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insKru พัฒนา “Buddy Kru” แชทบอทชวยครู เชิญชวนครูทดลองใชฟรี 
 

  

  

 นางสาวชลิพา ดุลยากร ผูกอต้ัง insKru ธุรกิจเพื่อสังคมดานการศึกษา เปดเผยวา ดวยเพนพอยท การศึกษาไทย

ทามกลางสภาวะแวดลอมสังคมในโรงเรียนท่ีไมเอื้อตอการพัฒนาศักยภาพครูไทย ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพทาง

การศึกษาและผูเรียน ประกอบกับจากผลสํารวจ ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาในการออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

พบวา 100% มีความตองการใหครู สามารถออกแบบการสอนที่สอดคลองกับสมรรถนะการเรียนรูของนักเรียน เปนรายหองเรียน

หรือรายบุคคล และมองเห็นวาหากครูสามารถออกแบบการเรียนรูเชนนี้ไดแลว การพัฒนาสวนอื่น ๆ ของการศึกษาก็จะตามมา

เปนลูกโซทําให insKru ตองการชวยครู ใหการจัดการเรียนรู แบบมีนักเรียนเปนศูนยกลาง (Child-Centered) ใหไดเพ่ือยกระดับ

การศึกษาไทย insKru ไดพัฒนา “Buddy Kru” แชทบอทบนแพลตฟอรม LINE ขึ้นมา เพ่ิมทางเลือกสําหรับครูยุคใหมไมเพิ่มเวลา 

ในการพัฒนาตัวเองใหกับครูแตทําใหเปนหน่ึงเดียวกับเวลาการทํางานของครู เพิ่มความสะดวก และรวดเร็วใหครูไดมีเวลาในการ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสอืสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสอืสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
 

ขาวจากหนังสือพิมพสยามรัฐออนไลน ฉบับประจำวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2566 หนา  มูลคาขาว  180,000.- 
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 โดยการดึงจุด เดนความกาวหนาของเทคโนโลยีแชทบอทชวยใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ที่

สอดรบักลุมผูเรียนไดอยางลงตัว ชวยวิเคราะหขอมูลแนะทิศทางออกแบบวางแผนการสอน ชวยบันทึก การพัฒนาหองเรียนและ

เกณฑวัดผลอยางเปนระบบ เปรียบเทียบผลกอนและหลังทําภารกิจไดอยาง ชัดเจน เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูท่ีมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยการพัฒนาแชทบอทดังกลาวนับเปนหนึ่งในโรดแมปของ insKru ในการขับเคลื่อนสูเปาหมายการสราง

คอมมูนิตี้ครูเชื่อมระบบ นิเวศ insKru เพ่ือเพ่ิมสัดสวนผูใชงานใหเติบโต 100% ในป 2566 นี ้

 

  

 



 

 2/27/2023 6:24:48 AM 

3

 นอกจากนี้ “Buddy Kru” ยังชวยให การวัดผลการพัฒนาหองเรียนไดอยางเปนรูปธรรม การบันทึกการพัฒนา

หองเรียนอยางเปนระบบ ดวย ฟงกชันการแสดงผลการพัฒนาหองเรียน ท้ังจากที่คุณครูประเมินดวยตนเองและแบบประเมิน

อัตโนมัติ ท่ีสงใหนักเรียนไดทันที ทําใหทุกประเด็นทาทายทุกความตั้งใจของคุณครูที่เกิดขึ้นในหองเรียน จะไดรับการบันทึกไว

อยางเปนระบบ โดยแบบประเมินดังกลาวจะอิงกับเปาหมายที่ครูกําหนด จึงตรวจสอบ ยอนกลับไดงายเปรียบเทียบผลกอนและ

หลังทําภารกิจไดอยางชัดเจน และยังเปนทางเลือกใหมสําหรับ คุณครูที่ตองการลดงานเอกสาร สะสมผลงานอยางเปนระบบ

ระเบียบในระบบออนไลน เพ่ือสามารถ สืบยอนท่ีมาที่ไปของขอมูลไดอยางโปรงใสรวมทั้งยัง สามารถนําไปใชเปนสวนหนึ่งในการ

ประกอบการ ประเมิน ว PA ผลการปฏิบัติงานท่ีนํามาใชในการประเมินวิทยฐานะใหม การประเมินเงินเดือน และการวิจัยชั้นเรียน

แสดงผลชัดเจน และสามารถดาวนโหลดหรือพิมพเปนเอกสารไปใชงานไดอยาง สะดวกและรวดเร็ว "ประสบการณขณะ ใชงาน 

“Buddy Kru” คุณครูจะรูสึกเหมือนมีเพื่อนคุยเรื่องการจัด กิจกรรมการสอนการเตรียมสอนใชงานสะดวกและรวดเร็ว ใชเวลา

พิมพขอความโตตอบเพียงไมกี่นาที ในแตละสัปดาหไมรบกวนเวลาทํางานของคุณครู 

 

เราไดพัฒนา “Buddy Kru” รวมกับผูเชี่ยวชาญดานการ ศึกษาโดยออกแบบขั้นตอนตาง ๆ ใหคุณครูสรางหองเรียนในแบบที่

ตนเองออกแบบที่มีนักเรียนเปนศูนย กลาง ซึ่งขณะนี้เรากําลังอยูในชวงของการออกแบบ และพัฒนาเพ่ิมเติมเพื่อใหสามารถชวย

คุณครูออก แบบการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด โดยดําเนินการออกแบบและพัฒนาภายใตโครงการวิจัยรวมกับ

คณาจารยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “การพัฒนานิเวศการเรียนรูดวยการ คิดเชิงออกแบบที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญที่ย่ังยืนเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ของครูและเด็ก” ซ่ึงไดรับทุนสนับสนุน จากหนวยบริหารและจัดการทุนดาน

การพัฒนากําลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการ วิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.)” นางสาวชลิพา 

กลาว 

“ทางโรงเรียนไดติดตอกับทาง insKru เพื่อขอทดลองใชงาน “Buddy Kru” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา บุคลากรในโรงเรียน

แบบเปนรายบุคคล มีจุดเดนของ “Buddy Kru” ท่ีนาสนใจ คือการนําเสนอขอมูลหลัง บานดวยการวิเคราะหขอมูลดวย Raw 

Data ชวยใหสามารถในการถอดบทเรียนเปนสิ่งจําเปนตอการ พัฒนาโรงเรียนได” นายปลายฟา อมรรัตตกุล ผูอํานวยการ

โรงเรียนบานตือระมิตรภาพที่ 172 ใหความเห็น เก่ียวกับการใชงาน “Buddy Kru” 

“หลังจากที่ไดลองนําไอเดียการสอนที่ไดรับจาก “Buddy Kru” ไปปรับใชในหองเรียนทําใหเห็นความ เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี

ขึ้นมาก ๆ ไดอยางชัดเจนทําใหเรามีความสุขในการสอนเด็กนักเรียนก็มีความสุข ที่ไดมาเรียน เอ็นจอยกับวิชาคณิตศาสตรที่เรา
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สอนมากขึ้นเมื่อไดลองใชวิธีการจัดการเรียนรู และคําแนะนํา จาก “Buddy Kru” เราพบวาความคิดของเด็ก ๆ เปลี่ยนไปเขา

เรียนกอนเวลาพอหมดคาบก็ไมอยากออก จากหองตอนนี้ทั้งผูเรียนและผูสอนสนุกและแฮปปมาก ๆ จากนี้จะนําเอาเทคนิคดี ๆ 

จาก “Buddy Kru” ควบคูกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ตอไป” ครูพัชรี แกวมงคล หน่ึงในผูใชงานแชทบอท Buddy 

Kru กลาว  

 จากผลการสํารวจของทีมงาน insKru พบวา 3 ทักษะพื้นฐานสําคัญที่ครูไทยจําเปนตองมีเพิ่มเติมเพื่อให สามารถ

จัดการเรียนรูแบบมีนักเรียนเปนศูนยกลางไดสําเร็จ คือ 

1. ทักษะการออกแบบการเรียนรูใหนักเรียนมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การเปดใจและการ ใหโอกาสของครูเพื่อให

นักเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับรูปแบบการเรยีนรูในชั้นเรียน  

2. ทักษะการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมในช้ันเรียน (Classroom social environment) หมายถึง การสรางปฏิสัมพันธของ

นักเรียนกับเพ่ือนและครูในชั้นเรียนที่เกิดจากการสนับสนุนของครู การสงเสริมการ 

มีปฏิสัมพันธของนักเรียนระหวางกิจกรรม (Promoting task-related interaction) และการสงเสริม การเคารพซึ่งกันและกัน 

(Promoting mutual respect) และ  

3. ทักษะการสรางความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน (Teacher-student relationships) หมายถึง การสรางความผูกพัน

ระหวางคุณครูกับนักเรียน ซึ่งเกิดจากทัศนคติของนักเรียนที่มีตอครูในดานความพึง พอใจ (Satisfaction) ความรูสึกวาครูเปนที่พ่ึง 

(Instrumental help) และความขัดแยงระหวางนักเรียนกับ ครู (Conflict) ซึ่งการพัฒนาทักษะท้ัง 3 สวนนี้ ครูสามารถพัฒนา

ตนเองไดโดยตรงผานการใชงาน “Buddy Kru” 

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสใหครูที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถ เขาถึงแพลตฟอรมที่มุง

ยกระดับการศึกษาของประเทศเพ่ือครูและนักเรียน InsKru อินสครู เชิญชวนครู หรือ สถาบันศึกษาท่ีสนใจสามารถเขาทดลองใช

เพิ่มเพ่ือน หรือแอดไลน เพื่อใชงาน “Buddy Kru” แชทบอทบน แพลตฟอรม LINE ไดโดยไมเสียคาใชจายภายในป พ.ศ. 2566 นี้ 

ที่  https://lin.ee/f4T9clc แ ล ะ ส าม า รถ  ศึ ก ษ าคู มื อ ก า ร ใช ง าน “ Buddy Kru” ได ที่  https://inskru.com/idea/-

N4BU_PHbhdW55uTEBXD 

 

 

 


