5 นํากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตต
ปั ญ ญาศึ ก ษา และระบบพี่ เลี้ ย ง ไปใช้ จ ริ งกั บ โรงเรี ย นและครู ในเครื อ ข่ า ย จํ า นวน 40 คน เพื่ อ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้วิจัยใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ประชุมเตรียมความพร้อ มและสร้างความเข้าใจต่ อวัตถุประสงค์ ของโครงการ กํ าหนด
บทบาทหน้าที่ของทีมวิจัยและแผนการดําเนินโครงการภาพรวม
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและวางแผนการวิจัย เพื่อสร้างเครื่องมือวิจัย
3.การจัดประชุมชี้แจงโครงการและทําความเข้าใจกับนักศึกษาในโครงการ
4. สร้างเครื่องมือ ทดลองใช้ และปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือวิจัย
5. จัดอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตตปัญญา
ศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
6. จั ด อบรมเทคนิ ค การจั ด กิ จ กรรมและทดลองใช้ รูป แบบการจัด การเรี ยนรู้ ที่ บู รณาการ
แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
7. ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย
จิตตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
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8. วิเคราะห์ ข้อมู ล แปรผลข้อ มู ล ประเมิน ผลและสรุปผลการดําเนิน การวิจัย และจัด ทํ า
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
9. จั ด เวที วิ ช าการเพื่ อ นํ าเสนอผลงานวิ จั ย และถอดบทเรี ย นร่ ว มกั น และจั ด ทํ าสื่ อ เพื่ อ
เผยแพร่สู่สาธารณะ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมยกระดับการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย
จิตตปั ญ ญาศึกษา และระบบพี่ เลี้ยง การวิเคราะห์ ข้อมูล ในการวิจัยใช้การสังเคราะห์ แนวคิด จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
วิชาชีพ ครู โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์ และ การสนทนากลุ่มเพื่ อนําผลไปวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
(Content analysis) และการสั ง เคราะห์ จ ากแบบประเมิ น แผนการจั ด การเรี ย นรู้ และแบบ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการจัดกิจกรรมยกระดับการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตตปัญญาศึกษา
และระบบพี่เลี้ยง เป็นการนําข้อมูลจากการศึกษามาพัฒนาเป็นแนวทางในการประเมินแผน ศึกษาผล
การจัดการเรียนรู้ ออกแบบเครื่องมือวิจัยและเกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้วิธีการการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย
ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา ของครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
2. ได้เทคนิคการออกแบบ ระบบการนิเทศติดตาม จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงาน
ฐานวิจัย จิตตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ได้กระบวนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อย่างเป็นระบบ
4. ได้แนวทางในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
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นิยามคําศัพท์เฉพาะ
กระบวนการพัฒนาครู หมายถึง ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือเพื่อพัฒนาครูในเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โครงงานฐานวิ จั ย หมายถึ ง กระบวนการสร้ างความรู้ด้ วยตนเอง ที่ เกิ ด จากการศึ ก ษา
ค้นคว้าข้อมูล เพื่อการเรียนรู้สู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเป็นองค์ความรู้ ผ่านการทําโครงงานและ
กระบวนการวิจัย ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ระบบพี่เลี้ยง หมายถึง การแนะนํา การนิเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญหรือครูพี่เลี้ยงขณะนักศึกษา
ปฏิบัติการสอน ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง แนวคิดและแนวปฏิบัติ ที่เน้นและให้ความสําคัญเกี่ยวกับการ
พัฒนาความตระหนักรู้ ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาร่วมกันของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แนวทางการนําผลวิจัยไปใช้
แนวทางการนําผลการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมยกระดับการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด
โครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา ไปใช้เพื่อ
1. เป็นข้อมูลและแนวทางให้ครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ นําไปใช้เพื่อการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนสอนได้ดียิ่งขึ้น
2. เป็ นการฝึ กให้ ครูในเครือข่ายฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ครู มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ บุ รีรัมย์
มีเทคนิค การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้และมีความสมรรถนะการสอนที่ดี
3. เป็นการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4. เป็ นแนวทางในการพั ฒ นาระบบการผลิตและพั ฒ นาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏบุรีรัมย์

