โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวโครงการ
1.1 ชื่อโครงการ
1.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการพัฒนาครูไม่ตรงวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์

2. รายละเอียดของโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากครู ของโรงเรี ย นของสพฐ. และโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาที่ ส อนวิ ช าสามั ญ ได้ ข อย้ ายออกนอกพื้ น ที่
ขอลาออกจากการรับราชการ และถูกทาร้ายเสียชีวิต จึงทาให้มีการเปิดรับครูและบุคคลากรรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนบุคลากรที่
ย้ายออกและลาออกไปอย่างเพียงพอและทันที โดยเปิดโอกาสให้ “บัณฑิตท้องถิ่น” ทุกสาขาที่ว่างงาน ได้เข้ามาทาหน้าที่แทน
อย่างมีเงื่อนไขว่าจะต้องเข้ารับ การศึกษาอบรมเสริมในด้านวิ ช าชีพครูและวิช าเอก ในจานวนการเรียนหรือระยะเวลาที่
ออกแบบไว้รองรับเป็นการเฉพาะเมื่อผ่านเกณฑ์ดังกล่าวแล้วจึงจะได้รับการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่น โดยพิจารณาคนในพื้นที่เป็นลาดับแรก ซึ่งมีความเข้าใจปัญหาและความมุ่งมั่นในระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ ที่
นั้นไม่ต่ากว่า 4 ปี จึงจะมีสิทธิของย้ายออก กรณีที่เปิดรับครูผู้สอนเข้าทดแทนครูที่ลาออก ขอย้ายออก และเสียชีวิต โดยมีวุฒิ
การศึกษาไม่สอดคล้องกับวิชาที่สอน เช่น ครูวิทยาศาสตร์สอนภาษาอังกฤษ ครูพลศึกษาสอนภาษาไทย เป็นต้น
จากข้อมูลดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิที่เข้ามาทดแทนครูลาออก
ขอย้ายออก และเสียชีวิต ให้มีศักยภาพการสอนในรายวิชาที่กาลังสอนและหรือต้องการพัฒนาตัวครูตามรายวิชาที่มอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นการช่ว ยสร้างนักเรียนให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันกับ
เศรษฐกิจโลกได้
2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิให้มีคุณภาพและมีทักษะในการสอนในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิมีความเชื่อมั่นและมีความสามารถในการสอนและทางด้านอื่นๆ เช่น
1. ด้านเนื้อหาวิชาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
2. มีทักษะทาง ICT และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
4. การปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
5. ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และมีวิชาชีพครูครู

3. เพื่อพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษาในโรงเรียน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของการจัดการศึกษาเพื่อสันติสุขในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
5. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนทุกระดับของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาศเรียนกับครูที่มีคุณภาพ
6. เพื่อพัฒนาทักษะการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในการพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียน
ตลอดจนเป็นการรวบรวมข้อมูลที่สาคัญในการวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกด้านหลักสูตรและการสอนที่มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้นไป
2.3 เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ ครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 6 รุ่น ๆละ 120 รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 720 คน
2.4 หลักสูตรและวิธีการฝึกอบรม
1. ก่อนการฝึกอบรม
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานีร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาสัมพันธ์โครงการและสารวจครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พร้ อมระเบียบการรับสมัคร การตอบรับพิจารณาบุคลากรเข้าร่วมโครงการ แจ้ง
รายชื่อและจัดทาแผนการฝึกอบรม
- การลงทะเบียน : รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม
แนะนาวิธีการอบรม การเรียนรู้ตามกิจกรรมของโครงการ ฯลฯ
- การบรรยายพิเศษ : โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ/คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
2. ระหว่างการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าชั้นเรียนตามวิชาที่ไม่ตรงวุฒิ วิทยากรฝึกอบรมทฤษฎีการออกแบบการเรียนการ
สอนเนื้อหาตามหลักสูตรการเรียนการสอน การสร้างแบบวัดผลและประเมินผลตลอดจนการฝึกปฏิบัติการสอนจริงใน
ชั้นเรียนโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่มวิชา ให้คาแนะนาและสะท้อนกลับปฏิบัติการทางด้านการสอนของผู้เข้ารับ
การอบรม
3. เนื้อหา/วิชา และการปฏิบัติการสอน ประกอบด้วย
1. วิชาคณิตศาสตร์
1.1 การออกแบบการเรียนการสอน เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรช่วงชั้นที่ 1-2
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
1.2 การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
2 วิชาวิทยาศาสตร์
2.1 การออกแบบการเรียนการสอน เนื้อหาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรช่วงชั้นที่ 1-2
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

2.2 การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
3. วิชาภาษาไทย
3.1 การออกแบบการเรียนการสอน เนื้อหาวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรช่วงชั้นที่ 1-2
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
3.2 การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
4. วิชาภาษาต่างประเทศ
4.1 เนื้อหาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรช่วงชั้นที่ 1-2
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
4.2 การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
5. วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 การออกแบบการเรียนการสอน เนื้อหาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรช่วงชั้นที่ 1-2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5.2 การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
6. วิชาศิลปศึกษา
6.1 การออกแบบการเรียนการสอน เนื้อหาศิลปศึกษา ตามหลักสูตรช่วงชั้นที่ 1-2
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
6.2 การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน
2.6 สถานที่ดาเนินโครงการ
คณะศึกษาศาสตร์และโรงแรมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
2.7 ระยะเวลาดาเนินโครงการ
รุ่นที่ 1 วันที่ 21-23 มีนาคม 2560 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย)
รุ่นที่ 2 วันที่ 3-5 เมษายน 2560 (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
รุ่นที่ 3 วันที่ 24-26 มีนาคม 2560 (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
รุ่นที่ 4 วันที่ 24-26 มีนาคม 2560 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
รุ่นที่ 5 วันที่ 21-23 มีนาคม 2560 (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
รุ่นที่ 6 วันที่ 24-26 เมษายน 2560 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา)
2.8 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
1. จานวนครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิที่จบหลักสูตร รุ่นละ 120 คน จานวน 6 รุ่น รวม 720 คน
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อโครงการ
2.9 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนไม่ตรงวุฒิใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 120 คน ต่อรุ่น รวม 720 คน
ได้รับการพัฒนาความรู้และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คณะศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นศูนย์ของ
การจัดการเรียนให้กับบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
2.10 เกณฑ์ชี้วัดผลสัมฤทธิ์
1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ มีความรู้ความเข้าใจ ในวิชาที่สอนไม่ตรงวุฒิเพิ่มขึ้น โดยการวัดความรู้ก่อน-หลัง
การฝึกอบรม
2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ มีทักษะในการสอนวิชาครูไม่ตรงวุฒิและสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

