
 
 
 
 

โครงการการจดัประชุมวชิาการน าเสนอผลงานวิจัย 
“นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายสถาบันผลติครูภาคใต้ตอนลา่ง ครั้งที่ 2 

 

1)  ผู้รับผิดชอบ : 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง 7 สถาบัน 
ประกอบด้วย  
  1. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   
  2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  3. คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
  4. คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
  5. คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
  6. คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  
  7. คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 

2)  ระยะเวลาในการด าเนินการ  :  วันเสารท์ี่ 26 มกราคม  2562 
 

3) สถานที่จัดโครงการ  :   หอประชุมปารชิาต  และห้องเรียนอาคารเรียนรวม 1 (อาคาร 15)  
    จ านวน 4 ห้อง  (ห้อง 15303, 15304, 15402 และ 15403)  
 

4)  หลักการและเหตผุล 
ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง         

7 สถาบัน  ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตยะลา ก าหนดจัดประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้
ตอนล่าง คร้ังที่ 2 เพือ่เป็นการส่งเสริมให้นิสิตวิชาชีพครูในสถาบันผลิตครูเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติการ
สอนและท าวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ในสถานศึกษา ได้เผยแพร่องค์ความรู้จากชั้นเรียนในลักษณะผลงานวิจัยจากการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้นิสิตและคณาจารย์จากแต่ละสถาบันผลิตครู ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ร่วมกันในเครือข่ายฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์จากสถาบันผลิตครูในพื้นที่ได้เข้าใจ      
ทิศทางการท างานด้านการศึกษาร่วมกับสังคมชุมชน จึงก าหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้น ในเสาร์วันที่ 26 มกราคม 2562  
ณ หอประชุมปาริชาตและห้องเรียนอาคารเรียนรวม 1 โดยให้นิสิตได้น าเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบการน าเสนอภาคบรรยาย 
และภาคโปสเตอร์ อีกทั้งเป็นช่องทางส าหรับอาจารย์นิเทศก์ได้ประเมินสมรรถนะครูนักวิจัยของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอน
ร่วมกับหน่วยฝึกสอนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนานิสิตให้มีความรู้และสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพต่อไป 

 

5) วัตถุประสงค์ :  
5.1 เพื่อให้นิสิตวิชาชีพครูได้แสดงออกถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการและการบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎีและ

ปฏิบัติจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา 
5.2 เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
5.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้

ตอนล่าง 
5.4 เพื่อเป็นช่องทางส าหรับอาจารย์นิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องในการประเมินสมรรถนะครูนักวิจัยของนิสิตวิชาชีพ

ครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
5.5 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในผลงานจากกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ตลอดจน

คุณภาพของผู้เรียนในระบบผลิตครู  
5.6 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรผลิตครูให้มีทักษะการวิจัยอันเป็นทักษะส าคัญที่สามารถน าไปใช้

และพัฒนาตนเองให้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง  



 

6)  กลุ่มเป้าหมาย :   
6.1 ผู้บริหารคณาจารย์สถาบันผลิตครูเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง  จ านวน   40 คน 
6.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง  จ านวน   15 คน 
6.3 อาจารย์นิเทศก์หลักสูตรผลิตคร ู5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยทักษิณ  
 และคณะผลิตร่วม       จ านวน   58 คน           
6.4 นิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
         - นิสิตชัน้ปทีี่ 5      จ านวน  347 คน   
 - นิสิตชัน้ปทีี่ 4      จ านวน  336 คน   
 - เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง    จ านวน  147 คน 
6.5 บุคลากรสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร์    จ านวน    20 คน 
 

7)  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ :  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ รายละเอียด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ ผลงานวชิาการของนสิิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการแผยแพร่ 

- เผยแพร่ระดับชาต ิ
- เผยแพร่ทางเอกสารวิชาการ 

 
ร้อยละ 9.85 
ร้อยละ 90.15 

เชิงคุณภาพ นิสิตครูในสถาบันผลิตครู เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 8 สถาบัน
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและมีสมรรถนะใน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสามารถสร้างองค์ความรู้
ในการเรียนการสอน  และพัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้
ต่อเนื่องในวิชาชีพ 

นิสิตในสถาบนัผลิตครู  
มีความรู้ และสมรรถนะครู
นักวิจัย (Teacher and 
Researcher)  และมีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Life-Long Learning) 

 
8) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ด้านผลผลิต (output) 
นิสิตฝึกประสบการณ์สอนจากสถาบันผลิตครูเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 8 สถาบัน ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา  ได้มี
โอกาสผลิตผลงานวิจัยชั้นเรียน 

ด้านผลลัพธ ์(outcome) 
1) นิสิตวิชาชีพครูได้แสดงออกถึงความเป็นผู้น าทางวิชาการและการบูรณาการความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติ จาก

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาให้มีทักษะการวิจัยอันเป็นทักษะส าคัญที่สามารถน าไปใช้และพัฒนาตนเองให้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

2) เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและ
ความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง 

3) ผลงานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการแผยแพร่ 
 
9) วิธีการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

9.1 บทความวิจัยของนิสิตครูในเอกสารที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย 
(Proceeding) 

9.2 บทความวิจัยของนิสิตครู จ านวน 345 เรื่อง  ที่ได้รับการประเมินปรับปรุงคุณภาพ  และจัดท าเป็นเอกสาร
ทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ของคณะศึกษาศาสตร์  เพื่อน าเสนอองค์กรวิชาชีพคุรุสภา 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย “นวัตกรรมวิชาชีพครู” เครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง ครั้งท่ี 2 
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 

ณ หอประชุมปาริชาต และอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
********************************* 

 
เวลา 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน  พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 - ส าหรับเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง  นิสิตที่น าเสนอผลงานวิจัย 
   และแขกผู้มีเกียรติ  ณ  บริเวณหน้าหอประชุมปาริชาต 
 - ส าหรับผู้เข้าร่วมและผู้ที่สนใจ  ณ  บริเวณใต้หอประชุมปาริชาต    

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด และพิธีมอบเกียรติบัตรให้สถาบันผลิตครูเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างที่เข้าร่วม 
 โครงการฯ  และมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่ได้รับรางวัล Paper Awards 
 โดย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ   

09.30 - 11.00 น. ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “ศึกษาศาสตร์กับบทบาทการศึกษาเพ่ือรับใช้สังคม” 
 โดย  ศาสตราจารย์ นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์  
11.00 – 11.30 น. ชมนิทรรศการการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ณ บริเวณใต้หอประชุมปาริชาต    

11.30 – 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

12.30 – 15.00 น. การน าเสนอผลงานวิจัยของนิสิตชั้นปีที่ 5 และเครือข่ายสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง  
  ห้องท่ี 1  หอประชุมปาริชาต   
  ห้องท่ี 2  ห้อง 15303  ชั้น 3   
  ห้องท่ี 3  ห้อง 15304  ชั้น 3 
  ห้องท่ี 4  ห้อง 15402  ชั้น 4 
  ห้องท่ี 5  ห้อง 15403  ชั้น 4  

15.00 - 16.00 น. สะท้อนผลการเรียนรู้และร่วมอภิปรายข้อสรุปภาพรวมของการพัฒนาผลงานวิจัย  

16.00 - 17.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตที่เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย  

17.00 น.  พิธีปิดโครงการฯ 
 

************************************************************************** 
 
หมายเหตุ  :  1)  พักรับประทานอาหารว่างบ่าย เวลา 15.00 น. 
                 2)  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 

 
 


