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  บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ความนํา  
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูรับผิดชอบโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการ

เขาสูวิชาชีพ (Induction Period) ไดกําหนดใหเครือขายสถาบันผลิตครูเชิงพ้ืนท่ีรวมมือกันกําหนดวิธีการในการ

พัฒนาครูใหมภายหลังการบรรจุแตงตั้งจากตนสังกัดแลวอยางตอเนื่อง เปนเวลา 2 ป (Induction Programs) 

จากหลักการดังกลาว สถาบันผลิตครูในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง ภายใตการทํางานรวมกันเปนเครือขาย 8 สถาบัน 

ประกอบดวย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  

และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณ เปนประธานเครือขายฯ จึงไดรวมมือกับ

สถาบันผลิตครูในพ้ืนท่ี จัดทําหลักสูตรพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period) รุน

ป พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 โดยหลักสูตรดังกลาว  มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1.  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูดานคุณลักษณะ ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนและดานอัตลักษณครูใน

เครือขายภาคใตตอนลาง 

ภ 2.  เพ่ือพัฒนาระบบขับเคลื่อนคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของสถาบันผลิตครูของ

เครือขายภาคใตตอนลาง 

 3.  เพ่ือสรางชุมชนวิชาชีพครู “ครูพัฒนาทองถ่ินเครือขายภาคใตตอนลาง” 

 สําหรับสาระของหลักสูตรพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period) 

ครอบคลุมสาระเนื้อหาใน 4 หนวย รวมท้ังประสบการณจากการศึกษาองคความรูนอกชั้นเรียน ไดแก  

 หนวยท่ี 1 ครูผูนําการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนใหมทางการศึกษา 

 หนวยท่ี 2 ครูกับการสรางความสัมพันธในชุมชน 

 หนวยท่ี 3 อัตลักษณครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต 

 หนวยท่ี 4 ชุมชนวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

เครือขายสถาบันผลิตครูภาคใตตอนลาง ไดกําหนดจัดกิจกรรม เปน 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 กิจกรรม

โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period) รุนป พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560  

วันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมหรรษาเจบี  อ.หาดใหญ จ.สงขลา ระยะท่ี 2 กิจกรรมนิเทศหนุนเสริม

การเรียนรูพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปตตานี นราธิวาส  (6 จังหวัด) วันท่ี 16 กรกฎาคม –31 

สิงหาคม 2561ณ โรงเรียน/สถานศึกษา ครูผูรับทุน รุนป พ.ศ.2559 และระยะท่ี 3 กิจกรรมโครงการประชุม

วิชาการนําเสนอบทความวิชาการ“นวัตกรรมสรางสรรค”ของครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ 

(Induction Period) รุนป พ.ศ.2559 วันท่ี  8 กันยายน 2561 ณ หองเรียน 17401อาคารเรียนรวมอเนกประสงค 

2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา   

การดําเนินการจัดกิจกรรมครอบคลุมตามสาระของหลักสูตร และเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวครู

เกิดการเรียนรูและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  
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หลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นระยะการเขาสูวิชาชีพ 

(Induction Period) รุน ป พ.ศ. 2559 

ของสถาบันผลิตครูเชิงพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง 

……………………………….. 

1. ช่ือหลักสูตร การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ  

                   (Induction Period) รุน ป พ.ศ. 2559 

 

2. ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 คณะกรรมการเครือขายผลิตครูภาคใตตอนลาง ประกอบดวย 

1. คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2. คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
3. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
4. คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5. คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
6. คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
7. คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
8. คณะศึกษาศาสตร  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 

 

3. หลักการ  

รัฐบาลมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน เพ่ือคัดเลือกคนดี คนเกงในทองถ่ินเขา

ศึกษาวิชาชีพครูในสถาบันผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เม่ือสําเร็จการศึกษาไดรับการบรรจุในภูมิลําเนา โดยมี

เปาหมายการพัฒนาท้ังประเทศในระหวางป พ.ศ.2559 –   2570 จํานวน 47,390 คน รวมท้ังให

ความสําคัญกับการพัฒนาครูโดยเนนพ้ืนท่ีเปนฐาน โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ขับเคลื่อนเชิงนโยบายรวมกับการดําเนินงานของสถาบันผลิตครูในพ้ืนท่ีตางๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ

ไทย ภายใต โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น  ซ่ึงมุงเนนใหสถาบันผลิตครู มีบทบาทท้ังใน

กระบวนการผลิตครูและพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในรูปแบบเครือขาย (Consortium) ท่ีเชื่อมโยง

การทํางานระหวางสถาบันผลิตครู เขาดวยกัน มีการทํางานท่ีเก้ือกูลและแบงปนบนฐานความเทา

เทียม รวมคิดรวมทํา จนเกิดความเขมแข็งในการแสวงหาทางออกหรือแนวทางในการแกปญหา

รวมกัน ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี (Area-Based Education)  

พันธกิจสําคัญประการหนึ่งในการทํางานของเครือขายผลิตครูเชิงพ้ืนท่ี คือ ความรวมมือใน

การกําหนดวิธีการพัฒนาครูใหมของโครงการฯ ภายหลังการบรรจุแตงตั้งจากตนสังกัดแลวอยาง

ตอเนื่องเปนเวลา 2 ป (Induction Programs) ตามแนวทางท่ีสอดคลองกับเสนทางอาชีพของครู

ผูชวย ท่ีสงเสริมศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ ใน 3 ดานคือ ดานคุณลักษณะ(Core Attributes) 

ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน (Community Engagement) ดานอัตลักษณครูเชิงพ้ืนท่ี(Area 

Identity) ตลอดจนการสรางสรรคชุมชนวิชาชีพครูเพ่ือการเรียนรู (Professional Learning 
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Community, PLC ) สรางเครือขายความรวมมือทางสังคมของกลุมครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงใน

ปจจุบันมีครูใหมตามโครงการดังกลาวไดรับการบรรจุและปฏิบัติงานอยูในพ้ืนท่ี เปนจํานวน 2 รุน

นับตั้งแตป พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560      

สถาบันผลิตครู ในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง ประกอบดวยมหาวิทยาลัย 8 แหง ไดแก 

มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ไดรวมจัดตั้งเครือขายสถาบันผลิตครูเชิง

พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง นับตั้งแตปการศึกษา 2559 การดําเนินงานในปจจุบันมีมหาวิทยาลัยทักษิณ ทํา

หนาท่ีเปนประธานขับเคลื่อนเครือขายใหมีเอกภาพในการทํางานรวมผลิต รวมพัฒนาครูใหมในพ้ืนที 

5 จังหวัดชายแดนภาคใต(สงขลา สตูล ยะลา ปตตานี และนราธิวาส)  ดั ง นั้ น เ พ่ื อ ใ ห ไ ด ค รู ท่ี มี

คุณภาพสูง ตรงตามความตองการของทองถ่ินและมีเอกลักษณครูในพ้ืนท่ีภาคใต เครือขายสถาบัน

ผลิตครูเชิงพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง จึงรวมมือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ(Induction Period) รุน ป พ.ศ. 2559 ข้ึน โดยมีแนวคิดในการพัฒนา

ครูใหม ใหเปนครูท่ีมีกระบวนทัศนใหมทางการศึกษาท่ีมีมุมมองใหมๆในการสรางสรรคการศึกษาและ

การเรียนรูวิชาชีพอยางตอเนื่อง ใชวิจัยและโครงงานเปนฐานการจัดการเรียนการสอน สามารถบูรณา

การการเรียนรูจากการทํางาน (Work Integration-based) มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลอง

กับบริบทศตวรรษท่ี 21 สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูในสาระ

วิชา (TPCK, CLIL) รวมถึงการทํางานในวิชาชีพครูท่ีเชื่อมโยง สัมพันธกับพ้ืนท่ีชุมชนอยางมีอัตลักษณ

ครูเชิงพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลางท่ีมีความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรม  ครูใหมในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลางจึงควรมี อัตลักษณครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใตท่ี

แสดงใหเห็นถึงสมรรถนะท่ีชวยสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมของ

ผูเรียนท้ังดานคานิยมความหลากหลายและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการจัดการแบบบูรณาการ  

สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูสําหรับชั้นเรียนแบบพหุวัฒนธรรมในชั้นเรียน เพ่ือใหนักเรียนเกิด

ความเปนธรรมและเทาเทียมในการอยูรวมกัน และมีความรู เ ก่ียวกับพหุวัฒนธรรมศึกษา 

(Multicultural Education ) และสันติศึกษา (Peace Education) เปนความรูความเขาใจบริบทของ

พ้ืนท่ี โรงเรียน ชุมชน เก่ียวกับความหลากหลายทางภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีปฏิบัตินํามา

เชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา และสภาพแวดลอม อันจะนําไปสู

การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมอนาคตไดอยางมีคุณภาพ  

 นอกจากนี้เพ่ือใหหลักสูตรพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสู

วิชาชีพไดบรรลุเปาหมายการพัฒนาและสะทอนถึงผลลัพธของสถาบันผลิตครูเครือขายภาคใต

ตอนลางอยางเปนรูปธรรม จึงไดนําระบบนิเทศหนุนเสริมการเรียนรูมาใชใน รวมกับการประสาน

ความรวมมือกับองคกรผูใชครูในพ้ืนท่ีเพ่ือสรางความเขาใจและเสนทางความสําเร็จในการพัฒนาครู

ใหม  
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 ดวยแนวคิดการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาครูใหมขางตนท่ีเครือขายสถาบันผลิตครูในพ้ืนท่ี

ภาคใตตอนลางจัดทําข้ึน  เชื่อวา จะทําใหเกิดวิธีการมีนัยสําคัญตอการพัฒนาครูใหมในพ้ืนท่ีอันจะ

นําไปสูการสรางความเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนท่ีท้ังในมิติตัวครูผูรับการพัฒนาและสถาบันผลิตครู เกิด

นวัตกรรมในการพัฒนาครูโดยใชเครือขายและพ้ืนท่ีจังหวัดเปนฐาน ไดเปนรูปแบบใหมของการทํางาน

ท่ีเขมแข็งในลักษณะเครือขายผลิตครู อันเปนกลไกความสําเร็จท่ีสําคัญ สําหรับการพัฒนาการศึกษา

ของทองถ่ินภาคใตตอนลาง และนําไปสูการสรางชุมชนวิชาชีพครูท่ีเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 

      4.1  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูดานคุณลักษณะ ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน และ

ดานอัตลักษณครูในเครือขายภาคใตตอนลาง 

ภ 4.2  เพ่ือพัฒนาระบบขับเคลื่อนคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของสถาบัน

ผลิตครูของเครือขายภาคใตตอนลาง 

 4.3  เพ่ือสรางชุมชนวิชาชีพครู “ครูพัฒนาทองถ่ินเครือขายภาคใตตอนลาง” 

 

5. สาระท่ีพัฒนาท่ีครอบคลุมผลการพัฒนาท่ีคาดหวัง 

 สาระของหลักสูตรพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period)

ครอบคลุมสาระเนื้อหาใน 4 หนวย รวมท้ังประสบการณจากการศึกษาองคความรูนอกชั้นเรยีน  

 หนวยท่ี 1 ครูผูนําการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนใหมทางการศึกษา 

 หนวยท่ี 2 ครูกับการสรางความสัมพันธในชุมชน 

 หนวยท่ี 3 อัตลักษณครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต 

 หนวยท่ี 4 ชุมชนวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงองคประกอบหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ รุนบรรจุป พ.ศ. 2559 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เนื้อหาสาระ  กิจกรรม กลยุทธการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.การพัฒนาสมรรถนะครู 

1.1 ดานคุณลักษณะ (Core Attributes)  

 หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให

เข า กับบริบทในสถาน ศึกษาและชุ มชน มี

บุคลิกภาพ ความเปนครู เปนครูนักคิดเชิงระบบ 

เปนโคชและผูอํานวยความสะดวก สามารถสราง

นวัตกรรมและสรางหองเรียนท่ีสอดคลองกับ

บริบทศตวรรษ ท่ี  21  สามารถบู รณาการ

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู

ในสาระวิชา (TPCK, CLIL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยท่ี 1 ครูผูนําการ

เปล่ียนแปลงในกระบวนทัศน

ใหมทางการศึกษา 

1.การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

   -ครูผูนําการเปลี่ยนแปลง 

   -การบูรณาการภาษาอังกฤษ

และเทคโนโลยีผานกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูในชั้นเรียนหรือ

ชุมชน 

2.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู  

 - Active Learning เชน การ
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง  ( Action-based) 
โ ค ร ง ง า น  ( Project-based) 
การบูรณาการการเรียนรูจากการ
ทํางาน (Work Integration-
based) ฯลฯ 
3.ระบบนิเทศหนุนเสริมการ

เรียนรู   

1.ส ร า ง แ ร ง
บันดาลใจ 
2.แนะนํากิจกรรม 
3.บู ร ณ า ก า ร
เครื อข ายสั งคม
ออนไลน 
4.กิจกรรมครู
ผูสรางการ
เปลี่ยนแปลง 
 4.1 Workshop  
 4.2 Active  
Learning 
4.3 ฝกปฏิบัติการ 
Coaching 
4.4 สะทอนการ
เรียนรู 
 
 
 
 

1. การปฏิบัติจริง  
(Action-based) 

2. ชุมชนการเรียนรูทาง 
วิ ช า ชี พ ( Professional  
learning Community) 

3. โครงงาน (Project- 
based) 

4.  การปฏิบัติงานโดยใช
วิจัยเปนฐาน (Research-
based)  

5.  การบูรณาการการ
เรียนรูจากการทํางาน 
(Work Integration-
based) 
  6. การบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนรูในสาระวิชา 
(Content and Language 
Integrated Learning)  
 

1. การเปลี่ยนแปลง 
(Transformative) ในตัว
ครูผูรับทุน กอน ระหวาง 
และหลังจากครูผูรับทุน 
ผูรวมงาน ผูบริหาร 
นักเรียนหรือผูท่ีเก่ียวของ 
2. ผลงานนวัตกรรมเชิง

ประจักษท่ีครูออกแบบ 

3.ความพึงพอใจของผูท่ี
เก่ียวของ เพ่ือนครู 
ผูบริหาร นักเรียน 
ผูปกครอง และชุมชน 
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1.2 ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน 

(Community Engagement)  

           หมายถึง ความสามารถในการเปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลงในชุมชน สามารถวิเคราะห 

ออกแบบ ดําเนินการ และประเมิน เพ่ือพัฒนาให

ไดมาซ่ึงกระบวนการแกปญหาและพัฒนาชั้น

เรียน สถานศึกษาและชุมชนสามารถทํางาน

รวมกับผูท่ีเก่ียวของ เปนผูจุดประกายใหชุมชน

เห็นความสําคัญของการเรียนรู เกิดการเรียนรู

ตลอดชีวิต และสรางหองเรียนท่ีมีคุณภาพ โดยมี

ผูเรียนเปนตัวเชื่อมการทํางานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาท้ังในหองเรียน สถานศึกษาและชุมชน 

ทําใหเขมแข็งและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

หนวยท่ี 2 ครูกับการสราง

ความสัมพันธในชุมชน 

1.การศึกษาชุมชน 

2.การเรียนรูตลอดชีวิต 

3.ปฏิสัมพันธการเรียนรูระหวาง

โรงเรียนกับชมุชน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ส ร า ง แ ร ง
บันดาลใจ 
2.แนะนํากิจกรรม 
3.บู ร ณ า ก า ร
เครื อข ายสั งคม
ออนไลน 
4.กิ จ ก ร ร ม ค รู
ผู ส ร า ง ก า ร
เปลี่ยนแปลง 
 4.1 Workshop  
 4.2 Active  
 Learning 
 4.3 สะทอนการ
เรียนรู 
 
 
 
 
 

 
1 .  ศึ ก ษ า เ ชิ ง พ้ื น ท่ี ใ น
รูปแบบโครงงาน (Project-
based) โดยใชวิจัยเปน
ฐาน 
2. ทํางานแบบมีสวนรวม 
3. จัดรูปแบบการปฏิบัติท่ี
ยื ด ห ยุ น  ค ร อ บ ค ลุ ม
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ บ บ 
การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ผลงานท่ีสะทอนความ

เปลี่ยนแปลงในหองเรียน
สถานศึกษาหรือชุมชน
อยางเปนรูปธรรม 
  2. ผลงานการสราง
เครือขายชุมชนการเรียนรู 
  3. ความพึงพอใจของผูท่ี
เก่ียวของท้ังในสถานศึกษา
และในชุมชน 
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1.3 ดานอัตลักษณครูในเครอืขายภาคใต

ตอนลาง 

       หมายถึงคุณลักษณะท่ีจําเปนของครูท่ีรับ

ทุนเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในภาคใตตอนลาง ดังนี ้

1.เปนครูท่ีมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสรางการ

อยูรวมกันอยางสันติ คือ 

1.1 มีสมรรถนะดานคานิยมความหลากหลาย

และเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท่ีชวยสงเสริมการ

เรียนรูเพ่ือการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุ

วัฒนธรรมของผูเรียน 

1.2 มีสมรรถนะดานการจัดการแบบบูรณาการ  

มีทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูและ

แผนการสอนแบบพหุวฒันธรรมในชั้นเรยีน 

1.3 มีสมรรถนะดานความรูเก่ียวกับพหุ

วัฒนธรรมศึกษา และสันติศึกษา  มีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับภูมิสังคม อาทิ พ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขาใจ

หนวยท่ี 3 อัตลักษณครูในสังคม

พหุวัฒนธรรมภาคใต 

1.สังคมพหุวัฒนธรรม 

2.อัตลักษณสังคมพหุวัฒนธรรม

ภาคใตตอนลาง 

3.การศึกษาในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

4.สันติศึกษา 

5.การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ

วัฒนธรรมทองถ่ินชายแดนใต 

6.การปรับตัวและสรางอัตลักษณ

ในการจัดการเรียนรูในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

 

  

  

 

 

-กิ จก ร รมสร า ง
แรงบันดาลใจ 
-ก ร ณี ศึ ก ษ า ค รู
ผู ส ร า ง ก า ร
เปลี่ยนแปลง 
-Workshop  
-Active 
Learning 
-จิตศึกษา 
-ส ะ ท อ น ก า ร
เรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การสรางแรงบันดาล
ใจ 

2. กา ร ป ลู ก จิ ต สํ า นึ ก
ความเปนคร ู

3.การแสดงพฤติกรรม
กา ร มี ส ว น ร ว ม กับผู ท่ี
เ ก่ียวของทุกฝาย ไดแก 
ผูเรียน เพ่ือนครู ผูบริหาร 
ผู ปกครอง  และคนใน
ชุมชนท่ีเก่ียวของ 
4.  การจัดสถานการณ
รวมกับชุมชนเพ่ือเรียนรู
บทบาทตามอัตลักษณ 

  5. การใชกระบวนการ
ชุมชนแหงการเรียนรู เชิง
วิชาชีพ (PLC) 
  6.  สรางความรวมมือกับ
หนวยงานการศึกษาใน
พ้ืนท่ี เชน สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

 1. ครูปรับตัวและสามารถ
ทํางานร วม กับชุมชนได
อยางมีคุณคา 
2 .   ความพึงพอใจของ
ผูเรียน เพ่ือนครู ผูบริหาร 
ผูปกครอง และคนในชุมชน
ท่ีเก่ียวของ 
3 .  ค ว า ม ร ว ม มื อ ข อ ง
หน วยงานการ ศึกษาใน
พ้ืนท่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงองคประกอบหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ รุนบรรจุป พ.ศ. 2559 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เนื้อหาสาระ  กิจกรรม กลยุทธการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

บริบทของพ้ืนท่ี โรงเรียน ชุมชน เก่ียวกับความ

หลากหลายทางภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และวิถี

ปฏิบัตินํามาเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการเรียน

การสอนและการจัดการศึกษา 

2. มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ

วัฒนธรรมทองถ่ินชายแดนใต 

3. มีความรอบรูดานเนื้อหาและการสอน 

(Content-based and Pedagogy) สามารถ

จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษ

ท่ี 21 และการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดประชุม 
-แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรียนรู 
-สะทอนผลการ
เรียนรู 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา  
เปนตน 
สถาบันในเครือขายมีการ

ปฏิสัมพันธและการทํางาน

รวมกัน มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันอุดมศึกษาได

แนวทาง/บทเรียน นําไป   

สูการปรับกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน การ

ผลิตและพัฒนาครูของ

สถาบัน 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงองคประกอบหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ รุนบรรจุป พ.ศ. 2559 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เนื้อหาสาระ  กิจกรรม กลยุทธการพัฒนา ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

2.ระบบขับเคล่ือนคุณภาพการผลิตและพัฒนา

ครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

            หมายถึง สิ่งท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดรับ

หลังจากการดําเนินกิจกรรมพัฒนาครูของ

โครงการ โดย สถาบันอุดมศึกษาไดเรียนรูและ

นําไปสูกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิต

และพัฒนาครูอยางมีคุณภาพ 

       1. กระบวนทัศนในการผลิตและพัฒนาครู 

       2. นวัตกรรมในการพัฒนาครูโดยใชพ้ืนท่ี

เปนฐานของคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร 

เครือขายภาคใตตอนลาง 

       3. ระบบผลิตและพัฒนาครูเชิงพ้ืนท่ี

เครือขายภาคใตตอนลาง 

หนวยท่ี 4 ชุมชนวิชาชีพครูเพ่ือ

พัฒนาทองถิ่น 

1.เครือขายเพ่ือการเปลี่ยนแปลง

การศึกษาในภาคใตตอนลาง 

2.การใชวิธีการชุมชนแหงการ

เรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) 

3.ระบบการสรางเครือขาย 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

6. แผนการดําเนนิการในระยะเวลา 2 ป (ระบุผูรับผิดชอบกิจกรรม) 

วัน เวลา กิจกรรม สถานท่ีจัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี 25 พฤษภาคม 

2561 

(คณะทํางาน 

มหาวิทยาลยัทักษิณ) 

ประชุมเตรียมการวางแผนออกแบบ

ระบบการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ  

(Induction Period) 

ณ หองประชุม ศษ.2  

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

วันท่ี 1 มิถุนายน 2561

และ 

วันท่ี 6 มิถุนายน  2561 

 

ประชุมสถาบันผลิตครูเครือขาย

ภาคใตตอนลาง เพ่ือออกแบบ

เครื่องมือและแผนดาํเนินงานพัฒนา

ครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสู

วิชาชีพ (Induction Period) 

ณ หองแหลงการเรียนรู  

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

วันท่ี 11 มิถุนายน 2561  จัดสง 

1.หลักสูตรพัฒนาครผููรับทุน   รุนป 

พ.ศ.2559 

2.หลักสูตรพัฒนาครผููรับทุน  รุนป 

พ.ศ.2560  

3.แผนการดําเนินงานระยะยาว 

(Business Plan)ของเครือขายฯ 

สงถึงสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

วันท่ี 21 มิถุนายน 2561  

 

ประชุมสถาบันผลิตครูเครือขาย

ภาคใตตอนลาง เพ่ือเตรยีมการ

วางแผนออกแบบระบบการพัฒนาครู

เพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสู

วิชาชีพ (Induction Period)(ครั้งท่ี 

2) 

ณ หองประชุมใหญ 

สํานักหอสมุดช้ัน 2 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

วันท่ี 12-13 กรกฎาคม 

2561 

จัดโครงการพัฒนาครเูพ่ือพัฒนา

ทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ  

รุนป พ.ศ.2559 ครั้งท่ี 1(Induction 

Period) 

ณ หองประชุมปาริชาต 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

วันท่ี 14 -15 กรกฎาคม 

2561 

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโดยใช

จังหวัดเปนฐาน 

สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลยัทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

วันท่ี 16 กรกฎาคม - 

31 สิงหาคม 2561  

นิเทศหนุนเสริมการเรยีนรู ณ โรงเรียน/สถานศึกษา  

ครูผูรับทุน รุนป พ.ศ.2559  

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

วันท่ี 8-9 กันยายน  

2561  

จัดโครงการคายวิชาการนําเสนอ

นวัตกรรมของครเูพ่ือพัฒนาทองถ่ิน

ระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction 

Period) 

ณ หองประชุมปาริชาต 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

ภายในเดือนกันยายน 

2561 

จัดทํารายงานสรุปโครงการผลติครู

เพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสู

วิชาชีพ (Induction Period) 

สงถึงสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

 



 

7. การประเมินติดตามผลการพัฒนา 

 7.1 การประเมินหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสู

วิชาชีพ (Induction Period) 

 7.2 การประเมินการเปลี่ยนแปลง (Transformative) ในตัวครูผูรับทุน กอน ระหวาง และ

หลังจากครูผูรับทุน ไดรับการพัฒนาในดานคุณลักษณะ ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน และ

ดานอัตลักษณครูในเครือขายภาคใตตอนลาง  

7.3 การประเมินการเปลี่ยนแปลง (Transformative) ของผูรวมงาน ผูบริหาร นักเรียนและ  

ผูท่ีเก่ียวของในระดับชั้นเรียนและสถานศึกษาท่ีเปนผลจากงานของครูผูรับทุน 

 7.4 การประเมินผลงานนวัตกรรมเชิงประจักษท่ีครูออกแบบ จากการการนําเสนอผลงานและ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 7.5 การประเมินผลงานการถอดบทเรียนองคความรูและความสําเร็จในการพัฒนาครูเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน 

 7.6 การประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือนครู ผูบริหาร นักเรียน ผูปกครอง และ

ชุมชน 

 7.7 การประเมินความเปลี่ยนแปลงของสถาบันผลิตครูในมิตินวัตกรรมในการพัฒนาครูโดยใช

พ้ืนท่ีเปนฐานของคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร เครือขายภาคใตตอนลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลติครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ระยะการเขาสูวิชาชีพ(Induction Period)  

รุน ป พ.ศ. 2560 
 

 



 

หลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นระยะการเขาสูวิชาชีพ 

(Induction Period) รุน ป พ.ศ. 2560 

ของสถาบันผลิตครูเชิงพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง 

……………………………….. 

1. ช่ือหลักสูตร  การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ    

(Induction Period) รุน ป พ.ศ. 2560 

 

2. ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 คณะกรรมการเครือขายผลิตครูภาคใตตอนลาง ประกอบดวย 

9. คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
10. คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
11. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
12. คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
13. คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
14. คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
15. คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
16. คณะศึกษาศาสตร  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 

 

3. หลักการ  

รัฐบาลมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน เพ่ือคัดเลือกคนดี คนเกงในทองถ่ินเขา

ศึกษาวิชาชีพครูในสถาบันผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เม่ือสําเร็จการศึกษาไดรับการบรรจุในภูมิลําเนา โดยมี

เปาหมายการพัฒนาท้ังประเทศในระหวางป พ.ศ.2559 –   2570 จํานวน 47,390 คน รวมท้ังให

ความสําคัญกับการพัฒนาครูโดยเนนพ้ืนท่ีเปนฐาน โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ขับเคลื่อนเชิงนโยบายรวมกับการดําเนินงานของสถาบันผลิตครูในพ้ืนท่ีตางๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ

ไทย ภายใต โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น  ซ่ึงมุงเนนใหสถาบันผลิตครู มีบทบาทท้ังใน

กระบวนการผลิตครูและพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในรูปแบบเครือขาย (Consortium) ท่ีเชื่อมโยง

การทํางานระหวางสถาบันผลิตครู เขาดวยกัน มีการทํางานท่ีเก้ือกูลและแบงปนบนฐานความเทา

เทียม รวมคิดรวมทํา จนเกิดความเขมแข็งในการแสวงหาทางออกหรือแนวทางในการแกปญหา

รวมกัน ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี (Area-Based Education)  

พันธกิจสําคัญประการหนึ่งในการทํางานของเครือขายผลิตครูเชิงพ้ืนท่ี คือ ความรวมมือใน

การกําหนดวิธีการพัฒนาครูใหมของโครงการฯ ภายหลังการบรรจุแตงตั้งจากตนสังกัดแลวอยาง

ตอเนื่องเปนเวลา 2 ป (Induction Programs) ตามแนวทางท่ีสอดคลองกับเสนทางอาชีพของครู

ผูชวย ท่ีสงเสริมศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ ใน 3 ดานคือ ดานคุณลักษณะ(Core Attributes) 

ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน (Community Engagement) ดานอัตลักษณครูเชิงพ้ืนท่ี(Area 

Identity) ตลอดจนการสรางสรรคชุมชนวิชาชีพครูเพ่ือการเรียนรู (Professional Learning 

 



 

Community, PLC ) สรางเครือขายความรวมมือทางสังคมของกลุมครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงใน

ปจจุบันมีครูใหมตามโครงการดังกลาวไดรับการบรรจุและปฏิบัติงานอยูในพ้ืนท่ี เปนจํานวน 2 รุน

นับตั้งแตป พ.ศ.2559 และพ.ศ.2560  

สถาบันผลิตครู ในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง ประกอบดวยมหาวิทยาลัย 8 แหง ไดแก 

มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ไดรวมจัดตั้งเครือขายสถาบันผลิตครูเชิง

พ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง นับตั้งแตปการศึกษา 2559 การดําเนินงานในปจจุบันมีมหาวิทยาลัยทักษิณ ทํา

หนาท่ีเปนประธานขับเคลื่อนเครือขายใหมีเอกภาพในการทํางานรวมผลิต รวมพัฒนาครูใหมในพ้ืนที 

5 จังหวัดชายแดนภาคใต(สงขลา สตูล ยะลา ปตตานี และนราธิวาส)  ดั ง นั้ น เ พ่ื อ ใ ห ไ ด ค รู ท่ี มี

คุณภาพสูง ตรงตามความตองการของทองถ่ินและมีเอกลักษณครูในพ้ืนท่ีภาคใต เครือขายสถาบัน

ผลิตครูเชิงพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง จึงรวมมือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ(Induction Period) รุน ป พ.ศ. 2560 ข้ึน โดยมีแนวคิดในการพัฒนา

ครูใหม ใหเปนครูท่ีมีกระบวนทัศนใหมทางการศึกษาท่ีมีมุมมองใหมๆในการสรางสรรคการศึกษาและ

การเรียนรูวิชาชีพอยางตอเนื่อง ใชวิจัยและโครงงานเปนฐานการจัดการเรียนการสอน สามารถบูรณา

การการเรียนรูจากการทํางาน (Work Integration-based) มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลอง

กับบริบทศตวรรษท่ี 21 สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูในสาระ

วิชา (TPCK, CLIL) รวมถึงการทํางานในวิชาชีพครูท่ีเชื่อมโยง สัมพันธกับพ้ืนท่ีชุมชนอยางมีอัตลักษณ

ครูเชิงพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลางท่ีมีความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรม  ครูใหมในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลางจึงควรมี อัตลักษณครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใตท่ี

แสดงใหเห็นถึงสมรรถนะท่ีชวยสงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอยูรวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมของ

ผูเรียนท้ังดานคานิยมความหลากหลายและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการจัดการแบบบูรณาการ  

สามารถออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูสําหรับชั้นเรียนแบบพหุวัฒนธรรมในชั้นเรียน เพ่ือใหนักเรียนเกิด

ความเปนธรรมและเทาเทียมในการอยูรวมกัน และมีความรู เ ก่ียวกับพหุวัฒนธรรมศึกษา 

(Multicultural Education ) และสันติศึกษา (Peace Education) เปนความรูความเขาใจบริบทของ

พ้ืนท่ี โรงเรียน ชุมชน เก่ียวกับความหลากหลายทางภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีปฏิบัตินํามา

เชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา และสภาพแวดลอม อันจะนําไปสู

การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมอนาคตไดอยางมีคุณภาพ  

 นอกจากนี้เพ่ือใหหลักสูตรพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสู

วิชาชีพไดบรรลุเปาหมายการพัฒนาและสะทอนถึงผลลัพธของสถาบันผลิตครูเครือขายภาคใต

ตอนลางอยางเปนรูปธรรม จึงไดนําระบบนิเทศหนุนเสริมการเรียนรูมาใชรวมกับการประสานความ

รวมมือกับองคกรผูใชครูในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางความเขาใจและเสนทางความสําเร็จในการพัฒนาครูใหม 

ท้ังนี้ในปท่ี 2 ของการใชหลักสูตรจะมุงเนนผลลัพธการสรางชุมชนวิชาชีพครูใหม(PLC)โดยใชจังหวัด

เปนฐาน 

 



 

 ดวยแนวคิดการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาครูใหมขางตนท่ีเครือขายสถาบันผลิตครูในพ้ืนท่ี

ภาคใตตอนลางจัดทําข้ึน  เชื่อวา จะทําใหเกิดวิธีการมีนัยสําคัญตอการพัฒนาครูใหมในพ้ืนท่ีอันจะ

นําไปสูการสรางความเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนท่ีท้ังในมิติตัวครูผูรับการพัฒนาและสถาบันผลิตครู เกิด

นวัตกรรมในการพัฒนาครูโดยใชเครือขายและพ้ืนท่ีจังหวัดเปนฐาน ไดเปนรูปแบบใหมของการทํางาน

ท่ีเขมแข็งในลักษณะเครือขายผลิตครู อันเปนกลไกความสําเร็จท่ีสําคัญ สําหรับการพัฒนาการศึกษา

ของทองถ่ินภาคใตตอนลาง และนําไปสูการสรางชุมชนวิชาชีพครูท่ีเขมแข็งและยั่งยืนตอไป 

 

4. วัตถุประสงค 

      4.1  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูดานคุณลักษณะ ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน และ

ดานอัตลักษณครูในเครือขายภาคใตตอนลาง 

ภ 4.2  เพ่ือพัฒนาระบบขับเคลื่อนคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของสถาบัน

ผลิตครูของเครือขายภาคใตตอนลาง 

 4.3  เพ่ือสรางชุมชนวิชาชีพครู “ครูพัฒนาทองถ่ินเครือขายภาคใตตอนลาง” 

 

5. สาระท่ีพัฒนาท่ีครอบคลุมผลการพัฒนาท่ีคาดหวัง 

 สาระของหลักสูตรพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period)

ครอบคลุมสาระเนื้อหาใน 4 หนวย รวมท้ังประสบการณจากการศึกษาองคความรูนอกชั้นเรียน  

 หนวยท่ี 1 ครูผูนําการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนใหมทางการศึกษา 

 หนวยท่ี 2 ครูกับการสรางความสัมพันธในชุมชน 

 หนวยท่ี 3 อัตลักษณครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต 

 หนวยท่ี 4 ชุมชนวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงองคประกอบหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ รุนบรรจุป พ.ศ. 2560 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เนื้อหาสาระ  กิจกรรม กลยุทธการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.การพัฒนาสมรรถนะครู 

1.1 ดานคุณลักษณะ (Core Attributes)  

 หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวใหเขา

กับบริบทในสถานศึกษาและชุมชน มีบุคลิกภาพ ความ

เปนครู เปนครูนักคิดเชิงระบบ เปนโคชและผูอํานวย

ความสะดวก สามารถสรางนวัตกรรมและสรางหองเรียน

ท่ีสอดคลองกับบริบทศตวรรษท่ี 21 สามารถบูรณาการ

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูในสาระ

วิชา (TPCK, CLIL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยท่ี 1 ครูผูนําการเปลี่ยนแปลง

ในกระบวนทัศนใหมทางการศึกษา 

1.การเรียนรูเพ่ือการเปลีย่นแปลง 

   -ครูผูนําการเปลี่ยนแปลง 

   -การบูรณาการภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยีผานกิจกรรมการจดัการ

เรียนรูในช้ันเรียนหรือชุมชน 

2.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู  

 - Active Learning เชน การปฏิบัติ
จริง (Action-based) โครงงาน 
(Project-based) การบูรณาการการ
เ รี ย น รู จ า ก ก า ร ทํ า ง า น  ( Work 
Integration-based) ฯลฯ 
3.ระบบนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู   

 

 

 

 

 

 

 

1.สรางแรงบันดาล
ใจ 
2.แนะนํากิจกรรม 
3.บู ร ณ า ก า ร
เ ค รื อ ข า ย สั ง ค ม
ออนไลน 
4.กิจกรรมครูผูสราง
การเปลีย่นแปลง 
 4.1 Workshop  
 4.2 Active  
Learning 
4.3 ฝกปฏิบัติการ 
Coaching 
4.4 สะทอนการ
เรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. การปฏิบัติจริง  
(Action-based) 
 2. ชุมชนการเรียนรูทาง 
วิ ช า ชี พ ( Professional  
learning Community) 
 3. โครงงาน (Project- 
based) 

4.  การปฏิบัติงานโดยใชวิจัย
เปนฐาน (Research-based)  

5.  การบูรณาการการเรียนรู
จากการทํางาน (Work 
Integration-based) 
  6. การบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนรูในสาระวิชา (Content 
and Language Integrated 
Learning)  
 
 
 
 
 
 

1. การเปลี่ยนแปลง 
(Transformative) ในตัว
ครูผูรับทุน กอน ระหวาง 
และหลังจากครผููรับทุน 
ผูรวมงาน ผูบริหาร 
นักเรียนหรือผูท่ีเก่ียวของ 
2. ผลงานนวัตกรรมเชิง

ประจักษท่ีครูออกแบบ 

3.ความพึงพอใจของผูท่ี
เก่ียวของ เพ่ือนครู 
ผูบริหาร นักเรยีน 
ผูปกครอง และชุมชน 
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1.2 ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน 

(Community Engagement)  

           หมายถึง ความสามารถในการเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลงในชุมชน สามารถวิเคราะห ออกแบบ 

ดํา เ นินการ และประเมิน เ พ่ือพัฒนาให ไดมาซึ่ ง

กระบวนการแกปญหาและพัฒนาช้ันเรียน สถานศึกษา

และชุมชนสามารถทํางานรวมกับผูท่ีเก่ียวของ เปนผูจุด

ประกายใหชุมชนเห็นความสําคัญของการเรียนรู เกิด

การเรียนรูตลอดชีวิต และสรางหองเรียนท่ีมีคุณภาพ 

โดยมีผู เรียนเปนตัวเช่ือมการทํางานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาท้ังในหองเรียน สถานศึกษาและชุมชน ทําให

เขมแข็งและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยท่ี 2 ครูกับการสราง

ความสัมพันธในชุมชน 

1.การศึกษาชุมชน 

2.การเรียนรูตลอดชีวิต 

3.ปฏิสัมพันธการเรยีนรูระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สรางแรงบันดาล
ใจ 
2.แนะนํากิจกรรม 
3.บู ร ณ า ก า ร
เ ค รื อ ข า ย สั ง ค ม
ออนไลน 
4.กิจกรรมครูผูสราง
การเปลี่ยนแปลง 
 4.1 Workshop  
 4.2 Active  
 Learning 
 4.3 สะทอนการ
เรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาเชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบ
โครงงาน (Project-based) 
โดยใชวิจัยเปนฐาน 
2. ทํางานแบบมีสวนรวม 
3 .  จัดรูปแบบการปฏิ บัติ ท่ี
ยืดหยุน ครอบคลุมการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผลงานท่ีสะทอนความ
เปลี่ยนแปลงในหองเรียน
สถานศึกษาหรือชุมชน
อยางเปนรูปธรรม 
  2. ผลงานการสราง
เครือขายชุมชนการเรียนรู 
  3. ความพึงพอใจของผูท่ี
เก่ียวของท้ังในสถานศึกษา
และในชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงองคประกอบหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ รุนบรรจุป พ.ศ. 2560 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เนื้อหาสาระ  กิจกรรม กลยุทธการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1.3 ดานอัตลักษณครูในเครือขายภาคใตตอนลาง 

       หมายถึงคณุลักษณะท่ีจําเปนของครูท่ีรับทุนเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ินในภาคใตตอนลาง ดังน้ี 

1.เปนครูท่ีมีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู

ในสังคมพหุวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสรางการอยูรวมกัน

อยางสันติ คือ 

1.1 มีสมรรถนะดานคานิยมความหลากหลายและเนน

ผูเรยีนเปนสาํคัญ ท่ีชวยสงเสรมิการเรยีนรูเพ่ือการอยู

รวมกันภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมของผูเรียน 

1.2 มีสมรรถนะดานการจัดการแบบบูรณาการ  มีทักษะ

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและแผนการสอนแบบ

พหุวัฒนธรรมในช้ันเรียน 

1.3 มีสมรรถนะดานความรูเก่ียวกับพหุวัฒนธรรมศึกษา 

และสันติศึกษา  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับภูมสิังคม 

อาทิ พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ เขาใจบริบทของพ้ืนท่ี โรงเรยีน ชุมชน เก่ียวกับ

ความหลากหลายทางภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และวิถี

ปฏิบัตินํามาเช่ือมโยงกับกระบวนการจัดการเรยีนการ

สอนและการจัดการศึกษา 

2. มีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม

หนวยท่ี 3 อัตลักษณครูในสังคมพหุ

วัฒนธรรมภาคใต 

1.สังคมพหุวัฒนธรรม 

2.อัตลักษณสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต

ตอนลาง 

3.การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 

4.สันติศึกษา 

5.การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ

วัฒนธรรมทองถ่ินชายแดนใต 

6.การปรับตัวและสรางอัตลักษณใน

การจัดการเรยีนรูในสังคมพหุ

วัฒนธรรม 

 

  

  

 

 

 

 

 

-กิจกรรมสรางแรง
บันดาลใจ 
-ก ร ณี ศึ ก ษ า ค รู
ผู ส ร า ง ก า ร
เปลี่ยนแปลง 
-Workshop  
-Active Learning 
-จิตศึกษา 
-สะทอนการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การสรางแรงบันดาลใจ 
4. การปลูกจิตสํานึกความ

เปนคร ู
3.การแสดงพฤติกรรมการมี
สวนรวมกับผูท่ีเก่ียวของทุก
ฝาย ไดแก ผูเรียน เพ่ือนครู 
ผูบริหาร ผูปกครอง และคน
ในชุมชนท่ีเก่ียวของ 
4 .   ก า ร จั ด ส ถา นก า ร ณ
ร วม กับ ชุมชนเ พ่ือ เ รี ยนรู
บทบาทตามอัตลักษณ 

  5. การใชกระบวนการชุมชน
แห งการ เ รี ยนรู เ ชิ ง วิชา ชีพ 
(PLC) 
  6.  สรางความรวมมือกับ
หนวยงานการศึกษาในพ้ืนท่ี 
เชน สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา  
เปนตน 
 

 

 

 1. ครูปรับตัวและสามารถ
ทํางานร วม กับชุมชนได
อยางมีคุณคา 
2 .   ความพึงพอใจของ
ผูเรียน เพ่ือนครู ผูบริหาร 
ผูปกครอง และคนในชุมชน
ท่ีเก่ียวของ 
3 .  ค ว า ม ร ว ม มื อ ข อ ง
หน วยงานการศึกษาใน
พ้ืนท่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงองคประกอบหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ รุนบรรจุป พ.ศ. 2560 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เนื้อหาสาระ  กิจกรรม กลยุทธการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ทองถ่ินชายแดนใต 

3. มีความรอบรูดานเน้ือหาและการสอน (Content-

based and Pedagogy) สามารถจัดการเรียนการสอน

ใหผูเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 และการเรียนรูตลอด

ชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงองคประกอบหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ รุนบรรจุป พ.ศ. 2560 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง เนื้อหาสาระ  กิจกรรม กลยุทธการพัฒนา ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

2.ระบบขับเคลื่อนคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือ

พัฒนาทองถิ่น 

            หมายถึง สิ่งท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดรับหลังจาก

การดําเนินกิจกรรมพัฒนาครูของโครงการ โดย 

สถาบันอุดมศึกษาไดเรียนรูและนําไปสูกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตและพัฒนาครูอยางมี

คุณภาพ 

       1. กระบวนทัศนในการผลติและพัฒนาคร ู

       2. นวัตกรรมในการพัฒนาครูโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน

ของคณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร เครือขายภาคใต

ตอนลาง 

       3. ระบบผลติและพัฒนาครูเชิงพ้ืนท่ีเครือขาย

ภาคใตตอนลาง 

หนวยท่ี 4 ชุมชนวิชาชีพครูเพ่ือ

พัฒนาทองถิ่น 

1.เครือขายเพ่ือการเปลีย่นแปลง

การศึกษาในภาคใตตอนลาง 

2.การใชวิธีการชุมชนแหงการเรียนรู

เชิงวิชาชีพ (PLC) 

3.ระบบการสรางเครือขาย 

 

 

  

 

 

-จัดประชุม 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู 
-ส ะ ท อ น ผ ล ก า ร
เรียนรู 
- การสรางความรู
ใหม 
 

สถาบันในเครือขายมีการ

ปฏิสัมพันธและการทํางาน

รวมกัน มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันอุดมศึกษาได

แนวทาง/บทเรียน นําไป  

สูการปรับกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน การ

ผลิตและพัฒนาครูของ

สถาบัน 

 

 

 

 

 



 

6. แผนการดําเนินการในระยะเวลา 2 ป (ระบุผูรับผิดชอบกิจกรรม) 

วัน เวลา กิจกรรม สถานท่ีจัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

วันท่ี 10 ตุลาคม  

2561  

ประชุมสถาบันผลิตครูเครือขาย

ภาคใตตอนลาง เพ่ือเตรยีมการ

วางแผนออกแบบระบบการ

พัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะ

การเขาสูวิชาชีพ (Induction 

Period)     

-ออกแบบการวิจัยขับเคลื่อนครู
พัฒนาทองถ่ิน     

ณ หองแหลงการเรียนรู 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

วันท่ี 20-21 ตุลาคม 

2561 

จัดโครงการพัฒนาครเูพ่ือพัฒนา

ทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ  

รุนป พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 1 

ณ หองประชุมปาริชาต 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2561 – 

31 ธันวาคม 2561 

นิเทศหนุนเสริมการเรยีนรู 

 

ณ โรงเรียน/สถานศึกษา

ของครูผูรับทุน รุนป      

พ.ศ.2560  

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

กุมภาพันธ 2562 PLC โดยใชจังหวัดเปนฐาน ณ หองประชุมปาริชาต 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

มีนาคม 2562 PLC โดยใชจังหวัดเปนฐาน ณ หองประชุมปาริชาต 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

พฤษภาคม 2562 แลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกัน ณ หองประชุมปาริชาต 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

พฤษภาคม – สิงหาคม 

2562 

นิเทศหนุนเสริมการเรยีนรู 

  

ณ โรงเรียน/สถานศึกษา

ของครูผูรับทุน รุนป     

พ.ศ.2560 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

6-7-8 กรกฎาคม 2562 จัดโครงการคายวิชาการนําเสนอ

นวัตกรรมของครเูพ่ือพัฒนา

ทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ 

(Induction Period) 

ณ หองประชุมปาริชาต 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

สิงหาคม 2562 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

สถาบันผลิตคร ู

ณ หองประชุมปาริชาต 

มหาวิทยาลยัทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

ภายในเดือนกันยายน 

2562 

จัดทํารายงานสรุปโครงการผลติ

ครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการ

เขาสูวิชาชีพ (Induction Period) 

สงถึงสํานักงาน

คณะกรรมการ   

การอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

 



 

7. การประเมินติดตามผลการพัฒนา 

 7.1 การประเมินหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period) 

 7.2 การประเมินการเปลี่ยนแปลง (Transformative) ในตัวครูผูรับทุน กอน ระหวาง และหลังจากครู

ผูรับทุน ไดรับการพัฒนาใน ดานคุณลักษณะ ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน และดานอัตลักษณครูใน

เครือขายภาคใตตอนลาง รวมท้ังผูรวมงาน ผูบริหาร นักเรียนและผูท่ีเก่ียวของในระดับโรงเรียนและชั้นเรียน 

 7.3 การประเมินผลงานนวัตกรรมเชิงประจักษท่ีครูออกแบบ จากการการนําเสนอผลงานและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 7.4 การประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือนครู ผูบริหาร นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

 7.5 การประเมินความเปลี่ยนแปลงของสถาบันผลิตครูในมิติกระบวนทัศนในการผลิตและพัฒนาครู  

นวัตกรรมในการพัฒนาครูโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน  และระบบผลิตและพัฒนาครูเชิงพ้ืนท่ีเครือขายภาคใตตอนลาง 

 7.6 การวิจัยการพัฒนาองคความรูและความสําเร็จในการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 

ตารางกิจกรรมที่ดาํเนนิการจรงิ 
 

 



 

ตารางกิจกรรมการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม วัน เวลา สถานท่ีจัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมการวางแผน

ออกแบบระบบการพัฒนา

ครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะ

การเขาสูวิชาชีพ  

(Induction Period) 

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 

(คณะทํางาน มหาวิทยาลัย

ทักษิณ) 

ณ หองประชุม ศษ.2  

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2 ประชุมสถาบันผลิตครู

เครือขายภาคใตตอนลาง 

เพ่ือออกแบบเครื่องมือและ

แผนดําเนินงานพัฒนาครู

เพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการ

เขาสูวิชาชีพ (Induction 

Period) 

วันท่ี 1 มิถุนายน 2561และ

วันท่ี 6 มิถุนายน  2561 

เวลา 09.00 – 13.00 น. 

(2 ครั้ง) 

ณ หองแหลงการ

เรียนรู  

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

3 จัดสงขอเสนอโครงการฯ  

1.หลักสูตรพัฒนาครูผูรับทุน 

รุนป พ.ศ.2559 

2.หลักสูตรพัฒนาครูผูรับทุน 

รุนป พ.ศ.2560  

3.แผนการดําเนินงานระยะ

ยาว (Business Plan)ของ

เครือขายฯ 

วันท่ี 11 มิถุนายน 2561  สงถึงสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

4 ประชุมสถาบันผลิตครู

เครือขายภาคใตตอนลาง 

เพ่ือเตรียมการวางแผน

ออกแบบระบบการพัฒนา

ครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะ

การเขาสูวิชาชีพ  

(Induction Period)       

(ครั้งท่ี ๒) 

วันท่ี 21 มิถุนายน 2561  

เวลา 09.00 – 13.00 น. 

ณ หองประชุมใหญ 

สํานักหอสมุดชั้น 2 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

 

 

 



 

ท่ี กิจกรรม วัน เวลา สถานท่ีจัดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

5 ประชุมปรึกษาหารือการ

พิจารณาหลักสูตรและ

กิจกรรมโครงการพัฒนาครู

เพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการ

เขาสูวิชาชีพ รุนป พ.ศ.2559 

และรุนป พ.ศ.2560 

2 กรกฎาคม 2561 

เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ หองประชุมSC216 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

6 โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ 

(Induction Period) รุนป 

พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560    

วันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

7 นิเทศหนุนเสริมการเรียนรู

พ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง สงขลา 

สตูล ยะลา ปตตานี นราธิวาส  

(6 จังหวัด) 

วันท่ี 16 กรกฎาคม – 

31 สิงหาคม 2561  

ณ โรงเรียน/

สถานศึกษา  

ครูผูรับทุน รุนป พ.ศ.

2559  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

8 จัดประชุมวิชาการนําเสนอ

บทความวิชาการ “นวัตกรรม

สรางสรรค”ของครูเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ิน 

ระยะการเขาสูวิชาชีพ 

(Induction Period) รุนป 

พ.ศ.2559 

วันท่ี  8 กันยายน  

2561  

ณ หองเรียน 17401

อาคารเรียนรวม

อเนกประสงค 2 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

9 ประชุมสรุปประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการพัฒนาครู

เพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการ

เขาสูวิชาชีพ รุน ป พ.ศ.2559 

และรุน ป พ.ศ.2560     

วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 

เวลา 09.30 – 13.00 น. 

หองประชุม SC 216 

อาคารคณะ

ศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  

วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

10 จัดทํารายงานสรุปโครงการ

ผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน

ระยะการเขาสูวิชาชีพ 

(Induction Period) 

รุน ป พ.ศ.2559 และรุน      

ป พ.ศ.2560 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 

2561 

สงถึงสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รวมกับเครือขาย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3 

ผลการดําเนินงาน 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการดําเนนิงาน ระยะที ่1 

โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นระยะการเขาสูวิชาชีพ 

(Induction  Period) 

     รุนป พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 

     วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 

ณ  โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการดําเนินงานพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ระยะท่ี 1 

 

1.ชี้แจงเปาหมายตามความคาดหวังของครูพัฒนาทองถ่ิน 

2.ชี้แจงระบบหนุนเสริมการเรียนรูของครูพัฒนาทองถ่ิน 

3.กิจกรรมฐานการเรียนรู 
ฐานท่ี 1 ครูผูนําการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนใหม 

ฐานท่ี 2 ครูกับการสรางความสัมพันธในชุมชน 
ฐานท่ี 3 อัตลักษณครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต 
ฐานท่ี 4 การบูรณาการภาษา อังกฤษและเทคโนโลยีผานกิจกรรมการจัดการเรียนรูในชั้น 

เรียนหรือชมุชน 
4.กิจกรรมสัมพันธเครือขายชุมชนการเรียนรูวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

5.ชีแ้จงและเสนอแนะแนวทางการออกแบบนวัตกรรมและสะทอนการเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการ

เปนครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

 6.กรณีศึกษา การจัดการศึกษาโดยใชชุมชน/จังหวัดเปนฐาน  

 



 

กิจกรรมของฐานท่ี 1 ครูผูนําการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนใหม 

ผลการเรียนรู 

ท่ีคาดหวัง 

เนื้อหาสาระ กิจกรรม เวลาท่ีใช  กลยุทธการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

1.การปรับตัว 

2.ความเปนครู 

(เขาใจผูเรียน 

เขาใจผูอ่ืน) 

การเรียนรูเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลง 

(ตนเอง) 

1.1 กิจกรรม “น้ํา

ทวม” เพ่ือเขาใจ

พ้ืนฐานของแตละคน 

1.2 ฝกฟงสิ่งรอบตัว

และผอนคลายดวย

เพลงพหุวัฒนธรรม 

2.1 ฟงอยางลึกซ้ึง 

(deep listening)  

2.2 สรางแรงบันดาล

ใจ 

45 นาที 1. Action-

Based 

2.Professional 

learning 

Community 

(Active ดาน

ความรูสึก) 

การเปลี่ยนแปลง 

(Transformativ

e Learning) ใน

ตัวผูรับทุน 

- เปลี่ยนแปลง

ตนเอง ฟงผูอ่ืน

มากข้ึน ฟง

ความรูสึก ฟงสิ่งท่ี

เขาใหคุณคา ฟง

สิ่งท่ีเขาตองการ 

เขาใจผูอ่ืนมากข้ึน 

3.นักคิดเชิง

ระบบ 

นวัตกรรมการเรียนรู 

Active Learning 

3. ปองกันหมูบานจาก

เปดนอย 

30 นาที Project-Based 

Learning 

(Active ดาน

ความคิด) 

การออกแบบ

ระบบ และเวลาท่ี

ใชในการปองบาน

จากเปดนอย 

4.เปนโคชและ 

ผูอํานวยความ

สะดวก 

ครูผูนําการ

เปลี่ยนแปลงและ

ระบบหนุนเสริมการ

เรียนรู 

3. 8 Acts (8 สิ่งท่ีไม

ควรทําเม่ือมีนักเรียน

หรือเพ่ือนมาปรึกษา) 

10 นาที 

 

Work 

Integration-

Based 

(Active หลาย

ดาน) 

นวัตกรรมการ

ออกแบบการ

แสดงบทบาท 

(หากมีเวลาไมทัน 

ไมแสดงบทบาทฯ 

เปดคลิปใหดู

แทน) 

5.สราง

หองเรียนใน 

21st Century 

นวัตกรรมการเรียนรู 

Active Learning ท่ี

บูรณาการภาษาและ

เทคโนโลย ี

5. จัดกิจกรรม “4 

ทิศ” (เพ่ือแบงกลุม

คละความหลากหลาย

ของธรรมชาตขิองแต

ละคน) ใช Social 

30 นาที Research-

Based 

Learning 

(Active ดาน

การลงมือทํา

ผลงานนวัตกรรม

เชิงประจักษท่ีครู

ออกแบบ (การ

วิจัยเรื่องกลวย 

และการนําเสนอ

 



 

ผลการเรียนรู 

ท่ีคาดหวัง 

เนื้อหาสาระ กิจกรรม เวลาท่ีใช  กลยุทธการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

Media ในการสืบคน

และฝกปฏิบัติการ

เรื่อง “กลวย” 

จริง) เปนภาษาตาง ๆ 

(ภาษาและพหุ

วัฒนธรรม)  

 

รายละเอียดกิจกรรมยอย 

ผลการเรียนรู 

ท่ีคาดหวัง 
ช่ือกิจกรรม กิจกรรมอยางยอ ผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

1.การปรับตัว 

2.ความเปน

ครู (เขาใจ

ผูเรียน เขาใจ

ผูอ่ืน) 

1.1 “น้ําทวม” เพ่ือ

เขาใจพ้ืนฐานของแต

ละคน 

(5 นาที) 

เม่ือครูเขามา ใหสมัครเปนสมาชิกกลุม

โดยใช LINE (ฉาย QR code บน

จอภาพ) 

1. ทุกคนยนืเปนวงกลม (คลายลมเพลม

พัด) 

2. เม่ือมีการพูด “น้ําทวมคนท่ี...” คนท่ี

มีคุณสมบัติตรงกับท่ีพูด ก็หนีน้ําทวมไป

ฝงตรงขาม 

3. กระบวนกรพูด ประมาณ 10 รายการ 

เชน น้ําทวมคนท่ีมาจากจังหวัดสตูล 

(ใครก็ตามท่ีมาจากสตูล ตองหนีไปฝาก

ตรงขาม ทําใหทราบวา มีใครมาจากสตูล

บาง สนุกกวาการถามแลวใหยกมือวา

ใครมาจากสตูลบาง) น้ําทวมคนท่ีชอบ

เรื่องบุพเพสันนิวาท น้ําทวมคนท่ีชอบ

เท่ียวในวันหยุด น้ําทวมคนท่ีชอบนอน 

น้ําทวมคนท่ีชอบชวยเหลือผูอ่ืน น้ําทวม

คนท่ีชอบวิชาคณิตศาสตร เปนตน 

4. ผลัดใหครูเปนคนนําพูดวา “น้ําทวม

คนท่ี...” และเปนสิ่งท่ีครูคนท่ีพูดมี

คุณสมบัตินั้นดวย เชน น้ําทวมคนท่ีชอบ

ฟงเพลง ครูคนท่ีพูดก็ตองหนีน้ําทวมไป

1. กิจกรรมนี้ยืดหยุนมาก เคยใชกับ

นักเรียนประถม นศ.ป.บัณฑิต 

ไดผลดี สนุกสนาน  

2. ทําใหทราบพ้ืนฐานของครูอยาง

รวดเร็ว (สังเกตจากการเดินหนีน้ํา

ทวม วามีใครบาง) 

3. ทําใหรูวาใครเหมือนเราบาง ใคร

แตกตางจากเราบาง 

 



 

ผลการเรียนรู 

ท่ีคาดหวัง 
ช่ือกิจกรรม กิจกรรมอยางยอ ผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

ฝากตรงขามดวย 

5. ครูสะทอนความรู ความรูสึก ความคิด 

6. กระบวนกรชวนสรุปเรื่องความ

หลากหลาย การเขาใจความแตกตาง 

พหุวัฒนธรรม และการอยูรวมกันอยางมี

ความสุข 

 1.2 “ฝกฟง”ฝกฟง

สิ่งรอบตัวและผอน

คลายดวยเพลงพหุ

วัฒนธรรม 

(5 นาที) 

1. นั่งลอมวง (2 วง ซอนกัน เนื่องจากครู

มีจํานวนมาก) 

2. ฝกฟงเสียงท่ีไดยินจากสภาพแวดลอม 

จดใหมากท่ีสุด 

3. ครูสะทอนความรู ความรูสึก การคิด 

4. กระบวนกรชวนสรุป หากเราตัง้ใจฟง 

เราจะไดยินอะไรมากมาย ซ่ึงปกติเรา

ไมไดยิน 

แตละคนฟงไดละเอียดไมเทากัน บาง

คนไดยินแมแตเสียงลมหายใจ 

1.การปรับตัว 

2.ความเปน

ครู (เขาใจ

ผูเรียน เขาใจ

ผูอ่ืน) 

2.1 ฟงอยางลึกซ้ึง 

(deep listening)  

(25 นาที) 

1. นั่งเปนวงกลมซอนกัน 2 วง แตหัน

หนาไปทางจอ ดูคลิป 2 คลิป (คลิปแรก

เก่ียวกับคนยากไรนอนหนาประตูราน 

เถาแกไมชอบ แตจริง ๆ แลว เขาชวย

ปกปองรานจากขโมย คลิปท่ี 2 พอท่ีเปน

ใบ) 

2. ถามตัวแทนครูวาประทับใจคลิปไหน

มากกวากัน ใหเหตุผล 

3. นั่งหันหนาเขาหาวง ปดตา เปดเพลง

บรรเลง The Most Saddest กระบวน

กรพูดใหทบทวนชีวิตท่ีผานมา ตั้งแตเด็ก

จนถึงปจจุบัน ผานอะไรมาบาง ผาน

ปญหา อุปสรรค ความทุกขยาก 

ความสําเร็จ อะไรมาบาง ขณะพูดก็คอย 

ๆ วางภาพท่ีเตรียมไว (ประมาณ 50 

ภาพ)  บนพ้ืน ซ่ึงเปนภาพเก่ียวกับอาชีพ

1. ผูเขารวมสวนใหญรองไห หรือ

น้ําตาคลอ กระบวนกรพูดใหเคารพ

ความรูสึกของคนอ่ืน ขอบคุณ

เรื่องราวดี ๆ ท่ีนํามาแบงปนกัน (จาก

ท่ีครูเลาเรื่อง)  

2. หากกิจกรรมไมเรงรีบจนเกินไป 

หลายคนไดระบาย ไดคลายปมในใจท่ี

ไมเคยเลาใคร มีความสุขมากข้ึน 

(หากมีเวลา ควรจะตามดวยกิจกรรม 

“ไพความเขาใจ ซ่ึงทําใหครูสามารถ

คนพบวา สิ่งท่ีเขาใหคุณคา ให

ความสําคัญจริง ๆ คืออะไร ทําใหครู

มีความสุขมากยิ่งข้ึน 

3. ทําใหเขาใจเพ่ือนมากยิ่งข้ึน เจอ

กันแปบเดียวเหมือนรูจักกันมานาน 

เกิดความรักในรุนเดียวกัน สามัคคีกัน  

 



 

ผลการเรียนรู 

ท่ีคาดหวัง 
ช่ือกิจกรรม กิจกรรมอยางยอ ผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

ของพอแม ความทุกขยาก ความขัดแยง 

ความรัก อนาคตท่ีอยากจะเปน สิ่งท่ีสื่อ

ถึงอุดมการณของครู 

4. ครูลืมตา เดินไปเลือกภาพท่ีเขา

ประทับใจ หากเลือกภาพตรงกันใหใช

รวมกันได 

5. นั่งลอมวงกลุมละ 5 คน ใหครูเลา

เรื่องตามภาพท่ีเลือก ไมมีการถามขณะ

เลาถาม ฟงอยางเดียว ฟงความรูสึก ไม

ใชเฉพาะคําพูด ฟงใหไดวาจริง ๆ แลว 

ครูใหคุณคากับสิ่งใด (สิ่งท่ีเขาแคร คือ

อะไร) 

6. นั่งเปนวงใหญ 2 วงซอนกัน  

7. ครูสะทอนความรู ความรูสึก การคิด 

8. กระบวนกรชวนสรุปวา ภายใต

พฤติกรรมท่ีเราเห็น มีอะไรแฝงอยู

มากมาย มีความรูสึกของนักเรียนแฝงอยู 

มีสิ่งท่ีนักเรียนใหคุณคา ใหความสําคัญ 

อยารีบดวนตัดสินใจคนอ่ืนจากรูปลักษณ 

หรือสิ่งท่ีเขาทํา 

หมายเหตุ ปกติจํานวนคลิปท่ีใหชมมี

ประมาณ 4-5 คลิป 

1.การปรับตัว 

2.ความเปน

ครู (เขาใจ

ผูเรียน เขาใจ

ผูอ่ืน) 

2.2 สรางแรงบันดาล

ใจ 

(10 นาที) 

1. เปดคลิปครู ตชด. ในสามจังหวัด

ชายแดนใตท่ีอยูในสังคมพหุวัฒนธรรม  

2. ครูสะทอนความรู ความรูสึก การคิด 

ครูเห็นแบบอยางท่ีดี เกิดแรงบันดาล

ใจในการเปนครูท่ีดี และใชชีวิตอยูใน

สังคม 

พหุวัฒนธรรมอยางมีความสุข 

3.นักคิดเชิง

ระบบ 

3. ปองกันหมูบาน

จากเปดนอย(30 

นาที) 

1. เลือกครู 1 คนมาเปน “เปดนอย” ท่ี

กําลังหาบานเพ่ือพักอาศัย 

2. วางกระดาษ A 4 (หนา ๆ อาจมีเทป

1. เปนกิจกรรมท่ีสนุกมาก ฝกการคิด

เปนระบบ ผูนํา ผูตาม  

2. หากวางแผนไดไมดี เปดนอย

 



 

ผลการเรียนรู 

ท่ีคาดหวัง 
ช่ือกิจกรรม กิจกรรมอยางยอ ผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

กาวติดขางลาง) บนพ้ืนหอง กระจายให

เต็มพ้ืนท่ี (หรือใชการแจกกระดาษคนละ

แผน แลวใหครูไปวางบนพ้ืน 

3. ครูยืนบนกระดาษ และใหมีกระดาษ

วาง 1 แผน เปรียบเสมือนบานวาง 1 

หลัง 

4. ให “เปดนอย” ไปพักนอกหอง 

5. ครูปรึกษากันวาทําอยางไร จึงจะ

รักษาบานวางไวใหนานท่ีสุด ไมให “เปด

นอย” แยงไปได ซ่ึงตองเคลื่อนท่ีไปยัง

บานวาง แตจะเกิดบานวางใหมข้ึนมาอีก 

ทําอยางไรตอ  ถึงจะไมใหเปดนอยแยง

บานท่ีวางได project นี้ ตองอาศัยการ

คิด วางแผน ผูนํา ผูตามท่ีดี คิดใหเปน

ระบบ 

6. ครูสะทอนความรู ความรูสึก การคิด 

สามารถแยงบานไดภายใน 3 วินาที 

3. กิจกรรมนี ้ทราบจากกระบวนกรท่ี

ไปเรียนรูมา กลุมแมบานบางกลุม 

รักษาบานวางไดหลายสิบนาที เคย

จัดใหผูนํานักศึกษา ไดเพียง 2 นาที

กวา ๆ 

4.เปนโคช

และผูอํานวย

ความสะดวก 

3. 8 Acts (8 สิ่งท่ีไม

ควรทําเม่ือมีนักเรียน

หรือเพ่ือนมาปรึกษา) 

(10 นาที) 

1. แบงกลุมของครูเปน 8 กลุม 

2. ตัวแทนครูกลุมละ 2 คน สงตัวแทน

มาพบกระบวนกร 

3. กระบวนกรบอกลักษณะแตละ Act 

ใหแตละกลุมทราบ (ไมใหทราบของกลุม

เพ่ือน) 

4. ตัวแทนกลุมปรึกษากับเพ่ือนในกลุม 

ออกแบบบทบาทสมมติ สิ่งท่ีไมควรทํา

ในการเปนโคช เม่ือนักเรียนหรือเพ่ือนมา

ปรึกษา 

5. แตละกลุมนําเสนอบทบาทสมมุติแลว

ใหกลุมอ่ืนทาย และเฉลย 

6. ครูสะทอนความรู ความรูสึก การคิด 

7. กระบวนกรชวนสรุป 

คาดวามีเวลาไมเพียงพอสําหรับการ

จัดกิจกรรม นาจะเปดคลิป 8 Acts 

ใหดูแทน เพ่ือใหคุณครูเรียนรูสิ่งท่ีไม

ควรทําในการเปนโคชหรือให

คําปรึกษาผูอ่ืน เชน เม่ือนักเรียนมี

เรื่องทุกขใจมาปรึกษา ครูจะมัวมาสั่ง

สอนก็ไมเหมาะสม จะเปรียบเทียบ

กับตัวครูเองก็ไมดี จะแสรงเปนเขาใจ

นักเรียน ท้ัง ๆ ท่ีไมเขาใจปญหาและ

ความรูสึกของนักเรียนอยางแทจริง ก็

ไมควร 

 



 

ผลการเรียนรู 

ท่ีคาดหวัง 
ช่ือกิจกรรม กิจกรรมอยางยอ ผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

5.สราง

หองเรียนใน 

21st Century 

กิจกรรม “4 ทิศ คน 

4 แบบ”  

เพ่ือแบงกลุม 

(10 นาที) 

“4 ทิศ” 

1. ครูนั่งลอมกันเปนวง ซอนกัน 2 วง 

2. กระบวนกรอธิบายลักษณะของคนแต

ละทิศ 

3. ครูเลือกท่ีจะเปน 1 ทิศ ตามลักษณะ

เดนของตนเองมากท่ีสุด 

4. แบงกลุมโดยใหแตละกลุม

ประกอบดวยทุกทิศ 

(กิจกรรม “4 ทิศ” ทําใหเขาใจระหวาง

เรากับคนอ่ืน ครูแตละคนมีความ

แตกตางกัน นักเรียนแตละคนแตกตาง

กันแบงไดเปน 4 ลักษณะใหญ (ปกติเรา

มีหลายลักษณะปนกัน แตมีบางลักษณะ

โดดเดน) 

1. ทิศเหนือ (กระทิง) รักความยุตธิรรม 

รักพวกพอง มุงม่ัน กลาตัดสินใจ กลา

เผชิญ ชอบทํามากกวาพูด แตเปนแข็ง

นอกออนใน (ดูดุดันแตจริง ๆ แลว ใจดี) 

2. ทิศใต (หน)ู โอบออมอารีย ไมชอบ

ความขัดแยง ข้ีเกรงใจ ไมกลาตัดสินใจ  

3. ทิศตะวันออก (อินทรี) มีความคิด

สรางสรรค แกปญหาเฉพาะหนาไดดี ไม

คอยวางแผน วางภาพรวม มองกวาง 

ใครปรึกษาอะไรมีคําตอบใหได แตมี

รายละเอียดไมคอยดี ไมคอยเปน

ระเบียบ ชอบสนุกสนาน ข้ีเบื่อ 

4. ทิศตะวันตก (หมี) เจาระเบียบ 

ยึดถือระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ นักเรียน

สงงานเรียงไมสวย ก็ไมตรวจ ไมสบายใจ

หากไมมีการวางแผน เปนระบบ ไมชอบ

การเปลี่ยนแปลง  

1.กลุมท่ีมีสมาชิกครบทุกทิศ งาน

ออกมาคอนขางดี มีอินทรีชวยคิด มี

หมีชวยจัดใหเปนระเบียบ มีกระทิง

ชวยลงมือทําอยางมุงม่ัน มีหนูคอย

ประนีประนอม ไมใหขัดแยง 

2.ครูจะไดเขาใจผูอ่ืน เปนธรรมชาติ

ของเขา จะเปลี่ยนแปลงท้ังหมดนั้น

ยาก แตปรับปรุงบางสวนนาจะได 

เราตองปรับตัวใหเขากับคนอ่ืน 

หากมีเวลา 

มีคําถาม สําหรับแตละทิศ เชน 

1. พฤติกรรมในชีวิตประจําวันเปน

อยางไร (เชน หมี ชอบกินแบบ   เดิม 

ๆ เวลาซ้ือของเปรียบเทียบอยาง

ละเอียด 

2. คนรอบขางพูดถึงเราอยางไร แง

บวก-ลบ 

3. นักเรียนทิศไหนท่ีเรารับมือไดยาก 

4. ทําอยางไรใหไดใจทิศเรา 

 



 

ผลการเรียนรู 

ท่ีคาดหวัง 
ช่ือกิจกรรม กิจกรรมอยางยอ ผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

5. สราง

หองเรียนใน 

21st Century 

“วิจัยเปนเรื่อง  

กลวย ๆ” 

(20 นาที) 

“Research-Based Learning” 

1. ตั้งโจทยใหครู รวมกันแสวงหาความรู 

ใน 4 ประเด็น 1) ชื่อท่ีใชเรียกกลวยใน

ภาษาอ่ืน ๆ มีอะไรบาง 2) กลวยใน

เมืองไทย มีกลวยอะไรบาง เชน กลวย

น้ําหวา กลวยหอม  3) กลวยมีประโยชน

อยางไร ปลูกมากท่ีไหน ใชทําอะไรได

บาง 4) เปลือกกลวย (อนุรักษ

สิ่งแวดลอม) ใชทําอะไรไดบาง  

2. ใหทางกลุมคิดรวมกันวา จะศึกษา

เพ่ือตอบโจทยไดอยางไร (การวางแผน

การวิจัย) จากแหลงความรูใดบาง และ

ลงมือคนควาไดอยางไร (คราวนี้คงใชมือ

ถือสืบคนเปนหลัก) 

3. ใหทางกลุมสรุปความรูท่ีไดรับท้ังการ

วางแผนศึกษา วิธีการศึกษา และผลท่ีได

จากการศึกษา ลงในกระดาษบรูป 

7. ถายรูปผลงานลงใน LINE 

8. นําเสนอวิธีการศึกษาคนควา และ

ความรู (ผลจากการศึกษาคนควา) ใน

กระดาษบรูป (การนําเสนอตองใชภาษา

อ่ืน ๆ นอกจากภาษาไทยกลาง และ

ภาษาไทยถ่ินใต ภาษาท่ีนําเสนอ เชน 

อังกฤษ มลายูถ่ิน จีน ญี่ปุน ภาษาไทย

สําเนียงพมา สําเนียงสุพรรณ สําเนียงจีน 

ภาษาอิสาน ภาษาเหนือ พรอมกับตองมี

ลามภาษามือประกอบ เพ่ือฝกเรื่องการ

สื่อสาร และเขาใจความแตกตางในสังคม

พหุวัฒนธรรม) 

6. ครูสะทอนความรู ความรูสึก การคิด 

7. กระบวนกรชวนสรุป 

1.กิจกรรมนี้ ครูไดฝกการแสวงหา

ความรู วิธีท่ีใชในการแสวงหาความรู 

การคิด การสรางองคความรู การสรุป 

การนําเสนอ เปนตน 

2.สามารถจัดกิจกรรมใหเห็น

กระบวนการวจิัย ผานกิจกรรมงาย ๆ 

เปนพ้ืนฐานเทาท่ีเวลามี 

สรุปกิจกรรมท้ังหมด  

บรรยากาศการเรยีนรู นั้นสามารถ

สรางได จะใหเรียนรูเรื่อง คุณธรรม 

ความเขาใจมนุษย บรรยากาศ เศรา

บาง ตื้นตันใจบาง เกิดปติบาง คลาย

ปมในใจบาง หรือ จะเรียนรูอยาง

สนุกสนาน ไดฝกคิด ไดฝกปฏิบัติ  

ฝกวางแผน ครูก็สามารถสรางได

เชนเดียวกัน ท่ีสําคัญท่ีสุด ความเปน

ครูท่ีทุมเทเพ่ือศิษย ใหศิษยไดเรียนรู

และมีแรงบันดาลใจ 

 



 

กิจกรรมของฐานที่ 2 ครูกับการสรางความสัมพันธในชุมชน 
 

ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

เนื้อหาสาระ กิจกรรม 
เวลาท่ี

ใช 
กลยุทธการ

พัฒนา 
ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 
1.ความสามารถในการ
เปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงในชมุชน  
2. สามารถวิเคราะห
ออกแบบ ดําเนินการ
และประเมินเพ่ือ
พัฒนาใหไดมาซ่ึง
กระบวนการแกปญหา
และพัฒนาชั้นเรียน 
สถานศึกษา และชุมชน  
3. สามารถทํางาน
รวมกับผูท่ีเก่ียวของ 
เปนผูจุดประกายให
ชุมชนเห็นความสําคัญ
ของการเรียนรู เกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต  
4.การสรางหองเรียนท่ี
มีคุณภาพ โดยมีผูเรียน
เปนตัวเชื่อมการทํางาน 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท้ังใน
หองเรียน สถานศึกษา 
และชุมชน ทําให
เขมแข็งและยั่งยืน 

 
1. ละลายพฤติกรรม/
จัดกลุม 

15 นาที 
การรูจักเพ่ือน
บานสายงาน
เดียวกัน 

1.การสรางกลุม
ติดตอประสานงาน  
2. เกิดกลุมผูรวม
อุดมการณเดียวกัน 
“ครูเพ่ือทองถ่ิน” 
ตามกลุมทองท่ี 

1 .การศึกษา
ชุมชน 
2. การเรียนรู
ตลอดชีวิต 
3. ปฏิสัมพันธ
การเรียนรู
ระหวาง
โรงเรียนกับ
ชุมชน 
 

2. ระดมสมองภายใต
หัวขอยอยดังนี้ 
2.1 การสรางสัมพันธ
ชุมชนกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
2.2 การสรางสัมพันธ
กับศิษยเกา 
2.3 การสรางสัมพันธ
กับกรรมการ
สถานศึกษา 
2.4 การสรางสัมพันธ
กับพอ แม ผูปกครอง 
2.5 ภูมิปญญาทองถ่ิน
กับการพัฒนาชุมชน 

65 นาที 

Story telling 
Deep Listening  
Brain storming 
Cooperative 
Group 
Mind map 
Project 
Proposal 

1. ผลงาน/โครงการ 
ท่ีสะทอนความ
เปลี่ยนแปลงใน
หองเรียน 
สถานศึกษา หรือ
ชุมชน อยางเปน
รูปธรรม 
2. ผลงาน/โครงการ 
การสรางเครือขาย
ชุมชนการเรียนรู 

3. การนําเสนอผลงาน 40 นาที Presentation 
Role play, 
report  

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

กิจกรรม ข้ันตอนการจัดกิจกรรม เวลาท่ีใช  ผลท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึน 

ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

1.การสราง
ความคุนเคยใหกับ
ผูรวมกิจกรรม ลด
ชองวางระหวางกัน 
2. สามารถ
วิเคราะหออกแบบ 
ดําเนินการและ
ประเมินเพ่ือพัฒนา
ใหไดมาซ่ึง
กระบวนการ
แกปญหาและ
พัฒนาชั้นเรียน 
สถานศึกษา และ
ชุมชน  
3. สามารถทํางาน
รวมกับผูท่ีเก่ียวของ 
เปนผูจุดประกายให
ชุมชนเห็น
ความสําคัญของ
การเรียนรู เกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต  
4. สรางหองเรียนท่ี
มีคุณภาพ โดยมี
ผูเรียนเปนตัวเชื่อม
การทํางาน พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ท้ังในหองเรียน 
สถานศึกษา และ
ชุมชน ทําให
เขมแข็งและยั่งยืน 

 กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม/จัด
กลุม รวมถึงการ
สรางแรงบันดาล
ใจ 

1. กิจกรรมสัมพันธ
ระหวางกลุมใหญ
และกลุมยอยขนาด
ตางๆกัน  

2. แบงกลุมผูเรียน
เปน 10 กลุม กลุม
ละประมาณ 10 
คน 

 15 นาที  ผูเขารวมรูจักกัน
มากข้ึน เกิดกลุม
ชนท่ีมีแนว
ทางการทํางาน
เพ่ือทองถ่ิน
รวมกัน ท้ังใน
รูปแบบทางการ
และไมเปน
ทางการ 

1. การสรางกลุม
ติดตอ
ประสานงาน  
2. เกิดกลุมผูรวม
อุดมการณ
เดียวกัน “ครูเพ่ือ
ทองถ่ิน” ตาม
กลุมทองท่ี 

การแนะนําแนว
ทางการจัด
กิจกรรม 

ชี้แจงการรวมกิจกรรม 
แนะนําอาจารยประจํา
กลุม 

5 นาที ผูเขารวมรับทราบ
เปาหมายของ
กิจกรรม และ
ผลงานท่ีกิจกรรม 

1. ผลงาน/
โครงการ ท่ี
สะทอนความ
เปลี่ยนแปลงใน
หองเรียน 
สถานศึกษา หรือ
ชุมชน อยางเปน
รูปธรรม 
 
2. ผลงาน/
โครงการ การ
สรางเครือขาย
ชุมชนการเรียนรู 

แนวคิด
สรางสรรคสราง
สัมพันธชุมชน 5 
ประเด็น 

แลกเปลี่ยนแนวคิดใน
ประเด็น 
1 การสรางสัมพันธ
ชุมชนกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
2 การสรางสัมพันธกับ
ศิษยเกา 
3 การสรางสัมพันธกับ
กรรมการสถานศึกษา 
4 การสรางสัมพันธกับ
พอ แม ผูปกครอง 
5 ภูมิปญญาทองถ่ินกับ
การพัฒนาชุมชน 
พรอมเตรียมนําเสนอ

รวม 60 
นาที 
แบงเปน
กลุมยอย 
20 นาที 
กลุมใหญ 
40 นาที  

เกิดการระดม
ความคิดเห็น
รวมกันภายใน
กลุมยอยแลหา
ขอตกลงของกลุม 

 

 



 

ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

กิจกรรม ข้ันตอนการจัดกิจกรรม เวลาท่ีใช  ผลท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึน 

ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

ในภาพรวมกลุมใหญ
ฐานท่ี 2 

การนําเสนอ
โครงการ/
นวัตกรรมการ
สราง
ความสัมพันธใน
ชุมชน 

ตวัแทนกลุมนําเสนอ
โครงการ/นวัตกรรม
ของกลุม 
สมาชิกโหวตโครงการ
เดน  
มอบรางวัลโครงการ
เดน/นาสนใจ 

5 กลุม 
กลุมละ 
8 นาที 

เกิดโครงการ/
นวัตกรรมการ
สราง
ความสัมพันธ
ชุมชน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 กิจกรรมของฐานที่ 3 อัตลักษณครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต  

ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

เนื้อหาสาระ กิจกรรม เวลา กลยุทธการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

1.มีความสามารถ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูในสังคม  
พหุวัฒนธรรม 

-สังคมพหุ
วัฒนธรรม 

-การศึกษาใน
สังคมพหุ
วัฒนธรรม 

-สันติศึกษา 

-การปรับตัว
และสรางอัต
ลักษณในการ
จัดการเรียนรู
ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

-ชมภาพยนตร 
“Wonder ชีวิต
มหัศจรรย” โดยฝก
การชมภาพยนตร
เพ่ือเรียนรู ตั้งคําถาม
กับการดํารงชีวิต 
และการศึกษาของ
ผูคนในสังคม 

-กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความคิด 
การเรียนรูในการอยู
รวมกันในกลุมยอย 

-กิจกรรมการสะทอน
คิด เลาเรื่องการอยู
รวมกันจากการชม
ภาพยนตรท่ีเชื่อมโยง
กับปรากฎการณจริง
ในสังคม พรอมท้ัง
นําเสนอกรอบคิด
และกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรยีนรูท่ี
คํานึงถึงความเปน
พหุวัฒนธรรมใน
โรงเรียน และชั้น
เรียน 

-รวมกันสรุปกรอบ
คิดและกระบวนการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีคํานึงถึง
ความเปนพหุ
วัฒนธรรมใน
โรงเรียน และชั้น
เรียน 

 

1  ชั่วโมง -การสราง
แรงบันดาล
ใจในการ
เรียนรูเพ่ืออยู
รวมกันใน
สังคมพหุ
วัฒนธรรม 

-การรวมกัน
สะทอนการ
เรียนรูบน
ฐาน
ความสัมพันธ
แบบ
กัลยาณมิตร 
 

-การ
เปลี่ยนแปลง
และปรับตัว
ของครูในการ
รับฟงความคิด
ของคนอ่ืนๆ 
และ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเพ่ือ
เรียนรูรวมกัน
บนฐาน
ความสัมพันธ
แบบเทาเทียม 

-การกลาท่ีจะ
คิด กลาท่ีจะตั้ง
คําถาม และ
เสนอทางออก
อยาง
สรางสรรคเพ่ือ
ทบทวน
สถานการณ
จริงของการอยู
รวมกันในพ้ืนท่ี
พหุวัฒนธรรม 

 



 

ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

เนื้อหาสาระ กิจกรรม เวลา กลยุทธการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

2.มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรม
ทองถ่ินชายแดนใต 
3.มีความรอบรูดาน
เนื้อหาการสอน 
จัดการเรียนการ
สอนใหผูเรียนมี
ทักษะในศตวรรษท่ี 
21 และการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

-สันติศึกษา 

-การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรม
ทองถ่ิน
ชายแดนใต 
-การปรับตัว
และสราง    
อัตลักษณใน
การจัดการ
เรียนรูในสังคม
พหุวัฒนธรรม 

-กิจกรรมแลกเปลีย่น
เรียนรู “ภูเขา
น้ําแข็ง” ท่ีสะทอน
สวนท่ีอยูเหนือน้ํา 
สามารถสังเกตเห็น
ไดงาย ขณะท่ีสิ่งท่ีอยู
ใตน้ําซ่ึงสังเกตไดยาก
ก็เปนพลังสําคัญให
ใหเกิดทักษะ และ
ความรูท่ีจะเปนฐาน
ของการจัดการเรียน
การสอน การทํา
ความเขาใจตนเอง
นักเรียน รวมถึงการ
อยูรวมกับคนอ่ืนและ
สวนตางๆในสังคม 

-กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณการ
จัดการเรียนรูในชั้น
เรียน ท่ีมีท้ังสวนท่ี
มองเห็นได และสิ่งท่ี
มองไมเห็น หรือ
มองเห็นไดยาก โดย
การวาดภาพ แลว
นําเสนอประเด็นการ
แลกเปลี่ยนจากการ
ทํางานกลุม 

-นําเสนอผลงาน 
หรือนวัตกรรมการ
ออกแบบชั้นเรียน  
ความรู  หรือ
กระบวนการ ในการ
จัดการเรียนรูท่ีให
ความสําคัญกับความ
เปนสังคมพหุ

 1  ชั่วโมง -การปลูก
จิตสํานึก
ความเปนครู 
-การแสดง
พฤติกรรม
การมีสวน
รวมกับผูท่ี
เก่ียวของทุก
ฝาย 

 

-การเปดใจของ
ครูท่ีจะมอง
และทําความ
เขาใจ
สถานการณใน
โรงเรียน ชั้น
เรียน ท้ังท่ีมอง
เห็นชัด และท่ีมี
ความเปน
นามธรรมในตวั
บุคคล 

-ผลงานหรือ
นวัตกรรมเชิง
ประจกัษ ใน
ลักษณะการ
ออกแบบชั้น
เรียน  ความรู  
หรือ
กระบวนการ 
ในการจัดการ
เรียนรูท่ีให
ความสําคัญกับ
ความเปนสังคม
พหวุัฒนธรรม 
 

 



 

ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

เนื้อหาสาระ กิจกรรม เวลา กลยุทธการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

วัฒนธรรม 

-รวมกันสรุปเพ่ือให
เกิดการเรียนรู ความ
เขาใจ และการ
กําหนดกรอบคิดเพ่ือ
ใชในการจัดการ
เรียนรูในชั้นเรียน
และโรงเรียนบนฐาน
ความเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมของฐานที่ 4 

การบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีผานกิจกรรมการจัดการเรียนรูในช้ันเรียนหรือชุมชน 

 

ผลการเรียนรูท่ี
คาดหวัง 

เนื้อหาสาระ กิจกรรม กลยุทธการพัฒนา ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

สามารถจัดทํา

แผนการจัดการ

เรียนรูท่ีบูรณา

การ

ภาษาอังกฤษ

และเทคโนโลยี

ผานกิจกรรม

การเรียนรูใน    

ชั้นเรียน 

 

การบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี
ผานกิจกรรม
การจัดการ
เรียนรูในชั้น
เรียนหรือชุมชน 

ปฏิบัติการ  
บูรณาการการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี
ผานกิจกรรม
การจัดการ
เรียนรูในชั้น
เรียนหรือ
ชุมชน 

1.การสรางความรู ความเขาใจใน

รูปแบบและวิธีการในการบูรณาการ

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีผาน

กิจกรรมการเรยีนรูในชั้นเรยีน 

2.การออกแบบการเรียนรูโดยการ  

บูรณาการภาษาอังกฤษและ 

เทคโนโลยีผานกิจกรรมในชั้นเรียน 

 

การบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ
และ
เทคโนโลยีใน   
ชิ้นงาน 
นวัตกรรมการ
การจัดการ
เรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน  

“โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นระยะการเขาสูวิชาชีพ(Induction Period) 

รุนป พ.ศ.2559 แล ะ พ.ศ.2560    

วันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม  2561 ณ หองปรารถนา โรงแรมหรรษา เจบี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 

 



 

 
ผลการประเมิน “โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นระยะการเขาสูวิชาชีพ(Induction Period) 

รุนป พ.ศ.2559 แล ะ พ.ศ.2560    

วันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม  2561 ณ หองปรารถนา โรงแรมหรรษา เจบี อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

ท่ี รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ 

คิดเห็น 
1 ความรูความเขาใจเก่ียวกับ  เรื่อง “เปาหมายตามความคาดหวัง

ของครูพัฒนาทองถ่ิน” 
4.17 .53 มาก 

2 องคความรู ท่ีไดรับ เรื่อง"ระบบหนุนเสริมการเรียนรูของครู
พัฒนา ทองถ่ิน” 

3.99 .57 มาก 

3 องคความรูท่ีไดรับจากกิจกรรม  
ฐานท่ี 1 ครูผูนําการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนใหม 

4.24 .60 มาก 

4 องคความรูท่ีไดรับจากกิจกรรม 
ฐานท่ี 2 ครูกับการสรางความสัมพันธในชุมชน 

4.18 .57 มาก 

5 องคความรูท่ีไดรับจากกิจกรรม 
ฐานท่ี 3 อัตลักษณครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต 

4.16 .58 มาก 

6 องคความรูท่ีไดรับจากกิจกรรม 
ฐานท่ี 4 การบูรณาการภาษา อังกฤษและเทคโนโลยีผากิจกรรม 
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียนหรือชุมชน 

4.03 .69 มาก 

7 กิจกรรมสัมพันธเครือขายชุมชนการเรียนรูวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ิน 

4.15 .65 มาก 

8         องคความรูท่ีไดรับ เรื่อง “การออกแบบนวัตกรรมและสะทอน      
        การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงการเปนครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและ 
     เสนอผลงาน” 

3.92 .65 มาก 

9         องคความรูท่ีไดรับ เรื่อง การจัดการศึกษาโดยใชชุมชน/จังหวัด 
        เปนฐาน 

3.90 .65 มาก 

10 การประชาสัมพันธโครงการไดท่ัวถึงและครอบคลุมกับกลุม 
เปาหมาย 

3.99 .71 มาก 

11 ระยะเวลาในการจัดโครงการเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 3.88 .75 มาก 
12
. 

ความคุมคาท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง (เทียบกับเวลา คาใชจายและ
งบประมาณในชวงระยะการอบรม) 

4.09 .71 มาก 

13 ความคุมคาท่ีเกิดข้ึนตอตนสังกัด(เทียบกับเวลา คาใชจายและ
งบประมาณในชวงระยะการอบรม) 

3.94 .66 มาก 

14 ความเหมาะสมของท่ีพัก 3.83 .79 มาก 
15 ความเหมาะสมของอาหาร 3.68 .86 มาก 
16 คุณคาท่ีเกิดข้ึนตอตนเองและตนสังกัด 4.11 .59 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม (n=234) 4.09 .56 มาก 

 



 

     
จากตาราง  ผูเขารวมโครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ(Induction Period) 

รุนป พ.ศ.2559 แล ะ พ.ศ.2560   มีความคิดเห็นในภาพรวมวามีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.09) 

และเม่ือพิจารณารายขอเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยของความคิดเห็นจากคะแนนเฉลี่ยสูงสุด จํานวน 3 ลําดับ คือ 

องคความรูท่ีไดรับจากกิจกรรม ฐานท่ี 1 ครูผูนําการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนใหม ( X = 4.24) องค

ความรูท่ีไดรับจากกิจกรรม  ฐานท่ี 2 ครูกับการสรางความสัมพันธในชุมชน ( X = 4.18) และความรูความ

เขาใจเก่ียวกับ  เรื่อง “เปาหมายตามความคาดหวังของครูพัฒนาทองถ่ิน” ( X = 4.17) 

 

หมายเหตุ : ใชเกณฑระดับความคิดเห็นดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับนอยท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปความคิดเห็นผลการประเมิน“โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ระยะการเขาสูวิชาชีพ 

(Induction Period) รุนป พ.ศ.2559 และพ.ศ.2560” 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั้งหมด สังเคราะหขอเสนอแนะ ความถี่ 

ขอ 18. ขอเสนอแนะอ่ืนๆท่ีตองการใหสถาบันผลิตครู
ดําเนินการ 
1.การจัดการเวลากับกิจกรรมควรจะสมดุลกันมากกวานี้ เพราะ
เวลานอยเกินไปแตกิจกรรมแนน 
2.จัดอบรมในพ้ืนท่ีของครูแตละคน 
3.นาจะจัดทีละรุนและเพ่ิมเก่ียวกับรูปแบบงานท่ีชัดเจนมากกวานี้ 
4.อยากใหปรับเวลาโครงการใหกระชับได เนื่องจากกระทบตอการ
เรียนการสอนท่ีโรงเรียน 
5.ควรขยายเวลาการทํางานใหยาวกวานี้ 
6.ควรจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึน 
7.ควรมีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรูประสบการณอยาง
ตอเนื่อง 
8.เวลาอาจจะไมเพียงพอ 
9.นาจะอธิบายเรื่องการเขียนบทความมากกวานี้ 
10.จัดแยกเปนแบบชั้นป 59/60  
11.เลิกดึกจนเกินไป 
12.เปนโครงการท่ีดี ควรดําเนินตอไปเรื่อย ๆ 
13.เพ่ิมวิทยากร 
14.กระจายเปนกลุมเล็ก ๆ เพ่ือทํากิจกรรม 
15.อยากใหมีเวลาสําหรับปฏิบัติศาสนกิจ 
16.ควรมีตัวอยางสื่อการสอน กิจกรรมนันทนาการควรมีเอกสาร
แจกเชนข้ันตอนเพลงในการจัดกิจกรรม 
17.ระยะท่ี 2 ควรจะจัดพรอมกันท้ัง 2 รุน เพ่ือไดเห็นท้ัง บทความ
วิชาการ และบทความวิจัยท่ีเดนๆ 
18.จัดอบรมหลักสูตรอ่ืนๆท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนได 
19.ควรมีการรวมกลุมครูคืนถ่ินประจําเขต และมีเจาหนาท่ีคอย
ดูแลและใหคําปรึกษาโดยเฉพาะจนจบโครงการ 
20.สถาบันควรแจงใหครูควรทราบตั้งแตตนในเรื่องของการทํา
บทความวิชาการสําหรับรุน 59 เนื่องเวลาระยะสั้น อาจทําใหงาน 
ท่ีออกมาไมดี เพราะครูมีท้ังภาระงานสอน งานอ่ืนๆอีกมากมายท่ี

1.ควรขยายเวลาในการจัดกิจกรรมแต
ละฐานใหเหมาะสมกับรปูแบบกิจกรรม
นั้นๆ  
(ขอ 1,5,8,21,27,52) 

6 

2.ควรจัดอบรมในกลุมพ้ืนท่ีของแตละ
จังหวัดของผูเขารับการอบรม 
(ขอ 2,57) 

2 

3.ควรจัดการอบรมแตละรุน/ชั้นป ให
ชัดเจน และเพ่ิมรูปแบบงานให
มากกวานี้ 
(ขอ 3,10) 

2 

4.ควรปรับเวลาใหกระชับ และแบง
ชวงเวลาใหชัดเจน เพ่ือสามารถปฏิบัติ
ศาสนกิจทางศาสนาได 
(ขอ 4,11,15,32,56,59,64) 

7 

5.ควรจัดกิจกรรมใหหลากหลายมาก
ยิ่งข้ึน (ขอ 6) 

1 

6.ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู และ
ประสบการณระหวางผูเขารับการ
อบรม ตามบริบทแตละจังหวัด เพ่ือ
การแกปญหาและพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมากข้ึนและตอเนื่อง 
(ขอ 7,53) 

2 

7.ควรมีการอธิบายรายละเอียดในการ
เขียนบทความใหชัดเจนมากกวานี้ 
(ขอ 9) 

1 

8.เปนกิจกรรม/โครงการท่ีดี และควร
จัดโครงการอยางตอเนื่อง 
(ขอ 12,23,44,45,54) 

5 

9.ควรเพ่ิมวิทยากรผูใหความรูในการ
จัดอบรมครั้งนี้ 

1 

 



 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั้งหมด สังเคราะหขอเสนอแนะ ความถี่ 

ตองทํา 
21.ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมแตละฐานนอยเกินไป ไม
เพียงพอตอการจัดกิจกรรมท่ีวิทยากรไดเตรียม ซ่ึงสวนตัวคิดวา
กิจกรรมในแตละฐานมีคุณคาและเปนประโยชนมากตอการพัฒนา
จึงอยากใหยืดระยะเวลาใหมากข้ึน 
22.ควรขยายเวลาในการทําบทความทางวิชาการและวิจัยเพ่ิมเติม 
23.กิจกรรมดี  
24.เวทีนําเสนอผลงานของครูคืนถ่ิน ติดตามอยูเสมอ 
25.อยากใหประสานไปยังผูบังคับบัญชาของครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
ทราบถึงสิ่งท่ีครูในโครงการจะตองปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
และ มอบหมายงานตามความเหมาะสม 
26.เพ่ิมการจัดการเรียนรูท่ีใชกับเด็กในรูปแบบตางๆ 
27.จัดอบรมท่ีใชเวลาเพ่ิมหนอยคะ เพราะเวลาไมเพียงพอ  
28.จัดอาจารยผูดูแลท่ีตรงตามวุฒิของครูท่ีเขาอบรม ในกรณีนี้ก็มี
อยูแลว แตยังไมเพียงพอตอจํานวนครู ขอบคุณ 
29.ควรเพ่ิมเวลาในการทําบทความวิชาการใหแกครูป2559 
มากกวานี้ 
30.ควรคํานึงถึงระยะเวลางาน เพราะการทํางานของครูสมัยนี้
จริงๆไมไดมีแคงานการสอน จึงควรเพ่ิมระยะเวลาในการทํางานแต
ละชิ้น 
31.มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องนวัตกรรมเก่ียวกับการจัดการ
เรียนรู 
32.ควรกระชับเวลา 
33.มีโครงการเก่ียวกับครูคืนถ่ินโดยเฉพาะ 
34.อยากใหชี้แจงรายละเอียดเรื่องทุนหรือเปาหมายใหชัดเจนกวา
นี้ 
35.อยากใหจัดเปนการเขาคายตามเอกท่ีจบ 
36.ควรมีรูปแบบการบรรยายท่ีนาสนใจกวานี้ 
37.กิจกรรมนีน้าจะจัดในชวงการบรรจุไดประมาณ  1 เดือน แลว
มีการปฐมนิเทศ ไดพูดคุยปรึกษา และนําไปใช 
38.การสนับสนุนทุนการวิจัย 
39."การติดตามนิสิตครูอยางจริงจัง 
40.การประเมินควรเปนการประเมินท่ีเปนจริง เชน การสังเกตการ
สอน แทนการประเมินท่ีเก่ียวของกับเอกสาร 

(ขอ 13) 
10.ควรจัดรูแบบการทํากิจกรรมแบบ
กลุมยอย 
(ขอ 14) 

1 

11.ควรมีคูมือการจัดกิจกรรมตางๆเชน 
ตัวอยางสื่อการสอน/เอกสารในการทํา
กิจกรรม 
(ขอ 16) 

1 

12.ควรจัดอบรมรวมท้ัง 2 รุนในระยะ
ท่ี2 เพ่ือใหไดเห็นถึงบทความท่ีเดนและ
หลากหลาย 
(ขอ 17) 

1 

13.ควรเพ่ิมการจัดอบรมในหลักสูตร
อ่ืนๆท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนได 
(ขอ 18,26) 

2 

14.ควรมีการรวมกลุมครูคืนถ่ินประจํา
เขต และเพ่ิมเจาหนาท่ีท่ีตรงตามวุฒิ
ของครู ไวคอยดูแล และใหคําปรึกษา 
ใหเพียงพอตอจํานวนผูเขารับการ
อบรมตลอดโครงการ 
(ขอ 19,28) 

2 

15.ควรประชาสัมพันธ และแจง
รายละเอียดตางๆของทุน/เปาหมาย 
รวมไปถึงการทําบทความทางวิชาการ
ใหกับครูไดทราบ ใหชัดเจนตั้งแตตน 
(ขอ 20,34,48,63) 

4 

16.ควรขยายเวลาในการศึกษา จัดทํา
และการสงบทความทางวิชาการ/วิจัย 
ใหมากข้ึน 
(ขอ 22,29,30,42,51,58) 

6 

17.ควรมีชองทางในการติดตามผลงาน
ของครูคืนถ่ินมากข้ึน 
(ขอ 24) 

1 

 



 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั้งหมด สังเคราะหขอเสนอแนะ ความถี่ 

41.จัดการอบรมและติดตามผลอยางตอเนื่อง 
42.ควรขยายระยะเวลาในการสงบทความวิชาการ 
43.อยากใหมีการนําเสนอ โรงเรียนดีเดนในภาคใต 
44.อยากใหมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆ  
45.อยากใหดําเนินการเรื่อยๆทุกป  
46.การสื่อสารกับองคกรผูใชครูใหเขาใจเก่ียวกับบุคลากรท่ีถูก
จัดสรรโดยโครงการนี้ และการพัฒนางานของครูผูสอนจะเปนไป
ไดยากหากภาระงานของครูในโรงเรียนขนาดเล็กยังมีมากจน
บางครั้งมันไมสามารถทําไดท้ังหมด เพียงคนเดียว 
47.กิจกรรมท่ีจัดควรนําเสนอแนวคิดหรือรูปแบบการพัฒนาใหเห็น
เปนรูปธรรมมากข้ึน เชนการยกตัวอยาง หรือการนําเสนอผลงานท่ี
สําเร็จเปนตัวอยางในการพัฒนา จะทําใหเขาใจและนําไปใชไดดี
ยิ่งข้ึน 
48.ใหอาจารยนิเทศชี้แจงเก่ียวกับงานท่ีครูคืนถ่ินตองทําอยาง
ละเอียด 
49.ควรสรุปงานท้ังหมดท่ีตองทํา และแนวทางพัฒนาตนเองใน
ฐานะครูผูชวย 
50.ทางโรงแรมควรจะเตรียมความพรอมใหมากกวานี้ 
51.เพ่ิมระยะเวลาการสงบทความ 
52.กิจกรรมเยอะไป ทําใหรวมแตละฐานไดนิดเดียว 
53.อยากใหจัดกิจกรรมระหวางเพ่ือนครูท่ีอยูคนละจังหวัดมา
แลกเปลี่ยนการสอนของบริบทในแตละจังหวัด เพ่ือการแกปญหา
และพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากข้ึน 
54.จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีก 
55.ควรจัดกิจกรรมใหความรูกับผูบริหารเพ่ือความเขาใจเก่ียวกับ
เปาหมายของโครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหมีการ
ขับเคลื่อน บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ินอยางม่ันคงและยั่งยืน 
56.ลดระยะเวลา อบรม และ แบงชวงเวลา ปฏิบัติศาสนกิจ             
ใหชัดเจน  
57.อยากใหมีการอบรมแบบกลุมยอยแตละจังหวัด 
58.เพ่ิมระยะเวลาใหผูรวมโครงการไดมีเวลาศึกษาและเขียน
บทความวิชาการมากข้ึน เพ่ือใหไดบทความท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพราะในชวงเดือนนี่แตละโรงเรียนมีกิจกรรมคอนขางเยอะ 

18.ควรประสานงานใหกับ
ผูบังคับบัญชา/องคกรของครูไดทราบ
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการ
มอบหมายงานไดอยางเหมาะสม 
(ขอ 25,46) 

    2 

19.ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
นวัตกรรมเก่ียวกับการจัดการเรียนรู 
(ขอ 31) 

1 

20.ควรมีโครงการเก่ียวกับครูคืนถ่ิน
โดยเฉพาะ 
(ขอ 33) 

1 

21.อยากใหจัดเปนการเขาคายตาม
วิชาเอก/สาขาวิชาท่ีจบ 
(ขอ 35) 

1 

22.ควรมีรูปแบบการบรรยายให
นาสนใจมากกวานี ้
(ขอ 36) 

1 

23.ควรจัดกิจกรรมในชวงการบรรจุได
ประมาน 1 เดือน และมีการปฐมนิเทศ 
เพ่ือใหมีโอกาสพูดคุย ปรึกษาและ
นําไปประยุกตใช 
(ขอ 37) 

1 

24.ควรมีการสนับสนุนทุนการวิจัย 
(ขอ 38) 

1 

25.ควรมีการจัดการอบรมและติดตาม
ผลอยางตอเนื่อง 
(ขอ 39,41) 

2 

26.ควรมีการประเมินท่ีเปนจริง/ตาม
สภาพจริง 
(ขอ 40) 

1 

27.อยากใหมีการนําเสนอ โรงเรียน
ดีเดนในภาคใต 
(ขอ 43) 

1 

28.ควรจัดกิจกรรมใหเปนรปูธรรมมาก 1 

 



 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั้งหมด สังเคราะหขอเสนอแนะ ความถี่ 

59.ระยะเวลาพักนอยเกินไป เนื่องจากศาสนาอิสลามจะตองมีการ
ละหมาด 5 เวลา อยากใหเผื่อเวลา 
60.แจงชื่ออาจารยนิเทศกับครูพัฒนาทองถ่ิน 
61.ควรจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมมีสวนรวม
และสรางบรรยากาศการอบรมใหผูเขารับการอบรม 
62.ไมเกิดความตึงเครียดจนเกินไป 
63.ประชาสัมพันธถึงสิ่งท่ีครูตองทําเม่ือบรรจุในโครงการ เนื่องจาก
บางโรงเรียนยังไมเขาใจถึงโครงการ อยากใหมีเวลาเพียงพอตอการ
ทําศาสนกิจ 
64.แบงเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจ 
65.ควรจัดอบรมใหมีระยะเวลาและเนื้อหาเขมขนกวานี้ 
66.จัดกิจดรรมเหมือนฐานท่ี1 เพราะไดทักษะกระบวนการคิดและ
นําไปใช 

 

ข้ึน เพ่ือใหเห็นภาพและเกิดความ
เขาใจไดดียิ่งข้ึน 
(ขอ 47) 
29.ควรสรุปงานท้ังหมดท่ีตองทําและ
แนวทางการพัฒนาตนเองในฐานะครู
ผูชวย 
(ขอ 49) 

1 

30.ควรเตรียมความพรอมดานสถานท่ี
ใหมากกวานี้ 
(ขอ 50) 

1 

31.ควรจัดกิจกรรมใหความรูกับ
ผูบริหารเพ่ือใหเขาใจเก่ียวกับ
เปาหมายของโครงการ ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคของโครงการ 
(ขอ 55) 

1 

32.ควรแจงชื่ออาจารยนิเทศใหกับครู
พัฒนาทองถ่ินไดทราบ 
(ขอ 60) 

1 

33.ควรสรางบรรยากาศใหไมเกิดความ
ตึงเครียด และจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาส
ใหผูเขารับการอบรมไดมีสวนรวม 
(ขอ 61,62) 

2 

34.ควรมีการจัดกิจกรรมใหมี
ระยะเวลา และเนื้อหาในการอบรมท่ี
เขมขนมากกวานี้ 
(ขอ 65) 

1 

35.ควรจัดกิจกรรมใหเหมือนกับฐานท่ี 
1 เนื่องจากไดรับทักษะ กระบวนการ
คิด และการนําไปใชจากการเขาฐาน
ดังกลาว 
(ขอ 66) 
 

 
1 

ขอ 19.1 ดานความรู(ทฤษฎี)ท่ีเก่ียวของกับ 
 

1.เรียนรูการออกกแบบนวัตกรรม/
กิจกรรมการเรียนรู ในแบบตางๆตาม

 4 

 



 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั้งหมด สังเคราะหขอเสนอแนะ ความถี่ 

1.เรียนรูการออกแบบนวัตกรรมตามกลุมสาระ 
2.นวัตกรรมและทฤษฎีการสอนใหมๆของในประเทศและ
ตางประเทศ 
3.การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 
4.เก่ียวกับ PLC 
5.การติดตาม ดูแล ใหความรูเพ่ิมเติม 
6.นวัตกรรมท่ีเปนแบบอยาง 
7.การจัดทํานวัตกรรมตางๆ 
8.อบรมเฉพาะเปนสาขาวิชา  
9.การจัดการเรียนรูใหม ๆ ท่ีกําลังอยูในเทรน 
10.เทคนิคการสอน 
11.ทักษะภาษาอังกฤษ 
12.การเขียนบทความวิชาการ 
13.การเขียนบทความวิจัย 
14.การบูรณาการแผนการจัดการเรียนรูวิชาท่ีสอนกับวิชา
ภาษาอังกฤษ 
15.ควรใหรายละเอียดท่ีชัดเจนในเนื้อหา คิดวาบางทานไมไดมี
ความเขาใจในบางเรื่องมาก 
16.วิชาเอกในการพัฒนาทองถ่ิน เจาะจงไปในแตละวิชาเอก 
17.การจัดทําวิจัยอยางเขมขน 
18.การคัดกรองเด็กท่ีมีความบกพรอง 
19.สื่อนวัตกรรม 
20.การจัดการเรียนรูสําหรับการเรียนรูรวมกันระหวางเด็กพิเศษ
และเด็กปกติ 
21.จัดกิจกรรมเก่ียวกับแตละวิชา 
22.ปฐมวัย 
23.การวิจัย 
24.สอดแทรกสิ่งท่ีอบรมเขาไปในวิชาท่ีสอนในมหาวิทยาลัย 
25.ความแตกตางระหวางบุคคลและแนวทางการเรียนรู 
26.จัดอบรมตอ 
27.อบรมการทําวิทยฐานะแนวใหม ว.21 
28.วิชาเอกกับการสอน 
29.วิจัยในชั้นเรียน 
30.เก่ียวกับทฤษฎี เด็กพิเศษ 

กลุมสาระ 
(ขอ 1,3,4,55) 
2.นวัตกรรมการเรียนรู แนวคิด หรือ
วิธีการใหมๆ เทคนิคการสอนท่ีกําลัง
อยูในกระแสสังคมท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 
(ขอ 2,9,10,40,59,62) 

 6 

3.จัดอบรมดานความรู ทฤษฎี ท่ี
เก่ียวของ และการติดตาม ดูแล ให
ความรูเพ่ิมเติม 
(ขอ 5,26,33) 

  3 

4.การจัดทําสื่อ นวัตกรรม และ
ตัวอยางนวัตกรรมการสอนในแบบ
ตางๆ 
(ขอ 6,7,19,41) 

  4 

5.อบรมเฉพาะสาขาวิชา/วิชาเอก(ขอ 
8,16) 

  2 

6.ความรู/ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใชใน
การจัดการเรียนรู 
(ขอ 11,14,52) 

3 

7.ใหความรูดานการเขียนบทความ
วิชาการ บทความวิจัย การทําวิจัยใน
แบบตางๆ และแผนการสอน 
(ขอ 12,13,17,23,37,38,39,46,48, 
50,29,58) 

 

12 

8.ควรใหรายละเอียดของเนื้อหาดาน
ความรูทฤษฎีท่ีเก่ียวของท่ีชัดเจน  
(ขอ 15) 

1 

9.การคัดกรองและการจัดการเรียนรู 
สําหรับการเรียนรูรวมกันระหวางเด็ก
พิเศษกับเด็กปกติ 

(ขอ 18,20,30) 

3 

10.การจัดกิจกรรมการเรียน 4 

 



 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั้งหมด สังเคราะหขอเสนอแนะ ความถี่ 

31.การพัฒนาทองถ่ิน 
32.กิจกรรมใหลงพ้ืนท่ีในชุมชนท่ีเปนตนแบบ 
33.ทฤษฎีแรงจูงใจ 
34.การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนชุมชน 
35.ใหจัดรูปแบบหลากหลายท่ีเอ้ือตอการนําไปใชในบริบทท่ี
แตกตางกันไป 
36.ความรูเรื่องเทคโนโลยี 
37.ใหความรูดานการทําวิจัย บทความวิจัยเพ่ิมเติม 
38.ใหความรู จัด workshop เก่ียวกับการทําบทความวิขาการ 
บทความวิจัย 
39.ทราบแนวคิดและแนวทางการทําวิจัยและเขียนบทความการ
วิจัย 
40.นวัตกรรมการเรียนรู แนวคิด หรือวิธีการใหมๆ เทคนิคการ
สอน 
41.การผลิตสื่อการสอนในแตละวิชา 
42.เทคนิคการจัดการเรียนรูสําหรับนักเรียนท่ีไมไดใชภาษาไทย
สื่อสาร 
43.บุคลิกภาพขอคนเปนครู วาควรทําตัวอยางไรและควรทํา
อยางไรใหเด็กรักครู 
44.บุคลิกภาพของคนเปนครู 
45.แนวทางการสรางกิจกรรมหรือการสัมพันธชุมชนอยางเปน
รูปธรรม 
46.การเขียนบทความวิจัย 
47.แนวทางการพัฒนาตนเองของครูผูชวย  
48.อยากใหจัดความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการวิจัย 
49.การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
50.แนวการเขียนบทความ วิจัย แผนการสอนอยางละเอียด  
51.ภาพรวมการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
52.ความรูดานภาษาอังกฤษเพ่ือใชมนการจัดการเรียนรู 
53.ลดการ บรรยายเพ่ิมเปน กิจกรรมปฏิบัติ 
54.จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวิชาเอก 
55.นวัตกรรม 
56.อยากใหลดเวลาการอบรมเรื่องจังหวัดเปนฐาน แลวเพ่ิมเวลา
ในการบรรยายวิธกีารเขียนบทความวิชาการในแตละรูปแบบแตละ

การสอนแตละวิชาเอก/
สาขาวิชา 
(ขอ 21,22,28,54) 
11.สอดแทรกเนื้อหาความรูท่ี
ไดจากการเขาอบรมไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัย 
(ขอ 24) 

1 

12.ความแตกตางระหวาง
บุคคล และแนวทางการ
จัดการเรียนรู 
(ขอ 25) 

1 

13.อบรมการทําวิทยฐานะ
แนวใหม ว.21 
(ขอ 27) 

1 

14.การจัดการเรียนการสอน 
และลงพ้ืนท่ีทํากิจกรรมท่ี
พัฒนาชุมชนทองถ่ิน ใน
รูปแบบพหุวัฒนธรรม  
(ขอ 31,32,34,61) 

4 

15.การจัดการเรียนการสอนท่ี
อ้ือตอบริบทท่ีหลากหลาย 
และแตกตางกัน 
(ขอ 35,) 

4 

16.ความรู ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของ
กับเทคโนโลยี 
(ขอ 36) 
 

4 

17.เทคนิคการจัดการเรียนรู
สําหรับนักเรียนท่ีไมไดใช
ภาษาไทยในการสื่อสาร 
(ขอ 42) 

4 

18.แนวทางการพัฒนาตนเอง การ
ปฏิบัติตน และบุกคลิกภาพในบริบท

3 

 



 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั้งหมด สังเคราะหขอเสนอแนะ ความถี่ 

วิชาเอกแทน เพราะยังไมกระจางในเรื่องของการทําบทความ
วิชาการ  
57.การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดของสาขาวิชาท่ีจบ 
58.งานวิจัย 
59.การเทคนิคสอน  
60.ความรูวิชาการ 
61.การพัฒนาทองถ่ินในรูปแบบพหุวัฒนธรรม 
62.การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของครู/ครูผูชวย 
(ขอ 43,44,47) 
19.แนวทางการสรางกิจกกรมท่ีมี
ความสัมพันธกับชุมชนอยางเปน
รูปธรรม 
(ขอ 45) 

1 

20.ความรู ทฤษฎี ท่ีเก่ียวของกับการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี21 
(ขอ 49) 

1 

21.ภาพรวมของการพัฒนาครูเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ิน 
(ขอ 51) 

1 

22.ลดการบรรยาย และเพ่ิมกิจกรรม
ปฏิบัติใหมากข้ึน 
(ขอ 53) 

1 

23.ลดเวลาการอบรม(เรื่องจังหวัดเปน
ฐาน) และเพ่ิมเวลาการบรรยายวิธีการ
เขียนบทความวิชาการ ในแตละ
รูปแบบ/แตละวิชาเอก 
(ขอ 56) 

1 

24.การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัดของสาขาวิชาท่ีจบ 
(ขอ 57) 

1 

25.ดานความรู ทฤษฎี ทีเก่ียวของกับ
วิชาการ 
(ขอ 60) 

 
 
 
 
 

1.การมีสวนรวมในการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติ
จริง และการจัดการเรียนรูในชุมชน  

     1 

 



 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั้งหมด สังเคราะหขอเสนอแนะ ความถี่ 

ขอ 19.2 ดานทักษะ(ปฏิบัต)ิท่ีเก่ียวของกับ 
1.การลงพ้ืนท่ีปฏิบัติจริงในชุมชน 
2.การออกแบบนวัตกรรม 
3.การทดลองใชนวัตกรรมจริงๆ 
4.การทดลองใชนวัตกรรม 
5.การนิเทศติดตาม 
6.การนําภาษาอังกฤษไปใชในหองเรียน 
7.การเรียนการสอน 
8.กระบวนการทํางานท่ีเดน 
9.การจัดการชั้นเรียนในรูปแบบตางๆ 
10.เทคนิคการสอนของครูยุค 4.0 
11.การสรางนวัตกรรม 
12.การจัดทําสื่อการสอน 
13.กิจกรรมสันทนาการท่ีสามารถนําไปใชกับนักเรียนได 
14.การจดักิจกรรมเบรนยิมสูนักเรียน 
15.การมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูของชุมชน 
16.ปฐมวัย 
17.การเขียนบทความวิชาการ 
18.การจัดทําวิจัยเชิงพหุวัฒนธรรม, การทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใช
area base ตั้งแตตอนฝกสอน 
19.การจัดการเรียนรูในหอง 
20.ติดตามชวยเหลือตอไป 
21.วิชาเอก 
22.ทักษะการสรางนวัตกรรม 
23.ทักษะชีวิต 
24.กระบวนการกลุมเปนวิชาท่ีไดทดลองจริง 
25.การใชสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ 
26.ผลิตสื่อ เทคโนโลยี 
27.ทักษะและเทคนิคการสอบตางๆ  
28.ใหแนวคิดการปฏิบัติตอผูเรียนท่ีเนนดานพฤติกรรม 
29.ทักษะการทําวิจัยและการเขียนบทความวิจัย 
30.กิจกรรมใหมๆท่ีเก่ียวของกับการเรียนรู 
31.การใชเกมเพลงในการจัดการเรียนการสอน 
32.ลงพ้ืนท่ีในการเรียนรู 

(ขอ 1,15,32) 
2.ทักษะการออกแบบ/สราง และ
ทดลองใชสื่อ นวัตกรรม การเรียนการ
สอน 
(ขอ 2,3,4,11,12,22,33,48) 

8 

3.การนิเทศติดตามผลอยางตอเนื่อง
(ขอ 5,20) 

2 

4.การใชทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในหองเรียน 
(ขอ 6,37,46,47) 

4 

5.ทักษะ และเทคนิควิธีการจัดการ
เรียนการสอนในแบบตางๆ 
(ขอ 7,9,14,19,27,31,35,52) 

8 

6.กระบวนการทํางานและกิจกรรมใน
รูปแบบตางๆท่ีเดน/ใชทดลองจริงกับ
นักเรียนได 
(ขอ 8,13,24,30,42,43) 

6 

7.การจัดกิจกรรมการเรียนรู เทคนิค 
และรูปแบบการจัดการเรยีนสอนของ
ครูท่ีทันสมัย  
(ขอ 10,38,45) 

3 

8.ทักษะการปฏิบัต ิและทักษะชีวิตท่ี
เก่ียวของกับสาขาวิชา/วิชาเอก 
(ขอ 16,21,23) 

3 

9.การเขียน/จัดทําบทความวิชาการ
และวิจัยในรูปแบบตางๆ 
(ขอ 17,18,29,41,50) 

5 

10.ทักษะการผลิต/ใชสื่อ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมใหมๆ 
(ขอ 25,26) 

2 

11.แนวคิดการปฏิบัติตอผูเรียนท่ีเนน
ดานพฤติกรรม 
(ขอ 28) 

1 

12.การรวมมือ/สรางความสัมพันธ 1 

 



 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั้งหมด สังเคราะหขอเสนอแนะ ความถี่ 

33.การสรางนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนใหผูเขารวมไดลงมือ
ปฏิบัติจริงและกลับไปเพ่ือสรางเปนนวัตกรรมในการพัฒนาผูเรียน
ไดจริง 
34.แนวทางการรวมมือกับชุมชน หรือใหความชวยเหลือในการ
สัมพันธชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชนอยางเปนรูปธรรม 
35.ทักษะ หรือเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอยแปลกใหม  
36.จัดอบรมทักษะการสอนตามกลุมสาระ 
37.เนนภาษาอังกฤษ 
38.รูปแบบการสอนท่ีทันสมัยตามยุคศตวรรษท่ี21 
39.การนําความรูท่ีไดนําไปปฏิบัติจริงในการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ิน 
40.ตัวอยางนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ 
41.การทําวิจัย  อยากใหจัดโครงการทําวิจัย 
42.กิจกรรมท่ีสนุกสนานท่ีนอกเหนือจากบรรยาย 
43.สถานการณจําลอง 
44.อยากใหเพ่ิมเวลาท่ีใหอาจารยนิเทศโดยตรงกับผูรวมโครงการ
ไดปรึกษากันมากข้ึน 
45.การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงเนนการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 
46.ทักษะการสื่อสาร 
47.ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
48.การสรางสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
49.วิธีการแกไขปญหา 
50.ใหลองฝกเขียนบทความ 
51.กระบวนการในการการทํางานเพ่ือพัฒนาอยางเต็มรูปแบบ 
52.เทคนิคการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

และการใหความชวยเหลือเพ่ือพัฒนา
ชุมชมอยางเปนรูปธรรม 
(ขอ 34) 
13.การจัดอบรมเพ่ือนําความรู/ทักษะ
ตางๆท่ีไดรับ ไปปฏิบัติจริงในการ
พัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
(ขอ 36,39) 

2 

14.ทักษะการปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับ
ตัวอยางนวัตกรรมทางการศึกษาท่ี
ประสบความสําเร็จ  
(ขอ 40) 

1 

15.ควรเพ่ิมเวลาใหอาจารยนิเทศกับผู
รวมโครงการไดมีเวลาปรึกษากันมาก
ข้ึน 
(ขอ 44) 

1 

16.วิธีการแกไขปญหาและ
กระบวนการในการทํางานเพ่ือสงเสริม
การพัฒนาอยางเต็มรูปแบบ 
(ขอ 49,51) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ลักษณะ/แบบอยางท่ีดีในทุกๆดาน 
ดีกวาการบอกกลาวและการสอน 

2 

 



 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั้งหมด สังเคราะหขอเสนอแนะ ความถี่ 

ขอ 19.3 ดานคุณลักษณะ/อัตลักษณครูท่ีจะเปนประโยชนตอครู
บรรจุใหม  
1.แบบดีกวาบอก 
2.ความเปนตัวอยางรอบดาน 
3.สํานึกรักบานเกิด 
4.การเปนครูผูนําการเปลี่ยนแปลง 
5.ทาทาง กิริยาในการสอน หรือทัศนคติ 
6.คุณธรรม จริยธรรมครู 
7.ความมีวินัยในตนเอง 
8.ดานจิตวิทยาความเปนครู 
9.เปนแรงบันดาลใจใหคุณครูบรรจุใหม 
10.ความกระตือรือรนในการทํางาน 
11.ไดองคความรูใหมๆท่ีสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 
12.กรณีโรงเรียนตนสังกัดไมมีเทคโนโลยีท่ีพรอมจะสรางอัตลักษณ
ใหครอบคลุมไดอยางไร 
13.การวางแผนการทํางานการพัฒนาตนเอง 
14.เปาหมายสูงสุดของวิชาชีพ 
15.เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 
16.ควรอบรมตั้งแตกอนเริ่มสอนท่ีโรงเรียน จะไดเตรียมพรอมใน
การทําวิจัย โดยใช area baseและ พหุวัฒนธรรม 
17.ความมุงม่ันในการทํางาน 
18.คุณธรรมจรยิธรรม  
19.นําไปใชในการเขาถึงชุมชนได 
20.การปฏิบัติตน 
21.อุดมการณ แรงบันดาลใจ 
22.รักและเต็มท่ีในสิ่งท่ีทํา 
23.เขาใจทองถ่ินในถ่ินท่ีตนเองอยูใหมากยิ่งข้ึน 
24.เปนคนดี ผลิตคนดีสูสังคม 
25.เขาใจ เขาถึง ตอบโจทยความตองการของสังคม 
26.ครูผูเปนแรงบันดาลใจของทุกคน 
27.การพัฒนาบุคลิกครูในแตละดาน 
28.ความรูท่ีไดท้ังหมดถือเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาตนเองและ
ผูเรียน 
29.การวางตัวใหเหมาะสมและการปฏิบัติตนใหกลมกลืนกับสภาพ

(ขอ 1,2) 

2.สํานึกรักบานเกิด/ทองถ่ิน ท่ีตนเอง
อาศัยอยู 
(ขอ 3,23) 

2 

3.การเปนครูผูนําการเปลี่ยนแปลงสู
การลงมือปฏิบัติจริง 
(ขอ 4,37) 

2 

4.พฤติกรรม การวางตัว และการ
ปฏิบัติตัวใหเหมาะสมกับการทํางาน 
(ขอ 5,7,10,17,20,29) 

6 

5.การมีคุณธรรม จริยธรรม ในตนเอง
และวิชาชีพ  
(ขอ 6,18) 

2 

6.ดานจิตวิทยาความเปนครู 
อุดมการณในวิชาชีพ และการสรางแรง
บันดาลใจท่ีดี 
(ขอ 8,9,21,26) 

4 

7.องคความรูใหมๆท่ีสามารถนําไปใช
ในการเขาถึงชุมชน และการนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดจริง 
(ขอ 11,19,43) 

3 

8.ปญหาดานความไมพรอมของ
เทคโนโลยีเพ่ือสรางอัตลักษณ 
(ขอ 12) 

1 

9.การพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง การ
วางแผนของครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและ
เปาหมายสูงสุดของวิชาชีพ 
(ขอ 13,14,27,38) 

4 

10.แนวทาง วิธีการ และการจัด
กิจกรรมในชั้นเรียนท่ีคลอบคลุมและ
หลากหลายบนความแตกตางระหวาง
ผูเรียน 
(ขอ 15,30,31,42) 

4 

 



 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั้งหมด สังเคราะหขอเสนอแนะ ความถี่ 

ชุมชน 
30.การจัดกิจกรรมใหท่ัวถึงทุกคน 
31.การเขาใจผูเรียนท่ีหลากหลาย 
32.ความคิดริเริ่ม สรางสรรค 
33.ดี เกง 
34.การเปนครูดวยจิตวิญญาณ ทัศนคติเชิงบวก 
35.ไดแนวคิดดีๆไปใชในสถานศึกษา 
36.การจัดโครงการครูคืนถ่ิน อยากใหมีการจัดโครงการนี้ตลอดไป 
37.ความเปน ผูนํา และ ลงมือทําจริง 
38.การพัฒนาบุคลิกภาพของครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
39.การบูรณาการ 
40.การบูรณาการการเรียนรู 
41.อัตลักษณการบูรณาการการเรียนรู 
42.วิธีการจัดการชั้นเรียน 
43.องคความรูท่ีจะนําไปปรับใชไดจริง 
44.มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.ควรจัดการอบรมตั้งแตกอนเริ่ม
สอนท่ีโรงเรียน เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการทําวิจัยในรูปแบบตางๆ (ขอ 16) 

1 

12.มีความรักในวิชาชีพ และเต็มท่ีกับ
งานตางๆ  เพ่ือมุงผลิตบุคลากรท่ีดีสู
สังคม  
(ขอ 22,24,25) 

3 

13.ความรูท่ีไดรับในดานคุณลักษณะ/
อัตลักษณของครู ถือเปนสวนสําคัญใน
การพัฒนาตนเองและผูเรียนใหมี
คุณภาพ 
(ขอ 28,44) 

2 

14. การมีจิตวิณญาณความเปนครู มี
ทัศนคติเชิงบวก เปนคนดี-เกง และ
การมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค  
(ขอ 32,33,34) 

3 

15.ไดรับความความรู และแนวคิด
ใหมๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนใน
สถานศึกษา จึงอยากใหมีการจัด
โครงการนี้ตอไปเรื่อยๆ 
(ขอ 35,36) 

2 

16.การบูรณาการดานคุณลักษณะ/อัต
ลักษณของครสููการเรียนรู และการ
จัดการในชั้นเรียน 
(ขอ 39,40,41) 
 
 
 
 
 
 
 

3 

1.ควรจัดการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญท้ังทางจิตใจและพฤติกรรม

1 

 



 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั้งหมด สังเคราะหขอเสนอแนะ ความถี่ 

ขอ 20. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
1.ขอเสนอใหสนับสนุนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท้ังทาง
จิตใจและพฤติกรรมมากกวาการทําวิจัยเชิงเอกสาร 
2.ขยายเวลาในการจัดอบรม 
3.หองพักมีสภาพทรุดโทรม ชํารุดหลายสวน 
4.ขอใหจัดเวลาอบรมท่ีเอ้ือตอการทําศาสนกิจของครูมุสลิมดวย
การจัดเวลาละหมาด 10-15นาที 
5.ภาพรวมแลวดีมาก 
6.ใหมีกิจกรรมนี้ตอไป 
7.รักโครงการนี้ 
8.ชอบกิจกรรมฐานมากกวาการบรรยายเฉยๆ เพราะไดความรู
อยางสูงสุด 
9.เกิดแรงบันดาลใจ มีพลังบวกในการเปนครูมืออาชีพ 
10.อยากใหจัดตรงวันเสาร-อาทิตย จะไดไมรบกวนเวลาจัดการ
เรียนการสอน 
11.กิจกรรมและเวลาท่ีอาจารย วิทยากรจัดใหดีมากคะ  
12.ตองการใหมีการรวมกลุมตามสาขาวิชาโดยไมเนนสังกัดจังหวัด 
เพ่ือรวมกันเสนอความคิด ชวยเหลือกันในการหาแนวทาง
แกปญหาท่ีประสบในการจัดกิจการเรียนรูในสาขาวิชาเดียวกัน 
13.หัวขอการอบรมดีมากแตเวลาจํากัดเกินไป 
14.อยากใหเปนอบรมเชิงปฏิบัติการ 
15.มีระยะเวลาท่ีมากกวานี้ โดยใหลงชุมชนตนแบบเผื่อเปนชุมชน
ตัวอยางและนําไปบูรณาการเก่ียวกับงบประมาณควรใหสอดคลอง
หรือเปนไปตามกระทรวง 
16.อยากจัดเปนกิจกรรมศึกษาดูงาน 
17.ถาจะจัดอบรมหรือกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ตองการใหแจง
ลวงหนานานๆ จะไดวางแผนลวงหนา 
18.ไมอยากใหจัดการอบรมตรงกับวันราชการเพราะรบกวนเวลา
สอน 
19.จัดการอบรม โดยใชเวลารวบรัดกวานี้ 
20.เวลาในการทํากิจกรรมไมพอ  
21.อยากใหทางคณาจารย เปดอบรมเก่ียวกับบทความวิชาการ  
เพ่ือทบทวนกอนลงมือทําจริง และตองการเวลาในการทํามากกวา

มากกวาการทําวิจัยเชิงเอกสาร 
(ขอ 1) 

2.ควรขยายเวลาในการเขารบั
การอบรม การทํากิจกรรมแต
ละฐาน และการขยายเวลา
เพ่ือใชในการทบทวน และ
การทําบทความวิชาการจริง   
(ขอ 
2,13,15,20,29,31,40,21,30) 

9 

3. ควรมีการปรับปรุงในเรื่อง
ของรสชาติอาหาร สถานท่ี
ตางๆท่ีใชในการจัดกิจกรรม
และสถานท่ีท่ีใชรับรองผูเขา
รับการอบรม 
(ขอ 3,27,33,38) 

4 

4.ควรจัดเวลาในการอบรมท่ี
เอ้ือในการประกอบศาสนกิจ
ทางศาสนาของครูมุสลิม 
(ขอ 4,32) 

2 

5.ไดรับความรูมากมายจาก
การเขารวมโครงการนี้ เปน
โครงการท่ีดี มีประโยชนเพ่ือ
พัฒนาครู และควรจัด
โครงการนี้ตอไป  
(ขอ 5,6,7,11,35,41,42) 

7 

6.รูสึกประทับใจ และชื่นชอบ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขารวมกิจกรรมฐานมากกวา
การบรรยาย เพราะทําให
ไดรับความรูอยางสูงสุด และ
ทําใหเกิดแรงบันดาลใจ มีพลัง
บวก ในการเปนครูมืออาชีได 

(ขอ 8,9,14,24) 

4 

 



 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั้งหมด สังเคราะหขอเสนอแนะ ความถี่ 

นี้ 
22.ถามีการจัดการอบรมครั้งตอไป อยากใหทางเจาภาพจัดนอก
เวลาราชการ  
23.ควรมีตัวอยางบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ท่ีสมบูรณ
แลว แจกใหผูเขาอบรมดู เพ่ือใหเกิดความเขาใจมากข้ึน 
24.อยากใหจัดอบรมแบบปฏิบัติมากกวาการบรรยาย 
25.อยากใหประชาสัมพันธใหท่ัวถึงพรอมระบุวัตถุประสงคท่ี
ชัดเจน ใหระยะเวลาทํางานเพียงพอ 
26.อยากใหเพ่ิมกิจกรรมเสริม 
27.อาหารโรงแรม รสชาติแยมาก/ควรปรับลดกิจกรรมลงอีก
หนอยเนื่องจากคอนขางเยอะเกินไปเม่ือเทียบกับเวลา 
28.กิจกรรมฐานยังไมสามารถใหผูเขารวมเขาใจ และนําความรูไป
ทําบทความวิชาการได 
29.เวลาในการทําบทความวิชาการนอยเกินไป 
30.อยากใหสอนข้ันตอนการทําบทความวิชาการ กอนทําจริง 
31.กิจกรรมฐานอาจจะเพ่ิมเวลาให4กวานี้ เพ่ือไมตองเรงรัดในการ
ทํากิจกรรม 
32.ระยะเวลาในการพักนอยเนื่องจากครูมุสลิมตองละหมาดแมจะ
ละหมาดใชเวลาไมนานแตเม่ือมีจํานวนคนมากยอมทําใหเสียเวลา 
33.การจัดท่ีพักในการเช็คอิน ตองรอนาน ควรจะมีการเตรียมไว
ลวงหนาตามจังหวัด ประทับใจการจัดเสวนาการศึกษา เพ่ือจะได
ทราบความตองการของชุมชนอยางแทจริง และประสบ 
34.ความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพของคนในจังหวัดภูเก็ต 
35.เปนโครงการท่ีดี 
36.อยากใหมีขอแนะนํา ขอเสนอแนะในสวนของปฐมวัย ตาม
ความเหมาะสมในการนําไปปรับใช 
37.บางกิจกรรมไมคอยนาสนใจสักเทาไหรคะ นาจะมีกิจกรรมท่ี
ทําใหสนุกสนาน นาตื่นเตนมากกวานี้ 
38.อยากใหมีโตะทุกท่ีนั่ง  
39.ควรจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิชาท่ีจบมา และควรแบง
ประเภทของผูเขารับการอบรมตามสาขาวิชาท่ีจบมา 
40.ระยะในการจัดกิจกรรมไมเพียงพอ 
41.ชอบสนุกมาก ไดความรูมากมายในการเปนครูมืออาชีพ 
42.อยากใหจัดกิจกรรมตอไป เพ่ือพัฒนาครูเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

7.ตองการใหมีการจัดอบรมท่ีตรงกับ
วันเสาร-อาทิตย เพ่ือไมใหกระทบตอ
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ของผูเขารับการอบรมในครั้งนี้                                  
(ขอ 10,18,22) 

3 

8.ตองการใหมีการรวมกลุมตาม
สาขาวิชา/วิชาเอก มากกวาการ
รวมกลุมแบบจังหวัดเพ่ือชวยกันหา
แนวทางแกไขปญหาตอการจัดการ
เรียนรูในสาขาวิชาท่ีเหมือนกันได 
(ขอ 12) 

1 

9.ในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน การ
จัดอบรม ควรแจงรายละเอียดตางๆให
ไดทราบกอนลวงหนา เพ่ือมีเวลาใน
การวางแผนและการ เตรียมความ
พรอม 
(ขอ 16,17) 

2 

10.ควรปรับเวลาในการจัดอบรมใหมี
ความกระชับ มากกวานี้ 
(ขอ 19) 

1 

11.ควรมีตัวอยางบทความวิชาการ/
บทความวจิัย ฉบับสมบูรณแลวแจกให
ผูเขารับการอบรมไดดู เพ่ือทําใหเกิด
ความเขาใจมากยิ่งข้ึน 
(ขอ 23) 

1 

12.ควรมีการประชาสัมพันธ ระบุ
วัตถุประสงคของการจัดอบรมใหท่ัวถึง
และชัดเจน เพ่ือใหมีระยะเวลาในการ
ทํางานอยางเพียงพอ 
(ขอ 25) 

1 

13.อยากใหเพ่ิมกิจกรรมเสริมท่ี
นอกเหนือจากกิจกรรมฐาน เพ่ือสราง
ความเขาใจ และทําใหผูเขารับการ
อบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไป

3 

 



 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั้งหมด สังเคราะหขอเสนอแนะ ความถี่ 

ประยุกตใชในการทําบทความวิชาการ
ได 
(ขอ 26,28,37) 
14.เกิดความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพของคนในจังหวัดภูเก็ต 
(ขอ 34) 

1 

15.ควรจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองและมี
ขอแนะนําท่ีตรงกับสาขาวิชา/วิชาเอก
ท่ีจบมา และควรแบงประเภทของผูเขา
รับการอบรม ตามสาขาวิชา/วิชาเอก 
ท่ีจบมาดวย ควรมีขอแนะนํา 
ขอเสนอแนะตามสาขาวิชา  
(ขอ 36,39) 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการดําเนินงาน  ระยะท่ี 2 

นิเทศหนุนเสริมการเรียนรูพ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง สงขลา สตูล 

ยะลา  ปตตานี  นราธิวาส (6 จังหวัด) 

วันท่ี 16 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561  

ณ  โรงเรียน/สถานศึกษา ครูผูรับทุน รุนป พ.ศ.2559  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรอบคิดและแนวทางการนิเทศเพ่ือการเรียนรูและพัฒนางานของครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

1. กรอบคิด 

อาศัยหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีเชื่อวา  
1.1 การนิเทศเปนกระบวนการใหการศึกษาและเรียนรูรวมกันระหวางผูนิเทศก ผูรวมเรียนรูในกระบวนการ
นิเทศ ผูมีสวนไดสวนเสีย และครู 
1.2 มีกระบวนการทํางาน/ดําเนินการบนฐานความเปนกลุมเรียนรู(Learning Group) 
1.3 มุงเนนกระบวนการเรียนรู จัดการกับสถานการณทางการศึกษา/ชั้นเรียนในบริบทเฉพาะเพ่ือกําหนด     
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
1.4 เปนกระบวนการท่ีมุงเนนการทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศ  ผูรวมเรียนรูในกระบวนการนิเทศ ผูมีสวนได
สวนเสีย และครู 
1.5 เปาหมายคือการปรับปรุงพัฒนา ขอคนพบจากการสรางสรรคความรู นวัตกรรมการเรียนรู ผลงานวิจัย 
นําสูการพัฒนาคุณภาพขงนักเรียน ครู และสภาพแวดลอมทางการศึกษา 
 
2.  แนวทางท่ีเปนกระบวนการนิเทศเพ่ือการเรียนรูและพัฒนางานของครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 

 

      กลุม Reflective                                                                                 กลุม Mentor 
 

 

  

ผลงาน (Outcome) 
-บทความวิชาการ  -บทความวิจัย 

ท่ีสะทอนการสรางสรรคและใชประโยชน 
จากนวัตกรรมการเรียนรู 

 

                                                                               

กลุมบริหารจัดการ  
เอ้ืออํานวยทางวิชาการ    

(ผูบริหาร ผูมีสวนไดสวนเสีย)                                                                               กลุม Mentee 

 

 

 

 

 

 



 

ขอมูลการจัดพ้ืนท่ีการนิเทศครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period)  สําหรับ
การบรรจุป 2559  จํานวน  192  คน 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน จํานวน จังหวัดท่ี 
รับผิดชอบ 

จํานวน  
(คน) 

สังกัด 

    1)  มหาวิทยาลัยทักษิณ 31 สงขลา  9 สพม.16 สงขลา (เมือง) 
1 วิทยาลัยอาชีวสงขลา (เมือง) 

พัทลุง 11 สพป.พัทลุง เขต 1 
8 สพม.12 พัทลุง 
2 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 

    2)  มหาวิทยาลัยหาดใหญ 31 สงขลา 11 สพป.สงขลา เขต 2 
11 สพป.สงขลา เขต 3 
6 สพม.16 สงขลา 

(สะเดา/ หาดใหญ/ จะนะ) 
1 วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีสงขลา (รัตภูมิ) 
2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

(หาดใหญ) 
    3)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2 สงขลา 2 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

(หาดใหญ - ครูชาง) 
    4)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 31 สตูล 6 สพป.สตูล 

5 สพม.16 สตูล  
สงขลา  11 สพป.สงขลา เขต 1 
พัทลุง 9 สพป.พัทลุง เขต 2 

    5)  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 18 นราธิวาส 11 สพป.นราธิวาส เขต 1 
6 สพป.นราธิวาส เขต 3 
1 สพม.15 นราธิวาส (จะแนะ) 

    6)  สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 17 นราธิวาส 9 สพป.นราธิวาส เขต 2 
8 สพม.15 นราธิวาส  

(สุไหง-โกลก/ แวง/ สุคิริน) 
    7)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
        วิทยาเขตปตตาน ี

36 ปตตาน ี 10 สพป.ปตตานี เขต 1 
8 สพป.ปตตานี เขต 2 
12 สพป.ปตตานี เขต 3 
6 สพม.15 ปตตานี 

    8)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 26 ยะลา 8 สพป.ยะลา เขต 1 
7 สพป.ยะลา เขต 2 
7 สพป.ยะลา เขต 3 
4 สพม.15 ยะลา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินตามแบบนิเทศครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction  Period) 

รุนป พ.ศ.2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการประเมิน 

แบบนิเทศครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction period) 

สําหรับอาจารยนิเทศกเครือขายสถาบันผลิตภาคใตตอนลาง 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ 

คิดเห็น 

1.คุณลักษณะความเปนครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 4.39 .61 มาก 

2.บทบาทครูผูสนับสนุนการเรียนรูและมีกระบวนทัศนใหมทางการศึกษา 4.14 .63 มาก 

3. ทักษะการเรียนรูเพ่ือเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน 4.30 .63 มาก 

4. ความสามารถในการคิดเชิงระบบ 3.96 .68 มาก 

5. ความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตนไดเหมาะสมกับบริบท
โรงเรียนและชุมชน 

4.37 .63 มาก 

6. ทักษะการสื่อสาร สรางความสัมพันธกับบุคคลและชุมชน 4.34 .63 มาก 

7. การแสดงออกถึงจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมทองถ่ิน
ชายแดนใต 

4.14 .64 มาก 

8. การนําองคความรูในชุมชนเชน ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู 3.96 .72 มาก 
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยาง
สันต ิ

4.18 .71 มาก 

10. การจัดกิจกรรมการเรียนรูไดเหมาะสมกับธรรมชาติเนื้อหาสาระ 4.29 .66 มาก 

11. การออกแบบกิจกรรมการใชภาษาอังกฤษท่ีสอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู 3.75 .86 มาก 

12. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูบูรณาการกับเทคโนโลยีการศึกษา 3.95 .71 มาก 

13. การใชความรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสืบคนในรายวิชาท่ีสอน 3.77 .84 มาก 

14. ทักษะการแสวงหาและสรางองคความรูดวยตนเอง 4.22 .65 มาก 

15. การใชวิจัยเปนฐานในการแกปญหา/พัฒนางานหรือการจัดการเรียนรู 3.84 .77 มาก 

16. การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับชุมชนทองถ่ิน 3.91 .68 มาก 

17. ผลงานนวัตกรรมท่ีสะทอนความเปลี่ยนแปลงในหองเรียน โรงเรียน หรือ
ชุมชน 

3.90 .71 มาก 

18. ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย 3.70 .79 มาก 

19.การเปลี่ยนแปลงคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 3.94 .71 มาก 

20.ทักษะการสะทอนคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเองและมีสวนรวมสรางสรรค
ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ 

4.12 .69 มาก 

รวม 4.06 .46 มาก 

 

 



 

จากตาราง อาจารยนิเทศกมีความคิดเห็นตอครูพัฒนาทองถ่ิน ในภาพรวมวามีความเหมาะสมในระดับ
มาก ( X = 4.06) และเม่ือพิจารณารายขอเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยของความคิดเห็นจากคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
จํานวน 3 ลําดับ คือ คุณลักษณะความเปนครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ( X = 4.39) ความสามารถในการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงตนไดเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนและชุมชน ( X = 4.37) และทักษะการสื่อสาร สราง
ความสัมพันธกับบุคคลและชุมชน ( X = 4.34) 

หมายเหตุ : ใชเกณฑระดับความคิดเห็นดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับนอยท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

กิจกรรมการดําเนินงาน  ระยะท่ี 3 

โครงการประชุมวิชาการนําเสนอบทความวิชาการ 

“นวัตกรรมสรางสรรค” ของครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period) 

รุนป พ.ศ.2559 

วันท่ี 8 กันยายน 2561  

ณ หองเรียน 17401  อาคารเรียนรวมอเนกประสงค 2 

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความวิชาการ 

“นวัตกรรมสรางสรรค” 

ของครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period) รุนป พ.ศ.2559 

 



 

 

สรุปการสงบทความวิชาการ “นวัตกรรมสรางสรรค” 

ของครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period) รุนป พ.ศ.2559  

กิจกรรม  จํานวนครู

ท้ังหมด (คน) 

จํานวนบทความ

ทางวิชาการ 

หมายเหต ุ

มหาวิทยาลัยทักษิณ  31  29  - ติดตอไมได 1 คน 

 - ไมไดรับการนิเทศก 

 1 คน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  31  28 ลาออก 2 คน 

ลาคลอด 1 คน 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ 31 31  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  36  35 ลาคลอด 1 คน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  26  26  

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  18  18  

สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  17  17  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  2  2  

รวมท้ังหมด 192 186 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทความวิชาการครูพัฒนาทองถิ่น รุนป พ.ศ.2559 นิเทศโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ 
ไมนําเสนอ 

1. ชวัลลักษณ   บริบาล 
  

วรรณกรรมทองถ่ินเพ่ือเรียนรูเชิงบูรณาการ เสริมสรางทักษะศตวรรษท่ี 21 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา นําเสนอ 

2. สุดชีวัน  อุนเสียม พฤติกรรมการเก็บออมเงินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัด

หัวหมอนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

วัดหัวหมอน พัทลุง นําเสนอ 

3. นงคนุช  สังขชู 
 

การพัฒนาความสามารถในการพูดสื่อสาร โดยใชกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
กิจกรรมบทบาทสมมติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบาน
โหละทอม (ราษฎรพิพัฒน) จังหวัดพัทลุง 

บานโหละทอม พัทลุง นําเสนอ 

4. จุไรวรรณ  เพชรรังสี 
 

การใชทฤษฎีการถายโอนภาษาเพ่ือแกปญหาการใชภาษาไทยกลางติด

สําเนียงภาษาถ่ินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ โรงเรียนบาน    โคก

โดน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

บานโคกโดน พัทลุง นําเสนอ 

5. วิลดาฮ   วัฒนดํารงสกุล 
 

เกมภาษาระดับชั้นประถมศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม วัดหรังแคบ พัทลุง นําเสนอ 

6. นิชนันท   รอดสุวรรณ การเลานิทานประกอบหุนมือ วัดประดูเรียง พัทลุง นําเสนอ 

7. ฐานันญา   นิจจํารูญ 
 

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Base Learning : PBL) 
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง นําเสนอ 

8. กิตติธร เพ็ชบูรณ 
 

สถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดสงขลาผานสื่อสังคมออนไลน มหาวชิราวุธ สงขลา สงขลา นําเสนอ 

9. พิศาล  มรรคาเขต 
 

สนุกกับการวัดระดับความเขมเสียงโดยใชแอปพลิเคชั่นซาวดมิเตอร มหาวชิราวุธ สงขลา สงขลา นําเสนอ 

 



 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ 
ไมนําเสนอ 

10. ชนะจิตร   แสงคงเรือง 

 

การสอนดวยกระบวนการเรยีนรู GPAS 5 Steps ตอผลการเรียนรู  
เรื่อง โครงสรางของเซลลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน 
สตรีพัทลุง 

สตรีพัทลุง พัทลุง นําเสนอ 

11. ทวีศักดิ์  ยังรอด 

 

สื่อการเรียนการสอนวงลอไอออนิกเพ่ือเพ่ิมความเขาใจในการเขียนสูตรและ

การอานชื่อ สารประกอบไอออนิก 

นวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา ไมนําเสนอ 

12. ชนกานต   ฉิมวงศ การศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 21 : English with Facebook วรนารีเฉลิม สงขลา ไมนําเสนอ 

13. นันทรัตน  เกปน เทคนิค 4 STEP พิชิตโจทยฟสิกส เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแกโจทย
ปญหาฟสิกส ผสานการจัดการเรียนรูวัฎจักร 7 ข้ัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 

มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา ไมนําเสนอ 

14. นูรฮายาตี  บูยูโสะ โปรแกรม THE GEOMETER’S SKETCHPAD กับการศึกษาความเขาใจ 

เก่ียวกับการแปลงทางเรขาคณิตในชีวิตประจําวัน 

มหาวชิราวุธ สงขลา สงขลา ไมนําเสนอ 

15. ณิชดาพร หวานสนิท การบริหารจัดการชั้นเรียนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูแบบ Active Learning 
โดยใชแอพพลิเคชัน  kahoot  

วรนารีเฉลิม สงขลา ไมนําเสนอ 

16. รุงศิริ  ไพโรจน เทคนิคการสอนโดยการใชการละเลนพ้ืนบานเพ่ือเพ่ิมความเขาใจในการ
เรียนการสอน เรื่อง ผลของแรงท่ีมีผลตอสภาพการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

นวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา ไมนําเสนอ 

17.  นิชาภัทร นวลมังสอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง สถิติและขอมูล 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปท่ี 1  
โดยการใชชุดกิจกรรมซอมเสริมคณิตศาสตร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สงขลา ไมนําเสนอ 

18. วันวิสา  หนูดํา การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรโดยใชวิธีการแบบเปด และ
การศึกษาชั้นเรียน   

ประชารัฐบํารุง พัทลุง ไมนําเสนอ 

 



 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ 
ไมนําเสนอ 

19. สิริลักษณ พันธพงค  การจัดการเรียนการสอนโดยใชเกมคอมพิวเตอรประกอบการสอน  
เรื่อง ขอมูล สารสนเทศและกระบวนการแกปญหา ชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 6 

บานโหละเร็ด พัทลุง ไมนําเสนอ 

20.  พชรพร สุขรักษ  ผลการพัฒนาความรับผิดชอบในการทาการบาน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนวัดประดูทองโดยใชสมุดจด
การบาน 

วัดประดูทอง พัทลุง ไมนําเสนอ 

21. สิริพุฒก ชุมชวย การพัฒนาการศึกษาโดยวิธีการนิเทศการสอนท่ีมีชุมชนเปนฐาน วัดทุงยาว พัทลุง ไมนําเสนอ 

22. ศิริวรรณ  จันสุขศรี ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องระบบตาง ๆ ของมนุษย สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 

วัดหัวหมอน พัทลุง ไมนําเสนอ 

23. ณัฐวุฒิ  ทองขาว การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง ฟงกชันเอกซโพเนน

เชียล  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 แผนการเรียน วิทยาศาสตร - 

คณิตศาสตร โรงเรียนเขาชัยสน โดยการใชสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป GSP 

เขาชัยสน พัทลุง ไมนําเสนอ 

24. หฤทธิ์   เขียวสะ การจัดกิจกรรมการเรียนรูพลศึกษาโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุม

รวมมือ STAD 

สตรีพัทลุง พัทลุง ไมนําเสนอ 

25. อัจฉราวรรณ หนูพิชัย การใชภาพยนตรการตูนเพ่ือพัฒนาทักษะการฟงภาษาอังกฤษ พัทลุง พัทลุง ไมนําเสนอ 

26. ชุติมา รักรอด การศึกษาความคิดสรางสรรค เรื่อง ภูมิปญญาไทย โดยใชรปูแบบการ
จัดการเรียนรูตกผลึก 

พัทลุง พัทลุง ไมนําเสนอ 

 



 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ 
ไมนําเสนอ 

27. สุชาดา  ดวงชวย การสรางความตระหนักใหผูเรียนเห็นคุณคาของชาวนา ผานการเรียนการ

สอนวรรณคดีเรื่องทุกขของชาวนาในบทกวี  โดยใชเทคนิคการสอนแบบ

บูรณาการ 

ตะโหมด พัทลุง ไมนําเสนอ 

28. ปยะทิพย  หนูแกว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการ
แขงขันระหวางกลุม 

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง ไมนําเสนอ 

29. สานีหยะ บิลลาเตะ ผลการจัดการเรียนรูเรื่องรูปรางโมเลกุลโคเวเลนตจากโมเดลท่ีสรางดวย
ตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนสตรีพัทลุง 

สตรีพัทลุง พัทลุง ไมนําเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทความวิชาการครูพัฒนาทองถิ่น รุนป พ.ศ.2559 นิเทศโดยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ไมนําเสนอ 
1. ทิพานัน  ภูเพชร การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู“คชสรร (คด-ชะ-สัน)” 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชุมชนทองถ่ิน 
วัดแหลมบอทอ สงขลา นําเสนอ 

2. กฤษดา เพ็ชรดํา การสรางแผนภูมิรูปวงกลมดวยกิจกรรมบูรณาการผานการศึกษาบริบท
ชุมชน 

บานหาดไขเตา สงขลา ไมนําเสนอ 

3. ธัญญทิพ  นมรักษ การสรางความตระหนักและเห็นความสําคัญของการออม 
โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบเชิงรุก 

วัดทาควาย พัทลุง ไมนําเสนอ 

4. ธารารัตน   ศรีสุวรรณ การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประเภทแบบฝกทักษะบูรณาการกับนิทาน 
พ้ืนบานเพ่ือพัฒนาทักษะการอานจับใจความและปลูกฝงความภูมิใจและ
ตระหนักในคุณคาของทองถ่ิน 

บานหวยทรายมิตรภาพ 
ท่ี 150 

พัทลุง นําเสนอ 

5. นันทิตา  สังขทอง การพัฒนาความสามารถดานการคํานวณ เรื่องทศนิยม โดยใชกิจกรรม
การแสดงบทบาทสมมติประกอบการเรียนรูแบบกลุมรวมมือชุมชน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

วัดทุงบัว พัทลุง ไมนําเสนอ 

6. บัณฑิตา ดําเรืองศร ี การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเรียนรูผานโครงงานวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย 

วัดโรง สงขลา ไมนําเสนอ 

7. กฤติภัทร  กาสเส็น การรูจักชุมชนจากการสรางขายงานโดยใชการจัดการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล 

สตูล ไมนําเสนอ 

8. วราภรณ  นิยมเดชา การตรวจสอบคุณภาพของแหลงน้ําในชุมชนผานกระบวนการจัดการ 
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
สตูล 

สตูล ไมนําเสนอ 

9. จิรศรี พรหมเดช การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนวดัทุงบัว โดยใชรูปแบบกระบวนการเรียนรู
โดยการลงมือทํา (Learning by doing) หนวยการเรียนรูงานทัศนศิลป

วัดทุงบัว สงขลา นําเสนอ 

 



 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ไมนําเสนอ 
กับชีวิต 

10. ฟารีดา  หลังยาหนาย การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง มุม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  ปท่ี 5  ผานกระบวนการจัดการเรียนรูบันได 5 ข้ัน 

บานเขาจีน สตูล นําเสนอ 

11. ฝนชนก เภอเกลี้ยง คณิตศาสตรบนทองนา พ้ืนท่ีนั้นหนาคือปริศนาของนาโยน บานคลองใหญ พัทลุง ไมนําเสนอ 

12. ภทชญา  ศีรยานเต็ม การเสริมสรางจิตสํานึกอนุรักษธรรมชาติในทองถ่ินผานการจัดการ 
เรียนรู เรื่อง “Job in My Hometown” โดยใชวิธีสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสารตามแนวคิดของคีธ จอหนสันรวมกับการใชแหลงเรียนรูใน
ทองถ่ิน 

วัดแตระ(ปาลานุ
เคราะห) 

พัทลุง นําเสนอ 

13. ภัสริน ลองสวาง 
 

การเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับชุมชน ผานการเรียนการ 
สอนเรื่องการอนุรักษและ  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน โดยใชกระบวนการการเรียนรูตามบันได  5 
ข้ัน  และการบูรณาการบริบทของชุมชนกับการเรียนการสอน 

กําแพงวิทยา สตูล ไมนําเสนอ 

14. สุบุญพันธุ กฤษณะพันธ สารทเดือนสิบ ประเพณีแหงความกตัญูกตเวที วัดควนเพ็ง พัทลุง  ไมนําเสนอ 

15. ไหมกาโสม  เด็นนุย การสรางความตระหนักใหผูเรียนเห็นความสําคัญและเห็นคุณคา 
ประเพณี วัฒนธรรมของคนในชุมชน  ผานการเรียนการสอนเรือ่งการ
เขียนรายงาน โดยใชเทคนิคการสอนแบบบูรณาการ 

บานไทรงาม สตูล ไมนําเสนอ 

16. อริศรา  อังศุภานิช การเสริมสรางความตระหนักใหผูเรียนเห็นคุณคาของแหลงน้ําใน 
ชุมชน ผานการเรียนการสอนเรื่อง“รักษโลก รักษทรัพยากร”โดยใช
เทคนิคการสอนแบบสืบเสาะหาความรู  

บานควน สตูล นําเสนอ 

17. อานิส  ทองคง กระบวนการเรียนรู 5 ข้ัน กับการสรางทักษะการพูดโนมนาวใจ    
การอนุรักษแหลงทองเท่ียวอําเภอละงู 

กําแพงวิทยา สตูล ไมนําเสนอ 

 



 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ไมนําเสนอ 
18. ปาริฉัตร  นวนทอง ผลการสรางความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในทองถ่ินโดยใช

การจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณในหนวย สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานทาลาด 

บานทาลาด สตูล ไมนําเสนอ 

19. สกุณา  เกตุแกว การสรางแรงจูงใจในการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ เรื่อง อาชีพใน
ทองถ่ิน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยใชแอปพลิเคชันเกมดิจิทัล 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

บานวัดใหม สงขลา นําเสนอ 

20. สรัลรัตน  เบ็ญหมัด การเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับตําบลสาครของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชโครงงานเปนฐาน 

บานสาคร สตูล นําเสนอ 

21. อนุวัฒน   มากชูชิต การสอนการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง โดยใชวรรณกรรมทองถ่ินของ
จังหวัดสงขลา จากพ้ืนท่ีออนไลนเปนฐาน 

บานบออิฐ สงขลา นําเสนอ 

22. กูราฟดา  สาแลหมัน การพัฒนาสื่อการสรางสัมพันธภาพในครอบครัวใหอบอุนโดยผาน
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
โรงเรียนวัดวาส 

วัดวาส สงขลา ไมนําเสนอ 

23. คมคาย แกวพรหม “ยอ” กับการเรียนรูแบบบูรณาการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปท่ี 3 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 

ชุมชนวัดเชิงแส สงขลา ไมนําเสนอ 

24. ดาราวรรณ  ไชยสุวรรณ การสอนภาษาไทยในศตวรรษท่ี  21 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย 
สอนเรื่องคําราชาศัพท ในบริบททองถ่ินตําบลทุงหวัง  อําเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 

วัดทุงหวังใน สงขลา ไมนําเสนอ 

25. อานิส  ทองคง กระบวนการเรียนรู 5 ข้ัน กับการสรางทักษะการพูดโนมนาวใจ    
การอนุรักษแหลงทองเท่ียวอําเภอละงู 

กําแพงวิทยา สตูล ไมนําเสนอ 

26. สุฑาวรรณ  สอนแกว  ผลการพัฒนาจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานควนหินแทน จังหวัดพัทลุงโดยใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโครงงานในหนวยการเรียนรู เรื่อง ระบบ

บานควนหินแทน พทลุง นําเสนอ 

 



 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ไมนําเสนอ 
นิเวศ 

27. พีรธัช   เพชรเกต ุ การสอนภูมิศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ผานกระบวนการ

สํารวจชุมชน 

บานใหม สตูล นําเสนอ 

28. สิรพล  เหมือนพะวงศ การทําขนมทองพับในชุมชน โดยใชกระบวนการเรยีนรูแบบ Active 
Learning  สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

พิมานพิทยาสรรค สตูล ไมนําเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
บทความวิชาการครูพัฒนาทองถิ่น รุนป พ.ศ.2559 นิเทศโดยคณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

 
  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ไมนําเสนอ 

1. กนกลดา  แตสกุล การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคผังกราฟก เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาชีววิทยาเรื่อง กระบวนการหายใจระดับเซลล  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4 

หาดใหญวิทยาลัย
สมบูรณกุนกัลยา 

สงขลา นําเสนอ 

2. ธีรทัศน  ราชแกว การจดัการเรียนรูแบบบรูณาการรายวิชาภาษาไทยโดยใชรูปแบบ SMAPPS 
Model เพ่ือเสริมสรางเจตคติการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอยาง
สันติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน 
เสนาณรงควิทยา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

เสนาณรงควิทยา 
(กองทัพบกอุปถัมภ) 

สงขลา นําเสนอ 

3. นาซีฟะ  แสสาเหตุ การใชเกมการศึกษาเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดดานการจับคูของเด็กปฐมวัย ชุมชนบานปาดัง สงขลา นําเสนอ 

4. มณฑกานต  หนูนอย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการแปลภาษาอังกฤษเปนไทย 
โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรู RVTA-Montakan 

บานลําไพล  สงขลา นําเสนอ 

5. ศิริพร  ชูมัง การจัดการเรียนรูแบบ 2W3P โดยใชเกมประกอบการสอน เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูคําศัพทและเจตคติท่ีดีในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวดัทาหยี อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 

วัดทาหย ี สงขลา นําเสนอ 

6. การีมะห  มอลอ การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใชการสอนโฟนิกส บานนาทว ี สงขลา ไมนําเสนอ 
7. จันทรจิรา แซชี การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใชเกมเชิงสรางสรรค เพ่ือพัฒนาผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 6 โรงเรียนวัดโคกมวง  อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 

วัดโคกมวง สงขลา ไมนําเสนอ 

8. จิตพงศ  วรรณเพชร. การสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพสูการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ทองถ่ิน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บานควนเนียง สงขลา ไมนําเสนอ 

 



 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ไมนําเสนอ 
9.  ผลการสอนโดยใชนวัตกรรมจิ๊กซอวเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 
กระจายสุทธิธรรมโม

อนุสรณฯ 
สงขลา ไมนําเสนอ 

10. ซันมา บิลหลี ประสิทธิภาพของการเรียนรูโดยใชกิจกรรมเปนฐานท่ีมีผลตอการพัฒนา
ดานคําศัพทและทัศนคติของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาตอนตน 

วัดเทพชุมนุม สงขลา ไมนําเสนอ 

11. ซาลูมา  ตุหวันราเหม การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน โดยการสอน
แบบโฟนิกส (Phonics) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบาน
ลางา อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

บานลางาม สงขลา ไมนําเสนอ 

12. ณัฐนรี หนูอุไร การใชคิวอารโคด เพ่ือสงเสริมการเรียนรูชีววิทยา ไมแกนประชาอุทิศ สงขลา ไมนําเสนอ 
13. ทิฏฐา สุวรรณกิจ  ผลการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือท่ีมีตอความ

เขาใจในการอานวรรณคดี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน
หาดใหญวิทยาลัย 

หาดใหญวิทยาลัย สงขลา ไมนําเสนอ 

14. ธารปภัสร ดํานอย การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชสื่อจากเศษวัสดุเหลือใชตาม
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

บานหนาควนลัง 
(ราษฎรสามัคคี) 

สงขลา ไมนําเสนอ 

15. นภาทิพย   ภักด ี แอคทีฟฟสิกส หลักสูตรการเรียนรูสูความสําเร็จ  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ สงขลา ไมนําเสนอ 

16. ปณิดา วัชรจินดา Active Learning: การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ สงขลา ไมนําเสนอ 
17. ประภัสสร  ณะสงฆ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระหนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ

ดําเนินชีวิตในสังคม และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรวมกับเทคนิคผังกราฟก 

สะเดา “ขรรคชัย          
กัมพลานนทอนุสรณ” 

สงขลา ไมนําเสนอ 

18 พรสวรรค  สุขพรหม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสุริยะของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนบานวังพา อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
โดยการใชเกม 

บานวังพา สงขลา  ไมนําเสนอ 

19 รุจีรัตน  สะหมัดหานาย พ้ืนฐานภาษาอังกฤษจากบทเรียนคอมพิวเตอรสูการใชในชีวิตประจําวัน วัดรัตนวราราม สงขลา ไมนําเสนอ 

20 โรสลีนา สุมาล ี ผลของการสอนตามแนวการสอนภาษาท่ีเนนเนื้อหาเปนสําคัญเพ่ือสงเสริม หาดใหญวิทยาลัย สงขลา ไมนําเสนอ 

 



 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ไมนําเสนอ 
ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

21 ลักษิกา ถนอมนวล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยการใชสื่อการสอน
เกมคอมพิวเตอร 

วัดสองพ่ีนอง สงขลา ไมนําเสนอ 

22 วสันต  ศรีสุวรรณโณ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรขาคณิตเรื่อง มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
และสี่เหลี่ยม โดยใชสื่อDLIT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน
บานลําลอง อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

บานลําลอง สงขลา ไมนําเสนอ 

23 วันดี  ศรีวรรณทอง การจัดการเรียนรูโดยการใชกระบวนการกลุมสัมพันธ รายวิชาภาษาไทย 
เพ่ือเสริมสรางการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา นักเรียนท่ีมี
ความบกพรองทางการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนวัด   ทาชาง 
อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา 

วัดทาชาง สงขลา ไมนําเสนอ 

24 วารุณี       ดือราแม การสอนวิทยาศาสตร เรื่อง พืชใบเลี้ยงคูและใบเลี้ยงเดี่ยว โดยใชการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน 

บานหน่ําฮ้ัว สงขลา ไมนําเสนอ 

25 วิชวัชร ลังคง ผลของการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคบูรณาการ(Integrated 
Management)ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปะ หนวยการ
เรียนรูภาพธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
โรงเรียนบานนา 

บานนา สงขลา ไมนําเสนอ 

26 วิทวลา   ชนะผล การสอนโจทยปญหาการบวก การลบ ชั้นป. 2 โดยใชเทคนิค  KWDL  
รวมกับบารโมเดล 

วัดบางทีง สงขลา ไมนําเสนอ 

27 สมรักษ  จันทคง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาการคูณและ 
การหารโดยใชรูปบารโมเดล (Bar Model) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปท่ี 4 โรงเรียนวัดเขากลอย 

วัดเขากลอย สงขลา ไมนําเสนอ 

28 สิรพิชญ  ไชยสาล ี การพัฒนาทักษะการเลนลูกสองมือลางสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี3 สะเดา “ขรรคชัย          
กัมพลานนทอนุสรณ” 

สงขลา ไมนําเสนอ 

 



 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ไมนําเสนอ 
29 สุรียพร ลาบู  การใชกิจกรรมการละเลนแบบไทยเพ่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร  

ดานการเปรียบเทียบจานวนมากกวา นอยกวา เทากันของเด็กปฐมวัย 
บานน้ําลัด สงขลา ไมนําเสนอ 

30 เสาดะ บินอาหวา ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน 
กําเนิดพลายงาม โดยใชสื่อมัลติมีเดีย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป 
ท่ี 6 โรงเรียนชุมชนวัดน้ําขาว อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

ชุมชนวัดน้ําขาว สงขลา ไมนําเสนอ 

31 เอกชัย  วัฒนเกียรติ์ ผลการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) ท่ีมีตอความสามารถใน
การประยุกตความรูดานการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธในงานอาชีพ 

วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสงขลา 

สงขลา ไมนําเสนอ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทความวิชาการครูพัฒนาทองถิ่น รุนป พ.ศ.2559 นิเทศโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ 
ไมนําเสนอ 

1. ซูฮัยณี  นิสะนิ             
 

พัฒนาการทางภาษาดานการพูดของเด็กปฐมวัยท่ีใชภาษาไทยเปนภาษา

ท่ีสองโดยการจัดประสบการณตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ 

บานทาพง ปตตาน ี นําเสนอ 

2. ปาตีฮะฆ   โตะยง การสอนคณิตศาสตรเรื่องการหาร โดยใชเกมแสตมปการหาร บานละหารมายู ปตตาน ี นําเสนอ 

3. อํารัน  มะลี การจัดการเรียนรูรวมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง บานลางสาด ปตตาน ี นําเสนอ 

4. ภัชรภรณ เหลาโสด 
 

การใชหนังสือนิทานสองภาษาเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการอานของเด็ก
ปฐมวัย 

บานปาทุง  ปตตานี นําเสนอ 

5. นาดียัณร   มะดีเยาะ 
 

การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษสูการลงมือปฏิบัติ (ขนมตูปะ) โดยใช

ชุมชนเปนฐาน 

บานชะเมาสามตน ปตตาน ี นําเสนอ 

6. นิมูนีรา   เจะเงาะ 
 

การสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยาศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
สตีมศึกษา 

บานสือดัง ปตตานี นําเสนอ 

7. รุสนานี   ดือราแม การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโดยใชเทคนิคการตั้งคําถาม วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนบานบาโลย 

บานบาโลย ปตตาน ี นําเสนอ 

8. ชาฟอี   กะมิง  รูจักฉัน รูจักเธอ ดวยกระบวนการผูนําสี่ทิศ ประตูโพธิ์วิทยา ปตตาน ี นําเสนอ 

9. วาริซ  เจะอาแว 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานบางมะรวด  

ผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเนนภาระงานเปนหลัก TBL     

(Task Based Learning) 

บานบางมะรวด  ปตตาน ี นําเสนอ 

 



 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ 
ไมนําเสนอ 

10. เพ็ญนภา หมานหนู 
 

การสอนโดยใชวรรณคดีเปนฐานเพ่ือปรับพฤติกรรมการทํางานกลุม 
ในหองเรียนพหุวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 

เดชะปตตนยานุกูล ปตตานี แจงนําเสนอแตไม
นําเสนอ 

(ไมมาในวันท่ี 8 ก.ย.61) 

11. ซอบารียะห เจะแว การพัฒนาการเรียนรูภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารโดยการใชพจนานุกรม
ภาษาถ่ินฉบับนักเรียนKamus saya ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนบานมะหุด อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี        

บานมะหุด ปตตานี  ไมนําเสนอ 

12. ซากียะห  เจะหมาด  สอนการอานภาษาไทยโดยใชวิธีการ สอน ซํ้า ย้ํา ทวน บานเขาดิน ปตตานี  ไมนําเสนอ 

13. นูรฮายาตี   สะอะ การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาการอานวิชา
ภาษาไทยของนักเรียน 

บานศาลาสอง ปตตานี  ไมนําเสนอ 

14. เฮนดน  อับดลุเลาะ การจัดการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติ บานพอเหมาะ ปตตานี  ไมนําเสนอ 

15. นิซูวัยบะห ยามา 
 

เครื่องคิดเลขระดับประถมศึกษา ปุมงายๆท่ีถูกลืม M+ , M- , MR , MC 
, MRC 

บานบน ปตตานี  ไมนําเสนอ 

16. ดาลีลา ดอเลาะแม  การเรียนรูชีววิทยาในศตวรรษท่ี 21: กรณีศึกษาในประเทศไทย แมลานวิทยา ปตตานี  ไมนําเสนอ 
17. ตวนนูรีฟาร  ตูแวสุหลง การละเลนแบบไทยสงเสริมการนับของเด็กปฐมวัย บานคาโต ปตตานี  ไมนําเสนอ 

18. คอลีเยาะ กาเดร ผลของการใชเทคนิคการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนท่ีมีตอความสามารถ
ในการอานและการเขียนสะกดคําของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ชุมชนบานละหาร
มิตรภาพท่ี 113 

ปตตานี  ไมนําเสนอ 

19. ฟาตีเมาะ  โตะแวอายี การสอนอานจับใจความดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบแผนผังความคิด บานทาน้ําตะวันออก ปตตานี  ไมนําเสนอ 

20. ฮุสนา    มะ กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน บานชองแมว ปตตานี  ไมนําเสนอ 

21. นูรฟาติน  สีเดะ การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษ 

บานบาตะกูโบ ปตตานี  ไมนําเสนอ 

 



 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ 
ไมนําเสนอ 

22.  อัฟนาน สุมาลี  การใชเกมคําศัพทเพ่ือความคงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ เดชะปตตนยานุกูล ปตตานี  ไมนําเสนอ 

23.  มูรณีย กาซอ การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชรูปแบบการ

จัดการเรียนรู แบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน รวมกับเกมวิทยาศาสตร 

ตนพิกุล ปตตานี  ไมนําเสนอ 

24. ฮุสนา  เจะโด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ดวยรูปแบบการเรียน

แบบรวมมือ โดยใชเทคนิคจิกซอว  

บานชองแมว ปตตานี  ไมนําเสนอ 

25. ซูไฮมี เปาะฮะ การพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนชุมชนวัดปาศร ีโดยใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

ชุมชนวัดปาศรี ปตตานี  ไมนําเสนอ 

26. ไซนับ  แม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เครื่องมือ
สําคัญทางภูมิศาสตร โดยใชบทเรียนชุดสื่อประสมสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 

โพธิ์คีรีราชศึกษา ปตตานี  ไมนําเสนอ 

27. นัฐพงษ  แกวพรหมราช ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการขาดเรียน รายวิชาสังคมศึกษา  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนชุมชนบานละหารมิตรภาพ

ท่ี 113 

ชุมชนบานละหาร
มิตรภาพท่ี 113 

ปตตานี  ไมนําเสนอ 

28. ฟาอิซ เบ็ญสะอีด สภาพและปญหาการบรหิารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบานควนลาแม 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 2 

บานควนลาแม ปตตานี  ไมนําเสนอ 

29. ซารียะ  อับดลุรอแม 

 
การศึกษาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตนเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 

ตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6 โรงเรียนบานตะโละสะ 

มีแล 

บานตะโละสมิแล ปตตานี  ไมนําเสนอ 

30. ซอฟยะห อูมะ  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิค KWDL ท่ีมีตอการแกโจทย
ปญหา การบวก ลบ คูณ หาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

บานบาโงกาเซาะ ปตตานี  ไมนําเสนอ 

 



 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรื่อง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ 
ไมนําเสนอ 

โรงเรียนบานบาโงกาเซาะ 

31. ซัลวาร แวโต การพัฒนาทักษะการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวกและการลบ
จํานวนท่ีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
ชุมชนบานยูโย 

ชุมชนบานยูโย ปตตานี  ไมนําเสนอ 

32. ยัสมีน  หะแวกะจิ   การพัฒนาทักษะการเรียนรู เรื่องการคูณ โดยใชชุดฝกทักษะตาราง 

แลตทิซ สําหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานโคกนิบง 

บานโคกนิบง ปตตาน ี ไมนําเสนอ 

33. นาอีมะห   สามะ  การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนบานจะเฆ บานจะเฆ ปตตานี ไมนําเสนอ 

34. มารียัม  อาโละ ผลการใชเทคนิคการเลานทิาน 2 ภาษา ท่ีมีตอความสามารถในการฟง 

พูด และการปฏิบัติตามคําสั่งของนักเรียนท่ีพูดภาษาไทยเปนภาษาท่ี 2 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานแขนทาว 

บานแขนทาว ปตตาน ี ไมนําเสนอ 

35. นิศารัตน  แกวศรี การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร เรื่อง การแพรและการออสโมซิส 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชวิธีการเรียนรูแบบสืบเสาะ 
เปนฐานรวมกับเทคนิคการใชแผนผังความคิด 

บานบือเระ ปตตาน ี ไมนําเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทความวิชาการครูพัฒนาทองถิ่น รุนป พ.ศ.2559 นิเทศโดยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรือ่ง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ไมนําเสนอ 
1. กชกร     ศรีสังข 

 
การใชเทคนิคการสอน 5 ส ท่ีมีตอความสามารถในการสื่อสารของ

นักเรียนอนบุาล 

บานใหม(วันครู 2503) ยะลา นําเสนอ 

2. ระติวรรณ  สุขศิริ 
 

การสงเสริมทักษะทางภาษาโดยใชวรรณกรรมในบริบทพหุวัฒนธรรม บานตะโละหะลอ ยะลา นําเสนอ 

3. นูรฮีดายะห  รามันเจะ 
 

สะเต็มศึกษากับการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

 

บานคลองน้ําใส ยะลา นําเสนอ 

4. ซูไรนา มะยีแต 
 

การใชเทคนิคการสอนแบบเนนปฏิสัมพันธ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ

กลาแสดงออกผูเรียน 

บานตังกาเด็ง ยะลา นําเสนอ 

5. ฮันซีนา  โตะตาหยง 
 

กิจกรรมสะเต็มศึกษากับการพัฒนาการเรียนรูระดับประถมศึกษา

ตอนตน 

บานคลองน้ําใส ยะลา นําเสนอ 

6. กนกเทพ เมืองสง 
 

ผลของการจัดการเรียนการสอนผานชุดกิจกรรมในรายวิชาเคมีดวย
วิธีการสืบเสาะหาความรู(5Es)โดยใชการทดลองเปนฐาน ท่ีมีตอการ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข้ันเบื้องตนและเชิงซอน  

คณะราษฎรบํารุง ยะลา  ยะลา ไมนําเสนอ 

7. พิรดาว  หวังจ ิ
 

กิจกรรมสะเต็มศึกษากับบริบทในทองถ่ินโรงเรียนบานตะโละหะลอ บานตะโละหะลอ ยะลา ไมนําเสนอ 

8. อานีซะ  กาแม 
 

การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาฟสิกส โดยใชเทคนิค 

การแกปญหาของโพลยากับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู

(5E) ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เฉลิมพระเกียรติฯยะลา ยะลา ไมนําเสนอ 

 



 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรือ่ง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ไมนําเสนอ 
9. สุนันทา  แกนแกว 

 
การใชรูปแบบการบวกตามแนวเวทคณิตในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร 

สังวาลยวิท 5  ยะลา ไมนําเสนอ 

10. ดารุณี เบ็ญดาโอะ 
 

การใชกิจกรรมเสริมประสบการณเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรค 

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 

บานตาเนาะปูเตะใน ยะลา ไมนําเสนอ 

11. นุสรา   ยะมา 
 

การพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 

บานกาโสด ยะลา ไมนําเสนอ 

12. ซารูวา  เจะแต 
 

การใหความรูโดยใชแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ 

เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน 

บานตะโละหะลอ ยะลา ไมนําเสนอ 

13. ไซนับ  บาเน็ง    
 

ผลการใชแบบฝกทักษะท่ีมีตอความสามารถในการบวกเลขจํานวนไม
เกิน 100,000  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/1 โรงเรียนบานเยาะ 

บานเยาะ ยะลา ไมนําเสนอ 

14. นารีมัน  แวหะมะ 
 

การพัฒนาความสามารถในการใชชีวิตแบบพอเพียงอยางมีวิจารณญาน 
โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 

นิคมสรางตนเองพัฒนา
ภาคใต 2 

ยะลา ไมนําเสนอ 

15. สิรินาถ   ทองทวี 
 

การพัฒนาชุดฝกการอานออกเสียงท่ีมีตอการรับรูความหมายของ

คําศัพทภาษาอังกฤษ 

สตรียะลา ยะลา ไมนําเสนอ 

16. อัสมะ  นาแว 
 

การพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชชุดการเรียน

ภาษาอังกฤษ  

บานปาแดรู ยะลา ไมนําเสนอ 

17. วรรนิษา ไพรวรรณ 
 

การพัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะและคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกม
จับคูและแบบฝกทักษะการเขียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี   
๓ โรงเรียนบานจาหนัน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

บานจาหนัน ยะลา ไมนําเสนอ 

18 นูรฮายาตี   บาเหาะ การพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยใชโปรแกรม Paint สําหรับนักเรียน อนุบาลเบตง ยะลา ไมนําเสนอ 

 



 

  ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือเรือ่ง โรงเรียน จังหวัด การนําเสนอ/ไมนําเสนอ 
 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ) 

19 อาฟยะห  ลาหะ 
 

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3/2  

โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ) 

อนุบาลเบตง ยะลา ไมนําเสนอ 

20 มัสรา  มะเซ็ง 
 

การใชแบบฝกเสริมทักษะแผนผังความคิดเพ่ือสงเสริมทักษะการสรุป
ความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

บานตาเนาะแมเราะ ยะลา ไมนําเสนอ 

21 อามีเนาะ  วะนา 
 

การพัฒนาการอานออกเสียงภาษาไทย โดยใชชุดฝกทักษะการอานออก

เสียงสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

บานราโมง ยะลา ไมนําเสนอ 

22 รอฮานา เจะเตะ 
 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การใชโปรแกรมในการ
นําเสนอขอมูล Microsoft Office PowerPoint 2013 สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

นิคมพัฒนวิทย ยะลา ไมนําเสนอ 

23 นิโสรญา  แวหมะ 
 

การพัฒนาทักษะการ บวก ลบ คูณ หาร โดยใชแบบฝกทักษะ โดยใช

แนวคิดกฎการเรียนรูของธอรนไดค 

บานยุโป(รุงวิทยา) ยะลา ไมนําเสนอ 

24. ฮาซือเมาะ   เจะโอะห การเสริมแรงทางบวกเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

บานตะโละหะลอ ยะลา ไมนําเสนอ 

25. นูรีฮัน  ลาย ี การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาษาไทย โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ

การอานออกเสียง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

บานยะตะ ยะลา ไมนําเสนอ 

26. รอเมาะ   คามิ การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําในภาษาไทยสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  

บานบาโงย ยะลา ไมนําเสนอ 

 
 

 



 

บทความวิชาการครูพัฒนาทองถิ่น รุนป พ.ศ.2559 นิเทศโดยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือบทความ สังกัด จังหวัด การนําเสนอ/ 
ไมนําเสนอ 

1 นางสาวสากีนะห สะอุ TAQWA LEARNING MODEL  โรงเรียนบานสุไหงบาลา นราธิวาส ไมนําเสนอ 
2 นางสาววรรณกาณต จันทรเพ็ชร การเลานิทานท่ีสงเสริมวินัยในตนเองของเด็ก  โรงเรียนบานบาตู มิตรภาพท่ี 66 นราธิวาส นําเสนอ 

3 นางสาวอามัล กะเด็ง การใชเกมเพ่ือการเรียนรู  โรงเรียนบานบือแนปแย นราธิวาส ไมนําเสนอ 

4 นางสาวอนิสรา บินมะราเฮง การใชเกมคําศัพทภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนบานตะโละ  นราธิวาส นําเสนอไมนําเสนอ 

5 นางสาวนารีมะ แวสะมะ การใชแบบฝกเสริมทักษะตอการอานของนักเรียนท่ีมีความ
บกพรองทางการเรียนรู 

โรงเรียนบานแปะบุญ นราธิวาส ไมนําเสนอ 

6 นางสาวซูฟยา ลอดิง การศึกษาผลการเรียนรูพยัญชนะไทย 44 ตัว  โดยใชวิธีสอน
แบบแบงกลุมยอย ตามกระบวนการ PLC 

โรงเรียนบานบอทอง   นราธิวาส ไมนําเสนอ 

7 นางสาวรุสนี หะยีมามะ การสงเสริมทักษะทางดานการพูดของเด็กปฐมวัย โดยใช
กิจกรรมเลานิทาน  

โรงเรียนบานบางมะนาว  นราธิวาส นําเสนอ 

8 นางสาวนูรซารีฟส ยีลีมอ การสอนสังคมศึกษาดวยจัดการเรียนรูโดยใชการแสดง
บทบาทสมมติ 

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส นราธิวาส ไมนําเสนอ 

9 นางสาวนิโซเฟย ซิมะเละ การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การบวก การ
ลบ 

โรงเรียนบานแปะบุญ นราธิวาส ไมนําเสนอ 

10 นางสาวสาวียะห สะมะแอ ผลของการใชกิจกรรมการเลนกลางแจงท่ีมีตอความพรอมใน
การใชกลามเนื้อใหญ 

โรงเรียนบานนากอ(มะดากะ
อุทิศ)  

นราธิวาส ไมนําเสนอ 

11 นายเกษม สุขชวย ผลของการใชรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส  โรงเรียนบานไรพญา                      นราธิวาส ไมนําเสนอ 

 



 

ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือบทความ สังกัด จังหวัด การนําเสนอ/ 
ไมนําเสนอ 

12 นายซุลฟา  มะนาแซ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 

โรงเรียนบานบาตาปาเซ นราธิวาส ไมนําเสนอ 

13 นางสาวซัลวานี ดือเลาะ  การพัฒนาชุดการเรียนการสอนท่ีเนนวิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู 

โรงเรียนบานมะรือโบออก
มิตรภาพ 
ท่ี199 

นราธิวาส นําเสนอ 

14 นางสาวรูซีฮา ดือราแม็ง การสงเสริมเจตคติในการสงงานของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 

โรงเรียนบานบูเกะบือแต นราธิวาส ไมนําเสนอ 

15 นางสาวฮายาตี เจะเต็ง ผลของการใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของ  Harrow 

โรงเรียนบานเขาแกว นราธิวาส นําเสนอ 

16 นายอีเลียส รูเปะ ดึงดูดและเพ่ิมทักษะดนตรีใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ท่ี 5 ดวย Game ¼ solfa 

โรงเรียนวัดราษฎรสโมสร
(ไพโรจนวิทยา) 

นราธิวาส ไมนําเสนอ 

17 นายบายฮากี ตะแมงสามะ การพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 6 โรงเรียนสวนพระยาวทิยา   
โดยกิจกรรมวาดภาพบนผาใบ 

โรงเรียนสวนพระยาวิทยา นราธิวาส ไมนําเสนอ 

18 นางสาวกุลฟามีย ใบสะเมาะ ผลของการใชรูปแบบการเรียนรูแบบเนนภาระงาน  (Task 
Based Learning)  ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน หนวยการเรียนรู  All about us ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานปูตะ อําเภอยี่
งอ จังหวัดนราธิวาส 

โรงเรียนบานปูตะ นราธิวาส ไมนําเสนอ 

 

 

 



 

บทความวิชาการครูพัฒนาทองถิ่น รุนป พ.ศ.2559 นิเทศโดยคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ช่ือบทความ สังกัด จังหวัด การนําเสนอ/ 
ไมนําเสนอ 

1 วันพิมพพร  บูเอียด สะเต็มศึกษากับการพัฒนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ  สงขลา นําเสนอ 

2 เศกสรรค   เรืองยิ่ง การพัฒนาชุดทดลองอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร  
ระดบั ปวช. 

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ  สงขลา ไมนําเสนอ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลโครงการประชุมวิชาการการนําเสนอบทความวิชาการ  
“นวัตกรรมสรางสรรค” ของครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ระยะการเขาสูวิชาชีพ  

(Induction  Period)  รุนป พ.ศ.2559 
วันท่ี  8  กันยายน  2561   

ณ หอง 17401  อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลโครงการประชุมวิชาการการนําเสนอบทความวิชาการ “นวัตกรรมสรางสรรค”  
ของครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction  Period)  รุนป พ.ศ.2559 

วันท่ี  8  กันยายน  2561  ณ หอง 17401  อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

ลําดับ รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ 

คิดเห็น 
1 การนําเสนอวีดีทัศน “โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนา

ท อ ง ถ่ิ น ร ะ ย ะ ก า ร เ ข า สู วิ ช า ชี พ  ( Induction 
Period)” (วันที่ 24-26 ก.ค.61) 

4.00 .71 มาก 

2 ไดรับความรูในการบูรณาการภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูตามสาระวิชา 

3.89 .68 มาก 

3 ไดรับความรูดานกระบวนการแกปญหาและการ
พัฒนาชั้นเรียน 

4.22 .64 มาก 

4 ไดแนวทาง/บทเรียนนําไปสูการปรับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

4.24 .58 มาก 

5 ไดรับความรู แนวทาง รูปแบบการเขียนบทความ
วิชาการ 

3.99 .69 มาก 

6 การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู การสะทอนคิดของชุมชน
วิชาชีพครูผูนําการเปลี่ยนแปลง 

4.15 .65 มาก 

7 การนําความรูจากการอบรมไปสูการจัดทําบทความ
วิชาการที่สะทอนความเปลี่ยนแปลงในหองเรียน 
สถานศึกษา หรือชุมชนอยางเปนรูปธรรม 

3.99 .64 มาก 

8 ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศกเพื่อพัฒนา
ครูในระยะในระยะเชาสูวิชาชีพ 

3.95 .70 มาก 

9 ความเหมาะสมของรูปแบบในการนําเสนอบทความ
วิชาการ 

4.04 .58 มาก 

10 การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/ความ
คาดหวังโดยรวมจากการเขารวมประชุมวิชาการ 

4.07 .58 มาก 

ภาพรวม (n=98) 4.05 . .47 มาก 
 

 ส่ิงท่ีผูเขารวมประชุมพึงพอใจ 

1.วิทยากร 
2.การแลกเปลี่ยนเรียนรูนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
3.การติดตาม พัฒนาครูอยางตอเนื่อง 
4.กระบวนการนิเทศท่ีโรงเรียน 
5.มีการชวยเหลือดูแลและใหคําปรึกษาท่ีดีจากอาจารยนิเทศกและทุกฝาย 
6.มีความพึงพอใจในการจัดรูปแบบการนิเทศของอาจารยนิเทศก 
7.ผลงานท่ีคัดเลือกมานําเสนอ 
8.การจัดนําเสนอบทความวิชาการ 

 



 

9.รูปแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
10.สถานท่ีเหมาะสม อาหารอรอย การนําเสนอคอนขางผอนคลาย 
11.เปนโครงการท่ีทําใหครูมีการพัฒนาตนเองมากข้ึน 
12.ความเปนกัลยาณมิตรของอาจารย 
13.การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูผูสอนท่ีทําใหไดเรียนรูการทํางานของครูตางถ่ินตางโรงเรียน 
14.ไดรับความรูและวิธีการตางๆ หรือนวัตกรรม ท่ีจักสามารถนําไปประยุกตใชได 
15.การแลกเปลี่ยนความคิด แนวคิด อุดมการณความเปนคร ู
16.การนําเสนอในแตละหอง 
17.ชื่นชมเรื่องการบริหารเวลา เพราะเปนไปตามกําหนดท่ีแจงไว 
18.การไดพัฒนาตนเองเพ่ือนําไปใชในชั้นเรียน 
19.วิธีนําเสนอ 
20.ลักษณะการเสนอบทความวิชาการ บรรยากาศไมตึงเครียด 
21.การสะทอนคิด 
22.สิ่งท่ีเพ่ือนครแูตละทานไดนําเสนอ 
23.บทความวิชาการแตละบทความมีความโดดเดนและนาสนใจ 
24.รูปแบบการจัดงาน 
25.เปนการนําเสนอท่ีดี ผูนําเสนอไมอึดอัด ไดแลกเปลี่ยนกับวิทยากรบนเวที ชวยลดความตื่นเตน
ไดเปนอยางดี 
26.การวิพากษของอาจารยนิเทศก 
27.มีการนิเทศดูแลเปนอยางด ี
28.กระบวนการนําเสนอท่ีออกมาในรูปแบบไมตึงเครียด 
29.พึงพอใจในอาจารยแตละทาน ท่ีใหความสําคัญ ใหความสนใจและติดตามงาน คอยให
คําปรึกษาอยางสุด-ความสามารถ  
30.เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีดี ไดนํามาพัฒนาปรับปรุงการสอนของตนเองตอไป 
31.การไดทําบทความวิชาการ ทําใหไดคิด สงเสริมวิธีการสอนใหมๆ ไดพัฒนานักเรียน 
32.การดูแลเรื่องการทําบทความวิชาการของอาจารยนิเทศก คําแนะนําดีๆจากอาจารยผูรับฟง
บทความวิชาการ 
33.ความเปนกัลยานมิตรของคณะอาจารยนิเทศก ความคาดหวังของโครงการท่ีคอนขางสูง ทําให
เกิดความกังวล แตสบายใจเม่ือไดคุยกับอาจารยนิเทศก 
34.ไดแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพหุวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆกัน 
35.ไดรับแนวทางการจัดการเรียนรูเพ่ิมเติม 
36.การนําเสนอเปนรูปแบบผอนคลาย ไมเปนทางการมากนัก 
37.รูปแบบการนําเสนอท่ีเปนกัลยาณมิตร 
38.ไดแนวคิดในการนําไปพัฒนานักเรียน 
39.เปนการนําเสนอท่ีไดรับความรูอยางมาก มีความกันเอง 
40.การไดสะทอนคิด ในการเขียนบทความวิชาการของเพ่ือนครูทานอ่ืนๆ ตามหอง 
 
 

 



 

ส่ิงท่ีผูเขารวมประชุมเห็นวาควรปรับปรุง 
-ควรจะแยกรุน 
-นาจะกําหนดสิ่งท่ีผูรับทุนทุกคนตองทําไวตั้งแตเนิ่นๆ เพ่ือความพรอม และพัฒนางานใหดีข้ึน 
-ควรจัดการนําเสนอบทความเปนกลุมสาระการเรียนรู 
-การนําเสนอ ไมควรแยกหองนําเสนอ 
-ขอใหมีความชัดเจนในการเขียนบทความ บางคนทําบทความวิจัย บางคนทําบทความวิชาการ ทํา
ใหมีความสับสน 
-ระยะเวลาการทําบทความวิชาการ 
-ควรใหเวลามากกวานี้ 
-ในสวนของเวลา กระชั้นชิดไปสักนิด แตโดยรวมพึงพอใจมาก  
-ระยะเวลาแตละกิจกรรมควรจัดใหเหมาะสม 
-การติดตอสื่อสารหรือการประชาสัมพันธยังไมชัดเจน ทําใหเกิดความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน 
-ระยะเวลาในการทําบทความวิชาการ คอนขางนอย และกระทันหันเกินไป 
-อยากใหมีการนําเสนอเปนกลุมใหญ อยากจะฟงบทความอ่ืนๆท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 
-ใหมีตัวอยางผลงานเเบบรูปธรรมมานําเสนอ 
-ควรมีการโหลดวดิิโอวิดิทัศน ใสในเว็บไซต  
-ควรมีการแบงกลุมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูในสาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือใหเห็นแนวคิดท่ีตรงกับ
สาขาวิชาท่ีมากข้ึน 
-ควรมีการเผยแพรตัวอยางบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย เพ่ือท่ีจะไดเกิดการเรียนรู เเละ
นํามาประยุกตใช  
-ควรคัดเลือกบทความดีเดนในระดับหอง 
-ควรสนับสนุนโครงการนี้ตอไปเรื่อยๆ 
-ควรเชิญครูท่ีมากดวยประสบการณแตละกลุมสาระการเรียนรูมาเสวนาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู
ของตนเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
-การบูรณาการกับภาษาอังกฤษทําไดยากกับบริบทของนักเรียนในบางโรงเรียน 
-ขอบคุณกิจกรรมดีๆท่ีทําใหมีแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนานักเรียน พัฒนาชุมชนไดมากข้ึน 
-อยากใหทางโครงการมีการประกวด หรือเวที ในการนําเสนอบทความ หรือวิจัย หลังจบการ
นําเสนอในครั้งนี้ เพ่ือเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และแรงขับเคลื่อน ในการสราง
นวัตกรรมตอไปในอนาคต  
-ควรใหเวลาในการใหความรูเก่ียวการเขียนบทความวิชาการมากกวานี้  
-ในโอกาสหนา อาจจะมีภาพผลงาน หรือชิ้นงานของบทความตางๆ มานําเสนอหนาหองประชุม 
เพ่ือการเห็นชิ้นงานเชิงประจักษมากข้ึน และขอขอบคุณคณาจารย และผูเก่ียวของทุกๆทานท่ี
รวมกันจัดกิจกรรมดีๆ ข้ึนมา เพ่ือจุดประกายความคิด และสรางแรงใจใหพวกเราไดพัฒนาตนเอง 
และพัฒนางาน เพ่ือศิษย และสังคมตอไป 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 4 
การวิเคราะหความสําเร็จของการพัฒนาครู 

รวมทั้งปญหาและอุปสรรค 
 

 



 

4.1  การดําเนินงานโครงการเปนไปตามแผนระยะเวลาท่ีกําหนด 

     การดําเนินงานเปนไปตามแผนและกระบวนการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินท่ีกําหนด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

ออกแบบหลักสูตรพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) อนุมัติหลักสูตร 

ระยะท่ี 1 กิจกรรมฐานการเรียนรู 

ฐานท่ี 1 ครูผูนําการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนใหม 

ฐานท่ี 2 ครูกับการสรางความสัมพันธในชุมชน 
ฐานท่ี 3 อัตลักษณครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต 
ฐานท่ี 4 การบูรณาการภาษา อังกฤษและเทคโนโลยผีานกิจกรรม 

การจัดการเรียนรูในชั้นเรียนหรือชุมชน 
 

ระยะท่ี 2  ปฏิบัติจริงเชิงพ้ืนท่ี 

-พัฒนานวัตกรรมบูรณาการท่ีเชื่อมโยงกับชุมชนทองถ่ิน 

-บูรณาการกับภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 

-ใชวิจัยเปนฐานในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู 

-สะทอนอัตลักษณครูในสังคมพหุวัฒนธรรม 

-คุณภาพผูเรียนท่ีมีสมรรถนะ คุณลักษณะ ทักษะในศตวรรษท่ี 21  

นําเสนอบทความวิชาการ  

จากการนาํนวัตกรรมไปใช  

 

ผลลัพธการพัฒนา 

  -สมรรถนะครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะเขาสูวิชาชีพ 

  -นวัตกรรมการพัฒนาครูโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานของสถาบันผลิตคร ู

วันท่ี 24 – 26 

กรกฎาคม 2561 

วันท่ี 8 กันยายน

2561 

-นิเทศกหนุนเสริมการ

จัดกระบวนการเรียนรู 

-PLC โดยใชจังหวัด

เปนฐาน 

(สิงหาคม 2561) 

 



 

4.2  การบริหารจัดการงบประมาณ ความคุมคา คุมทุน 

          การบริหารจัดการงบประมาณ 

 งบประมาณและคาใชจายของโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  

รุนบรรจุป พ.ศ.2559  มีผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น จํานวน  187 คน  งบประมาณท่ีไดรับการ

จัดสรร  จํานวน  1,920,000 บาท มีคาใชจายในการดําเนินการ จํานวน   1,920,000  บาท  

รุนบรรจุป พ.ศ.2560 มีผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น จํานวน  213  คน  งบประมาณท่ีไดรับการ

จัดสรร  จํานวน  1,090,000 บาท มีคาใชจายในการดําเนินการ จํานวน 1,090,000  บาท  

 ความคุมคา คุมทุน 

 จากการประเมินผลการดําเนินงานโครงการครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction 

Period) รุนบรรจุป พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.2560 ในเชิงของประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปเปน 3 ระยะ

ดังนี้ 

 ระยะท่ี 1 โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period) ครูรุน

บรรจุป พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.2560 

 ระยะท่ี 2 การนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู พ้ืนท่ีจังหวัดพัทลุง  สงขลา สตูล ยะลา ปตตานี และ

นราธิวาส (6 จังหวัด) 

 ระยะท่ี 3 การประชุมวิชาการนําเสนอบทความวิชาการ “นวัตกรรมสรางสรรค” ของครูเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period) ครูรุนบรรจุป พ.ศ. 2559  

 จากการพัฒนาภายใตสาระของหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาใน 4 หนวย ดังนี้  หนวยท่ี 1 ครูผูนําการ

เปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนใหมทางการศึกษา  หนวยท่ี 2 ครูกับการสรางความสัมพันธกับชุมชน หนวยท่ี 3 

อัตลักษณครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต  และหนวยท่ี 4 ชุมชนวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  ทําใหผูเขารวม

โครงการครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period) ผลการดําเนินงานของครูรุนบรรจุป 

พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.2560  บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของโครงการ ตามท่ีระบุไวคือ  1.

พัฒนาสมรรถนะครูดานคุณลักษณะ ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน และดานอัตลักษณครูในเครือขาย

ภาคใตตอนลาง  2.พัฒนาระบบขับเคลื่อนคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินของสถาบันการ

ผลิตครูเรือขายภาคใตตอนลาง  และ 3.สรางชุมชนวิชาชีพครู “ครุพัฒนาทองถ่ินเครือขายภาคใตตอนลาง” 

รวมท้ังประสบการณจากการศึกษาองคความรูนอกชั้นเรียน 

การบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ินระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบริหารจัดการ

งบประมาณท่ีเกิดความคุมคา  โดยพิจารณาไดจากผูเขารวมโครงการครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินระยะการเขาสู

วิชาชีพ (Induction Period) ไดรับความรู ความเขาใจ และสามารถนําองคความรูไปพัฒนาเปนผลงาน/

นวัตกรรมเชิงประจักษท่ีสะทอนความเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา หรือชุมชนท่ีเปนรูปธรรม  เกิดเครือขาย

ชุมชนการเรียนรู  สามารถทํางานรวมกับชุมชนไดอยางมีความสุข  เกิดความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ

หนวยงานการศึกษาในพ้ืนท่ี  

 



 

4.3  จํานวนครูผูรับทุนท่ีเขารวมโครงการเปนไปตามแผน 

สรุปขอมูลจํานวนครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period) 

ประจําป 2559 - 2560 

        จังหวัด/ป ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล  พัทลุง รวม 

2559 36 26 35 54 11 30 192 

2560 37 25 55 42 22 37 218 

รวม 73 51 90 96 33 67 410 
 

สรุปขอมูลจํานวนครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period) 
ประจําป 2559 และ 2560 

 วันท่ี 24-26  กรกฎาคม  2561  ณ โรงแรมหรรษาเจบี  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 

         เขารวม 
        จังหวัด/ป ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล  พัทลุง รวม 

 2559 35 26 35 52 11 28 187 
 2560 37 24 54 41 22 35 213 
 รวม 72 50 89 93 33 63 400 
 

         ไมเขารวม 
        จังหวัด/ป ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล  พัทลุง รวม 

 2559 1 0 0 0 0 2 3 
 2560 0 1 1 1 0 0 3 
 รวม 1 0 0 0 0 2 6 
 

         หมายเหตุ หลุดทุน 4 คน 
     

 
ลาคลอด 3 คน 

     

 
ติดตอไมได 1 คน 

     

 
ลาปวย 2 คน 

     

 
รวม 10 คน 

     

          
 

 



 

สรุปขอมูลจํานวนผูเขารวมประชุมนําเสนอบทความวิชาการ "นวัตกรรมสรางสรรค"  
รุนป พ.ศ.2559 

วันท่ี 8 กันยายน  2561  ณ หองเรียนรวม 17401 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค 2  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เขารวม 
       จังหวัด/ป ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล  พัทลุง รวม 

2559 29 25 30 41 11 19 155 

รวม 29 25 30 41 11 19 155 

        ไมเขารวม 
       จังหวัด/ป ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล  พัทลุง รวม 

2559 7 1 5 11 0 11 35 

รวม 7 1 5 11 0 11 35 

        หมายเหตุ อบรมครูปองครู 30 คน 
    

 
ติดสอบป.โท 1 คน 

    

 
ลาคลอด 2 คน 

    

 
ติดตอไมได 2 คน 

    

 
รวม 35 คน 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



 

4.4  ผลลัพธท่ีครูผูเขารับการพัฒนาไดรับ (ตามผลการเรียนรูท่ี สกอ.กําหนด) 

      การพัฒนาสมรรถนะคร ู

1.ดานคุณลักษณะ(Core Attributes) 

1.ครูผูสอนมีคุณลักษณะความเปนครู มีบุคลิกภาพ การแตงกายเหมาะสม มีความรูในศาสตรการสอน 

วิชาเอก มีทักษะการสอน และมีเจตคติตอวิชาชีพ/ความเปนครูทองถ่ิน 

2.ครูมีการแสดงออกถึงคุณลักษณะความเปนครู 

3.ครูมีการเขาถึงนักเรียน ใสใจนักเรียนอยางท่ัวถึง และใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 

4.ครูมีการเตรียมการสอน เอาใจใสนักเรียน เขาถึงนักเรียน สามารถจัดการเรียนรูใหผูเรียนสราง 

ความรูไดดวยตนเอง 

5.ครูมีคุณลักษณะของครูทองถ่ิน สามารถปรับตัวใหเขากับชุมชน/ผูปกครองไดเปนอยางดี จากการ 

สัมภาษณผูบริหารทําใหทราบวาครูและผูปกครองมีการประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของชุมชน  

6.ครูมีคุณลักษะความเปนครู เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน กลาวคือ สภาพโรงเรียนอยูในชุมชน โรงเรียนเปน 

ศูนยกลางของชุมชน ครูจึงไดใชความรูความสามารถในการพัฒนาทองถ่ิน ไดเปนอยางดี ทางดานวัฒนธรรม 

กีฬา วิชาการ 

7.ครูมีคุณลักษณะของครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สามารถปรับตัวเขากับโรงเรียนและชุมชนไดเปนอยางดี  

เปนท่ีรักใครของครู ชุมชน ผูบริหาร และนักเรียน 

8.ครูมีความมุงม่ันตั้งใจในการทํางาน มีการศึกษาคนควาหาวิธีการสอน สื่อการสอน เพ่ือพัฒนาการ 

จัดการเรียนการสอนของตนเอง เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ  

9.ครูมีความพรอม ตั้งใจกระตือรือรน ในการจัดการเรียนการอสน สื่อการสอนเหมาะสมกับวัยของ 

ผูเรียน กระตุนความสนใจของผูเรียนไดดี มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน 

10.ครูมีความสามารถออกแบบกิจกรรม สื่อการสอนไดเหมาะสม กับระดับชั้น เนื้อหาวิชา 

11.ครูมีกระบวนทัศนในการเชื่อมโยงทองถ่ิน กับการทํางานไดดี 

2.ดานการสรางความสัมพันธกับชุมชน 

1.ครูผูสอนไดติดตอ ประสานกับผูปกครองนักเรียนเพ่ือนสงเสริมการเรียนของนักเรียนและติดตอกับ 

ชุมชน มีสวนรวมทํากิจกรรมกับชุมชน 

2.ครูมีความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครอง ผูนําชุมชน และเขารวมกิจกรรมกับชุมชนอยูเสมอ 

3.ครูมีการนําผลการวิจัย ลงสูบริบทชุมชน มีปฏิสัมพันธกับประชาชนในชุมชนกอใหเกิดการเรียนรู 

รวมกัน 

4.ครูมีการนําผลการวิจัยลงไปใชประโยชนในชุมชน มีปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชาวบาน 

5.ครูมีการนําผลการวิจัยลงสูชุมชน มีปฏิสัมพันธกับชาวบาน เรียนรูรวมกัน 

6.ครูมีการรวมกิจกรรมกับชุมชนตามโอกาสของกิจกรรมระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

7.ครูเขารวมกิจกรรมตามโอกาสท่ีมีกิจกรรมชุมชนรวมกับโรงเรียน 

 



 

8.ครูใหความรวมมือกับชุมชน ตามแตละโอกาสท่ีไดรับ อีกท้ังสามารถนํานักเรียนไปเรียนรูกับชุมชน 

ไดเปนอยางดี 

9.ครูสามารถทํางานในชุมชนไดเปนอยางดี มีภาวะผูนําสูการเปลี่ยนแปลงในชุมชนผานงานวิชาการ  

วัฒนธรรมในพ้ืนท่ี กีฬา และกิจกรรมอ่ืนๆ 

10.ครูสามารถสรางความสัมพันธกับชุมชน ในโรงเรียนไดเปนอยางดี  

11.ครูเขากับชุมชนได มีการปรับเปลี่ยนตนเอง เพ่ือการเรียนรูในชุมชน เปนคนตางอําเภอ จําตอง 

ศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือสรางความรูในชุมชน 

12.ครูเขากับชุมชนไดดี มีการศึกษาเรียนรูชุมชน  

13.ครูใหความรวมมือ กับกิจกรรมของชุมชนเปนอยางดี และเขารวมกิจกรรม อยางสมํ่าเสมอ เปนท่ี 

รูจักของคนในชุมชน 

3.อัตลักษณครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต 

1.ครูมีความเขาใจในความหลากหลาย ความแตกตางของความเปนพหุวัฒนธรรมทางศาสนา วิถีชีวิต 

ความเชื่อ เขารวมกิจกรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม และปลูกฝง/จัดการเรียนรูใหนักเรียนดํารงชีวิตในสังคม    

พหุวัฒนธรรม 

2.ครูมีความรูความเขาใจ และทัศนคติท่ีดี ตอการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต  เขาใจ 

ประเพณีวัฒนธรรม 

3.ครูสามารถปรับตัวเขากับนักเรียน ครู ท่ีมีความแตกตางทางศาสนาและวัฒนธรรม 

4.ครูสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมท่ีมีความแตกตางทางศาสนาและวัฒนธรรมไดเปนอยางดี 

5.ครูเขารวมกิจกรรม และอยูรวมกับชุมชน/ปรับตัวเขากับชุมชนไดเปนอยางดี 

6.ครูสามารถนาํวัฒนธรรม คือขนมแนหรํา (เจาะหู) มาเปนสื่อในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ใช 

วีดีโอการทําขนมใหนักเรียนไดเห็นกรรมวิธีพรอมท้ังไดกินกินขนมดวย 

7.ครูสามารถเชื่อมโยงความเปนชุมชน/ทองถ่ิน สูการเรียนการสอน เชนการนําภูมิศาสตร วัฒนธรรม  

การแตงกายของคนในชุมชน เปรียบเทียบกับภูมิศาสตรอ่ืนๆ ของโลก 

8.ครูสามารถเห็นความแตกตางของผูเรียน เชื่องโยงความหลากหลายของผูเรียน ชุมชนทองถ่ิน และ 

จัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางของนักเรียน 

9.ครูสามารถวิเคราะหความหลากหลายของผูเรียน และจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความหลากหลาย 

ของผูเรียน  ชื่นชอบในความหลากหลายและนํามาปรับใชเชิงบวกในการจัดการเรียนการสอน 

10.ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันท้ัง 2 ศาสนา เพ่ือใหเกิด 

ความรวมมือ แบงปน และเกิดความรักสามัคคี 

 

11.ครูสามารถปรับตัวเขากับวัฒนธรรม ประเพณี ทองถ่ิน ไดเปนอยางดี และใหความรวมมือท้ัง 

กิจกรรมทางพุทธศาสนา และอิสลาม 

4.คุณภาพผลงานนวัตกรรมเชิงประจักษ 

 



 

1.ครูมีการนําบริบททองถ่ิน/ชุมชน (ไดแกนิทานพ้ืนบาน เรื่องราวในทองถ่ิน) มาใชเปนสื่อรวมกับแบบ 

ฝกทักษะทางภาษาและออกกแบบการเรียนรู ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู ผลงานมีคุณภาพทางวิชาการอยูใน

ระดับดี 

2.ครูมีการนําประเด็น เรื่องราวในทองถ่ินตลอดจนโครงการ ความสัมพันธกับชุมชนมาบูรณาการกับ 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

3.ครูมีผลงานเชิงประจักษ ซ่ึงมีนวัตกรรมสัมพันธกับการเรียนการสอน 

4.ครูเขียนบทความไดชัดเจน ตรงเวลา และสามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับชุมชนไดเปนอยางดี  

อีกท้ังใหนักเรียนมีเรียนรูไดดวยตนเอง 

5.ครูมีแผนการสอนท่ีแสดงถึงการสอน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผูเรียนในศตวรรษท่ี21 มี 

บทความทางวิชาการท่ีสะทอนวัฒนธรรมชุมชน 

6.ครูมีแผนการสอนท่ีสะทอน บูรณาการชุมชน เพ่ือสูการเรียนรูในชั้นเรียน เปรียบเทียบความแตกตาง 

ของภูมิศาสตร ใหนักเรียนไดเห็น /บทความทางวิชาการสะทอนชุมชน 

7.ครูมีนวัตกรรมท่ีเกิดจากการเรียนการสอนเปนรูปธรรม ไดแก โมเดล งานไม งานเชื่อม และงานท่ี 

เก่ียวของกับงานชางในบาน ไดรับรางวัลในการประกวด 

8.ครูมีการพัฒนาผลงานเปนลําดับ แตตองพัฒนาตอไป มีการเชื่อมโยงผลงานกับชุมชน แตยังไม 

สะทอนการเปลี่ยนแปลงชุมชน พบการเปลี่ยนแปลงตนเองและชั้นเรียน 

9.ครูออกแบบนวัตกรรมท่ีเชื่อมโยงกับชุมชนไดดี เปนนวัตกรรมท่ีพัฒนาผูเรียนอยางบูรณาการ 

10.ออกแบบนวัตกรรมไดอยางมีคุณภาพ เปนกระบวนทัศนใหมในการออกแบบผลงานเชิงบูรณาการ 

ท่ีสามารถสรางประโยชนตอตนเอง เปลี่ยนแปลงชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน 

11.สรางนวัตกรรมสื่อการสอนบานแสนสุข โดยบูรณาการความรูภาษาอังกฤษ ภูมิปญญาทองถ่ิน  

เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา 

12.ผลงานมีการบูรณาการอาชีพในทองถ่ินเปนคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยผานทางแอพพลิเคชั่นทําให 

นักเรียนสนใจและเรียนรูไดดวยตนเอง 

13.ใชวรรณกรรมทองถ่ินของจังหวัดสงขลา โดยการเรียนรูจากฐานขอมูลออนไลน  

14.สรางนวัตกรรม บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคําราชาศัพทโดยบูรณาการความรู 

ภาษาอังกฤษ ทองถ่ิน เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือพัฒนาการสอนภาษาไทย ในศตวรรษท่ี21 

15.ผลงานมีการบูรณาการกับวิชาท่ีรับผิดชอบ สามารถเชื่อมโยงกับชุมชนได 

16.มีการบูรณาการอาชีพในทองถ่ิน พัฒนาในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 



 

4.5 ผลประโยชนท่ีสถานศึกษาไดรับ 

 คุณคาหรือประโยชนท่ีโรงเรียนไดรับจากกระบวนการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มีดังนี้ 
 4.5.1 การปรับเปล่ียนคุณลักษณะของครูไปสูครูผูนําการเปล่ียนแปลงท่ีมีสวนผลักดันใหเกิด

หองเรียนสรางสรรคท่ีครู เพ่ือนครูและผูบริหารโรงเรียนรวมกันพัฒนา  การท่ีครูเปดใจกวางในการเรียนรู 

ออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงบทเรียนใหมีความสอดคลองกับเง่ือนไขและบริบทของโรงเรียน รวมท้ัง

สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีเพ่ือใหบรรลุตอเปาหมายรวมของการพัฒนาคุณภาพของ

นักเรียน การพัฒนาโรงเรียนและชุมชนไปดวยในเวลาเดียวกัน ทําใหประสบการณของครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน

ดังกลาว ไดถูกหยิบยกเพ่ือใชเปนศูนยกลางของการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับเพ่ือนครูและผูบริหาร 

จนกระท่ังนําไปสูการปรับเปลี่ยนชั้นเรียนใหเปนชั้นเรียนแหงการเรียนรู 

 4.5.2 ผลงานนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับบริบทของช้ันเรียนซ่ึงครูสรางข้ึนนําไปสูการแกปญหาใน

การเรียนรูของนักเรียน ทําใหผูปกครองและชุมชนมีความเช่ือม่ันตอครูและโรงเรียน  การท่ีครูเขาใจ

ธรรมชาติของนักเรียนและชั้นเรียน กระท่ังสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและนวัตกรรมการเรียนรูท่ีมา

จากสภาพปญหาของชั้นเรียน ซ่ึงตอบสนองตอปญหาของนักเรียนอยางแทจริง ทําใหเกิดเปนนวัตกรรมท่ี

นําไปใชประโยชนไดจริง ท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน  นักเรียนใหความสนใจตอกิจกรรม

การเรียนรูมากข้ึน  

 4.5.3 ชุมชนมองเห็นศักยภาพเชิงสรางสรรคของบุตรหลาน และเขามามีสวนรวมใหความคิด 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีจะนําไปสูหองเรียนคุณภาพท่ีย่ังยืน การท่ีชุมชนเห็นตัวอยางความสําเร็จของ

บุตรหลาน  รวมท้ังเห็นความพยายามของครูในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู จึงมีแรงบันดาลใจท่ีจะรวมมือ

กับโรงเรียนในการพัฒนาหองเรียนคุณภาพท่ีสอดคลองกับเง่ือนไขและบริบทของโรงเรียนและชุมชน เชน 

หองเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  หองเรียนลดเสียงท่ีเปนอันตราย  หองเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร เปนตน   

 4.5.4  ครูสามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความหลากหลายของภาษา 

ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนชายแดนภาคใต  การท่ีครูนําประเด็นเก่ียวกับความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีมาใชเปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน ซ่ึงจําเปนตองอาศัย

ความรวมมือจากผูปกครองและชุมชน ชวยใหบรรยากาศของการเรียนรูเปนแบบแนวราบ นักเรียนมีความ

ใกลชิดกับครู การเขาถึงความรู และสรางสรรคความรูรวมกันของครูและนักเรียนจึงเกิดข้ึนไดตลอดเวลาของ

การจดักระบวนการเรียนรู  และการท่ีครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในสังคมพหุวัฒนธรรมยัง

ชวยเปดใหผูปกครองและชุมชนไดเขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ออกแบบ จัดกระบวนการเรียนรู และสะทอน

ผลการเรียนรูรวมกันในลักษณะของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.6 ผลประโยชนท่ีชุมชนไดรับ 

 คุณคาหรือประโยชนท่ีชุมชนไดรับจากกระบวนการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน มีดังนี้ 
 4.6.1 ชุมชนมีพ้ืนท่ีเรียนรูอิสระในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนรวมกับโรงเรียนในรูปแบบ
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ พ้ืนท่ีอิสระในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเกิดข้ึนจากการใหความหมาย
ตอชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ (PLC) ในฐานะวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของการทํางานรวมกันระหวาง
โรงเรียนและชุมชนเพ่ือสรรหาสิ่งท่ีดีท่ีสุดสําหรับนักเรียน เชน การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดสํานึกของ
ความพอเพียง  การสรางความเปนเยาวชนพลเมือง  การรูเทาทันตอระบบเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม เปน
ตน   
 4.6.2 ผูปกครองมองเห็นเปาหมายดานการศึกษาของบุตรหลาน  กระบวนการจัดการเรียนรูของครู
เพ่ือพัฒนาทองถ่ินท่ีมุงสรางวัฒนธรรมการเรียนรูและการทํางานรวมของครูในโรงเรียน รวมถึงการทํางานดาน
การศึกษารวมกับคนในชุมชน ชวยใหเกิดบรรยากาศแหงมิตรภาพและความไววางใจกันในอันท่ีจะมองอนาคต
เก่ียวกับเปาหมายดานการศึกษาของบุตรหลาน การแบงปนความคิดเก่ียวกับเปาหมายดานการศึกษาของบุตร
หลาน นําไปสูบทสนทนาท่ีเปนการออกแบบเสนทางของการเดินสูเปาหมายดานการศึกษาอยางเปนรูปธรรม 
ชวยใหผูปกครอง และครูชวยกันออกแบบเปาหมายดานการศึกษาและเสนทางของการเดินสูเปาหมายนั้น
รวมกัน 
 4.6.3 การเกิดข้ึนของพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนเรียนรูในดานการศึกษาระหวางโรงเรียนและชุมชน  
วัฒนธรรมใหมในการทํางานของครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน คือการทํางานดานการศึกษาแบบรวมมือรวมพลัง
กลายเปนวัฒนธรรมท่ีฝงรากลึกภายในชุมชน ทําใหคนในชุมชนหันหนาพูดคุยปรึกษาหารือกันอยางจริงจังมาก
ข้ึน มีความไวเนื้อเชื่อใจ เคารพกันและกัน วัฒนธรรมการเรียนรูท่ีแผขยายมาจากการทํางานรวมกับโรงเรียน
เปนสวนสําคัญของการเรียนรูท่ีจะอยูรวมกันดวยความเคารพคุณคา ศักดิ์ศรีของกันและกัน 
 

4.7  ความเขมแข็งของเครือขายท่ีเกิดข้ึน 
4.7.1 มีการจัดกิจกรรมบูรณาการรวมกันท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง 
4.7.2 มีการรักษาสัมพันธภาพท่ีดีระหวางเครือขาย 

      4.7.3  มีการกําหนดกลไกสรางการทํางานภายในเครือขาย 
4.7.4 มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนท่ีเพียงพอตอการดําเนินการ และการจัดกิจกรรมตางๆ 
4.7.5 มีการใหความชวยเหลือและชวยแกไขปญหาใหกับเครือขาย 
4.7.6 มีการสรางผูนํารุนใหมอยางตอเนื่อง 

      4.7.7  มีการทํางานในสวนของทีมยอย ทีมใหม ในภาคเครือขายอยางตอเนื่อง และสามารถทํารวมกันได 
ในสวนของการเรียนรู ศักยภาพของการทํางานใหทุกคนมีบทบาทในการทํางานรวมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4.8  ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานในภาพรวม 

 4.8.1 ความเขมแข็งในการดําเนินงาน  และความรวมในของเครือขาย 8 สถาบัน  ประกอบดวย     

มหาวิทยาลัยทักษิณ  (ประธานเครือขาย)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

ศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  มหาวิทยาลัยฟาฎอนี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ  

และสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 

 4.8.2 ความตั้งใจของผูเขารับการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ระยะการเขาสู

วิชาชีพ  รุนป พ.ศ.2559 และรุนป พ.ศ.2560 ทุกคน ท่ีใหความรวมมือ และใหความสําคัญในการการเขารวม

กิจกรรมทางเครือขายไดจัดทําข้ึน 

 4.8.3 การออกแบบกิจกรรมและระบบการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ระยะการเขาสูวิชาชีพ  

สอดคลองตามผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง และตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 4.8.4 บรรยากาศในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ระยะการเขาสูวิชาชีพ  รุนป พ.ศ.2559 และรุนป พ.ศ.2560 เอ้ือประโยชนตอการเรียนรูท่ีตอยอดถึงการ

พัฒนานวัตกรรม  การออกแบบ จัดกระบวนการเรียนรู และสะทอนผลการเรียนรูรวมกันในลักษณะของชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 5 
ขอเสนอแนะสาํหรับการพัฒนาครูใน

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
 

 



 

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

 1. ควรเพ่ิมกิจกรรมใหความรูแกผูบริหารโรงเรียนเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายของโครงการ

พัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหการขับเคลื่อน บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

อยางม่ังคงและยั่งยืน 

 2. ควรจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ินตั้งแตกอนเริ่มปฏิบัติการสอนท่ีโรงเรียน จะได

เตรียมความ และมีความรู ความเขาใจในการทําวิจัย โดยเชิงพ้ืนท่ีและพหุวัฒนธรรม 

 3. ควรเพ่ิมกิจกรรม โดยใหผูเขารวมโครงการลงชุมชนตนแบบเพ่ือเปนชุมชนตัวอยาง ท่ีสามารถ

เรียนรูวัฒนธรรมชุมชน  ครูสามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงความหลากหลายของ

ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนชายแดนภาคใต  และเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู

สําหรับนักเรียน 

 4. ควรเพ่ิมกิจกรรมการเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับการออกแบบนวัตกรรมใหมีความประจักษ ดาน

การบูรณาการกับเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ กระบวนทัศนใหมท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท่ังยั่งยืน 

 5. การจัดกิจกรรมการติดตาม การประเมินผล เก่ียวกับการนํานวัตกรรมไปใชอยางเปนระบบ เพ่ือวัด

ความสําเร็จ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลจากการสะทอนคิดมุมมองครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ตามหลักสูตรการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period) 

รุนป พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลจากการสะทอนคิดมุมมองครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น  

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

ขอ 1) จากการเขารวมโครงการครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ทานไดนําความรูไปใชในการปฏิบัติจริงและ

กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงกับนักเรียนในช้ันเรียน โรงเรียน และชุมชนอยางไรบาง ? 

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

1.คนท่ี 1  

   นักเรียนมีความสนใจเรียนมาก

ข้ึน  ฝกใชประโยชนจากเทคโนโลยี

ไปในทางท่ีถูกตอง เกิดทักษะใน

การวัดทางวิทยาศาสตร  นักเรียน

ไดลงมือปฏิบัติ ไดวิเคราะหผลการ

วัด นักเรียนไดฝกการนําเสนอ กลา

แสดงออกมากข้ึน  มีการฝก

แปลภาษาอังกฤษ ฝกพูด จําและ

เขาใจศัพทไดมากข้ึน 

   นักเรียนเขาใจความหลากหลาย 

ความรูสึก ความคิดเห็นของคนใน

ชุมชน ถึงแมไมไดกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอะไรในชุมชนได แต

เราสามารถเขาใจความรูสึกของ

ชุมชนได 

2.คนท่ี 2 

  ทําใหนักเรียนเกิดความสัมพันธท่ี

ดีข้ึน นักเรียนรูสึกเราใจในการ

เรียนและอยากเรียนมากข้ึน 

3.คนท่ี 4 

   เปนโครงการท่ีมีข้ึนในศตวรรษท่ี 

21 ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําให

เกิดการปรับการจัดการเรียนรูท่ี

เนนใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง

และการใชนวัตกรรมหรือสื่อการ

สอน 

1.คนท่ี 2 

   โรงเรียนก็มีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึน 

 

2.คนท่ี 3 

   ทําใหไดเปดมุมมองและเรียนรู

การจัดการเรียนการสอนท่ีมีความ

หลากหลาย เราสามารถนําไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน โดยทําให

ครูมีเทคนิคในการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนการใหนักเรียนมีสวน

รวมในการเรียนรู เชน ผานการ

ตอบคําถามในการเรียน การ

นําเสนอหนาชั้นเรียน การจัดทํา

โครงงาน ในดานโรงเรียนไดเห็น

ความสําคัญของรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนแบบมีสวนรวม โดยมี

การสนับสนุนใหเกิดข้ึนทุกชั้นเรียน 

3.คนท่ี 4 

   ใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยใน

การสอน ทําใหนักเรียนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงการนําเทคโนโลยีเขา

มาชวยสอน 

4. คนท่ี 5 

   จะมีครูท่ีมีความพรอมในดาน

ทักษะดานความรู  ดานเจตคติใน

การจัดการเรียนการสอนไดอยาง

1.คนท่ี 2 

   ชุมชมมีปฏิสัมพันธท่ีดี 

2.คนท่ี 3 

   ดานชุมชน ซ่ึงเปนสวนท่ีไดรับ

ประโยชนจากการจัดการเรียนรูท่ี

นักเรียนไดนําความรูไปใชในชุมชน

ท้ังดานภาษา การออมเงิน การเขา

ใจความแตกตางระหวางบุคคล

มากข้ึน 

3.คนท่ี 5 

   ชุมชนก็เปนสวนหนึ่งของการ

จัดการเรียนการสอน สามารถเปน

องคประกอบสําคัญท่ีจะพัฒนา

นักเรียน ครู โรงเรียน และยังเปน

สวนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนได 

4.คนท่ี 6  

   ชุมชนใหความรวมมือกับ

โรงเรียนมากข้ึน 

5.คนท่ี 8 

   ชุมชนมีความรวมมือเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ินจะประสบความสําเร็จแต

ความรูบางอยางท่ีได  อาจจะ

พัฒนาเกินความสามารถใน

ปจจุบัน อาจจะพัฒนาไดในอีก  

10 ปขางหนา 

 

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

4.คนท่ี 5 

   นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน

มากข้ึน 

   นักเรียนมีเปาหมายในการเรียน

อยางชัดเจน ใหคุณคาและ

ความสําคัญของการเรียนมากข้ึน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มากข้ึนและสามารถพัฒนาตนเอง

ในทุกๆดาน 

5.คนท่ี 6  

   สงผลใหนักเรียนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทักษะตางๆ วินัย 

คุณธรรมในทางท่ีดีข้ึน 

6.คนท่ี 8 

   การเปลี่ยนแปลงตอนักเรียน

อยางเห็นไดชัดคือ ในเรื่องของการ

ดึงดูดความสนใจท่ีนอกเหนือจาก

การบรรยายบนกระดานอยางเดียว 

เนื่องจากไดนําเอานวัตกรรมสิ่ง

ใหมๆมาใชกับนักเรียนทําใหเด็ก

นักเรียนมีความสนใจและสามารถ

เรียนรูไดดีข้ึน 

7.คนท่ี 10 

   นําความรูท่ีไดไปใชปฏิบัติจริง

แลวนั้น สิ่งท่ีกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง คือ ผูเรียนไดเรียนรู

เรื่องราวเก่ียวกับชุมชนของตนเอง

หลากหลาย สามารถทําใหโรงเรียน

พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.คนท่ี 6  

   จากการเขารวมโครงการครูเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน ไดนําความรูไปใชใน

การเรียนการสอน เพ่ือท่ีจะพัฒนา

นักเรียน โรงเรียน และชุมชน 

6.คนท่ี 7 

   สามารถนําความรูไปใชไดจริง 

โดยเริ่มจากการประยุกตใชกับตัว

นักเรียนและเกิดความเปลี่ยนแปลง

ในชั้นเรียน จะนําไปสูระดับ

โรงเรียนและบูรณาการรวมกับ

สังคม ชุมชน ซ่ึงจากการ

ประยุกตใชนวัตกรรมทําใหการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

7.คนท่ี 8 

   โรงเรียนไดนําหลักการสอนแบบ

ใชนวัตกรรมเกมมาใชกับนักเรียน

ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดีข้ึน 

   ความรูท่ีไดสามารถนําไปตอยอด

ได ไปใชไดบางอยาง เนื่องจากตอง

ดู บ ริ บทของ โ ร ง เ รี ยน   คว าม

แตกตางของนักเรียน และชุมชนท่ี

เราอาศัย ความรูบางอยางหาก

นําไปใชแลว 

6.คนท่ี 10 

   ไดมีชุมชนเขามามีสวนรวม ชวย

มามีบทบาท เชน ผูปกครอง

นักเรียนชวยสอนการบาน ชวย

เสนอแนะ เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

กับเด็กมากท่ีสุด 

7.คนท่ี 12 

   มี ก า รขอคว ามร ว ม มือจาก

ผูปกครอง และปราชญชาวบานใน

พ้ืนท่ี มาทํากิจกรรมเลานิทานให

นั ก เ รี ยนปฐมวั ย และปราชญ

ชาวบานมาสอนการรํามโนราห

สอน การนําอาหาร เปนตน รวม

ไ ป ถึ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ใ ห เ ป น

แบบอยาง ท่ีดี  เปนไอดอลของ

นักเรียนเปนแรงบันดาลใจให

นักเรียนประพฤติตัวใหด ี

8.คนท่ี 15 

การสรางนวัตกรรมสวนใหญจะ

บูรณาการในทองถ่ิน หรือสิ่งท่ีมี

อยูในทองถ่ิน อาทิ เชน การกิน 

ความเปนอยู บริบท เปนตน เพ่ือ

นํามาใชการแกปญหาของนักเรียน

ได 

9.คนท่ี 16 

   การนําความรูในทองถ่ินมาให

นักเรียนศึกษาในบทเรียนไดแบบ

ยั่งยืน 

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

มากยิ่งข้ึน ผานนวัตกรรม เทคนิค

การสอนตางๆของครู ท่ีนํามาปรับ

ใชในการพัฒนาการเรียนการสอน

ใหมีความนาสนใจ สนุกสนาน 

กระตุนการรูคิดของผูเรียนให

ผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 

8.คนท่ี 11 

   ไดนําความรูท่ีไดรับ ไปพัฒนา/

นําไปใชในหองเรียนไดจริงๆ ทําให

ผูเรียนไดเกิดการพัฒนาดวย 

9.คนท่ี 13 

   การเปลี่ยนแปลงกับนักเรียน 

ดานการพัฒนาทักษะทางดาน

คอมพิวเตอร จากการนําความรูไป

ใชปฏิบัติจริง นักเรียนมีการพัฒนา 

ทางดาน ทักษะทางคอมพิวเตอร

มากข้ึน 

 

10.คนท่ี 14 

   มุงเนนใหนักเรียนรูจักชุมชนเปน

แหลงเรียนรู เอาเรื่องใกลตัวผูเรียน

มาบูรณาการจัดการเรียนการสอน 

เ น น ผู เ รี ย น ใ ห ก ล า คิ ด ก ล า

แสดงออก จนไดนวัตกรรมใหมท่ี

สามารถเปลี่ยนแปลงนักเรียน 

11.คนท่ี 15  

   ไดนําแนวคิด วิธีการ กิจกรรม

8.คนท่ี 9  

   ไดความรูในเรื่องการเขียน

โครงการ และตัวอยางโครงการท่ี

เพ่ือนๆ ชวยกันคิด ตอนเชา รวม

กิจกรรม 

   ไดวิธีการเขียนแผนการสอนท่ี

บูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษ 

   ไดรับวิธีการเขียนแบบพหุ

วัฒนธรรมหรือการสอนในพ้ืนท่ีท่ีมี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

9.คนท่ี 12 

   ใชในการเรียนการสอนโดยนํา

บริบทของชุมชนมาเสริมในการ

เรียนการสอน คิดนวัตกรรม

การศึกษาท่ีตอบสนองกับบทเรียน 

10.คนท่ี 13 

   ในปจจุบันมีการจัดการเรียนการ

สอนท่ีมีการมุงเนน สมรรถนะ

ทางดานการใชเทคโนโลยีทําให

นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และ

มีทักษะทางดานคอมพิวเตอร 

เทคโนโลยี สามารถเขาถึงแหลง

เรียนรูตางๆ ท่ีอยูในรูปแบบ

ออนไลน ดวยตนเองได โรงเรียนได

เล็งเห็นถึงความสําคัญของการใช

เทคโนโลยี โดยไดมีการสนับสนุน

ใหมีความพรอมทางดานอุปกรณ

10.คนท่ี 17 

   ตระหนักถึงคุณคาของสิ่งตางๆ

ในทองถ่ิน ชุมชน มีสวนรวมใน

การจัดการเรียนรู และโรงเรียนได

ผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพสูสังคม 

11.คนท่ี 22 

   นวัตกรรมท่ีคิดก็ไดรับความ

รวมมือกับคนในชุมชนในการให

ความรูดานภาษาจนเกิดนวัตกรรม

ท่ีจะนํามาใชจริงในชั้นเรียน 

12.คนท่ี 26 

   พัฒนาการจั ดกา ร เ รี ยนรู ท่ี

สอดคลองกับบริบทชุมชนในทางท่ี

ดี สามารถพัฒนาการเรียนรูของ 

ผู เรียน นําไปเรียนรูตามแหลง

ตางๆในชุมชน ทําใหชุมชนมีสวน

รวมในการจัดการเรียนการสอนใน

โรงเรียนตอไป 

13.คนท่ี 34 

   ชุมชนไดมีสวนรวมในการ

เปลี่ยนแปลงของผูเรียน 

14.คนท่ี 44 

   ผลิตนักเรียน ใหตอบรับกับ

ตลาดแรงงาน ซ่ึงในตัว อําเภอ

หาดใหญ  เปนแหลง เศรษฐกิจ

เ ห ม า ะ แ ก ก า ร ส ง เ ส ริ ม

ภาษาอังกฤษ 

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

ตางๆ ท่ีเก่ียวของและบูรณาการใน

ทองถ่ินนําไปใชกับนักเรียน ทําให

นักเรียนไดเรียนรูผานการบูรณา

การท่ีสอดคลองกับทองถ่ินของ

ตนเอง และไดนําความรูไปสราง

นวัตกรรมท่ีสามารถแกปญหา  

การจัดการเรียนของนักเรียนได 

12.คนท่ี 16 

   นําปญหาการแกการอานออก

เสียงของนักเรียน มาปรับใชทําให

เขาใจนักเรียนมากยิ่งข้ึน  นํามา

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

ภาษาอังกฤษระยะเวลาท่ีกําหนด 

และการสอนภาษาไทย และนํา

ความรูท่ีไดรับมาบูรณาการ

ออกแบบนวัตกรรมใหมให

เหมาะสมกับนักเรียนโดยนํามาใช

ไดจริงในโรงเรยีน 

13.คนท่ี 17 

   ไดเห็นความกลาของเพ่ือนครูใน

การเปลี่ยนแปลง ซ่ึงขาพเจาได

เปลี่ยนการจัดการเรียนรูทองถ่ิน

ของตนเอง สงผลใหนักเรียนสนใจ

การเรียนมากข้ึน 

 

 

 

คอมพิวเตอร เม่ือนักเรียนมีทักษะ

พ้ืนฐานทางดานคอมพิวเตอร 

นักเรียนสามารถนําความรูทางดาน

การใชเทคโนโลยีไปปรบัใชในการ

เรียนการสอนวิชาอ่ืน รวมถึงการ

นําความรูท่ีไดไปใชใน

ชีวิตประจําวันตอไป 

11.คนท่ี 14 

   สามารถนําความรูไปใชปฏิบัติ

จริงกับผูเรียนในโรงเรียนของ

ตนเอง โดยศึกษาลักษณะทางสังคม

หรือชุมชนของนักเรยีน มาเปน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย 

12.คนท่ี 16 

   นําความรูไปใชปรับใชโดยเริ่ม

จากปรับเปลี่ยนทัศนคติของครู

(ตัวเอง) กอนแลว นําความรูจาก

การฟงบรรยายในวันท่ีเก่ียวกับ

วัฒนธรรม (วรรณกรรมทองถ่ิน) มา

ปรับใชในการสอนภาษาอังกฤษ

ของโรงเรียนตนเอง 

13.คนท่ี 17 

   โรงเรียนใหความรวมมือ และ

สงเสริมใหความชวยเหลือในการ

จัดการเรียนรูในทุกๆดาน 

 

15.คนท่ี 46 

   เพ่ือนรวมองคกรนําความรูไป

ประยุกตใชกับนักเรียนชั้นอ่ืนๆ 

   ผู เรียนนําความรูสูชุมชนผาน

การใชเทคโนโลยี  

   การนําความรู บริการสูชุมชน 

 

16.คนท่ี 49 

   ชุมชนอยากเขามามีสวนรวม

และเต็มใจชวยเหลือนักเรียนและ

โรงเรียน 

17.คนท่ี 54 

   เข า ถึ งชุมชนไดดี  เชน  การ

จัดการ เรี ยนการสอนแบบนํ า

ชุมชน เข ามา เปนส วนหนึ่ ง ใน

วิ ช า ก า ร เ รี ย นก า รสอน  ก า ร

สอดแทรกภาษาอังกฤษลงไปใน

รายวิชาตางๆเพ่ือสรางการเรียนรู

แนวใหมใหกับนักเรียน ใหสามารถ

รักและหวงแหนชุมชนตนเอง 

รวมท้ังครูในชุมชน ท่ีไดสอนดวย  

18.คนท่ี 55 

   นําการเรียนการสอนไปปรับใช 

กับบริบทในชุมชน  สอดแทรก

ความเปนทองถ่ินและเอกลักษณ

ของชุมชนทําใหผูเรียน สนใจใน

ชุมชนมากข้ึน  เขาใจเนื้อหาสาระ

ทางวิชาไดอยางดี ไมเบื่อหนายใน

การเรียนรู และผูเรียนเกิดความ

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

14.คนท่ี 19 

   ทํ า ใ ห นั ก เ รี ย น เ กิ ด ก า ร

เปลี่ยนแปลงพัฒนาในทางท่ีดีข้ึน 

ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนสูงข้ึน  

15.คนท่ี 21  

   ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรม ใน

ทางบวกเชนกัน 

16.คนท่ี 24 

   สงผลใหนักเรียนของเรา Active 

ตามไปดวย 

17.คนท่ี 25 

   ทําใหนักเรียน มีความสุขกับการ

เรียนมากข้ึน นักเรียนอยากมา

เรียนมากข้ึน ผูปกครองรูสึกภูมิใจ 

18.คนท่ี 29 

   เ พ่ื อ ใ ห นั ก เ รี ย น เ กิ ด ค ว า ม

สนุกสนานกับการทํากิจกรรมกับ

เนื้อหาสาระโดยไมกังวลและเกิด

ความรูสึกตองการเรียนรู ในการใช

เกมในชั้นเรียน ขาพเจาก็พยายาม

ศึกษาเกมท่ีเหมาะสมกับบริบทชั้น

เรียน  นักเรียน และโรงเรียน 

เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมในชั้นเรียน

และยั ง เ กิดความคงทนในการ

เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 

14.คนท่ี 18 

   สามารถนําความรูจากการสราง

นวัตกรรมของผูนําเสนอในวันนี้มา

ปรับใชในดานการเรียนการสอน 

ปรับเปลี่ยนจากการสอนแบบเดิม 

มา เปนการสอนโดยใช เทคนิค 

วิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการ

เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพตอ

ผูเรียนมากท่ีสุด 

15.คนท่ี 19 

   ไดนําความรูและไดนําบทความ

วิชาการเพ่ือไปพัฒนานักเรียน

แกปญหากับสภาพปญหาท่ีเจอใน

ดานการเรียนการสอนของนักเรียน 

16.คนท่ี 20 

   เปลี่ยนแปลงการสอนของตนเอง

จากท่ีใชการสอนโดยการบรรยาย

หรือยึดครูเปนหลักเปลี่ยนเปนการ

สอนโดยใชนักเรียนเปนหลกั โดยให

นักเรียนเปนผู คิดวิ เคราะห เปน 

child Center และครูเปน 

facilitator 

17.คนท่ี 21  

   ไดนําความรูหลายๆอยางไปใช 

ไดแกการทําความรูจัก การเขาใจ

ตนเองและผูอ่ืน ไดทําความรูจักกับ

ตนเองแลวจึงพยายามท่ีจะทําความ

กระตือรือรนในการเรียนรูสิ่งใหม 

19.คนท่ี 57 

   การประสานชุมชน และการ

สรางความสัมพันธกับชุมชน  

20.คนท่ี 58 

   ชวยปลูกฝงความภูมิใจใน

ทองถ่ินของตนเอง 

21.คนท่ี 66 

   การสรางชุมชน ใหเขามาอยูใน

โรงเรียน และการนําโรงเรียนสู

ความสัมพันธของชุมชน ทบทวน

ตัวเอง การเขาถึง  เขาใจสูการ

พัฒนาตนเองดานตางๆ โดยการ

เปน Coach ใหแกนักเรียน 

สนับสนุนตอการเรียนรูตางๆ และ

สามารถนําความรู ท่ีได แมวันนี้

อาจจะ เล็ ก  อาจจะทํา ให เ กิ ด

เรื่องราว ในอนาคตก็ได 

22.คนท่ี 70 

   ชุมชน ไดเขามามีสวนรวมใน

การสอนเก่ียวกับคําคลองจอง เลา

นิทาน  

 

23.คนท่ี 71 

   ชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

ส า ธิ ต ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ 

(เศรษฐกิจ) ในชุมชน  

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

19.คนท่ี 32 

   ทํ า ใ ห นั ก เ รี ย น ไ ด พู ด

ภาษา อั งกฤษ เ ก่ี ย ว กับตั ว เ อ ง 

เครื่องหมาย บวก ลบ นักเรียน ได

โตตอบเปนภาษาอังกฤษ นักเรียน

จะไดภูมิใจ และ รูสึกสนุกสนาน  

20.คนท่ี 35 

   เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

ของนักเรียน  กลาวคือ มีความกลา 

แ ส ด ง อ อ ก ม า ก ข้ึ น  ก ล า พู ด

ภาษาไทยมากข้ึน เปลี่ยนแปลง

ทัศนคติ ขอ งครู ด ว ย  คื อ  เ กิ ด

ก ร ะ บ ว น ทั ศ น ใ ห ม ๆ ใ น ก า ร

พัฒนาการสอน ทําใหการเรียนการ

สอนเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึน และเกิด

การพูดคุยกับคนในชุมชนมากข้ึน  

21.คนท่ี 37 

   นักเรียนมีความสุขกับข้ันนําเขา

สูบทเรียน ( ซ่ึงครูดัดแปลงจาก

กิจกรรมท่ีไดเขารวม) และนักเรียน

อยากเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร 

มากข้ึน ครูเขาถึงนักเรียนไดมาก

ข้ึ น  จ า ก เ ดิ ม ท่ี ค รู เ ป น ผู ส อ น 

นักเรียนเปนผูเรียน กลายเปนครู

และนักเรียน เรียนรูรวมกัน  

22.คนท่ี 41 

   เม่ือเสริมคําศัพทภาษาอังกฤษ

ใหกับนักเรียน ทําใหนักเรียนสนุก

เขาใจนักเรียนเปนรายบุคคล จาก

การทําความรูจักนักเรียน ทําให

เขาใจสิ่งท่ีนักเรียนแสดงออกมา ซ่ึง

สามารถทําใหครูหาแนวทางในการ

แกไขปญหาตางๆไดตรงจุด และ

จากการทําความเขาใจนักเรียนทํา

ใหครูมีวิธีการปฏิบัติตอนักเรียนท่ี

เปลี่ยนแปลงในทางบวกเพ่ิมข้ึน 

18.คนท่ี 22    

   การเขียนบทความวิชาการได 

สะทอนการจัดการเรียนการสอน

ของตนเอง ซ่ึงจะตองมีการ

นวัตกรรมเกิดข้ึนในชั้นเรียน 

   การจัดทํางานวิจัยและบทความ

วิชาการสามารถตอยอดความรูใน

การพัฒนาการจัดการเรียนรูและ

ส ง เสริม ให ครู พัฒนาตน เองได

แกปญหาขอบกพรองของตนเอง 

19.คนท่ี 23  

   ทํ า ให ได รู ถึ ง ความสํ า คัญใน

บทบาทของครูพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงได

นําความรูไปใชปฏิบัติจริง โดยมี

การพัฒนาท้ังนักเรียน โรงเรียน

และชุมชน และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ 

การพัฒนาตนเอง ซ่ึงมีการรวมมือ

กันพัฒนาระหวางครู กับชุมชน

เพ่ือใหผลประโยชนตอผูเรียนมาก

ท่ีสุด นํามาซ่ึงการพัฒนาโรงเรียน

และชุมชนตอไป 

24.คนท่ี 72 

   เนนกระบวนการเรียนรูท่ี

สอดคลองในบริบทของชุมชน 

ตนเอง 

 

25.คนท่ี 76 

   เกิดการสรางความสัมพันธท่ีดี

กับผูปกครองและชุมชน 

26.คนท่ี 78 

   นําความรูไปคิดสรางสรรค

กิจกรรมการเรยีนการสอน โดยใช

วิธีบูรณาการเขากับชุมชน 

27.คนท่ี 81 

   การเปลี่ยนแปลงตอชุมชน คือ 

ชุมชน ไดรับความรูเรื่องนวัตกรรม

สะเต็มและมีสมาชิกในชุมชนท่ี

ทักษะดานสะเต็ม 

28.คนท่ี 86 

   มีความสัมพันธกับชุมชนมากข้ึน 

จากการไดทําบทความวิชาการท่ี

ไดรับมอบหมายจากโครงการ 

29. คนท่ี 87 

   นําแนวคิดในการจัดการศึกษา 

มาจัดกระบวนการเรียนรู ท่ีดึ ง

ความรูในชุมชนมาเปนสวนหนึ่ง

ของกาจัดกระบวนการเรียนรู ให

ชุมชนเปนกรณีศึกษาเพ่ือเชื่อมโยง

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

กับการเรียนมากข้ึน ชอบท่ีจะพูด

หรือออกเสียงภาษาอังกฤษมากข้ึน  

23.คนท่ี 42 

   ส ง ผ ล ใ ห นั ก เ รี ย น มี ค ว า ม

สนุกสนาน มีความกระตือรือรน ใน

การเรียน อาทิ เชน นักเรียนท่ีขาด

เ รี ยนบ อย  มี กา รปรั บ เปลี่ ย น

พฤติกรรม มีแรงจูงใจและพัฒนา

ทักษะดานการอานและเขียนดีข้ึน 

นอกจากนี้ มี การส ง เ สริม เรื่ อ ง

ระเบียบวินัยในชั้นเรียน สงผลให

นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน  

24.คนท่ี 43 

   แตเม่ือไดนํานวัตกรรมไปใช จะ

เห็นไดชัดเจนวาผูเรียน 

กระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน  

มองวิชาวิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีนา

เรียนมากข้ึน เขาใจในเนื้อหามาก 

ข้ึน และสามารถนําความรูท่ีได ไป

ใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

25.คนท่ี 44 

   นักเรียนมีกระบวนการคิดมาก

ข้ึน และนํากระบวนการคิดมาใชใน

การแกปญหามากข้ึน นักเรียนท่ีมี

ทักษะปฏิบัติท่ีดีข้ึน 

   นักเรียนออกไปประกอบอาชีพ

ได เม่ือจบการศึกษาไมเปนปญหา

ของสังคมหรือชุมชน 

20.คนท่ี 24 

   ทําใหตนเอง Active มากข้ึน   

21.คนท่ี 25 

   ไดนําความรูไปปฏิบัติใชจริง โดย

มีการทบทวนเอกสารเก่ียวกับ

หัวขอท่ีทําบทความวิชาการมากข้ึน  

และมีการพัฒนานวัตกรรมของ

ตนเองท่ีมีอยูเดิมใหดีข้ึน  

หลากหลายข้ึน   

22.คนท่ี 26 

   ทําใหไดนําความรูไปใชปฏิบัติ

จริงและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

กับนักเรียน คือ การท่ีครูนํา

นวัตกรรมท่ีไดฟงจากการนําเสนอ

ไปใชในการปรับพฤติกรรม 

23.คนท่ี 27 

   เริ่มตนจากการปลูกฝงให 

นักเรียนรักการมาโรงเรียน เพราะ

โรงเรียนท่ีสอนอยูเปนโรงเรียนท่ีอยู

ในเมือง แตนักเรียนสวนใหญอาศัย

อยู กับตายาย พอไม ไปทํางาน

ตางประเทศ บางคนอยูกับพอแม 

แตพอแมตองออกไปทํางานตั้งแตตี 

3 ทําใหเด็กนักเรียนตองรับผิดชอบ

ตัวเองตื่นนอนเอง มาโรงเรียนเอง 

ซ่ึง มันเปนเรื่องยากสําหรับเด็ก 

นักเรียนคิดแตวาไมตองเรียนก็ได 

เคาก็สามารถไปทํางานสะพานปลา

กับตัวชี้วัดท่ีหลักสูตรตองการ   

30.คนท่ี 91 

   ชุมชน ผูปกครอง ชุมชน ให

ความรวมมือกับโรงเรียน ครูและ

นักเรียนมากข้ึน 

31.คนท่ี 92 

   ชุมชนมีความภู มิ ใจ ท่ี เ กิดใน

ชุมชน เห็นความสําคัญของชุมชน

ตนเอง และสามารถใชชุมชนเปน

แหลงเรียนรูใหเกิดประโยชนได  

32.คนท่ี 93 

   การเปลี่ ยนแปลงของคนใน

ชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ทิศทางท่ีดี โดยมีครูเ พ่ือพัฒนา

ทองถ่ินเปนผูเขาไปเปนคนนําให

ผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่งท่ีมีอยูใน

ชุมชนเพ่ือใหผูเรียนไดความรูใกล

ตัว  

33.คนท่ี 94 

ชุมชนมีความสนใจในการศึกษา 

เกิดความรวมมือกับโรงเรียนใน

การถายทอดความรูใหแกกันและ

กัน 

34.คนท่ี 95 

   ไดมีการจัดการเรียนการสอนท่ี

เชื่อมโยงสัมพันธกับชุมชนในแง

ของการทํากิจกรรมรวมกันของ

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

   นั ก เ รี ย น กั บ ผู ป ก ค ร อ ง มี

ปฏิสัมพันธกันมากข้ึน รวมถึงครูก็

มีปฏิสัมพันธ กับผูปกครองของ

นักเรียนมากข้ึน  

   นักเรียนตระหนัก ถึงสิ่ ง ท่ีอยู

รอบตัวมากข้ึน 

26.คนท่ี 44 

   มี ก ร ะ บ ว น ก า ร ม า ก ข้ึ น  มี

ผลสัมฤทธิ์มากข้ึนกวาเดิม นักเรียน 

Active มากข้ึน  

27.คนท่ี 46 

   ผูเรียนมีความสนุกสนานในการ

เรียนมากข้ึน 

   ผูเรียนสามารถนําเอาความรูไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

   ผูเรียนเขาใจบริบทของชุมชนท่ี

พัฒนาอยูมากข้ึน  

28.คนท่ี 49 

   การเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนใน

ชั้นเรียน 

   1 .นั ก เ รี ยนรู จั กท อ ง ถ่ินของ

ตนเองมากข้ึน  

   2.นักเรียนไดเขาไปมีสวนรวมกับ

กิจกรรมของทองถ่ิน 

   3.นักเรียนรูสึกรักและหวงแหน

เหมือพอแมเคาได ครูจึงพยายาม

ปลูกฝงใหเคารักการเรียน  อยาก

มาโรงเรียน ถาขาดครูก็จะไปตาม

ถึงบาน  ทําใหนักเรียนเห็นวา เรา

ใหความสําคัญกับนักเรียนทุกคน  

อยากให ทุ กคนได ดี กว าพ อแม 

อยากใหทุกคนไดเรียน รักการเรียน  

อยากมาเรียน มาเจอครู ครู ท่ีรัก

และพรอมจะถายทอดความรู และ

สอนเคาในทุกๆเรื่อง  และทุกเชา

จะกอดนักเรียน เพ่ือเปนการสราง

ความเชื่อม่ันใหเคา  วาเรารักและ

พรอมจะเปนแม อีกคน  ทําให

นั ก เ รี ย น ม่ั น ใ จ ใ นตั ว ค รู  แ ล ะ

นักเรียนรักการมาโรงเรียน 

24.คนท่ี 28 

   จัดการเรียนรู โดยยึดการจัด

ประสบการณตามความสนใจและ

ความสามารถของนักเรียน โดยมี

การเชื่อมโยงและบูรณาการของ

ศาสตรและวิชาตางๆใหเหมาะสม

กับบริบทของสังคม และสงเสริม

การใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  

25.คนท่ี 29 

   ตระหนักถึงความสําคัญของการ

แกไขปญหาท่ีเกิดกับนักเรียนท่ี

สงผลตอการเรียนรูโดยเฉพาะใน

รายวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น 

โรงเรียน ใหมีการแปลกเปลี่ยน

เรียนรู  ความคิด ทําใหโรงเรียน

หรื อชุ มชน ได เห็ น คุณค า และ

ตระหนักในการเรียนการสอน เอา

ใจใสนักเรียนเพ่ิมข้ึน  

35.คนท่ี 96 

   นําความรูไปใชในชั้นเรียน  และ

นําความรูไปเชื่อมโยงกับชุมชนให

มี กระบวนการและ ข้ันตอน ท่ี

ชัดเจนและตอนนี้ท้ังโรงเรียนและ

ชุมชนมีความสัมพันธท่ีดีมาก คน

ใ น ชุ ม ช น ท้ั ง ข า ร า ช ก า ร 

นักการเมืองทองถ่ิน  

36.คนท่ี 101 

   ชุมชน มีความตื่นตัว และให

ความสนใจในการจัดการเรียนการ

สอน และชุมชนมีความสัมพันธท่ีดี

ตอกัน   

37.คนท่ี 104 

   มีการนําบริบทของชุมชนมา

ปรับใชในการเรียนการสอนเพ่ือให

นักเรียนเขาใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน 

38.คนท่ี 106 

   ทําใหเกิดการรวมมือกันระหวาง

บานกับชุมชน 

 

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

ทองถ่ินของตนเอง 

29.คนท่ี 52 

   ทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจ 

30.คนท่ี 55 

   ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ี

หลากหลาย 

31.คนท่ี 59 

   เป นการกระตุ น  ท้ั งครู และ

ผู เรียนตลอดเวลา  ส งเสริมให

ผู เ รี ย น เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู ท่ี ดี 

สนุกสนาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางเพ่ือนครูดวยกัน  นักเรียน

รูจักชวยเหลือกัน  

32.คนท่ี 61 

   นักเรียนสามารถนําความรูท่ีได

ไปใชในชีวิตประจําวันได 

   นักเรียนมีความกระตือรือรน ใน

การเรียนรูมากข้ึน และสามารถนํา

ความรูและนําไปปรับใชไดใน

ชีวิตประจําวันไดเพ่ิมข้ึน 

33.คนท่ี 63 

   ทําใหนักเรียน เรียนอยางมี

ความสุข เพราะไดเรียนจากเรื่อง

ใกลตัว 

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  10 

คําศัพทท่ีนักเรียนพบเจอใน

บทเรียนและคําศัพทท่ีนักเรียนควร

รูอยูในระดับสูง มีความยากใน

ระดับหนึ่ง และเปนคําศัพทเชิง

วิชาการ นามธรรม ขาพเจาจึง

ตระหนักและพยายามหาแนว

ทางแกไขปญหานี้ดวยการใชเกม

คําศัพท 

26.คนท่ี 30 

   เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการ

คิดความรู คือ เลือกใชความรูท่ีมี

ความใกลตัวของผูเรียน นํามาใชใน

การจัดการเรียนการสอนและใช

วิธีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย

มากยิ่งข้ึน  

27.คนท่ี 31 

   ไดนําความรูไปใชจริง กอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงของตัวเด็ก คือ มี

พฤติกรรมและพัฒนาการเปนไป

ตามความคาดหมาย จุดมุงหมาย มี

เสียงสะทอนจากผูปกครองคนใน

ชุมชนวาเกิดผลท่ีดี ข้ึน ชื่นชอบ 

และอยากใหดํ า เนินการตอ ไป

เ รื่ อยๆอย า งต อ เนื่ อ ง   เพราะ

นอกจากสงผลโดยตรงกับตัวเด็ก

เองแลว ยังสามารถสงผลตอไปยัง

โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน  

39.คนท่ี 107 

   ชุมชนมีสวนในการเรยีนรู 

40.คนท่ี 109 

   การ เปลี่ ยนแปลง กับชุมชน 

ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ

เรียนรู ผูปกครองมีความสัมพันธท่ี

ดีกับผูเรียน ชุมชนเห็นความสําคัญ

ของการจัดการศึกษาท่ีใชชุมชน

เปนฐาน 

41.คนท่ี 110 

    สรางชุมชนใหเปนชุมชนแหง

การเรียนรู นําเรื่องท่ีสอนเด็กให

นําไปพัฒนาตนเองและพัฒนา

ชุมชน  

42.คนท่ี 111 

   ชุมชน เ กิดความร วม มือ กับ

ชุมชนในการจัดการเรียนรูใหเกิด

ประสิทธิภาพ  

43.คนท่ี 112 

   นําบริบททางสังคม  ชุมชน มา

เชื่อมโยงในชั้นเรียน เชน นิทาน

พ้ืนบาน ปราชญชาวบาน หรือ

แหลงเรียนรูในชุมชนเพ่ือใหผูเรียน

ไดมีความรูสึกรักทองถ่ิน รักบาน

เกิดตนเอง 

 

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

34.คนท่ี 67 

   ทําใหนักเรียนมีการเปลีย่นแปลง

ทางดานการเรียนรูท่ีดีข้ึน มี

ความสุข สนุกสนาน 

35.คนท่ี 70 

   นักเรียนมีความสนใจในการ

เรียนมากข้ึน จากการใชกิจกรรม

เสริมประสบการณ   มาใช เ พ่ือ

พัฒนาความคิดสรางสรรค   

36.คนท่ี 71 

   นักเรียนมีความสนใจในการ 

เรียนมากข้ึน จากการสอนโดยใช 

เทคโนโลยี  โปรแกรม Google 

earth ในการสอนสาระภูมิศาสตร  

37.คนท่ี 72 

   ทําใหเด็กมีแรงบันดาลใจ ท่ีจะ

เรียนตอไป 

38.คนท่ี 73 

   ส ง ผ ล ใ ห นั ก เ รี ย น  มี ทั กษ ะ

กระบวนการทํางานเปนกลุม  การ

มีความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึนกวาเดิม 

39.คนท่ี 74 

   ทําใหนักเรียนมีความสนใจ มี

ความสนุกสนาน มีความสามัคคี 

ในกลุม และสามารถพัฒนาทักษะ

ของเด็กตอไปดวย 

28.คนท่ี 32  

   มีการนําภาษาอังกฤษมาใชในชั้น

เรียนรายวิชาคณิตศาสตร เรื่องการ

บวกการลบ  

29.คนท่ี 33 

   สามารถนําความรูไปใชไดจริง 

นําความรูมาตอยอดหรือมาปรับใช

กับนักเรียนในชั้นเรียนของตัวเอง   

เพราะไดความรู ท่ีสามารถนํามา

บูรณาการกับชุมชน โรงเรียนและ

ตัวนักเรียนได 

   นอกเหนือจากนี้ การเขารวม

โครงการเพ่ือพัฒนาครูเพ่ือพัฒนา

ทอง ถ่ิน ทําให ได กลับมาพัฒนา

นักเรียนในชุมชนของตัวเองใหมี

ศักยภาพในการเรียนใหมีคุณภาพ

มากข้ึน  

30.คนท่ี 34 

    มีความรู ความเขาใจ เปาหมาย

สําคัญของคําวา ครูเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ิน  ไดเรียนรูถึงวิธีการทํา

นวัตกรรมท่ีไดคิดคนและ

แลกเปลี่ยน พัฒนาผูเรียน  ทําให

ผูเรียนเกิดความเปลี่ยนแปลง มีเจต

คติท่ีดีตอการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

การเคลื่อนไหวเบื้องตน  

40.คนท่ี 75 

   จากการสรางนวัตกรรมดังกลาว 

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับ

นักเรียนในชัน้เรียน คือ นักเรียน มี

การพัฒนาทักษะดานการอาน

ภาษาไทยดีข้ึน โรงเรียนมีผลการ

ประเมินการอานดีข้ึน และทําให

ชุมชน มีนกัเรียนท่ีสามารถอาน

ภาษาไทยมากข้ึน 

41.คนท่ี 78 

   ผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง ใน

ด านคว ามสน ใจ กับการ เ รี ยน 

เนื่องจากใช เทคโนโลยี เขามามี

บทบาทในการสอน 

42.คนท่ี 80 

   นักเรียนมีเจตคติท่ีดีข้ึนตอการ

เ รี ย น ก า ร ส อ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 

ผูปกครองใหความไววางใจในการ

สงลูกมาโรงเรียน ชุมชนมีการให 

ค ว า ม ร ว ม มื อ แ ล ะ ช ว ย เ ห ลื อ

โรงเรียนในการทํากิจกรรมตางๆ

มากข้ึน  

43.คนท่ี 81 

   การเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนคือ 

เขาใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูง ข้ึน มีทักษะผู เรียน ใน

31.คนท่ี 35 

  คุณครูเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการ

มองความรู แลวมาออกแบบการ

เรียนรูใหม  ออกแบบวิธีการสอน

ใหมๆและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ

ครูดวย คือ เกิดกระบวนทัศนใหมๆ

ในการพัฒนาการสอน ทําใหการ

เรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึน 

และเกิดการพูดคุยกับคนในชุมชน

มากข้ึน  

32.คนท่ี 36 

   นําไปปรับใชให กับบริบทของ

นักเรียนในชุมชนของตน มีการ

พัฒนานวัตกรรมท่ีหลากหลาย และ

พัฒนาตนเองในการนํานวัตกรรม

มา ใช ในการ เ กิดประโยชน กับ

นักเรียน  

33.คนท่ี 37 

   กิจกรรมฐาน 4 ฐาน ท่ีไดเขารวม

ศึกษาความรู และแนวการจัด 

กิจกรรมซ่ึงสามารถนําไปใชกับ

นักเรียน จากท่ีไดทดลองนําไปใชสิ่ง

ท่ีสังเกตไดชัด 

   การสัมมนานําเสนอบทความ

วิชาการ ไดนวัตกรรมท่ีตนเองได

ทดลองและนําไปใช และไดเรียนรู

นวัตกรรมของครูคนอ่ืนท่ีคาดวาจะ

สามารถนําไปแกปญหาในชั้นเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

ศตวรรษท่ี 21 สามารถนําความรู

มาแกปญหาในชีวิตจริงได 

 

44.คนท่ี 82 

   นักเรียนเรียนรูอยางสนุกสนาน 

แต ด ว ยสภาพของระยะ เ วล า 

กิจกรรมตางๆมีมากมาย การจัด

กิจกรรมการเรียนรู จึงกระทําไดไม

เต็ ม ท่ี  ระยะเวลา ท่ีกระชั้ นชิ ด 

ส งผลใหการ ทํางานไดผลไม ดี

เทาท่ีควร  

45.คนท่ี 83 

   ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนา

ตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึน 

 

46.คนท่ี 84 

    ทําใหนักเรียนมีความสนใจท่ีจะ

เรียนในรายวิชานี้มากข้ึน  และหวัง

อีกวาคะแนน NT  จะมีคาเฉลี่ย

ของคะแนนมากข้ึน 

 

47.คนท่ี 85 

   การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดกับผูเรียน  

เพ่ือนําความรูท่ีไดศึกษาไปใชใน

การจัดการเรียนการสอน ผล

ของตนเองได 

34.คนท่ี 38 

   สื่อดิจิทัล Kahoot classdojo  

Facebook เหมาะสมท่ีจะนํามาใช

ในการจัดการเรียนการสอน 

ตอบสนองการจัดการเรยีนรู 

Thailand 4.0  แตตองดูบริบทของ

โรงเรียนเราดวยเรื่องความเร็วของ

อินเตอรเน็ต 

   การทําอาชีพ คือ การพัฒนาพหุ

ปญญาของนักเรียน สอนให

นักเรียนเกิดความสุข สนุกในการ

เรียน  

35.คนท่ี 39 

   ไดรับความรูในหลายๆเรื่องใน

การประยุกตไปสอนเด็กนักเรียน

ของตนเอง เชน การสอนนักเรียน 

ใหไดดีตองเริ่มจากสิ่งท่ีใกลตัวกอน

แลวคอยๆไปในเรื่องท่ีไกลตัว และ

การท่ีจะใหนักเรียนสนใจในเรื่องท่ี

เราสอน เราตองสามารถเขาไปนั่ง

ในใจเด็กให ไดกอน และทลาย

กําแพงของเด็กท่ีมุมมองในโลก

ภายนอกแคบใหมันกวางข้ึน  และ

เปลี่ยนแปลงจากความไมชอบใน

วิชานี้ใหชอบ 

36.คนท่ี 40  

   ได นํ า คว ามรู ท้ั ง  4  ฐาน  ไป

ประยุกตใชในการจัดการเรียนการ

 

 

 

 

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

ปรากฏวา  บรรยากาศในชั้นเรียน

มีความสนุกสนาน มีสีสัน  ทําให

นักเรียน กลาคิด  กลาทํา และกลา

แสดงออก รูจักการทํางานรวมกัน

เปนทีม  มีองคความรูท่ีคงทน 

48.คนท่ี 86  

   นักเรียนไดรับรูนวัตกรรม 
สรางสรรคท่ีไดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูนําไปปรับใชและพัฒนากับ
การสอนของตนเอง 
 
49.คนท่ี 89 

   สามารถพัฒนากิจกรรมของ

นักเรียนใหดียิ่งข้ึน 

50.คนท่ี 91 

   นักเรียน กลาคิดกลาแสดงออก 

กลาท่ีจะนําเสนอความคิด ความ

ตองการของตนเอง  

51.คนท่ี 92 

   นักเรียนเกิดการเรียนรูแบบ

ยั่งยืน โดยการไดลงไปสัมผัสชุมชน

และลงมือคนหาขอมูลดวยตนเอง  

52.คนท่ี 94 

   นักเรียน สงผลใหนักเรียนเกิด

ความตระหนักและเห็นคุณคาใน

การเรียนรู คุณคาของสังคม ชุมชน 

และทองถ่ิน โรงเรียนมีการพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

สอน ดังนี้  

   ดานพัฒนานวัตกรรมบูรณาการ

ท่ีเชื่อมโยงกับชุมชนทองถ่ิน โดยให

นักเรียนเรียนราชุมชนผาน AR 

   ดานการบูรณาการภาษาอังกฤษ

และเทคโนโลยี ไดเรียนรูจาก app 

เชน Location  

   ดานการใชวิจัยเปนฐาน ในการ

ออกแบบนวัตกรรม โดยผูศึกษาไป

ศึกษางานวิจัยท้ังในและ 

ตางประเทศมาประยุกตใชตอการ

เขียนบทความ AR 

   ศตวรรษท่ี 21 คือ รูจักการใช

เทคโนโลยีใหเปนประโยชน 

 

37.คนท่ี 41  

   ไดนําเทคนิคการบูรณาการสอน

ควบคูภาษาอังกฤษมาใชใน

กระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

โดยจะสอนโดยการเพ่ิมคําศัพท

ภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน ตาม

เรื่อง /สาระท่ีสอน 

38.คนท่ี 42 

   ความรูท่ีไดนําไปใชปฏิบัติจริง 

และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ

การนําเทคนิคการสอนและสื่อการ

สอนท่ีหลากหลาย มีการนํา

ภาษาอังกฤษมาบูรณาการใชใน

รายวิชาท่ีสอน 

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

แบบ Active Learning  ซ่ึงเนน

ผู เรียนเปนศูนยกลาง และเนน

ความรู เ ก่ียวกับเทคโนโลยี และ

ภาษาอังกฤษ 

   รู สึ ก ว า นั ก เ รี ย น มี ก า ร

เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน ท้ังความมีวินัย 

การทํางานเปนทีม หากวาชุมชนได

เขามามีสวนรวมในการออกกําลัง

มากข้ึน ก็จะสามารถสรางความ

เปลี่ยนแปลงและใชเวลาใหเปน

ประโยชนไดอีกทางหนึ่ง 

53.คนท่ี 95 

   ทําใหนักเรียนชอบและเปลี่ยน 
ความคิดท่ีไมชอบภาษาอังกฤษ 
สนุ ก ใ น ก า ร เ รี ย น รู  ใ น ร ะ ดั บ
โรงเรียนหรอืชุมชนนั้น 
 
54.คนท่ี 98 

   ทําใหนักเรียนมีความสุขพรอมท่ี

จ ะ เ รี ย น รู  แ ล ะ มี ค ว า ม คิ ด ท่ี

หลากหลายมากยิ่งข้ึน  

55.คนท่ี 101 

   นักเรียนมีความกระตือรือรนใน

การเรียนมากข้ึน สามารถเขาใจ

ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานในระดับ

ห อ ง เ รี ย น ไ ด  เ ม่ื อ คุ ณ ค รู ใ ช

ภาษาอังกฤษ นักเรียน สามารถ

ปฏิบั ติตามคําสั่ ง ได  นักเรียนมี

ความภู มิ ใจ และเห็นคุณคาตอ

39.คนท่ี 43 

   ไดนําความรูจากการอบรมไป

คิดคนนวัตกรรมเพ่ือนํามาพัฒนา

ผูเรียนในชั้นเรียน  มีการบูรณาการ 

ICT และภาษาอังกฤษเสริมเขาไป 

ปรากฏวาผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลง 

ในการเรียนรูมากข้ึน เนื่องจากการ

สอนในอดีตวิชาวิทยาศาสตร จะนา

เบื่อและยาก 

40.คนท่ี 44 

   สรางนักเรียนท่ีมีทักษะ ปฏิบัติ ท่ี

พรอมไปประกอบอาชีพไดใน

อนาคต 

41.คนท่ี 44 

   ตองรอบรูมากข้ึน คิดการสอนท่ี

ตอยอดมากกวาเดิม  

42.คนท่ี 45 

   นํามาตอยอดกับนักเรียนในชั้น

เรียน โรงเรียน และชุมชนในมิติท่ี

หลากหลาย  ยกตัวอยาง เชน การ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 

ผู เ รี ยนได รู จั กตั ว เองมากข้ึน รู

เปาหมายของตัวเอง มีทัศนคติท่ีดี

ตอการเรียน 

43.คนท่ี 46 

   ควรนํ าความรู ท่ี ไ ด รั บมาจั ด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยมี

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

ทองถ่ินของตนมากข้ึน  

56.คนท่ี 102 

   สงผลใหผูเรียน มีความสนใจใน

บทเรี ยนมากยิ่ ง ข้ึ น   สิ่ งต า งๆ

เหลานี้ มีความสําคัญตอตัวผูเรียน 

สงผลใหผู เรียนมีความสนใจใน

บทเรียนมากยิ่งข้ึน เพราะนักเรียน

เห็นความสํา คัญเ ก่ียว เนื่อง กับ

ตนเอง ครอบครัวและชุมชนของ

ตนเอง ทําใหนักเรียนมีความเขาใจ

ในบทเรียนมากยิ่งข้ึน  

57.คนท่ี 105 

   นักเรียนสามารถอานออกเสียง

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ไ ด  มี ค ว า ม

ก ร ะ ตื อ รื อ ร น  แ ล ะ ช อ บ วิ ช า

ภาษาอังกฤษมากข้ึน  

58.คนท่ี 107 

   นักเรียนไดเรียนรูแบบใหมๆ 

59.คนท่ี 109 

   การเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนใน 

ชั้นเรียน นักเรียนเกิดความคิด

สร า งสร รค  คิดแก ปญหา  คิ ด

วิเคราะห ทําใหผู เรียนสามารถ

เรียนรูไดดียิ่งข้ึน  

 

60.คนท่ี 110 

   ผู เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน

ใจความ 4 ประเด็น คือ 1) การจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยบรบิทชุมชน 

2)การใชเทคโนโลยีในการบูรณา

การเรียนรู  3) การจัดกิจกรรม

บูรณาการภาษาอังกฤษ 4) การ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอน  

   ผูเรียนมีความสนุกสนานในการ

เรียนมากข้ึน 

   ผูเรียนสามารถนําเอาความรูไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

   ผูเรียนเขาใจบริบทของชุมชนท่ี

พัฒนาอยูมากข้ึน  

  

44.คนท่ี 47 

   ได รั บองค ค ว ามรู ท่ี เ ป นกา ร

เชื่อมโยง ความรู กับชุมชนจริงๆ

และสามารถพัฒนาการเรียนรูของ 

ผู เ รี ยน ได จ ริ ง  กา รรั บฟ ง วั นนี้

กอใหเกิดการจุดประกายความคิด

ใหมๆท่ีจะพยายามหา นวัตกรรมท่ี

สามารถเชื่อมโยงบูรณาการชุมชน 

เขากับการเรียนรูใหได 

   ได นํ า คว าม รู ท่ี ไ ด รั บ เ พ่ื อ ไป

เปลี่ยนแปลงชั้น เรียนโดยสราง

ความตระหนักใหกับผูเรียน ในการ

มองเห็นคุณคาของความรู ทุกๆ

อยางท่ีเก่ียวกับการดํารงชีวิต  ไมใช

เพียงศาสตรท่ีตองใชในการแขงขัน

เทานั้น โดยตระหนักวาหากครูได

นํ า สิ่ ง ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง ใ น ชี วิ ต ไ ป

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

มากข้ึน  อยากเรียนรู มีเจตคติท่ีดี

ตอวิชา ท่ีสอน  ทําใหการเรียน

สนุกสนาน ไมนาเบื่อ 

61.คนท่ี 111 

   นักเรียนเกิดการเรียนรูไดครบ

ตามกระบวนการหรือเทคนิคการ

สอนใหมๆ ทําใหเรียนมีความสุขใน

การเรียน และมีผลการเรียนท่ีดี    

 

 

  

 

 

ประยุกตใชในชั้นเรียนความเปน

ชุมชนก็จะเขมแข็งและผูเรียนจะ

เห็นคุณคาของความรูในทองถ่ิน วา

ไมไดดอยไปกวาความรูในศาสตร

อ่ืนๆ 

 

45.คนท่ี 48 

   สังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชน มี

วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และมี

ลักษณะท่ีโดดเดนแตกตางกัน ครู

สามารถนําเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรม 

ในชุมชนมาถอดบทเรียนรวมกับ

นักเรียน  และเนื่องจากชุมชน เปน

สิ่ ง ท่ีใกลตัวนักเรียน ดังนั้นการ

เรียนรู เรื่องพหุวัฒนธรรมในชุมชน 

จะเปนความรูท่ีมีความหมายและ

เปนความรูระยะยาว เม่ือนักเรียน

เขาสูวัยผูใหญ จะไดสามารถนําสิ่ง

นี้ไปตอยอดในชุมชนตอไป 

46.คนท่ี 49 

   การเปลี่ยนแปลงกับโรงเรยีน 

   1.โรงเรียนเกิดความสัมพันธอันดี

กับชุมชน   

   2.โรงเรียนไดรับความรวมมือ 

ความชวยเหลือจากชุมชน 

 

 

 

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

47.คนท่ี 50 

   ก า ร นํ า น วั ต ก ร ร ม ไ ป ใ ช ใ น

หอง เรียน และการสอนโดยใช

ภาษาอังกฤษซ่ึงตองมีการปรับให

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

ท้ังในสวนของความพรอมของ

ผู เ รี ยน  รวมไป ถึ งความพร อม

ทางดานเทคโนโลยีท่ีจะสงเสริมการ

จัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียนให

บรรลุวัต ถุประสงคการจัดการ

เรียนรู 

48.คนท่ี 51 

   ไดแนวคิด ท่ีหลากหลายจาก

เพ่ือนครู ท่ีมานําเสนอ ท้ังการใช

ชุมชนเปนฐานในการศึกษา การใช

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาความคิดของผูเรียน

ให มีความหลากหลายและเ กิด

ความคิดสรางสรรค ซ่ึงเม่ือนําสิ่ง

เหลานี้กลับไปใชในชั้นเรียนแลวยิ่ง

สงเสริมใหเกิดการเรียนรูท่ีสมบูรณ

มากข้ึน เพราะไดเชื่อมโยงกับชุมชน 

ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตได

อยางมีความสุขตามวิถีชีวิต 

49.คนท่ี 52 

   ครูมีแนวทางการสอนท่ี

หลากหลายตอบสนองตอความ

ตองการของเด็กสมัยใหมมากข้ึน 

สงผลตอคะแนนโอเน็ต และ

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน GPA และ

เจตคติท่ีดีตอวิชา 

50.คนท่ี 53 

   ใ น บ ริ บ ท ข อ ง โ ร ง เ รี ย น พ หุ

วัฒนธรรม คือมีนักเรียนมุสลิม-

พุทธ อัตราสวน50/50 ซ่ึงอาจมี

ปญหาในเรื่องการละหมาด การ

สวดมนต ไหวพระในชวงเท่ียงของ

ทุกวัน การสอนใหนักเรียนมีความ 

เคารพซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเปนสิ่ ง

สําคัญในโรงเรียนท่ีมีความเปนพหุ

วัฒนธรรม เม่ือนําไปสูการใชชีวิต

ในสังคมดวยความสงบสุขมีความ

เคารพซ่ึงกันและกัน 

 

51.คนท่ี 54 

   ทํ า ใ ห ไ ด รั บฟ ง ป ญ ห า  แ ล ะ

แนวทางปฏิบัติของครูในโครงการ

มากมาย สามารถนําไปใชปรับการ

โรง เรี ยนของตนเอง   สะทอน

แนวคิดท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง 

52.คนท่ี 55 

   ไปพัฒนาสื่อการสอนและพัฒนา

เทคนิควิธีการสอน 

53.คนท่ี 56 

   ไ ด นํ า ค ว า ม รู โ ด ย ก า ร ม อ ง

ย อนกลั บ ไป ท่ี บ ริ บทชั้ น เ รี ย น 

โรงเรียน และชุมชน วามีขอดี มี

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

จุดเดน และจุดท่ีสามารถสงเสริม

พัฒนาตอไดอยางไร จากนั้นจึงมา

รางปญหาและจุดท่ีตองการพัฒนา 

ตามดวยไปศึกษาทบทวน วิจัยท่ี

เ ค ย ทํ า แ ล ะ มี แ น ว ท า ง ท่ี เ ป น

ประโยชนสามารถมาประยุกตใชกับ

เราได และจึงนํามาสรางนวัตกรรม

ท่ีตอบโจทยความตองการของ

นักเรียนของเราใหมีการพัฒนาไป

แ น ว ท า ง ท่ี ดี ข้ึ น  จ น เ กิ ด ก า ร

เปลี่ยนแปลงเล็กๆจากหองเรียน 

และจะมีการพัฒนาตอไปเรื่อยๆ  

54.คนท่ี 57 

   นําไปใชในการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนไดจริงโดยเฉพาะการ

พัฒนาทองถ่ิน  ผลการ

เปลี่ยนแปลงไดสงผลใหโรงเรียนมี

การพัฒนาองคกร 

55.คนท่ี 58 

   สามารถนําความรูไปใชปฏิบัติ

จริง ในเรื่องของการนําสาราขอมูล

ทองถ่ิน มาบูรณาการกับการ

จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนได

เรียนรูจากเรื่องใกลตัว 

56.คนท่ี 60 

   ไดนําความรู ไปเ พ่ือใช ในการ

สรางนวัตกรรมในชั้นเรียน เม่ือนํา

นวัตกรรมไปพัฒนาการจัดการ

เรียนรูใหมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

สงเสริมพัฒนาผูเรียนใหไดเรียนรู

อ ย า ง เ ห ม า ะ ส ม กั บ ร า ย วิ ช า

วิทยาศาสตร ทําใหนักเรียนเรียนรู

วิชาวิทยาศาสตร ไดอยางเขาใจ

และเกิดเจตคติ ท่ีดีตอการเรียน 

สงผลใหนักเรียนมีผลการเรียนใน

รายวิชาวิทยาศาสตรดี ข้ึน เ ม่ือ

นักเรียน มีคะแนนการเรียนดีข้ึนก็

ส งผลให โ ร ง เ รี ยน มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดีข้ึน

ตามลําดับ  

57.คนท่ี 61 

   นําความรูไปปรับวิธีการสอน 

พัฒนานวัตกรรมและการสอนของ

ตัวเอง มีการนําความรูไดกลับไปคิด

และคนหาสื่อการสอน ในการสอน

นักเรียน ใหสอดคลองกับบริบท

ของชุมชน 

   เปนความทาทายตอตนเองใน

ก า ร จั ด ห า วิ ธี ก า ร ส อ น แ ล ะ

นวัตกรรมท่ีจะตอบโจทยความ

ตองการของนักเรียนครอบคลุมไป

ถึง เ กิดการ เปลี่ ยนแปลงตอตั ว

นักเรียนไปจนถึงชุมชน จากการนํา

ความรูมาใชปฏิบัติจริง 

 

58.คนท่ี 62 

   สามารถท่ีจะพัฒนานวัตกรรม 

สรางสรรค โดยใชเทคนิคการสอนท่ี

นาสนใจ เชน การนําเทคนิคการ

สอน แบบบทบาทสมมติ เพราะ

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

สามารถท่ีจะทําใหการสอน สนุก

มากยิ่งข้ึน และเปลี่ยนทัศนคติ การ

เรียนสังคมไปในทางท่ีดี นักเรียนมี

ความสนใจมากข้ึนกวาเดิมและครู

ไดบูรณาการภาษาอังกฤษทําให

หองเรียนมีชีวิตชีวา นาตื่นเตนมาก

ข้ึน  

59.คนท่ี 63 

   นําเทคโนโลยี, Social  Media 

และวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน 

การทํากิจกรรมกลุม การสอนโดย

ใชความคิดสรางสรรคเปนฐาน รวม

ไปถึงรูปแบบ การจัดหองเรยีน 

และการสรางบรรยากาศในชั้น

เรียน ใหเหมาะสมกับผูเรียน 

60.คนท่ี 64 

   ไ ด รั บ ค ว า ม รู แ ล ะ ทั ก ษ ะ ใ น

หลายๆดาน สามารถนําความรูไป

บูรณาการกับการสอนในชั้นเรียน

แบบ   พหุวัฒนธรรม ใชเกม และ

เพลงในการแกปญหา การเรียนวิชา

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  เ พ่ื อ ทํ า ใ ห วิ ช า

คอมพิวเตอรกลายเปนวันท่ีแสน

สนุกและลดปญหาความขัดแยงท่ี

อาจจะเกิดข้ึนในชั้นเรียน  

61.คนท่ี 65 

   ได รับ ท้ังความรู  ทักษะ และ

ทัศนคติ เชิงบวก ตางๆมากมาย 

และสามารถนําความรู ตลอดจน

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

ประสบการณตรงท่ีไดรับวันนี้ มา

ประยุกตใชในการจัดการเรียนรู แก

นักเรียนโดยสามารถนํานวัตกรรม

วรรณกรรมในบริบทพหุวัฒนธรรม

ท่ีมีอยูจริงในทองถ่ิน มาใชในการ

จัดการเรียนรู เชน เรื่องตํานานท่ีมี 

ข อ ง ชื่ อ ห มู บ า น ข อ ง นั ก เ รี ย น 

นอกจากนักเรียนจะไดรับความรู

แลว ยังเปนการกระตุน นักเรียนมี

ความรูสึกรักและผูกพันบานเกิด

ของตน  

62.คนท่ี 67 

   ไดนําความรู แนวคิด วิธีบูรณา

การการสอน ใหสอดคลอง กับ

บริบทของชุมชน โรงเรียนและ

นักเรียน 

   จากการท่ีครูนําความรูแนวคิด

วิธีการตางๆ มาใชในหองเรียน และ

ครูเองก็ไดแลกเปลี่ยนกระบวนการ

เรียนการสอนเหลานี้ ไปเผยแพร 

บอกเลา แลกเปลี่ยนใหเพ่ือนครูอีก

ดวย และเชื่อจะสามารถตอยอด

ไปสูโรงเรียนตอไป 

63.คนท่ี 68 

   ไดนําความรูท่ีไดเรียนไดศึกษามา

นําไปใชเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี

พัฒนาการท่ีดี  ท้ัง  4 ดาน และ

สามารถพัฒนาสูการเรียนในดาน

การอยูรวมกันอีกดวย สําหรับเด็ก

ปฐมวันในบางนวัตกรรม  ไมได

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

นํามาเขียน แตไดนํามาใช เชน การ

เลานิทานเพ่ือพัฒนาภาษาสําหรับ

เด็กปฐมวัย กิจกรรม เกม และ

เพลงอ่ืนๆ เพ่ือทําใหนักเรียนและ

ชุ มชนสามารถสื่ อส ารและอยู

รวมกัน ไดงายข้ึน 

64.คนท่ี 69 

   วิธีการสอนท่ีทําใหนักเรียนเกิด

ความทาทายและการสรางแรงรูงใจ

ใหกับนักเรียนในคาบสอน สวนครู

จะตองมีความกระตือรือรนในการ

เกิดการเรียนการสอนมากข้ึน  

65.คนท่ี 70 

   จ า ก ก า ร ใ ช กิ จ ก ร ร ม 

ประสบการณ มาใช เ พ่ือพัฒนา

ความคิดสรางสรรค พบวา นักเรียน

ระดับปฐมวัยมีความคิดสรางสรรค

ท่ีดีข้ึน 

66.คนท่ี 71 

   จากการวิจัย เรื่อง  การพัฒนา

ชุ ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู เ พ่ื อ

พัฒนาการใชชีวิตอยางพอเพียง  

อยางมีวิจารณญาณ ทําใหนักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ดีข้ึน 

67.คนท่ี 72 

   ทําใหตนเองตระหนักดานการ

สอนมากข้ึน มุงหวังท่ีจะพัฒนาเด็ก

ใหเปนคนเกง คนดี และอยูในสังคม

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

พหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข 

โดยการเรียนการสอนในชั้นเรียนจะ

เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตพัฒนา

เด็กตามความแตกตางของแตละคน 

   นอกจากนี้มีการใชเทคโนโลยี

มากข้ึน  เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูท่ี

หลากหลาย สนุก สอดคลองกับยุค

ปจจุบัน เนนการใชภาษาอังกฤษใน

การจัดการเรียนการสอนท่ีสําคัญ 

ใชกระบวนการสอนแบบ Active 

Learning  สรางหองเรียนใหสนุก  

 68.คนท่ี 73 

   ไดนําความรูไปปฏิบัติทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนโดย

การสง คือ ไดสรางนวัตกรรม

เพ่ือท่ีจะใหนักเรียนสนใจในการ

เรียนมากข้ึนกวาเดิมและผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียนท่ีดีข้ึน 

69.คนท่ี 74 

   การจดักิจกรรมเนนใหนักเรียน

เปนศูนยกลาง ทําใหนักเรียนไดลง 

มือปฏิบัติ รูจักการแกปญหาเฉพาะ

หนา เกิดภาวะผูนํา ผูตาม ยอมรับ

ในความสามารถของเพ่ือนๆ 

รูปแบบกิจกรรมมีความหลากหลาย 

 

70.คนท่ี 75 

   ไดนําความรูไปใชปฏิบัติโดยการ

สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการอาน

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

ภาษาไทย โดยผสมกับภาษามลายู 

ซ่ึงเปนภาษาทองถ่ินท่ีนักเรียนใชใน

ชีวิตประจําวัน   

71.คนท่ี 76 

   ไดนําความรูจากการเขารวม

โครงการครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ใน

เรื่องพหุวัฒนธรรม เนื่องจากท่ีตั้ง

ของโรงเรียนนั้น เปนมุสลิม 100% 

ครูผูสอนจําเปนจะตองรูจัก

วัฒนธรรมของโรงเรียนเพ่ือจัดการ

เรียนการสอนใหเหมาะสมกับ

บริบท ใหนักเรียนไดรับการพัฒนา 

72.คนท่ี 77 

   ไ ด นํ า สิ่ ง ท่ี ใ ก ล ๆ ตั ว ม า ส อ น

นักเรียน การสังเกตพฤติกรรมของ

ผู เรียน การเขาใจในตัวตนของ

ผู เ รี ย น  ก า ร นํ า กิ จ ก ร รม ด า น

เทคโนโลยี  Kahoot มาชวยสอน

นักเรียนซ่ึงสิ่งตางๆ เหลานี้  เปน

ตั วกระตุ น ให ข าพ เจ า  มีความ

กระตือรือรน ในการนําขอมูลตางๆ 

เหลานี้ไปใชในการจัดการเรียนการ

สอน เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู

ของนักเรียน ซ่ึงจะสงผลดีท้ังตอ

โรงเรียนและชุมชน 

73.คนท่ี 79 

   จากการได เข าร วมโครงการ 

ระยะท่ี  1 ท่ีผ านมากไดสั ง เกต 

วิธีการในการจัดกิจกรรมของทาง

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

หนวยอบรมแลวไดนําวิธีการ 

บางอยางมาปรับใชในการเรียนการ

สอน เชน การใหคําถามนําเพ่ือให

นักเรียนไดคิดและฝกใหนักเรียน

สรุปความจากเรื่องท่ีเรียนและจาก

กิจกรรมเรื่องผูนํา 4 ทิศ สามารถ

สะท อน ให เ ห็ น ตั ว เ อ งม าก ข้ึ น 

มองเห็นขอดีและขอบกพรองของ

ตัวเองนําไปสูการปรับปรุงตนเอง

เพ่ือให เปนครู ท่ีดี ท่ี มีสติมากข้ึน 

สวนระยะท่ี 2 เม่ือไดฟงบทความ

ของเพ่ือนครูท่ีมีปญหาท่ีคลายกัน

ทําใหมองเหน็วิธีการท่ีจะนําไปปรับ

ใชกับนักเรียนของตนเอง 

74.คนท่ี 80 

   นําความรูท่ีไดรับมาใชพัฒนา

ผูเรียนในทุกๆดาน ท้ังดานการ

เรียนการสอนและปลกูฝงคุณธรรม

จริยธรรมใหกับผูเรียน โดยเฉพาะ

ในการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษซ่ึงขาพเจาไดนํา

หลักการเรียนรูท่ีชวยเสริมสราง

ทักษะศตวรรษท่ี 21 การเรียนการ

สอนโดยใชกิจกรรมท่ีหลากหลาย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

75.คนท่ี 81 

   การเปลี่ยนแปลงตอครู คือ ครูได

มีการพัฒนาการสอน และการใช

เทคโนโลย ี

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

76.คนท่ี 82 

   การเปลี่ยนความคิดมุมมองใหมๆ 

การสอนสามารถทําไดแตตองมีการ

ทําความเขาใจของผูนิเทศกกอน 

77.คนท่ี 83 

   ไดนําความรูไปใชปฏิบัติไดจริง 

ไมวาจะเปน การนําเทคนิควิธีการ

สอน สื่อ นวัตกรรม ท่ีได ไปจัดการ

เรียนรู 

78.คนท่ี 84 

   ไดนําความรูเรื่องวิจัยในชั้นเรียน 

มาดําเนินการในรายวิชา

คณิตศาสตร  เนื่องจากนักเรียนไม

ชอบเรียนในรายวิชานี้ จึงทําให

ระดับคะแนนในรายวิชานี้ จึงไดหา

วิธีการสอนท่ีนาสนใจ ไมทําให

นักเรียนเบื่อ และเครียด 

79.คนท่ี 85 

   ครูผูสอนมีการคุยแลกเปลี่ยน

เพ่ือนําเนื้อหาความรูท่ีคลายกันมา

บูรณาการในวิชาตางๆเพ่ือพัฒนา

ค ว า ม คิ ด  ทั ก ษ ะ  ไ ด อ ย า ง

หลากหลายของผูเรียน ท้ังยังนํา

ค ว า ม รู ท่ี ไ ด รั บ ม า ป รั บ ใ ช ใ น

ชี วิ ตประจํ าวั น  เ ม่ือนั ก เรี ยน มี

ทัศนคติท่ีดีตอการเรียน ผูปกครอง

ก็จะเขามาใหการสนับสนุนตางๆ  

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

80.คนท่ี 86 

   การไดมาบรรจุในโครงการนี้ ได

พัฒนาและทํางานท่ีสรางสรรคโดย

นําความรูจากการอบรมครู เ พ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน ไปพัฒนาโรงเรียน  

81.คนท่ี 88 

   นํ า ไปสู ก า รจั ด กิจกรรมการ

เรียนรู ท่ีหลากหลาย  เนนการ

ปฏิบัติจริงผูเรียนเปนสําคัญ โดยยึด

และคํานึงถึงบริบทของโรงเรียนให

มากท่ีสุด เพ่ือจะเกิดการเรียนรูจาก

สภาพจริงและพัฒนาผูเรียนอยาง

ตอเนื่อง  

82.คนท่ี 89 

  สามารถท่ีจะใสกระบวนการได

จากการเรียนรูผานการอบรมตางๆ

มาให กับนักเรียน โรงเรียนและ

ชุมชน  จนทําใหเกิดความรูใหม  

และองคความรูท่ีหลากหลาย   

เ ป น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ย า ง

สมํ่าเสมอ  

   เปนครูสมัยใหม ท่ีสามารถนํา

เทคโนโลยีมาใชควบคูกับการเรียน

การสอน และดึงความสนใจ เด็ก

นักเรียนไดอยางด ี

83.คนท่ี 90 

   ในดานการจัดการเรียนการสอน

จะเปนการบูรณาการภาษาอังกฤษ 

และภูมิปญญาในทองถ่ินเพ่ือให

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

ผูเรียนไดพัฒนาตนเองในดานการ

ใชภาษา และเปนการปลูกฝงให

ผูเรียนไมลืมวัฒนธรรม ภูมิปญญา 

และชุมชนของตนเอง และเนนให

ชุมชน ไดมีสวนรวมในการจัดการ

เรียนการสอน 

   จากการจัดการเรียนการสอนใน

ปท่ีผานมา จากเทคนิควิธีการท่ีได

นําไปใชสงผลใหผลการสอบ NT  

ของโรงเรียนอยูในเกณฑดี จากเดิม

อยูลําดับทายๆ หลักจากการเนนให

ผู ปกครองได มีส วนร วมในการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมทําให

คะแนน สอบ NT ในป 2560 ขยับ

มาอยูในลําดับตนๆ ของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ถือเปนสิ่งท่ีนาประทับใจ

อยางยิ่ง  

84.คนท่ี 91 

   โรงเรียน มีนวัตกรรม สําหรับ

การพัฒนานักเรียน 

85.คนท่ี 92 

   โรงเรียนเกิดแนวทาง นวัตกรรม

ในการ ใช พัฒนานั ก เ รี ยน ให มี

คุณภาพ และเกิดสัมพันธท่ีดีกับคน

ในชุมชน  

86.คนท่ี 94 

   ไดนําความรูไปใชในการ 

ออกแบบการเรียนรูโดยการบูรณา

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

การความหลากหลายของผูเรียนใน

สังคมพหุวัฒนธรรม การบูรณาการ

ทองถ่ินเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ภาษาอังกฤษ นําไปสูการสราง

นวัตกรรมเพ่ือแกปญหา พัฒนา

นักเรียน 

   นํามาปรับปรุงการเรียนการสอน

ให มีความนาสนใจมากข้ึน  ให

นักเรียนเปนศูนยกลางของการ

เ รี ย น รู อ ย า ง แ ท จ ริ ง  มี ค ว า ม

เชื่อมโยงระหวางนักเรียน  ชั้นเรียน  

โรงเรียน และชุมชน ซ่ึงสําหรับวิชา

พลศึกษา บทเรียนสวนใหญเปน

ภาคทฤษฎี  จากการทําโครงการ

ต อ ง กลั บ ม าท บทว นว า จ ะ ทํ า

อยางไรใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับ

โรงเรียนและชุมชนดวย  จากการ

จัดการแขงขันฟุตบอลท่ีผานมา 

87. คนท่ี 95 

   ไดนําความรูไปใชปฏิบัติจริงซ่ึง

กอนใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงกับ

นักเรียนในชั้นเรียน ในดานตางๆ 

เชน การนําภาษาอังกฤษเขามา

บูรณาการกับวิชาท่ีสอน 

88.คนท่ี 97 

   นํากิจกรรมกระบวนทัศนใหมไป

ปรับใช ทําใหบรรยากาศในชั้นเรียน

ดีข้ึน นาเรียน 

   กิจกรรมนันทนาการใชเตรียม

ค ว า ม พ ร อ ม นั ก เ รี ย น ก อ น จั ด

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

กิจกรรมการเรียนรู 

   นํ า วั ฒ น ธ ร ร ม ค ว า ม เ ป น

เอกลักษณของนักเรียนมาใชในการ

จัดการเรียนรู 

89.คนท่ี 98 

   ไดนําไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 

คือ คํานึงถึงความแตกตางระหวาง 

บุคคล นักเรียนแตละคนเกิดการ

เรียนรูไดตางกัน ดังนั้นกิจกรรมท่ี

จัดในชั้นเรียน สวนใหญจึงเนนการ

ทํากิจกรรมกลุม  เพราะไดคละ

นักเรียน เกง ปานกลาง ออน อยูใน

กลุ ม เ ดี ยว กัน   นั ก เ รี ยนจะ ได

ชวยกัน คิด ทํากิจกรรม นักเรียน

เรียนออนจะไมรูสึกกดดัน  ในการ

เรียนการสอน และมีใหนักเรียนทํา

กิจกรรมในชุมชนบางคือ สํารวจ

สินคาในรานในชุมชน เม่ือเรียน

เรื่องปริมาตร เม่ือจัดการเรียนการ

สอนโดยใชการ คํ านึ ง ถึ งความ

แตกตางระหวางบุคคล 

90.คนท่ี 99 

   สามารถนําความรู ท่ีไดรับจาก

การอบรมไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 

ในฐานะครูผูสนับสนุนการเรียนรู 

พัฒนาใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง

และมีความสุข และพัฒนาทักษะ

การเรียนรูเพ่ือใหเขาใจตนเองและ

ผู อ่ื น  ส ง เ ส ริ ม ใ ห ผู เ รี ย น มี

ความสามารถในการปรับตัวและ

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

เปลี่ ยนแปลง ให เ ข า กับบริ บท

โ ร ง เ รี ยนและชุ มชนท อ ง ถ่ิ น ท่ี

นักเรียนอยูอาศัย 

91.คนท่ี 100 

   ทําใหตระหนักถึงการเปนครูท่ีนํา

ความรู  ความสามารถมาพัฒนา

นักเรียนใหเปนคนดี เกง และมี

ความสุข นอกจากนี้แลวยังตอง

พัฒนาโรงเรียนใหมีศักยภาพซ่ึง

ไมไดมีเฉพาะดานวิชาการแตรวมถึง 

ดานกิจกรรมตางๆไมวาจะเปนดาน

กีฬา สุขภาพ ความเปนอยู เปนตน 

มีการปองกันและแกไขในปญหาท่ี

เกิดข้ึนในโรงเรียน และสุดทายจาก

จุดเล็กๆท่ีกลาวมาก็จะเชื่อมโยง

ไปสูชุมชนใหมีความเขมแข็ง ทุกคน 

มี ทั กษะ ในการ ใช ชี วิ ต และจิ ต

สาธารณะ ซ่ึงท้ังครู นักเรียนและ

ผูปกครองตางชวยเหลือกัน ทําใหมี

การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดี

อยางมาก  

92.คนท่ี 101 

   โรงเรียนมีความตื่นตัว และให

ความสนใจในการจัดการเรียนการ

สอน และมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน  

 93.คนท่ี 102 

   ทําใหสามารถนําความรูในเรื่อง

ของทักษะการสอนตางๆมาบูรณา

การในวิชาท่ีสอนและตระหนักถึง

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

บริบทตางๆของโรงเรียนและชุมชน

ต า งๆ ซ่ึ ง มีความสํ า คัญในการ

จัดการเรียนการสอนท้ังสิ้น สิ่ ง

ตางๆเหลานี้ มีความสําคัญตอตัว

ผูเรียน 

94.คนท่ี 103 

   กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม ค รู มี ค ว า ม

นาสนใจรวมถึงการนําเสนอและ

แลกเปลี่ยนประสบการณท่ีสะทอน

ออกมาในรูปของบทความวิชาการ 

ทําใหตระหนักถึงความเปนครูคืน

ถ่ิน ท่ีไมไดเปนแคคนธรรมดา แต

ตองนําความรูความสามารถมา

พัฒนาทองถ่ินไดอยางแทจริง โดย

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย สรางความเชื่อมโยงกับ

ตัวนักเรียน ชั้นเรียน โรงเรียน และ

ชุมชน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

สูงสุดตามบริบทและพ้ืนฐานของ

นักเรียนเอง อยางมีความหมาย 

ปรับระบบท่ีเรียนเพ่ือสอบ แตเพ่ือ

สรางอนาคตและสรางสรรคสิ่งท่ีดี

งามใหกับสังคม  

95.คนท่ี 104 

   การนําแนวคิดจากการนําเสนอ

บทความวิชาการท่ีหลากหลายไป

ปรับใชกับนักเรียน เชน การนํา

เทคนิคการเรียนการสอนโดยใชเกม

ไปปรับใชเพ่ือดึงดูดความสนใจของ

ผูเรียน และการจัดการเรียนการ

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

สอน 

   การจั ดการ เ รี ยนการสอน ท่ี

สอดคลองกับผู เรี ยนท้ังในด าน

ทั ก ษ ะ  ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ

ความสามารถของผูเรียน 

 

96.คนท่ี 105 

   ไดนํ าความรูประสบการณ ท่ี

ไดรับไปประยุกตใชกับหองเรียนท่ี

ตนเองสอน โดยจัดการเรียนการ

สอนท่ีเชื่อมโยงกับเรื่องราวในทอง

ถ่ินท่ีอาศัยอยู นําภาษาอังกฤษท่ี

ตัวเองสอนอยูผสานกับเรื่องราว

ชุมชน   

97.คนท่ี 106 

   ไดนําความรู ไปใชในชีวิตและ

กอให เ กิดการเปลี่ ยนแปลงกับ

นักเรียน โรงเรียน ชุมชน ครู มี

ความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาเด็กอยาง

เต็มท่ี  

   จากการไดจัดกิจกรรมและสราง

นวัตกรรมในการสอนนักเรียน หลัก

จากการสอนเราไดเห็นพัฒนาการท่ี

เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี ข้ึน อยาง

ชัดเจน ทําใหครูเขาตัวเองมากข้ึน 

98.คนท่ี 107 

   การสอนบรรลุจุดประสงคตาม

ตัวชี้วัด 

 



 

ดานนักเรียนในช้ันเรียน ดานโรงเรียน ดานชุมชน 

99.คนท่ี 108 

   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เนนชุมชน 

    บูรณาการภาษาอังกฤษในวิชา

คณิตศาสตร 

     นํา ICT  เพ่ือกระตุนการสอน 

เชน kahoot pliker เปนตน 

 

100.คนท่ี 110 

   ในโรงเรียนมีการใชภาษาอังกฤษ

เ พ่ิม ข้ึน  เ ด็กอยากมาโรง เรี ยน  

อยากเรียนรู เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีด ี

101.คนท่ี 111 

 สามารถนําความรู ไปใช

ปฏิ บั ติ จ ริ ง และก อ ให เ กิ ดกา ร

เปลี่ ย น แปลง ในชั้ น เ รี ยน เ ป น

ตนแบบหรือผูนําหรือใหคําปรึกษา

แกเพ่ือนครูในการแนะนําเทคนิค

การสอนใหมใหแกครู  

102.คนท่ี 112  

 กระผลไดนําความรูไปใช

ในการสงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาภาษาไทย โดยการ

นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช

ประกอบกับเนื้อหาท่ีสอน เพ่ือจะ

ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจมากข้ึน 

และเ พ่ือใหสอนผู เ รี ยนไปตาม

เป าหมายของโครงการครู เ พ่ือ

พัฒนาทองถ่ิน  

 



 

 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

ขอ 2) ทานไดรับความรู ประสบการณใหมๆ ท่ีมีคุณคาตอการทํางานในวิชาชีพอยางไรบาง 

1.ไดเรียนรูวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ซ่ึงลวนสอดคลองกับทองถ่ิน 

จึงเห็นไดวามันสอดคลองกับจุดประสงคของการผลิตครูเพ่ือ

พัฒนาทองถ่ินท่ีมีคุณคาตอการทํางานในวิชาชีพ สงเสริมใหเกิด

ความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียน ครู และผูปกครองในชุมชน  

นอกจากนี้ยังสรางแรงบันดาลใจ กําลังใจในการขับเคลื่อน

การศึกษา ใหเปนไปในทางท่ีดีและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รวมท้ังผลิตเยาวชนน้ําดีสูสังคมไทยตอไป  

2.ความรูและประสบการณใหมๆ ท่ีไดรับ สามารถนําไปบูรณา

การกับการจัดการเรียนการสอนของตนเอง มีวิธีการสอนใหมๆ  

มีทักษะกระบวนการท่ีนาสนใจท่ีสามารถนําไปใชไดกับวิชาท่ีสอน

ได ซ่ึงวิธีการเหลานี้จะทําใหการจัดการเรียนการสอนมีความ

นาสนใจ หลากหลายเขากับบริบทของนักเรียน โรงเรียน และ

สังคมสงผลใหนักเรียนสนใจและเขาใจในเนื้อหา และสนุกกับ

วิธีการสอนใหมๆ นักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนมากยิ่งข้ึน 

3.การเขารวมโครงการครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางความรูในการ

ออกแบบการเรียนรูท่ีบูรณาการความรูดานสังคม พหุวัฒนธรรม 

ความรูภูมิปญญาชุมชน เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ  ทําให

นักเรียนเกิดความตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียน เห็นคุณคา

ของตนเอง ภูมิใจในตนเอง และเกิดความสุขในการเรียน ทําให

คนเปนครูตองตระหนักใหมากข้ึนวาเราจะมีวิธีการจัดการเรียน

การสอนอยางไร ท่ีจะทําใหนักเรียนไดมากกวาวัตถุประสงคการ

เรียนรู แตคือความคิดตอยอดท่ีจะนําไปใชในชีวิตประจําวัน          

ใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 

4.สามารถนําไปพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม ในทองถ่ินของ

ตัวเอง 

 

1.ไดเรียนรูวิธีการสอนท่ีหลากหลาย และไดเรียนรู

วิธีการทํางานท่ีรวมกับชุมชน เพ่ือเปนแนวทางใน

การขับเคลื่อนและพัฒนาตนเอง พัฒนานักเรียน 

โรงเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน รวมท้ัง

เพ่ือผลิตเยาวชนท่ีดีสูสังคมตอไป 

2.ไดรับความรู ท่ีสามารถนําไปแลกเปลี่ยน หรือ

บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

อ่ืนๆ เพ่ือยกระดับผลงานทางวิชาการ โดยจัดการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน

ทองถ่ินนั้นๆ 

3.สามารถนําความรูจากการเขารับฟงการประชุม

วิชาการในครั้งนี้ ไปพัฒนาตนเอง นักเรียน โรงเรียน 

และชุมชนทอง ถ่ิน เ พ่ือให มี คุณภาพและเ กิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

4.เขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรมและความแตกตาง

ระหวางบุคคล และมีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ี

หลากหลาย เพ่ือสอดแทรกความรูทางวิชาการ และ

ดานเจตคติเขาสูการเรียนรูเพ่ือใหเกิดประโยชนมาก

ท่ีสุด 

5.ไดรับแนวคิดท่ีหลากหลาย และไดแลกเปลี่ยน

ประสบการณใหมๆ เพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการ

ทําหนาท่ีครู ใหสามารถนําความรูตางๆไปใชในการ

จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนใหสูงข้ึน เพ่ือการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ และ

ใชความรูในการแกปญหาตางๆท่ีพบเจอในการ

ทํางานได 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

5.จากการไดเขารวมประชุมวิชาการนําเสนอบทความวิชาการใน

ครั้งนี้ ทําใหเราไดมุมมองใหมๆ เทคนิคใหมๆ ในการท่ีจะนําไปใช

ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และท่ีสําคัญพัฒนานักเรียน

ใหมีคุณภาพ สามารถออกไปสูโลกกวางไดอยางภาคภูมิใจ ทําให

ครูมีพลังในการจัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนใหดีท่ีสุด 

6.ความรูและประสบการณใหมๆ ท่ีมีคุณคาตอการทํางานใน 

วิชาชีพจากการมาอบรมไดรับกลับไปเยอะในการท่ีจะพัฒนา

ตัวเอง พัฒนานักเรียน ไดรับแนวคิด เทคนิคการสอนใหมๆ ท่ีจะ 

นํากลับไปพัฒนานักเรียนได 

 

7.ไดเรียนรูการทํางานรวมกับชุมชนทําใหเขาใจบริบทชุมชนมาก

ยิ่งข้ึน จึงจะเปนแนวทางในการขับเคลื่อน และพัฒนาโรงเรียน 

พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

8.ความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามบริบทท่ีเปนจริง  

ธรรมชาติของเด็กๆ ท่ีมีความแตกตางกัน ทําใหครูตองปรับเขาหา

กัน เพ่ือใหเกิดความเขาอกเขาใจกับเด็กนักเรียนในแตละคน 

ธรรมชาติและประสบการณของผูเรียน สามารถเปนบทเรียนให

ครูได 

9.ไดรับความรูใหม คือรูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย วิธีการสอน

การสอดแทรกท้ังวิชาการและเจตคติเขาสูกระบวนการจัดการ

เรียนรู ท่ีหลากหลาย การเอาอะไรท่ีมีอยูแลวมาใชให เ กิด

ประ โ ยชน ม าก ท่ี สุ ด  กระบวนการจั ดกา ร เ รี ยนรู ต า งๆ                        

ไมจําเปนตองยึดผลสัมฤทธิ์ทุกครั้งไป 

10.ประสบการณใหมท่ีไดรับคือแรงบันดาลใจในการทําหนาท่ีครู 

บางพ้ืนท่ีมีปญหาท่ีหนักหนากวาแตสามารถหาหนทางในการ

แกปญหาได เราสามารถนําแนวทางของผู อ่ืนเปนกรณีศึกษา

สําหรับการปรับใชในการแกปญหาของตนเองได 

6.ไดรับความรู และมุมมองท่ีดีท่ีทําใหตระหนักและ

เห็นถึงความสําคัญในวิชาชีพครู รวมถึงการประพฤติ

ตนใหเปนแบบอยางท่ีดี  และการมีทักษะตางๆท่ี

สําคัญในศตวรรษท่ี21 

7.การเรียนการสอนท่ีอาศัยสื่อ โมเดลสรางสรรค 

นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือพัฒนา

ผูเรียนอยางสุดความสามารถ พัฒนาการเรียนการ

สอนใหเหมาะสม เพ่ือกอใหเกิดการเรียนรู ให มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

8.ไดเรียนรูทฤษฎีตางๆ อยางหลากหลาย ไดเรียนรู

ทฤษฎีการถายโอนภาษา ซ่ึงทําใหเห็นความแตกตาง 

 

ของภาษา และสามารถนําความรูดังกลาวมาใชใน 

การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะดานการ 

พูดภาษาไทย และทักษะอ่ืนๆ ของตัวนักเรียนรอบ

ดาน 

9.ไดเรียนรูเทคนิคใหมๆมากมาย  และไดเรียนรู

วิธีการเลือกใชเทคนิคในการมาประยุกตกับการเรียน

การสอนท่ีคลอบคุมกับบริบทในดานตางๆ เชน 

บริบทดานนักเรียน โรงเรียน และชุมชนทองถ่ิน 

ฯลฯ 

10.การเขียนบทความวิชาการ ตองหาเนื้อหาท่ีใกล

ตัว ซ่ึงเปนเนื้อหาท่ีไมกวาง ชัดเจน  และตรง

ประเด็น ท่ีเปนปญหาของนักเรียน และเปนปญหาท่ี

พบเจอในการจัดการเรียนการสอน 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

11.ความรูจากเพ่ือนครูตางโรงเรียน ท่ีหลากหลายนําไปปรับใช

กับการเรียนการสอน ความเปนครูท่ีเพ่ิมข้ึนในตัว เพราะการ

ไดมาอบรมเปนการสรางแรงบันดาลใจใหกับตัวเองท่ีจะทําหนาท่ี

ครู ใหดี ท่ี สุด  มิตรภาพและการรู จั กอาจารย จากหลายๆ 

มหาวิทยาลัย และเ พ่ือนครูหลายๆ มหาวิทยาลัยถือเปน

ประสบการณท่ีดีของชีวิต  การไดรับโอกาสใหเปนตัวแทนในการ

นําเสนอบทความวิชาการ ถือเปนการเปดประสบการณและ

โอกาสท่ีดีมากในชีวิต 

12.ไดรับรูแนวคิดตางๆท่ีหลากหลาย ไดมุมมองการจัดการเรียนรู

ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเลือกนํามาปรับใชในหองเรียนของตนเอง

เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดี รักและศรัทธาในการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ในตนเองตอไป 

13.ในฐานะผูประกอบวิชาชีพคนหนึ่ง เ ม่ือไดเขามาทํางาน                  

เราตองทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี ตั้งแตเรื่องเล็กๆ เริ่มจากการแตง

กายเรียบรอย การพูดจาท่ีสุภาพ การพยายามพัฒนานักเรียน 

ของเราใหมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน เปนตน 

14.ไดเห็นแนวทางหรือรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย       

ซ่ึงสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดจริง และเห็นถึง

ความสําคัญของวิชาชีพครูมากข้ึน 

15.การเรียนการสอนท่ีเปนนวัตกรรม คือการสรางสรรคสิ่งใหม 

อาจจะเปนของเดิมท่ีมีอยูแลว ไมใชสิ่ง ท่ีตองคิดข้ึนมาใหม 

บทความวิชาการท่ีใหทํามามันก็ไดมาจากบทความวิจัย การ

ชี้แนะควรมีตัวอยางใหบางกอนทํา ทํามาผิดก็ควรแนะนําแกไข 

ไมใชเทาแตบอกวาผิดใหไปแก ซํ้า 10 ครั้ง ก็มันผิดอีก ไมมีทาง

ประสบความสําเร็จแนนอน หากจะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา

ไทยตองตามคิดท่ีวาผิด ท่ีว า ไม ใช  ไม ใชอย างนั้นอย างนี้ 

ไมเชนนั้นก็ไมสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดไดเลย 

16.ไดแนวคิดการสรางสรรคนวัตกรรม และนําความรูท่ีไดไปใช

ในการจัดการเรียนการสอน การนําบทความมาปรับแลวสราง

ชิ้นงาน การสรางองคความรูใหม จากการตกผลึกความคิด การ

11.ครูควรมีจิตวิญญาณความเปนครู เพ่ือถายทอด

ความรู คุณธรรม จริยธรรม ใหนักเรียนอยางเต็มท่ี 

บนพ้ืนฐานตามความแตกตางของนักเรียนใหมีการ

พัฒนาในทุกๆดานอยางสุดความสามารถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

ทําวิธีการคิด และการแนะนําจากอาจารย มาปรับใชและพัฒนา

รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น  วิ ธี ก า ร ส อ น  แ ล ะ อ า จ ต อ ย อ ด เ ป น                       

best practice 

17.ขาพเจาไดรับความรูและประสบการณในดานตางๆ จากการ

เขารวมอบรมสัมมนาโครงการครู คืนถ่ิน รวมถึงการสราง

เครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําใหเกิดความรูใหมๆ อยู

เสมอ สงผลใหตนเองมีการพัฒนาข้ึนเรื่อยๆ อยางไมมีท่ีสิ้นสุด 

นอกจากนี้ ยังไดเขารวมกิจกรรมตางๆท่ีทางโครงการครูคืนถ่ินได

จัดข้ึนเพ่ือพัฒนาครูใหมีศักยภาพสามารถประกอบวิชาชีพอยางมี

เกียรติและมีความภูมิใจในตนเอง 

18.จากบทความของบางทานเปนวิธีการของตนเองไมไดนํา

กระบวนการของนักการศึกษามาใชจึงคิดวาเรานาจะมองบริบท

ของนักเรียนและสิ่งแวดลอมแลวคิดวิธีการในรูปแบบของเราเอง

ใหเหมาะสมกับบริบทท่ีมีอยู 

19.ไดมีแนวคิดใหมๆ เกิดจากการฟงและการแลกเปลี่ยนความรู

รวมกัน ทําใหมองเห็นแนวทางการสรางนวัตกรรมใหมข้ึน ซ่ึงจะ

สงผลท่ีดีตอการทํางานในวิชาชีพครูในวันนี้และอนาคต 

20.ไดรับรูประสบการณการทํางานของเพ่ือนๆ ในกลุมวิชาชีพ ได

แลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลตางๆ ในกลุม การจัดการเรียนการสอน

ของเพ่ือนๆ ในกลุม ท่ีเราสามารถนํามาปรับใชกับนักเรียนของ

ตัวเองได 

21.ไดรับแนวทางการจัดประสบการณการสอนแบบหลากหลาย 

เพ่ือนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

22.ไดรับความรู และมีประสบการณใหมๆ ท่ีมีคุณคาตอการ

ทํางานในวิชาชีพ ดังนี้ ทําใหสามารถเขาใจไดวา คนท่ีเปนครู

จะตองรูสภาพความเปนอยูในชุมชนและครอบครัวของผูเรียน

ดวย ไมใชแคสอนอยางเดียวในหองเรียน แตจะตองทราบและ

เรียนรูบริบทของสังคม ภู มิหลังปญหาของตัวผู เรียนดวย 
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เพ่ือท่ีจะสามารถแกไขปญหาไดตรงตามจุดประสงค 

23.ทําใหตระหนักถึงความสําคัญในวิชาชีพครู 

การจัดรูปแบบกิจกรรม เพ่ือพัฒนาใหเด็กเกิดความรู ทักษะ 

ความสนใจอาชีพครูจะตองเปนคนท่ีมีความรับผิดชอบสูง มีการ

พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา สามารถท่ีจะปรับตัวเขากับสังคม 

ผูบริหาร เพ่ือนรวมงาน หรือผูปกครอง และตองเปนแบบอยางท่ี

ดีแกเด็กนักเรียน ครูนอกจากเปนคนเกงแลว ก็ตองสอนเกงดวย 

สามารถใชเทคโนโลยี เขามามีบทบาทในการสอน และใน

ชีวิตประจําวัน ครูนอกจากมีหนาท่ีสอน ยังตองทํางานอ่ืนๆ              

อีกมากมายตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร 

24.ไดรูจักการท่ีจะสรางโมเดลท่ีเปนของตัวเองท่ีจะนําไปใชสอน

กับนักเรียน โดยท่ีเราสามารถศึกษาจากโมเดลของนักวิชาการ 

แลวเรามาสรางเปนของตัวเอง ใหเหมาะกับบริบทของนักเรียน 

ของโรงเรียน และของชุมชน 

25.ความรูดานการพัฒนาตนเองในดานการสอน เพ่ือนําไปตอ

ยอด เกิดจิตสํานักในการพัฒนาทองถ่ินหรือชุมชนท่ีสอน ได

เรียนรูเก่ียวกับการทําบทความวิชาการ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนและ

ชุมชน ไดเขาใจตนเอง เขาใจผูเรียน เพ่ือจะไดนําไปสูกระบวน 

การจัดการเรียนรูท่ีดีท่ีเนน สรางใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง               

ของชุมชน และสังคมตอไป 

26.ไดรับทฤษฎีตางๆ เชนการถายโอนภาษา ซ่ึงไดเห็นความ

แตกตางของภาษา สามารถนํามาใชในการเรียนการสอนชวย

พัฒนาทักษะการพูดภาษาไทย ภาษากลาง รับความรูดานการใช  

Stemศึกษา เรื่องเมืองจําลองในฝน ใชเทคโนโลยีในการอานแผน

ท่ี รับความรูในการใชโปรแกรม Kahut และเทคนิค Jigsaw ใน

การสอนทุกอยาง ครูตองเปนตัวอยางใหนักเรียนเสมอ จัดการ

เรียนรูแบบ Active Learning 

27.ทฤษฎีการถายโอนภาษา ทําใหไดเห็นความแตกตางของ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

ภาษาStem ศึกษา นําไปปรับใชกับการจัดการเรียนรูในระดับ

อนุบาล ในการสอนครูจะตองเปนตัวอยางท่ีดีใหกับนักเรียนเสมอ 

จัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

28.ไดรับประสบการณใหมๆ ในดานวิธีการสอน รูปแบบการสอน

ท่ีหลากหลาย ซ่ึงมีคุณคามากท่ีจะทําใหครูมีการนําไปใชและ

พัฒนาในดานนี้กับนักเรียน 

29.จากการท่ีไดทํางานในโรงเรียน ทําใหเห็นบริบทสังคมของ

โรงเรียน ความแตกตางทางดานภาษา วัฒนธรรม ของเด็กๆ ตาง

ศาสนา แตทางโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมท้ังสองศาสนาและฟงการ

บรรยายจากผูนําศาสนาท้ังพุทธและอิสลาม เพ่ือใหมีความเขาใจ

ท่ีตรงกัน และสามารถอยูรวมกันได จากการทํางานรวมกันจึงมี

ความคิดวาจะอยูรวมกันไดตองเขาใจเขา เขาใจเรา และปรับสอน

ใหเหมาะสม 

30.ไดแนวคิด วิธีการ การจัดการเรียนรูใหมๆ จากการนําเสนอ

บทความวิชาการจากเพ่ือนครู ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู และสะทอน

ความคิดรวมกัน ซ่ึงเปนแรงกระตุน แรงขับเคลื่อนและแรงกาย 

แรงใจ ในการทํางานมากข้ึน อยางท่ี อ.เมย พูดไววา “ชีวิตการ

ทํางาน คือชีวิตของการเรียนรู ท่ีจะตองศึกษาตลอดกาล” และ

ขาพเจาคิดวา “นักเรียน” เปนสิ่งสะทอนท่ีดีท่ีสุดของความเปน 

“คร”ู 

31.การนําเทคนิคตางๆ มา Adapt ใชใหเขากับบริบทของ

โรงเรียนเหมาะสมกับบริบทของชุมชนของนักเรียน การเรียนสิ่งท่ี

อยูใกลตัวและไกลตัว การเปนแบบอยางท่ีดี ท่ีการเริ่มตนท่ีตัวเอง 

ซ่ึงมักจะไปสูการพัฒนาดานตางๆ ไดดีข้ึน 

32.ไดนํานวัตกรรมตางๆ ตลอดจนประสบการณของเพ่ือนๆ        

ท่ีไดรับฟงผานการสัมมนา เชน กระบวนการสอนเก่ียวกับการ

เก็บออมเงินของนักเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการ

สรางแรงกระตุนใหนักเรียนดวยการแจกเงินปนผลแกนักเรียน ซ่ึง

กระบวนการเหลานี้ทําใหนักเรียนสามารถเขาใจและเปลี่ยนแปลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

สามารถใหนักเรียนไปใชประโยชนในวันหนา เพ่ือชีวิตท่ีพอเพียง

และมีความสุข 

33.ไดรับความรูและประสบการณใหมๆ สามารถนํานวัตกรรม

ตางๆ ตลอดจนประสบการณของเพ่ือนๆ ผานการสัมมนา นําไป

ประยุกตใช กับนักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง การเขารวม

โครงการในครั้งนี้ ทําใหไดรับแนวคิดหลายดานท่ีสามารถนําไป

ตอยอดและพัฒนาตนเองตอไป 

34.ไดเทคนิคในการจัดการชั้นเรียนท่ีเปลี่ยนจากครูท่ีทําหนาท่ี

สอน (Teach) มาเปนผูอํานวยการเรียนรู (Learning Facilitor) 

หรือโคช (Coach) ไดรูแนวทางการนําเทคโนโลยีชวยในการ

เรียนรูใหแกนักเรียน ไดรูหลักจิตวิทยาสําหรับการสอนนักเรียน

ในหองท่ีมีความถนัดแตกตางกันตามแนวทางทฤษฎีพหุปญญา 

(Multiple Inteligence) 

35.จากท่ีไดเขามารับฟงในครั้งนี้ ไดตกผลึกความคิดเชิงสะทอน

ใหเราไปพัฒนาเพ่ิมข้ึน โดยใชนวัตกรรมใหมๆ ท่ีเราถอดจาก

บทเรียนมาสอนในรูปแบบของเรา อยางเหมาะสม โดยเนน

นักเรียนเปนสําคัญ มีกําลังใจการทํางานวิชาการ และปรับ

นวัตกรรมของตนเองใหดีข้ึนกวาเดิม 

36.แลกเปลี่ยนประสบการณเทคนิคการสอนใหมๆ ไปปรับใชใน

การจัดการเรียนการสอน พัฒนาตนเองไมวาจะดานความรู 

เทคนิคการสอน เพ่ือใหการสอนเกิดประสิทธิภาพและนักเรียนมี

ประสิทธิผลในการเรียน ไดรับแรงบันดาลใจ แรงกระตุนในการ

พัฒนาตนเองใหมีความรักในวิชาชีพมากข้ึน 

37.การจัดการเรียนรูแบบใหมๆ ท่ีสามารถนํามาปรับใชในการ

สอน วิธีการสอนเพ่ือกระตุนความสนใจของผูเรียน วิธีแกปญหา

ของผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนสนใจเรียน การพัฒนาตนเองในการทํา

บทความวิชาการ เพ่ือนํามาพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

38.รูจักศึกษาบริบทของโรงเรียนกอนเปนอันดับแรก พยายามหา

เทคนิคตางๆ มาปรับใช กระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู เชนการ

ใชเกมInternet สรางแรงจูงใจใหกับผูเรียน เพ่ือเกิดทัศนคติวิธี 

39.สิ่งท่ีไดท่ีมีคุณคา เพ่ิมความรูในการอยากพัฒนาตนเองและ

พัฒนาตัวนักเรียน เทคนิคใหมๆ จากเพ่ือรวมวิชาชีพเทคนิคท่ี

นาสนใจ เห็นคุณคาของการจัดการเรียนการสอนเขียนโยงกับ 

ทองถ่ินหรือชุมชน การตอยอดสิ่งท่ีทําใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

40.ไดรับความรูประสบการณใหมๆ ท่ีมีคุณคาตอการทํางานใน

วิชาชีพดังนี้ การจัดการเรียนรู 

41.การสรางนวัตกรรม  การสราง model แหงการเรียนรู  การ

เรียนรูแบบ long educational for live การสรางเครือขาย

ชุมชนครูแหงการเรียนรูในโครงการ 

42.กอนจะเขารวมการอบรมตัวครูมัวเนนแตพัฒนาเทคนิคการ

สอน แตมองขามบริบทชุมชนสังคมอยางในโรงเรียนไป และ

หลังจากเขารวมอบรม ไดมีการบูรณาการเรื่องบริบทชุมชนสังคม

เขาไป กลับพบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ผูเรียน

ไดเรียนรูและเขาใจเปาหมายของการเรียน มีความมุงม่ันตั้งใจ

มากข้ึน เพราะเขารูวาเรียนแลวเขาสามารถพัฒนาชุมชนและมี

ประโยชนตอการศึกษาเพ่ืออนาคตในการประกอบอาชีพ ทําให

ครูรูสึกวาการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับบริบท

ชุมชนแลสั งคม สงผลใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุ

วัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

43.ไดเรียนรูเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย จากเพ่ือครูคนอ่ืนๆ ให

เรานํา เอาเทคนิคหรือสวนท่ีดีของครูคนอ่ืนไปปรับใช กับ

สถานการณและการเรียนการสอนในโรงเรียนของเรา และพัฒนา

เยาวชนในชุมชนใหตระหนักถึงความสําคัญของชุมชน 

44.ไดนําชุมชนเขามาเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูของนักเรียน  

สรางคุณคาใหกับครูและนักเรียนใหมองเห็นชุมชนของตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

อยางเปนรูปธรรม  มีกิจกรรมท่ีหลากหลายในการสอนท่ีนํา

ชุมชนมาเปนตัวกลางในการเรียนรู  มองเห็นความแตกตาง

ระหวางคนและชุมชนในแตละทองถ่ิน โดยสามารถนํามา

ปรับปรุงพัฒนา  การมองเห็นความหลากหลายของชุมชนท่ีนํามา

สูการสอนและการเรียนรูของนักเรียน 

45.ไดทราบ แลกเปลี่ยน บริบทตางๆ ของโรงเรียนของคุณครู

ทานอ่ืน ปญหาในชุมชนมุสลิมท่ีสงผลตอโรงเรียนและการจัดการ

เรียนการสอนของครู แนวทางแนวคิดท่ีจะนําไปใชจัดการเรียน

การสอนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

46.การใชเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นใหม  ทัศนคติตอการทํางาน   

การสอดแทรกคุณธรรม  เนื้อหา ภาษา และเทคโนโลยีในการ

สอน 

47.ไดรับความรูในเรื่องของการใชนวัตกรรมท่ีสอน วากอนท่ีจะ

เลือกใชนวัตกรรมใดจะตองศึกษาเนื้อหาสาระท่ีจะสอนและ

บริบทของชุมชนใหดีและละเอียดรอบคอบเพ่ือท่ีจะไดใช

นวัตกรรมไดถูกตองเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดใน

การจัดการเรียนรู 

48.ไดความรูเก่ียวกับการสรางนวัตกรรมสรางสรรคท่ีสามารถ

นําไปใชจัดการเรียนรูไดจริงในหองเรียน และการใชภาษาอังกฤษ

จัดการเรียนการสอน รวมท้ังไดประสบการณใหมในการเขียน

บทความวิชาการ ซ่ึงไมเคยไดทํา ซ่ึงเปนประสบการณท่ีดี ทําให

เกิดการพัฒนาตนเอง แตจะมีคุณคามากกวานี้  หากไดรับ

คําแนะนําอยางใกลชิดสมํ่าเสมอ และมีระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

เพียงพอสําหรับการเขียนบทความใหมีคุณภาพ 

49.การเขาใจลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรม  การบูรณาการ

ภาษาอังกฤษ  สรางการมีสวนรวมของทองถ่ิน การใช ICT                

การแกปญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

50.การเลานิทานเพ่ือเพ่ิมคลังคําศัพท  การใชแอพพลิเคชั่น 

Kahoot ในการจัดการเรียนรูแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา การ

สนทนาภาษาอังกฤษในชุมชน เชน ตลาด  การใช google earth 

ในการศึกษาลักษณะชุมชุม  ท้ังในและตางประเทศ 

51.ไดรับวิธีการสอนท่ีเปนรูปธรรม  และนําไปบูรณาการไดจริง 

เปนมุมมองความคิดใหกวางไกล  ไดพัฒนาทักษะทางวิชาการ 

และกระตุนใหตนเองหม่ันใฝรูเสมอ  ไดฟงประสบการณการ

สอน/การออกแบบบทเรียนท่ีดึงเอาพหุวัฒนธรรมเขากับบทเรียน

เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

52.แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

นําไปประยุกตใชกับชั้นเรียน ทําใหบรรยากาศในชั้นเรียนผูเรียนมี

ความสุข สนุกในการเรียนรูมากข้ึน นวัตกรรมหลากหลาย              

ชวยเพ่ิมมุมมอง และแนวคิดท่ีจะพัฒนานวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนา

ผูเรียน เทคโนโลยีชวยใหผูสอนจัดโครงการกิจรรมการเรียนรูได

นาสนใจมากข้ึน ผูเรียนใหความสนใจ พัฒนาทักษะของครูผูสอน 

เนื้อหาการเรียนรูไมเพียงแตอยูในหนังสือแตสามารถใชบทบาท  

เนื้อหาความรูใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูได 

53.การเขารวมโครงการครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ชวยใหรูจักเพ่ือน

ครูท่ีทํางานในบริบทโรงเรียนท่ีแตกตาง แตทุกคนมีเปาหมาย

เดียวกัน ชวยสรางเครือขายเพ่ือนรู รวมแลกเปลี่ยนความรู 

ความคิดท่ีแตกตาง ทําใหไดเรียนรูสิ่งใหมๆ  การเขารวมโครงการ

นี้ทําใหไดรับความคิด/ชวยคิดท่ีมีประโยชนตอตัวเองเปนอยางยิ่ง

คือ ครูเปนบุคคลท่ีตองมีการเรียนรูและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา 

เพ่ือท่ีจะไดออกแบบและสรางผูเรียน/เยาวชน ตามท่ีอยากใหเปน 

54.มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางาน 

55.นวัตกรรมใหมๆ ท่ีจะนําไปปรับใชกับวิชาเรียนของตนเอง 

ไดแก Active Learning การใช ICT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

56.ทําใหตระหนักไดวา การท่ีจะเปนครูในยุค 4.0 ตองมองรอบ

ดาน มองใหกวางมากข้ึน เม่ือไดลงมือปฏิบั ติ ทําบทความ

วิชาการ ทําใหนึกถึงจุดนี้ ครูตองรูจักสังเกตสิ่งรอบตัว แลวนํามา

ปรับใชในชั้นเรียน เพ่ือสรางสื่อนวัตกรรมใหมๆ ท่ีเปนประโยชน

ตอการจัดการเรียนการสอน ผลการเรียนของนักเรียน สิ่งท่ี

นักเรียนสะทอนออกมาเปนผลทําใหครูไดพัฒนาตอ 

57.ไดรับความรูและประสบการณใหมๆ มากมาย ไดมุมมองการ

จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ไดตัวอยางการทํานวัตกรรมรวมท่ีดี

หลายๆ ตัวอยาง สามารถนําไปประยุกตใชใหตรงกับบริบทของ

ผูเรียนในชั้นเรียน ของตนเองไดมากข้ึน นําไปสูการพัฒนาตนเอง

และผูเรียนไดอยางชัดเจน อีกท้ังไดนําความรูท่ีไดไปใชในการ

พัฒนาและคิดคนวิธีการจัดการเรียนรูใหมๆ ท่ีจะนําไปพัฒนา

ผูเรียนและพัฒนาวิชาชีพใหเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

58.ความรู และประสบการณใหมๆ ท่ีมีคุณคาตอการทํางานใน

วิชาชีพคือเทคนิค และกระวนการในการพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

59.ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิดและวิธีการจัดการหองเรียนท่ี

หลากหลาย นอกเหนือจากสิ่งท่ีตนเองปฏิบัติเปนประจําทุกๆ วัน  

ไดแนวคิดท่ีจะนําเอาความเปนชุมชนมาบูรณาการในการจัดการ

เรียนการสอนในโรงเรียน 

60.ไดรับความรู ประสบการณใหมๆ อยางมาก โดยเฉพาะ

หลักการจัดการเรียนรูใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

61.การท่ีจะพัฒนาเด็กได ตองคอยเปนคอยไปอยารีบรอน 

โนมนาวใจของเด็กนักเรียนใหชอบในรายวิชาท่ีสอน 

62.การเรียนบทความวิชาการ คือตองหาเนื้อหาท่ีใกลตัว ไมกวาง 

ชัดเจน ตรงประเด็น สิ่งเล็กๆ ท่ีเปนปญหาของนักเรียน สามารถ

นํามาเขียนเปนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยพหุวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

ไมใชศาสนา แตหมายถึง เพศ ฐานะ ความเปนอยูในครอบครวั 

63.ทุกครั้งท่ีมีการพบปะ หรือทํากิจกรรมกับเครือขายครูใน

โครงการพัฒนาทองถ่ิน สิ่งแรกท่ีไดคือแรงจูงใจในการทํางาน 

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกครั้ง ทําใหเกิดการกระตุนใน

การพัฒนาตนเองในหนาท่ีครู  ไดเรียนรูแนวทางในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน ไดเรียนรู

บริบทของโรงเรียนอ่ืน เรียนรูปญหา และรวมกันแบงปนและแนว

ทางการแกปญหา 

64.ไดรับความรูในเรื่องการจัดการเรียนรูท่ีหลากลายในสังคม

และบริบทของโรงเรียนท่ีแตกตางกัน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

เพ่ือนครูในจังหวัดอ่ืนๆ และกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 

65.ไดทราบถึงกระบวนการวิธีการในการดึงชุมชน เขามามีสวน

รวมในกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนและนําเสนอ

แนวคิดใหมๆ ท่ีตอบโจทยความตองการของทองถ่ินและชุมชนได 

66.ไดรับความรูใหมๆ คือการบูรณาการเรียนการสอนโดยใช

ภาษาอังกฤษเขามาสอดแทรก และบริบทชุมชนก็มีสวนสําคัญใน

การพัฒนาการเรียนการสอน ทําใหเกิดการพัฒนาทักษะวิชาชีพท่ี

ดี เกิดเจตคติท่ีดีตอผูเรียน  เกิดความเห็นอกเห็นใจมากข้ึน 

67.ไดรับความรู ความเขาใจในการแลกเปลี่ยนความรู ในการ

จัดการเรียนการสอน โดยไดนวัตกรรม ชุมชน ใชภาษาอังกฤษ 

มาพัฒนาผูเรียน และรูสึกมีพลังในการทํางานในวิชาชีพ และ 

เพ่ือพัฒนาผูเรียน 

68.ความรูประสบการณใหมท่ีไดรับ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

ดานการจัดการเรียนการสอนและสามารถนําความรูท่ีไดนํามา

ปรับใชในการทํางาน และปรับตัวระหวางครูกับนักเรียน ครูกับ 

ชุมชน ทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

69.ไดเรียนรูเก่ียวกับการนําความรูรายวิชาตางๆ มาประยุกตใช

กับชุมชน การนําเทคโนโลยีมาใหในการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

เชน kahoot มาใชในการสอบวัดผล ชวยลดภาระการตรวจสอบ

ของครู จะโปรแกรมจะประมวลผลไดทันที  มีความกลาท่ีจะ

เปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนแบบใหม 

70.ไดนําความรู ประสบการณใหมๆ จากการเขารวมโครงการฯ 

ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน นําไปใชในการทํางานในวิชาชีพ

หลากหลายอยาง ท้ังทางดานการสอน การดําเนินชีวิตในสถานท่ี

ทํางาน การอยูรวมกัน การวางตัว การสรางความสัมพันธ 

ระหวางครูกับชุมชน เปนตน 

71 . ได รั บความรู สึ กว าการ เปนครู จะตอง มีความ active 

ตลอดเวลา เพราะโลกปจจุบันมีความรูใหมๆ และเทคโนโลยีมี

การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยูตลอดเวลา ครูจึงตองทําหนา ท่ี

ประยุกตสิ่งเหลานี้ใหเหมาะสม ใหเขากับนักเรียนในยุคปจจุบันท่ี

เขาถึงขอมูลตางๆ ไดอยางงายดาย ไดทราบคุณคาของการเปน

ครูผูสอนท่ีจะตองดูแลนักเรียนใหเปนผูใหญท่ีดีในอนาคตได 

72.ทําใหไดรับความรูใหมๆ มุมมองใหมในการไดพัฒนาวิชาชีพ 

ครูใชวิธีการใหมๆ ในการสอน เด็กเกิดการพัฒนา ครูก็ไดพัฒนา

เองใหดีข้ึน ท้ังในดานการสอน ความเปนครู ตอบรับการศึกษาใน

ยุค 4.0 และทักษะสําคัญในศตวรรษท่ี 21 

73.ไดรับความรูในดานของการเปดมุมมองใหมๆ ในการจัดการ

เรียนการสอน ท้ังดานเทคนิคการสอนท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึง

สามารถนํากลับไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนได

ตอไป ไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองหลังจากรับ

การนิเทศจากอาจารยในการจัดกาเรียนการสอน เพ่ือการ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน 

74.นําการเปนอยูนักเรียนพบเจอในทุกคน เปนกิจกรรมนักเรียน

พบเจอมาประยุกตกับการเรียนการสอน การจัดการเรียนรูตางไป

จากเดิมทําใหครูเองตองปรับตัวใหมาก และกาวทันเทคโนโลยี 

หรืออาศัยประสบการณมาเปนสวนในการสอนหรือชวยเชื่อมโยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

บทเรียนเขากับชีวิตประจําวันได 

75.ทักษะความรู เจตคติท่ีดี ท่ีมีความหลากหลาย และทันสมัยใน

การจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักเรียน เรียนรูไดตามศักยภาพ

ของตนเอง  กระตุนความเปนครูในตัวเองท่ีจะทําใหนักเรียน

พัฒนาไดอยาเต็มท่ี เปนแนวทางท่ีสามารถนําไปใชไดดีจริง 

76.ไดรับความรู ความคิดเห็น นวัตกรรมใหมๆ ท่ีเพ่ือนครูไดมา

แลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน และไดรับประสบการณในการทํางานท่ี

มุงพัฒนานักเรียนและทองถ่ิน ทําใหรูสึกภาคภูมิใจในชีวิตของ

การเปนครู  ท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ และไมคิด

ท่ีจะหยุดพัฒนา 

77.ทําใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณท้ังทางตรงและทางออม

อยางหลากหลาย เกิดเครือขาย/ชุมชน ทางการเรียนรู คอย

แลกเปลี่ยน แบงปนประสบการณซ่ึงท้ังหมดท้ังมวล ลวนมีผลตอ

การพัฒนาทางดานวิชาชีพดวยกันท้ังสิ้น 

78.การท่ีไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือครูตางโรงเรียนทําใหได

แนวคิดในรูปแบบหรือมุมมองใหมๆ เพ่ือข้ึนจากการแลกเปลี่ยน

และนําเอาสิ่งใหมๆ เหลานั้นไปประยุกตใชกับหองเรียนของ

ตนเองตามความเหมาะสมตอไป 

79.มีทัศนคติในการทํางานตองมีการพัฒนาอยูตลอด มีความรู

ใหมๆ เพ่ือกลับไปพัฒนาใหนักเรียนในชั้นเรียน โรงเรียน หรือ

ชุมชน 

80.ไดปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตนเอง  ไดเปดโลกทัศนของ

ตัวเองรูจักเพ่ือนตางเขตฯ ตางสังกัดและตางสถาบัน เขาใจใน

บทบาทหนาท่ีของตนเองมากข้ึน ไดแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการชั้น

เรียนท่ีหลากหลาย 

81.ไดรับแรงบันดาลใจในการกลับไปพัฒนาผลงานดานเรียนการ

สอน เพ่ือใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ  

ไดเรียนรูเทคนิคและวิธีการสอนใหมๆ ท่ีสามารถนําไปปรับใชกับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

ผูเรียนได  ไดเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีสามาถนําไปปรับใชในการ 

เรียนการสอน ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนสนใจเรียนมากยิ่งข้ึน  การนํา

เรื่องราวใกลๆ ตัว ภายในทองถ่ินหรือชุมชน มาบูรณาการกับการ

เรียนการสอน จะสามารถทําใหผูเรียนตระหนักเห็นความสําคัญ 

เกิดความรักและหวงแหน และภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง

มากยิ่งข้ึน 

82.ไดมาแลกเปลี่ยนความรูกับเพ่ือนๆ และขอเสนอแนะจากทาน

อาจารย ซ่ึงทําใหสามารถไปตอยอดในวิชาชีพตอไป 

83.ไดมาแลกเปลี่ยนความรูกับเพ่ือนครู แลกเปลี่ยนนวัตกรรม

ใหมๆ 

84.การปรับตัวและทัศนคติในการสอน วิธีการสอนใหมๆ นํามา

ประยุกตใชในการเรียนการสอนของตัวเอง 

85.มุมมอง ความคิด ในการทํางาน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทาง

ท่ีดีมากยิ่งข้ึน การแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณ มุมมอง

ความคิดในครั้งนี้ ทําใหมีความเขาใจในการทํางานมากยิ่งข้ึน 

ไดรับความรู และประสบการณใหมๆ ท่ีตางคนตางพบเจอ และ

นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ซ่ึงถือวาเปนประสบการณท่ีด ี

86.ไดรับความรู แนวคิดกระบวนใหมๆ จากการเขารวมประชุม

ครั้งนี้ ท่ีสามารถนําไปประยุกตกับการจัดการเรียนการสอน 

สามารถเอาแหลงเรียนรูในชุมชนมาจัดการเรียนการสอนให

นักเรียนไดเรียนรู ทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และรักบาน

เกิดของตนเอง สําหรับการนํานวัตกรรมไปใชในการจัดการเรียน

การสอน ไดแนวคิดใหม รูจักกระบวนการเรียนรูใหมท่ีทําไดผล

กับผูเรียนมาใชกับเด็กนักเรียน 

87.จากการเขารวมโครงการครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ไดรับความรู

และประสบการณในการจัดการเรียนการสอน แนวคิด  วิธีการ

สอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูดวยกัน ทําใหมองเห็นถึง

ปญหาในการจัดการเรียนการสอน และหาวิธีการแกปญหา           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

การจัดการเรียนการสอนใหมีคุณคุณภาพได 

88.ไดรับความรูการทฤษฎี SQR มาปรับใชในหองเรียนมีการ

ประเมินงานนักเรียนจากการนําเสนอในชั้นเรียน  ไดรับความรู

เ ก่ียวกับพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต            

การพูดภาษามลายู ทําใหพูดไทยไมไดมาปรับใชเทคนิคนี้กับ

โรงเรียนของตนเองใหไดผลท่ีดีท่ีสุดสําหรับผูเรียนและทํางานได 

ครอบคลุมเขาใจชุมชนมากยิ่งข้ึน  การแขงขันตอบคําถามโดยใช

แอพพลเิคชั่น “kahoot” กระตุนการเรียนแบบทดสอบไดงายข้ึน 

และตอบโจทยการสอนในศตวรรษท่ี 21 นั่นเอง  การนํา

เครื่องมือ ICT มาใชประโยชนในหองเรียน  นําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการออกมาปรับใชพฤติกรรมการออมของ

นักเรียนในโรงเรียน 

89.ไดเปดกระบวนทัศฯในการจัดการเรียนรู การนําบริบทใน

ชุมชนนํามาสูหองเรียน สงผลดีตอนักเรียนและชุมชนอยางเห็นได

ชัด นักเรียนไดตระหนักถึงคุณคาของธรรมชาติ ท่ีสําคัญสงผลให

ขาพเจากลาท่ีจะเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับนักเรียนและบริบท

ในทองถ่ินโดยไมยึดตําราเรียนเปนหลัก 

90.การไดรับความรูและประสบการณใหมๆ ทําใหเราสามารถ

พัฒนาการเรียนการสอน ทุมเท แรงกาย แรงใจใหกับนักเรียน ให

นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดี สามารถนําไปใชในชีวิตได ครูสามารถ

เอาสิ่งท่ีเปนนามธรรม มาเปนขอปฏิบัติจริง และทําใหนักเรียนมี

การเปลี่ยนแปลงจริง ครูเปดรบัวิธีการสอนแบบใหมๆ เรียนรูและ

เขาใจผูเรียนดวยใจ 

91.ไดรับความรู ประสบการณจากวิชาชีพครู ทําใหรูปญหานําไป

แกปญหาท่ีพบเจอในชั้นเรียน ท่ีพบเจอกับเด็กทําใหเกิดการ

พัฒนานักเรียนและครู ครูเกิดการพัฒนาในทางท่ีด ี

92.ไดเรียนรูแนวคิดและกระบวนการจัดการเรียนการสอน             

ไดเรียนรูกระบวนการศึกษาหาความรูใหมของครูโดยการเขียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

บทความวิจัย และบทความวิชาการ 

93.ไดปรับบุคลิกภาพในการเปนครู  ไดเปลี่ยนมุมมองความคิด 

จากท่ีคิดวาครูมีหนาท่ีสอนในหองเรียนเทานั้น เปนมองเห็นวาครู

มีบทบาทสําคัญท่ีจะพัฒนาทองถ่ินหรือชุมชนได  จากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือนครู จึงไดเห็นวา ครูหลายทานมีความ

ต้ังใจและพยายามท่ีจะพัฒนานักเรียน เปนการเพ่ิมพลังใหตัวเอง

ท่ีจะพยายามทําหนาท่ีครูใหดียิ่งข้ึน 

94.การทํางานใหมๆ ท่ีไมเคยไดลองทํา ทําใหเราไดพัฒนา

ความสามารถดานตางๆ  ประสบการณท่ีไดทําใหดิฉันไดทราบถึง

จุดยืนและเห็นแนวทางการพัฒนาตนเองและเรียนรูจากการทําสิ่ง

ใหมๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง การสอนและการพัฒนาชั้นเรียนใหมี

คุณภาพมากข้ึน  สงเสริมใหครูไดแสดงออกและมีเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูกัน ทําใหครูเห็นคุณคาของการพัฒนาเรียนรูสิ่งใหมๆ             

เพ่ือปรับแนวคิดและการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

จากการไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจากครูตางจังหวัดกัน 

95.ไดรับความรู ประสบการณใหม ๆ ท่ีมีคุณคาตอการทํางานใน

วิชาชีพเยอะมาก เพราะไดเห็นถึงความสําคัญ ความคาดหวังจาก

ชุมชนท่ีมีตอครูพัฒนาทองถ่ิน ทําใหเราไดทราบถึงแนวทางใน 

การพัฒนาตนเองวาไปในแนวทางไหน เพ่ือใหเกิดผลใหมากท่ีสุด 

เม่ือผลนั้นไดปรากฏ เราก็จะรูสึกมีคุณคาในตัวเอง 

96.ไดรับแนวคิดในการสรางนวัตกรรมใหมๆ และมีแนวทางใน

การปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของตนเอง 

97.ไดรับองคความรูเก่ียวกับเทคนิค  วิธีการสอน และแอพลิ

เคชั่นใหมๆ ท่ีนาสนใจและท่ีจะนําไปตอยอดกับการสอนของ

ตนเองได 

98.สามารถนําความรูและประสบการณใหมๆ นําไปใชในการ

ประกอบวิชาชีพครู นําไปพัฒนาการสอนของตัวเองไปในทางท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

และสงผลดีตอผูเรียนและชุมชนท่ีเราทํางาน 

99.จิตวิญญาณกับความเปนครู ทําใหมีพลังท่ีจะสอนถายทอด

ความรูใหนักเรียนไดอยางไมเหน็ดเหนื่อย ไมเคยคิดวาตัวเองจะ

สอนเด็ก ป .1 ได แตประสบการณท่ีผานมาทําใหไดเห็นวา             

เด็กคือผาขาวจริงๆ ใสบริสุทธิ์ อยูท่ีเราอยากใหเคาเปนอยางไร ก็

ตองสอนและถายทอดท้ังความรูและคุณธรรมไปพรอมๆ กัน 

100.การยกระดับผลงานวิชาการ การบูรณาการวิชาภาอังกฤษ

กับรายวิชาอ่ืนๆ การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับบริบท

ของทองถ่ิน 

101.ขาพเจาไดเห็นมุมมองท่ีหลากหลายในการประยุกตใช

กิจกรรมและเทคนิคตางๆ ในการจัดการเรียนรูกับชั้นเรียนของ

ตนเองของครูหลายๆ ทาน มุมมองท่ีหลากหลายเปนแรงผลักดัน

ท่ีดีทําใหขาพเจาตองการพัฒนาตนเองและชั้นเรียนของตนเองให 

มีสิ่งดีๆ เกิดข้ึน เพ่ือความกาวหนาของผูเรียน และรูสึกเห็นภาพ

ถึงความเชื่อมโยงกับชุมชนมากข้ึน ขาพเจารูสึกประทับใจในการ

ทํางานของเพ่ือนครูหลายทานท่ีมีแรงขับเคลื่อนในการทําหนาท่ี

เปนครูพัฒนาทองถ่ินไดอยางเต็มท่ี ขาพเจาจะศึกษาและนําแง

คิดท่ีไดจาการฟงมุมมอง ตางๆ ไปปรับใชในบริบทของชั้นเรียน

ขาพเจา เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูอยางกวางขวางไมเพียงแตใน

ตําราแลหลักสูตร 

102.คนเปนครูเราไมสามารถท่ีจะหยุดพัฒนาตนเอง การทํางาน

ในวิชาชีพทําใหเราคนพบปญหาในทุกๆ คน ฉะนั้นคนท่ีเปนครู

ตองรูจักคัดเลือกหรือแสวงหาวิธีการแกปญหาของผูเรียนอยู

ตลอดเวลาเชนกัน 

103.ความรูหรือประสบการณใหมๆท่ีมีคุณคาตอการทํางานใน

วิชาชีพ ก็คงจะเปนเรื่อง การนําภาษาอังกฤษ เขามาประกอบกับ

การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ท่ีจะตองนําภาษาอังกฤษ

เขามาบูรณาการเพ่ือใหสอดรับกับยุคสมัยปจจุบันท่ีได ให

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

ความสําคัญในภาษาอังกฤษ อีกท้ังเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีจะตองนําเขามาใชเปนสื่อการเรียนการสอนดวย เพ่ือใหเขากับ

ยุคไทยแลนด 4.0  ท้ังนี้สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือการเรียนการสอนท่ี

ตองคํานึงถึงพหุวัฒนธรรมของทองถ่ิน ท่ีจะตองนํามาบูรณาการ

กับการเรียนการสอนใหไดมากท่ีสุด เพ่ือใหสอดรับกับโครงการ

ครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

104.ไดรับความรูเก่ียวกับเทคนิคการสอนใหมท่ีสามารถนําไป

ปรับปรุงใชในการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

รวมถึงยิ่งกอใหเกิดกัลยาณมิตร ดานผูรวมอุดมการณวิชาชีพใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการใหมีความแตกตางหลากหลาย 

เกิดมิตรภาพในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเกิดข้ึนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

105.ไดเรียนรูการอยูรวมกันท้ังในโรงเรียนและชุมชน คือ เราเปน

ครูท่ีสอนในโรงเรียนก็จริง แตตองมีปฏิสัมพันธกับชุมชนเพ่ือให

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เวลามีงานอะไร ก็จะสามารถทํางาน

รวมกันได และทําใหงานออกมามีคุณภาพ 

106.ไดรับแนวคิดท่ีแปลกใหมจากการนําเสนอ สามารถนํา

แนวคิดท่ีหลากหลายไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนใหดี

ยิ่งข้ึน มีแรงบันดาลใจในการรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและ

จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

107.ความกลาท่ีจะเปลี่ยนแปลงเปนครูในยุค 4.0 มีเทคนิคการ

สอนใหมๆ และความเปนครู 

108.ไดเทคนิคใหม ในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนและนํา

ความรู ไปพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพและพัฒนานักเรียน 

สามารถนําความรูไปบอกเลาเพ่ือนครูได 

109.ทําใหไดเห็นมุมมองในวงการศึกษามากข้ึน และไดนํา

ประสบการณท่ีพบเจอมาปรับปรุงตัวเองและพัฒนาตัวเองใหดีข้ึน 

ไดเห็นการสอนในรูปแบบตางๆ ไดนําความรูท่ีไดไปปรับใชกับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอคําตอบ(รวม) การสังเคราะหคําตอบ 

นักเรียนไดอยางหลากหลายมากข้ึน 

110.ไดรับความรู ประสบการณ การใชเทคนิคการสอนใหมๆ ใน

การพัฒนาทองถ่ินไดปรับมุมมองของการจัดการเรียนการสอนท่ี

อยูในบริบทของแตละทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการ

เรียนรู โดยเริ่มจากสิ่งท่ีมีอยูในชุมชนกอน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของแตละรายวิชา ใหตรงกับตัวชี้วัดและวัตถุประสงค

ท่ีไดวางไว ไดเห็นนวัตกรรมใหมท่ีผานการคัดเลือก และได

นําเสนอขยายความใหเขาใจมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหคุณครูไดนําไปปรับ

ใชและประยุกตใชกับบริบทโรงเรียนของตนเองตอไป 

111.เทคนิคการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ ไปปรับใชกับ

นักเรียน สื่อการสอนท่ีชวยพัฒนาเสริมสรางทักษะของผูเรียน 

ทัศนคติท่ีดีตอการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน ระยะที่ 1  
โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period) 

รุนป พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560    

วันที่ 24 - 26  กรกฎาคม  2561 ณ โรงแรมหรรษา เจบี  อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

พิธีเปดโครงการฯ 

 

 

 



 

กิจกรรมฐานท่ี 1 ครูผูนําการเปล่ียนแปลงในกระบวนทัศนใหม 

 

 

 



 

 

 

 



 

กิจกรรมฐานท่ี 2 ครูกับการสรางความสัมพันธในชุมชน 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

กิจกรรมฐานท่ี 3 อัตลักษณครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

กิจกรรมฐานท่ี 4 

การบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีผานกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียนหรือชุมชน 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน ระยะที่ 2  
การนิเทศหนุนเสริมการเรียนรูพ้ืนที่ 

จังหวัดพัทลุง สงขลา สตลู ยะลา ปตตานี นราธิวาส  (6 จังหวดั) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

กิจกรรมการนิเทศ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพกจิกรรมการดําเนินงาน ระยะที่ 3  

การประชุมวิชาการนําเสนอบทความวิชาการ “นวตักรรมสรางสรรค”ของครเูพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
ระยะการเขาสูวิชาชีพ (Induction Period) รุนป พ.ศ.2559 

วันท่ี 8 กันยายน 2561  
ณ หอง 17401 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
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พิธีเปดโครงการฯ 

 



 

 

 

 



 

กิจกรรมการนําเสนอผลงานวิชาการ 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

อาจารยผูวิพากษผลงานวิชาการ อภิปรายสรุปผลการนําเสนอผลงานวิชาการ 

 

ประธานเครือขายฯ มอบเกียรติบัตรสําหรับผูเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการ 
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