บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผลวิจัย
การศึก ษาวิจัย เรื่อ งกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและ
การวิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผลสรุปในหัวข้อต่าง ๆ คือ
ความสํ า คั ญ ของการวิ จั ย วั ต ถุ ประสงค์ ใ นการวิ จั ย คํ าถามการวิ จั ย วิ ธี ก ารดํ าเนิ น การวิ จั ย สรุ ป
ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้

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
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. ศึกษากระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
2. ประเมินผลการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. การศึกษากระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
2. การศึกษาผลการประเมินกระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมั ย์ โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นครูในเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3 จํานวน 40 คน

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง วิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development) โดยใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง
และจิตตปัญญาศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการวิจัยให้กับทีมนักวิจัยในมหาวิทยาลัย และ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทบทวนเอกสารหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด
แนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา แล้ววิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อ นไขที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด แนวคิ ด โครงงานฐานวิ จั ย ระบบพี่ เ ลี้ ย ง และจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา
วิเคราะห์ปัจจัย ทบทวนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง
และจิตตปัญญาศึกษา แล้ววิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการดําเนินงานที่ได้จากอาจารย์ผู้ร่วมวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ได้จากการศึกษาเอกสาร เป็นขั้นตอนที่ได้จากสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม โดยผู้เ ชี่ยวชาญและครูพี่เลี้ ยงที่มีประสบการณ์ แล้ว
ดําเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ระยะที่ 2 ยกร่างกระบวนการจัดกิจกรรมบูรณาการ และสร้างแบบประเมินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมวิพากษ์ ออกแบบประเมิน และแบบทดสอบเพื่อใช้ประเมินผลการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่
เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมบูรณาการ จากการสังเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ และครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญด้านการสอนแบบบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
และดําเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
2. รูปแบบกิจกรรมและกระบวนการจัดกิจกรรมบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย
ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา ผ่านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูในเครือข่ายฯ ที่
ร่วมโครงการ
3. แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้จากการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
การสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ
4.สร้ างแบบประเมินคุ ณภาพการของกิจกรรมการจั ดการเรีย นรู้แ บบบูร ณาการ
แนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
ระยะที่ 3 จัดกิจกรรมทดลองใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการแนวคิด
โครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา และประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู้
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ระยะที่ 4 การปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา
ศึ กษา ระบบพี่เลี้ ยงและการจั ดการเรียนรู้ โดยใช้ วิ จั ยเป็ นฐาน มาปรั บปรุงตามข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ และครูพี่เลี้ยง
ระยะที่ 5 นํากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตต
ปั ญ ญาศึ ก ษา และระบบพี่ เ ลี้ ย ง ไปใช้ จ ริ ง กั บ โรงเรี ย นและครู ใ นเครื อ ข่ า ย จํ า นวน 40 คน เพื่ อ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้ าใจต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ
กําหนดบทบาทหน้าที่ของทีมวิจัยและแผนการดําเนินโครงการภาพรวม
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและวางแผนการวิจัย เพื่อสร้างเครื่องมือวิจัย
3.การจัดประชุมชี้แจงโครงการและทําความเข้าใจกับนักศึกษาในโครงการ
4. สร้างเครื่องมือ ทดลองใช้ และปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือวิจัย
5. จัดอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย
จิตตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
6. จัดอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมและทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
7. ประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงาน
ฐานวิจัย จิตตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
8. วิเคราะห์ข้อมูล แปรผลข้อมูล ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการวิจัย และ
จัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
9. จัดเวทีวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย และถอดบทเรียนร่วมกันและจัดทําสื่อ
เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมยกระดับการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดโครงงาน
ฐานวิจัย จิตตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยใช้การสังเคราะห์แนวคิด
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์และ การสนทนากลุ่มเพื่อนําผลไปวิเคราะห์เชิ ง
เนื้อหา (Content analysis) และการสังเคราะห์จากแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้
การพัฒนาแบบประเมิ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ และแบบประเมินผลการจั ดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการจัดกิ จกรรมยกระดับการเรียนรู้ บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตต
ปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง เป็นการนําข้อมูลจากการศึกษาในระยะที่ 1 มาพัฒนาเป็นแนวทางใน
การประเมินแผน ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ ออกแบบเครื่องมือวิจัยและเกณฑ์การประเมินด้านต่างๆ
การวิเคราะห์ ข้อ มู ล ในการวิ จัยใช้ส ถิติ ในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ศึกษากระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญา
ศึกษา
ขั้นที่ 1 การประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ
กําหนดบทบาทหน้าที่ของทีมวิจัย และแผนการดําเนินงานวิจัย โดยมีนักวิจัยในโครงการเข้าร่วมดังนี้
1. อาจารย์ ดร.เทพพร โลมารักษ์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. อาจารย์บัญชา นวนสาย สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์
3. นายวีระพงษ์ เทียมวงษ์ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
4. นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
5. นางนุสรา ม่วงชาติ ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3
ผลจากจากการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้สะท้อนปัญหาด้าน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ และพบปัญหาว่าครูสอนไม่ตรงกับวิชาเอก และสอนหลายวิชา หลายระดับชั้น ไม่สามารถ
บูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและโรงเรียน การสอนไม่สามารถพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดเชื่อมโยง การคิดสร้างสรรค์ และการให้เหตุผล ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ได้
2. ในการประชุมผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้เสนอแนะให้บุคลากรของสํานักงานเข้า
ร่วมดําเนินการวิจัย เพื่อร่วมพัฒนา ออกแบบ และติดตามประเมินผลการวิจัยในครั้งนี้ด้วย โดยเสนอ
ชื่อผู้ร่วมวิจัย คือ นางนุสรา ม่วงชาติ นายอดิศักดิ์ สวนสวรรค์ และนายธีระ คนชุม ผู้อํานวยการ
โรงเรียนอนุบาลนางรอง ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้สว่ นเสียในการพัฒนาครู และเป็นผู้บังคับบัญชาของครู กลุ่ม
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้
3. นักวิจัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เพื่อร่วมพัฒนาครูโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันพี่เลี้ยง
ขั้นที่ 2 การสังเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากกิจกรรมการ
สนทนากลุ่มร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แนวทางการสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินการ
พัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยบูรณาการแนวคิด
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โครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา ผลจากการสังเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ควรใช้กิจกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน และ
สอดแทรกเนื้อหา วัตถุประสงค์ คุณลักษณะ และสมรรถนะ ที่ควรเกิดกับผู้เรียน
ขั้นที่ 3 การประชุมชี้แจงโครงการ และทําความเข้าใจกับพื้นที่และผู้ประสานงาน
นักวิจัยร่วมในพื้นที่ของโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ศึกษานิเทศก์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรองและ
ตัวแทนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จากการศึกษาคณะผู้วิจัย ได้สังเคราะห์แนวคิดจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม
จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต
3 ได้สรุปแนวทางและกระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา นักวิจัยและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้วางแผนการดําเนินงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และกําหนดปฏิทินการดําเนิน
กิจกรรมกระบวนการพัฒนาครูที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา
ร่วมกัน
ขั้นที่ 4 สร้างเครื่องมือ และปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
การสร้างและหาคุ ณภาพของเครื่ องมือ วิจัยโดยศึ กษาแนวคิ ดจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จากการสังเคราะห์แนวคิดจากการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมี
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางรองและตัวแทนคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิดของโครงงานฐานวิจัยบนฐานทรัพยากรของ
โรงเรียนและชุมชนมาเป็นตัวกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานบนพื้นฐานของวิจัยที่
เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นและชุมชน ผลการประชุมสนทนากลุ่มเพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมิน
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด และแนวทางการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักการและ
แนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
ขั้นที่ 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ แนวคิดโครงงาน
ฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา
นําเครื่องมือวิจัยและกิจกรรมที่สร้างขึ้นฝึกใช้อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา วันที่ 3-4 มีนาคม
2561 ณ โรงเรียนอนุบาลนางรอง ให้ แก่ ครูก ลุ่มเป้ าหมายในกลุ่มสาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา จํานวน 40 คน โดยมีสาระสําคัญของการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการฐาน
การเรียนรู้แนวคิด จิตปัญญา และระบบพี่เลี้ยง คือ
1. สร้างความเข้าใขเกี่ยวกับแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับอบรมเชิงปฏิบัติการฐานการเรียนรู้แนวคิด
จิตปัญญา และระบบพี่เลี้ยง
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2. สร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงการ
ปฏิ บั ติ ก ารแบบ Active learning ร่ ว มสะท้ อ นผลการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ระหว่ า งครู นั ก วิ จั ย และ
ศึกษานิเทศก์
3. สํ า รวจ วิ เ คราะห์ บริ บท ทรั พ ยากร ทุ น เพื่ อ ออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ฐ าน
ทรัพยากรและชุมชน เพื่อสร้าง Mind Map อธิบายและนําเสนอแนวทางการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่บูร ณาการแนวคิดโครงงานฐานวิ จัย ระบบพี่เลี้ยงและจิตปั ญญาศึกษา RCC และร่วมกั น
ตรวจสอบแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้
4. นําเสนอ แนวคิด และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย
ระบบพี่เลี้ยงและจิตปัญญาศึกษา RCC
5. ครูร่วมสะท้อนแนวคิด แผนการจัดการเรียนรู้ ผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เกิดกับ ผู้เรียน
และครู
6. สรุป และตอบข้อซักถาม ประเมินผลหลังการอบรมฯ นัดหมายครูเพื่อนิเทศก์ติดตาม
ประเมินผลการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และนํารูปแบบไปใช้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะการสอนของครูในเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย ระบบพี่
เลี้ยง และจิตตปัญญาศึกษา
ผลการประเมินกระบวนการพัฒนาครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง โดยการประเมิน
ตนเอง พบว่า
1. ด้านการกําหนดจุดประสงค์ ครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ บุ รี รั ม ย์ มี ส มรรถนะด้ า นการกํ า หนดจุ ด ประสงค์ อ ยู่ ใ นระดั บ มากทั้ ง 2 ข้ อ คื อ มี ก ารกํ า หนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ ยง
ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตร คือ มีค่าเฉลี่ยรายข้ออยู่ใน
ระดับ 4.13 และครูมีการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยรายข้ออยู่
ในระดับ 4.07
2. ด้ า นการออกแบบการเรี ย นการสอน ครู ใ นเครื อ ข่ า ยฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีสมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด คือ
มีการใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง คือมีค่าเฉลี่ยรายข้ออยู่ในระดับ 4.55 ส่วนสมรรถนะด้านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการสรุปความรู้จากการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรายข้อในระดับ 3.65 และ 3.95
ตามลําดับ
3. ด้านการวัดและประเมิน ครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มีสมรรถนะด้านการวัดและประเมินอยู่ในระดับมากมากที่สุด 2 ด้าน คือ ด้านเปิดโอกาสให้
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ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้จากการเรียนรู้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรายข้อในระดับ 4.70 และ 4.77
ตามลําดับ ส่วนด้านกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนแบบใดแบบหนึ่งในลักษณะ Active Learning
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้านการใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนผ่านการ สะท้อนคิด (Reflection) ด้านการ
จัด กิจกรรมที่ส่ งเสริมคุ ณธรรม จริ ยธรรมและคุ ณลักษณะอั นพึงประสงค์ และด้ านการใช้คําถาม
กระตุ้นการคิดของผู้เรียน มีสมรรถนะด้านการวัดและประเมิน อยู่ในระดับมากทุกข้อ
4. ด้านการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ ครูในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีสมรรถนะด้านการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการ
ใช้สื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้
การสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน ด้านการใช้สื่อ/สนับสนุน
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน การใช้สื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
ที่สร้างเสริมความรู้ด้วยตนเองและด้านการใช้สื่อ/สนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผล
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนที่ 4.30 3.77 3.70 3.63 และ 3.60 ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
ลักษณะของกระบวนการพัฒนาครู โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และ
ระบบพี่เลี้ยง ผู้วิจัยนําเสนอการอภิปรายตามรายละเอียด ดังนี้
1. ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน
จากการจัดทําโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยโครงงานฐานวิจัยที่บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา และระบบพี่เลี้ยง เริ่มต้นครูไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โครงงานฐานวิจัยและบูรณาการ
แนวคิดจิตปัญญา เมื่อได้ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งปรึกษาครูด้วยกัน หรือครูผู้ที่มีรู้ในการจัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงานฐานวิจัย ว่ามีกระบวนการจัดการเรียนรู้และจุดประสงค์เพื่ออะไรจนเกิดความคิดที่จะ
จัดการจัดการเรียนการสอนโครงงานฐานวิจัย ที่สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนและในท้องถิ่นมาก
ที่สุด ทําให้ครูต้องจัดการวางแผนการทํางาน โดยศึกษาปัญหา และสอบถามความต้องการในการ
เรียนรู้ของนักเรียน ครูจึงได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยอิงบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่นของ ครู
จึงต้องมีการเตรียมการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุด โดยสรุปผลที่เกิดขึ้นกับครูที่
สอนแบบบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง ส่งผลให้ครูมีทักษะ
ในการวางแผนทํางานและแสวงหาความรู้อยู่เสมอ เพราะครูคือโค้ชสําหรับนักเรียน ต้องให้คําแนะนํา
กับนักเรียน และค่อยกระตุ้นความคิดของนักเรียนตลอดเวลา จึงทําให้มีอดทนและพยายามในการ
ทํางาน มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นรู้และเข้าใจความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนมากยิ่งขึ้น

96

2. บทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2.1 บทบาทหน้าที่ของครู ที่สอนโดยการบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา
และระบบพี่เลี้ยง
1. เตรียมคําถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน
2. แนะแนวทางในการทํากิจกรรมหรือศึกษาหาความรู้
3. เน้นการทํากิจกรรมเพื่อนําไปสู่ความรู้ความเข้าใจ
4. สรุปเนื้อหาความรู้และอธิบายเพิ่มเติม
2.2 บทบาทหน้าที่ของนักเรียนที่เรียนรู้ดว้ ยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแนวคิดโครงงาน
ฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
1. ร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจ
2. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้หรือข้อมูลด้วยตนเองอยู่เสมอ
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงตามเวลาที่กําหนด
2. การบูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยงกับกิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ทําให้ครูผู้สอนสามารถบูรณาการเทคนิคการสอนและกิจกรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายตามกระบวนการที่ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบ
พี่เลี้ยง
3. การเปลี่ยนแปลงของครูจากการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดโครงงาน
ฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง
3.1 พฤติกรรมการปฏิบตั ิตนของครู 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

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อ งกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา
และระบบพี่เลี้ยง ฐานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชัฏภบุรีรัมย์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 สถานศึกษาและครูผู้สอนควรนําแนวทางกระบวนการพัฒนาโดยใช้แ นวคิ ด
โครงงานฐานวิจัย จิตปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยง เพื่อการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ระหว่างสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนสอนได้ดียิ่งขึ้น
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1.2 ครูสามารถแนะนําขยายผลไปยังครูประจําการ โดยร่วมกันออกแบบกิจกรรมฝึก
ทักษะและเทคนิค การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดโครงงานฐานวิจัย จิต
ปัญญาศึกษา และระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 สถานศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรในสถานศึกษา
ได้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 จากผลการศึกษาที่ผ่านมา ทําให้เห็นปัญหาในการพัฒนาสมรรถนะของครูด้าน
การกําหนดวัตถุประสงค์จากมาตรฐานและตัวชี้วัด และด้านการวัดและประเมินผล ดังนั้นคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงควรดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2.2 จากผลการศึกษาควรมีการวิจัยขยายผลและนําแนวทางและกระบวนการพัฒนา
ครูโดยใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน ไปใช้พัฒนาผู้เรียน และใช้
ผลการวิจัยกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน ใน
บริบทของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์

