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��&)�3)#� E��#��+��� �%0+�� 29.3 
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)�#)��& '*%0D�+E��'*%70ก&�Eก316�+ �%0+�� 8.7
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)�1��O��)E����&)���>U�6�3�2����� �%0+�� 5.1

สมาชิกในกลุ�มสมาชิกในกลุ�ม

11..นางสาวนางสาวตัสนีมตัสนีม  อิแตอิแต  
เลขท่ี เลขท่ี 55

22..นางสาวนานางสาวนาบีบีละห�ละห�  ลาเตะ ลาเตะ 
เลขท่ี เลขท่ี 77

33..นางสาวนางสาวนูรีย%ะนูรีย%ะ  สือนิสือนิ  
เลขท่ีเลขท่ี1010
44..ว�าท่ีว�าท่ีรร..ตต..ภาณุภาณุพงษ�พงษ�  พรมชัย พรมชัย 
เลขท่ีเลขท่ี1111

55..นางสาวนางสาวสาสารีนีย�รีนีย�    หะยี  หะยี  
เลขท่ี เลขท่ี 1717
66..นางนางสีตีพาตเีมาะ มะหะหมัด สีตีพาตเีมาะ มะหะหมัด 
เลขท่ี เลขท่ี 1818

77..นางสาวเสาวลักษณ� ประสารการ นางสาวเสาวลักษณ� ประสารการ 
เลขท่ี เลขท่ี 1919
88..นางนางแสงจันทร�  ทองขํา  แสงจันทร�  ทองขํา  
เลขท่ีเลขท่ี2020

99..นายนายอับดุลอับดุลฮากีมฮากีม  หะยดีือหะยดีือเระเระ  
เลขท่ี เลขท่ี 2121

1010..นายนายอาอาริสริส    อาบ%ะ  อาบ%ะ  
เลขท่ี เลขท่ี 2727.
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Your Title

เน5นการเกษตรเป6นหลักเน5นการเกษตรเป6นหลัก

เน5นอุตสาหกรรมเบาเน5นอุตสาหกรรมเบา

เน5นอุตสาหกรรมหนักเน5นอุตสาหกรรมหนัก
และการส�งออกและการส�งออก

Your Title

เน5นเศรษฐกิจใหม�เน5นเศรษฐกิจใหม�
และให5มีรายได5สูงและให5มีรายได5สูง

Thailand Thailand 
11..00

Thailand Thailand 
22..00

Thailand Thailand 
33..00

Thailand Thailand 
44..00

ประเทศไทย ประเทศไทย 44..00

11..กลุ�มสาธารณสุขกลุ�มสาธารณสุข

22..กลุ�มอาหารกลุ�มอาหาร 44..กลุ�มอุตสาหกรรมกลุ�มอุตสาหกรรม
สร5างสรรค�สร5างสรรค�

33..กลุ�มดิจิตอลกลุ�มดิจิตอล

55..กลุ�มเคร่ืองมือกลุ�มเคร่ืองมือ
สุขภาพ สุขภาพ และและเทคโนโลยีเทคโนโลยี

ทางทางการแพทย�การแพทย�

เกษตรและเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยแีละอินเตอร�เน็ตเทคโนโลยแีละอินเตอร�เน็ตท่ีท่ีเช่ือมต�อเช่ือมต�อ

วัฒนธรรม วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค�าสูงและบริการท่ีมีมูลค�าสูง

อุปกรณ�อุปกรณ�อัจฉริยะ หุ�นยนต� อัจฉริยะ หุ�นยนต� 
และและระบบระบบเคร่ืองกลเคร่ืองกล

ประเทศไทย ประเทศไทย 44..0 0 พัฒนาเรื่องใดบ5าง พัฒนาเรื่องใดบ5าง ??ประเทศไทย ประเทศไทย 44..0 0 พัฒนาเรื่องใดบ5าง พัฒนาเรื่องใดบ5าง ??

หัวใจสําคัญของหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม 44..00
คือการทําให5ประเทศไทยกลายเป6นประเทศท่ีสามารถคือการทําให5ประเทศไทยกลายเป6นประเทศท่ีสามารถ

11..สร5างนวัตกรรมได5สร5างนวัตกรรมได5

(เฉลิมพล ปณุโณทก  ประธานบรหิารผูก่้อตั�งซีที เอเชยี โรบอติกส ์,

ผูพ้ฒันาหุ่นยนต ์ดินสอ ออกสู่ตลาดโลก:2559)

22..สร5างสร5างสินค5าท่ีสินค5าท่ีเป6นแบเป6นแบรนด�รนด�ของของคนไทยคนไทย
เพื่อส�งไปขายท่ัวเพื่อส�งไปขายท่ัวโลกโลก

คนไทยคนไทยจะเป6นจะเป6นคนไทย คนไทย 44..0 0 ได5 ได5 
เพราะเพราะการศกึษาเท�านัน้ การศกึษาเท�านัน้ 

และการศึกษานั้นต5องเป6นและการศึกษานั้นต5องเป6นการศกึษา การศกึษา 44..00””

(ตวง  อนัทะไชย:2559)

““ประเทศไทยจะเป6นประเทศไทยจะเป6นไทยแลนด� ไทยแลนด� 44..0 0 ได5 ได5 
ต5องพัฒนาให5คนไทยเป6นต5องพัฒนาให5คนไทยเป6นคนไทย คนไทย 44..00

ลักษณะของเด็กไทย ลักษณะของเด็กไทย 44..00

เด็กดีมีความพอเพยีงและคุณธรรม เด็กดีมีความพอเพยีงและคุณธรรม 1

รับผิดชอบสร5างนวัตกรรมด5วยการรับผิดชอบสร5างนวัตกรรมด5วยการทําทําโครงงานโครงงาน2

พร5อมเช่ียวชาญพร5อมเช่ียวชาญชํานาญชํานาญการใช5 การใช5 ICT ICT 3

Your Title Your Title

การเรียนการการเรียนการ
สอนท่ีเน5นครูสอนท่ีเน5นครู
เป6นสําคัญเป6นสําคัญ

การเรียนการเรียนการการ
สอนท่ีเน5นผู5เรียนสอนท่ีเน5นผู5เรียน

เป6นเป6นสําคัญสําคัญ

เน5นการเรียนเน5นการเรียน
มากกว�าการมากกว�าการ

สอนสอน

Your Title

เน5นทักษะชีวิตเน5นทักษะชีวิต
ท่ีจําเป6นในยุคท่ีจําเป6นในยุค
ศตวรรษท่ี ศตวรรษท่ี 2121

ครู ครู 11..00 ครู ครู 22..00 ครู ครู 33..00 ครู ครู 44..00

คุณลักษณะของครูประเทศไทย คุณลักษณะของครูประเทศไทย 44..00
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คุณลักษณะของครูคุณลักษณะของครู
ประเทศไทย ประเทศไทย 44..00
11.Content.Content ครูครูต5องมีต5องมีความรู5ความรู5
และและทักษะในเรือ่งท่ีสอนทักษะในเรือ่งท่ีสอนเป6นเป6น
อย�างอย�างดีดี

(ถนอมพร เลาหจรสัแสง:2558)

�1.��.�20)>� #�&*�(���E��, 2558

22.Constructionist.Constructionist
ครูต5องเข5าใจแนวคิดครูต5องเข5าใจแนวคิด
ว�าผู5เรียนสามารถว�าผู5เรียนสามารถ
สร5างองค�ความรู5สร5างองค�ความรู5
ได5ด5วยตัวเองได5ด5วยตัวเอง

คุณลักษณะครูคุณลักษณะครู
ประเทศไทยประเทศไทย 44..00

(ถนอมพร เลาหจรสัแสง:2558)

(ถนอมพร เลาหจรสัแสง:2558)

คุณลักษณะของคุณลักษณะของ
ครูประเทศไทย ครูประเทศไทย 44..00

33.Computer .Computer (ICT) Integration (ICT) Integration 
ครูต5องมีทักษะในการใช5เทคโนโลยีครูต5องมีทักษะในการใช5เทคโนโลยี

คุณลักษณะของครูคุณลักษณะของครู
ประเทศไทย ประเทศไทย 44..00

44.Connectivity .Connectivity 
ครูต5องสามารถจัดครูต5องสามารถจัดกิจกรรมกิจกรรม
ให5ให5เชือ่มโยงระหว�างเชือ่มโยงระหว�างผู5เรียนผู5เรียน--  
ผู5เรียนผู5เรียน--ครูคร-ู-  ชุมชนชุมชน

(ถนอมพร เลาหจรสัแสง:2558)

55. Collaboration . Collaboration 
ครูมีบทบาทในการจัดครูมีบทบาทในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู5กิจกรรมการเรียนรู5
ในลักษณะการเรียนรู5แบบในลักษณะการเรียนรู5แบบ
ร�วมมือระหว�างร�วมมือระหว�าง
นักเรียนกับครู และนักเรียนนักเรียนกับครู และนักเรียน
กับนักเรียนด5วยกัน กับนักเรียนด5วยกัน 

ลักษณะของครูลักษณะของครู
ประเทศไทยประเทศไทย

44..00

(ถนอมพร เลาหจรสัแสง:2558)

คุณลักษณะของครูคุณลักษณะของครู
ประเทศไทย ประเทศไทย 44..00

09

66. Communication . Communication 
ครูครูต5องมีทักษะการส่ือสาร ต5องมีทักษะการส่ือสาร ท้ังท้ังการการ
บรรยาย การยกตัวอย�าง การเลือกใช5บรรยาย การยกตัวอย�าง การเลือกใช5
ส่ือ ส่ือ และและการนําเสนอการนําเสนอ

““ครู ครู ::ผู5จุดไฟการเรียนรู5ผู5จุดไฟการเรียนรู5” ” 

(ถนอมพร เลาหจรสัแสง:2558)
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77. Creativity . Creativity ครูต5องครูต5อง
ออกแบบ สร5างสรรค�ออกแบบ สร5างสรรค�
กิจกรรมการเรียนรู5กิจกรรมการเรียนรู5

คุณลักษณะครูคุณลักษณะครู
ประเทศไทยประเทศไทย 44..00

(ถนอมพร เลาหจรสัแสง:2558)

(ถนอมพร เลาหจรสัแสง:2558)

คุณลักษณะของคุณลักษณะของ
ครูประเทศไทย ครูประเทศไทย 44..00

88. Caring . Caring ครูต5องมีมุทิตาจิตครูต5องมีมุทิตาจิต
ต�อนกัเรยีนต�อนกัเรยีน  หรอืจิตวิญญาณหรอืจิตวิญญาณ
ของความเป6นครูของความเป6นครู

““ธาตุคือธาตุคือคุณถนัดและสนใจอะไร คุณถนัดและสนใจอะไร เพียงแค�รู5ว�าเพียงแค�รู5ว�า
เก�งไม�พอ เก�งไม�พอ แต�แต�จะต5องรักในสิ่งนั้นด5วยจะต5องรักในสิ่งนั้นด5วยและหากและหาก
คุณได5ทําคุณจะไม�มีความรู5สึกว�านั่นคืองาน คุณได5ทําคุณจะไม�มีความรู5สึกว�านั่นคืองาน 
คุณจะได5รับพลังงานจากการทําสิ่งนั้นหรือคุณจะได5รับพลังงานจากการทําสิ่งนั้นหรือ
แม5กระท่ังได5พบจุดมุ�งหมายใหม�ในชีวิตแม5กระท่ังได5พบจุดมุ�งหมายใหม�ในชีวิต”  ”  

((RobinsonRobinson,,20092009))

““การศึกษาเพ่ือการศึกษาเพ่ือค5นหาพรสวรรค�หรือธาตุค5นหาพรสวรรค�หรือธาตุท่ีอยู�ในตัวผู5เรียนท่ีอยู�ในตัวผู5เรียน””““การศึกษาเพ่ือการศึกษาเพ่ือค5นหาพรสวรรค�หรือธาตุค5นหาพรสวรรค�หรือธาตุท่ีอยู�ในตัวผู5เรียนท่ีอยู�ในตัวผู5เรียน””

��.030�(6� #)O+����D&�, 2557

����ก������'2+�1�������� 21 : E-Teacher

1. Experience :
����/ก&�� '2ก&�(��ก&�#��+2��% 

2. Extended :
ก&�E���*&��&)��% 

3. Expended :
ก&��3&+�0�*�90$+&+��&)��%��3M�%#��+2M3&2�9�0#��727�+�8�%0+3&�)�����6�O6D&>  

4. Exploration  :
ก&�#�&�*&E�����#�90ก#29;0*&���#*)&��)�30M�%#��+2M3&2�&��9�0#��727�+� 

5. Evaluation :
���#)62M����)�+�6O��) E���&)&��':%#��727�+�'2ก&����#)62M�

6. End-User :
M�%���':%#��727�+�0+3&��%)�3& 

7. Enabler  :
�&)&��':%#��727�+���%&�/�#��+2

8. Engagement   :
�%0��3�))90E��E�ก#����+2#��+2��%VW��ก�2M3&2�9�0#��727�+�(2>�h2&#�H2#��90$3&+
��&)�3�))90

9. Efficient and Effective   :
�&)&��':%�9�0#��727�+�0+3&�)�����6�O6D&>E������6�O6M���;�'2Z&2����#�H2
M�%M�6���&)��% M�%ก��(&+��&)��% E��M�%':%��&)��% 

e-book.ram.edu/e-book/c/CU503/CU503-4.pdf

#0ก�&� : �9/�%2

https://educ105.wordpress.com/��ก���$0���������/

www.kruinter.com/file/79520140827174109-[kruinter.com].pdf

https://sites.google.com/site/gurukubu/nana-na-ru/khunlaksna-khru-ni-stwrrs-21

www.gotoknow.org › *2%&E�ก › 0� �����& › �)� › ก&����E�����#)62M�


