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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ)

อธิการบดี

สารจากอธิการบดี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ
อธิการบดี

	 ตลอดระยะเวลาเกือบ	54	ปี	 คณะศึกษาศาสตร์	 มีความภาคภูมิใจในการเป็นผู้น�าด้านการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนาครูในพื้นที่
จังหวัดภาคใต้และเป็นองค์กรต้นแบบท่ีได้รับการยอมรับในระดับประเทศที่มุ่งพัฒนาการศึกษาแนวใหม่	 เสริมความแข็งแกร่งให้เติบโต 
อย่างต่อเนื่อง

	 ในปี	2563	การศกึษายงัคงมคีวามท้าทายทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีโ่ดยรวมอาจจะยงัดไูม่สดใส	โดยพฤตกิรรมของนกัเรยีน
นักศึกษาเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว	 และซับซ้อนข้ึน	 ประกอบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	 2019	 (COVID-19)	 ส่ง 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวม	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิด	 โดยแผนงานที่วางไว้นั้นมีความ
ยืดหยุ่นในการปรับเปล่ียนตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว	 เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อผลการด�าเนินงาน	 รวมถึงผลกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย	และนักศึกษาตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้

	 กระผมขอแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าของคณะศึกษาศาสตร์ในรอบปีงบประมาณ	2563-2564	จากรายงานประจ�าปีฉบับนี้ได้
แสดงถึงผลงานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 คณะศึกษาศาสตร์เป็นหน่วยงานส�าคัญของมหาวิทยาลัยที่ท�างานด้านการผลิต
และพฒันาคร	ูผูบ้รหิาร	และบคุลากรทางการศกึษา	โดยมเีป้าหมายในการขบัเคล่ือนนโยบายและยทุธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้	สร้างความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา	วิชาการและการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ซึ่งได้ด�าเนินงานมาเป็นเวลายาวนาน
กว่า	54	ปี	

	 โอกาสนี้ในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ขอขอบคุณบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านที่ได้อุทิศก�าลังกายและก�าลังใจ
ในการพัฒนาหน่วยงานให้มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น	ภูมิภาคและประเทศชาติสืบไป

รายงานประจ�าปีคณะศึกษาศาสตร์ 
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สารจากรองอธิการบดี
วทิยาเขตปัตตานี

	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน	สามารถตอบสนองความต้องการของของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง	โดยคณะศึกษาศาสตร์	
ได้น�าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินการท่ีเป็นเลิศ	 (Education	 Criteria	 for	 Performance	 Excellence:	 EdPEx)	 มาใช้เป็น 
กรอบแนวทางในการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2559	 เป็นต้นมา	ด้วยการบูรณาการการ
ท�างานทุกส่วนงานที่มีความมุ่งมั่นด�าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน	ผู้รับบริการ	ชุมชน	สังคม	
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการจัดการเรียนการสอน	 การวิจัย	 และการให้บริการแก่สังคม	 ในพื้นที่จังหวัด	 สู่ความเป็นเลิศ	 เห็นได้จาก 
ผลประกอบการด�าเนินงานจากรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ	(EdPEx	200)	ประจ�าปี	2563	ตลอดจน
การรายงานกิจกรรมต่าง	ๆ	ในรอบปีที่ผ่านมาที่มีผลการด�าเนินงานบรรลุพันธกิจและบรรลุเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
	 ความส�าเรจ็ในปัจจุบนัของคณะศกึษาศาสตร์อาศัยความร่วมมอืของบุคลากรทัง้ภายในและภายนอก	รวมทัง้การเรยีนรูร้ะดบัองค์กร
อย่างต่อเนือ่งและมีคีวามสามารถในการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	กล่าวได้ว่า	ความยัง่ยนืของคณะศึกษาศาสตร์	เกดิจากความมุ่งมัน่ท�างาน
ร่วมกนัของทกุภาคส่วน	บคุลากรของคณะศกึษาศาสตร์เป็นผู้มบีทบาทส�าคัญในการด�าเนนิงาน	การสนบัสนนุส่งเสรมิกจิการของคณะศกึษา
ศาสตร์ภายใต้การอ�านวยการและการส่งเสริมจากคณะผู้บริหาร	 จนเกิดผลส�าเร็จมาอย่างต่อเนื่อง	 จึงขอขอบคุณและขอแสดงความชื่นชม
บุคลากรและผู้บริหารทุกระดับมา	ณ	โอกาสนี้

(รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ)

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ      
                                 รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
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สารจากคณบดี

	 ในภาวการณ์การระบาดของโรคโคโรน่าไวรัสหรือ	 Covid-19	 ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกเป็นอย่างมาก	 โดยส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อวถิชีวีติของผูค้นทัง้ด้านเศรษฐกิจ	สงัคม	การเมอืงและวฒันธรรม	ในมติขิองการศกึษาการระบาดของโรค	Covid-19	ส่งผลเป็นอย่าง
มากต่อการจดัการเรยีนรูแ้ละการท�างานทัง้ระบบของหน่วยงานทางการศกึษา	โดยเฉพาอย่างยิง่ส่งผลกระทบต่อผูเ้รยีนในวงกว้างอย่างหลกี
เลี่ยงไม่ได้	น�าไปสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้จากรูปแบบ	onsite	เป็นรูปแบบ	online	และการผสมวิธี	อีกทั้งกิจกรรมส�าคัญๆ	
ที่ช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก็ลดลงเป็นอย่างมาก	นอกเหนือจากภาวการณ์ดังกล่าวแล้วความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก็เป็นอีก
หนึง่ปัจจยัส�าคญัทีส่่งผลโดยตรงต่อระบบทางการศกึษาและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	ในฐานะทีค่ณะศกึษาศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูมาอย่างยาวนานกว่า	50	ปี	ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นอย่างมาก	จึงให้ความ
ส�าคัญในการปรับตัว	 และปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติต่างๆในการท�างานเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อให้สามารถคงไว้ซ่ึงคุณภาพและความต่อ
เนื่องในการบริหารงานเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ผู้เรียน	ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 รายงานประจ�าปีฉบับนี้แสดงถึงผลการด�าเนินงานในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาของคณะศึกษาศาสตร์	 ถึงแม้ว่าจะเผชิญกับความยาก
ล�าบากในการด�าเนนิงานในช่วงดงักล่าวกย็งัสามารถด�าเนนิการได้บรรลเุป้าหมายทัง้ในด้านการจดัการเรยีนการสอน	บณัฑติวจิยัและนวตักรรม	
การบริการวิชาการและการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	คณะศึกษาศาสตร์ได้น�าเอาแนวคิดการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศหรือ	EdPEx	และ
การท�างานเป็นทีมมาใช้ในการพฒันางานอย่างต่อเนือ่งเพือ่เสรมิสร้างความเป็นระบบของงานทีเ่ชือ่มโยงและบรูณาการในทกุระดบั	อกีทัง้มุง่
มั่นในการคิดค้นและพัฒนาแนวปฏิบัติการท�างานใหม่ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับส่วนงาน	จนท�าให้นักเรียน	นักศึกษาและคณาจารย์ได้
รับรางวัลต่างๆ	มากมายสะท้อนถึงการรักษาคุณภาพในการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์	พันธกิจและค่านิยมขององค์กร	ในนามของผู้บริหาร
คณะศึกษาศาสตร์	 ขอขอบพระคุณทีมบริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และวิทยาเขตปัตตานีตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรท่ีมี
ส่วนช่วยที่ส�าคัญในการส่งเสริมการท�างานของคณะศึกษาศาสตร์ให้มีความโดดเด่นและบรรลุเป้าหมาย	นอกจากนี้ขอขอบพระคุณเครือข่าย
ความร่วมมอืทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาตทิีม่ส่ีวนส�าคญัในการผลกัดันให้พนัธกจิของคณะศกึษาศาสตร์ส�าเรจ็ลุล่วงได้อกีก้าวหนึง่	และคณะ
ศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการผลิตครูที่มีมาตรฐานและเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป

	 ขอบพระคุณมากครับ

(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

  รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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ประวัติความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์

	 พ.ศ. 2512 คณะศึกษาศาสตร์จัดตั้งโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้นเพ่ือให้เป็นแหล่งทดลอง

ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการศึกษาของคณาจารย์และนักศึกษา

เป็นสถานศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาในภาคใต้เพื่อให้

กุลบุตรกุลธิดาของผู ้ปกครองนักเรียนในภาคใต้ส่งบุตร

หลานเข้าศึกษาสถานศึกษาในพื้นที่	 ไม่ต้องเดินทางไกล	

ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ	 ระยะแรกเปิดสอนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายวิทยาศาสตร์และ

ศิลปศาสตร์	 ต่อมาได้ขยายชั้นเรียนลงมาจนถึงมัธยมศึกษา

ตอนต้น	ปัจจุบนัใช้เป็นแหล่งศกึษาค้นคว้าวจิยัและเป็นแหล่ง

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

	 พ.ศ. 2513 เปิดสอนระดับปริญญาตรีภาคสมทบและ

ยุติโครงการในปี	พ.ศ.	2519

	 พ.ศ. 2518 ภาควิชาสังคมศึกษา	 ภาควิชาภาษาไทย

และภาควิชาภาษาตะวันตกแยกไปจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

	 พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชาการ

ประถมศึกษาและสาขาวิชาพลศกึษา	(หลกัสตูรต่อเนือ่ง	2	ปี) 

	 พ.ศ. 2520 เปิดสอนระดบัปรญิญาตร	ีสาขาวชิาจติวทิยา 

และการแนะแนว

	 พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาฟิสิกส์

เคมี	ชีววิทยา	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	และศิลปศึกษา

	 พ.ศ. 2526 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	 สาขาวิชา

จิตวิทยาการศึกษาเป็นสาขาแรก

	 พ.ศ. 2528 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและภาควิชา

คหกรรมศาสตร์แยกไปจดัตัง้คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 พ.ศ. 2528 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชา

เทคโนโลยีการศึกษา

	 	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เปิดสอนเป็นคณะที่สองของมหาวิทยาลัย	 เมื่อปี	 พ.ศ. 2511 

โดยรับนักศึกษารุ่นแรกจ�านวน	60	คนเป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์จ�านวน	35	คน	และสาขาศิลปศาสตร์จ�านวน	25	คน	ใช้อาคารเรียน 

ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กรุงเทพมหานคร	 ต่อมา	 เมื่อวันที่	 9	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2511	 ได้ย้ายมาเรียน	ณ	 ที่ต้ังต�าบลรูสะมิแล	 

อ�าเภอเมืองปัตตานี	 จังหวัดปัตตานี	 ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของวิทยาเขตปัตตานีในปัจจุบัน	 ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี 

ได้ก�าหนดวันดังกล่าวเป็นวันรูสะมิแลและส�าหรับคณะศึกษาศาสตร์ถือเป็นวันศึกษาศาสตร์ด้วย

	 	 ในระยะแรกคณะศึกษาศาสตร์มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตครูระดับปริญญาตรีสอนระดับมัธยมศึกษาเพื่อขยายการศึกษาระดับ

อดุมศกึษาในสาขาวชิาการศกึษาออกไปสูส่่วนภมูภิาคให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนพฒันาภาคใต้ของรฐับาลในยคุนัน้ตลอดจนร่วมมอืกบั

ชมุชนในการปรบัปรงุการศึกษาเพือ่ยกระดบัวทิยฐานะของครใูห้สูงขึน้ด้วย	ปีการศึกษา		พ.ศ.	2511		เป็นปีแรกทีค่ณะศึกษาศาสตร์เปิดท�าการสอน 

ในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์ทั่วไป	 ภาษาอังกฤษ	 ภาษาไทย	 และสังคมศึกษา	 มีอาจารย์จ�านวน	 11	 คน	 นับเป็นคณะแรก 

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เปิดสอนในภาคใต้	โดยมีศาสตราจารย์นพ		ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	เป็นคณบดีคนแรก	ต่อมาคณะศึกษา

ศาสตร์ได้ขยายภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นภาคใต้	ตามศักยภาพและความพร้อมของคณะ	โดยมีพัฒนาการ

ที่ส�าคัญ	ดังนี้
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	 พ.ศ. 2529 เปิดสอนระดบับณัฑติศกึษาภาคปกต	ิสาขา

วิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย

	 พ.ศ. 2530 เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิชาเอกการวัด

และประเมินผลการศึกษาและจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กซ่ึงเป็น

หน่วยงานภายในขึ้น	 ท�าการเปิดสอนช้ันบริบาลและอนุบาล

ภายหลังเปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนอนุบาลสาธิตและขยายช้ัน

เรียนถึงระดับประถมศึกษาในปี	พ.ศ.	2541		

	 พ.ศ. 2531 เปิดสอนระดบับณัฑติศกึษาภาคปกต	ิสาขา

วิชาการบริหารการศึกษา

	 พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดบับณัฑติศกึษาภาคปกต	ิสาขา

วิชาการประถมศึกษา

	 พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชา

สุขศึกษา	(หลักสูตรต่อเนื่อง	2	ปี)

	 พ.ศ. 2533 เปิดสอนระดบับณัฑติศกึษาภาคสมทบสาขา

วิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา

	 พ.ศ. 2534 เปิดสอนระดบับณัฑติศกึษาภาคปกต	ิสาขา

วิชาการประถมศึกษา

	 พ.ศ. 2534 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคสมทบ	

สาขาวิชาการประถมศึกษา

	 พ.ศ. 2535 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคสมทบ	

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

	 พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดบับณัฑติศกึษาภาคปกต	ิสาขา

วิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา

	 พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดบับณัฑติศกึษาภาคปกต	ิสาขา

วิชาพลศึกษา

	 พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคสมทบที่

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและ

สาขาวิชาการประถมศึกษา

	 พ.ศ. 2539 เปิดสอนระดบับณัฑติศกึษาภาคปกต	ิสาขา

วิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา

	 พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดบัประกาศนยีบตัรบณัฑติ	สาขา 

วชิาชีพครู

	 พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดบับณัฑติศกึษาภาคปกต	ิสาขา

วิชาการปฐมวัยศึกษา

	 พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชา

คหกรรมศาสตร์

	 พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคสมทบ	

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

	 พ.ศ. 2544 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคสมทบ

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนา

ชุมชน

	 พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา

	 พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชา

เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา

	 พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษาภาคปกต	ิสาขา

วิชาสร้างเสริมสุขภาพ

	 พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร	 5	 ปี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์	 เคมี	 ฟิสิกส์	 ชีววิทยา	 วิทยาศาสตร์

ทั่วไป	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	การประถมศึกษา	ศิลปศึกษา

คหกรรมศาสตร์	และหลักสูตร	4	ปี	สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษา	 จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว	 เทคโนโลยี

สารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา

	 พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษาภาคปกต	ิสาขา

วิชาออกแบบระบบการเรียนการสอน

	 พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชา

พลศึกษา	(หลักสูตร	5	ปี)

	 พ.ศ. 2549 ได้รบัอนมุตัใิห้เปิดสอนหลกัสตูรดุษฏบีณัฑติ	

สาขาวิชาภาวะผู้น�าและนวัตกรรมทางการศึกษา

	 พ.ศ. 2551 ปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา

	 พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลกัสตูรดษุฎบีณัฑติ	สาขาวชิาการ

บริหารการศึกษา	วิทยาเขตหาดใหญ่

	 พ.ศ. 2554 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ศึกษาศาสตร์)		4		ปีมี	1	สาขาคือ	สาขา

วชิาจติวทิยา	ซึง่เปลีย่นแปลงจากหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ	

4	ปี

	 พ.ศ. 2555 เปลีย่นแปลงชือ่หลกัสูตรระดบับัณฑติศกึษา

จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน	 เป็นสาขา

วิชาการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

	 พ.ศ. 2562	 ปรับเปล่ียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	

(ศึกษาศาสตร์)	ศลิปศาสตรบณัฑติ	(ศกึษาศาสตร์)	และศกึษา

ศาสตรบัณฑิต	หลักสูตร	5	ปี	เป็นหลักสูตร	4	ปี

	 ปัจจบุนัหลังจากแบ่งโครงสร้างส่วนงานภายใน	พ.ศ.	2563 

การบริหารส่วนงานเดิม	 จาก	 7	 ภาควิชา	 เปล่ียนแปลงเป็น 

4	กลุ่มงาน	ได้แก่	1.	กลุ่มงานบรหิารคณะ	2.	กลุ่มงานวชิาการ	

3.	กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม	4.	กลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคม

และบริหารจัดการแบบหลักสูตร	 ทั้งหมด	 18	 หลักสูตร 

(รายละเอียดแสดงในหน้า	9-11)
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ท�าเนียบคณบดี

ศ.ดร.นพ  ปาลกะวงศ์  ณ อยุธยา	 	 (พ.ศ.	2511	-	2515)

ศ.จ�าเริญ  เจตนเสน (2 สมัย)	 	 (พ.ศ.	2515	-	2517	และ	พ.ศ.	2523	-	2527	)

รศ.ดร.ช�านาญ  ณ สงขลา	 	 (พ.ศ.	2517	-	2521)

ผศ.ปรีชา  ป้องภัย	 	 (พ.ศ.	2521	-	2523)

รศ.ดร.วัน  เดชพิชัย	 	 (พ.ศ.	2527	-	2531)

รศ.ดร.ไสว  เลี่ยมแก้ว	 	 (พ.ศ.	2531	-	2535)

ผศ.ดร.อนันต์  ทิพยรัตน	์ 	 (พ.ศ.	2535	-	2539)

รศ.ดร.วิรัตน์  ธรรมาภรณ	์ 	 (พ.ศ.	2539	-	2543)

รศ.ดร.สุวิมล  เขี้ยวแก้ว	 	 (พ.ศ.	2543	-	2547)

ผศ.ดร.วสันต์  อติศัพท	์ 	 (พ.ศ.	2547	-	2551)

รศ.ดร.ชุมศักดิ์  อินทร์รักษ	์ 	 (พ.ศ.	2551	-	2554)

ผศ.สมปอง  ทองผ่อง		 	 (รักษาการในต�าแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	พ.ศ.	2554)	

ผศ.ดร.ณัฐวิทย์  พจนตันต	ิ 	 (พ.ศ.	2554	-	2558)

รศ.ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง	 	 (พ.ศ.	2558	-	ปัจจุบัน)
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วสิยัทัศน์ พันธกจิ และค่านยิม

วิสัยทัศน์ (VISION)
	 คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้น�าในการผลิตครูที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	 (Active	 Learning)	 ที่สอดคล้องกับสังคม 

พหุวัฒนธรรม

พันธกิจ (MISSION)
พันธกิจ  ยุทธศาสตร์

1.	ด้านการผลิตบัณฑิต	 	 ยุทธศาสตร์ที่	1:	การผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม

	 	 	 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์	1.1	:	ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	(Active	Learning)

	 	 	 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์	 1.2	 :	 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพเพื่อ 

	 	 	 รับใช้สังคมบนฐานพหุวัฒนธรรม

	 	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์	 1.3	 :	 พัฒนากลไกสนับสนุนความส�าเร็จของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

	 	 	 ประเดน็ยทุธศาสตร์	1.4	:	ยกระดบัความเป็นนานาชาต	ิ(internationalization)	เพือ่ผลติบณัฑติ

2.	ด้านการวิจัย	 	 ยุทธศาสตร์ที่	2:	พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย

	 	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์	2.1	:	ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบสนองภารกิจการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�า

	 	 	 ประเด็นยุทธศาสตร์	2.2	:	ส่งเสริมการวิจัยด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	(Active	Learning	:	AL)

3.	ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม	 	 ยุทธศาสตร์ที่	3:	การสนับสนุนและพัฒนาพันธกิจเพื่อสังคม

    		 	 ประเด็นยุทธศาสตร์	3.1	ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย

4.	ด้านการบริหารจัดการ	 	 ยุทธศาสตร์ที่	4:	การบริหารจัดการที่ดี

	 	 	 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์	4.1	:	พัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารบนฐานธรรมาภิบาล	

	 	 	 (Good	Governance)	

	 	 	 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์	4.2	:	บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่เป็นเลิศ

วัฒนธรรม (CULTURE)
	 ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง	(Our	Soul	is	for	the	Benefit	of	Mankind)

ค่านิยม (CORE VALUES)
THE	SIGN

	 1.	Team	learning	(การเรียนรู้เป็นทีม)

	 2.	High	performance	(มีประสิทธิภาพ)

	 3.	Engagement	(ยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพและองค์กร)

	 4.	Service	mind	(จิตบริการ)

	 5.	Innovative	mind	(คิดค้นสิ่งใหม่	ๆ	อยู่เสมอ)

	 6.	Good	governance	(มีหลักธรรมาภิบาล)

	 7.	Networking	(การสร้างเครือข่ายการท�างาน)
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อัตลักษณ์ (IDENTITY)
ซื่อสัตย์มีวินัย	ใฝ่ปัญญา	จิตสาธารณะ	I-WiSe	(Integrity	Wisdom	Social	Engagement)

เอกลักษณ์ (UNIQUENESS)
ครูผู้มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
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โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ

สำานักงานบริหารคณะ กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคม

1.	งานบริหารและธุรการ
2.	งานนโยบายยุทธศาสตร์และแผน
3.	งานคลังและพัสดุ
4.	งานสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ
5.	งานบริการการศึกษา

1.	ระดับต�่ากว่าปริญญาตรี

1.	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	(ฝ่ายประถมศึกษา)

2.	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	(ฝ่ายมัธยาศึกษา)

2.	ระดับปริญญาตรี

	 -	หลักสูตร	4	ปี

1.	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(ศึกษาศาสตร์)

2.	หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต

3.	หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 และการประเมินทางการศึกษา

4.	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศึกษาศาสตร์)

5.	หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต	(ศึกษาศาสตร์)

	 -	หลักสูตร	5	ปี

1.	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(ศึกษาศาสตร์)

2.	หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต

3.	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

4.	หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 และการประเมินทางการศึกษา

3.	ระดับบัณฑิตศึกษา

1.	หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิจัยและการประเมินผลการศึกษา

2.	หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

3.	หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

4.	หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

5.	หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาจิตวิทยา

6.	หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

1.	ศูนย์วิจัยพัฒนศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2.	สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
และการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู

ผู้บริหาร	และบุคลากร

ทางการศึกษา

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการวิจัยและงานสร้างสรรค์

คณะกรรมการประจำาส่วนงาน
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คณะผูบ้รหิารคณะศึกษาศาสตร์

1. รศ.ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

2. ดร.เรชา ชูสุวรรณ	 รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

3. อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห	์			 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ	

4. ผศ.ดร.เครือศรี วิเศษสุวรรณภูม	ิ										 รองคณบดีและผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 	 (ฝ่ายประถมศึกษา)

5. ดร.อลิสรา ชมชื่น	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้

6. ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ	์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต	นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

7. ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์     รองคณบดีและผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	(ฝ่ายมัธยม)

8. ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ผศ.ดร.ธินัฐดา พิมพ์พวง	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

10. อาจารย์ปานใจ แสงศิลา	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

	 	 (ฝ่ายประถมศึกษา)

11. ดร.ฮานานมูฮิบบะตุดดีน นอจ	ิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู

12. อาจารย์ตูแวยูโซะ กูจ	ิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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 คณะกรรมการประจ�าส่วนงาน

1. รศ.ดร.เอกรนิทร์ สงัข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

2. ดร.เรชา ชูสวุรรณ รองคณบดฝ่ีายบริหารและ
	 	 ทรพัยากรบคุคล

3. อาจารย์จารกึ อรรถสงเคราะห์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
	 	 และกิจการพิเศษ

4. ดร.อลสิรา ชมชืน่ รองคณบดฝ่ีายวิชาการและ
	 	 ทรพัยากรการเรยีนรู้

5. ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ รองคณบดฝ่ีายบณัฑิต	นวัตกรรม
	 	 และวิเทศสัมพนัธ์

6. ผศ.ดร.เครอืศร ีวเิศษสวุรรณภมู ิรองคณบดแีละผู้อ�านวยการ
	 	 โรงเรียนสาธิตฯ	(ฝ่ายประถมศกึษา)

7. ผศ.บณัฑติ ดุลยรกัษ์ รองคณบดแีละผู้อ�านวยการ
	 	 โรงเรียนสาธิตฯ	(ฝ่ายมัธยมศกึษา)

8. อาจารย์ปานใจ แสงศิลา ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายโรงเรยีนสาธิต
	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์	
	 	 (ฝ่ายประถมศึกษา)

9. ว่าทีร้่อยตรหีญงิ ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายวิจัยและ
    ผศ.ดร.ธินฐัดา พมิพ์พวง	 ประกันคุณภาพ

10. ผศ.ดร.ณฏัฐพงศ์ กาญจนฉายา ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายพัฒนานกัศกึษา
	 	 และเทคโนโลยสีารสนเทศ

11. อาจารย์ตแูวยโูซะ กจู ิ ผูช่้วยคณบดฝ่ีายฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

12. ดร.ฮานานมูฮิบบะตดุดีน นอจิ ผูช่้วยคณบดฝ่ีายพัฒนาวชิาชีพครู

13. อาจารย์กิตตศิกัดิ ์ณ พทัลงุ ประธานหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ	
	 	 (ศกึษาศาสตร์)	กรรมการประจ�าส่วนงาน
 
14. ดร.ศภุกาญจน์ บัวทพิย์ ประธานหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ	
	 	 (ศกึษาศาสตร์)	กรรมการประจ�าส่วนงาน 

15. ผศ.สรนิฎา ปุต ิ ประธานหลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ						
	 	 สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการประเมนิ
	 	 ทางการศกึษา	กรรมการประจ�าส่วนงาน 

16. ดร.มฮัด ีแวดราแม ประธานหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ	
	 	 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา กรรมการ
	 	 ประจ�าส่วนงาน 

17. ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ประธานหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ	
	 	 สาขาวิชาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา		
	 	 กรรมการประจ�าส่วนงาน

18. อาจารย์มณฑล ผลบุญ กรรมการประจ�าส่วนงาน		  
19. ผศ.ไกรรตัน์ นลิฉมิ  กรรมการประจ�าส่วนงาน	
20. นายสมนกึ แก้วมศีร ี กรรมการประจ�าส่วนงาน	
21. นายบรุนิทร์ สหะวริยิะ เลขานุการ
22. นางสาว ปวีทพิย์ ทองศรสีขุ ผูช่้วยเลขานกุาร
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ข้อมูลบุคลากร

	 บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์	มีจานวนทั้งสิ้น	201	คนแบ่งเป็น	1)	สายวิชาการจานวน	126	คนโดยปฏิบัติงานอยู่ที่คณะฯ	จ�านวน	
66	คน	และ	รร.	สาธิตฯจานวน	45	คน	ต�าแหน่งทางวิชาการจ�าแนกเป็น	รศ.	7	คน	และ	ผศ.15	คน	2)	สายสนับสนุนจ�านวน	75	คน	และ
มีอัตราพิเศษเพื่อรองรับการทางานในอนาคตอีกจานวน	20	อัตรา	ซึ่งบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์	ทุกคนถือเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน
พันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์			

จำานวนบุคลากรสนับสนุนพันธกิจหลักจำาแนกตามคุณวุฒิและลักษณะการจ้าง (ข้อมูล ณ มี.ค. 2565)

จำานวนบุคลากรสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จำาแนกตามคุณวุฒิและลักษณะการจ้าง

ประเภท ตำาแหน่ง คุณวุฒิ การจ้าง

วิชาการ <ตรี ตรี โท เอก รวม G SG SF F รวม

รศ. 0 0 1 6 7 0 2 0 5 7

ผศ. 0 0 8 12 20 2 15 0 3 20

อ. 0 0 20 19 39 0 36 1 2 39

สนับสนุน ปฏิบัติการ 6 27 6 0 39 - 17 - 22 39

ช�านาญการ 0 0 3 0 3 0 3 0 0 3

รวมทั้งหมด 6 27 38 37 108 2 73 1 32 108

G=ข้าราชการ;	SG=พนักงาน	ม.อ.	งบประมาณแผ่นดิน;	SF=พนักงาน	ม.อ.	งบประมาณเงินรายได;้	F=พนักงานเงินรายได้

ประเภท ต�ำแหน่ง

รร. ส�ธิตฯ (มัธยมศึกษ�) รร. ส�ธิตฯ (ประถมศึกษ�)

คุณวุฒิ ก�รจ้�ง คุณวุฒิ ก�รจ้�ง

<ตรี ตรี โท เอก รวม G SG SF F รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม SG F รวม

วิชำกำร ผศ. 0 0 3 0 3 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

ครู/อ. 0 9 31 2 42 2 37 3 0 42 0 13 2 0 15 1 14 15

สนับสนุน - 4 15 1 0 20 0 0 2 18 20 10 6 0 0 16 0 16 16

รวมทั้งหมด 4 24 35 2 65 2 39 5 19 65 10 19 2 0 31 1 30 31

G=ข้าราชการ;	SG=พนักงาน	ม.อ.	งบประมาณแผ่นดิน;	SF=พนักงาน	ม.อ.	งบประมาณเงินรายได;้	F=พนักงานเงินรายได้
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สภาพแวดล้อม / อาคาร / สถานท่ี  

	 	อาคาร10	(อาคารส�านักงาน)	อาคาร	5,	 (สาขาเทคโนโลยี)	อาคาร	15	(อาคารพละศึกษา)	อาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์	
เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่	(อาคารใหม่ของคณะศึกษาศาสตร์ที่ก�าลังก่อสร้าง)	ซึ่งจะแล้วเสร็จปี	2566	เพื่อรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม	
	 นอกจากนี	้คณะศกึษายงัเตรยีมห้องรองรบัส�าหรบัคณาจารย์และนักศกึษา	ในการให้ค�าปรกึษาและท�ากจิกรรมต่าง	ๆ 	จ�านวน	2	ห้อง	
คือ	ห้องที่	1	Co-Working	space	(1)	ชั้น	1	อาคาร	10		ห้องที่	2	Co-Working	space	(2)	อาคาร	10		

อาคารคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มีจ�านวนอาคารทั้งหมด 4 อาคาร ได้แก่

รายงานประจ�าปีคณะศึกษาศาสตร์ 
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	 โรงเรียนสาธิตฯ	 (ฝ่ายมัธยมศึกษา)	มีจ�านวนอาคารทั้งหมด	5	อาคาร	 ได้แก่	อาคาร	6	 ,	อาคาร	7	 ,	อาคาร	8	 ,	อาคาร	49	 เป็น	 
อาคารเรียน	และ	อาคาร	11	คือ	อาคารบริหาร

	 โรงเรยีนสาธติฯ	(ฝ่ายประถมศกึษา)	ม	ีจ�านวนอาคาร		ม	ี	6		อาคาร	1		อาคารเจรญิ-ศรสุีมาลย์	สุวรรณมงคล		2		อาคารเสนิหยางอนสุรณ์	 
(โรงอาหาร)		3	อาคารตรีนุช		ชูแข		4		อาคารประถมทัศน์		5		อาคา	80	ปี	ชูเกียรติ	ปิติเจริญกิจ		6	อาคารคิดดี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) 

อาคารโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถมศึกษา) 

รายงานประจ�าปีคณะศึกษาศาสตร์ 
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งบประมาณท่ีได้รับ / งบแผ่นดิน / งบรายได้ 

1.รายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดิน (ล.บ.)

2.รายรับ-รายจ่าย จากงบประมาณเงินรายได้ (ล.บ.)

3.เงินรายได้คงเหลือที่เพิ่มขึ้น

4.เงินทุนสำารองสะสม

คณะศึกษ�ศ�สตร์

ต�ร�งสรุป ร�ยรับ-ร�ยจ่�ย งบประม�ณแผ่นดิน

ร�ยก�ร
ปีงบประม�ณ

รวม
2562 2563 2564

รำยรับจำกงบประมำณแผ่นดิน 67,756,800 93,206,100 66,429,200 227,392,100

รำยจ่ำยจำกงบประมำณแผ่นดิน 44,092,682.68 6,752,840.74 23,608,748.17 74,454,271.59

คณะศึกษ�ศ�สตร์

ต�ร�งสรุป ร�ยรับ-ร�ยจ่�ย งบประม�ณร�ยได้

ร�ยก�ร
ปีงบประม�ณ

รวม
2562 2563 2564

รำยรับจำกงบประมำณเงินรำยได้ 61,516,400 66,060,700 63,323,600 190,900,700

รำยจ่ำยจำกงบประมำณเงินรำยได้ 63091229.94 63,373,439.02 46,109,612.96 172,574,281.92

คณะศึกษ�ศ�สตร์

ต�ร�งสรุป จำ�นวนเงินร�ยได้คงเหลือที่เพิ่มขึ้น

ปีงบประม�ณ จำ�นวนเงินร�ยได้คงเหลือที่เพิ่มขึ้น (ล้�นบ�ท)

2562 -1.57

2563 6.89

2564 10.14

คณะศึกษ�ศ�สตร์

ต�ร�งสรุป เงินทุนสำ�รองสะสม

ปีงบประม�ณ
จำ�นวนเงินทุนสำ�รองทั้งหมด 

(ล้�นบ�ท)

หน่วยง�น

คณะศึกษ�ศ�สตร์
โรงเรียนส�ธิตฯ (ฝ่�ย

ประถมศึกษ�)
โรงเรียนส�ธิตฯ (ฝ่�ย

มัธยมศึกษ�)

2562 122,679,629.88 - 15,629,545.49 -

2563 131,075,995.27 - 12,500,229.76 -

2564 138,031,163.12 88,477,725.33 12,009,775.80 37,543,661.99
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การจัดการของกลุ่มงานต่าง ๆ

ด้านการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา

	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มีการจัดโครงสร้างส่วนงานในกลุ่มวิชาการที่เน้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
(ต�่ากว่าปริญญาตรี)	 ซ่ึงประกอบด้วยระดับปฐมวัย	 ประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา	 ระดับปริญญาตรี	 และระดับบัณฑิตศึกษา	 โดยทุกหลักสูตร
มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ	 มาตรฐานคุรุสภา	 และมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	(TQF)	ดังนี้	

	 โรงเรียนสาธิตฯ	 (ฝ่ายมัธยมศึกษา)	 สถาบันการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 มีภารกิจส�าคัญในการจัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 และเป็นหน่วยฝึก	 ทดลอง	 วิจัยและปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูของนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์	 ให้บริการวิชาการแก่สังคม	และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์	วทิยาเขตปัตตานก่ีอตัง้ขึน้ตัง้แต่ปีพทุธศกัราช	2512		มพีฒันาการความเจรญิก้าวหน้ามาโดยล�าดบัจนถงึปัจจบุนัเป็นเวลากว่า	
50	ปี	ที่โรงเรียนสาธิตฯ	ยังคงมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียน”	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์	(ฝ่ายมธัยมศึกษา)	เป็นผูน้�าในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ร่วมพัฒนาวชิาชพีศกึษาศาสตร์	และมุง่สร้างนวตักรรม	สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก”	 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์	 และนโยบายหลายประการที่จะเสริมสร้างคุณภาพการจัดการศึกษา	 เพื่อให้
บรรลุเป้าประสงค์และพันธกิจในการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก�าหนด	 
รวมถึงคุณภาพของนักศึกษาปฏิบัติการสอน	คณะศึกษาศาสตร์ซึ่งปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตฯ	ในฐานะห้องปฏิบัติการ	(Lab	School)	
อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพครู
	 โรงเรียนสาธิตฯ	(ฝ่ายมัธยมศึกษา)	มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	และจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นการสอนเชิงรุก	(Active	Learning)	เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม	เกิดทักษะการเรียนรู้และมีทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร	ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง	 ส�าหรับการจัดการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมุ่งจัดรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 และรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้
ค้นพบตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น	 ส�าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัดและความสนใจ	ประกอบด้วยแผนการเรียนด้านวิทยาศาสตร์	และแผนการเรียนด้านศิลปศาสตร์		

	 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	(ฝ่ายประถมศึกษา)	มปีรชัญาการศึกษาทีเ่ป็นเขม็ทศิในการจดัการศึกษา	เพือ่พฒันาผูเ้รยีน	 
ดงันีก้ารศกึษาต้องพฒันาให้ผูเ้รยีนมทีศันคตทิีถ่กูต้อง	การศึกษาต้องสร้างบคุลิกและอปุนสัิยทีด่งีาม	(Character	Education)	และการศกึษาต้อง
เสริมสร้างคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะประสบความส�าเรจ็ในอนาคตให้กบัผูเ้รยีนทัง้น้ี		โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	(ฝ่ายประถมศกึษา)	 
มีเป้าหมายที่ในการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลท่ีมีความสุข	 มีทักษะและสมรรถนะเต็มศักยภาพ	 จึงได้มียุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีส�าคัญคือ	 
การสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้นักเรียนได้ใช้ชีวิตและเรียนรู้อย่างมีความสุข
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ระดับปริญญาตรี 

	 คณะศึกษาศาสตร์	 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรี	 ปริญญาโท	และปริญญาเอก	ตามมาตรฐานระดับสากล	 โดย 
ทุกหลักสูตรสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 (TQF)	 และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว	 
โดยมีรายละเอียดดังนี
 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
 หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 
 หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) จำานวน 5 แขนงวิชา
	 	 	 1)	แขนงวิชาเคมี	 		 	 4)	แขนงวิชาฟิสิกส์
	 	 	 2)	แขนงวิชาชีววิทยา				 	 5)	แขนงวิชาคณิตศาสตร์
	 	 	 3)	แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	
  2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จำานวน 5 แขนงวิชา 
	 	 	 1)	แขนงวิชาการประถมศึกษา			 2)	แขนงวิชาศิลปศึกษา	
	 	 	 3)	แขนงวิชาพลศึกษา	 								 4)	แขนงวิชาสุขศึกษา	
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) จำานวน 2 แขนงวิชา
	 	 	 1)	แขนงวิชาภาษาไทย
	 	 	 2)	แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา 
  หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) จำานวน 5 แขนงวิชา
	 	 	 1)	แขนงวิชาเคมี	 		 	 4)	แขนงวิชาฟิสิกส์
	 	 	 2)	แขนงวิชาชีววิทยา				 		 5)	แขนงวิชาคณิตศาสตร์
	 	 	 3)	แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	
  2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จำานวน 5 แขนงวิชา 
	 	 	 1)	แขนงวิชาการประถมศึกษา			 4)	แขนงวิชาสุขศึกษา	
	 	 	 2)	แขนงวิชาศิลปศึกษา	 	 5)	แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	
	 	 	 3)	แขนงวิชาพลศึกษา	 	 		
  3. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา 
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) จำานวน 3 แขนงวิชา
	 	 	 1)	แขนงวิชาภาษาไทย
	 	 	 2)	แขนงวิชาภาษาอังกฤษ
	 	 	 3)	แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา
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 หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564
  1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) จำานวน 2 วิชาเอก
						 	 	 1)	วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
					 	 	 2)	วิชาเอกสังคมศึกษา
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

ชื่อหลักสูตร
จำ�นวนนักศึกษ�

รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60

หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

  1. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำร
กำรศึกษำ

- - - 19 1

  2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ - - - 20 1

หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (ศึกษำศำสตร์) - - - 119 128

2. หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต - - - 106 102

3. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต - - - 57 55

4. หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรประเมินทำงกำรศึกษำ

- - - 25 23

หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (ศึกษำศำสตร์) 124 131 136 - -

  2. หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต 126 139   141 - -

  3. หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรประเมินทำงกำรศึกษำ

23 21 36 - -

  4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศึกษำศำสตร์) 86 93 82 - -

หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

  1. หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต (ศึกษำศำสตร์) 50 - - - -

  2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำคลินิก 16 - - - -

รวม 425 384 395 346 310
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ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
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ระดับบัณฑิตศึกษา

	 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานีประกอบด้วยระดับปริญญาโท	 
5	สาขาวิชา	และหลักสูตรระดับปริญญาเอก	1	สาขาวิขา	
	 	 ระดับปริญญาโท	เปิดสอน	จ�านวน	5	หลักสูตร	ได้แก่
 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
	 	 เป็นหลกัสตูรทีเ่น้นการผลติผูบ้รหิารการศกึษามอือาชพี	ทีม่สีมรรถนะทางการบรหิารจดัการการศกึษาอย่างมคีณุภาพ	สอดคล้อง
กับมาตรฐาน	และจรรยาบรรณของวิชาชีพทั้งนี้บัณฑิตในสาขานี้สามารถเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้เกือบ	100	เปอร์เซ็นต์
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
	 	 เป็นหลกัสตูรทีมุ่ง่เน้นการผลติบณัฑติทีม่คีวามเป็นผู้น�าด้านการพฒันาหลักสูตรและการจดัการเรยีนการสอน	และสามารถพฒันา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดระดับสูง	อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
	 	 เป็นหลกัสตูรทีมุ่ง่เน้นผลิตบณัฑติทีม่คีวามเชีย่วชาญในด้านการวจิยั	ประเมนิผลการศกึษา	การประเมนิคณุภาพสถานศึกษา	และ 
การประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ตามแนวทางทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง	 (Constructivist)	
และมีความสามารถในการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาทุกระดับ
 4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
	 	 เป็นหลกัสูตรทีเ่น้นผลติบณัฑติทีส่ามารถสร้างนวัตกรรมด้านการออกแบบระบบการเรยีนการสอน	เทคโนโลยแีละส่ือสารการศกึษา 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ทั้งการศึกษาในระบบ	นอกระบบและตามอัธยาศัย	
 5. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
	 	 เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการผลิตมหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาให้มีความรู้ทางวิชาชีพ	 สามารถน�าความรู้และทักษะด้านจิตวิทยาไปใช้ 
การส่งเสริม	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	
	 	 ระดับปริญญาเอก	เปิดสอน	จ�านวน	1	หลักสูตร	ได้แก่
 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
	 	 เป็นหลักสูตรท่ีเน้นการผลิตผู้บริหารการศึกษาที่พึงประสงค์ในอนาคต	 เป็นผู้น�าทางวิชาการที่สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม	 
มีจิตสาธารณะ	มีความรู้คู่คุณธรรม	สามารถน�าองค์ความรู้ไปพัฒนาการศึกษาให้มีผลต่อการพัฒนาประเทศ

ชื่อหลักสูตร
จำ�นวนนักศึกษ�

รหัส 64 รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61

1. หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

งดรับ
นักศึกษำ

13 2
งดรับ

นักศึกษำ

2. หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564

10 12 6 4

3. หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรวิจัยและประเมินผล
กำรศึกษำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

5 5 8 5

4. หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อกำรเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

งดรับ
นักศึกษำ

10 1
งดรับ

นักศึกษำ

5. หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

89 80 2
งดรับ

นักศึกษำ

6. หลักสูตรศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

งดรับ
นักศึกษำ

6 6
งดรับ

นักศึกษำ

รวมทั้งสิ้น 104 126 25 12
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ด้านวิจัยและนวัตกรรม  

	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนางานนวัตกรรมทางการศึกษา
ผ่านการการด�าเนนิงานของคณะกรรมการวจิยัและงานสร้างสรรค์และคณะกรรมการกองทนุเงนิวจิยั	โดยมกีารพฒันา	Research	Roadmap	
ระบบพี่เลี้ยง	การ	Coaching	and	Mentoring	และการกระตุ้นและส่งเสริมเพื่อให้คณาจารย์และบัณฑิตผลิตและสร้างสรรค์งานวิจัยได้ได้
ตามเป้าหมาย	(OKR)	ที่คณะและมหาวิทยาลัยก�าหนด	ผ่านการเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ	(Best	practices)	
งานศกึษาศาสตร์วจิยัระดบัชาตแิละนานาชาตขิองคณะศึกษาศาสตร์และมหาวทิยาลัยในเครอืข่ายท้ังในและต่างประเทศซึง่เป็นกลไกทีส่�าคญั
ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของคณะนอกจากนี้ยังมีการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัย	(Incentives)	ดังต่อไปนี้เช่น

 กรณีอาจารย์หรือบุคลากรสายสนับสนุน
	 1.	การสนับสนุนทุนวิจัย	 	 	 	 	 ไม่เกิน	100,000/ทุน
	 2.	การสนับสนุนเงินทุนค่าแปลบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ			 ไม่เกิน	10,000/เรื่อง
	 3.	เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ในวารสาร	Scopus		 		 	 50,000	บาท/	เรื่อง	(ชื่อแรก)
	 4.	เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ในวารสาร	ISI	 									 	 	 100,000	บาท/	เรื่อง	(ชื่อแรก)
	 5.	วารสารวิชาการระดับนานาชาติ	 	 	 	 รางวลัละ	10,000	บาท	(ท่ีไม่ได้อยูใ่นฐานข้อมลู	ISI	หรอื	Scopus)
	 6.	วารสารวิชาการระดับชาติ
	 	 -วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล	TCI	กลุ่ม	1	 	 	 รางวัลละไม่เกิน	7,000	บาท
	 	 -วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล	TCI	กลุ่ม	2	 	 	 รางวัลละไม่เกิน	6,000	บาท
	 7.	รายงานสืบเนื่อง	(Proceedings)	ที่น�าเสนอแบบบรรยายหรือแบบโปรเตอร์ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
	 	 -ระดับนานาชาติ	(Full	manuscript)	 	 	 รางวัลละ	5,000		บาท
	 	 -ระดับชาติ	(Full	manuscript)	 	 	 	 รางวัลละ	4,000		บาท
 กรณีนักศึกษา
	 1.	วารสารวิชาการระดับนานาชาติ	 	 	 	 รางวัลละ	7,000	บาท
	 2.	วารสารวิชาการระดับชาติ	 	 	 	 	 รางวัลละ	5,000	บาท	(วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล	TCI)
	 3.	รายงานสืบเนื่อง	(Proceedings)	ที่น�าเสนอแบบบรรยายหรือแบบโปรเตอร์ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
	 	 -ระดับนานาชาติ	(Full	manuscript)	 	 	 รางวัลละ	4,000		บาท
	 	 -ระดับชาติ	(Full	manuscript)	 	 	 	 รางวัลละ	3,000		บาท
	 4.	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์บทความงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล	Scopus	หรือ	ISI
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	รางวัลละ	10,000	บาท

 หมายเหตุ: รายงานอัตราเงินรางวัลประจำาปีงบประมาณ 2564

 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ 
	 	 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบโครงร่างงานวิจัย	500	บาท	/โครงการ
	 	 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	1,000	บาท	/เรื่อง
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	 นอกจากการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยแล้วยังมีการพัฒนางานวิจัยผ่านรูปแบบของศูนย์วิจัยจ�านวนสองหน่วยงาน
ได้แก่	 ศูนย์วิจัยพัฒนศึกษาเพื่อความย่ังยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม	 	 และ	 ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการศึกษาและความเป็นเลิศด้านการเรียนการ
สอน	(EdIT)	โดยมีรายละเอียดดังนี้

ศูนย์วิจัยพัฒนศึกษาเพื่อความยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม

	 ศูนย์วจิยัพัฒนศกึษาฯ	จดัตัง้ต่อจากสถานวจิยัพหวุฒันธรรมศกึษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	(สพย.)		ซึง่สถานวจัิยดงักล่าวมรีะยะเวลาใน
การจดัตัง้คราวละ	5	ปี	(ระยะแรก)	ภายใต้การสนบัสนนุของคณะศกึษาศาสตร์	วทิยาเขตปัตตาน	ีและมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	ศูนย์วจิยั
พัฒนศึกษาฯ	จัดตั้งเมื่อวันที่	1	สิงหาคม	2562	ถึงวันที่	31	กรกฎาคม	2567	(ระยะที่	2)	เพื่อมุ่งสร้างนักวิจัย	ผลงานวิจัย	สร้างองค์ความรู้	 
นวัตกรรม	 เผยแพร่งานวิจัยทางการศึกษา	 และพัฒนาการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานและเครือข่ายในพื้นท่ี	
เพื่อตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น	 ประเทศ	 และประชาคมอาเซียน	 โดยมีจุดเด่นในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาในสังคม 
พหุวัฒนธรรม	นโยบายด้านการบริหาร/พัฒนาผู้สอน	การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	ได้แก่	1)	พัฒนา
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทในสังคมพหุวัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น	 2)	 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก	 (Active	
Learning)		การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	(Problem-Based		Learning)	การเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์	ทักษะการท�างาน	
และการสร้างนวัตกรรม	 3)	 สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาแบบดิจิทัล	 เพื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับ 
บริบทในสังคมพหุวัฒนธรรม	 4)	 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้แนวคิดการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน	 (Area-Based	 
Education)

สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ

	 สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศมีฐานมาจากองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในด้านการเรียน
การสอน	 การวิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาจากหลากหลายคณะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ โดยเป็น
การบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 คณะศึกษาศาสตร์	 คณะเภสัชศาสตร์	 คณะพยาบาลศาสตร์		
คณะศิลปศาสตร์	และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	รวมถึงหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	ได้แก่	โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	
ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	ศนูย์นวัตกรรมเทคโนโลยกีารศึกษา	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ส�านกันวตักรรมการเรยีนรู	้มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น	และศนูย์วจิยัการจดัการนวตักรรมและเทคโนโลยี	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	สถานวจัิยฯได้รับการจดัตัง้
เมื่อ	พ.ศ.	2559		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการศึกษา	และการเรียนการสอน	เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา	 อีกทั้งยังสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนากระบวนการเรียนการสอนต่าง	 ๆ	 ให้มีความ 
หลากหลาย	โดยประยุคสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ	มาใช้ในการสอน	เพื่อเป็นการยกระดับการเรียนการสอน	รวมถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
และตอบสนองผู้เรียนให้มีความสนใจและกระตือรือร้นในการใฝ่รู้มากยิ่งขึ้น		
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	 นอกเหนือจากบทบาทที่โดยเด่นทางด้านกลุ่มงานวิชาการแล้วถือได้ว่าคณะศึกษาศาสตร์มียังมีบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนงาน 
ทางด้านพันธกิจเพื่อสังคมตามรอยพระบาทพระราชบิดาในการถือประโยชน์ของมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง	 ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์มีส่วนร่วมใน
การให้บริการทางวิชาการต่าง	ๆ	แก่ครู	ผู้บริหาร	บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย	 
ที่ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี	 ทั้งน้ีกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการมีท้ังรูปแบบให้
เปล่า	 รูปแบบสัญญาจ้างและรูปแบบเก็บค่าธรรมเนียมซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ล้วนแล้วแต่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่คร	ู ผู้บริหารและบุคลากร 
ทางการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง	 โดยผ่านการสร้างความร่วมมือและการลงนามใน	MOU	 กับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท้ังไทยและ 
ต่างประเทศซึง่ส่วนหนึง่เป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างให้เกิดพฒันาคุณภาพการศกึษาตามเป้าหมายของ	SDG	และเป้าหมายของมหาวทิยาลยัทัง้นี้
มกีจิกรรมทีโ่ดดเด่นได้แก่โครงการอบรมครแูละผูบ้รหิารเพือ่ให้มวีทิยฐานะ	โครงการมหาวทิยาลยัพีเ่ลีย้ง	ซึง่คณะศกึษาศาสตร์ได้ด�าเนินงาน
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2559	จนถึงปัจจุบัน	
	 ท้ังนี้การขับเคลื่อนกลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคมของคณะศึกษาศาสตร์มีการขับเคล่ือนผ่าน	 สองหน่วยงานที่ส�าคัญได้แก่	 ศูนย์พัฒนา
วิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากร ทางการศึกษาภาคใต้ ศูนย์ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากร ทางการศึกษาภาคใต้
	 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	พ.ศ.2559	ก�าหนดให้ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู	
ผู้บริหาร	 และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้	 เป็นหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์	 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้การบริการวิชาการด้าน
การพัฒนาครู	 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้	 ตลอดจนการให้บริการวิชาการด้านต่างๆ	 ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง	 อันก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมและก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการ	ประกอบด้วย	1)	การวิเคราะห์	จัดทดสอบ	และจัดสอบแข่งขัน	การให้การศึกษา	
วิจัยและจัดท�าประเมินผลโครงการบริการวิชาการ	สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของคณะตามระบบ	Edpex	และยุทธศาสตร์การพัฒนา
งานบริการวิชาการเชิงพื้นที่	2)	ให้บริการเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา	การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต	 (Quality	 of	 Life)	 ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่เกี่ยวข้อง	 3)	 จัดฝึกอบรม	 สัมมนา	 ประชุมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ตลอดชีวิต	 (Lifelong	 Learning)	 4)	 ศึกษา	 ส�ารวจ	 วิเคราะห์	 ออกแบบประเมินการให้บริการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย	 
(Stakeholder)	และสนบัสนนุการพฒันางานในขัน้ตอนการปฏิบตั	ิ(Implementation)	5)	ให้ค�าปรกึษาเป็นทีป่รกึษาโครงการและการแนะน�า
การให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ	6)	ให้บริการข้อมูลพื้นฐานการให้บริการวิชาการ	7)	การให้บริการวิชาการอื่นๆ	และปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย	ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ	มีการพัฒนาการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และน�าข้อเสนอแนะทีไ่ด้มาพฒันาและปรบัปรงุงานอย่างต่อเนือ่งในทกุๆ	ปี	ทัง้นีจ้ะมกีารประเมนิผลความพงึพอใจในทกุ	ๆ 	กจิกรรมของการ
ด�าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการต่อสังคมมีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง	

ด้านพันธกิจเพ่ือสังคม
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ศูนย์ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 ศูนย์การทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาแห่ง	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”	 หรือ	 “ศศจ.มอ.”	 มีวิสัยทัศน์ในการเป็น
องค์กรชั้นน�าในการสร้างองค์ความรู้และบริการทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาที่มีมาตรฐานแห่งภาคใต้	 ทั้งนี้ศูนย์ฯ
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางด้านวิชาการแก่สังคมเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุคปัจจุบัน	 รวมท้ังการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประเทศ
ให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ	 ท้ังน้ีมีพันธกิจท่ีส�าคัญคือ	 1.	 ศึกษา	 วิจัย	 และสร้างองค์ความรู้ทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและ
จิตวิทยา	 2.	 สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาที่มีมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา	 
3.	 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	 4.	 ให้ค�าปรึกษา	 อบรม	
และบริการเครื่องมือทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาแก่สถานศึกษา	 เขตพื้นที่	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 5.	 เผยแพร ่
องค์ความรูแ้ละนวตักรรมทางด้านการทดสอบทางการศกึษาและจติวทิยา	มกีลุม่เป้าหมายในการให้บรกิารคอื		สถาบนัการศกึษา	เขตพืน้ท่ี	และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และผู้เกี่ยวข้องกับการทดสอบ	เช่น	นักเรียน	นักศึกษา	ครูอาจารย์	ผู้ปกครอง	เป็นต้น	ทั้งนี้บทบาทที่ส�าคัญของศูนย์
ในรอบปีทีผ่่านมาคอืการมีส่วนร่วมส�าคญัในการเข้าร่วมโครงการประเมนิประสทิธภิาพการท�างานขององค์การบริหารจงัหวดัปัตตาน	ีรวมถงึ
การให้บริการเครื่องตรวจแบบทดสอบแก่ส�านักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาเป็นต้น

รายงานประจ�าปีคณะศึกษาศาสตร์ 

AnnuAl RepoRt 202126



	 ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของกลุ่มงานต่าง	ๆ	คณะศึกษาศาสตร์ได้น�าเครื่องมือต่าง	ๆ	ทางการศึกษามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาโดยในระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐานได้น�าแนวคดิการประกนัคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	มาใช้ในการพัฒนางานการจัดการศึกษาศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญาตี	และน�าแนวคิด	AUN	QA	และ	
EdPEx	มาใช้การด�าเนินงานในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาผ่านค่านิยมขององค์กร	(THE	SIGN)	ทั้งนี้สามารถสรุปผลการด�าเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมาในแต่ละด้านดังนี้

ด.ช.ปรีดิ์รติ	ภู่ประเสริฐ		นักเรียนประถมศึกษาปีที่	3	EP
ได้รับเกียรติบัตรระดับประเทศคะแนนวิทยาศาสตร์อันดับที่	1
ในการสอบแข่งขันทางวิชาการบริษัทเสริมปัญญา

ด.ช.ปรีดิ์รติ	ภู่ประเสริฐ		นักเรียนประถมศึกษาปีที่	3	EP
ได้รับเกียรติบัตรระดับประเทศคะแนนคณิตศาสตร์อันดับที่	20	
ในการสอบแข่งขันทางวิชาการบริษัทเสริมปัญญา

เด็กชายพุทธายะ	แก้วประสพ		นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2TP	
ที่ได้รับรางวัลรางวัล	Popular	Vote	ในการส่งผลงานเข้าร่วม
การประกวดกิจกรรมวาดภาพระบายสีในหัวข้อเรื่อง	
"วันมาฆบูชา	2565"

   รางวัลที่ได้รับ      รูปภาพกิจกรรม

ผลการด�าเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ 

 ระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา 
	 รางวัลที่นักเรียนที่ได้รับในระดับชาติและนานาชาติ	จ�านวน	17	รางวัล

ด้านการจัดการศึกษา
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TOP	TEN	ในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่	1	
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายมัธยมศึกษา)
ล�าดับที่	1	เด็กหญิง	อรปภา		รตนัตยาธิคุณ	
	 				นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	EP	
ล�าดับที่	3	เด็กหญิงเปมปวียา	สุคนเขตร์	
									 				นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	TP	
ล�าดับที่	9	เด็กชาย	อธิกิตติ์		หลีเส็น	
	 				นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	EP

เด็กหญิงอรปภา	รตนัตยาธิคุณ	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นจังหวัดปัตตานี	ประจ�าปี	2565

รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพวาด	ประเภทอายุ	4-8	ปี	
ในหัวข้อ	“ปิดเทอมของหนู”
โครงการ	Children		D’Art	Contest	ครั้งที่	1
	 เด็กหญิงนิมัลดาอ์			นิแต			ชั้นอนุบาล	3

	การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ	(สวช.)	ได้รับรางวัล
-	ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง		
	 “ยอดอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ระดับประเทศ	
-	ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง		
	 “ยอดอัจฉริยภาพด้านวิทยาระดับประเทศ	
-	ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง		
	 “ยอดอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษระดับประเทศ	
-	สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน	
	 ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์
	 เด็กหญิงปุณญนุช		ชัยวนนท์		
	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2/1	EP

   รางวัลที่ได้รับ      รูปภาพกิจกรรม
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การแข่งขันทางวิชาการบริษัทเสริมปัญญา	 ได้รับเกียรติบัตรระดับ
ประเทศ	คะแนนวิทยาศาสตร์	อันดับที่	1
	 เด็กชายปรีดิ์รติ		ภู่ประเสริฐ		 	
	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3EP

-	รางวัลนักเรียนดีเด่นจังหวัดปัตตานี	ประจ�าปีการศึกษา	2564
-		ผลสอบระดบัชาต	ิO-NET		คะแนนเตม็	100	ในรายวชิาคณติศาสตร์
และภาษาอังกฤษ
-	 ได้คะแนนรวมสูงสุดอันดับท่ี	 1	 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	(ฝ่ายมัธยมศึกษา)
	 เด็กหญิงอรปภา		รตนัตยาธิคุณ	
	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	EP

ผลสอบระดับชาติ	O-Net	ในรายวิชาภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม	100
	 เด็กหญิงชินชนิสศา		ปัตตศิริเสนีย์	
	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6EP

คะแนนสงูสดุอนัดบัที	่3	ในการสอบคดัเลอืกนกัเรยีนเพือ่เข้าศกึษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1
	 เด็กหญิงเปมปวียา			สุคนเขตร์	 	
	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6TP

-	คะแนนสูงสุดอันดับที่	3	ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1
	 เด็กชายอธิกิตติ์		หลีเส็น	 						
	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6EP

   รางวัลที่ได้รับ      รูปภาพกิจกรรม
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-	สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน	ได้รับประกาศนียบัตร
เหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์	
-	ได้รับรางวัลชมเชยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ		
	 เด็กชายภูดิส		ทองศรีจันทร์				 	
	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2/1	EP

-	ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์	
และวิทยาศาสตร์
	 เด็กหญิงกฤตากานต์		นิตยบูรณ์		 	
	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	TP

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	การประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย	ท�านองสรภัญญะ
	 เด็กหญิงเปรมนีย์		สัจพันธ์					 	 	 	
	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5EP
	 เด็กหญิงอรณิชา		แซ่ซิน	 	 	
	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5EP
	 เด็กหญิงชมชนก		เพชรอุไร	 	
	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5EP
	 เด็กหญิงโชติณัฐธดา			รัตนมณี	
	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5EP
	 เด็กหญิงนภัสสร		ช่วยทอง	 	 	
	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5TP

   รางวัลที่ได้รับ      รูปภาพกิจกรรม
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TOP	TEN	ในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่	1	
ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝ่ายมัธยมศึกษา)
ล�าดับที่	1	เด็กหญิง	อรปภา		รตนัตยาธิคุณ	
	 				นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	EP	
ล�าดับที่	3	เด็กหญิงเปมปวียา	สุคนเขตร์	
									 				นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	TP	
ล�าดับที่	9	เด็กชาย	อธิกิตติ์		หลีเส็น	
	 				นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	EP

นางสาวฮัณณาณ	 หะยีสาแม	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 
จากการประกวดไอเดีย	นวัตกรรม	และแนวคิดสร้างสรรค์ในโครงการ	
Bio-Div	Hack	โมเดลพัฒนาเพื่อภูมิปัญญาฐานชีวภาพ	Youth	Thai	
Biodiversity	Ambassador”

นางสาวนัทธมน	 คงเทียบ	 นางสาวศศิตา	 เซ๊ะ	 นายฟินิกซ์	 ปาลาเร	่
และนายอะเวรา	 ร่วมพรภาณุ	 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง	 จาก
การประกวดโครงการยอดนักคิด	 เพื่อค้นหาสุดยอดแนวคิดโครงงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้งที่3/2564	ในหัวข้อ"แนวคิดด้านการ
แพทย์และสาธารณสุข"

นางสาวอามีณา	อาแลได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น	
(Monbukagakusho	:	MEXT)	ประจ�าปีการศึกษา	2564
ในหลักสูตร	Specialized	Training	College	Students

ระดับมัธยมศึกษา 
 รางวัลที่นักเรียนได้รับในระดับชาติและนานาชาติ

   รางวัลที่ได้รับ      รูปภาพกิจกรรม
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นางสาวภัทร์นรินท์	บัวขาว
นางสาวนัทธมน	คงเทียบและนางสาวนูอัยน์บนี	อะหมัด	ได้รางวัล
the	Best	 innovation	จากการเข้าร่วมแข่งขันโครงการ	“EDeaf’s	
Inclusive	society	workshop”	จัดโดยองค์กรEDeaf	:	Education	
for	the	Deaf

นายฟินิกซ์	 ปาลาเร่	 รางวัลเกียรติคุณประกาศจากการแข่งขัน
ดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่	20

นางสาวนูรบุศรินทร์	คูตงราเซะ	ได้รับทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ครูกว่างซีประจ�าปี	2564

นายนฮิมัดนี	นเิดร์หะ	รางวลัเกยีรตคิณุประกาศจากการแข่งขนัฟิสกิส์
โอลิมปิกระดับชาติ	ครั้งที่	20

นายศุภกิตต์	ศิลาลาย	รางวัลเหรียญทองและรางวัลคะแนนรวมสูงสุด
ภาคใต้	จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ	ครั้งที่	20

   รางวัลที่ได้รับ      รูปภาพกิจกรรม
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นางสาวชฌาณา	อิสกันดาร์	ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ	1	เหรียญเงินประเภท	:	Latin	American	Class	C	
จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่	47	“ศรีสะเกษเกมส์”	2565

นางสาวใจแก้ว	 บัวเนี่ยว	 ได้รับรางวัล	 Best	 Debater	 Award	 
จากการแข่งขันโต้วาทีนานาชาติ	 The	 7th	 PDA	 High	 School	
Parliamentary	Debate	World	Congress	2022	(PDAWC2022)

นางสาวชฌาณา	อิสกันดาร์	ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬา
ลลีาศประเภท	Latin	American	Class	C	ในการแข่งขนักฬีาแห่งชาติ
ครั้งที่	47	คัดเลือกภาค	4	“ระนองเกมส์”

   รางวัลที่ได้รับ      รูปภาพกิจกรรม
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
	 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น	และรางวัลอื่นๆจ�านวน	3	รางวัล
	 1.	รางวัลที่ได้รับ	รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น	และรางวัลอื่น	ๆ

ระดับปริญญาตรี
1. จำานวนนักศึกษากำาลังศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ Tell Me More 

หมายเหตุ:	หน่วยวิเทศสัมพันธ์	จะด�าเนินการจัดสอบรอบสุดท้ายของปีการศึกษา	2564	ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่	3	(รหัส	62)	หลังสอบปลาย
ภาค	ในวันที่	6	เมษายน	2565

2. รางวัลที่ได้รับประจำาปี 2564
	 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลประจ�าปี	2564	จ�านวน	2	รางวัล

ปีก�รศึกษ� 2564

ชั้นปี จำ�นวนนักศึกษ� จำ�นวนผู้ที่สอบผ่�น จำ�นวนผู้ที่สอบไม่ผ่�น

ชั้นปีที่ 5 (รหัส 60) 367 367 (100%) 0 (00.00%)

ชั้นปีที่ 4 (รหัส 61) 346 346 (100%) 0 (00.00%)

ชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) 395 392 (99.24%) 3 (00.76%)

ชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) 389 356 (91.52%) 33 (08.48%)

ชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) 448 389 (86.83%) 59 (13.17%)

ทุกชั้นปี 1945 %95.12) 1850) 95 (04.88%)

ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ ประจำาปี

นางสาวกฤติมา	สุวรรณโร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม
เชิงพื้นที่วงแหวนพหุวัฒนธรรม	เมืองปัตตานี(Cultural	economy	
development	:	Pattani	Heritage	City)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี

2564

นายภรัณยู	เปียคล้าน รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	ในการพูดเชิงสร้างสรรค์	ภาษาไทยถิ่นใต้	อัต
ลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ครั้งที่	4	WRITERS	THAT	
MATTER’	จากแอมเนสตี้	อินเตอร์เนชั่นแนล	ประเทศไทย

2564

ปี ชื่อผลงาน ชื่อ ระดับ สาขา
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล
ชื่อรางวัล

2564 ผลของการให้การปรึกษา
แบบกลุ่มตามแนวคิด 
อัตถิภาวะนิยมร่วมกับ
หลักการอิสลามเพื่อ 
เสริมสร้างกลวิธีในการ
เผชิญปัญหาของแม่ 
วัยใสมุสลิมในพื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้

นิธิรา	สระโพธิ์ ปริญญาโท จิตวิทยา สภาคณบดี
ครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย

รางวัล 
วิทยานิิพนธ์ 
ดีเด่นแห่งชาติ	
ระดับปริญญาโท
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ปี ชื่อผลงาน ชื่อ ระดับ สาขา
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล
ชื่อรางวัล

2564 การพัฒนารูปแบบ
การนิเทศด้านการวิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถ 
ในการด�าเนินการวิจัย 
ในชั้นเรียนของครู	 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายวัชระ	จันทรัตน์ ปริญญาเอก ภาวผู้น�าและ
นวัตกรรม
ทางการศึกษา

สภาคณบดี
ครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ 
แห่งประเทศไทย

รางวัลวิทยานิพนธ์ 
ดีเด่นแห่งชาติ	
(ปริญญาเอก)

2564 บทบาทและความท้าทาย
ของครูศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ�าเภอเมือง
ปัตตานี	จังหวัดปัตตานี	
ต่อการช่วยเหลือนักเรียน
ที่ออกจากระบบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

นายอนุพงศ์	บุสทิพย์ ปริญญาโท การบริหาร
การศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์

รางวัลบทความ
วิจัยดีเด่น 
ประเภทบรรยาย	
การประชุม
วิชาการระดับชาติ
ศึกษาศาสตร์วิจัย	
ครั้งที่	8
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ระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา
	 โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์	(ฝ่ายประถมศกึษา)	มกีระบวนการพัฒนาผลสมัฤทธิท์างวิชาการของผูเ้รยีน	คณุลกัษณะ 
อันพึงประสงค์	และสมรรถนะของผู้เรียน	ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน	3	ด้าน	ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง	การศึกษาต้องสร้าง
บคุลกิและอปุนสิยัทีด่งีาม	(Character	Education)	การศึกษาต้องมุ่งส่งเสรมิการพฒันาคณุลักษณะของผูเ้รยีนทีป่ระสบความส�าเรจ็ในอนาคต		
และจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน	 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล	พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสุขภาวะ 
ทั้งในด้านสุขภาพ	ความฉลาดรู้	สังคมและอารมณ์อย่างสมดุลรอบด้าน	และพัฒนาสมรรถนะที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต	ดังนี้	

1.	การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุก
	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 (ฝ่ายประถมศึกษา)	 มีการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เชิงรุก	 เพื่อท่ีส่งเสริม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน	เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	เน้นกระบวนการให้นักเรียนเป็นผู้คิด	ลงมือปฏิบัติ	ศึกษาค้นคว้า	อย่างเป็นระบบ
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย	ทั้งการท�ากิจกรรมภาคสนาม	การสังเกต	การส�ารวจตรวจสอบ	การทดลองในห้องปฏิบัติการ	การสืบค้นข้อมูล	
การท�าโครงงาน	การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น	พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์	
และส่งเสรมิให้มกีารพฒันาสมรรถนะผู้เรยีน	ท�าให้ผูเ้รยีนได้รบัการพัฒนาสมรรถนะหลกัทีส่�าคญัต่อการใช้ชวีติ	การท�างาน	ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน
มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับโลกในยุคสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วละมีการแข่งขันกันสูงขึ้น	

2.	การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน
	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	(ฝ่ายประถมศึกษา)	ใช้หลักสูตรสมรรถนะเป็นแนวทางหลักในการจัดการศึกษา	และได้
มีการจัดกิจกรรมท้ังในหลักสูตรและนอกหลักสูตร	 และร่วมกันออกแบบคู่มือวัดและประเมินคุณลักษณะและสมรรถนะผู้เรียน	 เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน	ดังนี้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
	 1.	เป็นคนดีที่มีความสุข	 2.	เป็นคนมีระเบียบ	วินัย	 3.	มีความเป็นไทย	 	 4.	มีอุปนิสัยที่ดี
	 5.	สื่อสารดี		 	 6.	มีความเป็นผู้น�า	 	 7.	มีความคิดสร้างสรรค์	 8.	รู้เท่าทันเทคโนโลยี
สมรรถนะของผู้เรียน
	 สมรรถนะที่	1	การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ				 	 สมรรถนะที่	2	กรคิดขั้นสูงและการเรียนรู้
	 สมรรถนะที่	3	การสื่อสารด้วยภาษา	 	 	 สมรรถนะที่	4	การรวมพลังท�างานเป็นทีม
	 สมรรถนะที่	5	การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
									สมรรถนะที่	6	การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน
								 สมรรถนะที่	7	การมีทักษะทางพหุวัฒนธรรม

3.	การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา
	 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	(ฝ่ายประถมศึกษา)	ตระหนกัในความส�าคญัและความจ�าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ภาษาองักฤษให้กบันกัเรยีน		ซึง่ภาษาถอืเป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรู	้และส่ือสาร	โดยเฉพาะภาษาองักฤษทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่า	เป็นภาษาของ
โลก	นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษให้อ่านออก	เขียน	สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี		สามารถพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียน	สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 	 ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษ	
ดังนี้
	 -	กิจกรรม	English	Camp		
	 -	มีการจัดตั้งคลินิกภาษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางภาษา		
	 -	มีการทดสอบวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษ	Common	European	Framework	of	Language	(CEFR)

ด้านการพัฒนานักเรียน/นักศึกษา
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20/8/2564 	โครงการ	STEM	TOYS	ONLINE 671	คน 33,400	บาท

17/9/2564 โครงการ	ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี	(ส�ารอง)	ออนไลน์	:	
สนุกคิด-พิชิตลม

216 12,050		บาท

17/9/2564 โครงการ	ค่ายลูกเสือ–เนตรนารี	(สามัญ)	
ออนไลน์	:	ผู้ชนะสิบทิศ

188 11,840		บาท

20/2/2564 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสีขาวในโรงเรียน 383	คน 2,400	บาท

		13/3/2564 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะนักเรียนระดับ
อนุบาล	เล-รู	(อนุบาล	3)

141	คน 23,670	บาท

9	-	13	/8/2564 		โครงการ	ร้อยดวงใจ....	มากราบแม่ 671	คน 12,800		บาท

6/2/2564 โครงการทักษะการคิด	:	PSU-PDS	STEM	CAMP	
(ป.4-ป.6TP)

126	คน 30,000	บาท

7/2/2564 	โครงการทักษะการคิด	:	PSU-PDS	STEM	CAMP	
(ป.1-ป.3EP)

117	คน 32,700	บาท

21/2/2564 โครงการทักษะการคิด	:	PSU-PDS	STEM	CAMP	
(ป.4-ป.6EP)

76	คน 25,000	บาท

4.	การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		(ฝ่ายประถมศึกษา)	ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมต�าบลรูสะมิแล	ในการ
ประเมนิตดิตามภาวะโภชนาการเดก็นกัเรยีน	การตรวจสขุภาพฟัน	ฉดีวคัซนี	และให้ความรูแ้ก่นกัเรยีนในการดแูลสุขภาพ	นอกจากนีโ้รงเรียน
ได้มีการดูแลโภชนาการเด็กนักเรียนเป็นอย่างดีตามหลักของโภชนาการ	และมีการส�ารวจนักเรียนที่แพ้อาหารประเภทต่าง	ๆ	เพื่อจัดเตรียม
ให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล

5.	การจัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรมไทย
	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	(ฝ่ายประถมศึกษา)	เป็นโรงเรียนพหุวัฒนธรรม	มีนักเรียนที่มีเชื้อสายชาวไทยถิ่นใต้	ชาว
จีน	และอิสลามมาเรียนร่วมกัน	ดังนี้ได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน	ได้เรียนรู้ประเพณี	วัฒนธรรม	และเปรียบเทียบความเหมือนและ 
ความแตกต่างกับวัฒนธรรมไทย	 แล้วน�ามาใช้อย่างมี	 วิจารณญาณ	และให้นักเรียนเข้าใจถึงประเพณีวัฒนธรรม	 เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม	เช่น	วันตรุษจีน	วันศริสมาสต์			วันมาฆาบูชา	วันอีดิ้ลฟิตรี	เป็นต้น

ตารางแสดงกิจกรรมระดับปฐมวัย/ประฐมศึกษา

10/2/2564 	โครงการพหุวัฒนธรรม		 690	คน 6,000		บาท

			5/2/2564 		โครงการเชฟรุ่นจิ๋ว 363	คน 3,693		บาท

วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงการ จำานวนเข้าร่วม 
(คน)

งบประมาณ
(บาท)
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ระดับมัธยมศึกษา

	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 (ฝ่ายมัธยมศึกษา)	 จัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ให้การยอมรับความแตกต่าง
ของผู้เรียน	 การเรียนการสอนจึงเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	 (Active	 Learning)	 มุ่งที่จะจัดสถานการณ์การเรียนรู้และมวลประสบการณ	์ 
ทีก่ระตุน้ให้ผูเ้รียนได้เกดิการเรียนรูแ้ละมปีระสบการณ์ใหม่	ๆ 	ตอบสนองความต้องการของผูเ้รยีน	เชือ่ว่าผูเ้รยีนสามารถสร้างความรูไ้ด้ด้วยตนเอง	 
โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้วางแผน		ได้เลอืก	และร่วมออกแบบกจิกรรมหรอืประสบการณ์ทีต่นเองควรจะได้รบั	เน้นการบรูณาการ	การท�างาน
เป็นกลุ่มโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ	ใช้กระบวนการแก้ปัญหาและการคิดแบบมีวิจารณญาณ	

มีเป้าหมายคือเมื่อผู้เรียนส�าเร็จการศึกษา	ผู้เรียนควรมีคุณลักษณะ	ดังนี้
1.	มคีวามรูท้างด้านวิชาการเตม็ศกัยภาพ	เพือ่เป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อระดบัอดุมศึกษา	หรอืการประกอบอาชพีท่ีถนดัและสนใจในอนาคต
2.	มทีกัษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัการด�ารงชวีติในศตวรรษที	่๒๑	ได้แก่	สามารถอ่านออก	สามารถเขยีนได้	มทีกัษะในการค�านวณ	มทีกัษะการคดิวเิคราะห์	
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้	 การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม	 มีทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ	 
มทัีกษะการใช้คอมพวิเตอร์และรูเ้ท่าทนัเทคโนโลย	ีความเข้าใจในความแตกต่างของวฒันธรรมและกระบวนการคดิข้ามวัฒนธรรม	ความร่วมมอื	 
การท�างานเป็นทีม	และภาวะความเป็นผู้น�า	มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้	มีความเมตตากรุณา	มีคุณธรรมและมีระเบียบวินัย
3.	มีจิตส�านึกความเป็นพลเมืองไทย	และพลเมืองโลก
4.	มีความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง	มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

	 โดยยึดถือค่านิยม	(Core	Values)“SATIT		PSU”	
	 	 S		=	Smartness		ความฉลาด		
	 	 A		=	Achievement		ความส�าเร็จ														
	 	 T		=	Trend		ความเป็นสากลและ	รู้เท่าทันเหตุการณ์โลก																					
													 I			=	Innovation	นวัตกรรม															
												 T		=	Thainess		ความเป็นไทย
					 	 P		=	Professionalism	ความเป็นมืออาชีพ	
													 S		=	Social	Responsibility	ความรับผิดชอบต่อสังคม
											 U		=	Unity		ความเป็นเอกภาพ
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14	มกราคม	2565 โครงการ	Talent	Day 964	คน 7,580

26	มกราคม	2565 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่	 964คน -

18	กุมภาพันธ์	2565 โครงการปัจฉิมนิเทศ	และ	Bye	Senior	2564 964	คน 6,300

18	กุมภาพันธ์	2565 โครงการน�าเสนอนวัตกรรมของนักเรียนที่ได้จากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน	(RBL)

223	ม.6
ประกวด	49	ทีม

14,310

25-26	กันยายน	
2564

น�านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เนื่องในวันมหิดล	ประจ�าปี	2564

3	(1	ทีม) 300

29	พฤศจิกายน	-
7	ธันวาคม	2564

โครงการประกวดภาพ	“พ่อลูกผูกพัน”	ผ่านระบบ	
Google	form

964	ม.1-6
เข้าร่วมประกวด	33	คน

300

30	พฤศจิกายน	2564 โครงการ	Give 106	คน 500

17,	24	ธันวาคม	
2564

โครงการฝึกจิตให้เกิดสมาธิและปัญญา 71	(ม.4)
79	(ม.5)

-

23	ธันวาคม	2564 โครงการ	Open	House 30	คน -

13	สิงหาคม	2564 กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้วรรณคดีไทย	(โครงการสร้างสรรค์) 198	ม.5 5,100

14	สิงหาคม	2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม	
The	Geometer’s	Sketchpad	(GSP)

50	ม.2-3 22,670

21	สิงหาคม	2564 โครงการ	Inspiration	speech 629	ม.4-6 4,800

10-16	สิงหาคม	
2564

โครงการทักษะการประกอบอาหารไทย	(T-Food	Star	
VDO	Contest)

964	ม.1-6 33,600

13	สิงหาคม	2564 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์	ภาษาไทยน่ารู้	(โครงการสร้างสรรค์) 964	ม.1-6 11,400

13	สิงหาคม	2564 กิจกรรมภาพสุดปัง	แคปชั่นสุดเริ่ด	(โครงการสร้างสรรค์) 964	ม.1-6 13,800

5-16	และ	19-29
กรกฎาคม	2564

โครงการ	Stage	Quaranteens 964	ม.1-6 38,400

31	กรกฎาคม	2564 โครงการวัฒนธรรมเอเซีย	ครั้งที่	1 114 27,587

ภายในเดือน
สิงหาคม	2564

โครงการรัก	ห่วงใย	ใส่ใจ	ห่างไกลโควิด	-	19 964	ม.1-6 79,370

1-9	สิงหาคม	2564 โครงการประกวดคลิปวีดีโอ	Cover	ดนตรี	(ออนไลน์) 223	ม.6
ประกวด	7	ทีม

4,800

9-16	สิงหาคม	2564 	โครงการประกวดภาพถ่าย	“แม่ก็คือแม่” 30	ม.1-6 13,560

วัน/เดือน/ปี ชื่อโครงการ จำานวนเข้าร่วม 
(คน)

งบประมาณ
(บาท)

รายงานประจ�าปีคณะศึกษาศาสตร์ 

AnnuAl RepoRt 202140



รายงานประจ�าปีคณะศึกษาศาสตร์ 

AnnuAl RepoRt 2021 41



 ระดับปริญญาตรี
	 กระบวนการการพัฒนานักศึกษา	ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการ	คณะศึกษาศาสตร์	 ด�าเนินโครงการต่าง	ๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ในทุก	 ๆ	 ด้านท่ีมหาวิทยาลัยก�าหนดซ่ึงแสดงออกถึงความเป็นตัวตนที่ชัดเจน	 สื่อได้ถึงความเป็นลูกพระบิดาสงขลานครินทร์	 
โดยใช้ค�าว่า	I-WiSe	ประกอบด้วย	3	ประเด็นหลัก	ดังนี้
	 I	ย่อมาจาก	Integrity	หมายถงึ	นกัศกึษาสงขลานครนิทร์	ต้องมคีวามซือ่สตัย์	มวีนิยั	ทัง้ต่อตนเอง	สงัคมและประเทศชาตมิคุีณสมบัติ
ด้านความซื่อสัตย์และการมีวินัยถือว่าเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นและจ�าเป็นส�าหรับทุกคนที่ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
	 Wi	ย่อมาจาก	Wisdom	หมายถึง	ใฝ่ปัญญา	นกัศกึษาสงขลานครนิทร์ต้องมทีกัษะการเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลา	เข้าใจในเนือ้หาตามสาขา
ที่นักศึกษาเลือกเรียนให้มากที่สุด	 ซึ่งการที่เป็นคนใฝ่ปัญญานั้น	 มิได้หมายเฉพาะการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น	 แต่การสร้างปัญญาสามารถ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	โดยเฉพาะในปัจจุบัน	Digital	Society	มีอิทธิพลต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	ถ้ามีความสนใจและมีทักษะการเรียนรู้ที่ดี	 
แม้กระทั่งจบการศึกษาแล้ว	ก็ยังต้องพัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา
	 SE	ย่อมาจาก	Social	Engagement	หมายถึง	การมีจิตสาธารณะ	ซึ่งคุณสมบัตินี้	สามารถสื่อถึงปณิธานของสงขลานครินทร์ได้เป็น
อย่างดี	 คือ	 “ประโยชน์ของเพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”	 นักศึกษาต้องพยายามแสดงตนให้เห็นถึงความเป็นคนที่มีน�้าใจที่ดี	 มีกัลยาณมิตรให้
ความช่วยเหลือคนรอบข้าง	สังคมและชุมชน	เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 
	 กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา	ดังนี้
ชั้นปีที่ 1	จุดประสงค์เพื่อการปรับตัวและปูพื้นฐานที่ดีให้แก่นักศึกษาใหม่ในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
	 1.	ต้องปรบัความคดิ	ปรบัพืน้ฐานของตนเอง	ก่อนทีจ่ะศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์	เพือ่ให้รูจ้กัตนเองว่าตนเองเรยีนคณะศึกษาศาสตร์
มีหน้าที่อะไร	และเห็นความส�าคัญในวิชาชีพของตนเอง
	 2.	มุ่งให้รู้จักเป็นนักศึกษาที่ดี	พัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดี
	 3.	รูปแบบกจิกรรมจะเน้นรูปแบบทีผู้่เข้าร่วมเป็นศนูย์กลางไม่เน้นการบรรยายให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลีย่นเรยีน
รู้ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาด้วยกัน
	 4.	เน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปรับทัศนคติและทิศทางการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น	ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ชั้นปีที่ 2	จุดประสงค์เพื่อปรับทัศนคติและพัฒนาทักษะบุคคลให้กับนักศึกษา	ให้เป็นแบบอย่างที่ดีได้
	 1.	พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาทุกคน
	 2.	ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและส�านึกดีในการประกอบอาชีพครู
	 3.	พัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม
	 4.	ส่งเสริมเจตคติที่ดีในวิชาชีพครู	และพร้อมที่จะเป็นผู้น�าและแบบอย่างให้กับผู้อื่น
ชั้นปีที่ 3	จุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติในวิชาชีพครูพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา
	 1.	เพื่อเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
	 2.	สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูให้เป็นบัณฑิตศึกษาศาสตร์อย่างสมบูรณ์
	 3.	ส่งเสริมทักษะการคิด	วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
	 4.	 ให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตร่วมกันท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวน�าเอาสาระแห่งสัจธรรมมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการด�าเนิน
ชีวิตประจ�าวัน
	 5.	พัฒนากระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกัน	ร่วมคิด	ศึกษาและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
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2 ต.ค. 4 – 63 ต.ค. 63 โครงกำรภำพถ่ำยสัญจร ประจ�ำปีงบประมำณ 2564  20 12,000

3 ต.ค. 63 โครงกำรกีฬำสำนสัมพันธ์รับน้องคณะศึกษำศำสตร์  
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2563

510 4,980

10 ต.ค. 63 โครงกำร ประกวดดำวเดือนและดำวกิจกรรม  
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2563

855 23,400

18 ต.ค. 63 Teen Talk 90s กำรพูดในที่สำธำรณะ Public Speaking 538 5,040

18 ต.ค. 22 – 63 ต.ค. 63 โครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนพลศึกษำและวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ  
ครั้งที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563

25 2,000

20 ก.ย. 20– 63 ต.ค. 63 โครงกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ สร้ำงรำยได้  12 1,000

27 ต.ค. 63 โครงกำรสัมมนำเชิงวิชำกำร กำรแก้ไขปัญหำอำกำร 
“Artist’s Block’’

26 12,500

9 พ.ย. 11 - 63 พ.ย. 63 โครงกำรรู้ทันป้องกันโควิด 19 5 200

18 พ.ย. 21 - 63 พ.ย. 63 โครงกำรแบ่งปันรอยยิ้มครั้งที่ 8 124 25,600

28 พ.ย. 29 - 63 พ.ย. 63 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำ 
คณะศึกษำศำสตร์ EDU Personality development 2020

294 24,000

6 ธ.ค. 63 โครงกำรสัมมนำเชิงวิชำกำร “ศิลปะในกำรอยู่ร่วมกับฅน” 175 12,500

9 ธ.ค. 63 โครงกำรจัดนิทรรศกำร ถ่ำยภำพสัญจร 177 5,000

11-10 ธค.64 กิจกรรมผูกผ้ำในพิธีกำรต่ำงๆ 50 7,200

11 ธ.ค. 13 - 63 ธ.ค. 63 งำนมหกรรมกำรอ่ำนแห่งชำติ ครั้งที่ 4 ภำคใต้ 36 64,500

23 ธ.ค. 24 - 63 ธ.ค. 63 โครงกำรยุวทูตพิพิธภัณฑ์ 64  10 0

30 ธ.ค. 3 - 63 ม.ค. 64 โครงกำร “ค่ำยส่งรอยยิ้ม ผ่ำนพู่กัน” 20 0

11 ม.ค. 22 - 64 ม.ค. 64 โครงกำร : กำรฝึกอบรมทำงจิตวิทยำครอบครัว 17 4,000

15 ม.ค. 65 กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับนักศึกษำครูวิทยำศำสตร์

โครงกำรย่อย 1 โครงกำรท�ำวิจัยในชั้นเรียนวิทยำศำสตร์อย่ำงสร้ำงสรรค์

120 7,720

20 ม.ค. 64 “ครูเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์” วันครู Online 2564 474 35,000

22 ม.ค. 65 กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับนักศึกษำครูวิทยำศำสตร์

โครงกำรย่อย 2 โครงกำร กำรบูรณำกำรเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียน
รู้วิทยำศำสตร์

120 4,540

28 ม.ค-1 ก.พ. 65 เทคโน ฯ อำสำเพื่อพัฒนำสังคม 40 8,000

3 ก.พ. 64 โครงกำร  หนูน้อยสุขภำพดีต้ำนภัย COVID19- 10 783

โครงการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน 45 โครงการ 

วันที่จัดโครงก�ร ชื่อโครงก�ร
จำ�นวน

นักศึกษ�เข้�
ร่วมกิจกรรม

งบ
ประม�ณ
(บ�ท)
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วันที่จัดโครงก�ร ชื่อโครงก�ร

4 กพ.65 ลงพื้นที่ศึกษำบริบทชุมชน 28 3,680

12 ก.พ. 64 กำรสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรสอนและกำรท�ำวิจัยศำสตร์ภำษำใน
ศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับนักศึกษำวิชำเอกภำษำไทย ชั้นปีที่ 4 - 1 คณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี โครงกำร
ย่อย 2 อักษรำวิชชำจำรย์ 2

250 4,440

18 ก.พ. 64 โครงกำร : กำรนวดทำงกำรกีฬำ SPORT MASSAGE 170 7,170

10 ก.พ. 28 - 64 ก.พ. 64 โครงกำรนิทรรศกำรศิลปนิพนธ์ 26 10,000

28 – 25 ก.พ. 64 โครงกำรเทคโนฯ อำสำเพื่อพัฒนำสังคม 49 9,520

3 มี.ค. 64 โครงกำร New Normal ชีวิตวิถีใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม วิกฤติ Covid19- 62 5,470

5 มีค.65 กิจกรรมบรรยำยพิเศษ วิชำ 239-268 Social Psychology 30 800

6 มี.ค. 64 โครงกำร International Carnaival 25 54,590

9 มี.ค. 65 โครงกำรอบรม สัมมนำทำงวิชำกำร “สอนให้สนุก สุขไปด้วยกัน  
ในยุค Next Normal

81 3,200

10 มี.ค. 64 โครงกำรปันควำมรู้ สู่โรงเรียน  30 3,911

10 มี.ค. 64 โครงกำรสัมมนำวิชำกำร “นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนยุค  
New Normal”

228 4,500

11 มี.ค. 64 โครงกำรอำสำเก็บขยะ พัฒนำชุมชน 17 650

11 มีค.65 กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้ำว 28 10,600

13 มี.ค. 64 โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพครู (แข่งขันกำรสอน 2564) 191 10,000

17 - 15 มี.ค. 64 ค่ำยเครือข่ำยจิตอำสำประชำสังคม ประจ�ำปี 2564 10 0

6 มี.ค. 20 - 64 มี.ค. 64 โครงกำรทัศนศึกษำ Physical Principles of Instrument 10 3,000

26 มี.ค. 64 โครงกำร วมว. Kids (คิด) Healthcare 26 0

31 มี.ค. 6 - 64 เม.ย. 64 กิจกรรมจิตอำสำพัฒนำในโอกำสวันส�ำคัญของชำติไทย 5 0

2 เม.ย. 64 โครงกำรวัยรุ่น(ศึกษำฯ)จิตอำสำ พัฒนำภูมิทัศน์  19 3,770

17 มิ.ย. 64 โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์  
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2564

465 10,000

2 ก.ค. 4 - 64 ก.ค. 64 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์  
ตอน Hello Holi แต้มสี เติมสัน เติมฝัน EDU

615 5,000

31 ,17 กค, 14 สค, 4 กย64 โครงกำรกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ภำษำไทย 200 15,920

7 พ.ย. 64 กำรสร้ำงเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรสอนและกำรท�ำวิจัยศำสตร์ภำษำใน
ศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับนักศึกษำวิชำเอกภำษำไทย ชั้นปีที่ 4 - 1 คณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนีโครงกำร
ย่อย 1 ไทยวิทยำ ศึกษำศำสตร์ ตอน สรรพวิทยำภำษำไทย

250 11,530

จำ�นวน
นักศึกษ�เข้�
ร่วมกิจกรรม

งบ
ประม�ณ
(บ�ท)
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วันที่จัดโครงก�ร ชื่อโครงก�ร
จำ�นวนนักศึกษ�เข้� 
ร่วมกิจกรรม (คน)

งบประม�ณ
(บ�ท)

โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำาปี 2564 จำานวน 3 โครงการ 

7-6 มี.ค. 2564 โครงกำร พัฒนำบุคคลต้นแบบสู่สำกล : จิตวิทยำบ้ำนไม้สอร์ท 
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี

80 -

20 มี.ค. 64 กำรประชุมวิชำกำรสมำคมจิตวิทยำกำรปรึกษำ ครั้งที่ 2 30 -

23 ก.พ. 64 โครงกำรสัมมนำควำมก้ำวหน้ำและควำมส�ำเร็จในกำรท�ำ
วิทยำนิพนธ์ปริญญำ

30 -

20 มิ.ย. 2564 
ผ่ำนระบบออนไลน์ด้วย 
Application Zoom

โครงกำรปรับพื้นฐำนทักษะภำษำอังกฤษและกำรบริหำรกำรศึกษำ 
ส�ำหรับนักศึกษำในระดับปริญญำโท สำขำวิชำกำรบริหำรกำร
ศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564

100 -

18 ต.ค. 2564 
1 ธ.ค. 2564 

ผ่ำนระบบออนไลน์ด้วย 
Application Zoom

โครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำก่อนออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 80 -

19 ก.พ. 2565  
ผ่ำนระบบออนไลน์ด้วย 
Application Zoom

โครงกำรอบรมพัฒนำภำวะผู้น�ำ เรื่อง กำรอบรมกำรพูด 
ในที่สำธำรณะ

80 19,200

20 มี.ค. 2565 
ผ่ำนระบบออนไลน์ด้วย 
Application Zoom

โครงกำรอบรมพัฒนำภำวะผู้น�ำ เรื่องทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรสถำนศึกษำ

80 9,600

 ระดับบัณฑิตศึกษา  
	 คณะศึกษาศาสตร์	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์หลักในการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม	 โดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 ให้มี
คณุลกัษณะตามทีบั่ณฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ก�าหนด	ประกอบด้วยคณุลักษณะพืน้ฐาน	ให้เป็นผู้ทีม่คีวามสนใจใฝ่รู	้มคีวาม
เป็นสากล	มทีกัษะในการเรยีนรูด้้วยตนเอง	สามารถใช้	เทคโนโลยสีารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู	้มคีวามคิดวจิารณญาณ
บนพื้นฐานทางวิชาการและเหตุผลท่ีเหมาะสม	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิชาการ	 มีความสามารถ
ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 โดยเน้นศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า	 และมีความ
สามารถในการบริหารจัดการ	นอกจากนี้ยังมีการก�าหนด	คุณลักษณะทางสังคม	ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสงัคม	มวีนิยัในตนเอง	ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกจิทีห่นึง่	สามารถปรบัตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงในสงัคมและสิง่แวดล้อม	มภีาวะผูน้�า	 
มีวุฒิภาวะ	 และบุคลิกภาพที่เหมาะสม	 มีมนุษยสัมพันธ์	 สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้	 สามารถแก้ปัญหาและด�าเนินงานให้ประสบ 
ความส�าเร็จ	และ	คุณลักษณะทางวิชาการ	ให้นักศึกษามีความรู้ลึกในศาสตร์เฉพาะ	และรอบรู้ในศาสตร์อื่น	ๆ	มีศักยภาพในการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่	สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองหรือจากการค้นคว้าวิจัย	แนะน�าไปประยุกต์ในการพัฒนางานอาชีพของ
ตนได้	และมีคุณธรรมและจริยธรรม
	 จากคณุลกัษณะดังกล่าวนี	้คณะศกึษาศาสตร์	โดยฝ่ายบณัฑติ	นวตักรรมและวเิทศสัมพันธ์	ได้มกีารจดัแผนปฏบิตัปิระจ�าปีโดยการน�า
แผนยุทธศาสตร์	และ	OKRs	ของคณะศึกษาศาสตร์มาวิเคราะห์และก�าหนดเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อสร้างระบบและกลไกการในการส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมทั้งในภาพรวมของคณะ	และกระจายลงสู่หลักสูตรตามจุดเน้นของแต่ละหลักสูตรที่ก�าหนดให้มีการพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาทั้งทางด้านคุณลักษณะพื้นฐาน	คุณลักษณะทางสังคม	และคุณลักษณะทางวิชาการ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้การด�าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข	โดยในระหว่างการศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในด้านต่าง	 ๆ	 ทั้งกิจกรรมที่จัดในระดับคณะ	 และกิจกรรมในหลักสูตร	 รวมถึงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรายวิชา	 โดยอาศัยกลไกการขับ
เคล่ือนด้วยแผนปฏิบัติการประจ�าปีท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร	์ และการติดตามรายงานผลในที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ�าคณะฯ	เป็นประจ�าทุกเดือน	
	 นอกจากนี้	คณะศึกษาศาสตร์	ได้มีการวางแผนการให้ค�าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา	ทั้งการท�าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา	ไปจนถึง
การด�าเนินชีวิต	ตลอดจนส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	และสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพ
ได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
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	 1.	เงินทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับทุนการศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	2564		จ�านวน	299	ทุน	นักศึกษาทั้งหมด	299	คน	จ�านวนเงินทุนการ
ศึกษาทั้งสิ้น	1,371,600	บาท

		 2.	ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี	เนื่องในวันครู	ประจ�าปีพุทธศักราช	2564	
	 นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับทุนเนื่องในวันครู	ประจ�าปีพุทธศักราช	2564	จ�านวนรวม	79	ทุน	นักศึกษาทั้งหมด	79	คน	จ�านวน
เงินทุนทั้งสิ้น	271,600	บาท

ทุนการศึกษาทั่วไป 

ปีก�รศึกษ� จำ�นวนทุนก�รศึกษ� จำ�นวนนักศึกษ�ที่ได้รับทุน จำ�นวนเงินทุน

2564 299 ทุน 299 คน 1,371,600 บำท

ทุน รศ.ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง                 จ�ำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บำท

ทุน อรุณ-นิภำ  ลิ่มกังวำฬมงคล                จ�ำนวน 5 ทุน ๆ ละ 4,000 บำท

ทุน ดร.อุสมำน  สำรี                             จ�ำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บำท

ทุน «ด้วยรัก» (ดร.ฮำมีด๊ะ มูสอ)                 จ�ำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บำท

ทุน ดร.ศุภกำญจน์  บัวทิพย์                     จ�ำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บำท

ทุน ศิษย์เก่ำ ม.อ.รุ่นที่ 5                         จ�ำนวน 2 ทุน ๆ ละ 3,000 บำท

ทุน มูลนิธิห้ำงทองมุสลีมะฮ์ยะลำ               จ�ำนวน 1 ทุน ๆ ละ 4,000 บำท 
(ดร.มัฮดี แวดรำแม)                              จ�ำนวน 2 ทุน ๆ ละ 3,000 บำท

ทุน ดร.รัชดำ  เชำวน์เสฏฐกุล                   จ�ำนวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บำท

ทุน ไม่ประสงค์จะออกนำม                      จ�ำนวน 4 ทุน ๆ ละ 3,000 บำท

ทุน ผศ.ดร.อริยำ  คูหำ                           จ�ำนวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บำท

ทุน ดร.จิระวัฒน์  ตันสกุล                       จ�ำนวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บำท

ทุน ดร.อลิสรำ  ชมชื่น                           จ�ำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บำท

ทุน โอบ-อุ่น                                       จ�ำนวน 2 ทุน ๆ ละ 3,500 บำท

ทุน «ไอทีวัดผล 56»                               จ�ำนวน 2 ทุน ๆ ละ 2,800 บำท

ทุน ผศ.ดร.ณัฎฐพงศ์  กำญจนฉำยำ            จ�ำนวน 1 ทุน ๆ ละ 12,000 บำท

ทุน วริสำ  กำญจนฉำยำ                         จ�ำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บำท

ทุน บริษัท จีเนียส อินเตอร์เฟรท จ�ำกัด       จ�ำนวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บำท

ทุน นำยภคชำติ  เพชรกล้ำ                     จ�ำนวน 1 ทุน ๆ ละ 4,000 บำท 
     จ�ำนวน 7 ทุน ๆ ละ 3,000 บำท
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	 3.	ทุน	COVID-19	(ประเภททุนทั่วไป)
	 ทุนช่วยเหลือเยียวยา	ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	2019	(COVID-19)	และ
ขาดแคลนทุนทรัพย์	ประจ�าปีการศึกษา	2564	จ�านวนรวม	220	ทุน	ๆ	ละ	5,000	บาท	นักศึกษาทั้งหมด	220	คน	จ�านวนเงินทุนทั้งสิ้น	
1,100,000	บาทบาท

ทุน เอกภำษำอังกฤษ 34                        จ�ำนวน 2 ทุน ๆ ละ 3,000 บำท

ทุน ชัยวัฒน์  ผดุงพงษ์                           จ�ำนวน 4 ทุน ๆ ละ 2,500 บำท

ทุน รศ.วุฒิ  วัฒนสิน                             จ�ำนวน 2 ทุน ๆ ละ 2,000 บำท    

กองทุน อ.วิรัช  บุญสมบัติ                       จ�ำนวน 5 ทุน ๆ ละ 3,000 บำท              

กองทุนคณะศึกษำศำสตร์                         จ�ำนวน 2 ทุน ๆ ละ 4,000 บำท    
     จ�ำนวน 14 ทุน ๆ ละ 3,000 บำท    
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 1.นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์  
	 คณะศึกษาศาสตร์ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้นักศึกษาระดับบัณฑิต	จ�านวน	14	ทุน		จ�านวนเงินทุนทั้งหมด	240,000	บาท	ดังนี้

ด้านวิจัยและนวัตกรรม

ชื่อหัวข้อง�นวิจัย ชื่อผู้วิจัย
จำ�นวนเงิน

ทุนวิจัย

มุมมองและแนวทำงพัฒนำคุณภำพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จังหวัดปัตตำนี  
ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนภำพทำงสังคมและเศรษฐกิจ ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19)

นำงสำวณิชำนันท หนูยศ 16,000

วิเครำะห์องค์ประกอบกำรยืนหยัดท่ำมกลำงควำมพลิกผันของครูในโรงเรียนยอดนิยมสังกัด
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำจังหวัดสงขลำ 

นำยพิทักษ์พล อินมณเฑียร 16,000

กำรพัฒนำแผนกลยุทธ์แบบก�ำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ส�ำคัญ (Objective and Key 
Results: OKRs) ของโรงเรียนธรรมโมสิต อ�ำเภอนำหม่อม จังหวัดสงขลำ

นำยธีรพล  หำญสุด 10,667

กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้บนควำมปกติใหม่ (New Normal) ของ
โรงเรียนบ้ำนสุไหงโก-ลก อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนรำธิวำส

นำงสำวศิริวรรณ  มำลยำรมย์ 10,667

แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิด TPACK MODEL ในสถำนศึกษำน�ำร่องพื้นที่
นวัตกรรม สังกัดพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปัตตำนี

นำงสำวเอธิมำ บุญธรรม 10,666

กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรจัดตั้งห้องเรียน
พิเศษ Science Mathematics Program (SMP) กรณีศึกษำโรงเรียนพื้นที่เป้ำหมำย
จังหวัดปัตตำนี

นำงสำวตอยีบะห์ ยำมำ 12,000

กำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  
(COVID - 19) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษำในจังหวัดสงขลำ

นำงสำวจิรัชญำ สุวรรณสิงห์            10,000

กำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ของโรงเรียนขยำยโอกำส กลุ่มดินสอสี ในช่วงสถำนกำรณ์ 
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)

นำงสำวธัญนันท์ เพชรรักษ์ 10,000

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเน้นภำระงำนร่วมกับแนวคิดกำรศึกษำบันเทิงเพื่อพัฒนำทักษะ 
กำรสื่อสำรภำษำอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษำตอนต้นในโรงเรียนขยำยโอกำส

นำงสำวโรสนี  เล๊ำะยีตำ 16,000

ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยตำมรูปแบบ EKKE ร่วมกับรูปแบบกำรสอน 
ซินเนคติกส์เพื่อส่งเสริมทักษะกำรเขียนสร้ำงสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6

นำงสำวสุมิตตำ สุพิทักษ์ 16,000

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบเปิดที่ส่งเสริมสมรรถนะกำรแปลควำมหมำยข้อมูลและกำรใช้
ประจักษ์พยำนในเชิงวิทยำศำสตร์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

นำงสำวโนรอัซมำ อดุลศรีศิลป์ 16,000

กำรศึกษำผลกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้วิธีกำรแบบเปิด (Open Approach) ที่มีต่อ 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำงคณิตศำสตร์และเจตคติที่มีต่อคณิตศำสตร์ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 5 

นำยอรรถพร  เพชรสงค์ 16,000

รูปแบบกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในภำวะพลิกผันส�ำหรับครู  
สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำในภำคใต้

นำยพงศ์รัตน์ ธรรมชำติ 40,000

กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำเอกชนระดับประถมศึกษำโดยใช้
แนวคิด OKRs : Objective and Keys Results

นำยวิสูตร บกสกุล 40,000

รวมทั้งสิ้น 240,000
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 2. จำานวนผลงานวิชาการของนักศึกษาที่นำาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ  ประจำาปี 2564
	 ผลงานวิชาการของนักศึกษาที่น�าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ	/	นานาชาติ		ประจ�าปี	2564	มีทั้งหมด	68	บทความ	ดังนี้

 3. จำานวนบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ
	 บทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ	ของนักศึกษา	มีทั้งหมด	14	บทความ

เดือนที่นำาเสนอ เวทนีำาเสนอ จำานวนบทความทีน่ำาเสนอ

1-2	มิถุนายน	2564 การประชุมวิชาการระดบัชาตศึิกษาศาสตร์วจิยั	ครัง้ที	่8	และนานาชาติ	
ครัง้ท่ี	4	นวศึกษาทีย่ัง่ยนืในช่วงเวลาแห่งความท้าทาย

68	บทความ

ชื่อบทคว�ม ชือ่ผู้วจิยั ชือ่ว�ส�ร/ปีท่ี/ฉบบัที่ 

ผลของกำรสอนตำมแนวคิดวิธีธรรมชำติต่อควำมสำมำรถ 
กำรฟัง-พูด ภำษำไทยของเด็กเริ่มเรียน

นำงสำวสุดฤทัย หมื่นคลิ้ง วารสารนาคบุตรปริทรรศน์  
13(2)2564	พฤษภา	-	สิงหาคม

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ส่งผลต่อควำมส�ำเร็จในกำรเรียนรู้ 
ภำษำอังกฤษของนักศึกษำ: กรณีศึกษำ หลักสูตรแตรียม
ควำมพร้อมภำษำอังกฤษของสถำบันสอนภำษำนำนำชำติ 
มหำวิทยำลัยฟำฏอนี

นำงสำวนำดียัณร์ มะดีเยำะ วารสารนาคบุตรปริทรรศน์  
13(2)2564พฤษภา	-	สิงหาคม

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพของโรงเรียนสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้

นำงสำวนูรียะ อิแต วารสารศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี  
32(1)	2564

กำรสร้ำงเกณฑ์ปกติควำมแตกฉำนทำงสถิติของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในพื้นที่สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้

นำงสำวตัสนีม เจ๊ะฮะ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
16(3)	2564	1	-	11

กำรศึกษำเปรียบเทียบและกำรสร้ำงเกณฑ์ปกติกำรรู้
วิทยำศำสตร์ของนักเรียนวิชำชีพครูในพื้นที่สำมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้

นำยอำมีล มำหำมะ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
16(3)	2564

สภำพกำรด�ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด้กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอันดำมัน

นำงสำวเต็มศิริ สองเมือง วารสารบัณฑิตศึกษา	มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสกลนคร	18(80)	2564

กำรวิเครำะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของภำวะ 
ควำมจริงแท้ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่

นำยกนิกนันต์ กล้ำหำญ วารสารการบริหารการศึกษาและ
ภาวะผู้น�า	
9(35)	2564

กลยุทธ์กำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศของโรงเรียน 
เครือซำเลเซียน

นำงสำวกนกรัตน์ มณีเนตร วารสารวิชาการ	วิทยาลัยแสงธรรม	 
13(1	มกราคม-มิถุนายน)	2564

กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด
ส�ำหรับมหำชน ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำมแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

นำยอนุภำพ ด้วงนิ่ม Jornal	of	Information	and	Learning	
32(3)	2564,1-13

กำรศึกษำองค์ประกอบทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนระดับประถมศึกษำในสำมจังหวัดชำย 
แดนภำคใต้

นำงสำววีซำนำ อับดุลเลำะ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์	สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	8	(1)		มกราคม-มิถุนายน	
2564	152-173
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ชื่อบทคว�ม ชือ่ผู้วจิยั ชือ่ว�ส�ร/ปีท่ี/ฉบบัที่ 

สะเต็มศึกษำกับทักษะกำรสอนของครูในศตวรรษที่ 21 นำงสุดำรัตน์ พรหมแก้ว วำรสำรศึกษำศำสตร์ปริทัศน์ 
36(3) กันยำยน-ธันวำคม2564

กำรเสริมสมรรถนะชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครูตำม 
แนบคิด Reskill และ Upskill 

นำยเกียรติยศ ศุภชัยรัตน์ วำรสำรศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี  
32 (2) (พฤษภำคม-สิงหำคม)2564

กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจและกำรวิเครำะห์ 
องค์ประกอบเชิงยืนยันค่ำนิยมชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู 
ของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขึ้นพื้นฐำน สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้

นำยเกียรติยศ ศุภชัยรัตน์ วำรสำรมหำจุฬำนำครทรรศน์ 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช  
8 (1) 2564 

ภำพอนำคตกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีกับสถำน
ประกอบกำรต่ำงประเทศของวิทยำลัยสังกัดส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำในสำมจังหวัดชำยแดนใต้

นำงสำวนิฟิรดำวร์ นิและ วำรสำรสังคมศำสตร์และมำนุษยวิทยำ 
เชิงพุทธ 6(6) 2564 268-279

 อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยภายในคณะศึกษาศาสตร์  

	 คณะศึกษาศาสตร์ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับอาจารย์	ปีงบประมาณ	2564	จ�านวน	6	ทุน	จ�านวนเงินทุนทั้งหมด	510,316	บาท

ชื่อหัวข้องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย จำานวนเงิน(บาท)

การศึกษาผลการใช้หนังสือความจริงเสริม	(AR)	เพื่อฝึกทักษะการเขียน
พยัญชนะและตัวเลขไทย	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	

อาจารย์กิตติศักดิ์	ณ	พัทลุง	 
ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์		กาญจนฉายา	 
รศ.ดร.คณิตา	นิจจรัลกุล

91,200

ผลการใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง	(Virtual	Reality	Museum)	เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้ใช้หอวัฒนธรรมภาคใต้สถาบันวัฒนธรรม
ศึกษากัลยาณิวัฒนา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์จารึก	อรรถสงเคราะห์	 
ผศ.ดร.ณัฏพงศ์	กาญจนฉายา	 
รศ.ดร.คณิตา		นิจจรัลกุล

80,000

ภาวะผู้น�าเชิงนวัตกรรมและบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการขับเคลื่อน
นโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา:	พหุกรณีศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้

ดร.วรภาคย์	ไมตรีพันธ์		 
ดร.วรลักษณ์		ชูก�าเนิด

99,640

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความแตกฉานทางสถิติ
ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษาในประเทศไทย

รศ.ดร.อาฟีฟี	ลาเต๊ะ 54,800

ชุมชนการเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะคณิตศาสตร์ในชีวิต 
ประจ�าวันของผู้เรียนในศตวรรษที่	21	กรณีศึกษาสถานศึกษาน�าร่องพื้นที่
นวัตกรรมจังหวัดปัตตานี

ดร.รัชดา	เชาวน์เสฏฐกุล	 
ดร.วรลักษณ์		ชูก�าเนิด	 
ดร.อลิสรา		ชมชื่น

95,000

อิทธิพลต�าแหน่งของแหล่งควบคุมต่อภาวะวิตกกังวลในช่วงโควิด	19	โดย
มีความยืดหยุ่นทนทานและลักษณะนิสัยวิตกกังวลเป็นตัวแปรส่งผ่าน

ผศ.เพ็ญประภา		ปริญญาพล 89,676

รวมทั้งหมด 510,316

รายงานประจ�าปีคณะศึกษาศาสตร์ 
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 อาจารย์ที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกคณะศึกษาศาสตร์ 
		 อาจารย์ได้รบัเงินสนบัสนนุงานวจิยัจากภายนอกคณะศกึษาศาสตร์	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	จ�านวน	5	ทนุ	จ�านวนเงนิทุนท้ังหมด	
8,594,458	บาท

ชื่อหัวข้อง�นวิจัย ชื่อผู้ที่ได้รับทุน แหล่งทุน
จำ�นวนเงิน 

(บ�ท)

สมรรถนะองค์กรและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำร
พัฒนำส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในจังหวัด 
ชำยแดนภำคใต้

รศ.ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง 
ดร.วรภำคย์ ไมตรีพันธ์ 
ดร.เรชำ  ชูสุวรรณ

กองทุนพัฒนำวิทยำศำสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม

641,520

รูปแบบกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรใน
ยุคดิจิตอลเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำด้ำนรำยได้และเพิ่ม
ควำมมั่นคงทำงอำชีพส�ำหรับเยำวชนในสำมจังหวัด
ภำคใต้ชำยแดน

ดร.ณรงค์ศักดิ์  รอบคอบ  
ดร.ธีระยุทธ  รัชชะ  
ผศ.ดร.จิระวัฒน์  ตันสกุล  

กองทุนพัฒนำวิทยำศำสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม

2,187,000

กำรพัฒนำกลไกควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ เพื่อยกระดับคุณภำพกำร
ศึกษำด้วยนวัตกรรมกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตำนี

รศ.ดร.เอกรินทร์  สังข์ทอง หน่วยบริหำรและจัดกำรทุน 
ด้ำนกำรพัฒนำระดับพื้นที่ (บพท.) 
ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชำติ (สอวช.)

4,865,938

ศูนย์เรียนรู้วิสำหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
และกำรท่องเที่ยวบนฐำนภูมิปัญญำ 
สมุนไพรท้องถิ่นเชิงสร้ำงสรรค์ในพื้นที่ต�ำบลแม่ทอม 
อ�ำเภอบำงกล�่ำ จังหวัดสงขลำ

อำจำรย์ฉัตรธิดำ หยูคง ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
กำรวิจัยและนวัตกรรม ทุนท้ำทำย
ไทยเพื่อจัดกำรควำมรู้เพื่อกำรใช้
ประโยชน์เชิงชุมชนสังคม(ด้ำนกำร
พัฒนำทุนทำงวัฒนธรรมชุมชน)

300,000

ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำที่บูรณำ
กำรบริบทท้องถิ่นในจังหวัดปัตตำนีต่อทักษะกำร
เรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะ
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำของนักศึกษำครู
วิทยำศำสตร์

ดร.ฮำมีด๊ะ  มูสอ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม

600,000

รวมทั้งหมด 8,594,458 
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 2. จำานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ที่นำาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ
	 จ�านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ที่น�าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ	มีจ�านวน	5	ผลงาน

 3. งานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
	 งานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	ปีงบประมาณ	2564	มีทั้งหมด	2	บทความ

ชื่อผู้นำ�เสนอ ชื่อผลง�น ง�นประชุม/วันเดือนปี

อำจำรย์ต่วนตัซนีมย์ 
โตะกูบำฮำ

กำรพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนหนังสือนอกเวลำโดยใช้
เทคนิคกำรตั้งค�ำถำมเป็นตัวกระตุ้นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5 แผนกำรเรียนภำษำอังกฤษ- 
ภำษำจีน โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
(ฝ่ำยมัธยมศึกษำ)

ประชุมวิชำกำรระดับชำติศึกษำศำสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 
และนำนำชำติ ครั้งที่ 4 “นวศึกษำที่ยั่งยืนในช่วง
เวลำแห่งควำมท้ำทำย ประจ�ำปีงบประมำณ 2564 
2-1 มิ.ย.64 รูปแบบออนไลน์

ดร.ฮำมีด๊ะ มูสอ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงแบบจ�ำลองทำงควำมคิด
เกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ทำงเคมีของนักศึกษำชั้นปีที่ 4 
สำขำวิชำเคมี คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย 
สงขลำนครินทร์

กำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรระดับชำติ «The 9th 
PSU Education conference» A Better change 
in Higher Education for Future Economy  
67- พ.ค.64  รูปแบบออนไลน์

ผศ.ดร.นัทธี  บุญจันทร์ กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

ประชุมวิชำกำรระดับชำติศึกษำศำสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 
และนำนำชำติ ครั้งที่ 4 “นวศึกษำที่ยั่งยืนในช่วง
เวลำแห่งควำมท้ำทำย ประจ�ำปีงบประมำณ 2564 
2-1 มิ.ย.64 รูปแบบออนไลน์

ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ ควำมพร้อมเพื่อรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
รอบสี่ของโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต1

ประชุมวิชำกำรระดับชำติศึกษำศำสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 
และนำนำชำติ ครั้งที่ 4 “นวศึกษำที่ยั่งยืนในช่วง
เวลำแห่งควำมท้ำทำย ประจ�ำปีงบประมำณ 2564 
2-1 มิ.ย.64 รูปแบบออนไลน์

อำจำรย์มนฑกำน  
อรรถสงเครำะห์

กำรศึกษำปัญหำและควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำร 
เรียนรู้แบบออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ)

ประชุมวิชำกำรระดับชำติศึกษำศำสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 
และนำนำชำติ ครั้งที่ 4 “นวศึกษำที่ยั่งยืนในช่วง
เวลำแห่งควำมท้ำทำย ประจ�ำปีงบประมำณ 2564 
2-1 มิ.ย.64 รูปแบบออนไลน์

ชื่อบทความ ชื่อผู้วิจัย ชื่อวารสาร/ปีที่ฉบับที่ ระดับ

Effects	of	the	authentic	blended	
learning	model	in	enhancing	
instructional	media	production	
capabilities	for	pre-service	teachers

ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ์		กาญจนฉายา 
รศ.ดร.คณิตา	นิจจรัลกุล 
รศ.ดร.วิรินธร		อักษรนิตย์

วารสาร	Elementary	
Education	Online 
ปีที่	20	ฉบับที่	1	ปี	2021

Scopus

Developing	Action	Research	Model	
for	Thai	Tertiary	Classroom

รศ.ดร.อาฟีฟี	ลาเต๊ะ 
ดร.มัฮดี	แวดราแม 
ผศ.ดร.แวฮาซัน	แวฮะมะ 
ดร.สุพรรษา	สุวรรณชาตรี 
อาจารย์นุชอาซีกีน	ยีสมัน 
ดร.ศุภกาญจน์	บัวทิพย์ 
อาจารย์สินี		คูหามุข

International	Journal	of	
Instruction 
ปีที่	14	ฉบับที่	1	ปี	2021

Scopus
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 4.งานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
	 งานตีพิมพ์ของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ	ปีงบประมาณ	2564	มีทั้งหมด	12	บทความ		

ชื่อบทคว�ม ชื่อผู้วิจัย ชื่อว�รส�ร/ปีที่ฉบับที่ ระดับ

ภำพแทนควำมสุขในกำรเรียนที่สำมจังหวัดชำยแดนใต้
จำกครู นักเรียนและโรงเรียนในเรื่องรำวท้องถิ่นของ
แบบฝึกอ่ำนภำษำไทยเฉพำะกิจ ประถมศึกษำ 2-1

ผศ.ดร.สรินฎำ  ปุติ วำรสำรเทคโนโลยีภำคใต้ 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 
ก.ค.-ธ.ค. 63  

TCI

แบบจ�ำลองกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำของ 
Skillbeck สู่แนวทำงกำรวำงแผนและออกแบบ
หลักสูตรสถำนศึกษำฐำนสมรรถนะ ระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน

ดร.วชิระ  ดวงใจดี วำรสำรสังคมศำสตร์
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 
ก.ค.-ก.ย. 63 

TCI

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรคิดเชิงสมำนฉันท์ของนักศึกษำ 
ในพื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้

ผศ.ดร.จิระวัฒน์  ตันสกุล วำรสำรหำดใหญ่วิชำกำร 
มหำวิทยำลัยหำดใหญ่ 
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 
ก.ค.-ธ.ค. 63

TCI

กำรเตรียมควำมพร้อมของครูใหม่เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ในสถำนศึกษำพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้

ดร.สุพรรษำ สุวรรณชำตรี 
ดร.ฮำมีด๊ะ มูสอ 
ดร.ศุภกำญจน์ บัวทิพย์ 
อำจำรย์ปำลิดำ สำยรัตทอง พัฒนพิชัย 
อำจำรย์นุชอำซีกีน  ยีสมัน 
ผศ.ดร.ศักรินทร์ ชนประชำ 
รศ.ดร.อำฟีฟี ลำเต๊ะ

วำรสำรครุศำสตร์สำร 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 
ก.ค.-ธ.ค. 63 

TCI

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำนที่มีต่อผลสัมฤทธิ ์
ทำงกำรเรียน เรื่อง กำรถนอมอำหำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1

อำจำรย์ปำจรีย์  หละต�ำ วำรสำรศึกษำศำสตร์ 
ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 
ก.ย.-ธ.ค. 2563

TCI

ปัจจัยเชิงสำเหตุที่มีอิทธิพลต่อทักษะกำรท�ำวิจัย 
ชั้นเรียนของนักศึกษำฝึกปฏิบัติกำรสอน  
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนี

รศ.ดร.อำฟีฟี ลำเต๊ะ 
ดร.สุพรรษำ สุวรรณชำตรี

วำรสำรมหำวิทยำลัย
รำชภัฏยะลำ 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 
ก.ย.-ธ.ค.63

TCI

แนวทำงกำรพัฒนำและควำมต้องกำรจ�ำเป็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพกำรสอนของหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพครูของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำใน
จังหวัดยะลำ

ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ วำรสำรมหำจุฬำนำครทรรศน์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ก.พ.64 

TCI

กำรสอนโดยใช้กรณีศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะกำรคิด 
ของผู้เรียน : กำรวิจัยในชั้นเรียนของหลักสูตร 
กำรเตรียมผู้บริหำรสถำนศึกษำ

ดร.วรภำคย์ ไมตรีพันธ์ วำรสำรกำรบริหำรและ
นวัตกรรมกำรศึกษำ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  
ม.ค.-เม.ย.64

TCI
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ชื่อบทคว�ม ชื่อผู้วิจัย ชื่อว�รส�ร/ปีที่ฉบับที่ ระดับ

หนึ่งทศวรรษกับกำรขับเคลื่อนชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพครูในประเทศไทย: กำรทบทวนบทบำทของ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำผ่ำนมุมมองบริบทวัฒนธรรมไทย

ดร.วรภำคย์  ไมตรีพันธ์ วำรสำรศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยนเรศวร 
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2  
เม.ย.-มิ.ย.64

TCI

ทุนทำงจิตวิทยำเชิงบวก กำรคิดเชิงอนำคต ควำมยึดมั่น
ผูกพันในวิชำชีพและกำรประยุกต์

จิตวิทยำเพื่อชีวิตของนักศึกษำมหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์และมหำวิทยำลัยแห่งชำติลำว

ผศ.ดร.อริยำ  คูหำ     วำรสำรเครือข่ำวิทยำลัย
พยำบำลและ 
กำรสำธำรณสุขภำคใต้ 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2  
พ.ค.-ส.ค.64

TCI

ค่ำนิยมกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของครูที่มีควำมหลำก
หลำยกลุ่มวัยในวัฒนธรรมองค์กำรของโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ

ผศ.ดร.ชวลิต  เกิดทิพย์    วำรสำรศึกษำศำสตร์ 
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 
พ.ค.-ส.ค.64

TCI

ผลสัมฤทธิ์นวัตกรรมบัญชีค�ำพื้นฐำนภำษำไทยระดับ
ประถมศึกษำตอนต้นของครู 3 จังหวัดชำยแดนใต้

ผศ.ดร.สรินฎำ  ปุติ 
วรรณะ  หนูหมื่น 
วิฑูรย์  เมตตำจิตร

Journal of Liberal 
Arts, Prince of Songkla 
University 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 
ม.ค.-มิ.ย. 64

TCI

 จำานวนเงินสะสมกองทุนวิจัย
 	 เงินสะสมจากกองทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์	 ปีงบประมาณ	 2564	 มีจ�านวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	 2563	 จ�านวน	 
2,305,666.99	บาท	ดังตารางต่อไปนี้

 ยอดเงินใช้จ่ายจากกองทุนวิจัย
  			ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากกองทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์	ในปีงบประมาณ	2564	รวมเป็นเงิน	2,810,545.00	บาท

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

46,391,667.50 บำท 49,097,908.76 บำท 51,403,575.75

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

1,666,898.15 บำท 2,543,882.10 บำท 2,810,545.00 บำท

 งบประมาณด้านงานวิจัยที่ได้รับ
     		 งบประมาณที่คณะศึกษาศาสตร์ได้รับในด้านงานวิจัย	ในปีงบประมาณ	2564	เป็นเงิน	5,544,376.99	บาท

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

8,155,445.43 บำท 4,810,675.36 บำท 5,544,376.99 บำท
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กิจกรรมอบรมแนวทางการท�าวิจัย	 (กลุ่มศึกษานิเทศก์)	 จัดข้ึนวันที่	
19	กุมภาพันธ์	2564	ห้องประชุม	1	คณะศึกษาศาสตร์	ม.อ.ปัตตานี	 
ผู ้เข ้าอบรมร่วมได้แลกเปลี่ยนงานวิจัยที่ต ้องการท�า	 สิ่งที่กังวล 
ท�าการวิจัย	 และความคาดหวังในการด�าเนินการ	 นอกจากนี้วิทยากร
ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู	้เรือ่ง	การสร้างโมเดลในการจัดการเรียนการสอน
การแลกเปลี่ยน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่	จัดขึ้นวันที่	1	มีนาคม	2564		ณ	ห้อง
ประชุมแคแสด	 คณะศึกษาศาสตร์	 ม.อ.ปัตตานีกิจกรรมนี้ได้มีลงนาม
บันทึกข้อตกลงท�าความเข้าใจโครงการ	 โดยมี	 ดร.เรชา	 ชูสุวรรณ	 
รองผู้อ�านวยการเขต	 1	 และ	 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยฯ	 นอกจากนี้
วิทยากรบรรยายแนวคิดการท�าวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และ 
การท�าโครงร่างวิจัย	

กิจกรรมอบรมแนวทางการท�าวิจัย	 (กลุ่มเจ้าหน้าท่ี)	 จัดขึ้นวันที่	 2-3	
มีนาคม	 2564	ณ	 ห้องประชุม	 2	 คณะศึกษาศาสตร์	 ม.อ.ปัตตานี	 
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาในการท�างาน	 เพื่อน�ามาใช้ในการวิจัย
และสร้างนวัตกรรม	หัวข้องานวิจัย	โดยเน้นหัวข้อด้านการท�างานของ
ตนเอง	 นอกจากนี้วิทยากรให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการตั้งโจทย์วิจัย	
วตัถุประสงค์	การเขยีนโครงร่างงานวจิยัของแต่ละคน	และให้ค�าปรกึษา
ข้อมูลด้านการวิจัยรายบุคคล

ศูนย์วิจัยพัฒนศึกษาเพื่อความยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรม

ผลงานการดำาเนินงานที่โดดเด่น
	 โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์	จัดขึ้นวันที่	27–28	ตุลาคม	2563		ณ	ห้องประชุมแคแสด	
คณะศึกษาศาสตร์	 ม.อ.ปัตตานี	 (จัดร่วมกับหน่วยวิจัย)	 โครงการนี้ผู้เข้าร่วมได้ความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การขอต�าแหน่งวิชาการและการ
วางแผนเพื่อก้าวไปสู่ต�าแหน่งทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์	และได้	Workshop	การเตรียมผลงานเพื่อขอต�าแหน่งทางวิชาการทางด้าน
สังคมศาสตร์
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กิจกรรมอบรมแนวทางการท�าวิจัย	 (กลุ่มครูผู้สอน)	 จัดขึ้นวันที่	 4-5	
มีนาคม	2564	ณ	ห้องประชุมชบาทอง	สพป.ปัตตานี	เขต	1	ผู้เข้าร่วม 
อบรมได้ความรู ้และแนวทางการท�าวิจัย	 การเขียนรายงานวิจัยใน 
ชั้นเรียน	 สถิติส�าหรับวิจัยในชั้นเรียน	 การค้นหาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี้ร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาด้านการสอน	 การเขียน 
โครงร่างงานวิจัย	และให้ค�าปรึกษาข้อมูลด้านการวิจัยรายบุคคล

กิจกรรมแนวทางการท�าวิจัย	 (กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน)	 จัดขึ้นวันที่	 22-
23	มีนาคม	2564	ณ	ห้องประชุม	1	คณะศึกษาศาสตร์	ม.อ.ปัตตานี	 
ผู ้ เข ้าร ่วมได้แนวทางการท�าวิจัยกลุ ่มผู ้บริหารโรงเรียน	 ได ้แก ่	 
การนิยามศัพท์	 การทบทวนวรรณกรรม	 กรอบแนวความคิดของ 
โครงการวิจัย	 และการเขียนวิธีการ	 นอกจากนี้ได้ฝึกปฏิบัติเขียน 
โครงร่างวิจัยร่วมกับพี่เลี้ยง
 

กิจกรรมน�าเสนอโครงร่างวิจัย	 จัดขึ้นวันที่	 2	 เมษายน	 2564	 ณ	 
ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์	 ม.อ.ปัตตานี	 ผู้เข้าร่วมได้น�าเสนอโครง
ร่างวิจัยและมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงโครงร่างวิจัย
ให้สมบูรณ์

กิจกรรมสุนทรียสนทนา	จัดขึ้นวันที่	15	กันยายน	2564	ณ	ห้องประชุม
ชบาทอง	สพป.ปัตตาน	ีเขต	1	ผูเ้ข้าร่วมได้สะท้อนความรูส้กึทีไ่ด้เข้าร่วม
กจิกรรมในโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารความร่วมมอืเพือ่พฒันานกัวจิยั
ใหม่ระหว่างศนูย์วจิยัพฒันศกึษาฯ	คณะศกึษาศาสตร์	และส�านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	เขต	1	
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ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการศึกษาและความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน (edIt) 
ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น

									2.	โครงการพัฒนารายวิชา	สื่อ	ข้อสอบ	ส�าหรับการเรียน 
การสอนในระบบเปิด	(MOOC)	รายวชิาการออกแบบการน�าเสนอ 
อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย

	 1.	 การพัฒนาการเรียนรู ้แบบร ่วมมือท่ีบูรณาการ
กิจกรรมแบบจิ๊กซอว์ในรายวิชาสถิติส�าหรับพยาบาล	 เพื่อ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะการเรียนรู ้แบบชี้น�า
ตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	

	 3.	 โครงการพัฒนารายวิชา	 สื่อ	 ข้อสอบ	 ส�าหรับการ
เรียนการสอนในระบบเปิด	(MOOC)	เครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ใต้ตอนล่าง	รายวิชาภาษาเกาหลี	
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	งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ครั้งที่	11

กรรมการในสถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและ	
การเรียนการสอนที่เป็นเลิศที่เข้าร่วมประชุม

         การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

											1.	โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ครั้งที่	11	(The	11th	International	Conference	
on	Humanities	and	Social	Sciences	“Global	Digital	Society:	Impacts	on	Humanities	and	Social	Sciences”)

ภาพบรรยากาศในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
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	 2.	โครงการอบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์	รุ่นที่	1	และ	รุ่นที่	2	(ระดับภาคใต้)		
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								 3.	Journal	Club		เรื่อง	Exploring	culture	in	foreign	language	pedagogy
	 สถานวจิยันวตักรรมทางการศกึษาและการเรยีนการสอนทีเ่ป็นเลศิได้จดั	Journal	Club	โดยม	ีMr.	Juang	Rudianto	Putra	นกัศกึษา
ระดับปริญญาโท	ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสถานวิจัยฯ	เป็นผู้อภิปราย	ในหัวข้อ	Exploring	culture	in	foreign	language	pedagogy	 
ณ	สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
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ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากร ทางการศึกษาภาคใต้
	 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 พ.ศ.2559	 ก�าหนดให้ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู	 ผู้บริหาร	 และบุคลากรทางการศึกษา
ภาคใต้	 เป็นหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์	 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้การบริการวิชาการด้านการพัฒนาครู	 ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาภาคใต้	 ตลอดจนการให้บริการวิชาการด้านต่างๆ	 ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง	 อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและก่อให้เกิด
รายได้จากการให้บริการ	 ประกอบด้วย	 1)	 การวิเคราะห์	 จัดทดสอบ	 และจัดสอบแข่งขัน	 การให้การศึกษา	 วิจัยและจัดท�าประเมินผล
โครงการบริการวิชาการ	 สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของคณะตามระบบ	 Edpex	 และยุทธศาสตร์การพัฒนางานบริการวิชาการ
เชิงพื้นที่	 2)	 ให้บริการเก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา	 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	
(Quality	 of	 Life)	 ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐท่ีเก่ียวข้อง	 3)	 จัดฝึกอบรม	 สัมมนา	 ประชุมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต	 
(Lifelong	 Learning)	 4)	 ศึกษา	 ส�ารวจ	 วิเคราะห์	 ออกแบบประเมินการให้บริการตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย	 (Stakeholder)	
และสนับสนุนการพัฒนางานในขั้นตอนการปฏิบัติ	 (Implementation)	 5)	 ให้ค�าปรึกษาเป็นที่ปรึกษาโครงการและการแนะน�าการให้
บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ	6)	ให้บริการข้อมูลพื้นฐานการให้บริการวิชาการ	7)	การให้บริการวิชาการอื่นๆ	และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ 
มอบหมาย	 ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ	 มีการพัฒนาการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
น�าข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องในทุก	 ๆ	 ปี	 ทั้งนี้จะมีการประเมินผลความพึงพอใจในทุก	 ๆ	 กิจกรรมของ 
การด�าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการต่อสังคมมีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง	

	 กิจกรรมส�าคัญ	ปี	2562-2564	ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู	ผู้บริหาร	และบุคลากร	ทางการศึกษาภาคใต้
	 1.ประชุมประจ�าปีงานบริการวิชาการเชิงบูรณาการ
	 2.	โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช�านาญการพิเศษและวิทยฐาน
เชี่ยวชาญ
	 3.	 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	จังหวัดปัตตานี
	 4.	โครงการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิ	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้
	 5.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะ	การคิด	ส�าหรับผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
	 6.	โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนวิชาภาษาไทย	โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
	 7.	โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง	สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต	
	 8.	โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการค�านวณ	(หลักสูตรระยะสั้น)
	 9.	โครงการอบรมการวิเคราะห์หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	(ภาษาจีน)
	 10.	 โครงการความร่วมมือทางวิชาการการประเมินผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	
กระทรวงมหาดไทย
	 11.	โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน	โดยธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 12.	ลงพื้นที่ชุมชน	เพื่อจัดท�าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท	พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
	 13.	โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ	(1ต�าบล1มหาวิทยาลัย)

ด้านพันธกิจเพ่ือสังคม 
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1. จำานวนสัญญาจ้างจากการรับบริการวิชาการ

2. จำานวนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า

3. จำานวนโครงการบริการวิชาการแบบเรียกเก็บค่าลงทะเบียน

4. ข้อมูลอื่นๆ

เดือน ร�ยชื่อสัญญ� หน่วยง�นจ้�ง

กันยำยน 2564 โครงกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมค�ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรหน่วยงำนสังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดปัตตำนี จ�ำนวน 42 สัญญำ

กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดปัตตำนี (อบจ./ ทต./ อบต.)

เดือน ชื่อโครงก�ร จำ�นวนผู้เข้�ร่วมโครงก�ร

กุมภำพันธ์ - 
ธันวำคม 2564

โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต�ำบลแบบบูรณำกำร 
(1ต�ำบล1มหำวิทยำลัย)

2,244 คน

เดือน ชื่อโครงก�ร
จำ�นวนผู้เข้�ร่วม

โครงก�ร
จำ�นวนเงินที่เก็บได้

ตุลำคม 2563 – 
กันยำยน 2564

โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้ง
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช�ำนำญกำรพิเศษและวิทยฐำนเชี่ยวชำญ 
ประจ�ำปีงบประมำณ 2564 จ�ำนวน 28 รุ่น

1,153 คน     4,635,000 บำท

ข้อมูล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ�ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ผู้รับบริกำรอบรมแล้วเกิดรำยได้ 3 โครงกำร 3 โครงกำร 1 โครงกำร

จ�ำนวนร้อยละของผู้ที่เข้ำอบรมวิทยฐำนะแล้วยื่นขอต�ำแหน่ง 

ที่สูงขึ้น

775 คน 438 คน 855 คน

จ�ำนวนชุมชนกำรเรียนรู้ที่คณะดูแล - - 1 ชุมชน  
(ต�ำบลทุ่งพลำ)

รำยได้คงเหลือจำกกำรบริกำรวิชำกำร 1,517,329 บำท 1,027,922 บำท     2,276,092.90 บำท

งบประมำณโครงกำรที่ลงนำมในสัญญำจ้ำงบริกำรวิชำกำร 698,000 บำท 590,000 บำท 542,000 บำท

งบประมำณโครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ 4,000,000 บำท - 3,439,000 บำท

งบประมำณโครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบเรียกเก็บค่ำลงทะเบียน 4,821,000 บำท 2,602,880 บำท     4,635,000 บำท

จ�ำนวนผู้รับบริกำรวิชำกำรแบบเก็บค่ำลงทะเบียน 1,799 คน 666 คน 1,153 คน

จ�ำนวนผู้รับบริกำรวิชำกำรแบบให้เปล่ำ 799 คน - 2,244 คน
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5. จำานวนชั่วโมงบริการวิชาการ ประจำาปีประมาณ 2564 
จ�านวนชั่วโมงบริการวิชาการของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์	ในหน่วยงานภายใน	และหน่วยงานภายนอก	ดังนี้

เดือน หน่วยงานภายใน
จำานวน
ชั่วโมง

หน่วยงานภายนอก
จำานวน
ชั่วโมง

มกราคม

กองบริหารวิชาการฯ	มอ. 6 อบจ.ปน. 24

คณะรัฐศาสตร์	มอ. 6

คณะวิทยาศาสตร์ฯ	มอ. 6

วิทยาเขตปัตตานี 12

กุมภาพันธ์

ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้	มอ. 6 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ	ปน. 6

กองบริหารวิชาการฯ	มอ. 12 อบจ.ปัตตานี 24

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ปน. 6

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 6

มีนาคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มอ. 24 ศูนย์สุขภาพจิตที่	12 6

ส�านักส่งเสริมฯ	มอ. 36 กศน.รามัน 12

ศธจ.ปน.	 6

ร.ร.เดชปัตนยานุกูล 6

สพป.นธ.2 12

ศอ.บต.	 12

ศูนย์การศึกษาพิเศษ	ปน. 6

สช.ยล. 12

ศูนย์สุขภาพจิตที่	12 6

สมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ 6

สพป.สข.3 6

สนง.คุมประพฤติ	ปน. 6

สนง.จัดหางาน	จ.ยะลา 6

เมษายน วสส.	มอ. 6 กบศ.วข.ปน. 6

คณะพยาบาล	มนร. 6

สาธารณสุข	จ.ปัตตานี 6

ม.ฟาฏอนี 6

สถาบันทักษิณคดีศึกษา 42

พฤษภาคม - ร.ร.วรพัฒน์ 18

ม.เกษตรศาสตร์ 6

มิถุนายน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มอ. 6 ม.มหิดล 6

กองบริหารวิชาการ	มอ. 36 ศธจ.ปน. 72

ส�านักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี 6

ร.ร.ห้วยยอด	จ.ตรัง 6
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เดือน หน่วยงานภายใน
จำานวน
ชั่วโมง

หน่วยงานภายนอก
จำานวน
ชั่วโมง

กรกฎาคม กองบริหารวิชาการ	มอ. 18 สพป.ปน.เขต1 42

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มอ. 12 ร.ร.มัธยมจิตจัณ	สงขลา 6

คณะพยาบาลศาสตร์	มอ. 6

ร.ร.สาธิตฯ	(มัธยม) 6

สิงหาคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มอ. 12 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี	ยะลา 6

กองบริหารวิชาการ	มอ. 18 ศธจ.ปน. 12

ม.พะเยา 6

ม.ฟาฏอนี	ยะลา 6

ร.ร.ก�าแพงวิทยา	จ.สตูล 6

สช.ปัตตานี 18

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย 6

ร.ร.ตะบิงตีงี	จังหวัดปัตตานี 6

กันยายน กองบริหารวิชาการ	มอ. 36 ม.พะเยา 6

คณะวิทยาศาสตร์	มอ.สุราษฎร์ธานี 6 วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี 12

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	
นครศรีธรรมราช

6

ร.ร.ตะบิงตีงี	จังหวัดปัตตานี 12

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 6

สมาคมยุวมุสลิมแหล่งประเทศไทย 6

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา 6

ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์	 6

อาชีวะศึกษาปัตตานี 18

ตุลาคม - คณะศึกษาศาสตร์	ม.ทักษิณ 6

โรงเรียนเตาปูน	(ธนาคารกรุงเทพ	16) 6

ร.ร.วรพัฒน์ 6

พฤศจิกายน คณะศิลปศาสตร์	มอ. 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 12

สมาคม	ร.ร.เอกชน	ปน. 6

ธันวาคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มอ. 12 ร.ร.จุฬาภรณ์	นครศรีธรรมราช 6

สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 6

สมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้ 6

สมาคมจันทร์เสี้ยว 6

ม.ราชภัฎเทพสตรี 12

รวมชั่วโมงหน่วยงานภายใน 288 รวมชั่วโมงหน่วยงานภายนอก 618

รวมทั้งสิ้น 906

รายงานประจ�าปีคณะศึกษาศาสตร์ 
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ศูนย์ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สรุปผลการดำาเนินงานของศูนย์ทดสอบฯ พ.ศ. 2564

พันธกิจ ผลก�รดำ�เนินง�น
ปีงบ 

ประม�ณ
แหล่งทุน/ 

งบประม�ณ 
ผู้วิจัย/คณะทำ�ง�น

1. ศกึษำ วิจยั และ
สร้ำงองค์ควำมรู้ 
ทำงด้ำนกำรทดสอบ
ทำงกำรศกึษำและ
จติวทิยำ

1. รูปแบบกำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบ
กำรในยุคดิจิตอลเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำด้ำนรำย
ได้และเพิ่มควำมมั่นคงทำงอำชีพส�ำหรับเยำวชน
ในสำมจังหวัดภำคใต้ชำยแดน

2564 ทุน FF (วช.)/
2,187,000

1.ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 
(หัวหน้ำโครงกำรวิจัยฯ) 
2.ดร.ธีระยุทธ รัชชะ 
3.ผศ.ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล

2. รูปแบบการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบ
การในยุคดิจิตอลเพื่อลดความเหลื่อมล�้าด้าน
รายได้และเพิ่มความมั่นคงทางอาชีพส�าหรับ
เยาวชนในสามจังหวัดภาคใต้ชายแดน  
(ต่อเนื่อง)

2565 ทุน FF (วช.)/
2,381,500

1.ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ 
(หัวหน้าโครงการวิจัยฯ) 
2.ดร.ธีระยุทธ รัชชะ 
3.ผศ.ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล

2. สร้ำงและพัฒนำ
เครื่องมือวัดทำงด้ำน
กำรทดสอบทำงกำร
ศึกษำและจิตวิทยำ
ที่มีมำตรฐำนเพื่อ
ยกระดับคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำ

1.แบบวัดควำมมีวินัยแบบมำตรประมำณค่ำ 
2.แบบวัดควำมมีวินัยแบบสถำนกำรณ์ 
3.แบบสอบกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้  
(กำรสอบวิชำชีพครู)  
4.แบบวัดกำรคิดเชิงสมำนฉันท์ 
5.แบบวัดทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร

2562 
2562 
2563 

 
2563 
2564

คณะกรรมกำรศูนย์ทดสอบฯ

3. ผลติและพัฒนำ
บคุลำกรทำงด้ำน
กำรศึกษำให้มคีวำม
เชีย่วชำญทำงด้ำน
กำรทดสอบทำงกำร
ศึกษำและจิตวิทยำ

ผลิตมหำบัณฑิตสำขำวิจัยและประเมิน 
ผลกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์  

ปัจจุบัน - คณะกรรมกำรศูนย์ทดสอบฯ

4. ให้ค�ำปรึกษำ 
อบรม และบริกำร
เครื่องมือทำงด้ำน
กำรทดสอบทำงกำร
ศึกษำและจิตวิทยำ
แก่สถำนศึกษำ  
เขตพื้นที่ และ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

  โครงก�รบริก�รวิช�ก�ร ประกอบด้วย 
โครงกำรให้บริกำรตรวจข้อสอบและวิเครำะห์
ข้อสอบ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
ได้แก่ 

1.กำรสอบของนักศึกษำคณะพยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี

2. กำรสอบแข่งขันเข้ำศึกษำต่อโรงเรียนสำธิต 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  

3. กำรสอบแข่งขันบรรจุข้ำรำชกำรครู ของ
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ปัตตำนีเขต 1 

4. กำรสอบแข่งขันบรรจุของส�ำนักงำนกำรศึกษำ
เอกชน จังหวัดปัตตำนี และนรำธิวำส 

2564-
ปัจจุบัน

- คณะกรรมกำรศูนย์ทดสอบฯ
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พันธกิจ ผลก�รดำ�เนินง�น
ปีงบ 

ประม�ณ
แหล่งทุน/ 

งบประม�ณ 
ผู้วิจัย/คณะทำ�ง�น

    โครงก�รอบรม ประกอบด้วย

1. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรใช้โปรแกรม
วิเครำะห์พหุระดับ (Hierarchical Linear 

Model: HLM) 

2. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรใช้โปรแกรม
วิเครำะห์ (Linear Structural Relationship: 
LISREL) 

3. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรใช้โปรแกรม
วิเครำะห์ข้อมูล (MPLUS) 

4. โครงกำรอบรเชิงปฏิบัติกำรใช้โปรแกรม
วิเครำะห์คุณภำพเครื่องมือ (Mulitilog) 

   ให้คำ�ปรึกษ�ก�รสร้�งเครื่องมือฯ ให้แก่
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก

5. เผยแพร่องค์ 
ควำมรู้และนวตักรรม
ทำงด้ำนกำรทดสอบ
ทำงกำรศกึษำและ
จติวทิยำ

1.กำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรม
วิเครำะห์ข้อมูลฯ

2.เผยแพร่ผลงำนวิชำกำร ตีพิมพ์ในวำรสำรแ 
และน�ำเสนอในที่ประชุมทำงวิชำกำร

ปัจจุบัน 

ปัจจุบัน

- คณะกรรมกำรศูนย์ทดสอบฯ

รายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
Teerayout	Rascha,	Narongsak	Rorbkorb	and	Jirawat	Tansakul.	(2566).	Reconciliation	Thinking’s	
	 Student:	A	Second	Order	Confirmatory	Factor	Analysis.	(SCOPUS)
Narongsak	Rorbkorb,	Teerayout	Rascha	and	Jirawat	Tansakul.	(2566).	The	Causal	Model	of	
	 Factors	Affecting	Reconciliation	Thinking	’s	Students	in	Border	Provinces	Southern	Thailand.	(SCOPUS)
Jirawat	Tansakul,	Narongsak	Rorbkorb	and	Teerayout	Rascha.	(2566).	Measurement	Model	of	
	 Reconciliation	Thinking:	Testing	Measurement	Invariance	across	Gender.	(2566).
	 (SCOPUS)
นาปีซะห์	ดือราแม,	จิระวัฒน์	ตันสกุล,	มัฮดี	แวดราแม,	สร้าง	มุสิกสุวรรณ	และเกรียงศักดิ์	ด�าชุม.	(2565).	
	 การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์	ส�าหรับสมรรถนะครูด้านการวิจัยเพื่อ
	 พัฒนาการเรียนรู้,	วารสารศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี.	XXX-XXX.
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สรุปโครงการกลุ่มการปรึกษาเพื่อการพัฒนาตนและการแก้ปัญหาทางจิตใจ 
	 เป็นกลุม่การปรกึษาเชิงจติวทิยาและจติบ�าบดัเพือ่การพฒันาตนเอง	โดยเน้นความเข้าใจชวีติตาม	ธรรมชาต	ิเข้าใจตนเอง	เข้าใจผูอ่ื้น
น�าาสู่การพัฒนาตนเองและการแก้ปัญหาอย่างมีสติและปัญญา	รับสมัครนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	จ�านวน	6	กลุ่มๆละ	4-6	คน	(รองรับ
กรณีโควิด19	และต้องท	า	กลุ่มออนไลน์)	เข้ากลุ่ม	6	ครั้งๆละ	3	ชั่วโมง	สถานที่จัดเป็นห้องประชุมภาควิชาบริหารการศึกษา	ชั้น	4	คณะ	
ศึกษาศาสตร์	ดังนี้

สรุปการเข้ากลุ่มพัฒนาตนและการแก้ปัญหา 
มีนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	เข้าร่วมทั้งสิ้น	31	คน	
	 -->	แบ่งตามชั้นปี	พบว่า	เป็นนักศึกษาชั้นปีที่	4	จ�านวน	14	คน	และชั้นปีที่	1	จ�านวน	17	คน	
	 -->	แบ่งตามสาขาวิชาเอก	พบว่า	เป็นเอกจิตวิทยา	10	คน	เอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	
จ�าานวน	4	คน	และเอกจิตวิทยาคลินิก	จ�านวน	17	คน	
	 -->	ใช้เวลาในการฝึกอบรม	6	ครั้ง	ครั้งละ	3	ชั่วโมง	รวมทั้งสิ้น	18	ชั่วโมงต่อกลุ่ม
(7	กลุ่ม	รวม	126	ชั่วโมง)

Session กิจกรรม ผลที่ค�ดว่�จะได้รับ
2-1

(6 ชม.)
-ทักทำย แนะน�ำประเมินก่อนเข้ำกลุ่ม 
-แจ้งวัตถุประสงค์ ข้อตกลงก่อนเข้ำกลุ่ม 
-กิจกรรมฝึกจิตและสะท้อนผลกิจกรรมสติสมำธิ: 
สู่กำรพิจำรณำภำยในกับกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน 
-กิจกรรม: เล่ำเรื่องประทับใจ 12-
-สะท้อนผลกิจกรรมกำรฟัง กำรสะท้อน 
เรื่องรำว (ภำยนอก) ควำมรู้สึก (ภำยใน) กำรเข้ำใจกำร
เปลี่ยนแปลงของชีวิตตำมธรรมชำติ 
-สรุป

-ท�ำควำมรู้จัก สร้ำงสัมพันธภำพ 
-ประเมินก่อนกำรเข้ำกลุ่ม 
-ได้รู้จักวิธีกำรฝึกจิต ธรรมชำติและกำรเปลี่ยนแปลง 
-เท่ำทันและเรียนรู้กำรพัฒนำตนและแก้ปัญหำ 
-สร้ำงพลังทำงบวก เข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลง 
-สำมำรถเชื่อมโยงฝึกจิตสู่กำรฝึกสังเกตกำร
เปลี่ยนแปลงชีวิตตำมธรรมชำติกับกำรเปลี่ยนแปลง
ภำยในใจของตนเอง 
-สะท้อนมิตรภำพสมำชิกในกลุ่มได้

3 
(3 ชม.)

-ทักทำย ทบทวน 
-กิจกรรมฝึกจิตและสะท้อนผลสู่กำรพิจำรณำภำยใน 
-กิจกรรม: Symbol of me+ แลกเปลี่ยน 
-สะท้อนผลกิจกรรมสู่กำรพิจำรณำภำยใน 
(คำดหวัง กำรเห็นแก่ตัว และกำรไม่เห็นแก่ตัว 
แต่เห็นกำรเปลี่ยนแปลงตำมธรรมชำติ) 
-สรุป

-สร้ำงสัมพันธภำพ ได้ปรับใช้วิธีที่เหมำะกับตนเพื่อ 
ฝึกสร้ำงจิตที่สงบและเท่ำทันและเรียนรู้ธรรมชำติ 
-เข้ำใจตนเอง-ผู้อื่น เรียนรู้อยู่กับกำรเปลี่ยนแปลง 
สู่กำรพัฒนำตนเองและกำรแก้ปัญหำ 
-สรุปบทเรียน

45-
(6 ชม.)

-ทักทำย ทบทวน 
-กิจกรรมฝึกจิตและสะท้อนผลกิจกรรมฝึกจิต 
และกำรพิจำรณำภำยใน 
-กรำฟชีวิต12- เล่ำเรื่อง แลกเปลี่ยน ระบำย 
แก้ปัญหำและกำรปรับตัว 
-สรุป

-สร้ำงสัมพันธภำพ สร้ำงจิตที่สงบและเข้ำใจชีวิต 
กำรแก้ปัญหำและกำรปรับตัว 
-ได้ระบำย เท่ำทันและเรียนรู้อยู่กับธรรมชำติ 
-เห็นชีวิตกับกำรเปลี่ยนแปลง เข้ำใจ ยอมรับ เรียนรู้อยู่
กับกำรเปลี่ยนแปลง และควำมจริง สู่กำรพัฒนำตนเอง
และกำรแก้ปัญหำได้ 
-ได้ฝึกสังเกตและเท่ำทันธรรมชำติของจิต

6 
(3 ชม.)

-ทักทำย ทบทวน 
-กิจกรรมฝึกจิต  
-ทบทวนทุกกิจกรรม กำรน�ำไปใช้จริง  
-ส�ำรวจเรื่องรำวควำมรู้สึกที่ติดค้ำง  
–สมำชิกสรุปประสบกำรณ์ที่ได้รับ  
-อ�ำลำมิตร กล่ำวขอบคุณ ปิดกลุ่ม  
-ประเมินผลกำรเข้ำกลุ่ม

-เห็นแนวทำงฝึกจิต ได้ระบำย เท่ำทันและเรียนรู้ 
-เพื่อเน้นย�้ำำผลกำรเรียนรู้สู่กำรใช้ชีวิตจริง 
-เพื่อระบำยควำมรู้สึกที่อำจจะมีแต่ยังไม่มีโอกำส 
-ให้สมำชิกได้สรุปผลจำกกำรเข้ำกลุ่มที่ได้ 
-ได้ขอบคุณ ขอโทษ แสดงควำมห่วงใยกระชับมิตร 
-ประเมินควำมพึงพอใจหลังกำรเข้ำกลุ่ม
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ประมวลภาพกิจกรรมผลการดำาเนินงานของศูนย์ทดสอบฯ

ที่ปรึกษาศูนย์ทดสอบฯ ให้คำาแนะนำาโครงการวิจัยฯ 
และการบริหารงานของศูนย์ทดสอบฯ

ประชุมศูนย์ทดสอบฯ กิจกรรม work shop สร้างเครื่องมือวิจัย

โครงการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล การสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาวิจัยและประเมินผล
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	 บุคลากรและผลงานของคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ได้รับทุนและรางวัล	ยกย่องเชิดชูเกียรติจากองค์กรต่าง	ๆ
เป็นประจ�าทุกปี	

 1. จำานวนเงินที่ใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรต่อคน
จ�านวนเงินที่ใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในปีงบประมาณ	2564	ทั้งหมด	671630.95	บาท

 2. โครงการพัฒนาบุคลากร
	 จ�านวนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร	ปี	2564	มีทั้งหมด	2	โครงการ	
รายละเอียดดังนี้

 3. บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับทุนศึกษาต่อ 
	 บุคลการสายวิชาการที่ได้รับทุนศึกษาต่อ	มีทั้งหมด	1	ทุนการศึกษา	ดังนี้

 1. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย 
	 จ�านวนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย	ปี	2564		มีทั้งหมด	2	โครงการ	รายละเอียดดังนี้	

ปีงบประม�ณ
จำ�นวนเงิน (บ�ท)

ส�ยวิช�ก�ร ส�ยสนับสนุน

2564 475,629.95 196,001.00

ชื่อโครงก�ร วันที่จัด สถ�นที่ ผู้เข้�ร่วม

1. โครงกำรพัฒนำอำจำรย์เข้ำสู่ต�ำแหน่งทำง
วิชำกำรทำงด้ำนสังคมศำสตร์

28-27 ต.ค.63 ห้องประชุม 1 คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

คณำจำรย์และบุคลำกร
สังกัดคณะศึกษำศำสตร์
จ�ำนวน 41 คน

2. โครงกำร EDU Talk กำรขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ : ทิศทำงและควำม
ท้ำทำย

-30ต.ค.63- ห้องประชุม 1 คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

คณำจำรย์และบุคลำกร
สังกัดคณะศึกษำศำสตร์
จ�ำนวน 30

ลำ�ดับที่ ชื่อ-สกุล ประเภทก�รล� แหล่งทุน
ประเภททุนใน/ 
ต่�งประเทศ

1 นำงสำวรุซณี ซูสอรอ ลำศึกษำต่อระดับปริญญำเอก มอ. Ph.D. 50% ในประเทศ

ชื่อโครงก�ร วันที่จัด สถ�นที่ ผู้เข้�ร่วม

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “สร้ำงนักวิจัยรุ่น
ใหม่โรงเรียนสำธิตฯ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ)”

มกรำคม – กันยำยน  
พ.ศ. 2564  

โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยสงขลำ
นครินทร์ (ฝ่ำยมัธยมศึกษำ)

จ�ำนวนคณำจำรย์
คณะศึกษำศำสตร์ 
ผู้เข้ำร่วม 21 คน

โครงกำรกำรพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่คณะศึกษำ
ศำสตร์เพื่อขอทุนวิจัยภำยนอกคณะฯ

มิถุนำยน – สิงหำคม 
พ.ศ. 2564

คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
สงขลำนครินทร์

จ�ำนวนคณำจำรย์
คณะศึกษำศำสตร์ 
ผู้เข้ำร่วม 9 คน

ด้านบุคลากร
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 2. จำานวน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ / ศาสตราจารย์ เพิ่มใหม่
	 คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	จ�านวน	1	คน	

 3. รางวัลที่บุคลากรได้รับ
	 รางวัลอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านต่าง	ๆ	สังกัดคณะศึกษาศาสตร์	ประจ�าปี	2564	ได้แก่

7.  บุคลากรดีเด่น ประจำาปี 2564
 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

 สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

ลำ�ดับที่ ชื่อ-สกุล แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง

1 นำงบุญสนอง วิเศษสำธร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

ลำ�ดับ ร�ยน�ม ร�งวัล 

1 อำจำรย์รุศดำ  ณัฐภำสวิรดำ บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งอำจำรย์

2 ผศ.ดร.ธินัฐดำ  พิมพ์พวง บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

3 รศ.ดร.วิรินธร อักษรนิตย์ บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์

4 นำงสำวสุทธิษำ พรหมจันทร์ บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ

5 นำยบูคอรีย์ แก้วกับทอง บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ

6 นำงปนิดำ  ด�ำรงสุสกุล บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ

7 นำยโสธร บูรพันธ์ บุคลำกรดีเด่นลูกจ้ำงประจ�ำ

8 นำงสำวทิตยำ ศรีสุวรรณ บุคลำกรดีเด่นพนักงำนเงินรำยได้

9 นำงจีรนันท์ ทรงชำติ บุคลำกรดีเด่นพนักงำนเงินรำยได้

10 นำยธนัฐ บุญสนอง บุคลำกรดีเด่นพนักงำนเงินรำยได้

ลำ�ดับ ร�ยน�ม ร�งวัล 

1 อาจารย์ปาลิดา	สายรัตทอง	พัฒนพิชัย ด้านการเรียนการสอน

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์	ผดุงพงษ์ ด้านวิจัยและนวัตกรรม

3 อาจารย์ธวัชศักย์	ตั้งปณิธานวัฒน์ ด้านกิจการนักศึกษา

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรินฎา	ปุติ ด้านบริการวิชาการ

ลำ�ดับ ร�ยน�ม ร�งวัล 

1 อำจำรย์อุไร  แวมำมะ บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งอำจำรย์

2 ผศ.กมล คงทอง บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

3 นำงสำวทัศนำภรณ์  โคตัน บุคลำกรดีเด่นพนักงำนมหำวิทยำลัย

4 นำงสำวนญำดำ ขวัญทอง บุคลำกรดีเด่นพนักงำนมหำวิทยำลัย

5 นำงชนนินำถ บุญรักษำ บุคลำกรดีเด่นลูกจ้ำงประจ�ำ

6 นำงวรรณดี  ชำพรหมสิทธิ์ บุคลำกรดีเด่นพนักงำนเงินรำยได้
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 สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถมศึกษา) สายสนับสนุน

ผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำาปี พ.ศ. 2564

อาจารย์ตัวอย่างและผลงานดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปี 2564
 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

บุคลกรดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปี 2564
 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์

ลำ�ดับ ร�ยน�ม ร�งวัล

1 นำงสำวนิตยำ  สืบประดิษฐ์ บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งครู

2 นำงสำวอำริยะ  มำสชรัตน์ บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งครู

3 นำงสำวอุทุมพร ข�ำสำสดี บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งครูผู้ช่วย

4 นำยรุสลัน  ยูโซะ บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งพนักงำนเงินรำยได้

5 นำยยูโซ๊ะ  อำแซ บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งงำนอำคำรและโภชนำกำร

ลำ�ดับ ร�ยน�ม ร�งวัลด้�น/ส�ข�

1 นำยบุรินทร์ สหะวิริยะ ด้ำนกำรบริหำรดีเด่น

2 นำงสำวจันทร์จรัส เพชรโมรำ ด้ำนบริกำรดีเด่น

3 นำยภำนุวัตร์ ฐิติสิรินันท์ ด้ำนลูกจ้ำงผู้มีผลงำนดีเด่น

4 นำยพิภัตน์ เผ่ำจินดำ ด้ำนสร้ำงสรรค์นวัตกรรมดีเด่น

ลำ�ดับ ร�ยน�ม ร�งวัลด้�น/ส�ข�

1 อำจำรย์นูรอำซีกีน ยีสมัน อำจำรย์ตัวอย่ำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน

2 อำจำรย์บุญสนอง วิเศษสำธร อำจำรย์ตัวอย่ำงด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม

3 อำจำรย์ต่วนยำมีลำ อัลอิสรุส อำจำรย์ตัวอย่ำงด้ำนกิจกำรนักศึกษำ

4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สรินฎำ ปุติ อำจำรย์ตัวอย่ำงด้ำนบริกำรวิชำกำร

5 ดร.ฮำมีด๊ะ มูสอ อำจำรย์ตัวอย่ำงอำจำรย์ตัวอย่ำงรุ่นใหม่

6 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กมล คงทอง ผลงำนดีเด่นสำขำสร้ำงสรรค์ด้ำนสุนทรียะ ศิลปะ

7 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ พัฒนำทักษะด้ำนโค้ดดิ้ง 
สู่ดิจิตอลในอนำคต (ทีม)

ผลงำนดีเด่นสำขำกำรบริกำรวิชำกำร

ลำ�ดับ ร�ยน�ม ร�งวัล

1 อำจำรย์รุศดำ  ณัฐภำสวิรดำ บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งอำจำรย์

2 นำยบูคอรีย์ แก้วกับทอง บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชียวชำญเฉพำะระดับเชี่ยวชำญ  
ระดับช�ำนำกำรพิเศษ ระดับช�ำนำญกำร ต�ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช�ำนำญงำนพิเศษ

3 นำยสมนึก แก้วมีศรี บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชียวชำญเฉพำะ ระดับปฏิบัติกำร
ต�ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน  ระดับช�ำนำญงำน

4 นำงชนนินำถ บุญรักษำ บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งลูกจ้ำงประจ�ำ

5 นำงสำวทิตยำ ศรีสุวรรณ บุคลำกรดีเด่นต�ำแหน่งพนักงำนเงินรำยได้
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8. จำานวนนักศึกษาต่างชาติ

ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษา ประเทศ หลักสูตร

โครงการพระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชา	ด้านการศึกษา

MR.	TEJA	GAJENDRA	CHOR กัมพูชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาจิตวิทยา

MR.	SRENG	CHORK กัมพูชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	แขนงวิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว

MISS	CHALK	TITMONYNEAT กัมพูชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	แขนงวิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว

MISS	PHAL	SOMACHITA กัมพูชา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา

MISS	THAI	CHANTHANY กัมพูชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	แขนงวิชาจิตวิทยา
การศึกษาและการแนะแนว
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ผลประเมินการประกันคุณภาพ

1. การตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA
สรุป	ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร	รอบปี	2563
	 1)	ผลการประเมินระดับหลักสูตร	ภาพรวมทั้งคณะ	ระดับคะแนน			3.5	คิดเป็นร้อยละ	63.64
	 2)	ระดับปริญญาตรี		ผ่านตัวชี้วัด	ระดับคะแนน		3.5	คิดเป็นร้อยละ	75.00
	 3)	ระดับบัณฑิตศึกษา	ผ่านตัวชี้วัด	ระดับคะแนน			3.5	คิดเป็นร้อยละ	57.14
	 4)	ผลการประเมินระดับหลักสูตร	ภาพรวมทั้งคณะ	ระดับคะแนนมากกว่ารอบปี	2562	คิดเป็นร้อยละ	72.73
	 5)	ระดับปริญญาตรี		ระดับคะแนนมากกว่ารอบปี	2562	คิดเป็นร้อยละ	50.00
	 6)	ระดับบัณฑิตศึกษา		ระดับคะแนนมากกว่ารอบปี	2562	คิดเป็นร้อยละ	85.71

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
1. การตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA

ลำ�ดับ ชื่อหลักสูตร 2559 2560 2561 2562 2563

1

ศึกษำศำสตรบัณฑิต  แขนงวิชำกำรประถมศึกษำ 2.82

2.91 2.90
3.91 3.75

ศึกษำศำสตรบัณฑิต  แขนงวิชำศิลปศึกษำ 2.45

ศึกษำศำสตรบัณฑิต  แขนงวิชำสุขศึกษำ 3.00

ศึกษำศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำพลศึกษำ 3.00

วท.บ. (61-5) /ศึกษำศำสตรบัณฑิต แขนงวิชำจิตวิทยำ 2.27 2.64 3.00

2

ศิลปศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำภำษำไทย 4.00
4.00 3.97

3.64 3.38ศิลปศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำภำษำอังกฤษ 3.91

ศิลปศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ 3.55 3.55 3.20

3 วิทยำศำสตรบัณฑิต(ศึกษำศำสตร์) 3.18 3.82 3.07 3.55 3.75

5 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิตสำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน 2.64 4.00 2.95 3.27 3.38

6 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิตสำขำวิชำเทคโนโลยีและสื่อสำรกำรศึกษำ 2.27 2.55 3.25 2.73 3.38

7
หลักสูตรศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรวิจัยและประเมิน 
ผลกำรศึกษำ

3.00 3.09 3.31 3.45 3.75

8 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำ 3.55 3.00 3.36 4.73 4.00

9 ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 3.27 3.45 3.18 3.64 4.00

10 ศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ 3.82 3.27 3.64 3.82 3.88

11
ศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑิตสำขำวิชำภำวะผู้น�ำและนวัตกรรม 
ทำงกำรศึกษำ

3.55 ปิดรับ ปิดรับ 2.91 3.13

12 โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม

13 ประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู 3.00 3.36 3.10 3.64 ปิด

14 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะ EdPEx 95.75 134.75 160.5 167.25 รำยงำน
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 โครงการเด่น

ประจ�าปี 2564

	 คณะศกึษาศาสตร์มโีครงการเด่น	ๆ 	ประจ�าปี		2564	จ�านวน	6	โครงการ	อาทิ	
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น,	 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น,	 โครงการมหาลัยพี่เลี้ยง,	
การพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคล่ือนพื้นท่ีนวัตกรรมทางการศึกษา	 เพื่อยก
ระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
ในจังหวัดปัตตานี,	 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 
(1	ต�าบล	1	มหาวิทยาลัย)	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต
ปัตตานี	 “TUNG-PLA	Model:	 ชุมชนเชิงเขาและ	OTOP	นวัตวิถีเพื่อการท่องเที่ยว
อัจฉริยะ”	และ	โครงการนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
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ล�ำดับ โครงกำร
นักศึกษำ
ชั้นปีที่

จ�ำนวน
(คน)

งบประมำณ
(บำท)

1 ค่าย Summer Camp นักศึกษารหัส 59-61 3-5 116 107,000

2 โครงการเสวนาเทคนคิการสอนออนไลน์และ
ห้องเรียนแห่งความสุขกับการเรียนรู้ยุค New 
Normal New Education รูปแบบออนไลน์ 
นักศึกษารหัส 59-61

3-5 116 39,400

3 โครงการความรู้ด้านการเงิน หัวข้อ “การเงินต้อง
วางแผน”  ส�าหรับนักศึกษา รหัส 59-61

3-5 116 2,400

4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษกับสถาบันเอกชนที่
เปิดคอร์ส ภาษาอังกฤษ ส�าหรับนักศึกษารหัส 59

3-5 116 57,900

5 โครงการ “รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการศึกษา
ไทย” ส�าหรับนักศึกษา รหัส 59-61

5 34 2,280

6 โครงการโครงการอบรมเสริมสมรรถนะทางภาษา
อังกฤษ TOEIC หรือ ELTS รูปแบบ ออนไลน์ 
ส�าหรับนักศึกษารหัส 60 รหัส 61

3-4 73 73,000

รวมทั้งหมด 281,980

								คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	เป็นหนึ่งในสถาบันผลิตครูและพัฒนาเชิงพื้นที่
ภาคใต้ตอนล่างท่ีต้องดูแลนิสิตนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยการหล่อหลอม	 จิตวิญญาณความเป็นคร	ู
พัฒนาให้มีสมรรถนะตามเป้าหมายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตลอดระยะเวลาการศึกษาในสถาบัน	โดยร่วมมือกับสถาบันเครือ
ข่ายในแต่ละภูมิภาคด�าเนินโครงการระหว่างเดือนมกราคม	-	กันยายน	2564	ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่	3-5	จ�านวน	116	คน	
ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น1
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ประมวลภาพกิจกรรมเสริมหลักสูตร

1.	โครงการ	“ความรู้ด้านการเงิน”	ส�าหรับนักศึกษา	รหัส	59	และรหัส	60	วันที่	25	เมษายน	2564	ใน	รูปแบบออนไลน์	
ณ	คณะศึกษาศาสตร์
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2.	โครงการ	“ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง”	ส�าหรับนักศึกษา	รหัส	59	และรหัส	60	วันที่	25	เมษายน	2564	รูปแบบออนไลน์	ณ	
คณะศึกษาศาสตร์	โดยวิทยากร	นายแพ.กิ๊ฟลัน	ดอเลาะ		จิตแพทย์ช�านาญการพิเศษ

รายงานประจ�าปีคณะศึกษาศาสตร์ 

AnnuAl RepoRt 202178



3.	โครงการ	“รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย”	ส�าหรับนักศึกษา	รหัส	59	รหัส	60	และ	รหัส	61
				วันที่	3	กรกฎาคม	2564	รูปแบบออนไลน์	ณ	คณะศึกษาศาสตร์
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4.	โครงการ	อบรมเสริมสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ	TOEIC	หรือ	ELTS	รูป
แบบออนไลน์	ส�าหรับนักศึกษารหัส	60	รหัส	61	วันที่	19,	21,	23,	26,	
28,	30,	31	กรกฎาคม	2564	และวันที่	1,	2,	4,	6,	7,	8,	14,	15,	21,	22	
สิงหาคม	2564	ณ	ศูนย์ภาษา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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5.	โครงการ	เสวนาเทคนคิการสอนออนไลน์และห้องเรยีนแห่งความสขุกบัการเรยีนรูย้คุ	New	Normal	New	Education	ส�าหรบั
นักศึกษารหัส	59	รหัส	60	รหัส	61	วันที่	18	สิงหาคม	2564
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รูปภาพประกอบกิจกรรม Summer Camp  

1.	กิจกรรมค่าย	Summer	Camp	นักศึกษารหัส	59	รูปแบบออนไลน์	วันที่	31	กรกฎาคม	ถึง	1	สิงหาคม2564		และ	7-8	สิงหาคม	
2564		ณ	มหาวิทยาลัยทักษิณ
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2.	กิจกรรมค่าย	Summer	Camp	นักศึกษารหัส	60	รูปแบบออนไลน์		วันที่	17-18	กรกฎาคม	2564	และวันที่	24-25	สิงหาคม	
2564	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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3.	กิจกรรมค่าย	Summer	Camp	นักศึกษารหัส	61	รูปแบบออนไลน์	วันที่	14-15	และ	21-22	สิงหาคม	2564		ณ	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา
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	 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2562	(หลักสูตร	4	ปี)	แขนงวิชาการประถมศึกษาได้รับ
คัดเลือกเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น	ปีการศึกษา	2564	เพื่อด�าเนินการค้นหาคัดกรอง	และคัด
เลือกนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น	รุ่นที่	2	เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความขาดแคลนทาง	เศรษฐทรัพย์	แต่มีจิตใจที่รัก
จะเป็นครูเพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในพื้นท่ีห่างไกล	 ซ่ึงเป็นชุมชนภูมิล�าเนาของตนเอง	 ซ่ึงสถาบันผลิตและพัฒนาครู
จะต้องด�าเนินงานตามกิจกรรมหลักของโครงการ	ประกอบด้วย	กิจกรรมการประชาสัมพันธ์	ค้นหา	คัดกรอง	และคัดเลือก
นกัเรยีนกลุ่มเป้าหมาย	กจิกรรมการเตรยีมความพร้อมนกัเรยีนกลุม่เป้าหมายก่อนสอบคดัเลอืกและการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	 และกิจกรรมการศึกษาบริบทชุมชน	 เพื่อให้ได้ข้อมูลส�าคัญในการวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาผู้รับทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ	

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น2
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	 สืบเน่ืองจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	 ที่มุ่งเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนให้น�าประเทศสู่	 “ความมั่นคง	 มั่งคั่ง
และยั่งยืน”	ตามยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(พ.ศ.2560-2579)	ได้แก่	การแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้ของเด็กไทย
การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการสอน	(PLC)	การพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ	ด้านทักษะชีวิต
และด้านคณุธรรมจรยิธรรม	การพฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นชมุชนโดยความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษาและหน่วยงานทุกภาคส่วน
ในพื้นที่	 และการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพการศึกษาได้อย่างรวดเร็วเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง	คอยช่วยเหลือ	สนับสนุน	และให้ข้อเสนอแนะ	ทางด้านวิชาการและการจัดการ
	 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์	โดยคณะศกึษาศาสตร์	ภายใต้การสนบัสนนุงบประมาณจากส�านกังานปลดักระทรวง
การอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	(สป.อว.)	ได้ด�าเนนิโครงการการพฒันาคณุภาพการศกึษาและพัฒนาท้องถิน่
โดยใช้ระบบพีเ่ลีย้ง	โดยมโีรงเรยีนในสงักดัส�านกังานการศกึษาประถมศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จงัหวดัปัตตาน	ีจ�านวน	18	โรงเรยีน	
และโรงเรยีนในสงักัดกองก�ากบัการต�ารวจตะเวนชายแดนที	่44	จ�านวน	12	โรงเรยีน	รวมทัง้สิน้	30	โรงเรยีน	เข้าร่วโครงการ	
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน	รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ	และสนองต่อจุด
เน้นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	
	 การด�าเนนิงานปี	2564	ได้พฒันาข้ึนภายใต้ความต้องการของคณะผูบ้รหิารและคณะครูในโรงเรยีนท่ีเลง็เหน็ความ
ส�าคัญของการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้	โดยพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2562	ให้ความส�าคัญกับฐานเริ่มต้นของชีวิต	
คอืระดับปฐมวยั	และส่งต่อผูเ้รยีนไปยงัระดบัประถมศกึษา	ภายใต้กรอบแนวคดิ	Seamless	Education	ผสมผสานระหว่าง	
แนวคิด	กิจกรรมและวิธีการ	ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการอ่านชายแดนใต้		โดยปี	2564	ด�าเนินการภายใต้ชื่อโครงการ	
"การจดัการเรยีนรู	้ก้าวย่างสร้างพฒันาการและพฒันาทกัษะเดก็ชายแดนใต้"		มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาผูเ้รยีนระดบัปฐมวยั
ให้มสีมรรถนะตามมาตรฐานพฒันาการเดก็		มคีวามพร้อมในการพฒันาการทกุด้าน		โดยการมุ่งพฒันาท่ีครผููส้อนเป็นส�าคญั	
ภายใต้ข้อจ�ากัดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID	19	กิจกรรมต่าง	ๆ	ได้ด�าเนินการในรูปแบบออนไลน์	100	%

โครงการมหาลัยพี่เลี้ยง3
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การด�าเนนิงานเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว	ด้วยการจดักจิกรรมการพฒันาคุณภาพการเรยีนรูข้องเดก็ด้วยสือ่นวัตกรรม
การอ่าน	มีผู้เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	60	คน	มีกิจกรรมย่อย	1)	เทคนิคการเล่านิทานส�าหรับเด็กปฐมวัย	กลุ่มเป้าหมาย
เป็นครปูฐมวยั		2)	เทคนิคการเล่านทิานส�าหรบัเด็กปฐมวยั	กลุม่เป้าหมายเป็นผูป้กครองเดก็ปฐมวยั	และ	3)	การท�าหนงัสือ
ส�าหรับเดก็ปฐมวยั		ความพงึพอใจด้านความรู/้ทกัษะ/การน�าไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการหลังการเข้าร่วมกจิกรรม	
ทกุด้านอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	รวมถงึความพงึพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุเช่นเดยีวกนั	พร้อมนีม้นีวตักรรมหนงัสือ
นิทานที่พัฒนาจากครูที่เข้าร่วม	จ�านวน	12	เล่ม	ใช้ชื่อชุดหนังสือว่า	"ซูกอฮาตีมึมบาจอ"		มีความหมายว่า	รักการอ่าน		โดย
ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการอ่านส�าหรับเด็กปฐมวัยและร่วมออกแบบจัดท�าหนังสือชุดดังกล่าว	ประมวล
การแต่งหนังสือจากบัญชีค�าพื้นฐานภาษาไทยส�าหรับเด็กปฐมวัย	จ�านวน	242	ค�า	ชุดหนังสือนี้จะช่วยเพิ่มคลังศัพท์ให้เด็ก
ปฐมวัยที่พัฒนาตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ	 สพฐ.	 และพิจารณาส่ิงแวดล้อมรอบตัวและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย	 โดยจะ
เริ่มน�าไปใช้จริงในปีการศึกษา	2564	ได้แก่
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	 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี
เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษมากกว่าพื้นที่จังหวัดชายแดน
ในภาคอื่นๆ	 ท้ังในด้านสภาพภูมิศาสตร์	 ด้านความเป็น
มาทางประวัติศาสตร์	 ชาติพันธุ์	 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
การด�ารงชีวิต	 (เอกรินทร์	 สังข์ทอง,	 2562)	 เป็นพื้นที่ที่มี
ประชากรหลากหลายทางเช้ือชาติ	 ศาสนาและวัฒนธรรม	
และเป็นพื้นท่ียุทธศาสตร์ส�าคัญด้านความม่ันคง	 การเมือง	
เศรษฐกิจและสังคมมาเป็นเวลานาน	 อย่างไรก็ตามพื้นที่
ดงักล่าวเผชญิกบัความรนุแรงและเกดิความไม่สงบมาอย่าง
ต่อเนื่อง	 โดยมีลักษณะปัญหาที่มีความซับซ้อน	 ละเอียด
อ่อน	 และเช่ือมโยงกันหลายมิติ	 โดยปัจจัยหลักที่ถูกน�ามา
เป็นเงื่อนไขของปัญหา	 คือ	 ชาติพันธุ์	 ศาสนา	 วัฒนธรรม	
และประวัติศาสตร์	 ในมิติทางการศึกษาพบว่าผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับประถมศึกษาปีท่ี	 6	
และ	มัธยมศึกษาปีที่	 6	ยังคงอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย
ประเทศในทกุวชิา	อกีทัง้โอกาสและความเสมอภาคทางการ
ศกึษา	ปัญหาความเลือ่มล�า้ในการเข้ารบัการบรกิารทางการ
ศึกษา	 ยังเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 ยังขาดการมีส่วนร่วมยังเห็นได้ชัดในการ
จัดการศึกษา	 โดยเฉพาะการสร้างกลไกการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholders	 Engagement	
Mechanism)	 และหน่วยงานทางการศึกษาสถาบันการ
ศึกษา	 และมหาวิทยาลัยและภาคส่วนอ่ืนๆ	 ที่เกี่ยวข้องที่
มีความเข้าใจอัตลักษณ์	วัฒนธรรม	และประเพณีของพื้นที่
เป็นอย่างด	ีจากประเดน็ปัญหาดงักล่าวข้างต้นจงึเป็นจดุเริม่
ต้นที่ส�าคัญของการเกิด	พรบ.	พื้นที่นวัตกรรม	พ.ศ.	2562	
ขึ้น	 ซึ่งเป็น	 พรบ.	 ทางการศึกษาที่ให้ความส�าคัญกับการ
จัดการศึกษาท่ีตอบโจทย์พื้นท่ี	 ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศไทยโดยใช้
พื้นที่เป็นฐานผสานจุด	แข็งของการบริหารหาร	แบบ	Top	
Down	 และ	 Bottom	Up	 อีกท้ังเป็นการจัดการศึกษาที่
ตอบโจทย์	Demand	Size	ของพืน้ที	่โดยเฉพาะสถานศกึษา	

ทัง้นีเ้พือ่เป็นการขับเคล่ือนพืน้ทีน่วตักรรมการศกึษาจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้	 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง	 ค�าสั่งที่	
สพฐ.	161/2562	 ให้ผู้มีส่วนร่วมและส่วนเกี่ยวข้องท�างาน
ในเชิงบูรณาการโดยในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
มอบหมายให้รองอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นกรรมการร่วมเพื่อขับเคล่ือนภารกิจดังกล่าวและต่อมา
ได้มอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์	 เป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วย
ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เกิดรูปธรรม
	 จากปัญหาและความส�าคญัดงักล่าวข้างต้นผูม้วีจิยั
ให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่	 นวัตกรรม
การศึกษาโดยการสร้างทีมนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
พื้นที่นวัตกรรมผ่านโครงการวิจัย	 “การพัฒนากลไกความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี”	 โดยอยู่
บนพื้นฐานของสมมติฐานของการวิจัยที่ว่าการขับเคลื่อน
พืน้ทีน่วตักรรมในจงัหวดัปัตตานจีะไม่สามารถประสบความ
ส�าเร็จได้หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
การพฒันากลไกความร่วมมอื	(Engagement	Mechanism	
Development)	 ซึ่งต้องให้ความส�าคัญกับความต้องการ
ของพืน้ที	่ไม่เน้นการตดัเส้ือเพือ่ให้ใส่ในแบบเดยีวกนั	(One	
Size	 Fits	 All)	 แต่จะเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษาโดยใช้แนวคิดการจัดการศึกษาเชิง
พื้นที่หรือ	 Areabased	 Education	 ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิด
จากการร่วมกันก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาจุดเน้นของ
พื้นที่	โดยความร่วมมือและมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบและก�า
หนดทศิทางทีส่�าคญัในการขบัเคลือ่นและยกระดับคณุภาพ
ทางการศึกษา	 ทั้งน้ีการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นการมอง
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด	(พื้นที่)	เป็นตัวตั้งและมองภาพการ
พัฒนาพ้ืนที่โดยภาพรวมมาเป็นโจทย์ในงานวิจัย	 โดยมี
หัวใจส�าคัญอยู่ที่การเช่ือมโยงคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
โดยการใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างกลไกและ
กระบวนการเรียนรู้ในพื้นท่ีเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของ

การพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่
นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ศกึษาด้วยนวตักรรมการบรหิารและการจดัการเรยีนรู้ 
ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี

4
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	 Pattani	IndiGo	Innovation	-	Discovery	-	Golek*	“ลงเรือล�าเดียวกัน...สู่การบุกเบิกนวัตกรรมการศึกษาปัตตานี”	
วันที่	26	กุมภาพันธ์	2565	เวลา	8.30	–	16.00	น.	รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ	Zoom	Meeting	ID:	949	6432	4932

คนในพื้นที่ด้วยตนเอง	 แนวคิดหลักของงานวิจัยการวิจัย
เชิงพื้นที่ประกอบด้วย	 1)	 แนวคิดการเอาพื้นท่ีเป็นตัวตั้ง	
(Area-based	approach)	เน้นการตัง้โจทย์วจิยัจากปัญหา
ความต้องการท่ีแท้จริงของพื้นท่ี	 2)	 แนวคิดความร่วมมือ	
(Collaboration)	 เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ความร่วมมือ
ระหว่างภาคีต่าง	ๆ	ที่เป็นหุ่นส่วนการพัฒนาในพื้นที่ทั้งใน
ส่วนของส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด	 เขตพื้นที่ทางการ
ศึกษา	สถานศึกษา	ผู้ปกครองและชุมชน	เพื่อใช้จุดแข็งที่
แตกต่างกันของแต่ละฝ่ายให้เป็นพลงัในการแก่ปัญหาร่วม
กนั	ทัง้นีก้ารจดัการศกึษาในพืน้ทีจ่ะเกดิประสทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้นหากมีการขับเคลื่อนการพัฒนางานผ่านฐานการท�า
วจิยัซึง่รปูแบบหนึง่ทีส่�าคญัคอืการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบ
มีส่วนร่วม	(Participatory	Action	Research	:PAR)	ทั้งนี้
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่โดย

งานวจิยัเชงิปฏิบตักิารแบบมส่ีวนร่วมจะช่วยให้ผูเ้กีย่วข้อง
มองเห็นประเด็นที่จะต้องพัฒนาร่วมกัน	 เกิดความรู้สึก
ของการเป็นเจ้าของ	รู้และเข้าใจจุดร่วมในการด�าเนินงาน	
นอกเหนือจากแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ซึ่งเป็นก
รอบแนวคิดส�าคัญในการวิจัยนี้แล้ว	 ผู้วิจัยนี้ยังให้ความ
ส�าคัญกับกระบวนการของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้
เกิดการสร้าง	ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	(Professional	
Learning	 Community:	 PLC)	 ซึ่งเป็นกระบวนการของ
การออกแบบการท�างานจากฐานงานจรงิเพ่ือให้ผลการร่วม
คิดร่วมแบ่งปันความส�าเร็จและความล่มเหลวเพื่อให้เกิด
การพัฒนาปรับปรุง	 และต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นแนว
ปฏิบัติ	 (Community	of	Practices:	COPs)	ของชุมชน
ทางวิชาชีพซึ่งขับเคล่ือนโดยผู้บริหาร	 และครูเป็นหลักที่
ต้องท�างานในเชิงประสานร่วมกับชุมชนและพื้นที่

กิจกรรมบางส่วนที่โครงการวิจัยด�าเนินการแล้วเสร็จ
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	 ตามที่	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2563	เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัย
และนวัตกรรม	 ด�าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ	 (1	 ต�าบล	 1	 มหาวิทยาลัย)	 ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ	 โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณ
าการโครงการ	 (System	 Integrator)	 การจ้างงาน	 การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ	
ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน	และการจัดท�าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน	(Community	Big	Data)	นักศึกษา
และประชาชนในพื้นที่	ที่ได้รับการจ้างงาน	ต�าบลละ	20	คน	เข้าไปเพิ่มทักษะ	ให้ความรู้	รวมถึงจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่	
ส่งให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ	จัดท�าเป็นฐานข้อมูลกลาง	เชื่อมต่อกับโครงการ	อื่นๆ	ของหน่วยงานภาครัฐ	 เพื่อต่อย
อดพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ระดับจังหวัดต่อไป	
	 ทัง้นี	้คณะศกึษาศาสตร์	ม.อ.ปัตตาน	ีได้รบัมอบหมายให้ด�าเนนิงานในพืน้ทีต่�าบลทุง่พลา	อ�าเภอโคกโพธิ	์จงัหวดั
ปัตตานี	(TUNG-PLA	Model:	ชุมชนเชิงเขาและ	OTOP	นวัตวิถีเพื่อการท่องเที่ยวอัจฉริยะ	มีรายละเอียดกิจกรรม	ดังนี้

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบ 
บูรณาการ (1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี “TUNG-
PLA Model: ชุมชนเชิงเขาและ OTOP นวัตวิถีเพื่อการ
ท่องเที่ยวอัจฉริยะ”

5
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5.1	จัดท�าแผนแม่บทชุมชนการเก็บข้อมูลเพื่อจัดท�า	Website	สื่อต่าง	ๆ	เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

5.2	พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	ส่งเสริมธุรกิจชุมชนและ	OTOP	นวัตวิถีด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.4	ปฏิบัติการพัฒนาสื่อดิจิทัล	เทคโนโลยี	ระบบสารสนเทศและ	Websiteเพื่อชุมชน

5.3	พัฒนาส่งเสริมสุขภาวะชุมชน

รายงานประจ�าปีคณะศึกษาศาสตร์ 
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5.5	ปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	TUNG-PLA	Model

รายงานประจ�าปีคณะศึกษาศาสตร์ 
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	 สบืเนือ่งจากนโยบายของส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาตโิดยมพีลเอก	ประวติร	วงษ์สุวรรณเป็นประธาน	ได้
มุง่เป้าหมายเพือ่แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก	เขยีนไม่ได้ของเดก็ไทย	คณะศกึษาศาสตร์จงึได้มกีารจดัโครงการนวตักรรม
ส่งเสริมการอ่าน	โดยมี	ดร.	วชิระ	ดวงใจดี	เป็นหัวหน้าโครงการในการด�าเนินการร่วมมือกับสมช	และ	ศูนย์ขับเคลื่อน
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 น�านวัตกรรมที่พัฒนาได้ไปขยายผลน�าร่องใช้งานที่	 ศุนย์พัฒนาทักษะภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร	ใน	3	จังหวัดชายแดนใต้	จ�านวน	184	ศูนย์	โดยโครงการนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการวิจัย	“ผลการใช้
หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน	เรื่อง	
ค�าศัพท์พื้นฐาน	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1”	ที่ด�าเนินการโดย	ผศ.	ดร.ณัฏฐพงศ์	กาญจนฉายา	และ	ดร.	
วชิระ	ดวงใจดี	ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะศึกศาศาสตร์	 โดยในโครงการนี้สามารถ
พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นหนังสือผสานความจริงเสมือนจ�านวน	20	เล่ม

โครงการนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน6
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