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มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
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มหาวิทยาลัยฟาฏอน ี

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตยะลา 
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           3.3 ระยะที่ 3 กิจกรรมโครงการประชุมวิชาการน าเสนอบทความวิชาการ  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 



 

 

  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ความน า  
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการ

เข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) ได้ก าหนดให้เครือข่ายสถาบันผลิตครูเชิงพ้ืนที่ร่วมมือกันก าหนดวิธีการในการ
พัฒนาครูใหม่ภายหลังการบรรจุแต่งตั้งจากต้นสังกัดแล้วอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 2 ปี ( Induction Programs) 
จากหลักการดังกล่าว สถาบันผลิตครูในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้การท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย 8 สถาบัน 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  
และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเครือข่ายฯ จึงได้
ร่วมมือกับสถาบันผลิตครูในพ้ืนที่ จัดท าหลักสูตรพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ ( Induction 
Period) รุ่น พ.ศ.2560 โดยหลักสูตรดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณลักษณะ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและด้านอัตลักษณ์ครูใน
เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 
ภ 2.  เพ่ือพัฒนาระบบขับเคลื่อนคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของสถาบันผลิตครูของ
เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 
 3.  เพ่ือสร้างชุมชนวิชาชีพครู “ครูพัฒนาท้องถิ่นเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง” 
 ส าหรับสาระของหลักสูตรพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) 
ครอบคลุมสาระเนื้อหาใน 4 หน่วย รวมทั้งประสบการณ์จากการศึกษาองค์ความรู้นอกชั้นเรียน ได้แก่  
 หน่วยที่ 1 ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา 
 หน่วยที่ 2 ครูกับการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน 
 หน่วยที่ 3 อัตลักษณ์ครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ 
 หน่วยที่ 4 ชุมชนวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ได้ก าหนดจัดกิจกรรม เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กิจกรรม
โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ ( Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560  วันที่ 24-26 
กรกฎาคม 2561  ณ โรงแรมหรรษาเจบี  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระยะที่ 2  ได้จัดกิจกรรมประชุมรับฟังการชี้แจง
การนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู้ การจัดท าบทความวิจัย และติดตามความก้าวหน้าในการท าบทความวิจัย และ 
กิจกรรมนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู้พื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส (6 จังหวัด) 1 มีนาคม 
– 31 กรกฎาคม  2561 ณ โรงเรียน/สถานศึกษา ครูผู้รับทุน รุ่นปี พ.ศ.2560 และระยะที่ 3 กิจกรรมโครงการ
ประชุมวิชาการน าเสนอบทความวิจัยของครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ ( Induction Period) รุ่นปี 
พ.ศ.2560 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   

การด าเนินการจัดกิจกรรมครอบคลุมตามสาระของหลักสูตร และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ครู
เกิดการเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึน  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ตอนที่ 1 

หลักสูตร 
 



       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลติครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ(Induction Period)  

รุ่น ปี พ.ศ. 2560 
 



 

๑๔ 
 

หลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ 
(Induction Period) รุ่น ปี พ.ศ. 2560 

ของสถาบันผลิตครูเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 
……………………………….. 

1. ช่ือหลักสูตร  การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ    
(Induction Period) รุ่น ปี พ.ศ. 2560 

 
2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 คณะกรรมการเครือข่ายผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย 

1. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
2. คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
4. คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5. คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
6. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
7. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
8. คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 

 
3. หลักการ  

รัฐบาลมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น เพ่ือคัดเลือกคนดี คนเก่งในท้องถิ่นเข้า
ศึกษาวิชาชีพครูในสถาบันผลิตครูที่มีคุณภาพ เมื่อส าเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุในภูมิล าเนา โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาทั้งประเทศในระหว่างปี พ.ศ.2559 –   2570 จ านวน 47,390 คน รวมทั้งให้
ความส าคัญกับการพัฒนาครูโดยเน้นพ้ืนที่เป็นฐาน โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายร่วมกับการด าเนินงานของสถาบันผลิตครูในพ้ืนที่ต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย ภายใต้ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งมุ่งเน้นให้สถาบันผลิตครู มีบทบาททั้งใน
กระบวนการผลิตครูและพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบเครือข่าย (Consortium) ที่เชื่อมโยง
การท างานระหว่างสถาบันผลิตครู เข้าด้วยกัน มีการท างานที่เกื้อกูลและแบ่งปันบนฐานความเท่า
เทียม ร่วมคิดร่วมท า จนเกิดความเข้มแข็งในการแสวงหาทางออกหรือแนวทางในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ (Area-Based Education)  

พันธกิจส าคัญประการหนึ่งในการท างานของเครือข่ายผลิตครูเชิงพ้ืนที่ คือ ความร่วมมือใน
การก าหนดวิธีการพัฒนาครูใหม่ของโครงการฯ ภายหลังการบรรจุแต่งตั้งจากต้นสังกัดแล้วอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี (Induction Programs) ตามแนวทางที่สอดคล้องกับเส้นทางอาชีพของครู
ผู้ช่วย ที่ส่งเสริมศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ ใน 3 ด้านคือ ด้านคุณลักษณะ(Core Attributes) 
ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Community Engagement) ด้านอัตลักษณ์ครูเชิงพ้ืนที่(Area 
Identity) ตลอดจนการสร้างสรรค์ชุมชนวิชาชีพครูเพ่ือการเรียนรู้  (Professional Learning 



 

๑๕ 
 

Community, PLC ) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางสังคมของกลุ่มครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งใน
ปัจจุบันมีครูใหม่ตามโครงการดังกล่าวได้รับการบรรจุและปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่ เป็นจ านวน 2 รุ่น
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 และพ.ศ.2560  

สถาบันผลิตครูใน พ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่ าง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 8 แห่ ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ได้ร่วมจัดตั้งเครือข่ายสถาบันผลิตครูเชิง
พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 การด าเนินงานในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยทักษิณ ท า
หน้าที่เป็นประธานขับเคลื่อนเครือข่ายให้มีเอกภาพในการท างานร่วมผลิต ร่วมพัฒนาครูใหม่ในพ้ืนที 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)  ดั ง นั้ น เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ค รู ที่ มี
คุณภาพสูง ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและมีเอกลักษณ์ครูในพ้ืนที่ภาคใต้ เครือข่ายสถาบัน
ผลิตครูเชิงพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง จึงร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ(Induction Period) รุ่น ปี พ.ศ. 2560 ขึ้น โดยมีแนวคิดในการพัฒนา
ครูใหม่ ให้เป็นครูที่มีกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาที่มีมุมมองใหม่ๆในการสร้างสรรค์การศึกษาและ
การเรียนรู้วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ใช้วิจัยและโครงงานเป็นฐานการจัดการเรียนการสอน สามารถบูรณา
การการเรียนรู้จากการท างาน (Work Integration-based) มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้อง
กับบริบทศตวรรษที่ 21 สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในสาระ
วิชา (TPCK, CLIL) รวมถึงการท างานในวิชาชีพครูที่เชื่อมโยง สัมพันธ์กับพ้ืนที่ชุมชนอย่างมีอัตลักษณ์
ครูเชิงพ้ืนที่ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างที่มีความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม  ครูใหม่ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างจึงควรมี อัตลักษณ์ครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ที่
แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของ
ผู้เรียนทั้งด้านค่านิยมความหลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการจัดการแบบบูรณาการ  
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับชั้นเรียนแบบพหุวัฒนธรรมในชั้นเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการอยู่ร่วมกัน และมีความรู้ เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมศึกษา 
(Multicultural Education ) และสันติศึกษา (Peace Education) เป็นความรู้ความเข้าใจบริบทของ
พ้ืนที่ โรงเรียน ชุมชน เกี่ยวกับความหลากหลายทางภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีปฏิบัติน ามา
เชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา และสภาพแวดล้อม อันจะน าไปสู่
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ  
 นอกจากนี้เพ่ือให้หลักสูตรพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่
วิชาชีพได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาและสะท้อนถึงผลลัพธ์ของสถาบันผลิตครูเครือข่ายภาคใต้
ตอนล่างอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้น าระบบนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู้มาใช้ร่วมกับการประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้ครูในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความเข้าใจและเส้นทางความส าเร็จในการพัฒนาครูใหม่ 
ทั้งนี้ในปีที่ 2 ของการใช้หลักสูตรจะมุ่งเน้นผลลัพธ์การสร้างชุมชนวิชาชีพครูใหม่(PLC)โดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน 



 

๑๖ 
 

 ด้วยแนวคิดการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาครูใหม่ข้างต้นที่เครือข่ายสถาบันผลิตครูในพ้ืนที่
ภาคใต้ตอนล่างจัดท าขึ้น  เชื่อว่า จะท าให้เกิดวิธีการมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาครูใหม่ในพ้ืนที่อันจะ
น าไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นท่ีทั้งในมิติตัวครูผู้รับการพัฒนาและสถาบันผลิตครู เกิด
นวัตกรรมในการพัฒนาครูโดยใช้เครือข่ายและพ้ืนที่จังหวัดเป็นฐาน ได้เป็นรูปแบบใหม่ของการท างาน
ที่เข้มแข็งในลักษณะเครือข่ายผลิตครู อันเป็นกลไกความส าเร็จที่ส าคัญ ส าหรับการพัฒนาการศึกษา
ของท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง และน าไปสู่การสร้างชุมชนวิชาชีพครูที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
 
4. วัตถุประสงค์ 
      4.1  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณลักษณะ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และ
ด้านอัตลักษณ์ครูในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 
ภ 4.2  เพ่ือพัฒนาระบบขับเคลื่อนคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของสถาบัน
ผลิตครูของเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 
 4.3  เพื่อสร้างชุมชนวิชาชีพครู “ครูพัฒนาท้องถิ่นเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง” 

 
5. สาระท่ีพัฒนาที่ครอบคลุมผลการพัฒนาที่คาดหวัง 
 สาระของหลักสูตรพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period)
ครอบคลุมสาระเนื้อหาใน 4 หน่วย รวมทั้งประสบการณ์จากการศึกษาองค์ความรู้นอกชั้นเรียน  
 หน่วยที่ 1 ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา 
 หน่วยที่ 2 ครูกับการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน 
 หน่วยที่ 3 อัตลักษณ์ครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ 
 หน่วยที่ 4 ชุมชนวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงองค์ประกอบหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2560 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ  กิจกรรม กลยุทธ์การพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.การพัฒนาสมรรถนะครู 
1.1 ด้านคุณลักษณะ (Core Attributes)  
 หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวให้เข้า
กับบริบทในสถานศึกษาและชุมชน มีบุคลิกภาพ ความ
เป็นครู เป็นครูนักคิดเชิงระบบ เป็นโค้ชและผู้อ านวย
ความสะดวก สามารถสร้างนวัตกรรมและสร้างห้องเรียน
ที่สอดคล้องกับบริบทศตวรรษที่ 21 สามารถบูรณาการ
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในสาระ
วิชา (TPCK, CLIL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 1 ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ในกระบวนทศัน์ใหม่ทางการศึกษา 
1.การเรียนรู้เพื่อการเปลีย่นแปลง 
   -ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
   -การบูรณาการภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีผ่านกจิกรรมการจดัการ
เรียนรู้ในช้ันเรียนหรือชุมชน 
2.นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  
 - Active Learning เช่น การปฏิบัติ
จ ริ ง  ( Action-based) โ ค ร ง ง า น 
(Project-based) การบูรณาการการ
เรี ย น รู้ จ า ก ก า ร ท า ง า น  (Work 
Integration-based) ฯลฯ 
3.ระบบนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู ้  
 
 
 
 
 
 
 

1.สร้างแรงบันดาล
ใจ 
2.แนะน ากิจกรรม 
3.บู ร ณ า ก า ร
เค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม
ออนไลน์ 
4.กิจกรรมครูผูส้ร้าง
การเปลีย่นแปลง 
 4.1 Workshop  
 4.2 Active  
Learning 
4.3 ฝึกปฏิบั ติ การ 
Coaching 
4.4 ส ะ ท้ อ น ก า ร
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

4.  การปฏิบัติงานโดยใช้วิจัย
เป็นฐาน (Research-based)  

5.  การบูรณาการการเรียนรู้
จากการท างาน (Work 
Integration-based) 
  6. การบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนรู้ในสาระวิชา (Content 
and Language Integrated 
Learning)  
 
 
 
 
 
 

1. การเปลี่ยนแปลง 
(Transformative) ในตัว
ครูผูร้ับทุน ก่อน ระหว่าง 
และหลังจากครผูู้รับทุน 
ผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร 
นักเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. ผลงานนวัตกรรมเชิง
ประจักษ์ท่ีครูออกแบบ 
3.ความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนครู 
ผู้บริหาร นักเรยีน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
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๑๘ 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงองค์ประกอบหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2560 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ  กิจกรรม กลยุทธ์การพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.2 ด้านการสร้างความสัมพันธก์ับชุมชน 
(Community Engagement)  
           หมายถึง ความสามารถในการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ด า เนิ นการ และประเมิน  เพื่ อพัฒนาให้ ได้ มาซึ่ ง
กระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาช้ันเรียน สถานศึกษา
และชุมชนสามารถท างานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้จุด
ประกายให้ชุมชนเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพ 
โดยมีผู้ เรียนเป็นตัวเช่ือมการท างานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน ท าให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ 2 ครูกับการสร้าง
ความสัมพันธ์ในชุมชน 
1.การศึกษาชุมชน 
2.การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.ปฏิสัมพันธ์การเรยีนรู้ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สร้างแรงบันดาล
ใจ 
2.แนะน ากิจกรรม 
3.บู ร ณ า ก า ร
เค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม
ออนไลน์ 
4.กิจกรรมครูผู้สร้าง
การเปลี่ยนแปลง 
 4.1 Workshop  
 4.2 Active  
 Learning 
 4.3 ส ะ ท้ อ น ก า ร
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาเชิงพื้นที่ในรูปแบบ
โครงงาน (Project-based) 
โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
2. ท างานแบบมีส่วนร่วม 
3. จั ดรูปแบบการปฏิ บั ติ ที่
ยืดหยุ่น ครอบคลุมการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลงานท่ีสะท้อนความ
เปลี่ยนแปลงในห้องเรียน
สถานศึกษาหรือชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม 
  2. ผลงานการสร้าง
เครือข่ายชุมชนการเรียนรู ้
  3. ความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งในสถานศึกษา
และในชุมชน 
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๑๙ 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงองค์ประกอบหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2560 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ  กิจกรรม กลยุทธ์การพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.3 ด้านอัตลักษณ์ครูในเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 
       หมายถึงคุณลักษณะที่จ าเปน็ของครูที่รับทุนเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นในภาคใต้ตอนล่าง ดังนี ้
1.เป็นครูที่มีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ คือ 
1.1 มีสมรรถนะด้านคา่นิยมความหลากหลายและเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ ที่ช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู้เพื่อการอยู่
ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของผู้เรียน 
1.2 มีสมรรถนะด้านการจัดการแบบบูรณาการ  มีทักษะ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และแผนการสอนแบบ
พหุวัฒนธรรมในช้ันเรียน 
1.3 มีสมรรถนะด้านความรูเ้กี่ยวกบัพหุวัฒนธรรมศึกษา 
และสันติศึกษา  มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับภูมสิังคม 
อาทิ พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ เข้าใจบริบทของพื้นที่ โรงเรยีน ชุมชน เกี่ยวกับ
ความหลากหลายทางภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และวิถี
ปฏิบัติน ามาเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการเรยีนการ
สอนและการจัดการศึกษา 
2. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

หน่วยที่ 3 อัตลักษณ์ครูในสังคมพหุ
วัฒนธรรมภาคใต้ 
1.สังคมพหุวัฒนธรรม 
2.อัตลักษณส์ังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้
ตอนล่าง 
3.การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.สันติศึกษา 
5.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต ้
6.การปรับตัวและสร้างอัตลักษณ์ใน
การจัดการเรยีนรู้ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
 
  
  
 
 
 
 
 

-กิจกรรมสร้างแรง
บันดาลใจ 
-ก ร ณี ศึ ก ษ า ค รู
ผู้ ส ร้ า ง ก า ร
เปลี่ยนแปลง 
-Workshop  
-Active Learning 
-จิตศึกษา 
-สะท้อนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การสร้างแรงบันดาลใจ 
2. การปลูกจิตส านึกความ

เป็นครู 
3.การแสดงพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ได้แก่ ผู้เรียน เพื่อนครู 
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และคน
ในชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
4 .  ก า ร จั ด ส ถ าน ก า ร ณ์
ร่ วมกั บ ชุมชน เพื่ อ เรี ยน รู้
บทบาทตามอัตลักษณ์ 

  5. การใช้กระบวนการชุมชน
แห่ งการ เรี ยน รู้ เ ชิ งวิ ช า ชีพ 
(PLC) 
  6.  สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานการศึกษาในพ้ืนท่ี 
เช่น ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา  
เป็นต้น 
 
 
 

1. 1. ครูปรับตัวและสามารถ
ท างานร่วมกับ ชุมชนได้
อย่างมีคุณค่า 
2 .  ค วาม พึ งพ อ ใจของ
ผู้เรียน เพื่อนครู ผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง และคนในชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง 
3 . ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง
หน่ วยงานการศึ กษาใน
พื้นที ่
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๒๐ 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงองค์ประกอบหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2560 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ  กิจกรรม กลยุทธ์การพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ท้องถิ่นชายแดนใต้ 
3. มีความรอบรูด้้านเนื้อหาและการสอน (Content-
based and Pedagogy) สามารถจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
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๒๑ 
 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงองค์ประกอบหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2560 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ  กิจกรรม กลยุทธ์การพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

2.ระบบขับเคลื่อนคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
            หมายถึง สิ่งท่ีสถาบันอุดมศึกษาได้รับหลังจาก
การด าเนินกิจกรรมพัฒนาครูของโครงการ โดย 
สถาบันอุดมศึกษาไดเ้รียนรู้และน าไปสู่กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตและพัฒนาครูอย่างมี
คุณภาพ 
       1. กระบวนทัศน์ในการผลติและพัฒนาคร ู
       2. นวัตกรรมในการพัฒนาครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
ของคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เครือข่ายภาคใต้
ตอนล่าง 
       3. ระบบผลติและพัฒนาครูเชิงพื้นที่เครือข่าย
ภาคใต้ตอนล่าง 

หน่วยที่ 4 ชุมชนวชิาชีพครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
1.เครือข่ายเพื่อการเปลีย่นแปลง
การศึกษาในภาคใตต้อนล่าง 
2.การใช้วิธีการชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพ (PLC) 
3.ระบบการสร้างเครือข่าย 
 
 
  
 
 

-จัดประชุม 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
-ส ะ ท้ อ น ผ ล ก า ร
เรียนรู้ 
- การสร้างความรู้
ใหม่ 
 

สถาบันในเครือข่ายมีการ
ปฏิสัมพันธ์และการท างาน
ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันอุดมศึกษาได้
แนวทาง/บทเรียน น าไป  
สู่การปรับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การ
ผลิตและพัฒนาครูของ
สถาบัน 
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6. แผนการด าเนินการในระยะเวลา 2 ปี (ระบุผู้รับผิดชอบกิจกรรม) 
วัน เวลา กิจกรรม สถานทีจ่ัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วันท่ี 10 ตุลาคม  
2561  

ประชุมสถาบันผลิตครูเครือข่าย
ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเตรยีมการ
วางแผนออกแบบระบบการ
พัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะ
การเข้าสู่วิชาชีพ (Induction 
Period)     
-ออกแบบการวิจัยขับเคลื่อนครู
พัฒนาท้องถิ่น     

ณ ห้องแหล่งการเรียนรู ้
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

วันท่ี 20-21 ตุลาคม 
2561 

จัดโครงการพัฒนาครเูพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นระยะการเขา้สู่วิชาชีพ  
รุ่นปี พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 1 

ณ ห้องประชุมปาริชาต 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ร่วมกับเครือข่าย 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2561 – 
31 ธันวาคม 2561 

นิเทศหนุนเสริมการเรยีนรู ้
 

ณ โรงเรียน/สถานศึกษา
ของครูผู้รับทุน รุ่นปี      
พ.ศ.2560  

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ร่วมกับเครือข่าย 

กุมภาพันธ์ 2562 PLC โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ณ ห้องประชุมปาริชาต 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ร่วมกับเครือข่าย 

มีนาคม 2562 PLC โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ณ ห้องประชุมปาริชาต 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ร่วมกับเครือข่าย 

พฤษภาคม 2562 แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกัน ณ ห้องประชุมปาริชาต 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ร่วมกับเครือข่าย 

พฤษภาคม – สิงหาคม 
2562 

นิเทศหนุนเสริมการเรยีนรู ้
  

ณ โรงเรียน/สถานศึกษา
ของครูผู้รับทุน รุ่นปี     
พ.ศ.2560 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ร่วมกับเครือข่าย 

6-7-8 กรกฎาคม 2562 จัดโครงการค่ายวิชาการน าเสนอ
นวัตกรรมของครเูพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นระยะการเขา้สู่วิชาชีพ 
(Induction Period) 

ณ ห้องประชุมปาริชาต 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ร่วมกับเครือข่าย 

สิงหาคม 2562 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
สถาบันผลิตคร ู

ณ ห้องประชุมปาริชาต 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ร่วมกับเครือข่าย 

ภายในเดือนกันยายน 
2562 

จัดท ารายงานสรุปโครงการผลติ
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการ
เข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) 

ส่งถึงส านักงาน
คณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ร่วมกับเครือข่าย 
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7. การประเมินติดตามผลการพัฒนา 
 7.1 การประเมินหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) 
 7.2 การประเมินการเปลี่ยนแปลง (Transformative) ในตัวครูผู้รับทุน ก่อน ระหว่าง และหลังจากครู
ผู้รับทุน ได้รับการพัฒนาใน ด้านคุณลักษณะ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และด้านอัตลักษณ์ครูใน
เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับโรงเรียนและชั้นเรียน 
 7.3 การประเมินผลงานนวัตกรรมเชิงประจักษ์ท่ีครูออกแบบ จากการการน าเสนอผลงานและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 7.4 การประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 7.5 การประเมินความเปลี่ยนแปลงของสถาบันผลิตครูในมิติกระบวนทัศน์ในการผลิตและพัฒนาครู  
นวัตกรรมในการพัฒนาครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  และระบบผลิตและพัฒนาครูเชิงพื้นที่เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 
 7.6 การวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้และความส าเร็จในการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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ตอนที่ 2 

ตารางกิจกรรมที่ด าเนินการจริง 
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ตารางกิจกรรมการด าเนินงาน 
วัน เวลา กิจกรรม สถานทีจ่ัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วันท่ี 20-21 กรกฎาคม
2561 

จัดโครงการพัฒนาครเูพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นระยะการเขา้สู่วิชาชีพ  
รุ่นปี พ.ศ.2560 ครั้งท่ี 1 (Induction 
Period) 

ณ ห้องประชุมปาริชาต 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ร่วมกับเครือข่าย 

วันท่ี 10 ตุลาคม  
2561  

ประชุมสถาบันผลิตครูเครือข่ายภาคใต้
ตอนล่าง เพื่อเตรียมการวางแผน
ออกแบบระบบการพัฒนาครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิน่ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ 
(Induction Period)     
-ออกแบบการวิจัยขับเคลื่อนครูพฒันา
ท้องถิ่น     

ณ ห้องแหล่งการเรียนรู ้
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

7 พฤศจิกายน 2561 จัดประชุมสถาบันเครือข่ายเพื่อเตรียม
จัดโครงการฯ 

ณ ห้อง SC 216 ช้ัน 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

15 ธันวาคม 2561 ประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียด
การนิเทศ ในโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ 
(Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

ณ ห้องเรียนรวม 17401 อาคาร 
17 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ร่วมกับเครือข่าย 

มีนาคม-กรกฎาคม
2562 

นิเทศหนุนเสริม ครั้งท่ี 1 และ 2 ณ โรงเรียน/สถานศึกษาของครู
ผู้รับทุน รุ่นปี     พ.ศ.2560 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ร่วมกับเครือข่าย 

6 มิถุนายน 2562  จัดประชุมสถาบันเครือข่ายหารือ
เกี่ยวกับการจดัประชุมวิชาการ 

ณ ห้อง SC 216 ช้ัน 2 คณะ
ศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

มิถุนายน-กรกฎาคม 
2562 

เขียนบทความวิจัย ณ ห้องประชุมปาริชาต 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  
วิทยาเขตสงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ร่วมกับเครือข่าย 

กรกฎาคม 2562 พิจารณาบทความวิจัย ณ โรงเรียน/สถานศึกษาของครู
ผู้รับทุน รุ่นปี     พ.ศ.2560 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ร่วมกับเครือข่าย 

17-18 สิงหาคม 2562 จัดโครงการประชุมวิชาการน าเสนอ
นวัตกรรมของครเูพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction 
Period) 

ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ร่วมกับเครือข่าย 

17 กันยายน 2562 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
สถาบันผลิตคร ู

ณ ห้องห้องแหล่งการเรียนรู ้ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ร่วมกับเครือข่าย 

ภายในเดือนกันยายน 
2562 

จัดท ารายงานสรุปโครงการผลติครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ 
(Induction Period) 

ส่งถึงส านักงานคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ร่วมกับเครือข่าย 
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ตอนที่ 3 

ผลการด าเนินงาน 
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กิจกรรมการด าเนนิงาน ระยะที่ 1 
โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสูว่ิชาชีพ 

(Induction  Period) 
พ.ศ.2560 

     วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 
ณ  โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ ่ จ.สงขลา 
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กิจกรรมการด าเนินงานพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 1 
 

1.ชี้แจงเป้าหมายตามความคาดหวังของครูพัฒนาท้องถิ่น 
2.ชี้แจงระบบหนุนเสริมการเรียนรู้ของครูพัฒนาท้องถิ่น 
3.กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 

ฐานที่ 1 ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ใหม่ 
ฐานที่ 2 ครูกับการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน 
ฐานที่ 3 อัตลักษณ์ครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ 
ฐานที่ 4 การบูรณาการภาษา อังกฤษและเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในชั้น 

เรียนหรือชุมชน 
4.กิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
5.ชี้แจงและเสนอแนะแนวทางการออกแบบนวัตกรรมและสะท้อนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงการ
เป็นครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 6.กรณีศึกษา การจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชน/จังหวัดเป็นฐาน  
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กิจกรรมของฐานที่ 1 ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ใหม่ 

ผลการเรียนรู้ 

ที่คาดหวัง 

เนื้อหาสาระ กิจกรรม เวลาที่ใช้  กลยุทธ์การ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

1.การปรับตัว 
2.ความเป็นครู 
(เข้าใจผู้เรียน 
เข้าใจผู้อ่ืน) 

การเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง 
(ตนเอง) 

1.1 กิจกรรม “น้ า
ท่วม” เพ่ือเข้าใจ
พ้ืนฐานของแต่ละคน 
1.2 ฝึกฟังสิ่งรอบตัว
และผ่อนคลายด้วย
เพลงพหุวัฒนธรรม 
2.1 ฟังอย่างลึกซึ้ง 
(deep listening)  
2.2 สร้างแรงบันดาล
ใจ 

45 นาที 1. Action-
Based 
2.Professional 
learning 
Community 
(Active ด้าน
ความรู้สึก) 

การ
เปลี่ยนแปลง 
(Transformati
ve Learning) 
ในตัวผู้รับทุน 
- เปลี่ยนแปลง
ตนเอง ฟังผู้อื่น
มากขึ้น ฟัง
ความรู้สึก ฟังสิ่ง
ที่เขาให้คุณค่า 
ฟังสิ่งที่เขา
ต้องการ เข้าใจ
ผู้อื่นมากขึ้น 

3.นักคิดเชิง
ระบบ 

นวัตกรรมการ
เรียนรู้ Active 
Learning 

3. ป้องกันหมู่บ้าน
จากเป็ดน้อย 

30 นาที Project-Based 
Learning 
(Active ด้าน
ความคิด) 

การออกแบบ
ระบบ และเวลา
ที่ใช้ในการป้อง
บ้านจากเป็ด
น้อย 

4.เป็นโคช้และ 
ผู้อ านวยความ
สะดวก 

ครูผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงและ
ระบบหนุนเสริม
การเรียนรู้ 

3. 8 Acts (8 สิ่งที่ไม่
ควรท าเมื่อมีนักเรียน
หรือเพ่ือนมาปรึกษา) 

10 นาที 

 

Work 
Integration-
Based 

(Active หลาย
ด้าน) 

นวัตกรรมการ
ออกแบบการ
แสดงบทบาท 
(หากมีเวลาไม่
ทัน ไม่แสดง
บทบาทฯ เปิด
คลิปให้ดูแทน) 

5.สร้าง
ห้องเรียนใน 

นวัตกรรมการ
เรียนรู้ Active 

5. จัดกิจกรรม “4 
ทิศ” (เพ่ือแบ่งกลุ่ม

30 นาที Research-
Based 

ผลงาน
นวัตกรรมเชิง
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ผลการเรียนรู้ 

ที่คาดหวัง 

เนื้อหาสาระ กิจกรรม เวลาที่ใช้  กลยุทธ์การ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

21st Century Learning ที่บูรณา
การภาษาและ
เทคโนโลยี 

คละความ
หลากหลายของ
ธรรมชาติของแต่ละ
คน) ใช้ Social 
Media ในการสืบค้น
และฝึกปฏิบัติการ
เรื่อง “กล้วย” 

Learning 

(Active ด้าน
การลงมือท า
จริง) 

ประจักษ์ที่ครู
ออกแบบ (การ
วิจัยเรื่องกล้วย 
และการ
น าเสนอเป็น
ภาษาต่าง ๆ 
(ภาษาและพหุ
วัฒนธรรม)  

 

รายละเอียดกิจกรรมย่อย 

ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมอย่างย่อ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

1.การปรับตัว 
2.ความเป็นครู 
(เข้าใจผู้เรียน 
เข้าใจผู้อ่ืน) 

1.1 “น้ าท่วม” 
เพ่ือเข้าใจพ้ืนฐาน
ของแต่ละคน 
(5 นาที) 

เมื่อครูเข้ามา ให้สมัครเป็นสมาชิก
กลุ่มโดยใช้ LINE (ฉาย QR code 
บนจอภาพ) 
1. ทุกคนยืนเป็นวงกลม (คล้ายลมเพ
ลมพัด) 
2. เมื่อมีการพูด “น้ าท่วมคนที่...” 
คนที่มีคุณสมบัติตรงกับที่พูด ก็หนีน้ า
ท่วมไปฝั่งตรงข้าม 
3. กระบวนกรพูด ประมาณ 10 
รายการ เช่น น้ าท่วมคนที่มาจาก
จังหวัดสตูล (ใครก็ตามที่มาจากสตูล 
ต้องหนีไปฝากตรงข้าม ท าให้ทราบ
ว่า มีใครมาจากสตูลบ้าง สนุกกว่า
การถามแล้วให้ยกมือว่าใครมาจาก
สตูลบ้าง) น้ าท่วมคนที่ชอบเรื่องบุพ
เพสันนิวาท น้ าท่วมคนที่ชอบเที่ยวใน
วันหยุด น้ าท่วมคนที่ชอบนอน น้ า

1. กิจกรรมนี้ยืดหยุ่นมาก เคยใช้
กับนักเรียนประถม นศ.ป.บัณฑิต 
ได้ผลดี สนุกสนาน  
2. ท าให้ทราบพื้นฐานของครู
อย่างรวดเร็ว (สังเกตจากการเดิน
หนีน้ าท่วม ว่ามีใครบ้าง) 
3. ท าให้รู้ว่าใครเหมือนเราบ้าง 
ใครแตกต่างจากเราบ้าง 
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ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมอย่างย่อ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ท่วมคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน น้ าท่วม
คนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
4. ผลัดให้ครูเป็นคนน าพูดว่า “น้ า
ท่วมคนที่...” และเป็นสิ่งที่ครูคนที่
พูดมีคุณสมบัตินั้นด้วย เช่น น้ าท่วม
คนที่ชอบฟังเพลง ครูคนท่ีพูดก็ต้อง
หนีน้ าท่วมไปฝากตรงข้ามด้วย 
5. ครูสะท้อนความรู้ ความรู้สึก 
ความคิด 
6. กระบวนกรชวนสรุปเรื่องความ
หลากหลาย การเข้าใจความแตกต่าง 
พหุวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

 1.2 “ฝึกฟัง”ฝึกฟัง
สิ่งรอบตัวและผ่อน
คลายด้วยเพลงพหุ
วัฒนธรรม 

(5 นาที) 

1. นั่งล้อมวง (2 วง ซ้อนกัน 
เนื่องจากครูมีจ านวนมาก) 
2. ฝึกฟังเสียงที่ได้ยินจาก
สภาพแวดล้อม จดให้มากท่ีสุด 
3. ครูสะท้อนความรู้ ความรู้สึก การ
คิด 
4. กระบวนกรชวนสรุป หากเราตั้งใจ
ฟัง เราจะได้ยินอะไรมากมาย ซึ่ง
ปกติเราไม่ได้ยิน 

แต่ละคนฟังได้ละเอียดไม่เท่ากัน 
บางคนได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจ 

1.การปรับตัว 
2.ความเป็นครู 
(เข้าใจผู้เรียน 
เข้าใจผู้อ่ืน) 

2.1 ฟังอย่างลึกซึ้ง 
(deep listening)  

(25 นาที) 

1. นั่งเป็นวงกลมซ้อนกัน 2 วง แต่
หันหน้าไปทางจอ ดูคลิป 2 คลิป 
(คลิปแรกเกี่ยวกับคนยากไร้นอนหน้า
ประตูร้าน เถ้าแก่ไม่ชอบ แต่จริง ๆ 
แล้ว เขาช่วยปกป้องร้านจากขโมย 
คลิปที่ 2 พ่อที่เป็นใบ้) 

2. ถามตัวแทนครูว่าประทับใจคลิป
ไหนมากกว่ากัน ให้เหตุผล 

1. ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ร้องไห้ หรือ
น้ าตาคลอ กระบวนกรพูดให้
เคารพความรู้สึกของคนอ่ืน 
ขอบคุณเรื่องราวดี ๆ ที่น ามา
แบ่งปันกัน (จากท่ีครูเล่าเรื่อง)  

2. หากกิจกรรมไม่เร่งรีบ
จนเกินไป หลายคนได้ระบาย ได้
คลายปมในใจที่ไม่เคยเล่าใคร มี
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ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมอย่างย่อ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

3. นั่งหันหน้าเข้าหาวง ปิดตา เปิด
เพลงบรรเลง The Most Saddest 
กระบวนกรพูดให้ทบทวนชีวิตที่ผ่าน
มา ตั้งแตเ่ด็กจนถึงปัจจุบัน ผ่านอะไร
มาบ้าง ผ่านปัญหา อุปสรรค ความ
ทุกข์ยาก ความส าเร็จ อะไรมาบ้าง 
ขณะพูดก็ค่อย ๆ วางภาพที่เตรียมไว้ 
(ประมาณ 50 ภาพ)  บนพ้ืน ซึ่งเป็น
ภาพเกี่ยวกับอาชีพของพ่อแม่ ความ
ทุกข์ยาก ความขัดแย้ง ความรัก 
อนาคตที่อยากจะเป็น สิ่งที่สื่อถึง
อุดมการณ์ของครู 

4. ครูลืมตา เดินไปเลือกภาพที่เขา
ประทับใจ หากเลือกภาพตรงกันให้
ใช้ร่วมกันได้ 

5. นั่งล้อมวงกลุ่มละ 5 คน ให้ครูเล่า
เรื่องตามภาพที่เลือก ไม่มีการถาม
ขณะเล่าถาม ฟังอย่างเดียว ฟัง
ความรู้สึก ไม่ใช้เฉพาะค าพูด ฟังให้
ได้ว่าจริง ๆ แล้ว ครูให้คุณค่ากับสิ่ง
ใด (สิ่งที่เขาแคร์ คืออะไร) 

6. นั่งเป็นวงใหญ่ 2 วงซ้อนกัน  

7. ครูสะท้อนความรู้ ความรู้สึก การ
คิด 

8. กระบวนกรชวนสรุปว่า ภายใต้
พฤติกรรมที่เราเห็น มีอะไรแฝงอยู่
มากมาย มีความรู้สึกของนักเรียน
แฝงอยู่ มีสิ่งที่นักเรียนให้คุณค่า ให้
ความส าคัญ อย่ารีบด่วนตัดสินใจคน

ความสุขมากข้ึน (หากมีเวลา ควร
จะตามด้วยกิจกรรม “ไพ่ความ
เข้าใจ ซึ่งท าให้ครูสามารถค้น
พบว่า สิ่งที่เขาให้คุณค่า ให้
ความส าคัญจริง ๆ คืออะไร ท าให้
ครูมีความสุขมากยิ่งขึ้น 

3. ท าให้เข้าใจเพ่ือนมากยิ่งขึ้น 
เจอกันแป๊บเดียวเหมือนรู้จักกัน
มานาน เกิดความรักในรุ่น
เดียวกัน สามัคคีกัน  

หมายเหตุ ปกติจ านวนคลิปที่ให้
ชมมีประมาณ 4-5 คลิป 
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ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมอย่างย่อ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

อ่ืนจากรูปลักษณ์ หรือสิ่งที่เขาท า 

1.การปรับตัว 
2.ความเป็นครู 
(เข้าใจผู้เรียน 
เข้าใจผู้อ่ืน) 

2.2 สร้างแรง
บันดาลใจ 
(10 นาที) 

1. เปิดคลิปครู ตชด. ในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ที่อยู่ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม  
2. ครูสะท้อนความรู้ ความรู้สึก การ
คิด 

ครูเห็นแบบอย่างที่ดี เกิดแรง
บันดาลใจในการเป็นครูที่ดี และ
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 
พหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 

3.นักคิดเชิง
ระบบ 

3. ป้องกันหมู่บ้าน
จากเป็ดน้อย(30 
นาที) 

1. เลือกครู 1 คนมาเป็น “เป็ดน้อย” 
ที่ก าลังหาบ้านเพ่ือพักอาศัย 
2. วางกระดาษ A 4 (หนา ๆ อาจมี
เทปกาวติดข้างล่าง) บนพ้ืนห้อง 
กระจายให้เต็มพ้ืนที่ (หรือใช้การแจก
กระดาษคนละแผ่น แล้วให้ครูไปวาง
บนพื้น 
3. ครูยืนบนกระดาษ และให้มี
กระดาษว่าง 1 แผ่น เปรียบเสมือน
บ้านว่าง 1 หลัง 
4. ให้ “เป็ดน้อย” ไปพักนอกห้อง 
5. ครูปรึกษากันว่าท าอย่างไร จึงจะ
รักษาบ้านว่างไว้ให้นานที่สุด ไม่ให้ 
“เป็ดน้อย” แย่งไปได้ ซึ่งต้อง
เคลื่อนที่ไปยังบ้านว่าง แต่จะเกิด
บ้านว่างใหม่ข้ึนมาอีก ท าอย่างไรต่อ  
ถึงจะไม่ให้เป็ดน้อยแย่งบ้านที่ว่างได้ 
project นี้ ต้องอาศัยการคิด 
วางแผน ผู้น า ผู้ตามท่ีดี คิดให้เป็น
ระบบ 
6. ครูสะท้อนความรู้ ความรู้สึก การ
คิด 

1. เป็นกิจกรรมที่สนุกมาก ฝึก
การคิดเป็นระบบ ผู้น า ผู้ตาม  
2. หากวางแผนได้ไม่ดี เป็ดน้อย
สามารถแย่งบ้านได้ภายใน 3 
วินาที 
3. กิจกรรมนี้ ทราบจากกระบวน
กรที่ไปเรียนรู้มา กลุ่มแม่บ้านบาง
กลุ่ม รักษาบ้านว่างได้หลายสิบ
นาที เคยจัดให้ผู้น านักศึกษา ได้
เพียง 2 นาทีกว่า ๆ 

4.เป็นโค้ชและผู้
อ านวยความ

3. 8 Acts (8 สิ่งที่
ไม่ควรท าเมื่อมี

1. แบ่งกลุ่มของครูเป็น 8 กลุ่ม 
2. ตัวแทนครูกลุ่มละ 2 คน ส่ง

คาดว่ามีเวลาไม่เพียงพอส าหรับ
การจัดกิจกรรม น่าจะเปิดคลิป 8 
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ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมอย่างย่อ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

สะดวก นักเรียนหรือเพ่ือน
มาปรึกษา) 
(10 นาที) 

ตัวแทนมาพบกระบวนกร 
3. กระบวนกรบอกลักษณะแต่ละ 
Act ให้แต่ละกลุ่มทราบ (ไม่ให้ทราบ
ของกลุ่มเพ่ือน) 
4. ตัวแทนกลุ่มปรึกษากับเพ่ือนใน
กลุ่ม ออกแบบบทบาทสมมติ สิ่งที่ไม่
ควรท าในการเป็นโค้ช เมื่อนักเรียน
หรือเพ่ือนมาปรึกษา 
5. แต่ละกลุ่มน าเสนอบทบาทสมมุติ
แล้วให้กลุ่มอ่ืนทาย และเฉลย 
6. ครูสะท้อนความรู้ ความรู้สึก การ
คิด 
7. กระบวนกรชวนสรุป 

Acts ให้ดูแทน เพื่อให้คุณครู
เรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรท าในการเป็น
โค้ชหรือให้ค าปรึกษาผู้อ่ืน เช่น 
เมื่อนักเรียนมีเรื่องทุกข์ใจมา
ปรึกษา ครูจะมัวมาสั่งสอนก็ไม่
เหมาะสม จะเปรียบเทียบกับตัว
ครูเองก็ไม่ดี จะแสร้งเป็นเข้าใจ
นักเรียน ทั้ง ๆ ที่ไม่เข้าใจปัญหา
และความรู้สึกของนักเรียนอย่าง
แท้จริง ก็ไม่ควร 

5.สร้าง
ห้องเรียนใน 
21st Century 

กิจกรรม “4 ทิศ 
คน 4 แบบ”  
เพ่ือแบ่งกลุ่ม 
(10 นาที) 

“4 ทิศ” 
1. ครูนั่งล้อมกันเป็นวง ซ้อนกัน 2 วง 
2. กระบวนกรอธิบายลักษณะของ
คนแต่ละทิศ 
3. ครูเลือกที่จะเป็น 1 ทิศ ตาม
ลักษณะเด่นของตนเองมากท่ีสุด 
4. แบ่งกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยทุกทิศ 
(กิจกรรม “4 ทิศ” ท าให้เข้าใจ
ระหว่างเรากับคนอ่ืน ครูแต่ละคนมี
ความแตกต่างกัน นักเรียนแต่ละคน
แตกต่างกันแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ
ใหญ่ (ปกติเรามีหลายลักษณะปนกัน 
แต่มีบางลักษณะโดดเด่น) 
1. ทิศเหนือ (กระทิง) รักความ
ยุติธรรม รักพวกพ้อง มุ่งม่ัน กล้า
ตัดสินใจ กล้าเผชิญ ชอบท ามากกว่า
พูด แต่เป็นแข็งนอกอ่อนใน (ดูดุดัน

1.กลุ่มที่มีสมาชิกครบทุกทิศ งาน
ออกมาค่อนข้างดี มีอินทรีช่วยคิด 
มีหมีช่วยจัดให้เป็นระเบียบ มี
กระทิงช่วยลงมือท าอย่างมุ่งม่ัน มี
หนูคอยประนีประนอม ไม่ให้
ขัดแย้ง 
2.ครูจะได้เข้าใจผู้อ่ืน เป็น
ธรรมชาติของเขา จะ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นยาก แต่
ปรับปรุงบางส่วนน่าจะได้ เราต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับคนอ่ืน 
หากมีเวลา 
มีค าถาม ส าหรับแต่ละทิศ เช่น 
1. พฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน
เป็นอย่างไร (เช่น หมี ชอบกิน
แบบ   เดิม ๆ เวลาซื้อของ
เปรียบเทียบอย่างละเอียด 
2. คนรอบข้างพูดถึงเราอย่างไร 
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ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมอย่างย่อ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

แต่จริง ๆ แล้ว ใจดี) 
2. ทิศใต้ (หนู) โอบอ้อมอารีย์ ไม่
ชอบความขัดแย้ง ขี้เกรงใจ ไม่กล้า
ตัดสินใจ  
3. ทิศตะวันออก (อินทรี) มีความคิด
สร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
ไม่ค่อยวางแผน วางภาพรวม มอง
กว้าง ใครปรึกษาอะไรมีค าตอบให้ได้ 
แต่มีรายละเอียดไม่ค่อยดี ไม่ค่อย
เป็นระเบียบ ชอบสนุกสนาน ขี้เบื่อ 
4. ทิศตะวันตก (หมี) เจ้าระเบียบ 
ยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
นักเรียนส่งงานเรียงไม่สวย ก็ไม่ตรวจ 
ไม่สบายใจหากไม่มีการวางแผน เป็น
ระบบ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง  

แง่บวก-ลบ 
3. นักเรียนทิศไหนที่เรารับมือได้
ยาก 
4. ท าอย่างไรให้ได้ใจทิศเรา 

5. สร้าง
ห้องเรียนใน 
21st Century 

“วิจัยเป็นเรื่อง  
กล้วย ๆ” 
(20 นาที) 

“Research-Based Learning” 
1. ตั้งโจทย์ให้ครู ร่วมกันแสวงหา
ความรู้ ใน 4 ประเด็น 1) ชื่อที่ใช้
เรียกกล้วยในภาษาอ่ืน ๆ มีอะไรบ้าง 
2) กล้วยในเมืองไทย มีกล้วย
อะไรบ้าง เช่น กล้วยน้ าหว้า กล้วย
หอม  3) กล้วยมีประโยชน์อย่างไร 
ปลูกมากที่ไหน ใช้ท าอะไรได้บ้าง 4) 
เปลือกกล้วย (อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 
ใช้ท าอะไรได้บ้าง  
2. ให้ทางกลุ่มคิดร่วมกันว่า จะศึกษา
เพ่ือตอบโจทย์ได้อย่างไร (การ
วางแผนการวิจัย) จากแหล่งความรู้
ใดบ้าง และลงมือค้นคว้าได้อย่างไร 
(คราวนี้คงใช้มือถือสืบค้นเป็นหลัก) 
3. ให้ทางกลุ่มสรุปความรู้ที่ได้รับทั้ง

1.กิจกรรมนี้ ครูได้ฝึกการแสวงหา
ความรู้ วิธีที่ใช้ในการแสวงหา
ความรู้ การคิด การสร้างองค์
ความรู้ การสรุป การน าเสนอ 
เป็นต้น 
2.สามารถจัดกิจกรรมให้เห็น
กระบวนการวิจัย ผ่านกิจกรรม
ง่าย ๆ เป็นพื้นฐานเท่าที่เวลามี 
สรุปกิจกรรมทั้งหมด  
บรรยากาศการเรียนรู้ นั้น
สามารถสร้างได้ จะให้เรียนรู้เรื่อง 
คุณธรรม ความเข้าใจมนุษย์ 
บรรยากาศ เศร้าบ้าง ตื้นตันใจ
บ้าง เกิดปิติบ้าง คลายปมในใจ
บ้าง หรือ จะเรียนรู้อย่าง
สนุกสนาน ได้ฝึกคิด ได้ฝึกปฏิบัติ  
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ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง 

ชื่อกิจกรรม กิจกรรมอย่างย่อ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

การวางแผนศึกษา วิธีการศึกษา และ
ผลที่ได้จากการศึกษา ลงใน
กระดาษบรู๊ป 
7. ถ่ายรูปผลงานลงใน LINE 
8. น าเสนอวิธีการศึกษาค้นคว้า และ
ความรู้ (ผลจากการศึกษาค้นคว้า) ใน
กระดาษบรู๊ป (การน าเสนอต้องใช้
ภาษาอ่ืน ๆ นอกจากภาษาไทยกลาง 
และภาษาไทยถิ่นใต้ ภาษาท่ีน าเสนอ 
เช่น อังกฤษ มลายูถิ่น จีน ญี่ปุ่น 
ภาษาไทยส าเนียงพม่า ส าเนียง
สุพรรณ ส าเนียงจีน ภาษาอีสาน 
ภาษาเหนือ พร้อมกับต้องมีล่าม
ภาษามือประกอบ เพ่ือฝึกเรื่องการ
สื่อสาร และเข้าใจความแตกต่างใน
สังคมพหุวัฒนธรรม) 
6. ครูสะท้อนความรู้ ความรู้สึก การ
คิด 
7. กระบวนกรชวนสรุป 

ฝึกวางแผน ครูก็สามารถสร้างได้
เช่นเดียวกัน ที่ส าคัญที่สุด ความ
เป็นครูที่ทุ่มเทเพ่ือศิษย์ ให้ศิษย์
ได้เรียนรู้และมีแรงบันดาลใจ 
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กิจกรรมของฐานที่ 2 ครูกับการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน 
 

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

เนื้อหาสาระ กิจกรรม 
เวลาที่

ใช้ 
กลยุทธ์การ

พัฒนา 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
1.ความสามารถในการ
เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน  
2. สามารถวิเคราะห์
ออกแบบ ด าเนินการ
และประเมินเพ่ือ
พัฒนาให้ได้มาซึ่ง
กระบวนการแก้ปัญหา
และพัฒนาชั้นเรียน 
สถานศึกษา และชุมชน  
3. สามารถท างาน
ร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
เป็นผู้จุดประกายให้
ชุมชนเห็นความส าคัญ
ของการเรียนรู้ เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
4.การสร้างห้องเรียนที่
มีคุณภาพ โดยมีผู้เรียน
เป็นตัวเชื่อมการท างาน 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท้ังใน
ห้องเรียน สถานศึกษา 
และชุมชน ท าให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

 
1. ละลายพฤติกรรม/
จัดกลุ่ม 

15 นาที 
การรู้จักเพ่ือน
บ้านสายงาน
เดียวกัน 

1.การสร้างกลุ่ม
ติดต่อประสานงาน  
2. เกิดกลุ่มผู้ร่วม
อุดมการณ์เดียวกัน 
“ครูเพ่ือท้องถิ่น” 
ตามกลุ่มท้องที่ 

1 .การศึกษา
ชุมชน 
2. การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
3. ปฏิสัมพันธ์
การเรียนรู้
ระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชน 
 

2. ระดมสมองภายใต้
หัวข้อย่อยดังนี้ 
2.1 การสร้างสัมพันธ์
ชุมชนกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2.2 การสร้างสัมพันธ์
กับศิษย์เก่า 
2.3 การสร้างสัมพันธ์
กับกรรมการ
สถานศึกษา 
2.4 การสร้างสัมพันธ์
กับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
2.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการพัฒนาชุมชน 

65 นาที 

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

1. ผลงาน/โครงการ 
ที่สะท้อนความ
เปลี่ยนแปลงใน
ห้องเรียน 
สถานศึกษา หรือ
ชุมชน อย่างเป็น
รูปธรรม 
2. ผลงาน/โครงการ 
การสร้างเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้ 

3. การน าเสนอผลงาน 40 นาที Presentation 
Role play, 
report  
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ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรม ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

เวลาที่
ใช้  

ผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

1.การสร้าง
ความคุ้นเคยให้กับ
ผู้ร่วมกิจกรรม ลด
ช่องว่างระหว่างกัน 
2. สามารถ
วิเคราะห์ออกแบบ 
ด าเนินการและ
ประเมินเพ่ือพัฒนา
ให้ได้มาซึ่ง
กระบวนการ
แก้ปัญหาและ
พัฒนาชั้นเรียน 
สถานศึกษา และ
ชุมชน  
3. สามารถท างาน
ร่วมกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
เป็นผู้จุดประกายให้
ชุมชนเห็น
ความส าคัญของ
การเรียนรู้ เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
4. สร้างห้องเรียนที่
มีคุณภาพ โดยมี
ผู้เรียนเป็นตัวเชื่อม
การท างาน พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ทั้งในห้องเรียน 
สถานศึกษา และ
ชุมชน ท าให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

 กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม/จัด
กลุ่ม รวมถึงการ
สร้างแรงบันดาล
ใจ 

1. กิจกรรมสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มใหญ่
และกลุ่มย่อยขนาด
ต่างๆกัน  

2. แบ่งกลุ่มผู้เรียน
เป็น 10 กลุ่ม กลุ่ม
ละประมาณ 10 
คน 

 15 นาที  ผู้เข้าร่วมรู้จักกัน
มากขึ้น เกิดกลุ่ม
ชนที่มีแนว
ทางการท างาน
เพ่ือท้องถิ่น
ร่วมกัน ทั้งใน
รูปแบบทางการ
และไม่เป็น
ทางการ 

1. การสร้างกลุ่ม
ติดต่อ
ประสานงาน  
2. เกิดกลุ่มผู้ร่วม
อุดมการณ์
เดียวกัน “ครูเพ่ือ
ท้องถิ่น” ตาม
กลุ่มท้องที่ 

การแนะน าแนว
ทางการจัด
กิจกรรม 

ชี้แจงการร่วมกิจกรรม 
แนะน าอาจารย์ประจ า
กลุ่ม 

5 นาที ผู้เข้าร่วมรับทราบ
เป้าหมายของ
กิจกรรม และ
ผลงานที่กิจกรรม 

1. ผลงาน/
โครงการ ที่
สะท้อนความ
เปลี่ยนแปลงใน
ห้องเรียน 
สถานศึกษา หรือ
ชุมชน อย่างเป็น
รูปธรรม 
 
2. ผลงาน/
โครงการ การ
สร้างเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้ 

แนวคิด
สร้างสรรค์สร้าง
สัมพันธ์ชุมชน 5 
ประเด็น 

แลกเปลี่ยนแนวคิดใน
ประเด็น 
1 การสร้างสัมพันธ์
ชุมชนกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2 การสร้างสัมพันธ์กับ
ศิษย์เก่า 
3 การสร้างสัมพันธ์กับ
กรรมการสถานศึกษา 
4 การสร้างสัมพันธ์กับ
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
การพัฒนาชุมชน 
พร้อมเตรียมน าเสนอ

รวม 60 
นาที 
แบ่งเป็น
กลุ่มย่อย 
20 นาที 
กลุ่มใหญ่ 
40 นาที  

เกิดการระดม
ความคิดเห็น
ร่วมกันภายใน
กลุ่มย่อยแลหา
ข้อตกลงของกลุ่ม 
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ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรม ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม 

เวลาที่
ใช้  

ผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ในภาพรวมกลุ่มใหญ่
ฐานที ่2 

การน าเสนอ
โครงการ/
นวัตกรรมการ
สร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ชุมชน 

ตัวแทนกลุ่มน าเสนอ
โครงการ/นวัตกรรม
ของกลุ่ม 
สมาชิกโหวตโครงการ
เด่น  
มอบรางวัลโครงการ
เด่น/น่าสนใจ 

5 กลุ่ม 
กลุ่มละ 
8 นาที 

เกิดโครงการ/
นวัตกรรมการ
สร้าง
ความสัมพันธ์
ชุมชน 
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 กิจกรรมของฐานที่ 3 อัตลักษณ์ครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้  

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

เนื้อหาสาระ กิจกรรม เวลา กลยุทธ์การ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

1.มีความสามารถ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในสังคม  
พหุวัฒนธรรม 

-สังคมพหุ
วัฒนธรรม 

-การศึกษาใน
สังคมพหุ
วัฒนธรรม 

-สันติศึกษา 

-การปรับตัว
และสร้างอัต
ลักษณ์ในการ
จัดการเรียนรู้
ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

-ชมภาพยนตร์ 
“Wonder ชีวิต
มหัศจรรย์” โดยฝึก
การชมภาพยนตร์
เพ่ือเรียนรู้ ตั้งค าถาม
กับการด ารงชีวิต 
และการศึกษาของ
ผู้คนในสังคม 

-กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความคิด 
การเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกันในกลุ่มย่อย 

-กิจกรรมการสะท้อน
คิด เล่าเรื่องการอยู่
ร่วมกันจากการชม
ภาพยนตร์ที่เชื่อมโยง
กับปรากฎการณ์จริง
ในสังคม พร้อมทั้ง
น าเสนอกรอบคิด
และกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ค านึงถึงความเป็น
พหุวัฒนธรรมใน
โรงเรียน และชั้น
เรียน 

-ร่วมกันสรุปกรอบ
คิดและกระบวนการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ค านึงถึง
ความเป็นพหุ
วัฒนธรรมใน
โรงเรียน และชั้น
เรียน 

 

1  ชั่วโมง -การสร้าง
แรงบันดาล
ใจในการ
เรียนรู้เพื่ออยู่
ร่วมกันใน
สังคมพหุ
วัฒนธรรม 

-การร่วมกัน
สะท้อนการ
เรียนรู้บน
ฐาน
ความสัมพันธ์
แบบ
กัลยาณมิตร 
 

-การ
เปลี่ยนแปลง
และปรับตัว
ของครูในการ
รับฟังความคิด
ของคนอ่ืนๆ 
และ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเพ่ือ
เรียนรู้ร่วมกัน
บนฐาน
ความสัมพันธ์
แบบเท่าเทียม 

-การกล้าที่จะ
คิด กล้าที่จะตั้ง
ค าถาม และ
เสนอทางออก
อย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือ
ทบทวน
สถานการณ์
จริงของการอยู่
ร่วมกันในพื้นที่
พหุวัฒนธรรม 
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ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

เนื้อหาสาระ กิจกรรม เวลา กลยุทธ์การ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

2.มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นชายแดนใต้ 
3.มีความรอบรู้ด้าน
เนื้อหาการสอน 
จัดการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมี
ทักษะในศตวรรษที่ 
21 และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

-สันติศึกษา 

-การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ชายแดนใต้ 
-การปรับตัว
และสร้าง    
อัตลักษณ์ใน
การจัดการ
เรียนรู้ในสังคม
พหุวัฒนธรรม 

-กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ “ภูเขา
น้ าแข็ง” ที่สะท้อน
ส่วนที่อยู่เหนือน้ า 
สามารถสังเกตเห็น
ได้ง่าย ขณะที่สิ่งที่อยู่
ใต้น้ าซึ่งสังเกตได้ยาก
ก็เป็นพลังส าคัญให้
ให้เกดิทักษะ และ
ความรู้ที่จะเป็นฐาน
ของการจัดการเรียน
การสอน การท า
ความเข้าใจตนเอง
นักเรียน รวมถึงการ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนและ
ส่วนต่างๆในสังคม 

-กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การ
จัดการเรียนรู้ในชั้น
เรียน ที่มีทั้งส่วนที่
มองเห็นได้ และสิ่งที่
มองไม่เห็น หรือ
มองเห็นได้ยาก โดย
การวาดภาพ แล้ว
น าเสนอประเด็นการ
แลกเปลี่ยนจากการ
ท างานกลุ่ม 

-น าเสนอผลงาน 
หรือนวัตกรรมการ
ออกแบบชั้นเรียน  
ความรู้  หรือ
กระบวนการ ในการ
จัดการเรียนรู้ที่ให้
ความส าคัญกับความ
เป็นสังคมพหุ

 1  ชั่วโมง -การปลูก
จิตส านึก
ความเป็นครู 
-การแสดง
พฤติกรรม
การมีส่วน
ร่วมกับผู้ที่
เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 

 

-การเปิดใจของ
ครูที่จะมอง
และท าความ
เข้าใจ
สถานการณ์ใน
โรงเรียน ชั้น
เรียน ทั้งที่มอง
เห็นชัด และที่มี
ความเป็น
นามธรรมในตัว
บุคคล 

-ผลงานหรือ
นวัตกรรมเชิง
ประจักษ์ ใน
ลักษณะการ
ออกแบบชั้น
เรียน  ความรู้  
หรือ
กระบวนการ 
ในการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้
ความส าคัญกับ
ความเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรม 
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ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

เนื้อหาสาระ กิจกรรม เวลา กลยุทธ์การ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

วัฒนธรรม 

-ร่วมกันสรุปเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ ความ
เข้าใจ และการ
ก าหนดกรอบคิดเพ่ือ
ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน
และโรงเรียนบนฐาน
ความเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
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กิจกรรมของฐานที่ 4 

การบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือชุมชน 
 

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

เนื้อหาสาระ กิจกรรม กลยุทธ์การพัฒนา ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

สามารถจัดท า
แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณา
การ
ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี
ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ใน    
ชั้นเรียน 
 

การบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี
ผ่านกิจกรรม
การจัดการ
เรียนรู้ในชั้น
เรียนหรือชุมชน 

ปฏิบัติการ  
บูรณาการการ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี
ผ่านกิจกรรม
การจัดการ
เรียนรู้ในชั้น
เรียนหรือ
ชุมชน 

1.การสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
รูปแบบและวิธีการในการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
2.การออกแบบการเรียนรู้โดยการ  
บูรณาการภาษาอังกฤษและ 
เทคโนโลยีผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน 
 

การบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ
และ
เทคโนโลยีใน   
ชิ้นงาน 
นวัตกรรมการ
การจัดการ
เรียนรู้ 
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ผลการประเมิน  
“โครงการพัฒนาครูเพ่ือพฒันาท้องถิ่นระยะการเข้าสูว่ิชาชีพ(Induction Period) 

รุ่นปี พ.ศ.2559 แล ะ พ.ศ.2560    
วันท่ี 24 - 26 กรกฎาคม  2561 ณ ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษา เจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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ผลการประเมิน “โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ(Induction Period) 
รุ่นปี พ.ศ.2559 แล ะ พ.ศ.2560    

วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม  2561 ณ ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษา เจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ที ่ รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ 

คิดเห็น 
1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  เรื่อง “เป้าหมายตามความคาดหวัง

ของครูพัฒนาท้องถิ่น” 
4.17 .53 มาก 

2 องค์ความรู้ที่ ได้รับ เรื่อง"ระบบหนุนเสริมการเรียนรู้ของครู
พัฒนาพัฒนา ท้องถิ่น” 

3.99 .57 มาก 

3 องค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม  
ฐานที่ 1 ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ใหม่ 

4.24 .60 มาก 

4 องค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม 
ฐานที่ 2 ครูกับการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน 

4.18 .57 มาก 

5 องค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม 
ฐานที่ 3 อัตลักษณ์ครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ 

4.16 .58 มาก 

6 องค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม 
ฐานที่ 4 การบูรณาการภาษา อังกฤษและเทคโนโลยีผ่ากิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือชุมชน 

4.03 .69 มาก 

7 กิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น 

4.15 .65 มาก 

8         องค์ความรู้ที่ได้รับ เรื่อง “การออกแบบนวัตกรรมและสะท้อน      
        การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงการเป็นครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ 
    น า เสนอผลงาน” 

3.92 .65 มาก 

9         องค์ความรู้ที่ได้รับ เรื่อง การจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชน/จังหวัด 
        เป็นฐาน 

3.90 .65 มาก 

10 การประชาสัมพันธ์โครงการได้ทั่วถึงและครอบคลุมกับกลุ่ม 
เป้าหมาย 

3.99 .71 มาก 

11 ระยะเวลาในการจัดโครงการเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 3.88 .75 มาก 
12
. 

ความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นต่อตนเอง (เทียบกับเวลา ค่าใช้จ่ายและ
งบประมาณในช่วงระยะการอบรม) 

4.09 .71 มาก 

13 ความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นต่อต้นสังกัด(เทียบกับเวลา ค่าใช้จ่ายและ
งบประมาณในช่วงระยะการอบรม) 

3.94 .66 มาก 

14 ความเหมาะสมของที่พัก 3.83 .79 มาก 
15 ความเหมาะสมของอาหาร 3.68 .86 มาก 
16 คุณค่าท่ีเกิดข้ึนต่อตนเองและต้นสังกัด 4.11 .59 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม (n=234) 4.09 .56 มาก 
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จากตาราง  ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ(Induction Period) 
รุ่นปี พ.ศ.2559 แล ะ พ.ศ.2560   มีความคิดเห็นในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.09) 
และเมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นจากคะแนนเฉลี่ยสูงสุด จ านวน 3 ล าดับ คื อ 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม ฐานที่ 1 ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ใหม่  ( X = 4.24) องค์
ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม  ฐานที่ 2 ครูกับการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ( X = 4.18) และความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ  เรื่อง “เป้าหมายตามความคาดหวังของครูพัฒนาท้องถิ่น” ( X = 4.17) 
 
หมายเหตุ : ใช้เกณฑ์ระดับความคิดเห็นดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
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กิจกรรมการด าเนินงาน  ระยะที ่2 
กิจกรรมที่ 1  

โครงการประชุมรับฟังการชี้แจงการการนิเทศหนนุเสริม 
การเรียนรู้ การจัดท าบทความวิจัย และติดตามความก้าวหน้า 

ในการท าบทความวิจัย 
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 17401  อาคาร 17 

 
กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรมการนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู้พื้นที่จังหวัดพัทลงุ 
สงขลา สตูล ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส (6 จังหวัด) 

วันที่ 1 มีนาคม – กรกฎาคม 2562 
ณ  โรงเรียน/สถานศึกษา ครูผู้รับทนุ รุ่นปี พ.ศ.2560 
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กิจกรรมที่ 1 
โครงการประชุมรับฟังการชี้แจงการการนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู้ การจัดท าบทความวิจัย และ

ติดตามความก้าวหน้าในการท าบทความวิจัย 
 

สรุปผลโครงการประชุมรับฟังการชี้แจงการนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู้ การจัดท าบทความวิจัย 
ของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction  Period)  รุ่นปี พ.ศ.2559 

วันที่  15 ธันวาคม 2561 
ณ ห้องเรียนรวม 17401 อาคารอเนกประสงค์ 2 (อาคาร 17) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
 

ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ล าดับ รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ 

คิดเห็น 
1 องค์ความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู้ 4.21 0.61 มาก 
2 ได้แนวทาง/บทเรียนน าไปสู่การจัดท าบทความวิจัย 4.21 0.61 มาก 
3 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

จัดท าบทความวิจัย 
4.21 0.66 มาก 

4 การน าความรู้จากการอบรมไปสู่การจัดท าบทความวิจัยที่
สะท้อนความเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน สถานศึกษาหรือ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

4.31 0.65 มาก 

5 การตอบสนองความต้องการ/วัตถุประสงค์/ความคาดหวัง
โดยรวมจากการเข้าร่วมโครงการ 

4.21 0.61 มาก 

ภาพรวม 4.23 0.63 มาก 
 

จากตาราง ครูพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพมีความพึงพอใจ ในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( X = 4.23) และเมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นจากคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คือ การน าความรู้จากการอบรมไปสู่การจัดท าบทความวิจัยที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน 
สถานศึกษาหรือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ( X = 4.31)  

หมายเหตุ : ใช้เกณฑ์ระดับความคิดเห็นดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับมาก 
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กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมการนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู้พื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา สตูล ยะลา  ปัตตานี 

นราธิวาส (6 จังหวัด)  
วันที่ 1 มีนาคม – กรกฎาคม 2562  

ณ  โรงเรียน/สถานศึกษา ครผูู้รับทุน รุ่นปี พ.ศ.2560 
 
กรอบคิดและแนวทางการนิเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนางานของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

1. กรอบคิด 

อาศัยหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เชื่อว่า  
1.1 การนิเทศเป็นกระบวนการให้การศึกษาและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้นิเทศก์ ผู้ร่วมเรียนรู้ในกระบวนการ
นิเทศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และครู 
1.2 มีกระบวนการท างาน/ด าเนินการบนฐานความเป็นกลุ่มเรียนรู้(Learning Group) 
1.3 มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ จัดการกับสถานการณ์ทางการศึกษา/ชั้นเรียนในบริบทเฉพาะเพ่ือก าหนด     
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
1.4 เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ  ผู้ร่วมเรียนรู้ในกระบวนการนิเทศ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และครู 
1.5 เป้าหมายคือการปรับปรุงพัฒนา ข้อค้นพบจากการสร้างสรรค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ ผลงานวิจัย 
น าสู่การพัฒนาคุณภาพขงนักเรียน ครู และสภาพแวดล้อมทางการศึกษา 
 
2.  แนวทางที่เป็นกระบวนการนิเทศเพื่อการเรียนรู้และพัฒนางานของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
      กลุ่ม Reflective                                                                            กลุ่ม Mentor 
 
 
  

ผลงาน (Outcome) 
-บทความวิชาการ  -บทความวิจัย 

ที่สะท้อนการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ 
จากนวัตกรรมการเรียนรู ้

 

                                                                               

กลุ่มบริหารจัดการ  
เอ้ืออ านวยทางวิชาการ    

(ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)                                                                               กลุ่ม Mentee 
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ข้อมูลการจัดพื้นที่การนิเทศครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period)  ส าหรับ
การบรรจุปี 2560  จ านวน  218  คน 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน จ านวน จังหวัดที ่
รับผิดชอบ 

จ านวน  
(คน) 

สังกัด 

    1)  มหาวิทยาลัยทักษิณ 30 สงขลา  2 สพม.16 สงขลา (เมือง) 
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร 

พัทลุง 12 สพป.พัทลงุ เขต 1 
14 สพม.12 พัทลุง 
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษพัทลงุ 

    2)  มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่ 31 สงขลา 12 สพป.สงขลา เขต 2 
10 สพป.สงขลา เขต 3 
8 สพม.16 สงขลา  

(เทพา/ บางกล่ า/ นาทว/ี รัตภูมิ/ สะบา้ย้อย 
/ หาดใหญ่/ สะเดา) 

1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 3 จ.สงขลา (จะนะ) 

    3)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - - - - 
    4)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 40 สตูล 12 สพป.สตลู 

10 สพม.16 สตูล  
สงขลา  7 สพป.สงขลา เขต 1 

1 สพม.16 สงขลา (ระโนด) 
พัทลุง 10 สพป.พัทลงุ เขต 2 

    5)  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 31 นราธิวาส 17 สพป.นราธิวาส เขต 1 
14 สพป.นราธิวาส เขต 3 

    6)  สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 24 นราธิวาส 17 สพป.นราธิวาส เขต 2 
6 สพม.15 นราธิวาส  

(สุไหงปาดี/ สุไหง-โกลก/ เมือง/ รือเสาะ) 
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า จ.นราธิวาส 

(เมือง) 
    7)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
        วิทยาเขตปัตตานี 

37 ปัตตาน ี 12 สพป.ปัตตานี เขต 1 
11 สพป.ปัตตานี เขต 2 
8 สพป.ปัตตานี เขต 3 
5 สพม.15 ปัตตาน ี
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า จ.ปัตตานี 

(เมือง) 
    8)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 25 ยะลา 11 สพป.ยะลา เขต 1 

8 สพป.ยะลา เขต 2 
3 สพป.ยะลา เขต 3 
3 สพม.15 ยะลา 
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สรุปผลการประเมินตามแบบนิเทศครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction  Period) 

รุ่นปี พ.ศ.2560 
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ผลการประเมิน 
แบบนิเทศครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction period) 

ส าหรับอาจารย์นิเทศก์เครือข่ายสถาบันผลิตภาคใต้ตอนล่าง 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ 

คิดเห็น 
1.คุณลักษณะความเป็นครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4.60 .736 มากที่สุด 

2.บทบาทครูผู้สนับสนุนการเรียนรู้และมีกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา 4.49 .658 มาก 

3. ทกัษะการเรียนรู้เพ่ือเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน 4.60 .651 มากที่สุด 

4. ความสามารถในการคิดเชิงระบบ 4.43 .608 มาก 

5. ความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตนได้เหมาะสมกับบริบท
โรงเรียนและชุมชน 

4.74 .505 มากที่สุด 

6. ทักษะการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชน 3.74 .817 มาก 
7. การแสดงออกถึงจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชายแดนใต้ 

4.11 .796 มาก 

8. การน าองค์ความรู้ในชุมชนเช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 3.69 .796 มาก 
9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางพหุวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ 

4.43 .655 มาก 

10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับธรรมชาติเนื้อหาสาระ 4.46 .561 มาก 
11. การออกแบบกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษที่สอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.60 .497 มากที่สุด 
12. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับเทคโนโลยีการศึกษา 4.46 .701 มาก 
13. การใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสืบค้นในรายวิชาที่สอน 4.20 .759 มาก 
14. ทักษะการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 4.31 .631 มาก 
15. การใช้วิจัยเป็นฐานในการแก้ปัญหา/พัฒนางานหรือการจัดการเรียนรู้ 4.29 .622 มาก 
16. การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น 4.91 .288 มากที่สุด 
17. ผลงานนวัตกรรมที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน โรงเรียน หรือ
ชุมชน 

4.46 .657 มาก 

18. ความสามารถในการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย 4.57 .558 มากที่สุด 
19.การเปลี่ยนแปลงคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4.54 .611 มากที่สุด 

20.ทักษะการสะท้อนคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเองและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

4.71 .519 มากที่สุด 

รวม 4.58 .373 มากที่สุด 
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จากตาราง อาจารย์นิเทศก์ก์มีความคิดเห็นต่อครูพัฒนาท้องถิ่น ในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( X = 4.58) และเมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นจากคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด จ านวน 3 ล าดับ คือ การออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น  ( X = 4.91) 
ความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตนได้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนและชุมชน  ( X = 4.74) และ
ทักษะการสะท้อนคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเองและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ( X = 4.71) 

หมายเหตุ : ใช้เกณฑ์ระดับความคิดเห็นดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
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กิจกรรมการด าเนินงาน  ระยะที่ 3 
โครงการประชุมวิชาการน าเสนอบทความวิจัย 
ของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ  

(Induction Period) 
รุ่นปี พ.ศ.2560 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562  
ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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บทความวิจัยน าเสนอ 
ของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 
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สรุปบทความวิจัยที่น าเสนอ 

ในการจัดประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน ของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ 
(Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

วันที่ 17-18  สงิหาคม 2562  
 

ผู้รับผิดชอบ จ านวนคร ู
(คน) 

จ านวน 
บทความวิจัย 

จ านวน 
ที่น าเสนอ 

หมายเหตุ 

-ม.ทักษิณ  30 10 10  
-ม.ราชภัฎสงขลา  40 14 14  
-ม.หาดใหญ่  31 10 10  
-มอ.ปัตตานี  37 9 9  
-ม.ราชภัฎยะลา  25 8 6 ไม่น าเสนอ 2 คน 
-ม.ฟาฎอนี  31 10 10  
-ม.การกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตยะลา 

24 8 8  

-มทร.ศรีวิชัย สงขลา - - -  
รวมทั้งหมด 218 69 67  
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รายละเอียดบทความวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction  Period) รุ่นปี พ.ศ.2560 

ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

  ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง โรงเรียน มหาวิทยาลัยนิเทศ 

1. อรรถพร  เพชรสงค์ มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย–บาทไทย  
ของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

บ้านสุไหงโก-ลก ม.การกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตยะลา 

2. ศิริวรรณ มาลยารมย์ การออกแบบหนังสือ Pop-up ภาษามลายูถิ่นและภาษาเจ๊ะเห โดยผ่านกระบวนการเรียน
แบบ Active Learning จากการส ารวจตลาดในอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

บ้านสุไหงโก-ลก ม.การกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตยะลา 

3.  สาลีนี เจ๊ะมิ การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์เกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ส าหรับเตรียมทักษะ 
การสังเกตของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที ่2 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 

บ้านโต๊ะเวาะ ม.การกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตยะลา 

4.  ซากีนา เต๊ะมาลอ การใช้การเรียนรู้ด้วยเกมพ้ืนบ้าน เพ่ือเพ่ิมความสนใจในการเรียนรายวิชาพลศึกษา  
ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านซรายอ 

บ้านซรายอ ม.การกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตยะลา 

5. สุลาลักษ ์เจ๊ะแม ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติ เทคนิคผ้ามัดย้อมพ้ืนฐานและการบูรณาการ ทักษะ
ชีวิตสู่ชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 

บ้านหัวคลอง ม.การกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตยะลา 

6. ฟาตีมา มาดอรี การพัฒนาชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

บ้านตาบา ม.การกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตยะลา 

7. อามีนะห์  ยีเด็ง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้บทอ่านนิทานพื้นบ้านเรื่อง ตากใบ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปูยู จังหวัดนราธิวาส 

บ้านปูยู ม.การกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตยะลา 

8.  มูยีบะฮ์ อูมา การพัฒนาทักษะการอ่านคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพของคนในชุมชน โดยใช้แบบฝึก
ทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านซรายอ 
 

บ้านซรายอ ม.การกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตยะลา 
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  ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง โรงเรียน มหาวิทยาลัยนิเทศ 

9. อาบีด๊ะ มาหิเละ 
 

การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทย โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 

บ้านบูเกะจือฆา ราชภัฎยะลา 

10. ปานศักดิ์ ธรรมจักร์ การพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกการเขียนสะกดค า บ้านใหม่(วันครู 2503) ม.ราชภัฎยะลา 
11.  คอลีเยาะ สะแลแม การพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นสื่อ ส าหรับนักเรียน ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 
บ้านโต๊ะพราน ม.ราชภัฎยะลา 

12. ธญาภรณ์ แสงชื่น การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดค าโดยใช้บันไดทักษะ 4 ขั้นส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 

บ้านตังกาเด็ง ม.ราชภัฎยะลา 

13. ปิยวรรณ อัศวสัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดยใช้สื่อนาฬิกาสามภาษา
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 จังหวัด
ยะลา 

นิคมสร้างตนเองพัฒนา
ภาคใต้1 

ม.ราชภัฎยะลา 

14. ไฟซาล   เจ๊ะมูซอ การพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพแบบท่านนบีมูฮัม
หมัด(ซ.ล.) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานหน้าเดียว (Mini Project)แบบ FARUK 
Model ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านบายอ อ าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

บ้านบายอ ม.ราชภัฎยะลา 

15. รุสลัน  ดือเระ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ และการหารเศษส่วน โดย
ใช้สื่อการสอนเศษส่วน ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 
จังหวัดปัตตานี 

บ้านกูบังบาเดาะ ม.สงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

16. วัชโลบล  แวงวรรณ ผลของการใช้ชุดกล่องงานในการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีผลต่อการประสานสัมพันธ์
ระหว่างตากับมือส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ ห้อง 1/5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดปัตตานี 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดปัตตานี 

ม.สงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

17. อดุลย์  สาอะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการน าเสนอด้วย Google Presentation ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD  
 

ตลาดนัดบาซาเอ ม.สงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 
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  ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง โรงเรียน มหาวิทยาลัยนิเทศ 

18. กษมา  มะเซ็ง การจัดกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง–พูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย บ้านปลักแตน ม.สงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

19. นอรีนา  ยาลา การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านสารคดีท้องถิ่น เรื่อง “ของดีเมืองสาย” เพ่ือพัฒนาการอ่าน
จับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

บ้านบน ม.สงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

20. มาเรียณี  ดือเระ การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ อ าเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี 

ไม้แก่นกิตติวิทย์ ม.สงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

21. นาอีหม๊ะ  กาเจ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

เตชะปัตตนยานุกูล ม.สงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

22. สุไฮยาตี  ประเปะ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R วิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอินทนิล 

บ้านอินทนิล ม.สงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

23. ปนัดดา   มีนา การพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารภาษาไทยของเด็กระดับชั้นปฐมวัยศึกษา โรงเรียนบ้าน
ท่าด่าน โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานชุดท้องถิ่นของหนู 

บ้านท่าด่าน ม.สงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

24. มณีรัตน์  เมืองแก้ว ผลการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปใช้ และความตระหนักในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วย
ทรายมิตรภาพที่ 150 จังหวัดพัทลุง 

บ้านห้วยทรายมิตรภาพที่ 
150 

ม.ราชภัฎสงขลา 

25. ขวัญนภา ชนเจริญ การสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบด้วยกิจกรรมบูรณาการผ่านการศึกษาบริบทชุมชน วัดจาก ม.ราชภัฎสงขลา 
26. ธดาภรณ์  สมบูรณ์ การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนสู่ชุมชน วัดท่าควาย ม.ราชภัฎสงขลา 
27. นัจญม๊ะ ง๊ะสมัน ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราวโดยใช้ข้อมูลในท้องถิ่น

จังหวัดสตูล ที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ก าแพงวิทยา ม.ราชภัฎสงขลา 
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โรงเรียนก าแพงวิทยา 
28. นัจรีย์  หมีนพราน การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง

ท่องเที่ยวในชุมชนเป็นฐาน  : โรงเรียนบ้านตะโละใส จังหวัดสตูล 
บ้านตะโละใส ม.ราชภัฎสงขลา 

29. มัสลิน  นวลดี การบูรณาการความรู้สู่ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “อาชีพท าสวนผลไม้ 
ชุมชนบ้านปันจอร์ จังหวัดสตูล” รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปันจอร์  

บ้านปันจอร์ ม.ราชภัฎสงขลา 

30. สมฤทัย  เอียดเกิด ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ จังหวัด
สตูล 

อนุบาลท่าแพ  ม.ราชภัฎสงขลา 

31. สันติสุข  บายศรี การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนบ้านโคกประดู่ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เรื่อง อาหารและสารอาหาร 

บ้านโคกประดู่ ม.ราชภัฎสงขลา 

32. ณิชกานต์ เบ็ญโส๊ะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานผ่านทักษะการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๔/๓ โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา 

ระโนดวิทยา ม.ราชภัฎสงขลา 

33. มณีนุช  เมืองแก้ว ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อม (STSE) 
ร่วมกับการใช้ชุมชนเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านม่วงทวน จังหวัดพัทลุง  

บ้านม่วงทวน ม.ราชภัฎสงขลา 

34. ศรีวรรณ สุวรรณวงค์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เรื่อง ซากดึกด าบรรพ์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนก าแพงวิทยา  
 

ก าแพงวิทยา ม.ราชภัฎสงขลา 
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35. ศิวพงษ์  ไชยนาพงษ์ การสร้างความตระหนักในการจัดการขยะในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนบ้านควนหมอทอง โดยใช้การการจัดประสบการณ์ 

บ้านควนหมอทอง ม.ราชภัฎสงขลา 

36. สุริฉาย  ไกรเทพ การพัฒนาทักษะกระบวนการท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านปาก
บารา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

บ้านปากบารา 
 

ม.ราชภัฎสงขลา 

37. ฮาบีบ๊ะ  เหร็บราเย็น ผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน  โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่มีผลต่อพัฒนาการกล้ามเนื้อ
มัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่  ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 

บ้านบ่อหิน ม.ราชภัฎสงขลา 

38. กฤตมุข ยอดสุดเอ้ือม การศึกษาการท ากระดาษรีไซเคิล โดยใช้ส่วนผสมจากเปลือกผลลองกองที่มีอยู่ในท้องถิ่น วัดบางศาลา ม.หาดใหญ่ 
39. ซัลมาฮ์  เพ็งมุซอ การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านโคกเมาด้วยมัลติมีเดีย                                               

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกเมา 
บ้านโคกเมา ม.หาดใหญ่ 

40. ปาณิศา  แซ่ตั้ง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบเน้น
ภาระงาน  เรื่อง Sadao local food ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสะเดา 
“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 

สะเดา “ขรรค์ชัย 
กัมพลานนท์อนุสรณ์” 

ม.หาดใหญ่ 

41. ปารมี  นวลแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการพูดรายงานแบบบูรณาการวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มที่เน้นความส าเร็จร่วมกัน (STAD) ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  จังหวัดสงขลา 

นาทวีวิทยาคม   ม.หาดใหญ่ 

42. ซีส๊ะ  บิลโหด การแก้ปัญหาสุขภาพด้วยนวัตกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษาจากเรื่อง  “ระบบหายใจและ
ระบบขับถ่าย”  สู่การน าไปใช้ในชุมชน 

สะบ้าย้อยวิทยา ม.หาดใหญ่ 

43. จุฬาลักษณ์   คงยะฤทธิ์ ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้โครงงานเป็นฐานการจัดการเรียนรู้ 
สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

ชุมชนบ้านทางควาย ม.หาดใหญ่ 

44. วรรณนิศา  สุวรรณมุณีย์ การส่งเสริมการผลิตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าของโรงเรียนบ้านควนขัน 
ต าบลคูหาใต้ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

บ้านควนขัน ม.หาดใหญ่ 
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45. เดียน่า  หมู่เก็ม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
บวกและการลบทศนิยม โดยใช้สื่อทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่สัมพันธ์
กับชุมชนโรงเรียนวัดท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 

วัดท่าช้าง ม.หาดใหญ่ 

46. เหมือนฝัน  คงคาสวัสดิ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องวันสารทเดือนสิบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โรงเรียนวัดหูแร่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

วัดหูแร่ ม.หาดใหญ่ 

47. โซฟียะห์ อิแอ การพัฒนาสมาธิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านประกอบ โดย
วิธีการจักสานตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บ้านประกอบ ม.หาดใหญ่ 

48.  นัสริน   ยูโซ๊ะ การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอน SQ3R โดยใช้ชุดแบบฝึกหัดท้องถิ่น
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสิโป จังหวัดนราธิวาส 

บ้านสิโป ม.ทักษิณ 

49.  สุรอยยา หะยีหามะ การใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาการพิมพ์ภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนวัดล าภู จังหวัดนราธวิาส 

วัดล าภ ู ม.ทักษิณ 

50.  
 อารีตา ฮูลูเจ๊ะหะ 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สนุกคิดกับการค้าขาย โดยใช้วิธีสอนแบบ
แอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active learning) และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และโรงเรียน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 

อนุบาลนราธิวาส ม.ทักษิณ 

51.  
 อจรี จ ารูญกิจขจร 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก 1- 20 ของนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 3 โดยการใช้ชุดกิจกรรมถอดรหัสลายแทงในชุมชน 

อนุบาลนราธิวาส ม.ทักษิณ 

52.  
 อาซีเกล มาแล 

การพัฒนาทักษะการอ่าน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคา ภาษา
มลายูถิ่น สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยี่งอ 

บ้านยี่งอ ม.ทักษิณ 

53. อารอฟัต  บินมะทา
  

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านทอน 

บ้านทอน ม.ทักษิณ 
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54. รุสมัยนี ซานา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง สมบัติของวัสดุ โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) 

บ้านละหาร ม.ทักษิณ 

55.  อัสวานี ดาโอ๊ะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสารจากการทา
ขนมดอกจอกโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที ่1 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว อาเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

บ้านคอลอกาเว ม.ทักษิณ 

56.  ทศพร แสนสุข การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010 นาเสนอผลงาน เรื่อง นวัตวิถีของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง 
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเขาพระ 
 

บ้านเขาพระ ม.ทักษิณ 

57.  วันนาบลิลา แวอาแซ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมทางศิลปะ 
โดยใช้รูปแบบการสอนเซนเนคติกส์ 

บ้านเจาะเกาะ ม.ทักษิณ 

58.  ภนิตา ทวรัตน์ การศึกษาพฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนที่ได้รับ
การสอนแบบโครงงานร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ    
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ม.ทักษิณ 

59. สุทธิชา  รักชุม การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบของเด็ก Gen Z  
โดยใช้ท้องถ่ินเป็นฐานผ่านการท าโครงงานฐานวิจัย 

สตรีพัทลุง ม.ทักษิณ 

60. จุฑาพร  เส้งเอียด การพัฒนาเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  โดยการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมจักสาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัด
พิกุลทอง 

วัดพิกุลทอง ม.ทักษิณ 

61. นุชนาฏ จันทร์ดี                                                                                 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความชอบในการบริโภคผัก ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเหรียงงาม โดย
ใช้ผักแผ่นทอดกรอบ 

บ้านเหรียงงาม ม.ทักษิณ 
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  ที่ ชื่อ – สกุล ชื่อเรื่อง โรงเรียน มหาวิทยาลัยนิเทศ 

62. ปรียานุช  ทองชู การศึกษาพฤติกรรมการลดใช้พลาสติก โดยการใช้แบบบันทึกกิจกรรม“ลูกเหรียงไม่ เด็กรุ่น
ใหม่ปฏิเสธการใช้พลาสติก” 

บ้านเหรียงงาม ม.ทักษิณ 

63. สุชาสินี  จินดาวงศ์ การรักษาและสืบสานรากเหง้าของตนเอง…ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  มหาวชิราวุธ 
จังหวัดสงขลา 

ม.ทักษิณ 

64. รวิกาญจน์  ลาภจินดา ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษา 
พืชสมุนไพรในท้องถิ่น โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน ของเด็กปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียน
วัดเขาป้าเจ้ จังหวัดพัทลุง 

วัดเขาป้าเจ้ ม.ทักษิณ 

65. สุธาสินี   อ าภัยฤทธิ์ การจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์  เพ่ือสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสร้างสายใยความสัมพันธ์กับชุมชน 

เขาชัยสน ม.ทักษิณ 

66. วรวีร์   คชภักดี การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานพ้ืนบ้านเป็นสื่อ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านใสอ้อย 

บ้านใสอ้อย ม.ทักษิณ 

67. นุชรินทร์  อินทรสมบัติ สถิติในการส ารวจสู่การน าเสนอข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสตรี
พัทลุง 

สตรีพัทลุง ม.ทักษิณ 
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สรุปผลโครงการประชมุวิชาการการน าเสนอบทความวิจัย 
ของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ  

(Induction  Period)  รุ่นปี พ.ศ.2560 
วันที่  17-18  สิงหาคม 2562   

ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 
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สรุปผลโครงการประชุมวิชาการการน าเสนอบทความวิชาการ  
ของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction  Period)  รุ่นปี พ.ศ.2559 

วันที่  17-18  สิงหาคม 2562 
ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
 

      ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 ข้อมูลมหาวิทยาลัยนิเทศ จ านวนคร ู
ที่ตอบแบบสอบถาม 

ร้อยละ 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 22 14.00 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 30 19.11 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 19 12.10 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี 25 15.92 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 16 10.19 
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี 22 14.00 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วข.ยะลา 24 15.29 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - - 

รวมทั้งสิ้น 157 100.00 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินซึ่งเป็นครูพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ จ านวน 157 คน ส ารวจโดย 
ใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 พบว่า ครูที่อยู่ในการก ากับนิเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ตอบแบบสอบถามสูงสุดร้อยละ 19.11   รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
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  ตารางท่ี 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ล าดับ รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ 

คิดเห็น 
1 ความรู้จากการบรรยายเรื่อง “การเสริมพลังครูเพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่น” 
4.36 0.61 มาก 

2 ความรู้จากการน าเสนอบทความวิจัย 4.46 0.60 มาก 
3 ความรู้ในการบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนรู้ตามสาระวิชา 
4.18 0.68 มาก 

4 ความรู้ด้านกระบวนการแก้ปัญหาและการพัฒนาชั้น
เรียน 

4.39 0.62 มาก 

5 ความรู้ แนวทาง และรูปแบบการเขียนบทความวิจัย 4.29 0.66 มาก 

6 การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสะท้อนคิดของชุมชน
วิชาชีพครูพัฒนาท้องถิ่น 

4.47 0.61 มาก 

7 การน าความรู้จากการอบรม/การนิเทศไปสู่การจัดท า
บทความวิจัยที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน 
สถานศึกษา หรือชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

4.38 0.59 มาก 

8 ความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศเพ่ือพัฒนาครู
พัฒนาท้องถิ่น 

4.38 0.61 มาก 

9 ความเหมาะสมของรูปแบบในการน าเสนอบทความ
วิจัย 

4.33 0.63 มาก 

10 การตอบสนอง ความคาดหวังโดยรวมจากการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ 

4.37 0.65 มาก 

ภาพรวม (n=157) 4.35 0.63 มาก 
 

จากตาราง ครูพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพมีความพึงพอใจ ในภาพรวมว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( X = 4.35) และเมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นจากคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด จ านวน 3 ล าดับ คือ การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสะท้อนคิดของชุมชนวิชาชีพครูพัฒนาท้องถิ่น 
( X = 4.47) ความรู้จากการน าเสนอบทความวิจัย ( X = 4.46) และความรู้ด้านกระบวนการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาชั้นเรียน ( X = 4.39) 

หมายเหตุ : ใช้เกณฑ์ระดับความคิดเห็นดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับมาก 
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สรุปผลความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อโครงการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย 
ของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ “Induction Period” รุ่นปี พ.ศ.2560 

ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

1.จังหวัดนราธิวาส 
 เพศ :   ชาย  5  คน      หญิง  40 คน รวมทั้งหมด  45  คน 

ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับการอบรม 

 1. ความรู้ใหม่เชิงวิชาการ/กระบวนการวิจัยที่ได้รับจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

 จากการเข้าร่วมประชุมงานวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใหม่เชิง
วิชาการและกระบวนการท าวิจัย ตั้งแต่การคิดค้นและค้นคว้างานวิจัยจากสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ รอบตัว โดยเรา
สามารถน าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันที่เรารู้จริง เห็นแจ้งมาเป็นประเด็นในการท าวิจัยเพราะจะท าให้
งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือ โดยงานวิจัยนั้นจะมีหลากหลายรูปแบบที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งการสร้างงานวิจัยไม่
จ าเป็นจะต้องท าเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ 100% เสมอไป ที่เห็นได้จากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ท าให้ได้รับ
แนวทาง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการ ในการท างานวิจัยเชิงคุณภาพ และ
การท างานวิจัยในชั้นเรียนโดยเป็นงานวิจัยที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ่ ผู้ท าวิจัยจะต้องหากระบวนการทางวิจัยมาแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้เกิดผลดีกว่าคุณภาพจาก
เดิม ซึ่งในบางวิจัยยังสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงในชุมชนได้ โดยมีการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ และองค์ความรู้ใหม่อีกด้านที่ได้รับ คือกระบวนการคิดใหม่ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ เพ่ือ
การพัฒนาห้องเรียนและท้องถิ่น ซึ่งได้รับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้น
ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น โดยในการจัดการเรียนรู้ที่ดีนั้นครูจะต้องสร้างความ
ไว้วางใจ ความสัมพันธ์ ความคิด ทัศนคติในทางบวกให้นักเรียนก่อนเป็นล าดับแรก และพยายามใช้ข้อมูลใน
พ้ืนที่ชุมชน ดึงความโดนเด่นของชุมชนออกมาบูรณาการให้เข้ากับความทันสมัยของการเรียน คิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาผู้เรียนและส่งผลดีต่อชุมชนในอนาคตได้  

 2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้ 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ แนวทางในการจัดท างานวิจัย และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ 
อย่างหลากหลาย ในด้านของงานวิจัยก็ได้รับองค์ความรู้ที่เป็นโยชน์ในเรื่องของการท าวิจัย นวัตกรรมที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ วิธีการด าเนินวิจัย การแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมีความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของการท างานวิจัย
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น รู้จักน าเอาวิธีการวิจัยที่ผสมผสานกับรูปแบบการสอนต่างๆ น าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่น าไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย
และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง รู้จักเลือกเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมที่ความหลากหลายไปบูรณาการกับรายวิชาจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะด้าน
ต่างๆของผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

 3. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจ  
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 ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากในความตั้งใจจัด
โครงการของคณะผู้จัด คณะอาจารย์ และท่านวิทยากร มีรูปแบบของการจัดเตรียมงานและกิจกรรมในการ
น าเสนอผลงาวิจัยที่ดี โดยมีวิธีการจัดเตรียมงานในการน าเสนอ เป็นการอภิปรายแบบกลุ่มที่ท าให้ผู้เข้ารับฟัง
การน าเสนองานมีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกัน สามารถเลือกเข้ารับฟังการน าเสนอ
ผลงานวิจัยได้ตามความสนใจตามประเด็นต่างๆ มีการน าเสนอผลงานวิจัยที่หลากหลาย มีความน่าสนใจ 
บรรยากาศมีความเป็นกันเอง มีกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันระหว่างอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครู และผู้เข้าร่วมการ
รับฟัง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนะน าแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  โดยตัวของผู้น าเสนอเองก็มี
ความรู้ความสามารถในการน าเสนอผลงานวิจัย มีค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ ถือได้ว่าการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้น าเสนอ ผู้ทรงคุณวุฒิท าให้เกิดแนวคิดในการ
เรียนรู้ร่วมกัน และเป็นการจัดประชุมที่ช่วยเพ่ิมแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลในการท างานทางด้านวิชาชีพครูใน
การพัฒนาระบบการศึกษา 

 4. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าควรปรับปรุง 

 สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นว่าควรปรับปรุง ได้แก่ ในทางด้านของรูปแบบการจัดกิจกรรมอยากให้มี
การจัดจ านวนผู้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนองานวิจัยให้มีจ านวนเท่าๆ กันในทุกห้อง มีการก าชับระยะเวลาในการ
น าเสนอผลงานวิจัยมากกว่านี้ มีการจัดถ่ายวีดิโอส าหรับเปิดย้อนหลังให้กับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ที่ได้เข้าร่วมรับฟัง
การน าเสนองานในห้องนี้ และอยากให้มีระยะเวลาในการจัดโครงการที่นานกว่านี้  ในส่วนของการให้รางวัล 
Paper Award ควรได้รับมาจากการพิจารณาคนน าเสนอ/อภิปรายบทความวิจัยด้วย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงว่าผู้ที่
ได้รับรางวัลได้มีการท าวิจัยจริงๆ และสุดท้ายนี้อยากให้มีการอ านวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่จอดรถ
ด้วย 

 5. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

   ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย มีข้อคิดเห็นอยากให้มีอยากให้มีการจัด
กิจกรรมโครงการดีๆ แบบนี้อีกต่อไปในอนาคตเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการศึกษา มีการเพ่ิมกิจกรรมอย่างอ่ืน
ที่นอกเหนือจากการน าเสนอ เช่น กิจกรรมการพบปะส าหรับครูคืนถิ่นในทุกรุ่น ทั้งรุ่นพ่ีรุ่นน้อง เพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้และการท ากิจกรรมร่วมกัน และทุกหัวข้อการวิจัยต่างมีความน่าสนใจที่แตกต่างกัน จึงอยาก
ให้มีการร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานวิจัยในทุกๆประเด็น โดยการน าเสนอครั้งเดียวในห้องประชุมใหญ่ร่วมกัน
และที่ส าคัญควรมีความการต่อยอดบทความงานวิจัย/นวัตกรรมต่างๆ ที่น าเสนอเพ่ือด าเนินการในการจัดการ
ระบบการเรียนรู้ในโลกอนาคตต่อไป 
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2.จังหวัดปัตตานี 

 เพศ :   ชาย  4  คน      หญิง  21  คน รวมทั้งหมด  25  คน 

ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับการอบรม 

 1. ความรู้ใหม่เชิงวิชาการ/กระบวนการวิจัยที่ได้รับจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

 จากการเข้าร่วมประชุมงานวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใหม่เชิง
วิชาการและกระบวนการวิจัยที่หลากหลาย ทั้งในด้านแนวทางการจัดท างานวิจัยที่สามารถบูรณาการร่วมกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น น านวัตกรรมท้องถิ่นต่างๆ มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  อีกทั้งยัง
ได้รับความรู้ แนวคิด และข้อเสนอแนะในเรื่องของการท างานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ เข้าใจงานวิจัยมาก
ยิ่งขึ้นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งงานวิจัยนั้นไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ยาก
แต่เกิดจากปัญหาที่เรามองเห็นใกล้ตัวและให้ความส าคัญกับสิ่งนั้นน ามาสู่แนวทางในการเขียนบทความวิจัย  
และนอกจากนี้ยังได้รับองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและเรียนรู้เทคนิคการเป็นครูยุค
ใหม ่

 2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้ 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้และกระบวนการสร้างงานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอน แนวทางการสร้าง
นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตนเอง อีกทั้ง
ยังได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานวิจัยและเกิดความคิดริเริ่มที่จะค้นหาสิ่งที่เป็นจุดเด่นในท้องถิ่น ให้
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน ครู และชุมชน  

 3. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจ  

 ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากในรูปแบบของ
การจัดประชุม การจัดเตรียมงาน การต้อนรับ การอ านวยความสะดวกตลอดจนกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันในทุกๆ 
สถานบัน รูปแบบของกิจกรรมเป็นการน าเสนอผลงานวิจัยที่มีความเรียบง่ายและเหมาะสม ตรงประเด็นที่
ก าหนด ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าศึกษาผลงานวิจัยได้ตามความสนใจ รวมไปถึงมีการแลกเปลี่ยน       
องค์ความรู้ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงมีความ
ประทับใจต่อการนิเทศติดตามและการเสริมแรงทางบวกในการท าผลงานวิจัย ท าให้มีก าลังใจในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนต่อไป 
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 4. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าควรปรับปรุง 

 สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นว่าควรปรับปรุง ได้แก่ ในทางด้านของการจัดกิจกรรม อยากให้มีการ
จัดรูปแบบกิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจัยเพียงห้องเดียว เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจในหลายๆ 
ประเด็นที่อยากเข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานวิจัย มีการจัดรูปแบบการน าเสนอผลงานวิจัยที่สร้างคว าม
สนุกสนาน กระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความ active มากยิ่งขึ้น มีการก าหนดระยะเวลาในการท าวิจัย และเพ่ิมประเด็น
ในการเสนอผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึน เช่น กระบวนการที่ได้มา วิธีการท างานวิจัย ซึ่งจะท าให้ผู้ฟังเข้าใจงานวิจัยมาก
ขึ้น และในส่วนของคณะผู้จัดโครงการ อยากให้เครือข่ายผู้จัดโครงการขยายโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการน าเสนอ
ผลงานวิจัยให้มากกว่านี้และอ านวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่จอดรถให้เพียงพอมากกว่านี้ 

 5. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

   ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยมีข้อคิดเห็นอยากให้มีการจัดโครงการนี้อย่าง
ต่อเนื่องทกุปี  เพ่ือขับเคลื่อนการท างานของครูในการพัฒนาท้องถิ่น และกระตุ้นเสริมแรงการท างานของครูใน
โครงการ และอยากให้มีการจัดอบรมในประเด็นอ่ืนๆ อีก เช่น การผลิตสื่อ การสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีหรือ
เป็นอื่นๆ ที่เป็นประประโยชน์ ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆ  
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3.จังหวัดพัทลุง 

 เพศ :   ชาย  6  คน      หญิง  22  คน ไม่ได้ระบุ  3  คน รวมทั้งหมด  26  คน 

ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับการอบรม 

 1. ความรู้ใหม่เชิงวิชาการ/กระบวนการวิจัยที่ได้รับจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

 จากการเข้าร่วมประชุมงานวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ผู้เข้ าร่วมโครงการได้รับความรู้ใหม่เชิง
วิชาการและกระบวนการท าวิจัย เกิดองค์เรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการพัฒนาและสังเคราะห์การสอนให้มี
คุณภาพ เรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาผู้เรียนกับชุมชน โดยการประยุกต์
บูรณาการการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้ากับบริบทของชุมชน รู้จักการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่
หรือนวัตกรรมท้องถิ่นเข้ามาเป็นแหล่งเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์สื่อจากสิ่งต่างๆ รอบตัว การ
น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ รวมไปถึงได้เรียนรู้ถึงกระบวนการท างาน และเทคนิควิธีในการท างานวิจัยร่วมกับชุมชน
ในการพัฒนาผู้เรียน วิธีการด าเนินงาน แนวคิดการท าวิจัยที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ของผู้เรียนสู่ท้องถิ่น หลักการ
จัดท าวิจัยเชิงวิชาการอย่างง่าย กระบวนการท างานสู่การลงมือปฏิบัติจริง  และได้องค์ความรู้ที่ส าคัญส าหรับ
การเป็นครูในศตวรรษท่ี 21   

 2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้ 

 ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมการน าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ได้รับได้แก่ องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
การท างานวิจัย นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาคุณภาพของผู้เรียน  แนวทางการสร้างงานวิจัยที่
สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างงานวิจัยที่มีการบูรณาการความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี สังคมท้องถิ่นและบทเรียนเข้าด้วยกัน น ามาจัดเป็นกิจกรรมในชั้นเรียน ซึ่งจากการเข้าร่วม
การประชุมวิชาการในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน
และการสร้างงานวิจัยเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยการน าท้องถิ่นหรือชุมชนเข้ามามีบทบาทกับการจัดการ
เรียนการสอน ท าให้ได้ทราบถึงสภาพปัญหาที่หลากหลายในแต่ละชุมชนที่มีความแตกต่างกันและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา นอกจากนี้ยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพัฒนา
ตนเอง นักเรียน โรงเรียน และชุมชน สร้างองค์ความรู้และปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหม่ที่มี
การน าชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้รับแรงบันดาลใจและมุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนางานผลงานของตน
  

 3. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจ  

 จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เกิดความพึงพอใจ
ต่อการจัดงานครั้งนี้ในหลายๆ ส่วน ซึ่งได้แก่ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ได้รับอิสระในการเลือกเข้ารับฟังการ
น าเสนอผลงานวิจัย รูปแบบการน าเสนอผลงานวิจัยในเชิงวิชาการที่เป็นระบบแต่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย  
มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้ คิดเห็นร่วมกัน รวมไปถึงเกิดความประทับใจต่อ 
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การบริหารจัดการเวลา สถานที่ อาหาร และเครื่องอ านวยความสะดวก นอกจากนี้ยังเกิดความประทับต่อคณะ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นกันเอง ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่ดีในการพัฒนาตนเอง 

 4. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าควรปรับปรุง 

 สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยนี้เห็นว่าควรปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ ในส่วนชองรูปแบบ
การจัดกิจกรรมในการน าเสนอ ควรมีการจัดเวลาในการน าเสนอผลงานวิจั ยให้แก่ผู้น าเสนอแต่ละท่านอย่าง
ชัดเจน มีการจัดผลงานวิจัยให้ตรงกับประเด็นในแต่ละห้อง จัดแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานวิจัย
แต่ละห้องอย่างเท่าๆกัน หรือมีการลดจ านวนห้องหรือประเด็นในการน าเสนอผลงานวิจัยให้น้อยลงกว่านี้ 
อาจจะมีแค่การจัดการน าเสนอผลงานวิจัยร่วมกันภายในห้องเดียว เพ่ือเป็นการให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฟัง
หลายๆ งานวิจัยในครั้งเดียว  ในส่วนของผู้น าเสนอสามารถน าเสนอผลงานวิจัยที่มีความกระชับรัดกุมและ
ประเด็นค าถามมีความครอบคลุมเนื้อหาที่ เป็นประโยชน์  มีการน าเสนอภาพ หรืออ่ืนๆ ที่ เป็นข้อมูล
ประกอบการท าวิจัยเพราะจะท าให้ผู้รับฟังได้มองเห็นภาพถึงกระบวนการท างานวิจัย ในส่วนของสื่ออุปกรณ์
ต่างๆ ควรมีสื่อที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลประกอบการน าเสนอผลงานที่เชื่อมต่อได้ทั้งโน้ตบุ๊กและไอแพต และใน
ส่วนของอาจารย์นิเทศก์ อยากให้อาจารย์นิเทศก์มีการก ากับติดตามงานวิจัยให้ดีมากกว่านี้ เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยให้มีคุณภาพที่ดีก่อนส่งบทความวิจัย และอยากให้อาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ 
น าผลงานวิจัยของตนเองหรือผลงานที่เกิดประโยชน์กับครูผู้สอนมาน าเสนอให้ผู้จัดท าผลงานวิจัยได้เห็นมุมมอง
ใหม่ๆ ในการท างานวิจัย 

 5. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

 ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย มีข้อคิดเห็นข้อแนะน าอยากให้มีการก าชับ
ระยะเวลาให้มากกว่านี้ มีการถ่ายวีดิโอส าหรับการน าเสนอผลงานวิจัยในทุกๆห้อง เพื่อเป็นการเปิดย้อนหลัง
ให้แก่ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ไม่ได้เข้ารับฟังการน าเสนอผลงานวิจัยในห้องนี้ได้รับชมทีหลัง และควรเพิ่มระยะในการ
ท างานวิจัย เพราะในแต่ละเรื่องที่ถูกน าเสนอบางเรื่องยังคงขาดความสมบูรณ์ รวมไปถึงอยากให้มีเปลี่ยน
สถานที่จัดการประชุมไปที่อ่ืนบ้าง เนื่องจากไม่มีที่จอดรถเพียงพอ 
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4.จังหวัดยะลา 

 เพศ :   ชาย  1  คน      หญิง  18  คน รวมทั้งหมด  19 คน 

ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับการอบรม 

 1. ความรู้ใหม่เชิงวิชาการ/กระบวนการวิจัยที่ได้รับจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

 จากการเข้าร่วมประชุมงานวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใหม่เชิง
วิชาการและกระบวนการวิจัยที่หลากหลาย ทั้งในด้านกระบวนการท างานวิจัยที่ยึดน าเอาชุมชนมาเป็นฐาน
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการท างานวิจัย การเขียนบทความวิจัย
ที่มีคุณภาพและการร่วมมือกันท างานร่วมกับท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นก็มีบริบทที่แตกต่างกัน
และมีความหลากหลาย จึงจะต้องมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน รวมไปถึงใช้ชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมทักษะของผู้เรียน ซึ่งสามารถน าเอานวัตกรรมต่างๆ เหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนโดยการบูรณาการเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการก าหนดประเด็นส าคัญ หรือประเด็นปัญหา
ในการท างานวิจัยที่สามารถน าไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่ชุมชนได้  

 2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้ 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้เข้าร่ วม
โครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการท างานวิจัย จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ในการท างานวิจัยระหว่างผู้น าเสนอผลงานวิจัยและคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งท าให้เรา
สามารถวิเคราะห์ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น และจัดท างานวิจัยเพ่ือน ามาใช้ในแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับแนวคิดและเทคนิควิธีในการสร้างนวัตกรรมจากการน าเอาทรัพยากรที่หลากหลาย
ใกล้ตัวมาปรับใช้ในการเรียนการสอน และน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถของตนเองใน
การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

 3. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจ  

 ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยเกิดความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรมการน าเสนอ
ผลงานวิจัยที่มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ต่างๆ ที่หลากหลายและมีความน่าสนใจ สามารถน าเอาไป
ปรับใช้ในการพัฒนาตนเองต่อไปได้ อีกทั้งประทับใจในการถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการของอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเกิดความประทับใจในตัวเอง เพื่อนครู และผู้เข้าร่วมโครงการ ทุกคนต่าง
มีความตั้งใจในการเข้าร่วมประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งทุกคนต่างก็มีบทบาทและหน้าที่ที่
แตกต่างกัน แต่ทุกคนก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี  
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 4. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าควรปรับปรุง 

 สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นว่าควรปรับปรุง ได้แก่ ในทางด้านของการจัดกิจกรรม อยากให้มีการ
น าเสนอผลงานวิจัยที่มีการน าเสนอรูปภาพหรือมีสื่อประกอบอ่ืนๆ หรืออาจะเป็นตัวชิ้นงานนวัตกรรมจริงๆที่
สร้างขึ้นมาน าเสนอด้วย เพ่ือท าให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ควรมีการเพ่ิมระยะเวลาในการน าเสนอและ
จัดระบบผู้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานวิจัยให้ชัดเจน รวมไปถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอ
ผลงานวิจัยได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และควรปรับปรุงในเรื่องระยะเวลาการจัดโครงการให้มีเหมาะสม
มากกว่านี้ 

 5. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

   ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยมีข้อคิดเห็นอยากให้มีการจัดโครงการดีๆ แบบ
นี้อีกในครั้งต่อไปและอยากให้ครูเพ่ือท้องถิ่นและอาจารย์นิเทศก์มีการลงพ้ืนที่จริงด้วยกัน 
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5.จังหวัดสงขลา 

 เพศ :   ชาย  5  คน      หญิง  30  คน ไม่ได้ระบุ  2  คน รวมทั้งหมด  33 คน 

ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับการอบรม 

 1. ความรู้ใหม่เชิงวิชาการ/กระบวนการวิจัยที่ได้รับจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

 จากการเข้าร่วมประชุมงานวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใหม่เชิง
วิชาการและกระบวนการท าวิจัย โดยเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับตนเองได้รู้จัก
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน โดยน าเอาแนวคิด เทคนิ ควิธีการ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน รวมไปถึงได้เรียนรู้กระบวนการท าวิจัยที่
ถูกต้อง สามารถน ากระบวนการท าวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานหรือบริบทบนความ
แตกต่างกัน สร้างองค์ความรู้ใหม่โดยใช้ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน น าความรู้ในชุมชนหรือท้องถิ่นมา
บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระต่างๆ จัดกิจกรรมที่เหมาะสมในชั้นเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงกระบวนการคิดเชิงระบบส าหรับเด็กรุ่นใหม่ ใน
การคิดค้นวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมทั้งการค้นพบเสาะหาองค์ความรู้จากชุมชนที่แตกต่างกันเพ่ือใช้เป็นฐานในการ
สร้างงานวิจัย รวมไปถึงแนวคิดในการเขียนบทความทางวิชาการที่ดี เพราะถ้าว่าหากเราท าให้บทความมี
ความรู้สึกได้ก็จะท าให้เป็นบทความที่มีคุณค่าได้ 

 2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้ 

 จากการเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชองผู้น าเสนองานวิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุมท่านอ่ืนๆ ทางด้านวิชาการ 
ทักษะวิธีการสอน การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ กระบวนการในการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม รวมไปถึงการน าเอา
นวัตกรรมที่มีความรู้ของท้องถิ่นหรือชุมชนมาปรับใช้ และเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพนวัตกรรม การสร้าง
งานวิจัย และการท างานของตนให้เกิดการพัฒนาแก่ผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

 3. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจ 

 ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมากในด้านของ
รูปแบบการจัดกิจกรรม ที่มีการจัดแบ่งประเด็นการน าเสนองานวิจัยออกเป็นแต่ละห้อง เป็นหมวดหมู่ ท าให้
ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถมีอิสระในการเลือกรับฟังการน าเสนอผลงานวิจัยได้ตามความสนใจ มีรูปแบบการ
น าเสนอผลงานวิชาการที่มีความน่าสนใจ ประกอบด้วยความเหมาะสมของสถานที่ ระยะเวลาการจัดงาน
ประชุม สื่อวัสดุอุปกรณ์ และบรรยากาศการน าเสนอผลงานที่เป็นกันเอง ไม่ตึงเครียด คณะอาจารย์มีความเป็น
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กันเอง รวมไปถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลายแก่ผู้น าเสนอผลงาน คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เข้าร่วมการประชุม ที่จะสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา เกิดแนวคิดใหม่ๆ และได้รับแรงบันดาล
ใจจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในการสร้างผลงานและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 4. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าควรปรับปรุง 

  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมการประชุมการน าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้เห็นว่าควรมีการปรับปรุง ได้แก่เรื่อง 
เนื้อหาในเอกสารการประชุมที่ควรมีความละเอียดมากกว่านี้ มีการแจ้งก าหนดการเวลาในการนัดหมาย 
สถานที่ที่จะต้องท ากิจกรรมให้มีความชัดเจน การจัดแบ่งเวลาในการน าเสนองานวิจัยของแต่ละห้องอย่างเท่าๆ 
กัน มีการน าเสนอผลงานวิจัยที่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือที่จะได้เห็นความแตกต่างจุดเด่นจุดด้อยของ
แต่ละกลุ่มสาระที่มีความเหมือน ความแตกต่างที่สามารถจะน ามาบูรณาวิธีการสอนร่วมกัน ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบเป็นฐานกลุ่ม เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มจังหวัด เป็นต้น เกิดการหมุนเวียน
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับฟังการน าเสนอผลงานได้อย่างทั่วถึง  ควรมีการให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน
มีโอกาสได้น าเสนอผลงานวิจัย และอยากให้มีการแจกน้ าดื่มระหว่างการเข้าการประชุม 

 5. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

   ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย มีข้อคิดเห็นอยากให้มีการจัดประชุมวิชาการ
ในวันท าการปกติจันทร์-ศุกร์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ให้คุณครูทุกคนร่วมกันศึกษาชุมชมพร้อมๆ 
กัน มีการประชุมนอกสถานที่และมีการลงพ้ืนที่สู่ชุมชน น าเสนอผลงานอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากงานวิจัย ควรมี
การจัดแบ่งจ านวนผู้เข้าร่วมการฟังประชุมการน าเสนองานวิจัยแต่ละห้องอย่างเท่าๆ กัน และอยากให้อาจารย์
นิเทศก์เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ ความเข้าใจที่ตรงสายกับงานวิจัยที่ท ารวมไปถึงมีการให้เงินทุนสนับสนุนในการ
ท าวิจัย 
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6.จังหวัดสตูล 

 เพศ :   ชาย  3  คน      หญิง  13  คน ไม่ได้ระบุ  1  คน รวมทั้งหมด  26  คน 

ความคิดเห็น/ความพึงพอใจเกี่ยวกับการอบรม 

 1. ความรู้ใหม่เชิงวิชาการ/กระบวนการวิจัยที่ได้รับจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้ 

 จากการเข้าร่วมประชุมงานวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใหม่เชิง
วิชาการและกระบวนการท าวิจัย ทั้งในด้านความรู้และแนวทางในการท างานวิจัยหลากหลายรูปแบบ อาทิ การ
จัดการเรียนรู้ SQ3R ที่สามารถน าไปพัฒนาให้เข้ากับบริบทของผู้เรียน น าเอาทฤษฎีหมวก 6 ใบ มาใช้จริงกับ
การพัฒนาห้องเรียน บูรณาการความรู้ในแต่ละรายวิชา โดยเริ่มจากการพัฒนาจากเรื่อ งเล็กๆ ใกล้ตัว โดย
เลือกใช้นวัตกรรมที่มีในท้องถิ่น มาท าเป็นกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียน และน าเอาวิธีการจัดการเรียนการ
สอนไปบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ในด้านของกระบวนการท างานวิจัย ได้รับความรู้ในเรื่องของ
การเขียนบทความวิจัยในบริบทของชุมชนที่กว้างขึ้น มีหลักวิธีการคิด และแนวทางในการคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 

 2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมเชิงวิชาการในครั้งนี้ 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ในการจัดท างานวิจัยที่น าไปประยุกต์ใช้กับบริบทของโรงเรียน โดยเริ่มจากการวางแผนที่
ดี ได้รับแนวทางการพัฒนาต่อยอดการท างานวิจัยในชั้นเรียน และแนวทางการบูรณาโดยการน าองค์ความรู้ใน
ชุมชนและวิชาอ่ืนๆ มาบูรณาการหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงแนวคิด 
กระบวนการต่างๆ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ให้ตรงกับรายวิชาและตรงกับคุณลักษณะของผู้เรียน
ให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น อีกทั้งยังได้รับเทคนิควิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆ ท าให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนา
ชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียน 

 3. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมพึงพอใจ   

 ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เกี่ยวกับสถานที่จัด
โครงการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม การน าเสนอผลงานวิจัย ซึ่งเป็นการน าเสนอในรูปแบบเชิงแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค าแนะน าส าหรับการท างานวิจัย ท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้สึก
ผ่อนคลายในการน าเสนอและการรับฟัง รวมไปถึงมีระยะเวลาในการน าเสนอท่ีเหมาะสม 

 4. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าควรปรับปรุง 

 สิ่งที่ผู้ เข้าร่วมการประชุมเห็นว่าควรปรับปรุง ได้แก่ ในด้านการประสานงานควรมีการชี้แจง
รายละเอียดของงาน ให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานวิจัยได้รู้ก าหนดการระยะเวลาในการน าเสนอ



 

79 
 

ผลงานวิจัยของแต่ละคนที่ชัดเจน มีควรคัดเลือกผู้เสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในการน าเสนอผลงาน และเปิด
โอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้น าเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมโครงการกันมากกว่านี้ และใน
รูปแบบของงานอยากให้มีการท ากิจกรรมอย่างอ่ืนบ้าง เช่น การลงพ้ืนที่ไปดูของจริง เป็นการดูงานในชุมชน
ต้นแบบ เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้ครูได้น าไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง 

 5. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยมีข้อติดเห็นเพ่ิมเติม อยากให้มีกิจรรมดีๆแบบนี้
ต่อไป เพ่ือเป็นการพัฒนาครูรุ่นใหม่ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับครูคืนถิ่นรุ่นต่อๆไป 
และอยากให้มีการเพ่ิมเติมในส่วนของกิจกรรม ที่นอกเหนือจากการบรรยาย เช่น จัดนิทรรศการตลาดนัดวิ จัย 
มีการจัดนิทรรศการให้มีความโดดเด่นในแต่ละจังหวัดหรือมีการแสดงวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดเพ่ือเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ในอีกด้าน 
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ตอนที่ 4 
การวิเคราะห์ความส าเร็จของการพัฒนาครู 

รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค 
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4.1  การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนระยะเวลาที่ก าหนด 
กระบวนการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นบรรจุปี 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ออกแบบหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) อนุมัติหลักสูตร 

ระยะที่ 1 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
ฐานที่ 1 ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ใหม่ 
ฐานที่ 2 ครูกับการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน 

ฐานที่ 3 อัตลักษณ์ครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ 
ฐานที่ 4 การบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีผ่านกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือชุมชน 
 

ระยะที่ 2  ปฏิบัติจริงเชิงพื้นที่ 
-พัฒนานวัตกรรมบูรณาการท่ีเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่น 
-บูรณาการกับภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้สาระวิชา 
-ใช้วิจัยเป็นฐานในการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ 
-สะท้อนอัตลักษณ์ครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ 
-คุณภาพผู้เรียนที่มีสมรรถนะ คุณลักษณะ หรือทักษะในศตวรรษที่ 21  
 

น าเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย 
จากการน านวัตกรรมไปใช้  

(วิจัยเป็นฐาน) 

ผลลัพธ์การพัฒนา 
  -สมรรถนะครูผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  -นวัตกรรมการพัฒนาครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐานของสถาบันผลิตครูภาคใต้
ตอนล่าง 
 

วันท่ี 24 – 26 
กรกฎาคม 2561 

กรกฎาคม 2562 

สิงหาคม 2562 

-นิเทศก์หนุนเสริมการ
จัดกระบวนการเรียนรู ้
- PLC โดยใช้จังหวัดเป็น
ฐาน 
(พฤศจิกายน 2561 – 
พฤษภาคม 2562) 
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4.2  การบริหารจัดการงบประมาณ ความคุ้มค่า คุ้มทุน 
          การบริหารจัดการงบประมาณ 
 งบประมาณและค่าใช้จ่ายของโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  

รุ่นบรรจุปี พ.ศ.2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน  218  คน  งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร  จ านวน  1,090,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ จ านวน 1,090,000  บาท  
 ความคุ้มค่า คุ้มทุน 
 จากการประเมินผลการด าเนินงานโครงการครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ ( Induction 
Period) รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.2560 ในเชิงของประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปเป็น 3 ระยะ
ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ ( Induction Period) ครูรุ่น
บรรจุปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.2560 
 ระยะที่ 2 การนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู้พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง  สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส (6 จังหวัด) 
 ระยะที่ 3 การประชุมวิชาการน าเสนอบทความวิชาการ “นวัตกรรมสร้างสรรค์” ของครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) ครูรุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2560  
 จากการพัฒนาภายใต้สาระของหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาใน 4 หน่วย ดังนี้  หน่วยที่ 1 ครูผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา  หน่วยที่ 2 ครูกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน หน่วยที่ 3 
อัตลักษณ์ครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้  และหน่วยที่ 4 ชุมชนวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ท าให้ผู้เข้าร่วม
โครงการครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) ผลการด าเนินงานของครูรุ่นบรรจุปี 
พ.ศ. 2559 และ พ.ศ.2560  บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของโครงการ ตามที่ระบุไว้คือ  1.
พัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณลักษณะ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และด้านอัตลักษณ์ครูในเครือข่าย
ภาคใต้ตอนล่าง  2.พัฒนาระบบขับเคลื่อนคุณภาพการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของสถาบันการ
ผลิตครูเรือข่ายภาคใต้ตอนล่าง  และ 3.สร้างชุมชนวิชาชีพครู “ครุพัฒนาท้องถิ่นเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง” 
รวมทั้งประสบการณ์จากการศึกษาองค์ความรู้นอกชั้นเรียน 

การบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือการออกแบบหลักสูตรการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบริหารจัดการ
งบประมาณที่เกิดความคุ้มค่า  โดยพิจารณาได้จากผู้เข้าร่วมโครงการครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่
วิชาชีพ (Induction Period) ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนาเป็นผลงาน/
นวัตกรรมเชิงประจักษ์ที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม  เกิดเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้  สามารถท างานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข  เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ
หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่  
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4.3  จ านวนครูผู้รับทุนที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามแผน 

สรุปข้อมูลจ านวนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) 
ประจ าปี 2559 - 2560 

        จังหวัด/ปี ปัตตานี 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 

 
สรุปข้อมูลจ านวนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) 

ประจ าปี 2559 และ 2560 
 วันที่ 24-26  กรกฎาคม  2561  ณ โรงแรมหรรษาเจบี  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

         เข้าร่วม 
        จังหวัด/ปี ปัตตานี 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 
 

         ไม่เข้าร่วม 
        จังหวัด/ปี ปัตตานี 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 

     
 

ติดต่อไม่ได้ 1 คน 
     

 
ลาป่วย 2 คน 

     
 

รวม 10 คน 
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สรุปข้อมูลจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมน าเสนอบทความวิจัยของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ  
รุ่นปี พ.ศ.2560 

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม  2562  ณ  โรงแรมหรรษาเจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

        จังหวัด/ปี ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล  พัทลุง รวม 
เข้าร่วม 34 19 50 40 22 32 197 

ไม่เข้าร่วม 3 6 5 2 0 5 21 
รวม 37 25 55 42 22 37 218 
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4.4  ผลลัพธ์ที่ครูผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับ (ตามผลการเรียนรู้ที่ สกอ.ก าหนด) 
      การพัฒนาสมรรถนะคร ู

1.ด้านคุณลักษณะ(Core Attributes) 
1.ครูผู้สอนมีคุณลักษณะความเป็นครู มีบุคลิกภาพ การแต่งกายเหมาะสม มีความรู้ในศาสตร์การสอน 

วิชาเอก มีทักษะการสอน และมีเจตคติต่อวิชาชีพ/ความเป็นครูท้องถิ่น 
2.ครูมีการแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นครู 
3.ครูมีการเข้าถึงนักเรียน ใส่ใจนักเรียนอย่างทั่วถึง และให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.ครูมีการเตรียมการสอน เอาใจใส่นักเรียน เข้าถึงนักเรียน สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้าง 

ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5.ครูมีคุณลักษณะของครูท้องถิ่น สามารถปรับตัวให้เข้ากับชุมชน/ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี จากการ 

สัมภาษณ์ผู้บริหารท าให้ทราบว่าครูและผู้ปกครองมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของชุมชน  

6.ครูมีคุณลักษะความเป็นครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น กล่าวคือ สภาพโรงเรียนอยู่ในชุมชน โรงเรียนเป็น 
ศูนย์กลางของชุมชน ครูจึงได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น ได้เป็นอย่างดี ทางด้านวัฒนธรรม 
กีฬา วิชาการ 

7.ครูมีคุณลักษณะของครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สามารถปรับตัวเข้ากับโรงเรียนและชุมชนได้เป็นอย่างดี  
เป็นที่รักใครของครู ชุมชน ผู้บริหาร และนักเรียน 

8.ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน มีการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการสอน สื่อการสอน เพ่ือพัฒนาการ 
จัดการเรียนการสอนของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ  

9.ครูมีความพร้อม ตั้งใจกระตือรือร้น ในการจัดการเรียนการอสน สื่อการสอนเหมาะสมกับวัยของ 
ผู้เรียน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ดี มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 

10.ครูมีความสามารถออกแบบกิจกรรม สื่อการสอนได้เหมาะสม กับระดับชั้น เนื้อหาวิชา 
11.ครูมีกระบวนทัศน์ในการเชื่อมโยงท้องถิ่น กับการท างานได้ดี 
2.ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
1.ครูผู้สอนได้ติดต่อ ประสานกับผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือนส่งเสริมการเรียนของนักเรียนและติดต่อกับ 

ชุมชน มีส่วนร่วมท ากิจกรรมกับชุมชน 
2.ครูมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอยู่เสมอ 
3.ครูมีการน าผลการวิจัย ลงสู่บริบทชุมชน มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนในชุมชนก่อให้เกิดการเรียนรู้ 

ร่วมกัน 
4.ครูมีการน าผลการวิจัยลงไปใช้ประโยชน์ในชุมชน มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้าน 
5.ครูมีการน าผลการวิจัยลงสู่ชุมชน มีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้าน เรียนรู้ร่วมกัน 
6.ครูมีการร่วมกิจกรรมกับชุมชนตามโอกาสของกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
7.ครูเข้าร่วมกิจกรรมตามโอกาสที่มีกิจกรรมชุมชนร่วมกับโรงเรียน 
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8.ครูให้ความร่วมมือกับชุมชน ตามแต่ละโอกาสที่ได้รับ อีกทั้งสามารถน านักเรียนไปเรียนรู้กับชุมชน 
ได้เป็นอย่างดี 

9.ครูสามารถท างานในชุมชนได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้น าสู่การเปลี่ยนแปลงในชุมชนผ่านงานวิชาการ  
วัฒนธรรมในพื้นท่ี กีฬา และกิจกรรมอ่ืนๆ 

10.ครูสามารถสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  
11.ครูเข้ากับชุมชนได้ มีการปรับเปลี่ยนตนเอง เพื่อการเรียนรู้ในชุมชน เป็นคนต่างอ าเภอ จ าต้อง 

ศึกษาเพ่ิมเติม เพื่อสร้างความรู้ในชุมชน 
12.ครูเข้ากับชุมชนได้ดี มีการศึกษาเรียนรู้ชุมชน  
13.ครูให้ความร่วมมือ กับกิจกรรมของชุมชนเป็นอย่างดี และเข้าร่วมกิจกรรม อย่างสม่ าเสมอ เป็นที่ 

รู้จักของคนในชุมชน 
3.อัตลักษณ์ครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ 
1.ครูมีความเข้าใจในความหลากหลาย ความแตกต่างของความเป็นพหุวัฒนธรรมทางศาสนา วิถีชีวิต 

ความเชื่อ เข้าร่วมกิจกรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม และปลูกฝัง/จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนด ารงชีวิตในสังคม    
พหุวัฒนธรรม 

2.ครูมีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีดี ต่อการด ารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้  เข้าใจ 
ประเพณีวัฒนธรรม 

3.ครูสามารถปรับตัวเข้ากับนักเรียน ครู ที่มีความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม 
4.ครูสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 
5.ครูเข้าร่วมกิจกรรม และอยู่ร่วมกับชุมชน/ปรับตัวเข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
6.ครูสามารถน าวัฒนธรรม คือขนมแนหร า (เจาะหู) มาเป็นสื่อในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ใช้ 

วีดีโอการท าขนมให้นักเรียนได้เห็นกรรมวิธีพร้อมทั้งได้กินกินขนมด้วย 
7.ครูสามารถเชื่อมโยงความเป็นชุมชน/ท้องถิ่น สู่การเรียนการสอน เช่นการน าภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม  

การแต่งกายของคนในชุมชน เปรียบเทียบกับภูมิศาสตร์อื่นๆ ของโลก 
8.ครูสามารถเห็นความแตกต่างของผู้เรียน เชื่องโยงความหลากหลายของผู้เรียน ชุมชนท้องถิ่น และ 

จัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างของนักเรียน 
9.ครูสามารถวิเคราะห์ความหลากหลายของผู้เรียน และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความหลากหลาย 

ของผู้เรียน  ชื่นชอบในความหลากหลายและน ามาปรับใช้เชิงบวกในการจัดการเรียนการสอน 
10.ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกันทั้ง 2 ศาสนา เพ่ือให้เกิด 

ความร่วมมือ แบ่งปัน และเกิดความรักสามัคคี 
11.ครูสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น ได้เป็นอย่างดี และให้ความร่วมมือทั้ง 

กิจกรรมทางพุทธศาสนา และอิสลาม 
4.คุณภาพผลงานนวัตกรรมเชิงประจักษ์ 
1.ครูมีการน าบริบทท้องถิ่น/ชุมชน (ได้แก่นิทานพ้ืนบ้าน เรื่องราวในท้องถิ่น) มาใช้เป็นสื่อร่วมกับแบบ 
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ฝึกทักษะทางภาษาและออกกแบบการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ผลงานมีคุณภาพทางวิชาการอยู่ใน
ระดับดี 

2.ครูมีการน าประเด็น เรื่องราวในท้องถิ่นตลอดจนโครงการ ความสัมพันธ์กับชุมชนมาบูรณาการกับ 
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ  

3.ครูมีผลงานเชิงประจักษ์ ซึ่งมีนวัตกรรมสัมพันธ์กับการเรียนการสอน 
4.ครูเขียนบทความได้ชัดเจน ตรงเวลา และสามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับชุมชนได้เป็นอย่างดี  

อีกท้ังให้นักเรียนมีเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
5.ครูมีแผนการสอนที่แสดงถึงการสอน เพื่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี21 มี 

บทความทางวิชาการท่ีสะท้อนวัฒนธรรมชุมชน 
6.ครูมีแผนการสอนที่สะท้อน บูรณาการชุมชน เพ่ือสู่การเรียนรู้ในชั้นเรียน เปรียบเทียบความแตกต่าง 

ของภูมิศาสตร์ ให้นักเรียนได้เห็น /บทความทางวิชาการสะท้อนชุมชน 
7.ครูมีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนการสอนเป็นรูปธรรม ได้แก่ โมเดล งานไม้ งานเชื่อม และงานที่ 

เกี่ยวข้องกับงานช่างในบ้าน ได้รับรางวัลในการประกวด 
8.ครูมีการพัฒนาผลงานเป็นล าดับ แต่ต้องพัฒนาต่อไป มีการเชื่อมโยงผลงานกับชุมชน แต่ยังไม่ 

สะท้อนการเปลี่ยนแปลงชุมชน พบการเปลี่ยนแปลงตนเองและชั้นเรียน 
9.ครูออกแบบนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชนได้ดี เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาผู้เรียนอย่างบูรณาการ 
10.ออกแบบนวัตกรรมได้อย่างมีคุณภาพ เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในการออกแบบผลงานเชิงบูรณาการ 

ที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อตนเอง เปลี่ยนแปลงชั้นเรียน โรงเรียน และชุมชน 
11.สร้างนวัตกรรมสื่อการสอนบ้านแสนสุข โดยบูรณาการความรู้ภาษาอังกฤษ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา 
12.ผลงานมีการบูรณาการอาชีพในท้องถิ่นเป็นค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่นท าให้ 

นักเรียนสนใจและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
13.ใช้วรรณกรรมท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา โดยการเรียนรู้จากฐานข้อมูลออนไลน์  
14.สร้างนวัตกรรม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องค าราชาศัพท์โดยบูรณาการความรู้ 

ภาษาอังกฤษ ท้องถิ่น เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือพัฒนาการสอนภาษาไทย ในศตวรรษที่21 
15.ผลงานมีการบูรณาการกับวิชาที่รับผิดชอบ สามารถเชื่อมโยงกับชุมชนได้ 
16.มีการบูรณาการอาชีพในท้องถิ่น พัฒนาในกิจกรรมการเรียนการสอน 
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4.5 ผลประโยชน์ที่สถานศึกษาได้รับ 

 คุณค่าหรือประโยชน์ที่โรงเรียนได้รับจากกระบวนการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้ 
 4.5.1 การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของครูไปสู่ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีส่วนผลักดันให้เกิด
ห้องเรียนสร้างสรรค์ที่ครู เพื่อนครูและผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันพัฒนา  การที่ครูเปิดใจกว้างในการเรียนรู้ 
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงบทเรียนให้มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขและบริบทของโรงเรียน รวมทั้ง
สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีเพ่ือให้บรรลุต่อเป้าหมายร่วมของการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน การพัฒนาโรงเรียนและชุมชนไปด้วยในเวลาเดียวกัน ท าให้ประสบการณ์ของครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ได้ถูกหยิบยกเพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกั นกับเพ่ือนครูและผู้บริหาร 
จนกระท่ังน าไปสู่การปรับเปลี่ยนชั้นเรียนให้เป็นชั้นเรียนแห่งการเรียนรู้ 
 4.5.2 ผลงานนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชั้นเรียนซึ่งครูสร้างขึ้นน าไปสู่การแก้ปัญหาใน
การเรียนรู้ของนักเรียน ท าให้ผู้ปกครองและชุมชนมีความเชื่อม่ันต่อครูและโรงเรียน  การที่ครูเข้าใจ
ธรรมชาติของนักเรียนและชั้นเรียน กระทั่งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มา
จากสภาพปัญหาของชั้นเรียน ซึ่งตอบสนองต่อปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริง ท าให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น  นักเรียนให้ความสนใจต่อกิจกรรม
การเรียนรู้มากขึ้น  
 4.5.3 ชุมชนมองเห็นศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของบุตรหลาน และเข้ามามีส่วนร่วมให้ความคิด 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่ห้องเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน การที่ชุมชนเห็นตัวอย่างความส าเร็จของ
บุตรหลาน  รวมทั้งเห็นความพยายามของครูในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จึงมีแรงบันดาลใจที่จะร่วมมือ
กับโรงเรียนในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับเงื่อนไขและบริบทของโรงเรียนและชุมชน เช่น 
ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  ห้องเรียนลดเสียงที่เป็นอันตราย  ห้องเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร เป็นต้น   
 4.5.4  ครูสามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความหลากหลายของภาษา 
ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนชายแดนภาคใต้  การที่ครูน าประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในพ้ืนที่มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน ช่วยให้บรรยากาศของการเรียนรู้เป็นแบบแนวราบ นักเรียนมีความ
ใกล้ชิดกับครู การเข้าถึงความรู้ และสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกันของครูและนักเรียนจึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาของ
การจัดกระบวนการเรียนรู้  และการที่ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมยัง
ช่วยเปิดให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ออกแบบ จัดกระบวนการเรียนรู้ และสะท้อน
ผลการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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4.6 ผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ 

 คุณค่าหรือประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากกระบวนการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้ 
 4.6.1 ชุมชนมีพื้นที่เรียนรู้อิสระในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนร่วมกับโรงเรียนในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พ้ืนที่อิสระในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนเกิดขึ้นจากการให้ความหมาย
ต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ในฐานะวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของการท างานร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนเพ่ือสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับนักเรียน เช่น การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดส านึกของ
ความพอเพียง  การสร้างความเป็นเยาวชนพลเมือง  การรู้เท่าทันต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ เป็น
ต้น   
 4.6.2 ผู้ปกครองมองเห็นเป้าหมายด้านการศึกษาของบุตรหลาน  กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการท างานร่วมของครูในโรงเรียน รวมถึงการท างานด้าน
การศึกษาร่วมกับคนในชุมชน ช่วยให้เกิดบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความไว้วางใจกันในอันที่จะมองอนาคต
เกี่ยวกับเป้าหมายด้านการศึกษาของบุตรหลาน การแบ่งปันความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายด้านการศึกษาของบุตร
หลาน น าไปสู่บทสนทนาที่เป็นการออกแบบเส้นทางของการเดินสู่เป้าหมายด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
ช่วยให้ผู้ปกครอง และครูช่วยกันออกแบบเป้าหมายด้านการศึกษาและเส้นทางของการเดินสู่เป้าหมายนั้น
ร่วมกัน 
 4.6.3 การเกิดขึ้นของพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
วัฒนธรรมใหม่ในการท างานของครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น คือการท างานด้านการศึกษาแบบร่วมมือรวมพลัง
กลายเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกภายในชุมชน ท าให้คนในชุมชนหันหน้าพูดคุยปรึกษาหารือกันอย่างจริงจังมาก
ขึ้น มีความไว้เนื้อเชื่อใจ เคารพกันและกัน วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่แผ่ขยายมาจากการท างานร่วมกับโรงเรียน
เป็นส่วนส าคัญของการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพคุณค่า ศักดิ์ศรีของกันและกัน 
 

4.7  ความเข้มแข็งของเครือข่ายที่เกิดขึ้น 
4.7.1 มีการจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกันที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
4.7.2 มีการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเครือข่าย 

      4.7.3  มีการก าหนดกลไกสร้างการท างานภายในเครือข่าย 
4.7.4 มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนที่เพียงพอต่อการด าเนินการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ 
4.7.5 มีการให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเครือข่าย 
4.7.6 มีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

      4.7.7  มีการท างานในส่วนของทีมย่อย ทีมใหม่ ในภาคเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และสามารถท าร่วมกันได้ 
ในส่วนของการเรียนรู้ ศักยภาพของการท างานให้ทุกคนมีบทบาทในการท างานร่วมกัน 
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4.8  ปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานในภาพรวม 
 4.8.1 ความเข้มแข็งในการด าเนินงาน  และความร่วมในของเครือข่าย  8 สถาบัน  ประกอบด้วย     
มหาวิทยาลัยทักษิณ  (ประธานเครือข่าย)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  มหาวิทยาลัยฟาฎอนี  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
และสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
 4.8.2 ความตั้งใจของผู้เข้ารับการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่
วิชาชีพ  รุ่นปี พ.ศ.2559 และรุ่นปี พ.ศ.2560 ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และให้ความส าคัญในการการเข้าร่วม
กิจกรรมทางเครือข่ายได้จัดท าข้ึน 
 4.8.3 การออกแบบกิจกรรมและระบบการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ  
สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 4.8.4 บรรยากาศในการจัดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ  รุ่นปี พ.ศ.2559 และรุ่นปี พ.ศ.2560 เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ที่ต่อยอดถึงการ
พัฒนานวัตกรรม  การออกแบบ จัดกระบวนการเรียนรู้ และสะท้อนผลการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะของชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ตอนที่ 5 
ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาครูใน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 1. ควรเพิ่มกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการ
พัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้การขับเคลื่อน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างมั่งคงและยั่งยืน 
 2. ควรจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติการสอนที่โรงเรียน จะได้
เตรียมความ และมีความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัย โดยเชิงพ้ืนที่และพหุวัฒนธรรม 
 3. ควรเพ่ิมกิจกรรม โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการลงชุมชนต้นแบบเพ่ือเป็นชุมชนตัวอย่าง ที่สามารถ
เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน  ครูสามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความหลากหลายของ
ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนชายแดนภาคใต้  และเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียน 
 4. ควรเพิ่มกิจกรรมการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรมให้มีความประจักษ์ ด้าน
การบูรณาการกับเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ กระบวนทัศน์ใหม่ท่ีน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชุมชนทั่งยั่งยืน 
 5. การจัดกิจกรรมการติดตาม การประเมินผล เกี่ยวกับการน านวัตกรรมไปใช้อย่างเป็นระบบ เพ่ือวัด
ความส าเร็จ 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน ระยะที่ 1  
โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) 

รุ่นปี พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560    
วันที่ 24 - 26  กรกฎาคม  2561 ณ โรงแรมหรรษา เจบี  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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พิธีเปิดโครงการฯ 
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กิจกรรมฐานที่ 1 ครูผู้น าการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน์ใหม่ 
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กิจกรรมฐานที่ 2 ครูกับการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน 

 

 

 



 

99 
 

 

 



 

100 
 

กิจกรรมฐานที่ 3 อัตลักษณ์ครูในสังคมพหุวัฒนธรรมภาคใต้ 

 

 



 

101 
 

 

 



 

102 
 

 

 



 

103 
 

กิจกรรมฐานที่ 4 
การบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือชุมชน 
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ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน ระยะที่ 2  
กิจกรรมที่ 1 

กิจกรรมประชุมรับฟังการชี้แจงการนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู้ การจัดท าบทความวิจัย 
และการติดตามความก้าวหน้าในการท าบทความวิจัย 

 
กิจกรรมที่ 2  

การนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู้พ้ืนที่ 
จังหวัดพัทลุง สงขลา สตลู ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  (6 จังหวดั) 
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ภาพกิจกรรมท่ี 1 

กิจกรรมประชุมรับฟังการชี้แจงการนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู้ การจัดท าบทความวิจัยและการติดตาม
ความก้าวหน้าในการท าบทความวิจัย 
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กิจกรรมที่ 2  
การนิเทศหนุนเสริมการเรียนรู้พ้ืนที่ 

จังหวัดพัทลุง สงขลา สตลู ยะลา ปัตตานี นราธิวาส  (6 จังหวดั) 
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 ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน ระยะที่ 3  
การประชุมวิชาการน าเสนอบทความวิชาการ “นวตักรรมสร้างสรรค”์ของครเูพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ระยะการเขา้สูว่ิชาชีพ (Induction Period) รุ่นปี พ.ศ.2559 
วันท่ี  17 – 18  สิงหาคม 2562  

ณ โรงแรมหรรษาเจบี  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
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พิธีเปิดโครงการฯ 
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ภาพกิจกรรมการน าเสนอผลงานวิชาการ 

ห้องย่อยที่ 1 ห้องจุติ A 
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ห้องย่อยที่ 2 ห้องจุติ B 
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ห้องย่อยที่ 3 ห้องหาดใหญ่ 
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ห้องย่อยที่ 4 ห้องเกาะยอ 
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ห้องย่อยที่ 5  ห้องล็อบบี ้

 

 

 

 



 

130 
 

 

 

 

 

 



 

131 
 

 

 

 

 



 

132 
 

ห้องย่อยที่ 6 ห้องเจียระนัย 
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อาจารย์ผู้วิพากษ์ผลงานวิจัย อภิปรายสรุปผลการน าเสนอผลงานวิจัย 
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