คำนำ
การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการที่จะเป็นผู้นาในการเกื้อหนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน : CCR สู่การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา โดยการระดมกาลังจากภาคีเครือข่ายองค์กรและกระบวนการที่มีประสบการณ์ใน
การอบรมพัฒนาบุคลากรตามแนวทางที่สอดคล้องกับมโนทัศน์ของจิตตปัญญาศึกษาได้มาเข้าร่วมยกระดับพัฒนา
องค์ความรู้ และพัฒนาให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านทักษะ ความรู้ความเข้าใจ และจิตสานึกใน
การเป็นวิทยากร หรือผู้นากระบวนการเรียนรู้ เพือ่ มุ่งเน้นให้เกิดครูรุ่นใหม่ ที่สามารถเผยแพร่กระบวนการจิตต
ปัญญาศึกษาให้ประจักษ์แก่สังคมไทยต่อไป
ทางคณะวิทยากร คณะครุศาสตร์ จึงได้มีการจัดให้มีการอบรมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญา
ศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน : CCR สู่การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู และครูพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษา ซึ่งเป็นวิธีการข้อมูล หรือความรู้ที่ไม่สามารถหาได้จากภายในห้องเรียน และยังเป็นการนาความรู้ที่ได้
จากการศึกษาและปฏิบัติจริงซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการเรียน การสอนในสถานศึกษาได้ ซึ่งล้วนแต่เกิด
ประโยชน์ทั้งสิ้น คณะจัดทาขอขอบคุณนักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้

คณะผู้จัดทำ
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บทที่ 1
ประวัติควำมเป็นมำ
1. ชื่อโครงกำรวิจัย
การบูรณาการแนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน : CCR สู่การปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษาวิชาชีพครู และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา (กิจกรรมที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2560)
2. ชื่อผู้เสนอโครงกำรวิจัย
2.1 นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
2.2 นายเลเกีย เขียวดี
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
2.3 นายศรวัส ศิริ
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
2.4 นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2.5 นางสาวธิดารัตน์ พรหมมา
อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังกัดหน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3. งบประมำณทั้งโครงกำร 125,000 บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ
แนวคิด CCR สู่ครูพี่เลี้ยง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2560
กลุ่มเป้ำหมำย
- ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
จานวน 50 คน

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมที่ 2 : การติดตามผลการใช้แนวคิด พฤศจิกายน 2560
CCR ในระดับชั้นเรียน
-กุมภาพันธ์ 2561

รำยกำรใช้จ่ำย

รวมเป็น
เงิน
11,000
บาท

- ค่าเอกสารประกอบ
การอบรม 2,000
บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
1,300 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
55 คน คนละ 80
บาท รวมเป็นเงิน
4,400 บาท
- ค่าอาหารว่าง 55 คน
จานวน 2 มื้อๆ ละ
30 บาท รวมเป็นเงิน
3,300 บาท
- ค่าเอกสารในการเก็บ 5,000 บาท
ข้อมูล 5,000 บาท
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กลุ่มเป้ำหมำย
- นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2560 จานวน 50 คน
- ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560
จานวน 50 คน
กิจกรรมที่ 3 : การถ่ายทอดแนวคิด CCR สู่
นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 2 (บริบท:
ประยุกต์กับวิชาที่นักศึกษาเรียน)
กลุ่มเป้ำหมำย
- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
กิจกรรมที่ 4 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
นาแนวคิด CCR ลงสู่บริบทการจัดการเรียน
การสอนสาหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
รุ่นที่ 2 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และการสะท้อนผลการดาเนินงานของ
นักศึกษารุ่นที่ 1
กลุ่มเป้ำหมำย
- กลุ่มเป้ำหมำยรุ่นที่ 2 (120 คน)
3 โปรแกรมวิชำนำร่อง
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
โปรแกรมวิชำคณิตศำสตร์ จานวน 10 คน
โปรแกรมวิชำสังคมศึกษำ จานวน 20 คน
โปรแกรมวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป จานวน
20 คน
และขยายแนวคิดสู่นักศึกษาโปรแกรมวิชา
อื่นๆ 7 โปรแกรมวิชา โปรแกรมวิชาละ 10
คน รวมทั้งสิ้น 70 คน
- กลุ่มเป้ำหมำยรุ่นที่ 1 (10 คน)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2560 จานวน 10 คน
กิจกรรมที่ 5 : การประกวดผลงานวิจัย
การบูรณาการแนวคิด CCR ในการจัดการ
เรียนการสอน

พฤศจิกายน 2560
-กุมภาพันธ์ 2561

-

-

(ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ระดับมหาวิทยาลัย)

มีนาคม 2561
(สัปดาห์ที่ 2)

- ค่าเอกสารประกอบ
การอบรม 4,000
บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
2,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
130 คน คนละ 50
บาท รวมเป็นเงิน
6,500 บาท

12,500
บาท

มีนาคม 2561

- รางวัลผลงานวิจัย
6,000 บาท
ยอดเยี่ยม จานวน 1
รางวัลๆ 2,000 บาท
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- รางวัลผลงานวิจัยดี
เยี่ยม จานวน 1
รางวัลๆ ละ 1,500
บาท
- รางวัลผลงานวิจัย
ดีเด่น จานวน 1
รางวัล ๆ ละ 1,000
บาท
- รางวัลผลงานวิจัย
ระดับดี จานวน 3
รางวัล ๆ ละ 500
บาท
กิจกรรมที่ 6
ต้นเดือนพฤษภาคม - ค่าตอบแทนวิทยากร
: การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การถ่ายทอด
2561
จานวน 6 ชั่วโมง ๆ
แนวคิดและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ
ละ 600 บาท รวม
ดาเนินงาน CCR ร่วมกับคณาจารย์
เป็นเงิน 3,600 บาท
คณะครุศาสตร์
- ค่าเดินทางวิทยากร
3,000 บาท
กลุ่มเป้ำหมำย
- ค่าที่พักวิทยากร
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จานวน 55 คน
จานวน 1 คืน 1,500
บาท
- ค่าเอกสารประกอบ
กิจกรรม 2,200 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
2,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 2 มื้อ ๆ ละ
80 บาท จานวน 55
คนละ รวมเป็นเงิน
8,800 บาท
- ค่าอาหารว่างจานวน
4 มื้อๆ ละ 30 บาท
จานวน 55 คน รวม
เป็นเงิน 6,600 บาท
กิจกรรมที่ 7 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พฤษภาคม 2561 - ค่าตอบแทนวิทยากร
แนวคิด CCR สู่ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึก
จานวน 6 ชั่วโมง ๆ
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
ละ 600 บาท รวม
เป็นเงิน 3,600 บาท
กลุ่มเป้ำหมำย

27,700
บาท

50,800
บาท
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ครูพี่เลี้ยงนักศึกษากลุ่มเป้าหมายจานวน
120 คน

- ค่าเดินทางวิทยากร
3,000 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร
จานวน 1 คืน 1,500
บาท
- ค่าเอกสารประกอบ
กิจกรรม 4,800 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
4,300 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
จานวน 2 มื้อ ๆ ละ
80 บาท จานวน 120
คน รวมเป็นเงิน
19,200 บาท
- ค่าอาหารว่างจานวน
4 มื้อๆ ละ 30 บาท
จานวน 120 คน รวม
เป็นเงิน 14,400
บาท
กิจกรรมที่ 8 : การติดตามผลการใช้แนวคิด พฤษภาคม 2561 – - ค่าเอกสารในการเก็บ 12,000
CCR ในระดับชั้นเรียน รุ่นที่ 2
กันยายน 2561
ข้อมูล 12,000 บาท บาท
- นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2561 จานวน 120 คน (ภาคเรียนที่ 1
- ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2561
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนระดับ
จานวน 120 คน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน)
กิจกรรมที่ 9 : การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ธันวาคม 2561
(เวทีวิชาการ)
4. ระยะเวลำดำเนินกำร 15 เดือน (พฤศจิกายน 2560 – ธันวาคม 2561)
5. ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำ
พันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏคือผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ดาเนินการวิจัยและ
บริการวิชาการด้านการผลิตและพัฒนาครูมาอย่างต่อเนื่อง ผลการดาเนินการวิจัยของโครงการหลายโครงการ ส่งผล
ให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนส่วนหนึ่งได้รับการพัฒนาด้วยการปฏิบัติจริงในกระบวนการขับเคลื่อนของการวิจัย ซึ่ง
การพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องกับการปฏิ รูปการศึกษา การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาเพื่อการ
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เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีนวัตกรรมคือการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL) การเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย (RBL) การ
เปลี่ยนบทบาทครูผู้สอน (Teacher) มาเป็นผู้อานวยการ (Facilitator) เป็นโค้ช (Coacher)
ส่วนการพัฒนาการผลิตครูยังมีน้อยเมื่อเทียบกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการทาวิจัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏในลักษณะวิจัยในชั้นเรียนบ้าง ซึ่งถ้าละเลยการพัฒนากระบวนการผลิตครูคาดว่าจะมีช่องว่าง
ระหว่างครูประจาการและบัณฑิตครูในอนาคตตลอดจนอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครู หรือครูของครู
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏตระหนักถึงปัญหาและเห็นความสาคัญของเรื่องนี้จึงได้ทาบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นระหว่างสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เพื่อดาเนินงานสนับสนุน
การพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนา วัตถุประสงค์หนึ่งตามบันทึกข้อตกลงนี้คือการสร้างงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่นเชิงประเด็น อาทิ ปฏิรูปการศึกษาเพื่อท้องถิ่น วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น นาไปสู่การสร้าง
อาชีพในท้องถิ่น ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมีมติเห็นชอบให้สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์/วิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดทาโครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิต
และพัฒนาครูโดยใช้โครงงานฐานวิจัยโดยใช้แนวคิดจาก ผลของโครงการวิจัย Teacher Coaching และ
โครงการวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นฐาน แล้วนามาเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตและพัฒนาครูของคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีแนวคิดหลักที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ระยะที่ 1 การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนา
ครู ดาเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครู อาจารย์นิเทศก์ และ
นักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดและกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา แนวคิดและกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน (RBL) จากงานวิจัยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา แนวคิดการโค้ชจากงานวิจัย Teacher Coaching
ระยะที่ 2 พัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูในคณะครุศาสตร์ /คณะศึกษาศาสตร์ /
วิทยาลัยการฝึกหัดครู ถอดองค์ความรู้และ KM เพื่อให้ได้ชุดความรู้ที่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการผลิตและพัฒนา
ครูด าเนิ นการโดยพัฒนาครู พี่ เ ลี้ยงของนัก ศึกษาครูกลุ่ มเป้าหมาย และให้นั กศึก ษาครูก ลุ่มเป้า หมายที่ เข้า ร่ว ม
โครงการในระยะที่ 1 นาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงในโรงเรียนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และสร้างชุมชน
วิชาชีพแห่ง การเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) โดยอาจารย์ผู้สอนนัก ศึกษาครูและอาจารย์
นิเ ทศก์ ท าวิ จั ย เพื่ อ พัฒ นาการเรี ย นการสอน และพั ฒ นาบั ณฑิ ต ครู พ ร้อ มทั้ ง เป็ น “โค้ ช ” ให้ กั บ นั กศึ ก ษาที่ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฝึกใช้นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนามากับนักเรียนของ
ตนเอง โดยมีครูพี่เลี้ยงเป็น “โค้ช” ที่โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โดยระหว่า งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะมีการถอดองค์ความรู้และ KM เพื่อให้ไ ด้ ชุดความรู้ ที่
สามารถนาไปใช้ในกระบวนการผลิตและพัฒนาครูในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งนาชุดความรู้ไปใช้
ในสถานการณ์จริงในโรงเรียนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาหรับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร
อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนาเสนอชุดความรู้แก่เขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ขณะเดียวกันดาเนินการวิจัยและพัฒนาครูของครู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และครูพี่เลี้ยงของ
นักศึกษาชุดต่อไปเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในคณะครุศาสตร์
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ในส่ ว นของคณะครุ ศาสตร์ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ ก าแพงเพชร ได้ เข้ า ร่ วมโครงการดัง กล่ า วเริ่ ม ต้ น
ในปีการศึกษา 2559 ปีที่ 1 (ระยะที่ 1) ของการดาเนินงาน ซึ่งนาร่องด้วยการส่งตัวแทนคณาจารย์
จาก
3 โปรแกรมวิชาหลักคือ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
จานวน 5 คน เพื่อเป็นนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมการใช้แนวคิด และกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา แนวคิดและกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL) และแนวคิดการโค้ชจากงานวิจัย Teacher Coaching โดยทั้ง 3 แนวคิด
ดังกล่าวจะถูกเรียกสั้นๆ ว่า CCR จากนั้นนักวิจัยทาการถอดองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในรายวิชาด้านการสอนสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาจะ
เข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปีการศึกษา 2560 โดยการดาเนินงานในรูปแบบดังกล่าว มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือทั้ง 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ทั้งนี้ผู้ประสานงานหลักคือมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย (สกว.)
ในปีการศึกษา 2560-2561 นี้ เป็นการดาเนินงานในปีที่ 2 (ระยะที่ 2) ซึ่ง ผู้ทีมผู้วิจัยได้วางแผนการ
ดาเนินการต่อยอดการขยายผลจากระยะที่ 1 ไว้ 3 ส่วนคือ
1) การดาเนินงานสาหรับกลุ่มเป้าหมายรุ่นที่ 1 (นักศึกษา รหัส 56)
- การติดตามผลการนาแนวคิด CCR ไปใช้ในบริบทการจัดการเรียนการสอน
- การอบรมขยายแนวคิด CCR สู่ครูพี่เลี้ยง
- การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ดาเนินการด้วยแนวคิด CCR
2) การดาเนินงานสาหรับกลุ่มเป้าหมายรุ่นที่ 2 (นักศึกษา รหัส 57)
- การรับทราบแนวคิด CCR ในบริบทของการเรียนในรายวิชา ประจาภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2560
(3 โปรแกรมวิชานาร่อง ได้แก่ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการในใช้แนวคิด CCR ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในปีการศึกษา 2561 (นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 10 โปรแกรมวิชา)
- การอบรมขยายแนวคิด CCR สู่ครูพี่เลี้ยง
3) การขยายผลและถ่ายทอดแนวคิด CCR
- การนาเสนอผลงานวิจัย CCR เวทีประชุมวิชาการ
- การอบรมขยายผลแนวคิด CCR สู่คณาจารย์คณะครุศาสตร์
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสังเคราะห์กระบวนจัดกิจกรรมยกระดับ “การเรียนรู้” บูรณาการโครงงานฐานวิจัย (RBLPBL) Coaching บนฐานจิตตปัญญาศึกษา ให้นักศึกษาครู
2. เพื่ อ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด การประเมิ น ผล “การเรี ย นรู้ ” บู ร ณาการโครงงานฐานวิ จั ย (RBL-PBL)
Coaching บนฐานจิตตปัญญาศึกษา แบบเสริมพลังการเรียนรู้ของนักศึกษาครู
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3. เพื่อขยายผลกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิด CCR ในบริบทวิชาต่างๆ

7. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

8. วิธีดำเนินกำรวิจัย (Research Methodology)
1. แนวทำงกำรวิจัย
แนวทางการวิจัยใช้แนวทางการสร้างระบบและกระบวนการในการผลิตและพัฒนาครู ด้วยการบ่ม
เพาะความรู้สึกร่วมกันตามแนวคิดจิตตปัญญา ให้ครูของครู นักศึกษาครู และครูพี่เลี้ยงในพื้นที่เรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติจริงผ่านโครงงานฐานวิจัย (Research-Based Learning-RBL) มีการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อการพัฒนาครูของครู นักศึกษาครู และครูพี่เลี้ยงในพื้นที่ ด้วยการ “โค้ช” เพื่อให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบร่วมมือ เครือข่ายกัลยาณมิตร เปลี่ยนแปลง ปฏิรูป ผลิต พัฒนาครูในระบบการ
ผลิ ต ครู โดยเปลี่ ย นแปลง Mindset ของผู้ผ ลิ ต และพั ฒ นาครู เข้ า ใจและลงมื อ ปฏิบั ติ โดยเน้ นการพั ฒนาเพื่ อ
เสริมสร้างจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู โดยมีชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ Professional Learning
Community (PLC) เข้ามามีส่วนสาคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
2. ขอบเขตกำรวิจัย
3.1 กลุ่มเป้ำหมำย
ระยะที่ 2 กำรสร้ำงเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิดที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบกำร
ผลิตและพัฒนำครูโดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
1) นักศึกษาที่เข้าร่วมการใช้แนวคิด CCR รุ่นที่ 1 (รหัส 56) จานวน 50 คน
ประกอบด้วย นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 10 คน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จานวน 20 คน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 20 คน
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2) นักศึกษาที่เข้าร่วมการใช้แนวคิด CCR รุ่นที่ 2 (รหัส 57) จานวน 50 คน
ประกอบด้วย นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 10 คน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จานวน 20 คน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 20 คน
3) นักศึกษากลุ่มเป้าหมายจาก 7 โปรแกรมวิชา จานวน 70 คน
ประกอบด้วย นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย จานวน 10 คน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 10 คน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา จานวน 10 คน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา จานวน 10 คน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน จานวน 10 คน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จานวน 10 คน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 10 คน
4) ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มเป้าหมายรุ่นที่ 1 จานวน 50 คน
5) ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มเป้าหมายรุ่นที่ 1 จานวน 120 คน
6) อาจารย์คณะครุศาสตร์ จานวน 50 คน
2.3 กำรจัดแบ่งเขตพื้นที่กำรดำเนินกำรพัฒนำกลุ่มเป้ำหมำย ดังนี้
1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2) โรงเรียนสาหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร
ตาก พิจิตร และสุโขทัย
3. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
กำรสร้ำงเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิดที่ใช้พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครู โดยใช้
แนวคิดและกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา แนวคิดและกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย (RBL) และ
แนวคิดระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) มีรายละเอียด ดังนี้
1. ขั้นเตรียมกำร
ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการ
ผลิตและพัฒนาครู โดยใช้แนวคิดและกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญ ญาศึกษา แนวคิดและกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานฐานวิจัย (RBL) และแนวคิดระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) และดาเนินการให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
2. ขั้นศึกษำ ทบทวนเอกสำร วิเครำะห์และสังเครำะห์
1) ทบทวนเอกสารหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาโครงงานฐาน
วิจัย และระบบพี่เลี้ยง
2) วิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาโครงงานฐาน
วิจัย และระบบพี่เลี้ยง
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3) ทบทวนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาโครงงานฐานวิจัย
และระบบพี่เลี้ยง
4) วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ได้จากอาจารย์นิเทศก์
9. ผลลัพธ์ / ผลผลิต
9.1) ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
1) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่ใช้แนวคิด CCR จานวน 120 ผลงาน
2) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการบูรณาการแนวคิด CCR ในการจัดการเรียนการสอน 120
คน
9.2) ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1) นักศึกษาสามารถนาแนวคิด CCR ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้
2) อาจารย์คณะครุศาสตร์สามารถนาแนวคิด CCR ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับ
นักศึกษาในหลักสูตรได้
3) ครูพี่เลี้ยงสามารถให้คาแนะนานักศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด CCR ได้

บทที่ 2
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วิธีกำรประเมิน
1. ประเด็นกำรประเมิน
ดาเนินการประเมินตามมิติของการประเมินใน 4 มิติ ดังนี้
1. ด้ำนอำจำรย์ผู้เข้ำร่วม
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของอาจารย์
2. ความรู้และการถ่ายทอดของอาจารย์
3. อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน ตรงประเด็นและเป็นประโยชน์
4. ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
5. การแสดงความคิดเห็นของอาจารย์
6. การมีส่วนร่วมของอาจารย์
2.ด้ำนสถำนที่ / ระยะเวลำ / ผู้เข้ำร่วม
7. สถานที่มีความเหมาะสม
8. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
9. ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสม
10. จานวนผู้เข้าร่วมมีความเหมาะสม
3.ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ
11. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม
12. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม
13. ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับ
14. สามารถบอกข้อดี-ข้อเสียได้
15. สามารถอธิบายรูปแบบได้
16. สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การพัฒนากิจกรรมอย่างเป็นระบบ
17. บูรณาการทางความคิดสู่การทางานเป็นทีม/การปรับตัวและการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้
4.ด้ำนกำรนำควำมรู้ไปใช้
18. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานได้
19. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่นักเรียนและบุคคลที่สนใจได้
20. สามารถให้คาปรึกษาแก่เพื่อน/นักศึกษารุ่นน้องได้
21. มีความมั่นใจและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินผลโครงการ จานวน 50 คน หลังจากการเรียนรู้โครงการ
บูรณาการแนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน : CCR สู่การปฏิบัติการสอนของนักศึกษา
วิชาชีพครู และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบจัดระดับ ๕ ระดับ
3. กำรเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูล จากนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน หลังจากการเรียนรู้โครงการบูรณาการ
แนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน : CCR สู่การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู และ
ครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
๑. วิเคราะห์ค่าความถี่ และร้อยละของแบบการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึง
พอใจ และการนาความรู้ไปใช้ของผู้เข้าร่วมโครงการ
๒. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมิน โดยกาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ดังนี้
๑. ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความว่า พึงพอใจมากที่สุด
๒. ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความว่า พึงพอใจมาก
๓. ค่าเฉลี่ย 2.51 - 2.50 แปลความว่า พึงพอใจปานกลาง
๔. ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความว่า พึงพอใจน้อย
๕. ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด
5. เกณฑ์กำรให้คะแนน
กาหนดเป็นระดับขั้นตอนความสาเร็จ (Milestone)) โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่ ๑
√
√
√
√
√

ขั้นตอนของควำมสำเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕
√
√
√
√

√
√
√

√
√

√

เกณฑ์กำรให้คะแนน
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แผนงานผ่านกาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและดาเนินการตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐
ดาเนินการได้ครบถ้วนตามแผน ร้อยละ ๑๐๐
ดาเนินการได้บรรลุความสาเร็จร้อยละ ๕๐-๗๔ ของโครงการตามแผน
ดาเนินการได้บรรลุความสาเร็จร้อยละ ๗๕-๙๙ ของโครงการตามแผน
ดาเนินการได้บรรลุความสาเร็จร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการตามแผน

การดาเนินการได้บรรลุความสาเร็จ ร้อยละ๑๐๐ ของโครงการตามแผน หมายรวมถึง
โครงการทั้งหมดตามชุดโครงการนั้นๆ ที่กาหนดไว้ในแผนเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายของโครงการ
โดยจะวัดความสาเร็จแต่ละโครงการภายใน ๓ มิติ ได้แก่
กลุ่มเป้ำหมำย
มิติกำรประเมิน
1. ด้านอาจารย์ผู้เข้าร่วม
2.ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / ผู้เข้าร่วม
3.ด้านความรู้ความเข้าใจ
4.ด้านการนาความรู้ไปใช้

นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

การวัดความสาเร็จแตะละโครงการจะพิจารณาตามความสอดคล้องกับลักษณะโครงการนั้นๆ
ด้วย ยกตัวอย่างเช่น กรณีการจัดโครงการศึกษาดูงาน จะวัดได้ทั้ง 4 มิติ คือ ด้านอาจารย์ผู้เข้าร่วม ด้านสถานที่ /
ระยะเวลา / ผู้เข้าร่วม ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านการนาความรู้ไปใช้

บทที่ 3
ผลกำรดำเนินโครงกำร
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ในการดาเนินงานตามโครงการการบูรณาการแนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน :
CCR สู่ ก ารปฏิ บั ติ ก ารสอนของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าชี พ ครู และครู พี่ เ ลี้ ย งในสถานศึ ก ษา (กิ จ กรรมที่ 1 นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560)
1.ผลกำรดำเนินโครงกำร
โครงการการบูรณาการแนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน : CCR สู่การปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษาวิชาชีพครู และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา (กิจกรรมที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2560) มีวิธีวัดความสาเร็จ 4 มิติ คือ ด้านอาจารย์ผู้เข้าร่วม ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / ผู้เข้าร่วมnด้าน
ความรู้ความเข้าใจ และด้านการนาความรู้ไปใช้ ได้ดังนี้ จากเป้าหมายของโครงการ จานวน 50 คน เป็นนักศึกษา
โปรแกรมสังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
15
35
50

ร้อยละ
30
70
100

จากตารางที่ 1 จานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 50 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30

ตำรำงที่ 2 แสดงจำนวนค่ำเฉลยของควำมคิดเห็น
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แสดงจานวนค่าเฉลี่ยของความคิดเห็น ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการบูรณาการแนวคิดจิตปัญญาศึกษา
ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน : CCR สู่การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา
(กิจกรรมที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560)
หัวข้อประเมินควำมพึงพอใจของกำร ค่ำเฉลี่ย ค่ำแปล
ระดับควำมพึงพอใจ
อบรม
S.D.
𝒙
5
4
3
2
1
1. ด้ำนอำจำรย์ผู้เข้ำร่วม
1. การเตรี ยมตัวและความพร้อมของ
อาจารย์
2. ความรู ้และการถ่ายทอดของอาจารย์
3. อธิบายเนื้อหาได้ชดั เจน ตรงประเด็น
และเป็ นประโยชน์
4. ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
5. การแสดงความคิดเห็นของอาจารย์
6. การมีส่วนร่ วมของอาจารย์
2.ด้ำนสถำนที่ / ระยะเวลำ / ผู้เข้ำร่วม
7. สถานที่มีความเหมาะสม
8. ความพร้อมของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
9. ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการมี
ความเหมาะสม
10. จานวนผูเ้ ข้าร่ วมมีความเหมาะสม
11. สถานที่มีความเหมาะสม
3.ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ
12. ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องนี้ก่อนการ
อบรม
13. ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องนี้หลังการ
อบรม
14. ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับ
15. สามารถอธิบายรู ปแบบได้

มำก
ที่สุด

มำก

ปำน
กลำง

น้อย

น้อย
ที่สุด

4.07

0.49

25

20

5

0

0

4.19
4.20

0.46
0.55

23
24

16
17

11
9

0
0

0
0

4.09
4.14
4.19

0.50
0.60
0.60

21
20
27

14
17
19

15
13
4

0
0
0

0
0
0

4.21
4.01

0.66
0.60

27
21

19
14

4
15

0
0

0
0

3.87

0.78

9

17

24

0

0

3.80
3.70

0.84
0.82

15
13

14
17

21
20

0
0

0
0

4.11

0.58

27

19

4

0

0

4.21

0.61

24

17

9

0

0

4.00
4.01

0.66
0.63

21
20

14
17

15
13

0
0

0
0
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16. สามารถจัดระบบความคิด/ประมวล
ความคิดสู่การพัฒนากิจกรรมอย่างเป็ น
ระบบ
17. บูรณาการทางความคิดสู่การทางาน
เป็ นทีม/การปรับตัวและการอยูร่ ่ วมกับ
คนอื่นได้
4.ด้ านการนาความรู้ ไปใช้
18. สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนและปฏิบตั ิงานได้
19. สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปเผยแพร่ /
ถ่ายทอดแก่นกั เรี ยนและบุคคลที่สนใจ
ได้
20. สามารถให้คาปรึ กษาแก่เพือ่ น/
นักศึกษารุ่ นน้องได้
21. มีความมัน่ ใจและสามารถนาความรู ้ที่
ได้รับไปใช้ได้
ค่ำเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น

4.03

0.54

27

19

4

0

0

4.07

0.57

21

14

15

0

0

4.26

0.61

21

14

15

0

0

4.14

0.57

27

19

4

0

0

4.10

0.64

21

14

15

0

0

4.00

0.72

27

19

4

0

0

4.07

0.91

จำกตำรำงที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจต่อการดาเนินงานของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับ 4.07 พึงพอใจ
มาก เมื่อวิเคราะห์ในหลายด้าน พบว่า ด้านสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติงานได้ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.26 รองลงมาคือ ด้านความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 และด้าน อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน ตรงประเด็นและเป็นประโยชน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ตามลาดับ
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บทที่ 4
สรุปผลกำรดำเนินงำน ข้อเสนอแนะ
สรุปผลกำรดำเนินงำน
จากการจัดโครงการการบูรณาการแนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน : CCR สู่การ
ปฏิบัติการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา (กิจกรรมที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ปีการศึกษา 2560)
ผลลัพธ์ / ผลผลิต
ผลลัพธ์เชิงปริมาณ
1) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่ใช้แนวคิด CCR จานวน 50 ผลงาน
2) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการบูรณาการแนวคิด CCR ในการจัดการเรียนการสอน 50 คน
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1) นักศึกษาสามารถนาแนวคิด CCR ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนได้
ข้อเสนอแนะ
๑. เป็นกิจกรรมที่ดี นาไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจาวัน ส่งอาชีพการทาอาชีพในอนาคตได้
๒. เวลาและสถานที่เหมาะสมมาก
๓. กิจกรรมดีมากค่ะ
๔. ขอบคุณอาจารย์
๕. สภาพอากาศไม่เป็นใจ
๖. ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมโครงการนี้เพิ่มขึน้ มาก ทาให้เข้าใจมนุษย์มากยิ่งขึ้น
๗. อยากให้เพิ่มระยะเวลา
๘. ควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลให้มากกว่านี้
๙. มีเวลา และสถานที่เอื้ออานวยกว่านี้
๑๐. น่าจะจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้อีก
๑๑. ควรจัดกิจกรรมนี้ต่อไปเรื่อยๆ
๑๒. โครงการนี้มีประโยชน์ดีครับ
๑๓. ควรมีเวลามากกว่านี้
๑๔. ได้รับความรู้เยอะขึ้น
๑๕. ควรเพิ่มเวลา
๑๖. ระยะเวลาดาเนินการเหมาะสมมาก
๑๗. ระยะเวลาสั้นเกินไป
๑๘. ชอบการทากิจกรรมและออกแบบกิจกรรม
18

๑๙. เวลาในการนาเสนอ แล้วขั้นตอนการแยกควรมีมากกว่านี้
๒๐. กิจกรรมนี้ดีต่อตัวนักศึกษาได้เกิดความคิดใหม่กับตัวเอง
๒๑. เป็นกิจกรรมที่ดีมาก
๒๒. เป็นกิจกรรมที่ดี ควรมีอีก เพราะได้เปิดโลกทัศน์มากขึ้นในมุมที่เราไม่รู้
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ภำคผนวก
- บันทึกข้อความ
- แบบประเมิน
- ภาพกิจกรรม
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แบบประเมินความรู้สึก / ความรู้ความเข้ าใจ / การนาไปใช้
ของผู้เข้ าร่ วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนาแนวคิด CCR ลงสู่ บริบทการจัดการเรียนการสอน
สาหรับนักศึกษากลุ่มเป้ าหมาย รุ่นที่ 1 ก่อนฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพครู
คาอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้ มีท้ งั หมด 3 ตอน ขอให้ผตู ้ อบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การ
ดาเนินโครงการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเพือ่ เป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้ต่อไป
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงในช่ องหน้ าข้ อความ
1. เพศ
 หญิง
 ชาย
2. เป็ นครู พี่เลีย้ ง ของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
 สังคมศึกษา  คณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
ตอนที่ 2 ระดับความรู ้สึก / ความรู ้ความเข้าใจ / การนาไปใช้ ต่อการเข้าร่ วมโครงการ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความรู ้สึก / ความรู ้ความเข้าใจ / การนาไปใช้
ของท่านเพียงระดับเดียว
ประเด็นความคิดเห็น
ระดับความรู้ สึก / ความรู้ ความเข้ าใจ /
การนาความรู้ ไปใช้
มากทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

น้ อย
2

น้ อยทีส่ ุ ด
1

1.ด้ านอาจารย์ ผู้เข้ าร่ วม
1. การเตรี ยมตัวและความพร้อมของอาจารย์
2. ความรู ้และการถ่ายทอดของอาจารย์
3. อธิบายเนื้อหาได้ชดั เจน ตรงประเด็นและเป็ น
ประโยชน์
4. ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย
5. การแสดงความคิดเห็นของอาจารย์
6. การมีส่วนร่ วมของอาจารย์
21

ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ ความเข้าใจ /
การนาความรู้ ไปใช้
มากทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปานกลาง
3

น้ อย
2

น้ อยทีส่ ุ ด
1

2.ด้ านสถานที่ / ระยะเวลา / ผู้เข้ าร่ วม
22. สถานที่มีความเหมาะสม
23. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
24. ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการมีความเหมาะสม
25. จานวนผูเ้ ข้าร่ วมมีความเหมาะสม
3.ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
26. ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องนี้ก่อนการอบรม
27. ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องนี้หลังการอบรม
28. ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับ
29. สามารถบอกข้อดี-ข้อเสียได้
30. สามารถอธิบายรู ปแบบได้
31. สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การ
พัฒนากิจกรรมอย่างเป็ นระบบ
32. บูรณาการทางความคิดสู่การทางานเป็ นทีม/การ
ปรับตัวและการอยูร่ ่ วมกับคนอื่นได้
4.ด้ านการนาความรู้ ไปใช้
33. สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอนและปฏิบตั ิงานได้
34. สามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดแก่
นักเรี ยนและบุคคลที่สนใจได้
35. สามารถให้คาปรึ กษาแก่เพือ่ น/นักศึกษารุ่ นน้องได้
36. มีความมัน่ ใจและสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไป
ใช้ได้
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....................................................................................
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ภาพถ่าย
โครงการการบูรณาการแนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน : CCR สู่การปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษาวิชาชีพครู และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา (กิจกรรมที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี
การศึกษา 2560)
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