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สารจากอธิการบดี
กระผมขอแสดงความยินดีกบั ความก้าวหน้าของคณะศึกษาศาสตร์ในรอบปีงบประมาณ
2559-2560 จากรายงานประจำ�ปีฉบับนี้ได้แสดงถึงผลงานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง คณะศึกษาศาสตร์เป็นหน่วยงานสำ�คัญของมหาวิทยาลัยอีกหน่วยงานหนึ่ง
ที่ทำ�งานด้านการผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมาย
ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารแก้ ไขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
สร้างความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา วิชาการและการวิจยั ให้กบั มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซึ่งได้ดำ�เนินงานมาเป็นเวลายาวนานกว่า 50 ปี
คณะศึกษาศาสตร์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการศึกษา เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่และสามารถนำ�ไปใช้จริงเพื่อสังคม พร้อมทั้งให้บริการทางด้านวิชาการ
การวิจัยแก่ท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างเข้มแข็งและมีความโดดเด่น เป็นศูนย์กลางความรู้
ทางด้านการจัดการศึกษา ทีม่ งุ่ สูค่ วามเป็นสากลมากขึน้ ตามลำ�ดับโดยมีการร่วมมือทางด้าน
การศึกษากับ University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา, National University of
Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, UNESA Universitas Negeri Surabaya  
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ  เพือ่ สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนางานของ
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีกิจกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ
จากข้อมูลการสอบบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำ�แหน่งครูผชู้ ว่ ยเมือ่ ปลายปี พ.ศ. 2559 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู ที่มีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์
และขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู เป็นอันดับ 1
ของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
กระผมเห็นถึงความพยายามในการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี และ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำ�สู่การพัฒนาการศึกษาภาคใต้ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี โอกาสนี้ในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบคุณ
บุ ค ลากรของคณะศึ ก ษาศาสตร์ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ อุ ทิ ศ กำ � ลั ง กายและกำ � ลั ง ใจในการพั ฒ นา
หน่วยงาน ให้มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น ภูมิภาค และ
ประเทศชาติสืบไป
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สารจากรองอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนเป็น
คณะที่สองของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อ พ.ศ. 2511 ตลอดระยะเวลา 50 ปี
คณะมุ่งมั่นดำ�เนินภารกิจด้วยปณิธาน “ศึกษาศาสตร์สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอย
พระบาทพระราชบิดา” เจริญก้าวหน้าตามลำ�ดับ ร่วมขับเคลือ่ นภารกิจสนับสนุนวิสยั ทัศน์
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ดำ�รงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” มีผลลัพธ์ที่ประสบความสำ�เร็จตามเป้าหมาย
อย่างน่าชื่นชม
คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครูด้วยการผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อให้ครูเสริมสร้างความเข้มแข็ง
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น สอดคล้องกับความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของ
ทิศทางการจัดการศึกษาและองค์ความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะฯ
ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาคุณภาพของภารกิจหลักผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภารกิจด้านวิชาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ภารกิจในการสร้างองค์ความรูผ้ า่ นการวิจยั และการบริการวิชาการ โดยมีสถานวิจยั พหุวฒ
ั นธรรมศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และ สถานวิจยั
นวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ เป็นกลไกสำ�คัญในการร่วมขับเคลื่อน
คณะฯ ได้พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างจริงจัง ตลอดจนพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผ่านระบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และระดับประถมศึกษาผ่านโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีผลลัพธ์คุณภาพเชิงประจักษ์ของคณะศึกษาศาสตร์ จากข้อมูลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำ�แหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2560 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ส ามารถสอบผ่ า นเกณฑ์ แ ละขึ้ น บั ญ ชี ไ ด้ จำ � นวนสู ง สุ ด เป็ น ลำ � ดั บ ที่ ห นึ่ ง และมี นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ�ำ นวนมากทีส่ ามารถสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาทีม่ กี ารแข่งขันสูง และสร้างชือ่ เสียงให้กบั โรงเรียน
และคณะฯ ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
นอกจากการสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรแล้ว คณะศึกษาศาสตร์ยังทำ�หน้าที่ในการตอบสนองต่อการร่วมยกระดับคุณภาพ
การศึกษาผ่านการดำ�เนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการกองทุนการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิน่ โดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ : โครงการพัฒนาเกาะบุโหลน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำ�ร่อง 9 โรงเรียน และโครงการการจัดตัง้ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Science Mathematics Program (SMP) ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพืน้ ทีข่ องจังหวัดยะลาและนราธิวาส และโครงการพัฒนาการศึกษาอีกเป็น
จำ�นวนมาก เพื่อให้ภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะฯ ยังได้สร้างเครือข่ายทางการศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อเป็นพันธมิตรในการพัฒนาภารกิจอย่างเข้มแข็ง
ในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอชืน่ ชมและขอบคุณคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร บัณฑิต นักศึกษา
และนักเรียน รวมทัง้ พันธมิตรของคณะศึกษาศาสตร์ทท่ี กุ ท่านได้รว่ มสร้างคุณภาพและพัฒนาความก้าวหน้าของระบบการศึกษาของประเทศชาติ
อย่างต่อเนื่อง มีผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ของสังคม
			

     (รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ)
										รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
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สารจากคณบดี
รายงานประจำ�ปี พ.ศ. 2559-2560 ฉบับนี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อรายงานความก้าวหน้า
ในการดำ�เนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จากรายงานดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการดำ�เนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็น
สถาบันการผลิตครูท่ีมีความสำ�คัญของภาคใต้และของประเทศได้มีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งจนสร้ า งให้ เ กิ ด ความน่ า ภาคภู มิ ใจ ทั้ ง นี้ ผ ลจากการดำ � เนิ น งานในรอบสองปี
ทีผ่ า่ นมานีส้ ะท้อนให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ และความทุม่ เทของบุคลากรทุกๆ ท่าน และการสร้าง
ความร่วมมือกันของทุกๆ ภาคส่วน ในการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ท่ี
มีความเชือ่ มโยงกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจขององค์กร รวมถึงทิศทางและจุดเน้น ของมหาวิทยาลัย
และวิทยาเขตปัตตานี โดยเฉพาะการเป็นสถาบันผลิตครูเพือ่ รับใช้สงั คมตามพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระราชบิดา ผลจากการดำ�เนินงานตามพันธกิจและความสำ�เร็จในรอบสองปี
ที่ผ่านมายังสะท้อนให้เห็นว่าคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการผลิตครู
รวมถึงบุคลากรทางศึกษาและผู้บริหารทางการศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางของ
องค์กรและของมหาวิทยาลัยจะเห็นได้จากผลสำ�เร็จทีเ่ กิดจากอัตราการสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุ
ครูผชู้ ว่ ย (คศ.1) ของกระทรวงศึกษาธิการ ทีบ่ ณ
ั ฑิตครูของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มีผลการสอบเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และผลการสอบครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีผลการสอบเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้และอันดับเก้าของประเทศ เช่นเดียวกัน
นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็สามารถสร้างชือ่ เสียงได้ทง้ั ในระดับ
ประเทศและต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการสะสมองค์ความรู้และการหล่อหลอมของ
คณาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนและการมีความพร้อมในการผลิต
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ศิษย์เก่าที่สำ�เร็จการศึกษา
จากคณะศึกษาศาสตร์หลายๆ ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงาน และเป็นผู้นำ�
ทางการศึกษา รวมถึงการได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในส่วนของระดับชาติและนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากความสำ�เร็จดังกล่าวแล้ว คณะศึกษาศาสตร์ให้ความสำ�คัญกับ
การขับเคลื่อนงานวิจัยต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ตลอดจนการนำ�ผลการวิจัยที่ได้ไป
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับเทคโนโลยี
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ทางการศึกษา มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการขับเคลือ่ นงานวิจยั
ผ่านสถานวิจยั พหุวฒ
ั นธรรมศึกษาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและสถานวิจยั นวัตกรรมทางการศึกษาและ
การเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ผลงานที่โดดเด่นของรายงานฉบับนี้อีกประการคือการให้บริการทาง
วิ ช าการของคณะศึ ก ษาศาสตร์ ที่ มี ค วามครอบคลุ ม และหลากหลาย ทั้ ง ในส่ ว นของหลั ก สู ต ร
การฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าอบรม และได้มีการดำ�เนินการอย่างแข็งขันตลอดมาเพื่อเป็นที่
พึ่งทางสังคมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่โดยคำ�นึงคุณภาพและความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลงตัว มีการทำ�งานที่เกิดจากการประสานกันของหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในส่วนของภาควิชาต่างๆ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนอนุบาลสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงหน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะสถานศึกษาและเขตพื้นที่
ทำ�การศึกษา การสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
เป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่คณะศึกษาศาสตร์ให้ความสำ�คัญในช่วงตลอดสองปีท่ผี ่าน ทั้งนี้เพื่อเป้าหมาย
ของการแลกเปลีย่ นทางด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ตลอดระยะเวลา
ของการมุ่งมั่นในการดำ�เนินงานจนบรรจบครบรอบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2560 นี้
กระผมขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า เครือข่ายทางวิชาการและหน่วยงานต่างๆ
รวมถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนช่วยผลักดันการทำ�งานให้คณะศึกษาศาสตร์มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ขอขอบคุณการอุทิศตนในการทำ�งานตลอดช่วงเวลาที่
ผ่านมาของคณาจารย์ และบุคลากรทุกๆ ท่านและขอส่งกำ�ลังใจให้ชาวศึกษาศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจ
ในการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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บทสรุปผู้บริหาร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   ได้เปิดสอน
เป็นคณะที่สองของมหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ.2511 รับนักศึกษารุ่นแรก จำ�นวน 60 คน
เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ จำ�นวน 35 คน และสาขาศิลปศาสตร์ จำ�นวน 25 คน
ใช้อาคารเรียนร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่
ตำ�บลรูสะมิแล อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตปัตตานีในปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511
ตลอดปีงบประมาณ 2559 - 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี  มีกจิ กรรมและโครงการมากมายทีต่ อบสนองพันธกิจหลักขององค์กร ดังนี้
ด้านวิชาการและการเรียนรู้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มียุทธศาสตร์ในการพัฒนา
หลั ก สู ต รให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานของสำ � นั ก งานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาและคุ รุ ส ภา ด้ ว ยการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบให้ ต รงกั บ
ความต้องการของสังคม หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิตครูด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ทว่ั ไป เนือ่ งจากมีการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็ น หลั ก สู ต รเดี ย วในประเทศที่ บั ณ ฑิ ต ที่ จ บคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับวุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต นอกจากนี้ในส่วนของสายการเรียนทางด้ า นศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
(ศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ยงั ได้รบั ความร่วมมือผลิตบัณฑิตจากคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาชีพครูให้กับนักศึกษา
ทุกสาขาวิชาได้เตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นก่อนก้าวสู่โลกแห่งวิชาชีพครู
นอกจากเนื้อหาสาระและประสบการณ์แห่งวิชาชีพครูที่นักศึกษาได้รับจาก
ชั้นเรียนแล้ว บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ยังมีกิจกรรมในกระบวนการพัฒนานักศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร์ที่หล่อเลี้ยงและเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความพยายาม
อย่างไม่ย่อท้อ พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ ตั้งแต่รับเข้าศึกษาในปีที่ 1 จนสำ�เร็จการศึกษา
ในปีที่ 5 ให้มคี วามเป็นบัณฑิตวิชาชีพครูทมี่ คี วามสมบูรณ์พร้อมออกสูโ่ ลกแห่งโลกาภิวฒ
ั น์
และสมกับการเป็นบัณฑิตที่มีทักษะแห่งวิชาชีพครูในยุดศตวรรษที่ 21
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ด้านบัณฑิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็น
ความสำ � คั ญ และจำ � เป็ น ในพั ฒ นาด้ า นภาษาและวั ฒ นธรรมของ
ต่างชาติ อีกทั้งช่วยให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์และสร้างโอกาสให้
ตนเองในการเรียนรู้สร้างเครือข่ายทางสังคม จึงนำ�มาซึ่งการเจรจา
ความร่วมมือทางวิชาการ เพือ่ ลงนามข้อตกลงทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษาต่างประเทศ ที่มุ่งสู่ความเป็นสากลมากขึ้นตามลำ�ดับโดย
มีการร่วมมือทางด้านการศึกษากับ University of Missouri
Columbia USA สหรัฐอเมริกา, National University of Laos
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, UNESA Universitas
Negeri Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ  
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนางานของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ซึง่ มีกจิ กรรมทัง้ ภายในและต่างประเทศ รวมทัง้ พัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
สามารถนำ�ไปใช้จริงเพื่อสังคม พร้อมทั้งให้บริการด้านวิชาการ
การวิจัยแก่ท้องถิ่น และภูมิภาคอย่างเข้มแข็งและมีความโดดเด่น
เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการจัดการศึกษา นอกจากความร่วมมือ
แล้วคณะศึกษาศาสตร์ยังจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คื อ โครงการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0
ด้านบริการวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจ
หลักอีกประการหนึง่ คือ การบริการวิชาการ โดยมีการนำ�องค์ความรู้
ด้านการศึกษา เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ออกสู่สังคม และ
ขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานภายใต้ศนู ย์พฒ
ั นาวิชาชีพครู ผูบ้ ริหารและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาภาคใต้ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
ตลอดปีงบประมาณ  2559 - 2560 ได้จัดให้มีโครงการบริการแบบ
ให้เปล่า และโครงการบริการโดยคิดค่าตอบแทน ดังนี้  1) โครงการ

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) โครงการพัฒนา
ครูสอนไม่ตรงวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) โครงการ
เสริ ม ศั ก ยภาพผู้ ส อนในศู น ย์ ต าดี ก า 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
4) โครงการเสริมศักยภาพครูสอนศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้   5) โครงการพัฒนาทักษะการคิดเพือ่ การเรียนรูส้ �ำ หรับผูเ้ รียน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   6) โครงการพัฒนาทักษะการเรียน
การสอนสำ�หรับครูภาษาไทย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  7) โครงการ
พัฒนาสมรรถนะนักนิเทศก์ ด้วยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
สำ�หรับครูสอนสามัญในโรงเรียนเอกชน (Coaching & Mentoring)
8) โครงการพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 9) โครงการพัฒนาครูแบบ
ครบวงจร สพฐ. 10) โครงการครูปองพัฒนาครู เพื่อให้บริการความ
รู้แก่ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูมิภาคอื่นทั่วประเทศ
ด้านการพัฒนานักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
มีคุณภาพ มีคุณค่า  มีธรรมาภิบาล และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังได้พัฒนาเฉพาะด้านตามระดับ
การศึกษา ด้วยสภาพของงานครูทตี่ อ้ งเกีย่ วข้องกับศาสตร์และทักษะ
หลายประเภท ทั้งศาสตร์ด้านจิตวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี
หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผล ฯลฯ และทักษะการสังเกต
ผู้เรียน การจัดการชั้นเรียน การสื่อสารและการโน้มน้าว การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ฯลฯ
ทักษะเหล่านี้เมื่อมารวมอยู่ภายในครูเพียงคนเดียว จึงจำ�เป็นที่ต้อง
เป็นผู้ที่เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์และมีทักษะความสามารถใน
การจัดการแบบบูรณาการ (Integrated  management  skills)   
เพื่อนำ�ไปใช้อย่างเหมาะสมผ่านตัวกิจกรรมนักศึกษา (Student
activities) ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษามีความสำ�คัญ
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มคี วามสมบูรณ์
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ทั้ ง ทางร่ า งกาย อารมณ์ สั ง คม และสติ ปั ญ ญา เพื่ อ นำ � ไปสู่
การประกอบอาชีพและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนี้  ชั้นปีที่ 1
การปรับตัวและปูพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาใหม่ใน
มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2 การปรับทัศนคติและพัฒนาทักษะบุคคลให้
กับนักศึกษา ให้เป็นแบบอย่างทีด่ ไี ด้ ชัน้ ปีที่ 3 การเสริมสร้างทัศนคติ
ในวิ ช าชี พ ครู แ ละพั ฒ นาด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมให้ นั ก ศึ ก ษา
ชัน้ ปีท่ี 4 และชั้นปีที่ 5 การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัจจุบนั โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการเรียน
การสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของประเทศ
มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น สอดคล้องกับปรัชญาและ
อุดมการณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน  และตอบสนองภารกิจ
และนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในการใช้โรงเรียนสาธิตฯ เป็นฐานในการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์
เป็นที่ทดลองวิธีสอนรูปแบบต่างๆ การทดลองจัดหลักสูตร การวิจัย
ทางการศึกษาและพฤติกรรมการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิต
ศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพสู่สังคม โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตได้สร้าง
ผลงานที่โดดเด่นมากมาย
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษาให้
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สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2546
ของกระทรวงศึกษาธิการ มวลประสบการณ์ในหลักสูตรมุ่งเน้น
ให้เด็กมีพฒ
ั นาการทีด่ ที ง้ั 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม และ
สติ ปั ญ ญา เด็ ก วั ย นี้ เ ป็ น วั ย ที่ สำ � คั ญ ของการเรี ย นรู้ โรงเรี ย น
ได้น�ำ แนวทางการจัดกระบวนการและสือ่ การเรียนรูแ้ บบ Brain – Based  
Learning (BBL) เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เด็ก
เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ตนเองและสิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ ป็ น ความรู้
ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ภาษา ร่างกายและการเคลื่อนไหว
ดนตรี มิติ ธรรมชาติวิทยา มนุษย์สัมพันธ์และการเข้าใจตนเอง
เนื้อหาความรู้ถูกจัดไว้ในลักษณะบูรณาการ เด็กรับความรู้ผ่าน
ประสบการณ์ ต รงซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การเล่ น เพื่ อ การเรี ย นรู้ ผ่ า น
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมในวงกลม/เสริมประสบการณ์
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา นอกเหนือจากจัดกิจกรรม
ตามหลักสูตรแล้วทางโรงเรียนได้จดั กิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบ
กิจกรรมและโครงการต่างๆ
ปรั บ เปลี่ ย นสถานภาพซึ่ ง ต้ อ งอาศั ย การมี ส่ ว นร่ ว มของ
บุคลากร และเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่
เป้ า หมาย พั ฒ นาวิ ช าการบนฐานความเชี่ ย วชาญของตนเอง
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเข้ ม แข็ ง พร้ อ มก้ า วต่ อ ไปอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง ใน
การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม และเป็นที่
ยอมรับ สร้างความเจริญเติบโตและความมั่นคง ก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน ให้อยู่ในความศรัทธาของประชาคม สืบไป

คณะศึ
ก
ษาศาสตร์
อดีต ปัจจุบันและอนาคต
“ศึกษาศาสตร์สร้างครู ครูสร้างชาติ
ตามรอยพระบาทพระราชบิดา”
•
•
•
•
•

ประวัติความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
คณะกรรมการประจำ�คณะศึกษาศาสตร์
ทำ�เนียบผู้บริหาร

ANNUAL REPORT 2016-2017 Faculty of Education
Prince of Songkla University, Pattani Campus

11

ประวัติความเป็นมา
ของคณะศึกษาศาสตร์
คณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ เ ปิ ด สอนเป็ น คณะที่ ส องของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อ พ.ศ.2511  
รับนักศึกษารุน่ แรก  จำ�นวน 60 คน เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์  
จำ�นวน 35 คน และสาขาศิลปศาสตร์ จำ�นวน 25 คน ใช้อาคารเรียน
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กรุงเทพฯ ต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่
ตำ�บลรูสะมิแล อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของวิทยาเขต
ปัตตานีในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ซึ่งต่อมา
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ วิทยาเขตปัต ตานี ได้กำ�หนดวั น
ดังกล่าวเป็นวันรูสะมิแล และสำ�หรับคณะศึกษาศาสตร์ถือเป็น
วันศึกษาศาสตร์ด้วย
ในระยะแรก คณะศึกษาศาสตร์มวี ตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ผลิตครู
ระดับปริญญาตรีที่สอนระดับมัธยมศึกษา และเพื่อขยายการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาออกไปสูส่ ว่ นภูมภิ าคให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนพัฒนาภาคใต้ของรัฐบาลยุคนั้นและร่วมมือกับ
ชุมชนในการปรับปรุงการศึกษา และยกระดับวิทยฐานะของครู
อาจารย์ให้สงู ขึน้ ด้วย ปีการศึกษา 2511  เป็นปีแรกทีค่ ณะศึกษาศาสตร์
เปิดทำ�การสอนในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  และสังคมศึกษา มีอาจารย์จ�ำ นวน  11 คน  
นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เปิดสอนใน
ภาคใต้  โดยมีศาสตราจารย์นพ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดี
12
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คนแรก ต่ อ มาคณะศึ ก ษาศาสตร์ ข ยายภารกิ จ เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้ อ งการของสั ง คมตามศั ก ยภาพและความพร้ อ ม   โดยมี
พัฒนาการที่สำ�คัญดังนี้
พ.ศ.2512 คณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นสาธิ ต  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขน้ึ เพือ่ ให้เป็นแหล่งทดลอง ศึกษาค้นคว้า
และวิ จั ย ทางการศึ ก ษาของคณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น
สถานศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาในภาคใต้ เพือ่ มิให้กลุ บุตรกุลธิดา
ในภาคใต้ต้องเข้าไปศึกษาในส่วนกลาง ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทาง
เศรษฐกิจมาก  ระยะแรกเปิดสอนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ทั้งสายวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ต่อมาได้ขยายชั้นเรียนลงมา
จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันใช้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย  
และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
พ.ศ.2513 เปิดสอนระดับปริญญาตรีภาคสมทบ  และได้ยตุ ิ
โครงการใน พ.ศ. 2519
พ.ศ.2518 ภาควิชาสังคมศึกษา ภาควิชาภาษาไทย และ
ภาควิชาภาษาตะวันตก แยกไปจัดตัง้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พ.ศ.2519 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา
และสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
พ.ศ.2520 เปิดสอนระดับปริญญาตรี   สาขาวิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว
พ.ศ.2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป และศิลปศึกษา
พ.ศ.2526 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา
การศึกษา เป็นสาขาแรก
พ.ศ.2528 ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป และภาควิ ช า
คหกรรมศาสตร์ แยกไปจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ.2528 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา
พ.ศ.2529 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
เพื่อพัฒนาชุมชน
พ.ศ.2530 เปิดสอนระดับปริญญาตรี วิชาเอกการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายในขึ้น  เปิดสอนชั้นบริบาลและอนุบาล  ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนอนุบาลสาธิต และขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษา
ใน พ.ศ. 2541  
พ.ศ.2531 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา
พ.ศ.2532 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ สาขา
วิชาการประถมศึกษา
พ.ศ.2532 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสุขศึกษา
(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
พ.ศ.2533 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
พ.ศ.2534 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ สาขา
วิชาการประถมศึกษา
พ.ศ.2534  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ สาขา
วิชาการประถมศึกษา
พ.ศ.2535 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ สาขา
วิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
พ.ศ.2536   เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ สาขา
วิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา
พ.ศ.2537 เปิ ด สอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคปกติ
สาขา วิชาพลศึกษา
พ.ศ.2538 เปิ ด สอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคสมทบที่
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขา
วิชาการประถมศึกษา
พ.ศ.2539 เปิ ด สอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
พ.ศ.2540 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู
พ.ศ.2541 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
ปฐมวัยศึกษา
พ.ศ.2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรม ศาสตร์

พ.ศ.2544 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคสมทบ สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
พ.ศ.2544 เปิ ด สอนระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ภาคสมทบ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
พ.ศ.2545 ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เปิดสอนระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต  สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา
พ.ศ.2545 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขา
วิชาเทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา
พ.ศ.2545 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชา
สร้างเสริมสุขภาพ
พ.ศ.2547 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขา
วิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ การประถมศึกษา ศิลปศึกษา คหกรรมศาสตร์ และ
หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาการปรึกษา
และการแนะแนว เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการประเมิ น ผล
การศึกษา
พ.ศ.2548 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชา
ออกแบบระบบการเรียนการสอน
พ.ศ.2548 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา
(หลักสูตร 5 ปี)
พ.ศ.2549 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผู้นำ�และนวัตกรรมทางการศึกษา  
พ.ศ.2551 ปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุรุสภา
พ.ศ.2552 เปิ ด สอนหลั ก สู ต รดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
การบริหารการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
พ.ศ.2554 เปิ ด หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปี   มี 1 สาขา คือสาขาวิชา
จิตวิทยา ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี
พ.ศ.2555 เปลีย่ นแปลงชือ่ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจาก
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพือ่ การพัฒนาชุมชนเป็นสาขาวิชาการศึกษา
นอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ภาควิชา และ
2 โรงเรียน คือภาควิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชาประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนอนุบาลสาธิต
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โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

คณะกรรมการประจำ�คณะ

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาระบบ
และบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิต
วิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์

ภาควิชาการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชาพลศึกษา
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนสาธิต
โรงเรียนอนุบาลสาธิต
14
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รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
และทรัพยากร
การเรียนรู้

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และสื่อสารองค์กร

สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ

ผู้ช่วยคณบดีี
ฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ

รองคณบดีและรักษา
การในตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
อนุบาลสาธิต

3.หัวหน้างาน
นโยบายและแผน

4.หัวหน้างาน
บริการการศึกษา

เลขานุการคณะ

1.หัวหน้างานบริหาร
และธุรการ

2.หัวหน้างานคลัง
และพัสดุ
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คณะผู้บริหาร
คณะศึกษาศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรินธร อักษรนิตย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์    
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำ�ไพวรรณ สุภาพวานิช
5. นายจารึก อรรถสงเคราะห์
6. ดร.รัชดา เชาวน์เสฎฐกุล    
7. นายติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตถ์  
8. ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา    
9. นางสรินฎา ปุติ

16

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ
รองคณบดีและรักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
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คณะกรรมการ
ประจำ�คณะศึกษาศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรินธร อักษรนิตย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์    
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำ�ไพวรรณ สุภาพวานิช
5. นายจารึก อรรถสงเคราะห์
6. ดร.รัชดา เชาวน์เสฎฐกุล    
7. นายติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตถ์  
8. ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา    
9. นางสรินฎา ปุติ
10. ดร.เรชา ชูสุวรรณ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ
รองคณบดีและรักษาการในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
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11. ดร.ธีระยุทธ รัชชะ    
หัวหน้าภาควิชาการศึกษา
12. ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล  
หัวหน้าภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
13. ดร.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา
14. นายกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัณฑิต ดุลยรักษ์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนสาธิต
17. ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ
กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
18. ดร.อุสมาน สารี
กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
19. ดร.นัทธี บุญจันทร์
กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
20. นายประทีป สุวรรณโร
กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
22. นางพึงใจ ปราโมทย์อนันต์
เลขานุการคณะ
23. นายบุรินทร์ สหะวิริยะ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
18
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ทำ�เนียบผู้บริหาร
1.  ศาสตราจารย์ ดร.นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2.  ศาสตราจารย์ จำ�เริญ เจตนเสน (2 สมัย)
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชำ�นาญ ณ สงขลา
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ป้องภัย
5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
6.  รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์
9.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เขี้ยวแก้ว
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์

(พ.ศ.2511 - 2515)
(พ.ศ.2515 - 2517 และ พ.ศ.2523 - 2527)
(พ.ศ.2517 - 2521)
(พ.ศ.2521 - 2523)
(พ.ศ.2531 - 2535)
(พ.ศ.2527 - 2531)
(พ.ศ.2535 - 2539)
(พ.ศ.2539 - 2543)
(พ.ศ.2543 - 2547)
(พ.ศ.2547 - 2551)
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11. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง
13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

20
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13

14

(พ.ศ.2551 - 2554)
(รักษาการในตำ�แหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2554)
(พ.ศ.2554 - 2558)
(พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน)
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ผลงานเด่
น
และการดำ�เนินงานในรอบปี
งบประมาณ 2559-2560
•
•
•
•
•
•
•

วิชาการและการเรียนรู้
บัณฑิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ์
บริการวิชาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สอบได้ลำ�ดับที่ 1 ตำ�แหน่ง “ครูผู้ช่วย”

วิชาการและการเรียนรู้
“เพจสำ�นักนายกรัฐมนตรี เดือน มิถนุ ายน 2560 รายงาน
ข้อมูล 10 อันดับสูงสุดของสถาบันการศึกษาที่มีผู้เรียนสอบติด
ครูผู้ช่วย และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นผู้จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มากที่สุด จำ�นวน 1,320 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1,247 คน และมหาวิทยาลัยทักษิณ 1,189 คน ตามลำ�ดับ
หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้อมูลจากการสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำ�แหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 10 อันดับสูงสุดของ
สถาบั น การศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต ครู ที่ มี นั ก ศึ ก ษาสอบผ่ า นเกณฑ์ แ ละ
ขึน้ บัญชีในการสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการครู
คือ จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากที่สุด”
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มียทุ ธศาสตร์
ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภา ด้วยการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งระบบ และตรงกับความต้องการของสังคม
หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มคี วาม
โดดเด่นในการผลิตบัณฑิตครูทางด้านวิทยาศาสตร์ทดี่ ที สี่ ดุ แห่งหนึง่
ของประเทศไทย คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
22
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สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เนื่องจากมีการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศทีบ่ ณ
ั ฑิตทีจ่ บคณะศึกษาศาสตร์ ได้รบั
วุฒกิ ารศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต นอกจากนีใ้ นส่วนของสายการเรียน
ทางด้านศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) คณะศึกษาศาสตร์ยงั ได้รบั
ความร่วมมือผลิตบัณฑิตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวมถึ ง การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าชี พ ครู ใ ห้ กั บ
นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้เตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นก่อนก้าวสู่
โลกแห่งวิชาชีพครู
นอกจากเนื้ อ หาสาระและประสบการณ์ แ ห่ ง วิ ช าชี พ ครู
ที่นักศึกษาได้รับจากชั้นเรียนแล้ว บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ยังมี
กิจกรรมในกระบวนการพัฒนานักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์
ที่หล่อเลี้ยงและเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความพยายาม
อย่างไม่ย่อท้อ พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ ตั้งแต่รับเข้าศึกษาในปีที่ 1
จนสำ�เร็จการศึกษาในปีที่ 5 ให้มีความเป็นบัณฑิตวิชาชีพครูที่มี
ความสมบูรณ์พร้อมออกสู่โลกแห่งโลกาภิวัตน์์ และสมกับการเป็น
บัณฑิตที่มีทักษะแห่งวิชาชีพครูในยุดศตวรรษที่ 21
ด้วยการดำ�เนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น และด้วยความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าทีข่ อง
คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน จึงส่งผลให้นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์แสดงศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ ห้สงั คมได้เห็นอย่างประจักษ์ชดั
ในเวลานี้

ผลการสอบผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560 (กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5
ในปีการศึกษา 2559) ได้อนั ดับ 9 ของประเทศและอันดับ 1 ของภาคใต้  (http://www.moe.go.th/websm/2017/jul/358.html)

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยทุกหลักสูตรสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 - 2560
ปริญญาตรี 14 สาขาวิชา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
• การประถมศึกษา
• ศิลปศึกษา
• สุขศึกษา
• พลศึกษา
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
• ภาษาไทย
• ภาษาอังกฤษ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
• ฟิสิกส์
• เคมี
• ชีววิทยา
• วิทยาศาสตร์ทั่วไป

• คณิตศาสตร์
• สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตร 4 ปี)
ปริญญาตรี - ปริญญาโท 7 สาชาวิชาวิชาชีพครู
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• สาขาวิชา การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
• สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาจิตวิทยา
ปริญญาเอก 2 สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
• สาขาวิชาภาวะผู้นำ�และนวัตกรรมทางการศึกษา
• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
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จำ�นวนนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 - 2560 ด้วยวิธีต่างๆ

นอกจากการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว คณะศึกษาศาสตร์ยงั จัดให้มกี จิ กรรมพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ ดังนี้
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งวิชาชีพการศึกษา
(ครูผู้ช่วย) สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
คณะศึกษาศาสตร์ เห็นความสำ�คัญของกระบวนการผลิตครู
ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่กำ�หนดให้วิชาชีพครูเป็น
วิชาชีพชั้นสูง จึงจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะแห่ง
วิชาชีพการศึกษา (ครูผู้ช่วย) สำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา
2559 ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการชี้นำ�ให้เห็น
ถึงความเข้มข้นในศาสตร์ที่สอนและความหลากหลายในวิธีการ
ปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำ�คัญให้กับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพทาง
การศึกษา เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ.2559
24
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โครงการทบทวนความรูส้ มรรถนะความเป็นครู (ครูคนื ถิน่ ) สำ�หรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ โดย
หน่ ว ยฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ได้ จั ด โครงการทบทวนความรู้
สมรรถนะความเป็นครู (ครูคืนถิ่น) ประเด็นความรู้ความเข้าใจ
ความสามารถในการใช้ภาษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และการแก้ปญ
ั หา
และความรอบรูเ้ กีย่ วกับการศึกษาไทย เมือ่ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2560
โครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์
นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีการศึกษา 2560
เมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2560 คณะศึ ก ษาศาสตร์
จัดโครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูและอาจารย์นเิ ทศก์
ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอนและอำ�นวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้และ
มีความรอบรู้ รวมทัง้ สามารถใช้การวิจยั เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรียนรูไ้ ปพร้อมกันจากสือ่ การเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภท
ต่างๆ  และ ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  
ทั้งนี้ การจัดสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศก์ ปีการศึกษา 2560 ได้มีความรู้เรื่องการนิเทศในชั้นเรียน
และการบูรณาการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach) ในการจัดการเรียนการสอน จะสามารถนำ�มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การทำ�งาน ตลอดจนพัฒนางานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูอีกด้วย
นอกจากนี้ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์ในคณะได้ช่วยกันพัฒนานักศึกษาและได้นำ�เสนอผลงานผ่านงาน
มอ. วิชาการ
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การพัฒนานักศึกษาไปสู่วิชาชีพครูอย่างมืออาชีพ ได้มีกระบวนการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบและการประกวด
การปฎิบัติที่เป็นเลิศของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเรียน
การสอนและงานวิจัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ  รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตร 4 ปี
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บัณฑิต วิจัย
และวิเทศสัมพันธ์
ด้านบัณฑิตศึกษา

ฝ่ายบัณฑิต วิจยั และวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ กำ�หนด
จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 3
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แนวโน้ม ความท้าทายและ
ความยัง่ ยืน ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรม
หรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยทางการศึกษา
ในประเด็นแนวโน้ม ความท้าทาย และความยั่งยืน
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแนวปฏิบัติที่ได้จากการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณาจารย์และ
นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี และสถาบันอื่น
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟัง
ความคิดเห็นจากประสบการณ์การวิจัย ด้านแนวโน้ม ความท้าทาย
และความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละคน
อันจะนำ�ไปสูก่ ารเกิดแนวคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจยั หรือ
การทำ�งานวิจัยร่วมกันต่อไป
4. เพือ่ สร้างเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ทางการศึกษา
เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย
5. เพือ่ คัดเลือกผลงานวิจยั ลงตีพมิ พ์ในวารสารศึกษาศาสตร์
โดยการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้มี
คณาจารย์ นักวิจยั นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไปเข้าร่วมงานทัง้ สิน้ 285 คน
มีผลงานเข้าร่วมนำ�เสนอ 161 บทความ และได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์  นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ เป็น องค์ป าฐกถา เรื่อง “การพัฒนาคุ ณ ภาพ
การศึกษา : แนวโน้ม ความท้าทาย และความยัง่ ยืน” และ ดร.พะโยม
ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน บรรยาย
ในหัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แนวโน้มและความท้าทาย
ของครูไทย”
ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำ�เนินงานพบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมการจัดกิจกรรมและการให้
บริการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) และเมื่อพิจารณารายการ
คำ�ถามเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับ กิจกรรมการประชุมวิชาการ และ
การจัดการและการให้บริการพบว่า ทุกข้อคำ�ถาม ผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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โครงการสั ม มนาคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและ
คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ประจำ�ปีการศึกษา 2559
“ทิศทางและการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี
เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ฝ่ายบัณฑิต วิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้กำ�หนดจัดโครงการสัมมนา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำ�ปีการศึกษา
2559 เรื่อง   “ทิศทางและการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาคณะศึ ก ษาศาสตร์ ” ณ ห้ อ งจะบั ง ติ ก อ
โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรมีความเข้าใจนโยบายการบริหารหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษา เพื่อให้การบริหารหลักสูตรดำ�เนินการไปในทิศทางที่เข้มแข็ง
เพื่อกำ�หนดกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างคณะและสาขาวิชาในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึ ก ษาศาสตร์ ซึ่ ง การจั ด สั ม มนาในครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ าก
รองศาสตราจารย์ ดร.ธี ร พล ศรี ช นะ คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
รองศาสตราจารย์ ดร.อุ ไร หั ถ กิ จ รองคณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
ฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขต
ปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
ทิศทางและการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ผลจากการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ทำ�ให้คณะกรรมการบริหาร
หลั ก สู ต ร คณาจารย์ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
บัณฑิตศึกษามีความเข้าใจในนโยบายการบริหารหลักสูตร สามารถ
บริหารหลักสูตรที่รับผิดชอบให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 25-27
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา
ฝ่ายบัณฑิต วิจยั และวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ
สำ � นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาคณบดีครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฎ นครศรี ธ รรมราช และมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ์
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี   กำ�หนดจัดโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 ในระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวั ด สงขลา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยทางการศึกษา
ในประเด็นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0
2. เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย และแนวปฏิ บั ติ ที่ ไ ด้ จ าก
การพัฒนาการศึกษาในมิตินวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0

ของคณาจารย์ และนั ก ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันอื่น
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟ้ง
ความคิดเห็นจากประสบการณ์การวิจัย การศึกษาในมิตินวัตกรรม
การศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 ของแต่ละคนอันจะนำ�ไปสู่การเกิด
แนวคิด หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือการทำ�งานวิจัย
ร่วมกันต่อไป
4. เพือ่ สร้างเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ทางการศึกษา
เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย
5. เพือ่ คัดเลือกผลงานวิจยั เพือ่ ตีพมิ พ์ในวารสารศึกษาศาสตร์
โดยการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้มี
คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานทั้งสิ้น
525 คน มีผลงานเข้าร่วมนำ�เสนอกว่า 180 บทความ และได้รบั เกียรติ
จากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์โสภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำ�กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์ปาฐกถาในหัวข้อ “การศึกษาไทย
4.0 ในบริ บ ทการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ” และ
รองศาสตราจารย์ ยื น ภู่ ว รวรรณ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายในหัวข้อ “ความท้าทาย
ณ ขอบแดนใหม่แห่งการเรียนรู้ : การศึกษาระบบ 4.0 (Challenges
of New Frontier in Learning : Education 4.0)”
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ด้านหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้มอบ
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ให้กับบัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จำ�นวน
217 คน (มีบัณฑิตเข้ารับประกาศนียบัตร จำ�นวน 132 คน)  ในโอกาสนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่ผู้แทนหน่วยงาน
และบุคลากรผู้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร จำ�นวน 3 ราย ดังนี้
1. นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�นายกรัฐมนตรี
2. สำ�นักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  โดยมอบ นายสุกรี  แวมูซอ  รองผู้อำ�นวยการฯ
3. สำ�นักงานศึกษาธิการภาค 8 จังหวัดยะลา  โดยมอบ นายสาโรช  จรจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญอิสลามศึกษา
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ด้านวิจัย

คณะศึกษาศาสตร์ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการวิจยั ของคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ เพือ่ พัฒนาความรูด้ า้ นวิชาการ
เพือ่ ก้าวสูเ่ ป็นมหาวิทยาลัยวิจยั ตามเจตนารมณ์และปณิธานของมหาวิทยาลัย ตลาดจนเพือ่ รวบรวมผลงานวิจยั ทีส่ มบูรณ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าทางศาสตร์วิชาชีพครูให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 – 2560
เรื่อง
ผู้วิจัย
วารสาร
1. Factors affecting the scholastic achievement of Prince of รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก   Kasetsart Journal Social
Songkla University students from private schools with Islam เชิงเชาว์ และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ Sciences  ปีที่ 37 ฉบับที่  3
instruction in the three southern border provinces.
ดร.วิธาดา  สินประจักษ์ผล
เลขหน้า 59-65
2. The important factors of English Program administration ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย   Kasetsart Journal Social
responsive to the ASEAN community for schools in the เนียมเทศ  
Sciences ปีที่ 37 ฉบับที่ 3     
border provinces of southern Thailand
เลขหน้า 158-163
3. Social sciences and humanities researcher develop- รองศาสตราจารย์ ดร.คณิ ต า   Part of the Advances in
ment of a higher educational institute in the context of vi- นิจจรัลกุล
Intellgent Systems and
olent conflict in thailand’s deep south region
Computing book series
(AISC, volume 498)
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หัวข้อ “เริม่ ต้นกับงานวิจยั ” เมือ่ วันที่ 12-14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
2. เพื่อให้ได้โครงร่างงานวิจัยของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
3. เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยเพื่อขอตำ�แหน่งทางวิชาการ
4. เพือ่ สร้างบรรยากาศการวิจยั ให้เกิดขึน้ ในคณะศึกษาศาสตร์ และเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ได้เห็นความสำ�คัญ
ของการทำ�วิจัย
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วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย และผู้ช่วยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.คณิตา นิจจรัลกุล และรองศาสตราจารย์
ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์
สรุปผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เริ่มต้นกับงานวิจัย”
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หัวข้อ “เริม่ ต้นกับงานวิจยั ” มีความคิดเห็นต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ บรรลุวตั ถุประสงค์  
คือ  คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์คณาจารย์ได้โครงร่างงานวิจัยของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ และกระตุ้นให้
อาจารย์ผลิตงานวิจัยเพื่อขอตำ�แหน่งทางวิชาการ
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ด้านวิเทศสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)
หน่วยงานทีใ่ ห้การสนับสนุนการสร้างและพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการทำ�ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน
การศึกษาทัง้ ภายในและต่างประเทศเพือ่ ให้คณะศึกษาศาสตร์มกี าร
จัดการด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
วิสัยทัศน์และมีมาตรฐานสู่สากล
2. สร้างความเข้มแข็งให้กบั บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์
ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น
จุดมุ่งหมาย (Goals)
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
และสถาบันในต่างประเทศโดยอยู่บนพื้นฐานการมีสิทธิประโยชน์
ที่เท่าเทียมกัน
2. ส่งเสริมให้บคุ ลากรและนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์
พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นวิ ช าการโดยมี ก ารทำ � ความร่ ว มมื อ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบัน
ในต่างประเทศ
3. ให้ คำ � ปรึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร ทั้ ง ก่ อ น
การเดินทางและระหว่างการศึกษา หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ
4. พั ฒ นางานสารสนเทศของคณะศึ ก ษาศาสตร์ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่สู่สากล
ภาระและความรับผิดชอบงานของหน่วยวิเทศสัมพันธ์
1. งานธุรการ (Administrative Section) รับและจัดส่ง
เอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น หนังสือราชการทัว่ ไป ประชาสัมพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์ ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนทำ�วิจัยใน
ต่ า งประเทศ ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆใน
มหาวิทยาลัย จัดทำ�เอกสารและดำ�เนินการขออนุมัติโครงการ จัดทำ�
หนังสือเชิญประชุม และเชิญเข้าร่วมโครงการไปยังหน่วยงานต่างๆ
จัดประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ร่างและโต้ตอบหนังสือเป็น
ภาษาต่างประเทศ ประสานงานด้านทีพ่ กั พาหนะ ห้องประชุม ติดต่อ
สถานที่ต่างๆ
2. งานองค์กรสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International
Collaboration Section) การทำ�ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ  
มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จัดทำ�บันทึก
ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, MOU) และ

บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement, MOA) ในการ
ทำ�ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการตามข้อตกลง
MOU หรือ MOA จัดทำ�โครงการพัฒนาทักษะความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ และการทำ�วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน
การศึ ก ษาในต่ า งประเทศ ดำ � เนิ น การในการคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษา
เพื่อให้เข้าร่วมในโครงการต่างๆ ในต่างประเทศร่วมกับคณะอื่นๆ
ในวิทยาเขตปัตตานี ติดตามและประเมินผลโครงการฝึกปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศของนักศึกษาและบุคลากร ประเมินผลการดำ�เนินการ
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มาศึกษาในโครงการระยะสั้น
3. งานส่งเสริมและให้คำ�ปรึกษา (Counselling Section)
ให้คำ�ปรึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากร ทั้งก่อนการเดินทางและ
ระหว่างการศึกษา หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ จัดทำ�หนังสือ
รับรองภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษาและบุคลากร ประชาสัมพันธ์งาน
วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ ทุ น การศึ ก ษา ทุ น ฝึ ก อบรม และทุ น ทำ � วิ จั ย ใน
ต่างประเทศ รวบรวมแหล่งทุนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับทุน
ต่างๆแก่บุคลากรและนักศึกษา ให้คำ�ปรึกษาด้านการฝึกอบรม
การศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย หรือสถาบันในต่างประเทศและ
ประสานงานกับแหล่งทุนต่างๆ ให้ค�ำ ปรึกษาการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
การขอหนังสือเดินทางและการตรวจลงตรา (Visa) ติดต่อประสานงาน
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
4. งานสารนิ เ ทศ (Information and Multimedia
Section) จัดทำ�คำ�กล่าวภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ ให้กบั ผูบ้ ริหาร
ของคณะ จัดทำ�สื่อแนะนำ�คณะศึกษาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
จัดทำ�ฐานข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มาศึกษา
ที่คณะศึกษาศาสตร์
5. งานพิธกี ารและความร่วมมือกับต่างประเทศ (Protocol
& External Cooperation Section) ให้การต้อนรับและจัดเลี้ยง
อาคั น ตุ ก ะที่ มาเยื อ นคณะศึ ก ษาศาสตร์ ประสานงานด้า นที่พัก
ยานพาหนะ สถานที่ และจัดเตรียมของที่ระลึก ดำ�เนินการด้าน
พิธกี าร จัดทำ�กำ�หนดการ คำ�กล่าว และเอกสารประกอบการประชุม
ประสานงานกั บ นั ก ศึ ก ษา และอาจารย์ ช าวต่ า งประเทศ
ดูแลอำ�นวยความสะดวก และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดำ�เนินการเรื่องหนังสือเดินทางและตรวจคนเข้าเมืองของนักศึกษา
ทีม่ าศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศทีม่ าเยือนคณะศึกษาศาสตร์
ดำ�เนินงานเรือ่ งค่าตอบแทน และทีพ่ กั ให้กบั อาจารย์ชาวต่างประเทศ
ที่มาเยือนคณะศึกษาศาสตร์ จัดเก็บสำ�เนาเอกสารหนังสือเดินทาง
ของนักศึกษา และอำ�นวยความสะดวกในการต่อการตรวจลงตรา
(Visa)
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ผลการปฏิบัติงานของหน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานองค์ ก รสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ (National and
International Collaboration) การทำ�ความร่วมมือทางวิชาการกับ
คณะ มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและต่ออายุ เพื่อจัดทำ�บันทึก
ความเข้ า ใจ (MOU) และบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOA) ในการ
ทำ�ความร่วมมือทางวิชาการ และกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ประกอบด้วย
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1. คณบดีและทีมบริหารของคณะศึกษาศาสตร์เดินทาง
ไปเยือน Faculty of Education, National University of Laos
(NUOL) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้โครงการ
แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2559 และลงนามในบันทึก
ข้ อ ตกลง (Memorandum of Agreement, MOA)
การทำ�ความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

2. คณบดี รองคณบดีฝา่ ยบัณฑิต วิจยั และวิเทศสัมพันธ์ และ
เจ้าหน้าทีว่ เิ ทศสัมพันธ์ของคณะศึกษาศาสตร์เดินทางไปเยือน State
University of Surabaya (Universitas Negeri Surabaya UNESA) และ State University of Malang (Universitas Negeri
Malang - UM) ชวาตะวันออก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายใต้
โครงการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

3. อธิการบดี และผู้บริหารของ Universitas Negeri Surabaya (UNESA) และผู้แทนรัฐบาลของรัฐ East Kalimantan สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เดินทางมาเยือนคณะศึกษาศาสตร์เพื่อประเมินผลโครงการ UNESA- PSU Exchange Program 2017 และลงนามต่ออายุใน
บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, MOU) การทำ�ความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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4. International Director ของ Otago Girls’High
School, Dunedin ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ เดิ น ทางมาเยื อ น
คณะศึ ก ษาศาสตร์ เ พื่ อ เจรจาและลงนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ
(Memorandum of Understanding, MOU) การทำ�ความร่วมมือ
ทางวิชาการ เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

5. คณบดี แ ละรองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการและทรั พ ยากร
การเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์เดินทางไปเยือน College of Education,
University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ
การทำ�ความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อต่ออายุการลงนามใน
บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding, MOU)
การทำ�ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 7-21 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560
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โครงการความร่วมมือทางวิชาการทีส่ ง่ เสริมกิจกรรมตามข้อตกลง
ทางวิชาการ (MOU, MOA)
1. โครงการ UNESA- PSU Exchange Program 2017
กับ The State University of Surabaya (UNESA) สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยคณะศึกษาศาสตร์จัดทำ�หลักสูตรฝึกอบรมระยะสัน้
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพด้ า น Curriculum Development,
Educational Assessment และ Multi-media Technology
สำ�หรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 30 คน ในระหว่างวันที่
21 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

2. คณบดีและทีมบริหารของ National University of
Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำ�นวน 8 คน
ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในหัวข้อ Life-LongLearning ICTและ Library เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ
และเครือข่ายทางการศึกษา ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ
ในระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
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3. คณะศึกษาศาสตร์ โดยหน่วยบริการวิชาการชุมชนให้ทนุ
สนับสนุนให้ผู้บริหารและคณาจารย์ จาก National University of
Laos สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำ�นวน 6 คนเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา (9 มาตรฐาน)
ระหว่างวันที่ 6-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
4. โครงการความร่ ว มมื อ ของคณะศึ ก ษาศาสตร์ กั บ
University of Missouri, Columbia, ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ให้ความร่วมมือในการให้ Prof. Dr. Jeni Hart เดินทางมาเพื่อ
จัดการบรรยายเรื่อง Campus Climate and Organizational
Transformation in the Research University ให้กับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิชาการที่สนใจในระหว่างวันที่ 2 -17
ตุลาคม ณ ตึก LRC วิทยาเขตหาดใหญ่ 2558 และ วันที่ 5 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 การบรรยายเรื่อง Organizational Transformation
and Organizational Development: from Theories to
Practices ณ ห้องแคแสด คณะศึกษาศาสตร์ และวันที่ 7 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 บรรยายเรื่อง How to Conduct a Good   Research
in Educational Administration ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา

5. โครงการพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือทางวิชาการ
Visiting Professor: Assoc. Prof. Dr. Gabrielle Malfatti ซึ่งเป็น
Director of International and Intercultural Initiatives และ
เป็นรองศาสตราจารย์ประจำ�  Department of Educational
Leadership & Policy Analysis (ELPA), College of Education
(CoE), University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
มาเยื อ นคณะศึ ก ษาศาสตร์ ระหว่ า งวั น ที่ 11 – 16 ธั น วาคม
พ.ศ. 2558
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6. โครงการพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือทางวิชาการ Visiting Professor สองท่าน Professor Dr.John Lannin, ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้าน STEM Education และ Assistant Professor Dr.Amy Lannin ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Literacy Education จาก College of
Education, University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาจัดอบรมเชิง ปฏิบตั กิ าร “สเต็มศึกษา (STEM Education)” ระหว่าง
วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

7. Prof. Dr.Kathryn B. Chval Dean of Education, College of Education, University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
เดินทางมาเยือนคณะศึกษาศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Missouri สหรัฐอเมริกา
เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในระหว่างวันที่ 2-7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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บริการวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจ
หลักอีกประการหนึง่ คือ การบริการวิชาการ โดยมีการนําองค์ความรู้
ทางด้านการศึกษา เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ออกสู่สังคม และ
ขับเคลือ่ นการดาเนินงานภายใต้ศนู ย์พฒ
ั นาวิชาชีพครู ผูบ้ ริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์
•

พั ฒ นาครู ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสู่        
ความเป็นเลิศ
ศู น ย์ ก ลางแหล่ ง ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย เรี ย นรู้ วิ ช าชี พ       
ทางการศึกษา
ศูนย์กลางให้บริการทางการศึกษา
ศูนย์กลางประสานงานพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาภาคใต้
สร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้

•
•
•
•

วิธีการ
•
•
•
•
•
•
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ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม Workshop
นิเทศ/ติดตาม/ให้คำ�ปรึกษา
ที่ปรึกษา/ระบบพี่เลี้ยง
ศึกษาดูงาน/ศึกษาพื้นที่ปฏิบัติการ
ศึกษา/วิจัย/ประเมินผล
จัดเวทีวิชาการ/เวทีประชาคม
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กลุ่มเป้าเหมาย
•
•
•
•
•

ครู/บุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้ปกครอง/ผู้นำ�ชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงานภายในและภายนอก ภาครัฐและเอกชน
เครือข่ายการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการบริการแบบให้เปล่า
•
โครงการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
•
โครงการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
•
โครงการเสริมศักยภาพผู้สอนในศูนย์ตาดีกา 3 จังหวัด      
ชายแดนภาคใต้
•
โครงการเสริมศักยภาพครูสอนศาสนาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
•
โครงการพัฒนาทักษะการคิดเพือ่ การเรียนรูส้ �ำ หรับผูเ้ รียน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
•
โครงการพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นการสอนสำ � หรั บ ครู
ภาษาไทย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
•
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักนิเทศ ด้วยกระบวนการ
สร้างระบบพี่เลี้ยง สำ�หรับครูสอนสามัญในโรงเรียน
เอกชน (Coaching & Mentoring)
2. โครงการบริ ก ารโดยคิ ด ค่ า ตอบแทน (แบบมี / ไม่ มี
		 สัญญาจ้าง)
•
โครงการพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
•
โครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร  สพฐ./สช.

1) เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2) เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษาในศตวรรษที่ 21
3) เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำ�หรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4) การพัฒนาทักษะการคิด สำ�หรับศตวรรษที่ 21
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อครูมัธยมศึกษา
5) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
เพื่อครูระดับประถมศึกษา
6) การพัฒนาทักษะการคิดสำ�หรับศตวรรษที่ 21
ในการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อครูภาษาไทยมัธยมศึกษา
7)   Active Learning การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
8)   การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำ�หรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
9)   การพั ฒ นาและเพิ่ ม พู น ทั ก ษะวิ ท ยาศาสตร์
ทันสมัยสำ�หรับครูมัธยมศึกษา
10)   เทคนิคและวิธีการสอนการงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี สำ�หรับครูระดับมัธยมศึกษา
11)  การสอนแบบ Active Learning กลุม่ สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำ�หรับครู ประถมศึกษา
12)   เทคนิ ค การสร้ า งเสริ ม แรงจู ง ใจภายในแก่
นักเรียน
13)  การพัฒนาระบบสุขภาพจิตการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และการบูรณาการร่วมสมัย
14)   จิตตปัญญาศึกษา : มิติความงอกงามภายใน
ของผู้เรียน
15)   นวั ต กรรมและเครื่ อ งมื อ ทางจิ ต วิ ท ยาการ
แนะแนวเพื่อการเข้าถึงศิษย์
•
โครงการครูปองพัฒนาครู
  
1) หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาไทย
  
2) หลักสูตรการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  
3) หลั ก สู ต รการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
  
4) หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  
5) หลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  
6) หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  
•    โครงการฝึ ก อบรมมาตรฐานความรู้ วิ ช าชี พ ครู ข อง
คุรุสภา (9 มาตรฐาน)
		
3. โครงการทดสอบการประเมินผลทางการศึกษา
		 4. ศูนย์กลางการจัดสอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
			 สอบแข่งขันครูผู้ช่วย
		 5. ประเมินการปฏิบัติงานตามคำ�รับรองการปฏิบัติ
			 ราชการ (PMQA)
		 6. ศู น ย์ ก ลางประเมิ น ผลงานครู แ ละบุ ค ลากรทาง
			 การศึกษา
		 7. โครงการ Science Mathematics Program
			 (SMP)การจัดตั้งห้องเรียนพิเศษโปรแกรมตาม
			 โครงการสถานศึกษา
		 8. โครงการพระราชดำ�ริ
•
โครงการเกาะบุโหลน จังหวัดสตูล
•
โครงการกองทุนการศึกษา
•
โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

เงื่อนไขความสำ�เร็จ
•
•
•

การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นจั ด การศึ ก ษา 3 จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้/ศึกษาธิการจังหวัด/ศอ.บต./กอ.รมน./
สพม./สพป.
การทำ�งานเชิงบูรณาการ/การทำ�งานเป็นทีม
การวิจยั และประเมินผลโครงการ การเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ

ผลสัมฤทธิ์

การศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน จังหวัดชายแดนภาคใต้ มั่งคง สงบสุข สันติสุข

แผนงานพัฒนา
•
•

ศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาภาคใต้ : ศูนย์พัฒนา
คุรุราชา 90 ปี
การจัดทำ�แผนแม่บทการพัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเสริมศักยภาพผู้สอนตาดีกาในศูนย์ตาดีกาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการพัฒนาครูไม่ตรงวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

42

ANNUAL REPORT 2016-2017 Faculty of Education
Prince of Songkla University, Pattani Campus

โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำ�นาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญหลักสูตรครูชำ�นาญการพิเศษ
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โครงการพัฒนาครูประจำ�การ สพฐ.
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ตาราง 1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2559
โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่
1

2

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการพั ฒ นาการศึ ก ษาในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
เฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559
โครงการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิในโรงเรียน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ        
วัฒนธรรม
1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.6 การวิจัยในชั้นเรียน
1.7 การวัดและประเมินผลการศึกษาและการวิจัยใน
ชั้นเรียน
• ระยะที่ 1
• ระยะที่ 2
โครงการเสริมศักยภาพผู้สอนตาดีกาในศูนย์ตาดีกา
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะที่ 1 การให้ความรู้
2.1 การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเสริมศักยภาพผูส้ อนตาดีกา
ในศูนย์ตาดีกา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
• รุ่นที่ 1
• รุ่นที่ 2
• รุ่นที่ 3
• รุ่นที่ 4
ระยะที่ 2 นิเทศติดตาม
2.2 การสัมมนาองค์ความรู้ และ การประกวดกิจกรรม
ครูผสู้ อนตาดีกาดีเด่น (การวิพากษ์/การเรียนรูแ้ ละสรุป
บทเรียน)
ระยะที่ 3 สรุปผล
2.3 สรุปการเรียนรู้และศึกษาดูงานการจัดการเรียน
การสอนตาดีกาเชิงบูรณาการ

วันที่ดำ�เนินการ

จำ�นวน (คน)

รวม (คน)

13-15 มี.ค. 2559
21-23 มี.ค. 2559
28-30 มี.ค. 2559

113
106
93

672

18-20 เม.ย. 2559
18-20 เม.ย. 2559
2-4 พ.ค. 2559

86
103
99
72

3-4 ก.ย. 2559
24-25 ก.ย. 2559

8-11 ก.พ. 2559
15-18 ก.พ. 2559
23-26 ก.พ. 2559
29 ก.พ.-3 มี.ค. 2559

122
86
149
130

18-19 พ.ค. 2559

60

23-26 ก.ค. 2559 ณ
จังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดภาคเหนือ

60

607
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ที่
3

4

5

6

46

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
วันที่ดำ�เนินการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะนักนิเทศก์ ด้วยกระบวนการ
สร้างระบบพี่เลี้ยง สําหรับครูสอนสามัญในโรงเรียน
เอกชน
รุ่นที่ 1
• การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (แนวทางและการปฏิบัติ) 22-25 ส.ค. 2559
รุ่นที่ 2
• การให้ความรู้
5-8 ก.ย. 2559
• การนิเทศติดตามผล
26-27ก.ย. 2559
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งสรรค์ สื่ อ เสริ ม
การสอนสําหรับครูสอนศิลปะในโรงเรียนเอกชน
• รุ่นที่ 1
27-28 ส.ค. 2559
• รุ่นที่ 2
3-4 ก.ย. 2559
• รุ่นที่ 3
17-18 ก.ย. 2559
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ มี แ ละเลื่ อ นเป็ น วิ ท ยฐานะ
ชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
• หลักสูตรครูชํานาญการพิเศษ รุ่นที่ 1-17
12 ธ.ค. 2558
(รุ่นละ 50 คน)
• หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ (จํานวน 1 รุ่น)
18-22 เม.ย. 2559
• หลักสูตรผอ./รอง ผอ.ชํานาญการพิเศษ
4 ก.ย. 2559
(จํานวน 2 รุ่น)
โครงการคูปองพัฒนาครู
• หลักสูตรการเรียนรูภ้ าษาไทย
• หลักสูตรการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
• หลักสูตรการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
• หลักสูตรการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
• หลักสูตรการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
• หลักสูตรการเรียนรูภ้ าษาไทย คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
• หลักสูตรการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
• หลักสูตรการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

จำ�นวน (คน)

138
62
76

51
46
44

141

910
807
21
82

16-17 ก.ค. 2559
9-10 ก.ค. 2559
13-14 ส.ค. 2559

30
31
32

13-14 ส.ค. 2559
9-10 ก.ค. 2559
20-22 ส.ค. 2559

33
30
30

24 ส.ค. 2559

62

27 ส.ค. 2559

64
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รวม (คน)

312

ที่
7

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
วันที่ดำ�เนินการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะการคิดเพือ่ 20-21 ส.ค. 2559
การเรียนรูส้ าหรับผูเ้ รียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

8

การตรวจประเมินผลงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• รอบการประเมินเมษายน พ.ศ. 2558
ต.ค. – ธ.ค. 2558
• รอบการประเมินตุลาคม พ.ศ. 2558
พ.ค – ก.ค. 2559

9

10

11

จำ�นวน (คน)
98

รวม (คน)
98
278 ผลงาน

136 ผลงาน
142 ผลงาน

การสอบคั ด เลื อ กครู กรณี เ หตุ พิ เ ศษไม่ ต้ อ งสอบ 1 พ.ค.- 30 มิ.ย. 2559
6 ตําบล
แข่งขัน สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อ
บรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานงานครูสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล (อบต.)
โครงการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ต.ค. – ธ.ค. 2558
1. องค์การบริหาร
หน่วยงาน ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่
ส่วนตําบล 99 หน่วย
จังหวัดปัตตานี
2. องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 1 หน่วย

โครงการสอบแข่ ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง บุ ค คล ก.ย.-พ.ย. 2558
เข้ า รั บ ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558

3,619

6 ตําบล

1. จํานวนผู้ที่ตอบ
แบบประเมิน
จํานวน 20,600 คน
2. เครือข่ายชุมชน
เก็บรวบรวมข้อมูล
จํานวน 200 คน
3,619

หมายเหตุ 		 1. จํานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ ปีงบประมาณ 2559
			
รวม 6,497 คน
			 2. การพัฒนาร่วมกับเครือข่ายการศึกษาฯ(อบจ.เทศบาล,อบต.,ฯลฯ)
			 รวม 106 หน่วย
			 3. การประเมินผลงานครู บุคลากรทางการศึกษา
			 รวม 278 ผลงาน
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ตาราง 2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2560
โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่
1

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
วันที่ดำ�เนินการ
โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต.ค. – ธ.ค. 2559
หน่วยงาน ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี

2

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560
โครงการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิในโรงเรียน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อ
“SCIENCE ACTIVITY BASE LEARNING”
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.6 ศิลปศึกษา : กิจกรรมศิลปะ (ทัศนศิลป์ /
ครูประถมศึกษา)
1.7 จิตตปัญญาศึกษา : มิติความงอกงามภายใน

48

จำ�นวน (คน)
1. องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 46 หน่วย
2. องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 1 หน่วย

รวม (คน)
1. จํานวนผู้ที่ตอบ
แบบประเมิน
จํานวน 11,750 คน
2. เครือข่ายชุมชน
เก็บรวบรวมข้อมูล
จํานวน 124 คน

609
21-23 มี.ค. 2560

73

24-26 มี.ค. 2560
24-26 มี.ค. 2560
3-5 เม.ย. 2560

94
77
88

24-26 เม.ย. 2560
24-26 เม.ย. 2560

92
68

21-23 ก.ค. 2560

117
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ที่
3

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการเสริมศักยภาพผู้สอนตาดีกาในศูนย์ตาดีกา
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะที่ 1 การให้ความรู้
• รุ่นที่ 1-3
• การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผู้สอน
ตาดีกาในศูนย์ตาดีกา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะที่ 2 นิเทศติดตาม
• การสัมมนาองค์ความรู้ และการประกวด
กิจกรรมครูผู้สอนตาดีกาดีเด่น (การวิพากษ์/
การเรียนรู้และสรุปบทเรียน)
ระยะที่ 3 สรุปผล
• สัมมนาการเรียนรู้ศูนย์ตาดีกาต้นแบบ
• สรุปการเรียนรู้และศึกษาดูงาน การจัดการเรียน
การสอนตาดีกาเชิงบูรณาการ

วันที่ดำ�เนินการ

จำ�นวน (คน)

23 ม.ค.- 9 ก.พ. 2560

86
92

14-16 มี.ค. 2560

168

3-7 พ.ค. 2560
5-6 ส.ค. 2560

60
72

4

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักนิเทศเชิงเชิงบูรณาการ 17-20 ก.ค. 2560
ด้วยกระบวนการสร้างระบบพีเ่ ลีย้ ง (Coaching and
Mentoring) สําหรับครูสอนสามัญโรงเรียนเอกชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

5

โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของ
คุรุสภา ปีการศึกษา 2559
• หลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู

16

•
•
•

124
129
121

•
•
•
•
•

112

รวม (คน)
476

112

1,005

4-5, 11-12, 18-19, 25-26
ก.พ และ 4-5 มี.ค. 2560
หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
13-17, 20-24 มี.ค. 2560
หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้
1-5, 17-21 เม.ย. 2560
หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสําหรับครู
22-27, 29-30 เม.ย. และ
1-2 พ.ค. 2560
หลักสูตรที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา 3-12 พ.ค. 2560
หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
13-16, 20-21, 27-28 พ.ค.
และ 3-4 มิ.ย. 2560
หลักสูตรที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
10-11, 17-18, 24-25 มิ.ย.
และ 1-2, 8-9 ก.ค. 2560
13-16, 22-23, 29-30 ก.ค.
หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5-6 ส.ค. 2560
ทางการศึกษา
17-21 และ 24-28 ก.ค. 2560
หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู

117
125
109
114
150
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ที่
6

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
วันที่ดำ�เนินการ
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หลักสูตร
ครูชํานาญการพิเศษ ประจําปีงบประมาณ 2560
• ระยะที่ 1 รุ่นที่ 1-12
12 พ.ย.-18 มิ.ย. 2560
• ระยะที่ 2 รุ่นที่ 13-16
29 ก.ค.-24 ก.ย. 2560

7

การตรวจประเมินผลงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• รอบการประเมินเมษายน พ.ศ. 2559
• รอบการประเมินตุลาคม พ.ศ. 2559

รวม (คน)
775

188 ผลงาน
ต.ค. – ธ.ค. 2559
พ.ค – ก.ค 2560

8

การสอบคั ด เลื อ กครู กรณี เ หตุ พิ เ ศษไม่ ต้ อ งสอบ 1 พ.ค.-30 มิ.ย. 2560
แข่งขัน เพือ่ บรรจุแต่งตัง้ ให้เป็นพนักงานงานครูสงั กัด
องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)

9

โครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร สพฐ.ปี 2560
9.1 เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
9.2 เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อิสลาม
ศึกษาในศตวรรษที่ 21
9.3 เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สําหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
9.4 การพัฒนาทักษะการคิดสาหรับศตวรรษที่ 21
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อครูมัธยมศึกษา
9.5 การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย เพื่อครูระดับประถมศึกษา
9.6 การพัฒนาทักษะการคิดสาหรับศตวรรษที่ 21
ในการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อครูภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษา
9.7 Active Learning การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร

50

จำ�นวน (คน)

29-30 ก.ค., 5-6 และ
12-13 ส.ค. 2560
19-20, 26- 27 ส.ค.
และ 2 -3 ก.ย. 2560
9-10, 16-17, 23-24
ก.ย. 2560
29-30 ก.ค. , 19-20
ส.ค. , 9-10 ก.ย. 2560
5-6 ส.ค. ,2-3 , 23-24
ก.ย. 2560
5-6 , 26-27 ส.ค. และ
9-10 ก.ย. 2560
5-6, 19-20 , 26-27
ส.ค. 2560
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จํานวน 92 ผลงาน
จํานวน 96 ผลงาน
3 ตําบล

26
24
26
34

3 ตําบล

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
9.8 การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษา
9.9 การพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะวิทยาศาสตร์ทันสมัย
สําหรับครูมัธยมศึกษา
9.10 เทคนิคและวิธีการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสําหรับครูระดับมัธยมศึกษา
9.11 การสอนแบบ Active Learning กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สําหรับครูประถมศึกษา
9.12 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจภายในแก่ผู้เรียน
9.13 การพัฒนาระบบสุขภาพจิตการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและการบูรณาการร่วมสมัย
9.14 จิตตปัญญาศึกษา: มิติความงอกงามภายในของ
ผู้เรียน
9.15 นวัตกรรมและเครื่องมือทางจิตวิทยาการ
แนะแนวเพื่อการเข้าถึงศิษย์

วันที่ดำ�เนินการ
9-10, 16-17, 23-24 ก.ย.
2560

จำ�นวน (คน)
37

19 - 20 ส.ค. , 9-10 , 23-24
ก.ย. 2560
19-20, 26-27 ส.ค. และ
16-17 ก.ย. 2560
5-6 ส.ค. , 2-3 , 23-24 ก.ย.
2560

-

9 - 10, 16-17, 23-24 ก.ย. 2560
19 - 20, 26 - 27 ส.ค. 2-3
9-10 ก.ย 2560
28-30 ก.ค. 2560
19-20, 26-27 ส.ค. และ 2-3
ก.ย. 2560

รวม (คน)

33
23
35

หมายเหตุ 1. จํานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ ปีงบประมาณ 2560
		
รวม 3,215 คน
		 2. การพัฒนาร่วมกับเครือข่ายการศึกษาฯ (อบจ.เทศบาล,อบต.,ฯลฯ)
		
รวม 47 หน่วย
		 3. การประเมินผลงานครู บุคลลกรทางการศึกษา
		
รวม 188 ผลงาน
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ประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการดำ � เนิ น งานฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – สิงหาคม พ.ศ.2560
1. ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศของคณะ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา นำ�โดยนางศุปรีญา สิทธิกุล
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้นำ�
คณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ จำ�นวน 22 คน เข้าศึกษาดูงานด้าน
การประกั น คุ ณ ภาพการของคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ เนือ่ งด้วยสถาบันการพลศึกษา จะได้รบั การปรับเปลีย่ น
วิทยฐานะสถาปนาขึน้ เป็นมหาวิทยาลัยการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
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จังหวัดยะลา ในอนาคตอันใกล้นจี้ งึ ได้ด�ำ เนินการประกันคุณภาพตาม
รูปแบบการประเมินของสำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ
กำ�ลังจะปรับเปลีย่ นการประเมินรูปแบบใหม่ตามทีค่ ณะศึกษาศาสตร์
ได้ ดำ � เนิ น การตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กำ � หนดแล้ ว คื อ เปลี่ ย นจาก
การประเมินตามเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็นการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการ
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
และวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ในกระบวนการดำ � เนิ น งาน เกณฑ์ คุ ณ ภาพ
การประกันการศึกษา การบริหารจัดการองค์กร รวมถึงขั้นตอน
การปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพทางการศึกษาตามแนวทางเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศฉบับปี 2558-2561
ในกิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยาย ถามตอบ แลกเปลีย่ นเรียนรู้

2. การจัดทำ�คู่มือสรุปเอกสารประกันคุณภาพตามเกณฑ์
การตรวจประเมิน Asian University Network Quality Assurance
(AUN-QA) ฉบับภาษาไทยในวันที่ 5-9 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และ
สรุปหลักการเขียนรายงานผลแต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์ทั้ง
11 หมวดพร้อมตัวอย่างการเขียนรายงานโดยฝ่ายประกันคุณภาพ
3. โครงการดำ�เนินการฝึกอบรม แนวทางการเขียนรายงาน
การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN QA โดย
ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพและเจ้าหน้าทีป่ ระกันคุณภาพจัดโดย
เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560   ฝ่ายประกันคุณภาพ  
คณะศึกษาศาสตร์ ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี
อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ มาให้ความรู้แก่คณาจารย์และอาจารย์ประจำ�
หลักสูตรเกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN QA เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ใน
การเขี ย นรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต รและมี
การเขียนรายงานที่สมบูรณ์ ระบุหลักฐานต่าง ๆ ได้ครบถ้วน  พร้อม
รองรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรประจำ�ปีการศึกษา
2559 เพือ่ รองรับการตรวจเยีย่ มแบบ   Site Visit และ Desktop
Assessment
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรองรับการตรวจประเมินและเป็นผู้ร่วมประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence: EdPEx) จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติระหว่าง
เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.2560 จำ�นวน 9 ราย ตามตารางหลักสูตรดังนี้
ชื่อ – สกุล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ สังข์ทอง
2. อาจารย์ติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตถ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกิดทิพย์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา  คูหา
5. ดร.ถาวรินทร  รักษ์บำ�รุง
6. อาจารย์สรินฎา  ปุติ
7. นางปนิดา ดำ�รงสุสกุล
8. นายบุรินทร์ สหะวิริยะ
9. นางสาวจิตราภรณ์ กำ�จรศุภสวัสดิ์

TQA Criteria

หลักสูตรที่อบรม

TQA Application Report Writing
TQA  Organization Internal  Assessor
TQA Criteria
TQA  Organization Internal  Assessor
TQA Criteria
TQA Criteria
TQA Criteria
TQA Criteria
TQA Criteria
TQA Criteria

ทั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ สามารถนำ�ความรู้ความสามารถมาใช้ในการร่วมตรวจเยี่ยมประเมิน
คณะ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสามารถร่วมเป็นประธานกรรมการ เลขา ในทีมตรวจเยี่ยมและสามารถ
นำ�ความรู้มาร่วมพัฒนาระบบคุณภาพและการบริหารจัดการภายในคณะศึกษาศาสตร์ตามเกณฑ์คุณภาพการดำ�เนินงานตาม EdPEx
5. การพัฒนาบุคลกรและคณาจารย์ในการร่วมเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการคุณภาพต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น การอบรมเกณฑ์
AUN-QA, OBE AUN-QA, GAP Analysis, Tool training EdPEx, Report Writing EdPEx เป็นต้น ตลอดช่วงระยะเวลาตัง้ แต่เดือน กุมภาพันธ์
ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
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พัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
มีคุณภาพ มีคุณค่า มีธรรมาภิบาล และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังได้พัฒนาเฉพาะด้านตามระดับ
การศึกษา ดังนี้
ปรัชญา
ยึดมั่นการพัฒนานักศึกษาตามปณิธานของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ที่ว่า
“ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
วิสัยทัศน์
เป็ น หน่ ว ยสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
บัณฑิตวิชาชีพครูให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม (ดี)
คุณภาพ (เก่ง) และมีคุณค่า (แก่ชุมชนและสังคม) มีธรรมาภิบาล
และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (มีสุข)
พันธกิจ
1. ปลูกฝังให้นักศึกษายึดปณิธานของมหาวิทยาลัยในการ
มีจิตสำ�นึกสาธารณะ และคุณธรรม จริยธรรม   เห็นคุณค่าและ
ความสำ�คัญในวิชาชีพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์
สั ง คม สติ ปั ญ ญา ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาโดยการจั ด ให้ บ ริ ก ารและ
จัดสวัสดิการให้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม
3. สนับสนุนให้นกั ศึกษามีทกั ษะ ประสบการณ์ ความพร้อม
ในการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารประกอบวิชาชีพครู
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมของสโมสรนั ก ศึ ก ษา
คณะศึ ก ษาศาสตร์ และกลุ่ ม สาขาวิ ช าเอกตามความเหมาะสม
และตามความต้องการพัฒนาตนเองของนักศึกษา  
5. ส่งเสริมความร่วมมือของศิษย์เก่า และการสร้างเครือข่าย
ในระดับสถาบัน โรงเรียน และชุมชน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีด่ ี เก่ง มีคณ
ุ ค่า มีจติ สาธารณะ มีความรู้
ความสามารถและมีทักษะ น้อมนำ�  เอาปณิธานของมหาวิทยาลัย
ในการถือประโยชน์ของเพือ่ มนุษย์เป็นกิจทีห่ นึง่ เป็นแนวทางในการ
ดำ�รงชีวิตและการทำ�งาน อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สติปัญญา มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารและจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
อย่างเหมาะสม
4. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมในการพั ฒ นา
ตัวเองและเพือ่ ร่วมสถาบันขององค์กรกิจกรรมภายในคณะศึกษาศาสตร์
5. เพื่อประสานและสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า สถาบัน
การศึกษา ชุมชนและโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต
วิชาชีพครูที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ในการออกไปทำ�งาน
นโยบายและทิศทางในการดำ�เนินงาน
1) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา
• จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ ที มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจิตสาธารณะ
• จัดกิจกรรมให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
อย่างเหมาะสม
• คำ�นึงถึงวิถชี วี ติ วัฒนธรรมประเพณี ของความเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม
• มุ่ ง เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก ศึ ก ษาในทุ ก
กระบวนการทำ�งาน
• ประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าเข้ามามีสว่ นร่วม
ทั้งในฐานะผู้รับและผู้ให้
• ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปญ
ั ญา การคิดวิเคราะห์
เทคโนโลยีและความทันสมัย
• จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
2) ด้านการดูแลนักศึกษาและศิษย์เก่า
• จัดให้มีโอกาสและสถานที่ในการทำ�กิจกรรม
• จัดให้ให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใน
ลักษณะของทุนทำ�งานและทุนให้เปล่าตามความ
เหมาะสมในทุกปีการศึกษา  
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•
•

จั ด ให้ มี ก ารบริ ก ารให้ คำ � ปรึ ก ษาในทุ ก ด้ า นแก่
นักศึกษา ที่มีความหลากหลายในการรับบริการ
และครอบคลุมตลอดเวลาการเป็นนักศึกษา
จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์
ปัจจุบันและศิษย์เก่า

หลักการบูรณาการพัฒนานักศึกษาเป็นชั้นปีผ่านกิจกรรมควบคู่
ไปกับการเรียนการสอน
ด้วยสภาพของงานครูที่ต้องเกี่ยวข้องกับศาสตร์และทักษะ
หลายประเภท ทั้งศาสตร์ด้านจิตวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี
หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผล ฯลฯ และทักษะการสังเกต
ผู้เรียน การจัดการชั้นเรียน การสื่อสารและการโน้มน้าว การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ฯลฯ
เหล่านี้เมื่อมารวมอยู่ภายในครูเพียงคนเดียว จึงจำ�เป็นที่ต้องเป็น
ผู้ที่เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์และมีทักษะความสามารถในการ
จัดการแบบบูรณาการ ( integrated management skills) เพื่อ
นำ � ไปใช้ อ ย่ า งเหมาะสม ผ่ า นตั ว กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา (Student
Activities) ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษามีความสำ�คัญ
ต่ อ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพของนั ก ศึ ก ษาให้ มี
ความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
เพื่อนำ�ไปสู่การประกอบอาชีพและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
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ผูม้ สี ว่ นร่วมในกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาผ่าน
กระบวนการ EDU-MEEDEE Process
ชัน้ ปีที่ 1 จุดประสงค์เพือ่ การปรับตัวและปูพนื้ ฐานทีด่ ใี ห้แก่
นักศึกษาใหม่ในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
1. ต้องปรับความคิด ปรับพืน้ ฐานของตนเอง ก่อนทีจ่ ะศึกษา
ในคณะศึกษาศาสตร์ เพือ่ ให้รจู้ กั ตนเองว่าตนเองเรียนคณะศึกษาศาสตร์
มีหน้าที่อะไร และเห็นความสำ�คัญในวิชาชีพของตนเอง
2. มุ่งให้รู้จักเป็นนักศึกษาที่ดี พัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดี
3. รูปแบบกิจกรรมจะเน้นรูปแบบทีผ่ เู้ ข้าร่วมเป็นศูนย์กลาง
ไม่เน้นการบรรยายให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเข้ามามีสว่ นร่วมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาด้วยกัน
4. เน้ น การจั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การปรั บ ทั ศ นคติ แ ละ
ทิศทางการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
ชั้นปีที่ 2 จุดประสงค์เพื่อปรับทัศนคติและพัฒนาทักษะ
บุคคลให้กับนักศึกษา ให้เป็นแบบอย่างที่ดีได้
1. พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาทุกคน
2. ปลู ก ฝั ง ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย และสำ � นึ ก ดี ใ นการ
ประกอบอาชีพครู
3. พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี คุ ณ ค่ า
ต่อตนเองและสังคม
4. ส่งเสริมเจตคติที่ดีในวิชาชีพครู และพร้อมที่จะเป็นผู้นำ�
และแบบอย่างให้กับผู้อื่น
ชั้นปีที่ 3 จุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติในวิชาชีพครู
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา
1. เพือ่ เสริมให้นกั ศึกษามีอตั ลักษณ์ทางวิชาชีพเพิม่ มากขึน้
2. สร้างทัศนคติทดี่ ตี อ่ วิชาชีพครูให้เป็นบัณฑิตศึกษาศาสตร์
อย่างสมบูรณ์  
3. ส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า
4. ให้นกั ศึกษาได้ใช้ชวี ติ ร่วมกันท่ามกลางสถานการณ์ทตี่ อ้ ง
ปรับตัวนำ�เอาสาระแห่งสัจธรรมมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการ
ดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
5. พัฒนากระบวนการในการเรียนรูร้ ว่ มกัน  ร่วมคิด  ศึกษา
และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

			ชั้นปีที่ 4 จุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. ฝึกทักษะ กระกวนการผลิต การจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง             
2. ฝึกการปฏิบัติให้ทำ�ได้  ทำ�เป็น สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้
3. ปลูกฝังให้รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
			ชั้นปีที่ 5 จุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1. แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ถ่ายทอดการเรียนรูไ้ ปยังรุน่ น้อง             
2. ความผูกพันต่อองค์กร และความสัมพันธ์อนั ดีจากรุน่ สูร่ นุ่
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นักศึกษาชั้นปีที่ 1 : โครงการปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 : การปรั บ ทั ศ นคติ ปรั บ ตั ว ให้ มี
จิตสาธารณะ ช่วงชั้นปีที่เป็นรอยต่อระหว่างการผ่านการเป็นน้อง
สู่การเป็นพี่ เพื่อให้มีการวางแผนและเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริม
ประสบการณ์การเป็นครู  
โครงการอบรม Staff (จากการสมัครใจมาทำ�กิจกรรม
ด้วยตัวเอง)
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 :
ฝึกปฏิบัติงานที่เน้นการลงพื้นที่ทำ�งานจริง เพื่อให้นักศึกษา
ได้รบั ความรู้ ประสบการณ์ มีทกั ษะในการทำ�งานและการดำ�รงชีวติ
ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ตลอดจนเป็ น การส่ ง เสริ ม ด้ า น
คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา
โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม
การมอบสื่อการเรียนการสอน จัดสื่อการสอนในห้องเรียน
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนตาดีกา กิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน ทั้งยังได้จัดกิจกรรมปีใหม่และแจกของรางวัลให้กับนักเรียน
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กี ฬ าศึ ก ษาศาสตร์ - ครุ ศ าสตร์ สัม พั น ธ์ (กล้ ว ยไม้ เ กม)
ครัง้ ที่ 6 เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
“กล้วยไม้รวมใจ จุดไฟวิชาชีพ ดวงประทีปแผ่นดิน”
คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการ “กีฬาศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์” ขึน้ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา
ที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย-ทักษิณ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั และเครือข่ายใหม่ทเี่ ข้ามานัน่ คือคณะศึกษาศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา นำ�เอาเยาวชนที่ศึกษาวิชาชีพ
ครู เข้ามาร่วมโครงการ โดยผ่านการแข่งขันกีฬา 11 ชนิดกีฬา
ประกอบด้วย ฟุตซอลชาย-หญิง สตรีทบาสชาย-หญิง วอลเลย์บอล
ชาย-หญิง แชร์บอลหญิง เปตองชาย-หญิง กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน
เพื่ อ เชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความร่ ว มมื อ ในการแลกเปลี่ ย น

ประสบการณ์ในการเรียนรู้และหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
ในชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพราะมีพื้นฐานของ
ความเป็นพลเมืองของชุมชน เข้าใจบริบทของชุมชนของตนเอง
ได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 : การฝึกงานในพื้นที่เข้าสู่การทำ�งานจริง
ในอนาคต

นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 5 : โครงการปั จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตร์
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นใน
พ.ศ.2512 หลังจากการดำ�เนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ 1 ปี ทั้งนี้
ในปีการศึกษา 2512 โรงเรียนสาธิตฯ ได้เปิดรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช
2503 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด มุ่ ง หมายของคณะศึ ก ษาศาสตร์
ในขณะนั้ น ที่ จ ะผลิ ต ครู เ พื่ อ สอนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
จึงเตรียมการให้โรงเรียนสาธิตฯ เป็นที่ฝึกทดลองสอนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ และมุ่งให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
และในปีการศึกษา 2518 คณะศึกษาศาสตร์ได้จดั ทำ�โครงการพิเศษ
เพือ่ ทดลองรับนักเรียนทีจ่ บชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามเข้าศึกษาต่อชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียน
ศิลปศาสตร์
ปีการศึกษา 2519 โรงเรียนสาธิตฯ เปิดรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก โรงเรียนจึงเปิดสอนเต็มรูปแบบ
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี ก ารศึ ก ษา 2526 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรีโดยการประสานงาน
ของศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ขยาย
โครงการเพื่อรับนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แนววิทยาศาสตร์และ
แนวศิลปศาสตร์อย่างละ 1 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนไทยมุสลิมได้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
โอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามากขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็น
การกระตุ้นให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของตน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปรับปรุงโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิ ส ลาม ในปี เ ดี ย วกั น นั้ น โรงเรี ย นได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะรัฐมนตรีให้ขยายโครงการรับนักเรียนไทยมุสลิมจากโรงเรียน
มัธยมสามัญทั่วไป 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แนววิทยาศาสตร์ และแนวศิลปศาสตร์
อย่ า งละ 1 กลุ่ ม อี ก ด้ ว ย และใน พ.ศ.2533 โรงเรี ย นสาธิ ต ฯ
เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1,2,3) และหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย พ.ศ.2524
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6) เต็มรูปแบบทั้ง 2 หลักสูตร
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ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนสาธิตฯ จัดทำ�โครงการเยาวชน
ช้างเผือก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ
นราธิ ว าส) เพื่ อ รั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ และความ
ประพฤติดีจากโรงเรียนประถมศึกษาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวม 10 คน เข้าศึกษาต่อในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โครงการนี้
มีระยะเวลา 3 ปี ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2537-2539 ในปีการศึกษา 2549
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำ�โครงการพิเศษ
โครงการเรียนดี รับนักเรียนที่มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย ตั้งแต่ 4.00
เข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตฯ จำ�นวน 30 คน ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1
ต่ อ มาในปี ก ารศึ ก ษา 2552 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ ได้จัดทำ�โครงการพิเศษโดยรับนักเรียนเรียนดี
ที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไปใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คือ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ
และวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม เข้ า เรี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการคัดเลือกและ
ผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่มีการ
บริหารจัดการดีเด่นได้รบั “รางวัลโรงเรียนพระราชทาน สถานศึกษา
ขนาดกลาง และนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำ�ปีการศึกษา 2551”
โดยรั บ พระราชทานรางวั ล จากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี
ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสอง ระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน จากสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน   
ปีการศึกษา 2553 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สนับสนุนโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตฯ
โดยการกำ�กับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี (โครงการ วมว.-ม.อ.ปัตตานี) โดยรับนักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถพิ เ ศษด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เข้ า เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
จำ�นวน 1 ห้องเรียน (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555) โดยความร่วมมือ

ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ และ
โรงเรียนสาธิตฯ ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนาเยาชนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต
ปี ก ารศึ ก ษา 2555 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ ได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน
อี ก เช่ น กั น รวมทั้ ง โรงเรี ย นได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ขยายโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
(วมว.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระยะที่ 2
ดำ�เนินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไปอีก 3 ปี (พ.ศ. 2556 พ.ศ.2558) และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนสาธิตฯ ได้เปิดแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน เพิ่มอีก 1 แผนการเรียนสำ�หรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนที่มีความถนัด
ทางด้านภาษาจีน
ปี ก ารศึ ก ษา 2556 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ได้เปิดแผนการเรียนด้านศิลปศาสตร์เพิ่มเติมอีก 2
แผนการเรียน สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 คือ แผนการเรียน

ภาษาอังกฤษ-ภาษาญีป่ นุ่ และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ–ภาษามลายู
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนด้านภาษาต่างประเทศให้เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการคัดเลือกและ
ผ่ า นการประเมิ น จากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ เ ป็ น โรงเรี ย น
ที่มีการบริหารจัดการดีเด่นได้รับ “รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
สถานศึกษาขนาดกลาง และนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำ�ปีการศึกษา 2557” โดยรับพระราชทาน
รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ปัจจุบนั โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการเรียน
การสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของประเทศ
มี ค วามเหมาะสมกั บ ผู้ เรี ย นและท้ อ งถิ่ น สอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญา
และอุดมการณ์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน  และตอบสนองภารกิจ
และนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในการใช้โรงเรียนสาธิตฯ เป็นฐานในการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์
เป็นที่ทดลองวิธีสอนรูปแบบต่างๆ การทดลองจัดหลักสูตร การวิจัย
ทางการศึกษาและพฤติกรรมการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิต
ศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพสู่สังคม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ด�ำ เนินงาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รอบปีงบประมาณ 2559-2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดส่งนักเรียน จำ�นวน 4 คน คือ
1. นายธีรภัทร เพชรรักษ์ นักเรียนชั้น ม.6/1 2. นายอมิรุลล์
บนีอะหมัด นักเรียนชั้น ม.6/1  3. นางสาวนาเดีย เจะมะ นักเรียน
ชั้น ม.6/3 และ  4. นายนัศรูน เปาะมะ นักเรียนชั้น ม.6/4 เข้าร่วม
แข่งขันสะกดคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee 2016 ระดับ
ภาคใต้ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา และจากการแข่งขันดังกล่าว นักเรียนทั้ง 4 คน
สามารถผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน 25 คน ของภาคใต้ เพื่อไป
แข่ ง ขั น รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ระดั บ ประเทศ นอกจากนี้ น ายอมิ รุ ล ล์
บนีอะหมัด ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของภาคใต้ และ
นายนัศรูน เปาะมะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 ของภาคใต้
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และกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศยังได้น�ำ นักเรียน
จำ�นวน 1 คน คือ นางสาวนาเดีย   เจะมะ นักเรียนชั้น ม.6/3
เข้าร่วมแข่งขันสะกดคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee 2016
ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 19 ระดับประเทศ เมื่อวันที่วันที่ 26
พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1)
มหาวิทยาลัยรังสิต และจากการแข่งขันดังกล่าว นางสาวนาเดีย  เจะมะ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศ ได้รับถ้วยรางวัล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามที่ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
การแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ เนือ่ งในงาน ม.อ.วิชาการ และสัปดาห์
วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ประจำ � ปี พ.ศ. 2560 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีี และมหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่ 17 – 19 สิงหาคม พ.ศ.2560
แล้วนั้น ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงขอรายงานผล
การเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
การแข่งขันการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ
ด.ช. ปณัสม์     พันธพาณิชย์กุล
ชั้น ม.3/1
ด.ญ. ณญาดา   กิจเจริญ
ชั้น ม.3/2
2. เข้ารอบชิงชนะเลิศ
ด.ญ. พรพิลาส   พูลสวัสดิ์
ชั้น ม.3/1
ด.ญ. ญาณิศา    รัตนวิระกุล
ชั้น ม.3/1
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โดยผลการเข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้
การแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ
นายณัฐชนน สุขไชยะ
ชั้น ม.6/4
นายโมดาริส  มาเส็ม
ชั้น ม.6/1
2. เข้ารอบชิงชนะเลิศ
นายสิรวิชญ์ ซิ่นช่วย
ชั้น ม.6/1
นายจิรัฏฐ์ ดารามะ
ชั้น ม.6/1

กิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง การแข่งขัน
การแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ดังรายชือ่
ต่อไปนี้
1. เข้ารอบชิงชนะเลิศ
ด.ญ. พรพิลาส   พูลสวัสดิ์
ชั้น ม.3/1
ด.ญ. ญาณิศา    รัตนวิระกุล
ชั้น ม.3/1
การแข่งขันการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นายณัฐชนน     สุขไชยะ
ชั้น ม.6/4
นายโมดาริส      มาเส็ม
ชั้น ม.6/1
2. เข้ารอบชิงชนะเลิศ
นายสิรวิชญ์       ซิ่นช่วย
ชั้น ม.6/1
นายจิรัฏฐ์         ดารามะ
ชั้น ม.6/1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ ได้ จั ด ส่ ง นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น กิ จ กรรมทาง
วิทยาศาสตร์ เนื่องในงาน ม.อ.วิชาการ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่ ง ชาติ ประจำ � ปี พ.ศ. 2560 ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดยมหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิ ท ยาเขตปั ต ตานี มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ วิ ท ยาเขตพั ท ลุ ง และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เมือ่ วันที่ 16 – 19 สิงหาคม พ.ศ.2560
โดยผลการเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้
1. ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายนันทิพัฒน์
รักญนุรักษ์
เด็กชายปุณณวัฒน์
จิตต์สอิ้ง
เด็กหญิงพิชามญชุ์
สังข์วิชัย

2. ได้ รั บ รางวั ล เหรี ย ญเงิ น ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายอามีน เจ๊ะอุบง
เด็กหญิงกมลดิชญา เปียร์กลิ่น
เด็กหญิงอรณิชา พรหมสุทธิ์
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3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวนูรอาร์ซีกีน
แวยูโซ๊ะ
นางสาวอาฟียา
ซามะ
นางสาวนูฮา  
มะสาพา

5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการค้นหานักสืบ
นิติวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวฑิตยา
ดีภัทรกุล
นางสาวบัลกิส
มูดอ
นางสาวชรินพัชร
ภู่ขจีตระกูล

4. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
นายฟิตรี
ดือเระซอ
นางสาวอัมมานี่  
ดีสาเอะ
นายอัฟฟาน  
ดุลยกุล

กิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
1. ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสิง่ ประดิษฐ์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายศิวกร โรจนกรินทร์
เด็กชายศิรสิทธิ์ อิงคยุทธวิทยา
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2. ได้รบั รางวัลลำ�ดับที่ 3 ในการประกวดสิง่ ประดิษฐ์ ระดับ
4. ได้ รั บ รางวั ล ลำ � ดั บ ที่ 3 ในการประกวดโครงงาน
มัธยมศึกษาตอนต้น
				 วิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เด็กหญิงนิสรีน นิมะ
นางสาวฟารีดา อาวารุลหัก
เด็กหญิงบัลกิส ดือเระ
นางสาวฟิตยาตี อีลา
นางสาวอัลวานี สาดีน

3. ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวฟารีดา มะเย็ง
นางสาวนราทิพย์ ประจักษ์องค์
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กิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันตอบ
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายเดชอดุลย์
เส็นหีม

2. ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวกชพร
จิตบุญ
นางสาวพรรษชล
เปียร์กลิ่น
นางสาวศุภิสรา
พึงปิติพรชัย
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กิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 ในการแข่งขันตอบ
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายหริศ หริรัตนกุล
นายสิรวิชญ์ สร้อยแก้ว

โครงการสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ห้ อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ใ น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการกำ�กับดูแลของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี (โครงการ วมว.)
เป็นโครงการพิเศษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยอยูภ่ ายใต้การกำ�กับ
ดู แ ลของมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี
ผลการดำ�เนินงานที่โดดเด่น รอบปีงบประมาณ 2559 - 2560
ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ ดังนี้
การแข่งขันระดับนานาชาติ
1. นายนัศรูน เปาะมะ และนายปณิธาน แก้วมุณีโชค
นั ก เรี ย นชั้ น ม. 6/4 ได้ รั บคั ด เลื อ กให้ เข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น โครงงาน
วิ ท ยาศาสตร์ The 31st China Adolescents Science &
Technology Innovation Contest (CASTIC) ณ นครเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 – 19 สิงหาคม พ.ศ.2559  
ได้รบั รางวัลเหรียญเงิน

2. นางสาวพิมพ์พันธ์ เยี่ยงพฤกษาวัลย์ และนางสาว
ญาดา พันธุ์รักษ์ นักเรียนชั้น ม. 6/4 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ International Biotechnology Competition & Exhibition 2017 (IBCEx2017) Universiti
Teknologi Malaysia (UTM) ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน พ.ศ.2560  
ณ ยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย เรื่อง   ฉนวนความร้อนจาก
ยางพาราผสมวัสดุธรรมชาติ “Thermal Insulation From Nature
Material Falled Rubber” ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล
Best of the best

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 7th SCiUS FORUM
ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภท Oral Presentation
1. สาขาเคมี
เหรียญทองแดง
โครงงาน   Preparation of Silica Gel-Supported
Titanium Dioxide Photocatalyst for Removal of Methylene
Blue
นักเรียน Mr.Kachathip Wangthaweesap

3. นางสาวกัญญาณัฐ  แก้วแหลมหญ้า และนางสาวปริยาภัทร
นิลฉิม นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/4  ได้รบั คัดเลือกให้เข้าร่วมการ
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ “ The 32nd China
Adolescents Science & Technology Innovation Contest
(CASTIC)” ระหว่างวันที่ 14 – 19 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ เมือง
Hangzhou มณฑล Zhejiang สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รบั รางวัล
เหรียญทองแดง

เหรียญเงิน
โครงงาน Enzymatic Hydrolysis of Quail Egg Yolk
and Its Antioxidant Activity
นักเรียน Ms.BALQIS MUDOR  และMs.Nurfaria Yakat

ANNUAL REPORT 2016-2017 Faculty of Education
Prince of Songkla University, Pattani Campus

67

นั ก เรี ย น Mr.Santi Lambensa และ Ms.Mareena
Waritchan

เหรียญเงิน
โครงงาน  Thermal Insulation from Nature Material
Filled Natural rubber
นักเรียน Ms.Pimphan Yiangprueksawan  และ Ms.Yada
Panrak

2. สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
เหรียญทอง
โครงงาน  Preparation of Artificial Skin for Medical
Practice from Natural Rubber Latex Compounds
นักเรียน   Mr.Ekpawee Chesoh และ Mr.Ammarin
Taneeheng

3. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
เหรียญทองแดง
โครงงาน Allelopathic effect of neem (Azadirachta
indica L.) on germination and seedling growth
นักเรียน Ms.Navapat Prommerit และ Ms.Wongravee
Denpreechawong

of rice
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เหรียญทองแดง
โครงงาน The levels of zinc on the growth and yield
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ประเภท Poster Presentation
1. สาขาเคมี
เหรียญเงิน
โครงงาน การสังเคราะหแ ละศึก ษาสมบัติข องนํ้ า ยาง
พอลิยูรีเทน ชนิดประจุบวกจากนํ้ามันเมล็ดยางพาราดัดแปร”
นักเรียน นางสาวฑิตยา ดีภัทรกุล และนางสาวสาธิตา  
อรามศรีธรรม

2. สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
เหรียญเงิน
โครงงาน การจําแนกสายพันธุลางสาดโดยใชเทคนิค PCR
นักเรียน นางสาวประภาศิร  ิ ภูมวิ ณิชกิจ  และนางสาวปภาวี  
ไกรฤกษ

เหรียญทองแดง
โครงงาน การเตรียมและลักษณะเฉพาะของพอลิยรู เี ทนโฟม
ชนิดแข็ง เสริมแรงดวยนาโนเคลยและเสนใยเซลลูโลส
นักเรียน นางสาวภคนันท์ รตะไพบูลย์ และนายกฤษฎ์ ชัยจิต

3. สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
เหรียญเงิน
โครงงาน อัตราการพังทลายพื้นที่ลาดชัน ณ สํานักงาน
อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี  ่ โดยใชเ ทคนิค Cs-137
นักเรียน นางสาวณัชชา แกวเพ็ชร   และนางสาวโซเฟย
เฮงตาแกะ
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เหรียญทองแดง
โครงงาน ศึ ก ษาศั ก ยภาพของพื ช ในการดู ด ซั บ สาร
กัมมันตรังสีในดิน ที่ตําบลตาชี อําเภอยะหา จังหวัดยะลา
นักเรียน นายณัฐชนน สุขไชยะ

5. สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
เหรียญเงิน
โครงงาน โปรแกรมประมวลผลขอมูลลมเพื่อการเตรียม
ความพรอมรับมือภัยพิบัตินักเรียน นางสาวชรินพัชร ภูขจีตระกูล
และนายชาติศิริ  รัตนะรัต

4. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
เหรียญทองแดง
โครงงาน การสังเคราะหเหล็กประจุศูนยขนาดนาโนดวย
สารสกัดจากวัชพืชและการประยุกตใชในการกําจัดสียอมอะโซ
นักเรียน นางสาวจิรภิญญา เจะอาลี

การแข่งขัน สอวน. ระดับประเทศ ในสาขาต่างๆ ดังนี้
1. การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13
ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลาและโรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮลเต็ล รีสอร์ท จังหวัดสงขลา
จั ด โดย คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  นางสาวเกาซัร เจะนิ ได้รบั รางวัล
เหรียญทองแดง
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2. การแข่ ง ขั น เคมี โ อลิ ม ปิ ก ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 12 ณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถนุ ายน
พ.ศ.2559 นายฐิตวันต์ ฉิมพาลี ได้รับเหรียญทอง ได้คะแนนอันดับ
ที่ 8 ของประเทศ และอันดับที่ 2 ของภาคใต้ และ นายนรวร
จิรฐั ติกาลวงศ์ ได้รับเหรียญเงิน

3. การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 “The
14 Thailand Biology Olympiad (14th TBO)” ระหว่างวันที่
11-16 เมษายน พ.ศ.2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นายหริศ หริรัตนกุล และนายเอกปวีร์ เจ๊ะโส๊ะ ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง และได้เข้าค่ายวิชาการ สสวท. เพื่อเตรียม
คัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป
th

ฝ่ายพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิต
โครงการนำ�นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี
ครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม พ.ศ.2560
ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน
กรุงเทพฯ กีฬาสาธิตสามัคคี เป็นมหกรรมกีฬาที่กลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ 21 สถาบัน
ร่ ว มกั น แข่ ง ขั น กี ฬ า เพื่ อ สร้ า งทั ก ษะทางกี ฬ าให้ แ ก่ นั ก เรี ย น
สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่โรงเรียนสาธิตฯ คณะนักกีฬา 106 คน    
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 23 คน รวม 129 คน ได้รับ 10 เหรียญทอง
12 เหรียญเงิน และ 17 เหรียญทองแดง

ANNUAL REPORT 2016-2017 Faculty of Education
Prince of Songkla University, Pattani Campus

71

โครงการ D Project สำ�นึกดี สร้างชาติ
เป็นโครงการที่มุ่งสร้างจิตสำ�นึกแห่งความมีจิตสาธารณะ
ให้แก่นักเรียน ผ่านการรณรงค์ให้นักเรียน คิดและดำ�เนินโครงการ
หรื อ กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ โรงเรี ย นหรื อ ชุ ม ชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดการประกวดโครงการเด่น
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
โรงเรียนสาธิตฯ ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ด้านการศึกษาเล่าเรียน การมีทกั ษะในการจัดการและทำ�งาน สุขภาพ
อนามัย ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับ
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำ�ปี 2559 นักเรียนที่ได้ผ่าน
การคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ นางสาวนินจั ญ์ดา สุไลมาน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายปียม์ นัส สุไลมาน
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โรงเรียนอนุบาลสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เปิดสอนตั้งแต่ระดับบริบาลและอนุบาล
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้
1. ระดับบริบาลและอนุบาลศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546
ของกระทรวงศึกษาธิการ มวลประสบการณ์ในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้านคือด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ  สังคม และ
สติปัญญา   เด็กวัยนี้เป็นวัยที่สำ�คัญของการเรียนรู้ โรงเรียนได้นำ�แนวทางการจัดกระบวนการและสื่อการเรียนรู้แบบ Brain – Based  
Learning (BBL) เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนที่เป็นความรู้ด้านตรรกะ
และคณิตศาสตร์ ภาษา ร่างกายและการเคลื่อนไหว ดนตรี มิติธรรมชาติวิทยา มนุษย์สัมพันธ์และการเข้าใจตนเอง เนื้อหาความรู้ถูกจัดไว้ใน
ลักษณะบูรณาการ เด็กรับความรู้ผ่านประสบการณ์ตรงซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเล่นเพื่อการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
เคลื่อนไหวเข้าจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมในวงกลม/เสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา
นอกเหนือจากจัดกิจกรรมตามหลักสูตรแล้วทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบกิจกรรมและโครงการต่างๆ ได้แก่
กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบริบาลและอนุบาลศึกษา
ด้านส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
• ค่ายคุณธรรม

• กิจกรรมวันไหว้ครู

• กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยร่างกาย
• ตรวจสุขภาพประจำ�ปี
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• ฉีดวัคซีน
• กิจกรรมนักศึกษาแพทย์

ด้านส่งเสริมทักษะทางอารมณ์-จิตใจ และสังคม
• กิจกรรมวันประสานใจ

• ประกวดแอโรบิคแดนซ์ ระดับอนุบาล
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ด้านส่งเสริมความรู้ – สติปัญญา
• กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (ทัศนศึกษา
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี)

• กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน (ทัศนศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี)

ระดับประถมศึกษา
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลักสูตร English Program
ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ได้รับรางวัลชนะเลิศ
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย ระดับภาคใต้ ได้แก่
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ
เด็กหญิงประกายกานต์  สระอิส   
สุ ข ศึ ก ษา และพลศึ ก ษา การงานและเทคโนโลยี แ ละภาษา
เด็กชายชินพัฒน์  จิรวิกรานต์
ต่างประเทศ โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM
ทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ปัญหาและ
สามารถแก้ ปั ญ หาโดยผ่ า นการทดลองและนำ � เสนอเป็ น ชิ้ น งาน
เพือ่ นำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จ และจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ออกเป็น 2 หลักสูตรคือ
2.1 หลักสูตรภาคภาษาไทยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่1-6 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2 เรียนแบบบูรณาการ
เน้นในเรื่องอ่านออก เขียนได้ คิด วิเคราะห์ ให้นักเรียนได้อ่านคล่อง
ก่อนจะเรียนในชัน้ สูงขึน้   ส�ำ หรับชัน้ ประถมปีท่ี 3-6 จัดการเรียนการสอน
แบบรายวิชา ส่งเสริมในเรื่อง การอ่าน คิด วิเคราะห์ และมีวิทยากร
ทีใ่ ห้ความรูเ้ พือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความสามารถและเตรียมความพร้อม
เพื่อจะเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา
2.2 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ English  Program เปิดสอน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
จะเรียนแบบบูรณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเรียนในรายวิชา
Mathematics  Science English  Health  and  PE เน้นให้นกั เรียน
อ่านออก เขียนได้ คิด วิเคราะห์ให้นกั เรียนอ่านคล่องก่อนจะเรียนใน
ชัน้ สูงขึน้ สำ�หรับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3-6 จัดการเรียนการสอนแบบ
รายวิชาสอนโดยครูต่างชาติในรายวิชา Mathematics Science
English  Health  Social Studies  Computer and  PE และมี
ครูไทยเข้าสอนควบคูก่ บั ครูตา่ งชาติเพือ่ ให้นกั เรียนมีความเข้าใจและ
สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ นอกจากการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรแล้วทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ
- นักเรียนระดับประถมปีที่ 1-3 (EP) จัดกิจกรรม
English Camp โดยเชิญเจ้าของภาษาซึ่งมาจากประเทศอังกฤษ
ฝรั่งเศส อเมริกา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษากับเจ้าของ
ภาษาโดยตรง
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (EP) จัดกิจกรรม
English Camp นอกสถานที่ โดยเชิญเจ้าของภาษาซึง่ มาจากประเทศ
อังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริกา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษากับ
เจ้าของภาษาโดยตรง
- นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 (EP) จัดกิจกรรมการ
ใช้ภาษาอังกฤษทีป่ ระเทศมาเลเซียเป็นเวลา 2 สัปดาห์เพือ่ ให้นกั เรียน
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการทำ�กิจกรรมและการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น
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กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
• กิจกรรม English Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3

• กิจกรรม English Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

• กิจกรรม Fun Day
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ผลการดำ
�
เนิ
น
งาน
โครงการพัฒนาพิเศษ
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาคใต้)
		
		
-

โครงการกองทุนการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ “โครงการพัฒนาเกาะบุโหลน”
โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
โครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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โครงการกองทุนการศึกษา
เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มีพระราชกระแสรับสัง่ ให้ประธานองคมนตรีและองคมนตรี ดำ�เนินการ
“โครงการกองทุนการศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1) ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม เพือ่ ให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองทีม่ น่ั คงอยูใ่ นคุณงามความดี
2) ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษา
จนสำ�เร็จการศึกษา และ 3) ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน
ทีค่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำ�นวน 90 ล้านบาท
เพื่ อ จั ด ตั้ ง กองทุ น การศึ ก ษา โดยโครงการกองทุ น การศึ ก ษานี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทำ�ให้
โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีคนื สูส่ งั คม และเป็นการดำ�เนินงาน
ในลักษณะปิดทองหลังพระ
โครงการกองทุนการศึกษา เริม่ ดำ�เนินการสนองพระราชดำ�ริ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
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ประธานองคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการอำ�นวยการโครงการ
และ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ
บริหารโครงการ โดยมีโรงเรียนในโครงการกองทุนสายสามัญและ
สายอาชีวศึกษา จำ�นวน 4 รุน่ รวม 155 แห่ง ใน 36 จังหวัดทัว่ ประเทศ
โดยในเขตพื้นที่ภาคใต้มีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาใน
รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จำ�นวน 11 โรงเรียน คือ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
โรงเรียนบ้านบาละ   โรงเรียนบ้านบูเกะตา โรงเรียนบ้านมูโนะ
โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 โรงเรียนบ้านสาเมาะ โรงเรียนบ้านวังกว้าง
โรงเรี ย นบ้ า นตะโละไกรทอง โรงเรี ย นบ้ า นป่ า โอน โรงเรี ย น
บ้านกระอาน และโรงเรียนบ้านคูนายสังข์   โดยขอความร่วมมือ
จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตพืน้ ทีเ่ ขตภาคใต้ตอนล่าง ได้รว่ มกันดูแล
โรงเรียนในกองทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลจำ�นวน 4 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส 2 โรงเรียน
คือ โรงเรียนนิคมพัฒนา และ โรงเรียนบ้านสาเมาะ จังหวัดปัตตานี
2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านวังกว้าง และ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง

กิจกรรมที่ทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำ�เนินการไปแล้วมีดังนี้
กิจกรรม
ระยะเวลา
1.เยีย่ มติดตามโรงเรียน
10 ก.พ. 2559
กองทุนการศึกษาครัง้ ที่ 1 11 ก.พ. 2559
19 ก.พ. 2559

สถานที่
ร.ร. บ้านวังกว้าง
ร.ร.บ้านตะโละไกรทอง
ร.ร. นิคมพัฒนา 10
ร.ร. บ้านสาเมาะ

รายละเอียด
รับทราบความต้องการในการช่วยเหลือโรงเรียน อาทิ
- ความต้องการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
- การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
- การจัดกิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรมเสริม เพือ่ สร้างแรงบันดาลใจ
ให้กบั นักเรียน
- การเพิม่ ผลสมฤทธิท์ างการเรียนให้กบั นักเรียน

2.พัฒนาระบบ
ห้องสมุด
3.นักศึกษาสาขา
วิชาเอกศิลปศึกษา
พัฒนาโรงเรียน
4. พัฒนาครู/
ผูบ้ ริหาร

มิ.ย. – ก.ย.
2559
ม.ค. 2559

ร.ร. บ้านวังกว้าง

คณะศึกษาศาสตร์ประสาน ให้ทางสำ�นักวิทยบริการพัฒนา
ระบบห้องสมุดร่วมกับโรงเรียน

ร.ร. นิคมพัฒนา 10

นักศึกษาช่วยพัฒนาห้องเรียน โรงเรียน และจัดกิจกรรมให้กบั
นักเรียน

เม.ย. – ส.ค.
2559

คณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ได้จดั โครงการเพือ่ พัฒนาครูและบุคลากร
ทาการศึกษาให้กบั โรงเรียนในโครงการทีร่ บั ผิดชอบ และ
โรงเรียนอืน่ ๆ ในโครงการ อาทิเช่น
- โครงการครูไม่ตรงวุฒิ
- โครงการพัฒนาวิทยฐานะ
- โครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร “การเป็นผูส้ อนงานและการเป็น
พีเ่ ลีย้ ง” (ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ทีร่ บั ผิดชอบโรงเรียน)
- Workshop on “Classroom Action Research”
- Workshop on “STEM Education”
- อบรมครูเข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู
- อุดหนุนทุนการทำ�วิจยั ระดับปริญญาโทให้ครู
(โรงเรียนบ้านบูเกะตา จ.นราธิวาส) จำ�นวน 1 ทุน
-ประสานงาน ช่วงการจัดกิจกรรมของนักศึกษาทีจ่ ะลงพืน้ ที่
และให้กำ�ลังใจคุณครูและบุคคลากร

5. เยีย่ มติดตาม
7 มิ.ย. 2559
โรงเรียนกองทุนการศึกษา 8 มิ.ย. 2559
ครัง้ ที่ 2

ร.ร. บ้านวังกว้าง
ร.ร.บ้านตะโละไกรทอง

6. รายงานผลการ
ดำ�เนินงานโครงการ
กองทุนการศึกษา
รุ่นที่ 3 และรุน่ ที่ 4

ร.ร.หาดใหญ่รฐั ประชาสรรค์

รายงานผลการดำ�เนินโครงการกองทุนการศึกษา แก่
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร
โครงการกองทุนการศึกษา

ร.ร. บ้านสาเมาะ
ร.ร. นิคมพัฒนา 10
ร.ร.บ้านตะโละไกรทอง
ร.ร. บ้านวังกว้าง

ตรวจเยี่ยมติดตาม ให้กำ�ลังใจโรงเรียนในโครงการ ร่วมกับ
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการ
ประสานงาน และคณะ

27 ก.ค. 2559

7.ตรวจเยีย่ ม
2 ส.ค. 2559
ติดตามโรงเรียนใน
3 ส.ค. 2559
โครงการกองทุนการศึกษา 4 ส.ค. 2559
ร่วมกับอาสาสมัคร
ส่วนกลาง
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นอกจากนั้นคณะศึกษาศาสตร์ยังมีความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในกองทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปฝึกในโรงเรียนกองทุนในสาขาที่โรงเรียนขาดแคลน ในปีการศึกษา 2560
2. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. นำ�นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรมเสริมให้กับโรงเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน
4. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนปัญหาและอุปสรรคในการดำ�เนินโครงการคืองบประมาณในการจัดโครงการ
เนื่องจากเป็นโครงการพิเศษนอกเหนือจากงบที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ 2560
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (“U_School Mentoring”)
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1) พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 2) ผลิต พัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 3) ผลิตและพัฒนากำ�ลังคน
และงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
4) ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ 5) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่
การศึกษา และ 6) พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วน
มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นาคน
ให้น�ำ ประเทศสู่ “ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” ตามยุทธศาสตร์ชาติ

20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะภาค
อุดมศึกษาซึ่งประสานพลังขับเคลื่อนในรูปของเครือข่ายอุดมศึกษา
ภู มิ ภ าค 9 เครื อ ข่ า ย โดยมี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาสมาชิ ก กระจาย
ทั่วทุกภูมิภาคและมีความพร้อมทั้งด้านความรู้และความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการของบุคลากรและเทคโนโลยีที่จะให้บริการทางวิชาการ
แก่ชมุ ชนท้องถิน่ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพือ่ ช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ผลิต
นักเรียนที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคอุดมศึกษาและเป็นทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพสูงในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างมีจ�ำ นวนสถาบันสมาชิก
เครือข่ายจำ�นวน 14 สถาบัน ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สถาบันแม่ข่าย)
2)  มหาวิทยาลัยทักษิณ
3)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัย
4)  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
5)  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
6)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8)  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
9)  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
10) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
11) วิทยาลัยชุมชนยะลา
12) วิทยาลัยชุมชนสตูล
13) วิทยาลัยชุมชนสงขลา
14) วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทำ�หน้าทีเ่ ป็น “พีเ่ ลีย้ ง”
โดยทำ�งานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ในการนำ�
องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิน่ ให้เกิดความเข้มแข็ง
และพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามบริบทของชุมชน
2. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานใน
ภาพรวมของประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ให้ดำ�เนินการโครงการดังกล่าว โรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ 23 โรงเรียน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดนจำ�นวน 12 แห่ง สังกัดกองบัญชาการตำ�รวจ
ตระเวนชายแดนสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และโรงเรียนประถมศึกษา
จำ�นวน 11 แห่ง  สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ซึ่งจากการประชุมโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง 23 แห่ง   โรงเรียนมี
ความประสงค์ในกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้
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1. การจัดการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาอาชีพจากผลผลิตในท้องถิ่น
2. การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะทางอาชีพด้วย
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
3. การจัดการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสืบสานศิลปะการแสดงของท้องถิ่น
4. การพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ ามแนวสะเต็ม และสืบสาน
ศิลปะการแสดงของท้องถิ่น
5. การจัดการเรียนรู้การเรียนรู้วิถีไทยในโรงเรียนวิถีพุทธ
และทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน
6. การจัดการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา
และสืบสานศิลปะการแสดงของท้องถิ่น
7. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ที่ดีของผู้เรียน

กลุ่ ม เป้ า หมายของโครงการ ประกอบด้ ว ยโรงเรี ย น จำ � นวน
13 แห่ง คือ
1. โรงเรียนรัชดาภิเษก จังหวัดปัตตานี
2. โรงเรียน ตชด. สังวาลวิท 4 จังหวัดยะลา
3. โรงเรียน ตชด. โรงงานยาสูบ2 จังหวัดยะลา
4. โรงเรียน ตชด. นิคมพิทักราษฎร์ จังหวัดยะลา
5. โรงเรียน ตชด. ปาโจเเมเราะ จังหวัดยะลา
6. โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จังหวัดยะลา
7. โรงเรียน ตชด. บ้านไอร์บือเเต จังหวัดนราธิวาส
8. โรงเรี ย น ตชด.บ้ า นตื อ งอช่ า งกลปทุ ม วั น ฯ จั ง หวั ด
นราธิวาส
9. โรงเรียน ตชด. บ้านละโอ จังหวัดนราธิวาส
10. โรงเรียน ตชด. บ้านลีนานนท์ จังหวัดนราธิวาส
11. โรงเรียน ตชด. พีระยานุเคราะห์ฯ 4 จังหวัดปัตตานี
12. โรงเรียน ตชด. การท่าอากาศยานฯ จังหวัดนราธิวาส
13. ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านภักดี จังหวัดยะลา

ดังนี้

ทั้งนี้   ได้จัดให้มีโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดกากรเรียนรู้

• โครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะทาง
อาชีพด้วยกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
• โครงการการจัดการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสืบสานศิลปะการแสดงของท้องถิ่น
• โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม และ
สืบสานศิลปะการแสดงของท้องถิ่น
• โครงการการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้วิถีไทยในโรงเรียน
วิถีพุทธ และทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน         
• โครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะทาง
อาชีพและทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน
• โครงการการจั ด การเรี ย นรู้ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตาม
หลักศาสนาและสืบสานศิลปะการแสดงของท้องถิ่น  
• โครงการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การจัดการเรียนรู้ที่ดีของผู้เรียน
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

“โครงการพัฒนาเกาะบุโหลน จังหวัดสตูล”

หมู่เกาะบุโหลน ตำ�บลปากนํ้า อำ�เภอละงู จังหวัดสตูล เป็น
หมู่เกาะแห่งทะเลอันดามันใต้ของไทย มีธรรมชาติที่สวยงามและ
บริสุทธิ์ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปะการังและสัตว์นํ้า วิถีชีวิตชุมชนเป็น
ชาวเลเรียบง่าย อาชีพหลักคือการทำ�ประมงพืน้ บ้าน ปัญหาทีส่ �ำ คัญ
คื อ ความยากจน การขาดสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานที่ จำ � เป็ น
โดยเฉพาะนํ้าจืดสำ�หรับการบริโภคและกระแสไฟฟ้า การมีความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพตํ่า เนื่องจากขาดโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาในการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำ�เป็น
การขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมถึง
การมีปัญหาทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงได้สร้างความ
ร่ ว มมื อ กั บ สำ � นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สตู ล เพื่ อ หาแนวทาง
พัฒนาการศึกษาของชุมชนหมู่เกาะบุโหลนในภาพรวมต่อไป
จากการลงพืน้ ทีข่ องคณะทำ�งานจากคณะศึกษาศาสตร์ เมือ่
วันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ.2559 สามารถสรุปความต้องการของ
ชุมชนเกาะบุโหลน ได้ดังนี้
1. ทุนการศึกษาทีม่ คี วามต่อเนือ่ งตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา
ทีโ่ รงเรียนเกาะบุโหลน  มัธยมศึกษาทีโ่ รงเรียนกำ�แพงวิทยา และเรียน
ต่อในระดับอุดมศึกษา และสพฐ.รับต่อในการบรรจุเข้าทำ�งานใน
ชุมชนเกาะบุโหลน
2. การมีนกั ศึกษาลงไปฝึกสอนในโรงเรียน ซึง่ ยังต้องพิจารณา
ในคุณสมบัติของโรงเรียน และวิธีการบริหารจัดการตามระเบียบ
การฝึกสอน
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3. การติวเสริมความรู้เพื่อยกระดับผลการสอบมาตรฐาน
การศึกษา
4. โครงการจิตอาสาและการเปิดโลกทัศน์เยาวชนเพื่อ
เปิดโอกาสให้ได้รบั โอกาสในการพัฒนา ตนเองและสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเรียนรู้ของเยาวชนบนเกาะบุโหลน
นอกกจากนีค้ ณะทำ�งานได้คน้ พบจากการลงพืน้ ทีใ่ นประเด็น
อื่น ๆ อีก ได้แก่ 1) ปัญหาความแออัดของชุมชน 2) การกัดเซาะ
ชายฝั่ง 3) ขาดการบริหารจัดการชุมชนทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม
สุขอนามัย สังคมและเศรษฐกิจ 4) ปัญหาสุขอนามัยครัวเรือนที่เป็น
ครอบครัวขยาย ปัญหาเรื่องเพศศึกษา และ 5) โอกาสที่จะเสริม
ความรู้ให้กับแม่บ้านคือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แนวทางดำ�เนินการในช่วงต่อไป
1. ประสานนั ก ศึ ก ษาจากจั ง หวั ด สตู ล ที่ รั บ ทุ น ของ
คณะศึกษาศาสตร์ เพือ่ ให้มกี ารลงทำ�กิจกรรมและฝึกปฏิบตั กิ ารสอน
ในหม่เู กาะบุโหลน
2. ประสานมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อขอจัดสรรตำ�แหน่งครูเพื่อ
บรรจุในโรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน
3. จัดสรรทุนเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ให้นักเรียน
ที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นกรณีพิเศษ
4. นำ�นักศึกษาลงจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหมู่เกาะ
บุโหลน

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงานที่ 3 : การพั ฒ นาระบบการคิ ด ขั้ น สู ง ทาง
คณิ ต ศาสตร์ สู่ ก ารบู ร ณาการการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น
ประจำ�ปีงบประมาณ 2560
ที่มาโครงการ

ตามทีม่ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ
ฝ่ า ยความมั่ น คงในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ป ระกอบด้ ว ย
กองอำ�นวยการรักษาความมัน่ คงภายใน (กอรมน.) ศูนย์อ�ำ นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ได้ประชุมร่วมกันเพือ่ พัฒนาการศึกษา
และเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ประเด็นการพัฒนาการศึกษา
ประเด็นหนึง่ คือ การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพืน้ ที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำ�นวน 108 แห่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เห็นว่า ในฐานะ
ทีว่ ทิ ยาเขตปัตตานี เป็นหน่วยงานในพืน้ ที่ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา จึงได้มนี โยบายในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั โรงเรียนในพืน้ ที่ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพครู เพือ่ พัฒนา
ความรู้ ทักษะ และเจตคติทเ่ี หมาะสม รวมถึงปรับเปลีย่ นแนวคิด เทคนิค

วิธีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และได้มอบหมายให้ คณะศึกษาศาสตร์ ดำ�เนินการจัดทำ�โครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานที่ 3 : การพัฒนาระบบการคิดขัน้ สูง
ทางคณิตศาสตร์สกู่ ารบูรณาการการเรียนรูข้ องนักเรียน ด้วยนวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open
Approach) ซึ่งเป็นวิธีการที่ปรับปรุงมาจากประเทศญี่ปุ่น มีการ
ทดลองใช้และประสบความสำ�เร็จแล้วทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ อันนำ�ไป
สูก่ ารพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้ ต่อไปในอนาคต โดยได้รบั การ
จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากแผนบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
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การดำ�เนินงานโครงการ
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนนำ�ร่อง 9 โรงเรียน
• จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “แนวทาง
การเรียนการสอน และการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่
ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการ
แบบเปิ ด (Open Approach)” ซึ่ ง จั ด ทำ � ขึ้ น 2 ครั้ ง ใน 1
ภาคการศึกษา (2/2559) และครั้งที่ 3 ในภาคการศึกษาที่ 1/2560
ณ โรงเรียนนำ�ร่องทั้ง 9 โรงเรียน โดยมีอาจารย์รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล
เป็นวิทยากร
• ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 – 28 ธันวาคม 2559
• ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2560
• ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 กันยายน – 20 ตุลาคม 2560
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โดยมีรายละเอียดของผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
• แนะนำ�หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4
แก่คุณครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยการร่วมพิจารณา
เนือ้ หาทีจ่ ะสอนในชัน้ เรียนและสรุปเนือ้ หาทีจ่ ะสอนในชัน้ เรียนให้ใน
ทีมเข้าใจตรงกัน
• กิจกรรมเปิดชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการ
แบบเปิด (Open Approach)
• ร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 และ 4 ตามหลักการของนวัตกรรมการศึกษาชัน้ เรียน (Lesson
Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

• ประชุมและวางแผนการดำ�เนินงานโครงการ ร่วมกับ
ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 9 โรงเรียน และศึกษานิเทศก์ (Executive
Forum) จากทั้ง 9 เขตพื้นที่การศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
• การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมคริสตัล
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 – 27
สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โดยมีรายละเอียดของผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
• พิจารณาและเปรียบเทียบเนื้อหาในหนังสือเรียนของ
โครงการกับในหนังสือเรียนของไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
ปีท่ี 4 ทีจ่ ะใช้สอนในชัน้ เรียนและร่วมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
• กิจกรรมเปิดชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4
โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการ
แบบเปิด (Open Approach)ร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ใน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตามหลักการของนวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
ร่วมกัน

การจัดประชุม / การเข้าประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

• การเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร์ศึกษา
ครั้งที่ 3 เพื่อนำ�แนวคิดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สู่การเรียน
การสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการวิจัย
ทางคณิตศาสตรศึกษาในประเทศไทย  สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
และจัดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ งานวิจัย
ด้านคณิตศาสตรศึกษาแก่ครู นักการศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียนและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2560 ณ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำ�เภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีอาจารย์รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ผู้บริหารและคณะครู
โรงเรี ย นนำ � ร่ อ ง 9 โรงเรี ย น นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ และบุคลากร ร่วมเดินทางเข้าร่วมการประชุมใน
ครั้งนี้ด้วย
• การเข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมครูการสอนบูรณาการ
อิสลาม เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการสำ�หรับครูและบุคลากร
โรงเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการ
แบบเปิด (Open Approach)” เมื่อวันที่ 5 – 6 เมษายน 2560 ณ
โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี จ.ปัตตานี ซึง่ วิทยาลัยอิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นผูด้ �ำ เนินโครงการ
และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทรประสิทธิ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล มาร่วม
เป็นวิทยากร โดยมีคณะครู โรงเรียนนำ�ร่อง 9 โรงเรียน และบุคลากร
ร่วมเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
• การเข้าร่วมกิจกรรมเปิดชัน้ เรียนระดับชาติ (Open Class)
ครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นการสังเกตชั้นเรียนที่สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญจาก
ประเทศญี่ปุ่นและคุณครูชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญการสอนด้วย
วิธีการแบบเปิด เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับครู และ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งได้นำ�แนวคิดการเรียนการสอน
คณิ ต ศาสตร์ สู่ ก ารเรี ย นการสอนในชั้ น เรี ย นของโรงเรี ย นให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2560  ณ
หอประชุมกาญจนาภิเษก และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น อำ � เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น โดยมี อ าจารย์ รั ช ดา
เชาวน์เสฏฐกุล ผูบ้ ริหารและคณะครู และบุคลากร จากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมเดินทางเข้าร่วม
การประชุมในครั้งนี้ด้วย
• นำ � เสนอรายงานผลการดำ � เนิ น การโครงการพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ต่อที่ประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กับสำ�นักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิ ว าส สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 15
สำ�นักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
เมือ่ วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• การเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “กระบวนการนิเทศตาม
แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
แก่ผอู้ �ำ นวยการสถานศึกษาและอาจารย์ผสู้ อนของคณะศึกษาศาสตร์”
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการสร้างความรูค้ วามเข้าใจกระบวนการนิเทศ
ตามแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ แนวการทางการ
สั ง เกตและนิ เ ทศชั้ น เรี ย นด้ ว ยนวั ต กรรมการศึ ก ษาชั้ น เรี ย น
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ใน
ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพาราไดซ์ โฮเต็ล
แอนด์ รีสอร์ท อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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ประมวลภาพโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำ�ร่อง 9 โรงเรียน

โดยใช้กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่ นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study)
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  เมื่อวันที่ 26 - 29 ตุลาคม พ.ศ.2559

เลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ ประธานในพิธีเปิด

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำ�ไพวรรณ  สุภาพวานิช  
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ
เลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
และรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ได้ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันหลังพิธีเปิด
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การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้นวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
และผู้อำ�นวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบรรยาย เรื่อง นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
โดย ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

บรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยทีมวิทยากร

การถ่ายภาพร่วมกันของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทีมวิทยากร

ANNUAL REPORT 2016-2017 Faculty of Education
Prince of Songkla University, Pattani Campus

89

ผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี มอบหนังสือประกอบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ญี่ปุ่นฉบับแปลภาษาไทยระดับประถมศึกษา
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชั้นเรียน ด้วยนวัตกรรม
การศึกษาชัน้ เรียน (Lesson Study) และวิธกี ารแบบเปิด (Open
Approach) ณ โรงแรม ปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมมุสลิม
ตามหลักศาสนาอิสลามด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson
Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
โดย ดร.ยูโซะ ตาเละ  ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา

การประชุมผู้อำ�นวยการโรงเรียนในโครงการฯ
90
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กิจกรรมการทดลองสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการทดลองสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการทดลองสอน โดยใช้นวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open
Approach)

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรือ่ ง “ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชัน้ เรียน (Lesson study) และ
วิธกี ารแบบเปิด (Open Approach)” แก่นกั ศึกษา สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ.2559

บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบ
เปิด (Open Approach)” แก่นักศึกษา สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การบรรยาย เรื่อง “การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
วิชาชีพครู โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชัน้ เรียน (Lesson study) และ
วิธีการแบบเปิด (Open Approach)”
โดย อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

การบรรยาย เรื่อง “การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา
วิชาชีพครู โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)” โดย
อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

บรรยากาศกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
โดย อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล
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บรรยากาศกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
โดย อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรือ่ ง “แนวทางการเรียนการสอน และการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์รปู แบบใหม่ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 6 - 28 ธันวาคม 2559

กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน เพื่อร่วมสังเกตแนวคิดของนักเรียนและ
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางวิธีการแบบเปิด (Open
Approach) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
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กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน เพื่อร่วมสังเกตแนวคิดของนักเรียนและ
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางวิธีการแบบเปิด (Open
Approach) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน เพื่อร่วมสังเกตแนวคิดของนักเรียนและ
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางวิธีการแบบเปิด
(Open Approach) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน เพื่อร่วมสังเกตแนวคิดของนักเรียน
และกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางวิธีการแบบเปิด
(Open Approach) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน เพื่อร่วมสังเกตแนวคิดของนักเรียน
และกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางวิธีการแบบเปิด
(Open Approach) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน เพื่อร่วมสังเกตแนวคิดของนักเรียน
และกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางวิธีการแบบเปิด
(Open Approach) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ภาพการร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
โดย อาจารย์ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ตามหลักนวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด
(Open Approach) และแนะนำ�การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์
ญี่ปุ่นฉบับแปลภาษาไทย  

ภาพการร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
โดย อาจารย์รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล ตามหลักนวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด
(Open Approach) และแนะนำ�การใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์
ญี่ปุ่นฉบับแปลภาษาไทย  
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โครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP)
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี
ถือเป็นพืน้ ทีใ่ ห้บริการด้านการศึกษา ซึง่ ส่วนใหญ่ยงั ขาดความพร้อม
สำ�หรับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งใน
ด้ า นงบประมาณ บุ ค ลากร ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ครุ ภั ณ ฑ์ แ ละวั ส ดุ
ขาดการแนะแนวและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ทีส่ �ำ คัญคือโรงเรียนยังขาดองค์ความรูใ้ นการบริหาร
จัดการห้องเรียนไปสูค่ วามเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงนับเป็นบทบาทและหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิน่ โดยตรง ทีจ่ ะต้องส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในพื้นที่ โดยการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี
การส่งเสริมให้นกั เรียนทีจ่ ะสำ�เร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สนใจเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จึงต้องจัดให้มโี ครงการ “การจัดตัง้ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : SMP)
ในโรงเรียนพื้นที่เป้าหมายจังหวัดปัตตานี” โดยเลือกพัฒนากลุ่ม
เป้าหมายที่เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ ในสังกัด
สำ�นักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี   ในปีงบประมาณ 2559  
จำ�นวน 6 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา โรงเรียน
มูลนิธิอาซิซสถาน  โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา โรงเรียนวัฒนธรรม
อิสลาม โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ และใน
ปีงบประมาณ 2560  จำ�นวน 3 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนยุวอิสลาม
วิทยามูลนิธ  ิ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธ  ิ และโรงเรียนศาสน์สามัคคี  
ซึ่งมีความพร้อมด้านนโยบายการบริหารและแจ้งความประสงค์
เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียน SMP ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี
เป้าหมายจัดตัง้ ห้องเรียน โรงเรียนละ 1 ห้อง   รับนักเรียนชัน้ มัธยม
ศึกษาปีท่ี 4 ห้องละ 30 คน เริม่ ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน  ตัง้ แต่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ด้วยการสนับสนุน
ประสานงาน และอำ�นวยความสะดวกในการดำ�เนินงานโครงการ
ดั ง กล่ า ว โดยกองอำ � นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน ภาค 4
ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) และคาดว่านักเรียนที่สำ�เร็จ
การศึกษาจากโครงการห้องเรียน SMP จะมีโอกาสในการแข่งขันสอบ

เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ทัง้ ในท้องถิน่ และในส่วนกลาง ในสาขา
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
นักเรียนทั้งหมด และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัด
ปัตตานีจะให้ความสนใจเรียนและศึกษาต่อในสาขาด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์  และในสาขาที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษารูปแบบการบริหารและการจัดห้องเรียนพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics
Program : SMP) ที่เหมาะสมสำ�หรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี
2. เพือ่ ปรับปรุงห้องและจัดหาครุภณ
ั ฑ์ สือ่ โสตทัศนูปกรณ์
จัดตัง้ ห้องเรียน SMP ขึน้ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากลุม่ เป้าหมาย
ในจังหวัดปัตตานี สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต้นแบบ สำ�หรับ
จั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ร่ ว มกั น ของโรงเรี ย น SMP
กลุ่มเป้าหมาย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ต้นแบบ สำ�หรับ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์รว่ มกันของโรงเรียน SMP กลุม่ เป้าหมาย
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
5. เพือ่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมห้องเรียน SMP
ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
6. เพือ่ จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรห้องเรียน SMP เสริมสร้าง
เจตคติทด่ี แี ละความรูค้ วามสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ให้แก่นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
7. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน พิเศษ SMP ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียน
กลุ่ ม เป้ า หมาย ให้ มีค วามรู้แ ละทั ก ษะขั้น สู ง ในเทคนิ ค การสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
8. เพื่อดำ�เนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการดำ�เนินงานการจัดตัง้ ห้องเรียน SMP และเผยแพร่ผลงานของ
โครงการสู่สาธารณะ
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กิจกรรมที่ 1 บริหารและการจัดการโครงการห้องเรียน SMP เป็นการบริหารจัดการการดำ�เนินงานโครงการ SMP ได้แก่ จัดจ้าง
บุคลากร จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์สำ�หรับใช้ในโครงการ SMP   มีพัฒนาห้องปฏิบัติการและห้องเรียน SMP ในโรงเรียนเป้าหมายเพื่อให้มี
ห้องเรียนพิเศษเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือห้องเรียน SMP เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 9 โรงเรียน โรงเรียนละ  
3 ห้อง ได้แก่ห้องเรียนโรงเรียนละ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตร์ 1 ห้อง  ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง รวมใน
พื้นที่จังหวัดปัตตานี จำ�นวน 27 ห้อง เพื่อให้บริการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีหรือจังหวัดใกล้เคียง สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนา
ห้องเรียน SMP ให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบวิชาสามัญกลุ่มเป้าหมาย
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กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต้นแบบ
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ บบโครงงานเป็ น ฐาน มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
วิทยาศาสตร์ตน้ แบบ และพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารคณิตศาสตร์ตน้ แบบ
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ บบโครงงานเป็ น ฐาน   มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คณิตศาสตร์ต้นแบบ   สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน
SMP และการทำ�โครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน จำ�นวน 1 ห้อง ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้   และนำ�เสนอ
คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตร  เพือ่ ให้การจัดการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนา ในจังหวัดปัตตานีมีลักษณะเฉพาะ มีจุดเด่นและคุณภาพ
สามารถสร้ า งความสนใจให้ แ ก่ นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ให้เลือกเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
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กิจกรรมที่ 4  การพัฒนานักเรียน การเรียนการสอนพิเศษในพื้นที่โรงเรียนเป้าหมายและที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1. โครงการติวเสริมเพิ่มความรู้สำ�หรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)
จัดโดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 6 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน พ.ศ. 2560 นักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 180 คน

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางด้าน
คณิตศาสตร์ เพือ่ ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสำ�หรับนักเรียน
รุน่ ที่ 1 ระหว่างวันที  ่ 17 - 21 เมษายน พ.ศ. 2560  ณ  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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3. โครงการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics
Program (SMP) ประจำ�ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่  1 – 7 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. โครงการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics
Program (SMP) ประจำ�ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  31 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2560 ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนใหม่ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่
28 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ  อ.ละงู  จ.สตูล
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6.  โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมพืน้ ฐานของนักเรียน
ใหม่และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่
28-30 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ  อ.ป่าพะยอม  จ.พัทลุง
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7. โครงการเข้ า ค่ า ยและทั ศ นศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์สำ�หรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้ง
ห้องเรียนพิเศษ  Science Mathematics Program (SMP)  ระหว่าง
วันที  ่ 28 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ณ  กาญจนบุรี - กรุงเทพ – หัวหิน

8.   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของเล่นวิทยาศาสตร์สำ�หรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science
Mathematics Program (SMP)  รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2560  ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี
9.   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของเล่นวิทยาศาสตร์สำ�หรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science
Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  23 – 25 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี
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กิจกรรมที่ 5 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโครงการ SMP ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการ SMP ในแต่ละโรงเรียน
ได้รับการพัฒนาตนเองด้านทักษะการสอนและทักษะที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อคนต่อปีการศึกษา รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ การพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการจัดตัง้ ห้องเรียนพิเศษ  Science
Mathematics Program (SMP) ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ  
Science Mathematics Program (SMP) รุน่ ที่ 1  ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science
Mathematics Program (SMP)  รุ่นที่ 2  ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี
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4.  โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับครูวทิ ยาศาสตร์ในโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
จัดตั้งห้องเรียนพิเศษ  Science Mathematics Program (SMP) ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับครูวทิ ยาศาสตร์ ในโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
จัดตัง้ ห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุน่ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใช้วสั ดุ อุปกรณ์และเครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับครูวทิ ยาศาสตร์ในโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
จัดตัง้ ห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุน่ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน พ.ศ. 2560  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
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7. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร  การใช้เครือ่ งมือกล้องดูดาว
สำ�หรับครูวทิ ยาศาสตร์  ในโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการจัดตัง้ ห้องเรียน
พิเศษ Science Mathematics Program (SMP) ระหว่างวันที่
3 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559   ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
8. โครงการทัศนศึกษาและดูงานเชิงค่ายวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับ
ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จัดตั้งห้องเรียนพิเศษ  Science Mathematics Program (SMP)
ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ณ ปัตตานี – กรุงเทพฯ
9. โครงการทัศนศึกษาและดูงานเชิงค่ายวิทยาศาสตร์ส�ำ หรับ
ครูวทิ ยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการจัดตัง้
ห้องเรียนพิเศษ  Science Mathematics Program (SMP) ระหว่าง
วันที่ 16 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ณ ปัตตานี – กรุงเทพฯ
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10. โครงการอบรมทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ พั ฒ นา
การสอนสำ�หรับครู ในโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการจัดตัง้ ห้องเรียนพิเศษ
Science Mathematics Program (SMP) ระหว่างวันที่  18 – 20
เมษายน พ.ศ. 2560  ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี

กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ประเมิน และรายงานผลห้องเรียน
SMP  เพือ่ ติดตามผลการดำ�เนินงาน  และนักเรียนทีเ่ รียนและสำ�เร็จ
การศึ ก ษาในโครงการ SMP ของจั ง หวั ด ปั ต ตานี ใ นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ความสามารถ มีโอกาสสอบแข่งขัน
เข้าเรียนในสาขาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
ชั้ น นำ � ในท้ อ งถิ่ น ในระดั บ ประเทศ หรื อ ประเทศในอาเซี ย น
สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ปกครอง โรงเรียน และจังหวัดปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นศูนย์กลาง
องค์ความรูใ้ นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ ใ นพื้ น ที่ ส ามจั ง หวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี
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กิจกรรมที่ 7 พัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลสารสนเทศและ
การเผยแพร่โครงการ SMP
พัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการ SMP
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำ�เซิร์ฟเวอร์
สำ�หรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการการจั ด ตั้ ง ห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ Science Mathematics
Program (SMP) ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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การเผยแพร่โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science
Mathematics Program (SMP)
เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  อาจารย์ไกรรัตน์  นิลฉิม
รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิต (ผูบ้ ริหารโครงการ SMP)  
และเจ้าหน้าที่ดำ�เนินงานโครงการ  เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่การดำ�เนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science
Mathematics Program (SMP)   ในงานมหกรรมนวัตกรรมการ
จัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้   พร้อมกันนี้อาจารย์ไกรรัตน์  
นิลฉิม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  
รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น   สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในการดำ�เนินงาน
โครงการจัดตั้งห้องเรียน Sciene and mathematis program
(SMP)  

สถานวิจัย

พหุวัฒนธรรมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ความเป็นมา
สภาพสังคมในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนใต้คอื ปัตตานี ยะลา
นราธิวาส มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆ
ของประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่ อ งความหลากหลายในสั ง คม
อันได้แก่ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี   ความเชือ่ ค่านิยม
การแต่งกาย อาหาร ชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น แม้สังคมจะมีความ
หลากหลายแต่ภาพลักษณ์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแสดงให้เห็น
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน
บ้าง แต่กส็ ามารถพูดคุยตกลงกันตามวิถชี าวบ้านอันทำ�ให้อยูร่ ว่ มกัน
มาได้อย่างต่อเนื่อง จวบจนกระแสความเจริญทางวัตถุโดยเฉพาะ
วิทยาการทางการสือ่ สาร การเปิดกว้างทางด้านข้อมูลข่าวสาร ทำ�ให้
ผูค้ นสามารถเรียนรูไ้ ด้ทวั่ ทุกมุมโลก มีสทิ ธิ เสรีภาพ และต่างปกป้อง
รักษาสิทธิส่วนบุคคล   และอยู่กับความเป็นวัตถุนิยม จนละเลย
ความรู้สึกทางจิตใจ ความเอื้ออาทรต่อกัน หรือความเป็นอยู่วิถีชีวิต
แบบเดิมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อชาวบ้านห่างเหินกัน ไม่พูดคุยกัน
แต่ให้ความสำ�คัญในการสร้าง การมี และการอยู่อย่างมีความสุขกับ
วัตถุสิ่งของที่หามาได้   โดยไม่ค�ำ นึงว่าผูใ้ ดจะเดือดร้อน ผูใ้ ดจะเสียใจ  
ผูใ้ ดจะสูญเสียขอให้ได้สิ่งนั้นมา นั่นคือความสำ�เร็จความสุขของชีวิต
คนในปั จ จุ บั น ต่ า งคนต่ า งเปลี่ ย นวิ ถี ชี วิ ต ดั ง กล่ า ว แม้ ไ ม่ ทั้ ง หมด
แต่ ส่ิ ง ที่ เ ปลี่ ย นเพี ย งเล็ ก น้ อ ยหรื อ คนบางส่ ว นแต่ ส่ ง ผลกระทบ
คนส่วนใหญ่ ตลอดจนภาพลักษณ์ ค่านิยม ของสังคมเริ่มเปลี่ยนไป
ทั้งๆ ที่ความเป็นจริงอาจจะยังไม่เปลี่ยนแต่โดนครอบงำ�ด้วยวิถีดัง
กล่าวนัน้ นีอ่ าจเป็นเพียงข้อสันนิษฐานหรือเหตุผลหนึง่ ทีท่ �ำ ให้สงั คม
ในพื้นที่สามจังหวัดเปลี่ยนแปลงไป   และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอื่นใด  
สิง่ ทีจ่ �ำ เป็นต้องสร้างให้เกิดขึน้ ในสังคมทีม่ คี วามหลากหลายนีใ้ นเบือ้ งต้น
คือ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความจริงใจที่มีให้ต่อกัน ตลอดจน
ความเข้มแข็งในตัวบุคคล และกลุม่ คนในชุมชน เพือ่ เป็นเกราะป้องกัน
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล และกลุ่มคน ตลอดจนมุมมอง
จากคนนอกพื้นที่นั้น ซึ่งในกระบวนการให้ได้มาดังกล่าวนี้ ทางชุด
โครงการวิจยั พหุวฒ
ั นธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจยั
และพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้ร่วมค้นหายุทธศาสตร์ศึกษาวิจัยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2553 นั้น
มีงานวิจัยมาแล้ว 11 เรื่อง และได้เผยแพร่ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ตลอดจนขยายเป็ น งานวิ จั ย เครื อ ข่ า ยในการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
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เพื่ออยู่ในสังคมทางพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน
นอกจากกลุ่มพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ยังคาดหวังและ
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ใ นสั ง คมไทยตลอดจนสู่ สั ง คมอาเซี ย นด้ ว ย
โดยเตรี ย มความพร้ อ มสั ง คมไทยสู่ สั ง คมอาเชี ย นจากการเปิ ด
เสรีทางการค้า สังคม และวัฒนธรรมในปี 2558  
ด้วยเหตุนจี้ งึ มีความจำ�เป็นยิง่ ทีจ่ ะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางพหุวัฒนธรรมศึกษาให้มากยิ่งขึ้น   เพื่อตอบสนองการเรียนรู้
การอยู่ร่วมกันในระดับบุคคลจนถึงประชาคมอาเซียนอย่างสันติสุข
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี
ได้เห็นความสำ�คัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง  “สถานวิจัยพหุวัฒนธรรม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้น เพื่อมุ่งสร้างนักวิจัย องค์ความรู้
นวัตกรรม และเผยแพร่งานวิจยั ทางพหุวฒ
ั นธรรมศึกษา จัดกิจกรรม
และประสานความร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ภ ายใต้ ค วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรมทัง้ ในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนใต้ ตลอดจน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ อั น จะนำ � ไปสู่ ก ารตอบสนอง
การพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประชาคมอาเซียนเพื่อให้การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขและยั่งยืนสืบต่อไป

วัตถุประสงค์
(พันธกิจ)
1)  ขับเคลื่อนงานวิจัยเครือข่ายทางพหุวัฒนธรรมศึกษาใน
เขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ภาคใต้ และมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
2)  วิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมทางพหุวัฒนธรรมศึกษา
ตลอดจนความร่วมมือจากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน อันจะนำ�สู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ การตระหนัก การเคารพ การให้เกียรติและ
การอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อความ
สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
3)  บริการ เผยแพร่ ตีพมิ พ์ ส่งเสริมองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
ทางพหุวัฒนธรรมศึกษา เพื่อนำ�สู่การประยุกต์ใช้ในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทิศทางการวิจัย
หน่วยงานวิจัยมุ่งสร้างนักวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม
และเผยแพร่งานวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
และตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน
ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุขและ
ยั่งยืน โดยมีทิศทางการวิจัยดังนี้

ศึกษา

> นโยบายและการบริหารการศึกษาแนวพหุวัฒนธรรม

> หลักสูตร สื่อ กิจกรรม และเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทางพหุวัฒนธรรมศึกษา
> พหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
> ส่งเสริมสุขภาวะในสังคมพหุวัฒนธรรม
> จิตวิทยาพหุวฒ
ั นธรรม แนวคิด ทฤษฎี และการวิจยั ทาง
พหุวัฒนธรรมศึกษา
> เครือข่ายพหุวัฒนธรรมทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

โครงสร้างการบริหารจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกิดทิพย์
ผู้อำ�นวยการสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิตา นิจจรัลกุล
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิจัยและบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และอาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนะ พรหมเพชร      
กรรมการและเลขานุการ
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ระยะเวลาการดำ�เนินงาน
ตามสัญญารับทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เลขที่ OCERC
55025   ให้สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(สพย.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ดำ�เนินการตามแผนงานสถานวิจัยเป็นระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2560
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้งสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(สพย.)
1) ได้ขบั เคลือ่ นงานวิจยั เครือข่ายทางพหุวฒ
ั นธรรมศึกษาใน
เขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้และมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
2) การพัฒนางานวิจยั องค์ความรูใ้ หม่ทางด้านพหุวฒ
ั นธรรม
ศึกษา และความร่วมมือจากท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาด้านความ
หลากหลายทางวั ฒ นธรรม และด้ า นสั ง คมเศรษฐกิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
3) การให้บริการ เผยแพร่ ตีพิมพ์ ส่งเสริมองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางพหุวัฒนธรรมศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำ�สู่
การประยุกต์ใช้ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ANNUAL REPORT 2016-2017 Faculty of Education
Prince of Songkla University, Pattani Campus

111

วิทยากร
รองศาสตราจารย์
ดร.เจนี่ ฮาร์ท
Department
of Educational
Leadership and
Policy Analysis,
College of
Education,
University of
Missouri
- ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ศรีสมภพ
จิตร์ภิรมย์ศรี
- นายมะรอสดี เงาะ
นายก อบต.บานา

นางสุรีย์  โทบุรี  
เจ้าพนักงาน
โภชนาการ
เทศบาลเมือง
ปัตตานี

ชื่อโครงการ
โครงการอมรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “How
to Conduct a Good
Research in Education
Administration”

การเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง“วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ในสังคมพหุวัฒนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้”

โครงการจัดตั้งธนาคาร
ขยะ (PSU Recycle
Bank)  

วันที่ 27 มกราคม
พ.ศ. 2559
ณ ลานกิจกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม
สันติ วิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี

วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ 11 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม
ประกายกาญจน์
โรงเเรมคริสตัล
อำ�เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ปัตตานีและผู้สนใจทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร และนักศึกษา
ของภาควิชาฯ คณะ
ศึกษาศาสตร์ และผู้สนใจ
ทั่วไปทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

นักศึกษาได้เรียนรู้การ
จัดการขยะอย่างเป็น
ระบบ เกิดทัศนคติที่ดี
ต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะรีไซเคิลของ
นักศึกษาและบุคลากร
ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ
ในมหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้
วัฒนธรรมของพื้นที่
หลักคำ�สอนของศาสนา
ต่างๆ การจัดการแนวคิด
ทางวัฒนธรรม
การจัดการกับความ
ขัดแย้ง
นโยบายและความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม

ผลลัพธ์
คณาจารย์มีโลกทัศน์
และมุมมองทางด้าน
การบริหารการศึกษาใน
ต่างประเทศ มีการสร้าง
ความร่วมมือทางด้าน
วิชาการ การวิจัยและ
เครือข่ายทางการศึกษา
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศและ
มหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย

ภาพกิจกรรม

ผลการดำ�เนินกิจกรรมของสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2560)

จัดโดย ศูนย์มุสลิม
ศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ร่วมกับวิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี
สถานวิจัย
พหุวัฒนธรรมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

หมายเหตุ
ร่วมจัดกับภาควิชา
การบริหารการศึกษา
ร่วมกับสถานวิจัย
พหุวัฒนธรรมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
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โครงการประชุม
คณะกรรมการอำ�นวยการ
สถานวิจัยพหุวัฒนธรรม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ประจำ�ปี 2558

โครงการวิจัยและพัฒนา
เครือข่ายวิจัยสังคมระดับ
ปริญญาตรี ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ชื่อโครงการ
โครงการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ
วิจัยและพัฒนาเครือข่าย
วิจยั สังคมระดับปริญญาตรี
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

-

-

-

วิทยากร

วันเสาร์ที่ 14
พฤษภาคม
พ.ศ. 2559
ณ ห้อง 58101
อาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ 13 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมมะเดื่อ
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานีี

คณะกรรมการอำ�นวยการ
สถานวิจัยฯ และนักวิจัย

เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ร่วมกับสำ�นักงาน ได้แก่
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  วิทยาเขต
ปัตตานี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์
และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีี
ที่ได้รับทุนสนับสุนนวิจัย
จำ�นวน 14 เรื่อง

ได้เครือข่ายงานวิจัย
และแนวโน้มการวิจัย
พหุวัฒนธรรมศึกษา
ในอนาคต อีกทั้งสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
วิชาการให้กบั สถานวิจยั
อันเอื้อต่อการสร้าง
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
สร้างสรรค์ นำ�สู่
การพัฒนาสังคมการ
เรียนรู้เชิงพหุวัฒนธรรม

ได้งานวิจัยจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ทั้งหมด 48 เรื่อง

ผลลัพธ์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ได้รับทุน
สนับสนุนวิจัย
ได้รายงานความก้าวหน้า
งานวิจัยและได้ข้อ
เสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพกิจกรรม

เป็นงานวิจัยภายใต้
โครงการ“การวิจัย
และพัฒนา
“เครือข่ายวิจัย
สังคมระดับปริญญา
ตรี ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้”

หมายเหตุ
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โครงการเสวนาเรื่อง
มุมมองและแนวโน้ม
พหุวัฒนธรรมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21
และการทบทวนกลยุทธ
การดำ�เนินงานของ
สถานวิจัย

โครงการประชุม
คณะกรรมการอำ�นวยการ
สถานวิจัยพหุวัฒนธรรม
ศึกษาเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ประจำ�ปี 2559

ชื่อโครงการ
โครงการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ
วิจัยของนักศึกษาทุน
ระดับปริญญาโทเเละ
ปริญญาเอก

อาจารย์วรภาคย์
ไมตรีพันธ์

-

วิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.อนันต์   
  ทิพยรัตน์  
-ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ปิยะ กิจถาวร

วันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ.2560 เวลา
ณ ห้องประชุม 2
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 1
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

วัน/เวลา/สถานที่
วันศุกร์ ที่ 16
มิถุนายน พ.ศ.2560  
ณ ห้องประชุม 1
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

นักศึกษาที่ได้รับทุน
สถานวิจัย
คณะกรรมการสถานวิจัย
นักวิจัย ครู และอาจารย์

คณะกรรมการอำ�นวยการ
สถานวิจัยฯ และนักวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาทุนระดับ
ปริญญาโทเเละ
ปริญญาเอกที่ได้รับทุนปี
2559 และ 2560

ได้รายงานความก้าวหน้า
การดำ�เนินงานของ
สถานวิจัย และ
ได้ข้อเสนอแนะในการ
ขับเคลื่อนงาน
สถานวิจัยจากคณะ
กรรมการอำ�นวยการ
ทั้งยังสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการให้กับ
สถานวิจัยอันเอื้อ
ต่อการสร้างผลงาวิจยั ทีม่ ี
คุณภาพเชิงพหุวฒ
ั นธรรม  
ได้สร้างเพื่อสร้างขวัญ
กำ�ลังใจ และความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ ให้กับทีม
และเครือข่ายนักวิจัย
ได้พบปะ/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานวิชาการ และ
ได้แนวทางใน
การดำ�เนินงาน วางแผน
บริหารงานของสถานวิจยั ฯ
ในอนาคตต่อไป

ผลลัพธ์
นักศึกษาทุนระดับ
ปริญญาโทเเละ
ปริญญาเอก ที่ได้รับทุน
ปี 2559 และ 2560 ได้
รายงานความก้าวหน้า
งานวิจัยและได้
ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพกิจกรรม

หมายเหตุ
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สถานวิจยั นวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนทีเ่ ป็นเลิศ
ตัง้ อยูท่ อ่ี าคารสำ�นักทรัพยากรการเรียนรูค้ ณ
ุ หญิงหลงอรรถกระวีสนุ ทร ชั้น 9 โดยมีฐานมาจากองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ใน
ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาจากหลากหลายคณะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำ�นักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น และศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการศึกษา และการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษา และรวมถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2559  มีคณะกรรมการและนักวิจัย ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์  
คณะศึกษาศาสตร์
ผู้อำ�นวยการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กร ศรเลิศลํ้าวาณิช คณะเภสัชศาสตร์
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร
3. อาจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา
คณะพยาบาลศาสตร์
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และเครือข่ายวิจัย
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์
คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.สิตา มูสิกรังษี
คณะศิลปศาสตร์
กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยชนนี  สิทธิชัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนิสรีน พรหมปลัด
นักวิจัยและผู้ช่วยเลขานุการ
ผลงานเด่น และการดำ�เนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559-2560
1. ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย
1. ฤทัยชนนี สิทธิชัย และ ธันยากร ตุดเกื้อ. 2560. พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้.
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 28 (1), 86-99.
2. ฤทัยชนนี สิทธิชัย และ ธันยากร ตุดเกื้อ. 2560. การศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ: รูปแบบ ปัญหา
และความต้องการของโรงเรียนคริสต์ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 4 (2), 26-37.
3. Valimaki, M., Sittichai, R., and Anttila, M. (2017) Survey of adolescents’ stress in school life in Thailand:
Implications for school health. Journal of Child Health Care. 21(2). 222-230.
4. โอภาส เกาไศยาภรณ์, ใจทิพย์ ณ สงขลา และ ปราโมทย์ พรหมขันธ์. 2560. การพัฒนารูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด    
ด้านการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมทีส่ ง่ เสริมทักษะความใฝ่รขู้ องผูเ้ รียนอุดมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี 28(2) ,38-47
5. วินัย แก้วน้อย และ โอภาส เกาไศยาภรณ์. 2561. การพัฒนาความรู้คลังออนไลน์และสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บความรู้
ของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตยะลา. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตอบรับตีพิมพ์)
2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
2.1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดสำ�หรับมหาชน (Massive Open Online Course: MOOC) ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนในยุคดิจิทัลได้เรียนรู้อย่างไร้ขีดจำ�กัด และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ถือเป็นการ
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ขยายโอกาสทางการเรียนรู้ของคนไทย นอกจากนั้นยังถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เข้าถึงโอกาสทางการเรียน
มากขึ้น จำ�นวน 3 โครงการ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University
Project: TCU) สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
2.1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดสำ�หรับมหาชน เรื่องศิลปะอิสลาม ประกอบด้วยการกำ�เนิดและวิวัฒนาการ
ศิลปะอิสลาม ลักษณะเด่นทีส่ �ำ คัญของศิลปะอิสลาม ความสัมพันธระหวางศิลปะอิสลาม และอิทธิพลของศิลปะอิสลาม
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแตสมัยในอดีตจวบจนถึงปจจุบัน  ดังแสดงใน Link เชื่อมโยงและภาพประกอบหน้าเว็บไซต์
ของรายวิ ช าศิ ล ปะอิ ส ลาม (Islamic Art) ที่ https://goo.gl/uFKmtj ได้ รั บ งบประมาณ 400,000 บาท
ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ และคณะ
2.1.2 การพั ฒ นาทรั พ ยากรการเรี ย นรู้ ร ะบบเปิ ด สำ � หรั บ มหาชน เรื่ อ งวิ ถึ ชี วิ ต มุ ส ลิ ม งบประมาณ 160,000 บาท
ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ และคณะ
2.1.3 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดสำ�หรับมหาชน เรื่อง การดูแลหลอดเลือดหัวใจ งบประมาณ 600,000 บาท
ผู้วิจัย อาจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา และคณะ

3. วิ เ ทศสั ม พั น ธ์ สั ม พั น ธ์ เ พื่ อ การพั ฒ นาวิ ช าการและ
การวิจัย
		 3.1 คณาจารย์จาก Universiti Sains Malaysia
(USM) มาเยือนสถานวิจัยฯ
คณาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย จาก The Centre for
Instructional Technology & Multimedia (CITM), USM,
Malaysia - Universiti Sains Malaysia (USM) มาเยือนสถานวิจยั ฯ
ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ สถานวิจัยนวัตกรรม
ทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจยั สร้างความเข้มแข็ง
และสร้างเครือข่ายการวิจัย ทั้งในส่วนคณาจารย์ และนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ผูบ้ ริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย (1) Assoc. Prof.
Dr.Wan Ahmad Jaafar Bin Wan Yahya (Director of PTPM @
CITM),  (2) Assoc. Prof. Dr.Mona Masood (Deputy Director
of Research and Development), (3) Prof. Dr. Irfan Naufan
Omar (Deputy Director of Postgraduate Program), (4) Assoc.
Prof. Dr.Rozinah Jamaludin

นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและ
ประกันคุณภาพ และคณะกรรมการสถานวิจัยฯ
ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Centre for Instructional
Technology & Multimedia (CITM), Universiti Sains
Malaysia (USM)
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		 3.2 คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจาก
Oklahoma State University มาเยือนสถานวิจัยฯ คณาจารย์
และนักศึกษาปริญญาเอกจำ�นวน 15 คน จากสาขาวิชา Educational
Leadership, School of Educational Studies, Oklahoma
State University ภายใต้การนำ�ของ Professor Stephen Wanger
และ Professor John Romans มาเยือนสถานวิจัยนวัตกรรม
ทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การวิจยั ทางการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนการสอน
และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกันในอนาคต

รองอธิการบดีพิชิต เรืองแสงวัฒนา ให้การต้อนรับ
ณ สำ�นักงานอธิการบดี

		 3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Creative
Approaches to Research and Instruction in Higher
Education สถานวิ จั ย นวั ต กรรมทางการศึ ก ษาและการเรียน
การสอนที่ เ ป็ น เลิ ศ ร่ ว มกั บ งานหลั ก สู ต รและพั ฒ นาอาจารย์
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Creative Approaches to Research
and Instruction in Higher Education ในวันที่ 11 มกราคม  
พ.ศ. 2560  ณ ห้องอบรม ชัน้ 8 อาคารสำ�นักทรัพยากรการเรียนรู้
คุ ณ หญิ ง หลง อรรถกระวี สุ น ทร โดยวิ ท ยากร คื อ Professor
Dr.Ana Donaldson, อดีตประธาน Association for Educational
Communications  and Technology : AECT) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาระดับโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา การจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของสถานวิจัยฯ
ในการแพร่ ก ระจายนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ แ ละสร้ า งเข้ ม แข็ ง ทาง
วิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ นักวิชาการ และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และสถาบันใกล้เคียง
ครัง้ นี้ ได้เน้นการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี้ ได้มงุ่ เน้นไปทีก่ ารจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อ
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำ�ไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษา  อกี ทัง้ ยังทราบถึงเทคนิคและวิธใี นการจัดการเรียน
การสอนในรูป Flipped Classroom เพือ่ ให้ผเู้ รียนสนใจ นอกจากนัน้
ยังมีการแลกเปลี่ยนกับวิทยากร ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถซักถามและ
แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค วิธีการเพื่อนำ�ไปประยุกต์ในชั้นเรียนได้
อย่างสมบูรณ์

อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำ�นวยการหอประวัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำ�ชมหอประวัติมหาวิทยาลัยฯ

Workshop on Creative Approaches to Research &
Instruction in Higher Education
นำ�โดย Professor Dr.Ana Donaldson
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3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ South
East Asian International Regional Workshop 2017
ด้วยความร่วมมือของสถานวิจยั นวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียน
การสอนที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ The Jacobs
Foundation and International Society for the Study of
Behavioural Development (ISSBD) ได้กำ�หนดให้มีการจัดงาน
ขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ
ชั้น 7 สำ�นักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตหาดใหญ่ โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ฤทัยชนนี   สิทธิชัย เป็นผู้ดำ�เนินการใน

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในครัง้ นีม้ ผี เู้ ข้าร่วมจาก 19 ประเทศ จำ�นวน
60 คน โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจาก The Jacobs
Foundation and International Society for the Study of
Behavioural Development (ISSBD) จำ�นวน 1,000,000 บาท
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า ง
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งนั ก วิ จั ย ชั้ น นำ � ระหว่ า งประเทศ และเป็ น
การสร้างโอกาสทางการเรียนรูใ้ นเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ใิ ห้แก่ผเู้ ข้าร่วม
อบรม นอกจากนัน้ ได้สร้างเครือข่ายทางด้านงานวิจยั ระหว่างนักวิจยั
รุ่นใหม่และนักวิจัยอาวุโส

South East Asian International Regional Workshop 2017
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		 3.5 โครงการสัมมนา เรื่อง Meaningful Online
Learning Implementation in Higher Education สถานวิจัย
นวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ร่วมกับ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จั ด โครงการสั ม มนา เรื่ อ ง Meaningful Online Learning
Implementation in Higher Education โดย Professor
Dr. Badrul Huda Khan ผู้เชี่ยวชาญด้าน E-Learning ระดับโลก
จากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดขึน้ ณ ห้องประชุมชัน้ 8 อาคารทรัพยากร

การเรียนรู้ คุ ณ หญิ ง หลงอรรถกระวี สุ น ทร ในวั น ที่ 8 มี น าคม
พ.ศ.2560 การจั ด สั ม มนาในครั้ ง นี้ ถื อ เป็ น หนึ่ ง ในภารกิ จ ของ
สถานวิ จั ย ฯ เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางนวั ต กรรมเทคโนโลยี
E-Learning ให้กับคณาจารย์และบุคลากร ทั้งภายในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และสถาบันใกล้เคียง ในโอกาสนี้ ได้มีการเจรจา
ความร่วมมือทางวิชาการในการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต

Workshop - Meaningful Online Learning Implementation in Higher Education โดย Professor Dr.Badrul Huda Khan
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3.6 โครงการสัมมนาเรื่อง Blended Learning and
Massive Open Online Course (MOOC) in Higher Education
สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเรี ย นรู้ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์  จัดโครงการสัมมนาเรือ่ ง Blended Learning and
Massive Open Online Course (MOOC) in Higher Education
โดย Professor Dr.Curtis J. Bonk   จากมหาวิทยาลัย Indiana
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับโลก

จัดขึน้ ณ ห้องประชุมชัน้ 8 อาคารทรัพยากรการเรียนรูค้ ณ
ุ หญิงหลง
อรรถกระวีสุนทร ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  การจัดสัมมนา
ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของสถานวิจัยฯ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันใกล้เคียง วิทยากรได้ให้
ความรู้และเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งนวัตกรรม
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ในการนำ�ไปบูรณาการในการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษา

Workshop : Blended Learning and Massive Open Online Course (MOOC)
in Higher Education โดย Professor Dr.Curtis J. Bonk

4. การพัฒนาหนังสือ ตำ�ราทางวิชาการ
สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่
เป็นเลิศ ได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Badrul Huda Khan
ในการมอบลิขสิทธิต์ �ำ ราเรือ่ ง Design of e-Learning Environment  
ให้ผชู้ ว่ ยศาตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ และผูช้ ว่ ยศาตราจารย์
ดร.วสันต์ อติศพั ท์ และดร.อนุชติ งามขจรวิวฒ
ั น์ เป็นผูแ้ ปลเป็นฉบับ
ภาษาไทย เพือ่ เผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีดา้ น e-Learning ให้แก่
คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาประเทศไทย
ตำ�ราแปลจากผลงานวิชาการ
ของ Professor Dr. Badrul Huda Khan ที่ีมอบลิขสิทธิ์
ให้กับสถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
และการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
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งานวารสารศึกษาศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เป็นวารสารวิชาการ และเป็นวารสารระดับชาติในฐานข้อมูล
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และได้ผ่านการรับรอง
คุณภาพของ TCI ให้จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 เมื่อ พ.ศ.2559  
จัดพิมพ์ราย 4 เดือน กำ�หนดเผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี ทั้งฉบับสิ่งพิมพ์
และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) โดยเผยแพร่ให้กบั ห้องสมุดของ
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ ห้องสมุดหน่วยงานของรัฐ และ
จำ�หน่ายโดยทั่วไป จัดทำ�โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อใน
การส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์ ข้าราชการ และนักวิชาการทัว่ ไป ใน
การนำ�เสนอผลงานวิชาการทางสาขาศึกษาศาสตร์ ดังนี้ 1) การศึกษา
ปฐมวัย    2) การศึก ษาขั้นพื้น ฐาน   3) การศึก ษาอาชีว ศึกษา
4) การศึกษาอุดมศึกษา   5) การศึกษาพิเศษ   6) การบริหาร
การศึกษา  7) หลักสูตรและการสอน  8) การวัด ประเมินผล และ
การประกันคุณภาพทางการศึกษา  9) สถิติ และวิจัยทางการศึกษา  
10) การวิจยั ในชัน้ เรียน  11) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
12) จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา   13) การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คม  
14) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  15) สุขศึกษา พลศึกษา และวิทยาศาสตร์
การกีฬา  16) พัฒนศึกษาศาสตร์  17) อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้านการศึกษา
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หลักการพิจารณาบทความสำ�หรับตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการทีร่ บั ตีพมิ พ์ ได้แก่ บทความวิจยั บทความ
วิชาการ และบทความปริทศั น์ ซึง่ ผูเ้ ขียนสามารถนำ�ส่งบทความเพือ่     
เข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ บทความ
ที่นำ�ส่งเพื่อพิจารณาต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน
และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น โดยบทความ
ทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Peer-reviewed) ตามเกณฑ์ ที่ ศู น ย์ ดั ช นี
การอ้ า งอิ ง วารสารไทยกำ � หนด โดยเป็ น การประเมิ น แบบ
Double-blinded และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
การติดต่อกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำ�เภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี 94001 โทรศัพท์ 073-331301, 073-313928-50 ต่อ 1088  
E-mail : tif.jeeranan@gmail.com
URL E-journal : http://edujournal.psu.ac.th

โครงสร้างงานวารสาร
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกิดทิพย์

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย นภาพงศ์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กองบรรณาธิการ
คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ

รองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีรัตน์ รงเรือง

บรรณาธิการจัดการ
นางจีรนันท์ ทรงชาติ

ผู้ช่วยบรรณาธิการจัดการ
1. นายพิภัตน์ เผ่าจินดา
2. นางสาวเปรมวดี โกมลตรี
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ประมวล

เหตุการณ์สำ�คัญ
ในรอบปี 2559-2560
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พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอนุบาลสาธิต
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินเปิดป้ายอาคาร 80 ปี
ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ณ โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขตปั ต ตานี และทรง
ทอดพระเนตร นิทรรศการความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำ�เนินทรง
ปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและนับเป็นเกียรติประวัติ
แก่โรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ อาคารดังกล่าวได้รับการอนุเคราะห์
จากคุณชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ที่ให้ความสำ�คัญของการจัดการศึกษา
โดยสนับสนุนเงินทุนสำ�หรับสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น เป็นจำ�นวนเงิน
12,300,000 บาท
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รางวัลบุคลากร
บุคลากรดีเด่นระดับชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์
รางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำ�ปี 2559
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บุคลากรดีเด่น
ระดับคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพย์
ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์)

นายสุรเชษฐ แก้วกับทอง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำ�แหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำ�แหน่งประเภททั่วไป

อาจารย์มณฑล ผลบุญ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ

นายกรวิชญ์ ศรีสมบัติ
พนักงานเงินรายได้และพนักงานราชการ
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บุคลากรดีเด่น
ระดับคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิตา นิจจรัลกุล
ตำ�แหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
(ระดับรองศาสตราจารย์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกิดทิพย์
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์
ตำ�แหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์)

นายบุรินทร์ สหะวิริยะ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำ�แหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำ�แหน่งประเภททั่วไป

รางวัลนักศึกษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ Thailand Innovative
Teachers Leadership Awards 2016 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

นายชนกนันท์ พะสุโร ได้รับการคัดเลือกจาก Microsoft Global ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยนำ�เสนอผลงานระดับโลก
Education Exchange ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2560 ณ เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา
โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับโลก Microsoft Awarded, First Runner Up Group Challenge :
Make What’s Next Education Exchange Toronto 2017
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การเสวนา “เส้นทางวิชาชีพครูจะไปทางไหน”
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำ�หนดจัดโครงการเสวนาภายใต้หัวข้อ “เส้นทาง
วิชาชีพครูจะไปทางไหน” ณ หอประชุมสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน
มติการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยของ สพฐ. และร่วมกันเสนอแนะการกำ�หนดทิศทางของวิชาชีพครูที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง
อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
นำ�เสวนา โดย
คุณหทัยกาญจน์ เพชรประวัติ
นักจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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ผลงานด้านศิลปะ
1. ร่วมแสดงนิทรรศการ “PSU International Art Workshop
2016” ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
ณ หอศิลป์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2. ร่ ว มแสดงนิ ท รรศการ “จิ ต รกรรมสี นํ้ า 234 ปี
กรุงรัตนโกสินทร์” จัดแสดงระหว่างวันที่ 2-30  เมษายน พ.ศ. 2559
ณ 333 แกลลอรี่ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดผลงาน
ชื่อภาพ  
ขอพรใต้สันติสุข
ชื่อศิลปิน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์  ผดุงพงษ์
ขนาด
80x100 เซนติเมตร
เทคนิค  
สีอะคริลิคบนไม้

รายละเอียดผลงาน
ชื่อภาพ  
เรือกอและปัตตานี 1
ชื่อศิลปิน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์
ขนาด
38x57 เซนติเมตร
เทคนิค  
สีนํ้าบนกระดาษ
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รายงานประจำ�ปี
งบประมาณ 2559 – 2560
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะกรรมการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีงบประมาณ 2559 - 2560
คณะกรรมการอำ�นวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำ�ไพวรรณ สุภาพวานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ดุลยรักษ์
ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล
ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา
อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์
อาจารย์สรินฎา ปุติ
อาจารย์ติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิรินธร อักษรนิตย์
นางพึงใจ ปราโมทย์อนันต์
นายบุรินทร์ สหะวิริยะ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำ�เนินงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรินธร อักษรนิตย์
อาจารย์ติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์
นายไกรรัตน์ นิลฉิม
นายประทีป  สุวรรณโร
นางสาววิมล  ไชยเสน
นางสาวนิตยา  สืบประดิษฐ์
นายนิคม แดงมะแจ้ง
นางสาวรอซียะ  มะมิง
นางสาวสมร ถือทอง
นางสาวกิตติญา อาจเที่ยงธรรม
นายบูคอรีย์  แก้วกับทอง
นางสาวเปรมวดี  โกมลตรี
นายสมนึก  แก้วมีศรี
นางสาวศินีนาฎ พรหมพันธ์
นางปนิดา ดำ�รงสุสกุล
นายพิภัตน์ เผ่าจินดา
นายสุรเชษฐ์  พุ่มฤทัย
นางสาวสุทธิษา  พรหมจันทร์
นายนิรันดร์ โทบุรี
นางสายหยุด ขจรยุทธไกร
นางสาวพิริยา ศรีเทพ
นางสาวธรรญชนก จักรกาญจน์
นายบุรินทร์ สหะวิริยะ
นางจีรนันท์ ทรงชาติ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ                                    
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

จัดพิมพ์และเผยแพร่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ข้อมูลติดต่อ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำ�บลรูสะมิแล อำ�เภอเมือง จังหวัดปัตตานี  94001
โทร. 0-7333-1301 โทรสาร 0-7334-8322  เว็บไซต์ : http://edu.psu.ac.th

จำ�นวนพิมพ์ 150  เล่ม
ปีที่พิมพ์ ธันวาคม 2560
พิมพ์ที่ ไอคิว มีเดีย, หาดใหญ่  โทร. 089-4660752
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