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สารจากอธิการบด ี 
	 กระผมขอแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าของคณะศึกษาศาสตร์ในรอบปีงบประมาณ	
2559-2560	 จากรายงานประจำาปีฉบับนี้ได้แสดงถึงผลงานและการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง	 คณะศึกษาศาสตร์เป็นหน่วยงานสำาคัญของมหาวิทยาลัยอีกหน่วยงานหน่ึง 
ที่ทำางานด้านการผลิตและพัฒนาครู	ผู้บริหาร	และบุคลากรทางการศึกษา	โดยมีเป้าหมาย
ในการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 
สร้างความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา	วิชาการและการวิจัย	ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ซึ่งได้ดำาเนินงานมาเป็นเวลายาวนานกว่า	50	ปี	
	 คณะศึกษาศาสตร์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการศึกษา	 เพื่อสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่และสามารถนำาไปใช้จริงเพื่อสังคม	 พร้อมทั้งให้บริการทางด้านวิชาการ	 
การวิจัยแก่ท้องถิ่นและภูมิภาคอย่างเข้มแข็งและมีความโดดเด่น	 เป็นศูนย์กลางความรู้ 
ทางดา้นการจดัการศึกษา	ทีมุ่ง่สู่ความเปน็สากลมากขึน้ตามลำาดบัโดยมกีารรว่มมอืทางดา้น 
การศึกษากับ	University	of	Missouri	ประเทศสหรัฐอเมริกา,	National	University	of	
Laos	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,	UNESA	Universitas	Negeri	Surabaya		
สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี	และมหาวทิยาลยัอืน่	ๆ 		เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการ	และ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนางานของ 
คณะศึกษาศาสตร์	ซึ่งมีกิจกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ	
	 จากข้อมูลการสอบบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำาแหน่งครูผู้ช่วยเม่ือปลายปี	พ.ศ.	2559	ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าคณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตครู	ที่มีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์
และขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู	 เป็นอันดับ	1	
ของประเทศ	สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
	 กระผมเหน็ถงึความพยายามในการพฒันาคณะศกึษาศาสตรใ์หส้อดคลอ้งกบัแนวทาง
การพัฒนามหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี	 และ 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 นำาสู่การพัฒนาการศึกษาภาคใต้ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี	 โอกาสน้ีในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ขอขอบคุณ
บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านที่ได้อุทิศกำาลังกายและกำาลังใจในการพัฒนา 
หน่วยงาน	 ให้มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง	 และเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น	 ภูมิภาค	 และ
ประเทศชาติสืบไป
                                                           
          

	 	 	 	 	 	(รองศาสตราจารย์	ดร.ชูศักดิ์		ลิ่มสกุล)		 																							
                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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สารจากรองอธิการบดี
วิทยาเขตปัตตานี

ให้ความสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพของภารกิจหลักผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษา	ทั้งภารกิจด้านวิชาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน	
ภารกิจในการสรา้งองค์ความรูผ้า่นการวจิยัและการบรกิารวชิาการ	โดยมสีถานวจิยัพหวุฒันธรรมศึกษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	และ	สถานวจิยั
นวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ	เป็นกลไกสำาคัญในการร่วมขับเคลื่อน	
	 คณะฯ	ได้พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ	อย่างจริงจัง	ตลอดจนพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ผ่านระบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และระดับประถมศึกษาผ่านโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 
มีผลลัพธ์คุณภาพเชิงประจักษ์ของคณะศึกษาศาสตร์	 จากข้อมูลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา	 ตำาแหน่งครูผู้ช่วย	 พ.ศ.	 2560	 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 มีบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถสอบผ่านเกณฑ์และขึ้นบัญชีได้จำานวนสูงสุดเป็นลำาดับที่หนึ่ง	 และมีนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรจ์ำานวนมากทีส่ามารถสอบเขา้ศกึษาในระดบัอดุมศกึษาในสาขาทีม่กีารแขง่ขนัสงู	และสรา้งชือ่เสยีงใหก้บัโรงเรยีน
และคณะฯ	ในเวทีการแข่งขันทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
	 นอกจากการสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรแล้ว	 คณะศึกษาศาสตร์ยังทำาหน้าที่ในการตอบสนองต่อการร่วมยกระดับคุณภาพ 
การศกึษาผา่นการดำาเนนิโครงการต่างๆ	เชน่	โครงการกองทนุการศึกษา	โครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาและการพฒันาทอ้งถิน่โดยมสีถาบนั
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง	 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	 :	 โครงการพัฒนาเกาะบุโหลน	 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา	ในพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	นำาร่อง	9	โรงเรียน	และโครงการการจัดต้ังห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	
Science	Mathematics	 Program	 (SMP)	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีของจังหวัดยะลาและนราธิวาส	 และโครงการพัฒนาการศึกษาอีกเป็น
จำานวนมาก	 เพ่ือให้ภารกิจต่างๆ	 บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 คณะฯ	 ยังได้สร้างเครือข่ายทางการศึกษาในประเทศและ 
ต่างประเทศเพื่อเป็นพันธมิตรในการพัฒนาภารกิจอย่างเข้มแข็ง	
	 ในนามของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ีขอชืน่ชมและขอบคณุคณะผูบ้รหิาร	คณาจารย	์บคุลากร	บณัฑติ	นกัศกึษา
และนักเรียน	รวมท้ังพันธมิตรของคณะศึกษาศาสตร์ท่ีทุกท่านได้ร่วมสร้างคุณภาพและพัฒนาความก้าวหน้าของระบบการศึกษาของประเทศชาติ
อย่างต่อเนื่อง	มีผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ของสังคม

                                                               
	 	 	 	 	 	 	 	 	 					(รองศาสตราจารย์อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ)
          รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เปิดสอนเป็น
คณะท่ีสองของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เม่ือ	 พ.ศ.	 2511	 ตลอดระยะเวลา	 50	 ปี	 
คณะมุ่งมั่นดำาเนินภารกิจด้วยปณิธาน	 “ศึกษาศาสตร์สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอย
พระบาทพระราชบดิา”	เจรญิกา้วหนา้ตามลำาดบั	รว่มขบัเคลือ่นภารกจิสนบัสนนุวสิยัทัศน์
ของแผนการศึกษาแห่งชาติ	 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ	 ดำารงชีวิตอย่างเป็นสุข	 สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่	 21”	 มีผลลัพธ์ที่ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย 
อย่างน่าชื่นชม
	 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ	 
ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครูด้วยการผลิตและพัฒนาคร	ู ผู้บริหาร	 และบุคลากร
ทางการศึกษา	 ร่วมสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อให้ครูเสริมสร้างความเข้มแข็ง
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น	 สอดคล้องกับความก้าวหน้าและความเปล่ียนแปลงของ
ทิศทางการจัดการศึกษาและองค์ความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง	 นอกจากนี้คณะฯ	 
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สารจากคณบดี   
 	 รายงานประจำาปี	พ.ศ.	2559-2560	ฉบับนี้จัดทำาขึ้นเพื่อรายงานความก้าวหน้า
ในการดำาเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	
จากรายงานดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการดำาเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็น
สถาบันการผลิตครูที่มีความสำาคัญของภาคใต้และของประเทศได้มีการพัฒนาตนเองอย่าง	
ต่อเน่ืองจนสร้างให้เกิดความน่าภาคภูมิใจ	 ทั้งนี้ผลจากการดำาเนินงานในรอบสองปี 
ท่ีผ่านมาน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม่ันและความทุ่มเทของบุคลากรทุกๆ	ท่าน	และการสร้าง
ความร่วมมือกันของทุกๆ	ภาคส่วน	ในการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ท่ี
มีความเชือ่มโยงกับวสิยัทศัน	์พนัธกจิขององคก์ร	รวมถงึทศิทางและจดุเนน้	ของมหาวทิยาลยั
และวทิยาเขตปตัตาน	ีโดยเฉพาะการเปน็สถาบนัผลิตครเูพือ่รบัใช้สังคมตามพระราชปณธิาน
ของสมเด็จพระราชบิดา	 ผลจากการดำาเนินงานตามพันธกิจและความสำาเร็จในรอบสองปี 
ท่ีผ่านมายังสะท้อนให้เห็นว่าคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในการผลิตครู	 
รวมถึงบุคลากรทางศึกษาและผู้บริหารทางการศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางของ
องคก์รและของมหาวิทยาลัยจะเหน็ไดจ้ากผลสำาเรจ็ทีเ่กดิจากอตัราการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
ครูผู้ช่วย	 (คศ.1)	ของกระทรวงศึกษาธิการ	 ท่ีบัณฑิตครูของคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 มีผลการสอบเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ	 และผลการสอบครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นที่มีผลการสอบเป็นอันดับหน่ึงของภาคใต้และอันดับเก้าของประเทศ	 เช่นเดียวกัน
นกัเรยีนของโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร	์กส็ามารถสรา้งช่ือเสียงได้ท้ังในระดับ
ประเทศและต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการสะสมองค์ความรู้และการหล่อหลอมของ 
คณาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนและการมีความพร้อมในการผลิต 
ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ	 นอกจากนี้ศิษย์เก่าที่สำาเร็จการศึกษา
จากคณะศึกษาศาสตร์หลายๆ	 ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงาน	 และเป็นผู้นำา
ทางการศึกษา	 รวมถึงการได้รับรางวัลต่างๆ	 ทั้งในส่วนของระดับชาติและนานาชาติ 
อย่างต่อเนื่อง	นอกเหนือจากความสำาเร็จดังกล่าวแล้ว	คณะศึกษาศาสตร์ให้ความสำาคัญกับ 
การขับเคลื่อนงานวิจัยต่างๆ	 เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่	 ตลอดจนการนำาผลการวิจัยที่ได้ไป
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับเทคโนโลยี	
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ทางการศกึษา	มกีารสง่เสรมิใหค้ณาจารยผ์ลติผลงานวจิยัอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยมกีารขบัเคลือ่นงานวจิยั
ผา่นสถานวิจยัพหวุฒันธรรมศกึษาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืและสถานวจิยันวตักรรมทางการศกึษาและ
การเรียนการสอนที่เป็นเลิศ	 ผลงานที่โดดเด่นของรายงานฉบับนี้อีกประการคือการให้บริการทาง
วิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ท่ีมีความครอบคลุมและหลากหลาย	 ทั้งในส่วนของหลักสูตร 
การฝึกอบรม	กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าอบรม	และได้มีการดำาเนินการอย่างแข็งขันตลอดมาเพื่อเป็นที่
พึ่งทางสังคมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่โดยคำานึงคุณภาพและความต้องการ 
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลงตัว	 มีการทำางานท่ีเกิดจากการประสานกันของหน่วยงานต่างๆ	 
ทั้งในส่วนของภาควิชาต่างๆ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และโรงเรียนอนุบาลสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 รวมถึงหน่วยงานภายนอก	 โดยเฉพาะสถานศึกษาและเขตพื้นที่ 
ทำาการศึกษา	 การสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
เป็นอีกหนึ่งพันธกิจท่ีคณะศึกษาศาสตร์ให้ความสำาคัญในช่วงตลอดสองปีท่ีผ่าน	 ท้ังน้ีเพ่ือเป้าหมาย 
ของการแลกเปล่ียนทางด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์	ตลอดระยะเวลา
ของการมุ่งมั่นในการดำาเนินงานจนบรรจบครบรอบ	50	ปี	ใน	พ.ศ.	2560	นี้	
	 กระผมขอขอบคุณคณาจารย์	บุคลากร	ศิษย์เก่า	เครือข่ายทางวิชาการและหน่วยงานต่างๆ	
รวมถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนช่วยผลักดันการทำางานให้คณะศึกษาศาสตร์มีความ 
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	 พร้อมกันนี้ขอขอบคุณการอุทิศตนในการทำางานตลอดช่วงเวลาท่ี 
ผ่านมาของคณาจารย์	และบุคลากรทุกๆ	ท่านและขอส่งกำาลังใจให้ชาวศึกษาศาสตร์	ร่วมแรงร่วมใจ
ในการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกรินทร์	สังข์ทอง 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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บทสรุปผู้บริหาร 

	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี			ได้เปิดสอน
เป็นคณะที่สองของมหาวิทยาลัยเมื่อป	ี พ.ศ.2511	 รับนักศึกษารุ่นแรก	 จำานวน	 60	 คน	 
เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์	จำานวน	35	คน	และสาขาศิลปศาสตร์	จำานวน	25	คน	 
ใช้อาคารเรียนร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กรุงเทพมหานคร	 ต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่
ตำาบลรูสะมิแล	อำาเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	 ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตปัตตานีในปัจจุบัน	
เมื่อวันที่	9	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2511	
	 ตลอดปงีบประมาณ	2559	-	2560	คณะศกึษาศาสตร	์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี		มีกิจกรรมและโครงการมากมายท่ีตอบสนองพันธกิจหลักขององค์กร	ดังน้ี

ด้านวิชาการและการเรียนรู้
	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มียุทธศาสตร์ในการพัฒนา
หลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสำานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและคุรุสภา	 ด้วยการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทั้งระบบให้ตรงกับ 
ความต้องการของสังคม	 หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มีความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิตครูด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย	
คือ	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(ศึกษาศาสตร์)	สาขาเคมี	ฟิสิกส์	ชีววิทยา	คณิตศาสตร์	
และวทิยาศาสตรท์ัว่ไป	เนือ่งจากมกีารผลติบัณฑติรว่มกบัคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ี
เป็นหลักสูตรเดียวในประเทศที่บัณฑิตที่จบคณะศึกษาศาสตร์	 ได้รับวุฒิการศึกษา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต	 นอกจากน้ีในส่วนของสายการเรียนทางด้านศิลปศาสตรบัณฑิต	 
(ศึกษาศาสตร)์	คณะศกึษาศาสตรย์งัไดร้บัความรว่มมอืผลิตบณัฑติจากคณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาชีพครูให้กับนักศึกษา
ทุกสาขาวิชาได้เตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นก่อนก้าวสู่โลกแห่งวิชาชีพครู
	 นอกจากเนื้อหาสาระและประสบการณ์แห่งวิชาชีพครูที่นักศึกษาได้รับจาก 
ชั้นเรียนแล้ว	บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์	ยังมีกิจกรรมในกระบวนการพัฒนานักศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร์ที่หล่อเล้ียงและเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความพยายาม 
อย่างไม่ย่อท้อ	 พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ	 ตั้งแต่รับเข้าศึกษาในปีที่	 1	 จนสำาเร็จการศึกษา 
ในปทีี	่5	ใหม้คีวามเปน็บณัฑติวชิาชพีครทูีม่คีวามสมบรูณพ์รอ้มออกสูโ่ลกแหง่โลกาภวิฒัน์
และสมกับการเป็นบัณฑิตที่มีทักษะแห่งวิชาชีพครูในยุดศตวรรษที่	21	
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ด้านบัณฑิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ์
	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ได้เล็งเห็น
ความสำาคัญและจำาเป็นในพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมของ 
ต่างชาติ	 อีกทั้งช่วยให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์และสร้างโอกาสให้
ตนเองในการเรียนรู้สร้างเครือข่ายทางสังคม	 จึงนำามาซ่ึงการเจรจา
ความรว่มมอืทางวชิาการ	เพือ่ลงนามขอ้ตกลงทางวชิาการกบัสถาบนั
การศึกษาต่างประเทศ	 ที่มุ่งสู่ความเป็นสากลมากขึ้นตามลำาดับโดย
มีการร่วมมือทางด้านการศึกษากับ	 University	 of	 Missouri	 
Columbia	USA	สหรัฐอเมริกา,	National	University	of	 Laos	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,	 UNESA	 Universitas	
Negeri	 Surabaya	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 และมหาวิทยาลัยอื่นๆ		
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ	 และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนางานของคณะ
ศกึษาศาสตร	์ซึง่มกีจิกรรมทัง้ภายในและตา่งประเทศ	รวมทัง้พฒันา
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการศึกษา	เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
สามารถนำาไปใช้จริงเพื่อสังคม	 พร้อมท้ังให้บริการด้านวิชาการ	 
การวิจัยแก่ท้องถิ่น	 และภูมิภาคอย่างเข้มแข็งและมีความโดดเด่น	
เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการจัดการศึกษา	 นอกจากความร่วมมือ
แล้วคณะศึกษาศาสตร์ยังจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา	 คือโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ	 
ศึกษาศาสตร์วิจัย	ครั้งที่	4	นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ	Thailand	4.0

ด้านบริการวิชาการ
	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	มีพันธกิจ
หลักอีกประการหน่ึง	คือ	การบริการวิชาการ	โดยมีการนำาองค์ความรู้
ด้านการศึกษา	 เผยแพร่	 ถ่ายทอดองค์ความรู้ออกสู่สังคม	 และ 
ขบัเคลือ่นการดำาเนนิงานภายใตศ้นูยพ์ฒันาวชิาชีพคร	ูผูบ้รหิารและ
บุคลากรทางการศึกษาภาคใต้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 
ตลอดปีงบประมาณ		2559	-	2560	ได้จัดให้มีโครงการบริการแบบ
ให้เปล่า	และโครงการบริการโดยคิดค่าตอบแทน	ดังนี้		1)	โครงการ

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	 2)	 โครงการพัฒนา 
ครูสอนไม่ตรงวุฒิในโรงเรียน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	3)	โครงการ
เสริมศักยภาพผู้สอนในศูนย์ตาดีกา	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4)	 โครงการเสริมศักยภาพครูสอนศาสนาใน	 3	 จังหวัดชายแดน 
ภาคใต้			5)	โครงการพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียน	
3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 	 6)	 โครงการพัฒนาทักษะการเรียน 
การสอนสำาหรบัครภูาษาไทย	3	จงัหวดัชายแดนภาคใต	้	7)	โครงการ
พัฒนาสมรรถนะนักนิเทศก์	 ด้วยกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง	
สำาหรับครูสอนสามัญในโรงเรียนเอกชน	(Coaching	&	Mentoring)	
8)	 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ	9)	โครงการพัฒนาครูแบบ
ครบวงจร	สพฐ.	10)	โครงการครูปองพัฒนาครู	เพื่อให้บริการความ
รู้แก่ครู	 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้	และภูมิภาคอื่นทั่วประเทศ

ด้านการพัฒนานักศึกษา
	 คณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม	
มีคุณภาพ	มีคุณค่า	 	มีธรรมาภิบาล	และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 อีกทั้งยังได้พัฒนาเฉพาะด้านตามระดับ 
การศกึษา	ดว้ยสภาพของงานครูทีต่อ้งเกีย่วขอ้งกบัศาสตรแ์ละทกัษะ
หลายประเภท	 ทั้งศาสตร์ด้านจิตวิทยา	 ทฤษฎีการเรียนรู้	 ทฤษฎี
หลกัสตูร	การสอน	การวดัและประเมนิผล	ฯลฯ	และทกัษะการสงัเกต
ผู้เรียน	 การจัดการชั้นเรียน	 การส่ือสารและการโน้มน้าว	 การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้	 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 ฯลฯ	
ทักษะเหล่านี้เมื่อมารวมอยู่ภายในครูเพียงคนเดียว	จึงจำาเป็นที่ต้อง
เป็นผู้ที่เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์และมีทักษะความสามารถใน 
การจัดการแบบบูรณาการ	 (Integrated	 	management	 	 skills)			
เพ่ือนำาไปใช้อย่างเหมาะสมผ่านตัวกิจกรรมนักศึกษา	 (Student	
activities)	 ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษามีความสำาคัญ 
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์
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ทั้งทางร่างกาย	 อารมณ์	 สังคม	 และสติปัญญา	 เพื่อนำาไปสู่ 
การประกอบอาชีพและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม	ดังนี้		ชั้นปีที่	1	
การปรับตัวและปูพ้ืนฐานท่ีดีในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาใหม่ใน
มหาวิทยาลัย	ชั้นปีที่	2	การปรับทัศนคติและพัฒนาทักษะบุคคลให้
กบันกัศกึษา	ใหเ้ปน็แบบอยา่งทีด่ไีด	้ชัน้ปทีี	่3	การเสรมิสรา้งทศันคติ
ในวิชาชีพครูและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา 
ช้ันปีท่ี	4	และชั้นปีที่	 5	การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	

โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 ปัจจุบันโรงเรียนสาธิต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จัดการเรียน
การสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา	ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	
พุทธศักราช	2551	ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของประเทศ	
มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น	 สอดคล้องกับปรัชญาและ
อุดมการณ์	วิสัยทัศน์	พันธกิจของโรงเรียน	 	และตอบสนองภารกิจ
และนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ในการใชโ้รงเรยีนสาธติฯ	เปน็ฐานในการพฒันาวิชาชีพศึกษาศาสตร	์
เป็นที่ทดลองวิธีสอนรูปแบบต่างๆ	การทดลองจัดหลักสูตร	การวิจัย
ทางการศึกษาและพฤติกรรมการเรียนการสอน	 เพื่อผลิตบัณฑิต
ศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพสู่สังคม	โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตได้สร้าง
ผลงานที่โดดเด่นมากมาย	
	 โรงเรียนอนุบาลสาธิต	 คณะศึกษาศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ได้จัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช	 2546	 
ของกระทรวงศึกษาธิการ	 มวลประสบการณ์ในหลักสูตรมุ่งเน้น 
ให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีท้ัง	4	ด้าน	คือ	ร่างกาย	อารมณ์	จิตใจ		สังคม	และ
สติปัญญา	 เด็กวัยนี้ เป็นวัยที่สำาคัญของการเรียนรู้ 	 โรงเรียน 
ได้นำาแนวทางการจัดกระบวนการและส่ือการเรียนรู้แบบ	Brain	–	Based		
Learning	(BBL)	 เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ที่เหมาะสม	ส่งเสริมให้เด็ก
เรียนรู้เก่ียวกับตนเองและส่ิงแวดล้อม	 ทั้งในส่วนที่เป็นความรู้ 
ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์	 ภาษา	 ร่างกายและการเคล่ือนไหว	
ดนตรี	 มิติ	 ธรรมชาติวิทยา	 มนุษย์สัมพันธ์และการเข้าใจตนเอง	
เนื้อหาความรู้ถูกจัดไว้ในลักษณะบูรณาการ	 เด็กรับความรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเล่นเพื่อการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมหลัก	 6	 กิจกรรมได้แก่	 กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ	
กิจกรรมสร้างสรรค์	กิจกรรมเสรี	กิจกรรมในวงกลม/เสริมประสบการณ์	
กจิกรรมกลางแจง้	กจิกรรมเกมการศกึษา	นอกเหนอืจากจดักิจกรรม
ตามหลักสูตรแล้วทางโรงเรยีนไดจ้ดักจิกรรมเสรมิหลักสูตรในรปูแบบ
กิจกรรมและโครงการต่างๆ
	 ปรับเปล่ียนสถานภาพซ่ึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร	 และเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยกันขับเคล่ือนไปสู่	
เป้าหมาย	 พัฒนาวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญของตนเอง 
อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง	 พร้อมก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งใน 
การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม	 และเป็นที่
ยอมรับ	 สร้างความเจริญเติบโตและความมั่นคง	 ก่อให้เกิดความ 
ภาคภูมิใจในสถาบัน	ให้อยู่ในความศรัทธาของประชาคม	สืบไป
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คณะศึกษาศาสตร ์ 
อดีต ปัจจุบันและอนาคต

• ประวัติความเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์
• โครงสร้างองค์กร
• คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
• คณะกรรมการประจำาคณะศึกษาศาสตร์
• ทำาเนียบผู้บริหาร

“ศึกษาศาสตร์สร้างครู ครูสร้างชาติ 
ตามรอยพระบาทพระราชบิดา”
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ประวัติความเป็นมา
ของคณะศึกษาศาสตร์
 คณะศึกษาศาสตร์ 	 ได้ เปิดสอนเป็นคณะที่สองของ	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เม่ือ	 พ.ศ.2511		 
รบันกัศกึษารุน่แรก		จำานวน	60	คน	เปน็นกัศกึษาสาขาวทิยาศาสตร์		
จำานวน	35	คน	และสาขาศิลปศาสตร์	จำานวน	25	คน	ใช้อาคารเรียน
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กรุงเทพฯ	 ต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่
ตำาบลรสูะมแิล	อำาเภอเมอืง	จงัหวดัปตัตาน	ีซึง่เปน็ทีต่ัง้ของวทิยาเขต
ปัตตานีในปัจจุบัน	 เมื่อวันท่ี	 9	 พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2511	 ซ่ึงต่อมา	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ได้กำาหนดวัน 
ดังกล่าวเป็นวันรูสะมิแล	 และสำาหรับคณะศึกษาศาสตร์ถือเป็น 
วันศึกษาศาสตร์ด้วย
	 ในระยะแรก	คณะศึกษาศาสตร์มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือผลิตครู
ระดับปริญญาตรีที่สอนระดับมัธยมศึกษา	 และเพื่อขยายการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาออกไปสู่ส่วนภูมิภาคให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนพัฒนาภาคใต้ของรัฐบาลยุคน้ันและร่วมมือกับ
ชุมชนในการปรับปรุงการศึกษา	 และยกระดับวิทยฐานะของครู
อาจารย์ให้สูงข้ึนด้วย	ปีการศึกษา	2511		เป็นปีแรกท่ีคณะศึกษาศาสตร์	
เปิดทำาการสอนในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์ทั่วไป		
ภาษาอังกฤษ		ภาษาไทย		และสังคมศึกษา	มีอาจารย์จำานวน		11	คน		
นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ีเปิดสอนใน 
ภาคใต้		โดยมีศาสตราจารย์นพ		ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	เป็นคณบดี

คนแรก	 ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ขยายภารกิจเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของสังคมตามศักยภาพและความพร้อม	 	 โดยมี
พัฒนาการที่สำาคัญดังนี้
 พ.ศ.2512	 คณะศึกษาศาสตร์	 ได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิต		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ข้ึน	เพ่ือให้เป็นแหล่งทดลอง	ศึกษาค้นคว้า
และวิจัยทางการศึกษาของคณาจารย์และนักศึกษา	 เพื่อเป็น 
สถานศึกษาระดบัเตรยีมอดุมศึกษาในภาคใต	้เพือ่มใิหก้ลุบตุรกลุธดิา
ในภาคใต้ต้องเข้าไปศึกษาในส่วนกลาง	 ซ่ึงเป็นการส้ินเปลืองทาง
เศรษฐกจิมาก		ระยะแรกเปดิสอนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย		
ทั้งสายวิทยาศาสตร์	 และศิลปศาสตร์	 ต่อมาได้ขยายชั้นเรียนลงมา
จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น	ปัจจุบันใช้เป็นแหล่งศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย		
และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
 พ.ศ.2513 เปดิสอนระดบัปรญิญาตรภีาคสมทบ		และไดย้ตุิ
โครงการใน	พ.ศ.	2519
 พ.ศ.2518	 ภาควิชาสังคมศึกษา	 ภาควิชาภาษาไทย	 และ 
ภาควิชาภาษาตะวันตก	แยกไปจัดต้ังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 พ.ศ.2519	เปิดสอนระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาการประถมศึกษา	
และสาขาวิชาพลศึกษา	(หลักสูตรต่อเนื่อง	2	ปี)
 พ.ศ.2520	 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 	 สาขาวิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว
 พ.ศ.2524	เปิดสอนระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาฟิสิกส์	เคมี	
ชีววิทยา	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	และศิลปศึกษา
 พ.ศ.2526	เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	สาขาวิชาจิตวิทยา
การศึกษา	เป็นสาขาแรก
 พ.ศ.2528 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	 และภาควิชา
คหกรรมศาสตร์	แยกไปจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 พ.ศ.2528 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชาเทคโนโลยี
การศึกษา
 พ.ศ.2529	เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
เพื่อพัฒนาชุมชน
 พ.ศ.2530	 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 วิชาเอกการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา	 และจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กซ่ึงเป็นหน่วยงาน
ภายในขึ้น		เปิดสอนชั้นบริบาลและอนุบาล		ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนอนุบาลสาธิต	 และขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษา	 
ใน	พ.ศ.	2541		
 พ.ศ.2531	 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	 ภาคปกติ	 สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา
 พ.ศ.2532	 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	 ภาคปกติ	 สาขา
วิชาการประถมศึกษา
 พ.ศ.2532	 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชาสุขศึกษา	
(หลักสูตรต่อเนื่อง	2	ปี)
 พ.ศ.2533 	เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	ภาคสมทบ	สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา	และสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
 พ.ศ.2534	 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	 ภาคปกติ	 สาขา
วิชาการประถมศึกษา
 พ.ศ.2534		เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	ภาคสมทบ	สาขา
วิชาการประถมศึกษา	
 พ.ศ.2535	 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	 ภาคสมทบ	 สาขา
วิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
 พ.ศ.2536	 	 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	 ภาคปกติ	 สาขา
วิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา	
 พ.ศ.2537 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	 ภาคปกติ 	 
สาขา	วิชาพลศึกษา
  พ.ศ.2538	 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	 ภาคสมทบที่
วทิยาเขตสรุาษฎรธ์าน	ี	ในสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา	และสาขา
วิชาการประถมศึกษา
 พ.ศ.2539 	 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา	และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 พ.ศ.2540	 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	 สาขา
วิชาชีพครู
 พ.ศ.2541	 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	 สาขาวิชาการ 
ปฐมวัยศึกษา
 พ.ศ.2543	เปิดสอนระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาคหกรรม	ศาสตร์

 พ.ศ.2544 เปดิสอนระดบับณัฑติศกึษาภาคสมทบ	สาขาวชิา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 พ.ศ.2544	 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา	 ภาคสมทบ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
 พ.ศ.2545	ไดร้บัอนมุตัใิหเ้ปดิสอนระดบัดษุฎบีณัฑติ		สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา
 พ.ศ.2545	 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 สาขา
วิชาเทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา
 พ.ศ.2545	เปดิสอนระดบับณัฑติศกึษา	ภาคปกต	ิสาขาวชิา
สร้างเสริมสุขภาพ
 พ.ศ.2547	เปิดสอนระดับปริญญาตรี	หลักสูตร	5	ปี	สาขา
วิชาคณิตศาสตร์	เคมี	ฟิสิกส์	ชีววิทยา	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	ภาษาไทย		
ภาษาอังกฤษ	 การประถมศึกษา	 ศิลปศึกษา	 คหกรรมศาสตร์	 และ
หลักสูตร	4	ปี	สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา	จิตวิทยาการปรึกษา
และการแนะแนว	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผล 
การศึกษา	
 พ.ศ.2548 	เปดิสอนระดบับณัฑติศกึษา	ภาคปกต	ิสาขาวชิา
ออกแบบระบบการเรียนการสอน
 พ.ศ.2548	 เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชาพลศึกษา	
(หลักสูตร	5	ปี)
 พ.ศ.2549	 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต	
สาขาวิชาภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา		
 พ.ศ.2551	ปรบัปรุงหลกัสตูรวชิาชพีครใูหเ้ปน็ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุรุสภา
 พ.ศ.2552 เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา	วิทยาเขตหาดใหญ่
 พ.ศ.2554	 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ศึกษาศาสตร์)	4	ปี		มี	1	สาขา	คือสาขาวิชา
จิตวิทยา	ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	4	ปี
 พ.ศ.2555	เปลีย่นแปลงชือ่หลักสูตรระดบับณัฑติศึกษาจาก
สาขาวชิาศึกษาศาสตรเ์พือ่การพฒันาชุมชนเปน็สาขาวชิาการศกึษา
นอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์	ประกอบด้วย	6	ภาควิชา	และ	
2	 โรงเรียน	 คือภาควิชาการบริหารการศึกษา	 ภาควิชาการศึกษา	 
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว	 ภาควิชาประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา	 ภาควิชาพลศึกษา	 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา	
โรงเรยีนสาธติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และโรงเรียนอนุบาลสาธิต
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โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาระบบ

และบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิต	
วิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

และทรัพยากร
การเรียนรู้

คณะกรรมการประจำาคณะ

ภาควิชาการศึกษา

ภาควิชาการบริหารการศึกษา

ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ภาควิชาพลศึกษา

โรงเรียนสาธิต

โรงเรียนอนุบาลสาธิต

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู	ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ภาคใต้	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยคณบดี ี
ฝ่ายประกันคุณภาพ

รองคณบดีและรักษา
การในตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการโรงเรียน
อนุบาลสาธิต

เลขานุการคณะ

1.หัวหน้างานบริหาร
และธุรการ

2.หัวหน้างานคลัง
และพัสดุ

3.หัวหน้างาน
นโยบายและแผน

4.หัวหน้างาน
บริการการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย	
กิจการพิเศษ

สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
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1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกรินทร์	สังข์ทอง	 	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2.	รองศาสตราจารย์	ดร.วิรินธร	อักษรนิตย์	 	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุใจ	ส่วนไพโรจน์					 	 รองคณบดีและรักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ	
4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อำาไพวรรณ	สุภาพวานิช		 	 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต	วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
5.	นายจารึก	อรรถสงเคราะห์		 	 	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้
6.	ดร.รัชดา	เชาวน์เสฎฐกุล					 	 	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
7.	นายติณพัฒน์	แก้วยอดทิวัตถ์			 	 	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
8.	ดร.ณัฏฐพงศ์	กาญจนฉายา					 	 	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
9.	นางสรินฎา	ปุติ	 	 	 	 	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

คณะผู้บริหาร
คณะศึกษาศาสตร์

1

6

2

7

3

8

4

9

5
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1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกรินทร์	สังข์ทอง	 	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2.	รองศาสตราจารย์	ดร.วิรินธร	อักษรนิตย์	 	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุใจ	ส่วนไพโรจน์					 	 รองคณบดีและรักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต	
4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อำาไพวรรณ	สุภาพวานิช		 	 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต	วิจัยและวิเทศสัมพันธ์		
5.	นายจารึก	อรรถสงเคราะห์		 	 	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้
6.	ดร.รัชดา	เชาวน์เสฎฐกุล					 	 	 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
7.	นายติณพัฒน์	แก้วยอดทิวัตถ์			 	 	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
8.	ดร.ณัฏฐพงศ์	กาญจนฉายา					 	 	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
9.	นางสรินฎา	ปุติ	 	 	 	 	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
10.	ดร.เรชา	ชูสุวรรณ	 	 	 	 หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา

คณะกรรมการ
ประจำาคณะศึกษาศาสตร์
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11.	ดร.ธีระยุทธ	รัชชะ					 	 	 หัวหน้าภาควิชาการศึกษา
12.	ดร.จิระวัฒน์	ตันสกุล			 	 	 หัวหน้าภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
13.	ดร.ฐปนรรฆ์	ประทีปเกาะ		 	 หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา
14.	นายกิตติศักดิ์	ณ	พัทลุง	 	 	 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
15.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อริยา	คูหา	 	 หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
16.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	บัณฑิต	ดุลยรักษ์	 ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิต
17.	ดร.ณรงค์ศักดิ์	รอบคอบ	 	 	 กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
18.	ดร.อุสมาน	สารี		 	 	 กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
19.	ดร.นัทธี	บุญจันทร์	 	 	 กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
20.	นายประทีป	สุวรรณโร	 	 	 กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
21.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โอภาส	เกาไศยาภรณ์	กรรมการคณะประเภทแต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา
22.	นางพึงใจ	ปราโมทย์อนันต์		 	 เลขานุการคณะ
23.	นายบุรินทร์	สหะวิริยะ	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการคณะ
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1.		ศาสตราจารย์	ดร.นพ	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	 (พ.ศ.2511	-	2515)
2.		ศาสตราจารย์	จำาเริญ	เจตนเสน	(2	สมัย)	 (พ.ศ.2515	-	2517	และ	พ.ศ.2523	-	2527)
3.		รองศาสตราจารย์	ดร.ชำานาญ	ณ	สงขลา	 (พ.ศ.2517	-	2521)
4.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา	ป้องภัย	 	 (พ.ศ.2521	-	2523)
5.		รองศาสตราจารย์	ดร.ไสว	เลี่ยมแก้ว		 (พ.ศ.2531	-	2535)	
6.		รองศาสตราจารย์	ดร.วัน	เดชพิชัย	 	 (พ.ศ.2527	-	2531)
7.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อนันต์	ทิพยรัตน์	 (พ.ศ.2535	-	2539)
8.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิรัตน์	ธรรมาภรณ์	 (พ.ศ.2539	-	2543)
9.		รองศาสตราจารย์	ดร.สุวิมล	เขี้ยวแก้ว	 (พ.ศ.2543	-	2547)
10.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วสันต์	อติศัพท์	 (พ.ศ.2547	-	2551)

ทำาเนียบผู้บริหาร
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11.	รองศาสตราจารย์	ดร.ชุมศักดิ์	อินทร์รักษ์	 (พ.ศ.2551	-	2554)
12.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง	ทองผ่อง		 (รักษาการในตำาแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	พ.ศ.2554) 
13.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณัฐวิทย์	พจนตันติ	 (พ.ศ.2554	-	2558)
14.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกรินทร์	สังข์ทอง	 (พ.ศ.2558	–	ปัจจุบัน)

11 12 13 14
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ผลงานเด่น
และการดำาเนินงานในรอบปี
งบประมาณ 2559-2560

• วิชาการและการเรียนรู้
• บัณฑิต วิจัย และวิเทศสัมพันธ์
• บริการวิชาการ
• ประกันคุณภาพการศึกษา
• พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
• โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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วิชาการและการเรียนรู้
 “เพจสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรี เดือน มิถนุ�ยน 2560 ร�ยง�น 
ข้อมูล 10 อันดับสูงสุดของสถ�บันก�รศึกษ�ที่มีผู้เรียนสอบติด 
ครูผู้ช่วย และได้รับคัดเลือกเข้�ร่วมโครงก�รผลิตครูเพ่ือพัฒน�
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นผู้จบจ�กมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
ม�กที่สุด จำ�นวน 1,320 คน มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครร�ชสีม� 
1,247 คน และมห�วิทย�ลัยทักษิณ 1,189 คน ต�มลำ�ดับ
 หม่อมหลวงปริยด� ดิศกุล เลข�นุก�รรัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงศกึษ�ธิก�ร เปดิเผยขอ้มลูจ�กก�รสอบแขง่ขนัเพือ่บรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้�รับร�ชก�รเป็นข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กร
ท�งก�รศึกษ� ตำ�แหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น พบว่� 10 อันดับสูงสุดของ
สถ�บันก�รศึกษ�ที่ผลิตครูที่มีนักศึกษ�สอบผ่�นเกณฑ์และ 
ข้ึนบัญชีในก�รสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้�ร�ชก�รครู 
คือ จบจ�กมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ม�กที่สุด”
	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	มียุทธศาสตร์
ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของ
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคุรุสภา	ด้วยการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งระบบ	 และตรงกับความต้องการของสังคม	
หลกัสตูรของคณะศกึษาศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรม์คีวาม
โดดเดน่ในการผลติบณัฑติครทูางดา้นวทิยาศาสตรท์ีดี่ทีส่ดุแหง่หนึง่
ของประเทศไทย	คือ	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 (ศึกษาศาสตร์)	

สาขาเคมี	 ฟิสิกส์	 ชีววิทยา	 คณิตศาสตร์	 และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	
เนื่องจากมีการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
เปน็หลกัสตูรเดยีวในประเทศท่ีบณัฑติทีจ่บคณะศกึษาศาสตร	์ไดร้บั
วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต	นอกจากน้ีในส่วนของสายการเรียน
ทางด้านศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศึกษาศาสตร์)	คณะศึกษาศาสตร์ยังได้รับ
ความร่วมมือผลิตบัณฑิตจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาชีพครูให้กับ
นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้เตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นก่อนก้าวสู่
โลกแห่งวิชาชีพครู
	 นอกจากเนื้อหาสาระและประสบการณ์แห่งวิชาชีพครู 
ที่นักศึกษาได้รับจากช้ันเรียนแล้ว	 บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ยังมี
กิจกรรมในกระบวนการพัฒนานักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์	 
ที่หล่อเลี้ยงและเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความพยายาม
อย่างไม่ย่อท้อ	 พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ	 ตั้งแต่รับเข้าศึกษาในปีท่ี	 1	 
จนสำาเร็จการศึกษาในปีที่	 5	 ให้มีความเป็นบัณฑิตวิชาชีพครูท่ีมี 
ความสมบูรณ์พร้อมออกสู่โลกแห่งโลกาภิวัตน์์	 และสมกับการเป็น
บัณฑิตที่มีทักษะแห่งวิชาชีพครูในยุดศตวรรษที่	21
	 ด้วยการดำาเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ตามที่กล่าวมา 
ขา้งตน้	และดว้ยความรว่มมอืของคณาจารย	์บคุลากร	เจา้หนา้ทีข่อง
คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านและหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 
เขตพื้นที่การศึกษา	 สถานศึกษา	 และชุมชน	 จึงส่งผลให้นักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์แสดงศักยภาพท่ีมีอยู่ให้สังคมได้เห็นอย่างประจักษ์ชัด
ในเวลานี้

สอบได้ลำาดับที่ 1 ตำาแหน่ง “ครูผู้ช่วย”
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หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2559 - 2560 
ปริญญาตรี 14 สาขาวิชา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
• การประถมศึกษา
• ศิลปศึกษา
• สุขศึกษา
• พลศึกษา
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
• ภาษาไทย
• ภาษาอังกฤษ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	(หลักสูตร	4	ปี)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
• ฟิสิกส์
• เคมี
• ชีววิทยา
• วิทยาศาสตร์ทั่วไป

• คณิตศาสตร์
• สาขาวิชาจิตวิทยา	(หลักสูตร	4	ปี)
ปริญญาตรี - ปริญญาโท 7 สาชาวิชาวิชาชีพครู
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
• สาขาวิชา	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
• สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
• สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
• สาขาวิชาจิตวิทยา
ปริญญาเอก 2 สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
• สาขาวิชาภาวะผู้นำาและนวัตกรรมทางการศึกษา
• 	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

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

	 คณะศึกษาศาสตร์	 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และปริญญาเอก	 โดยทุกหลักสูตรสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	(TQF)	และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว	ดังนี้
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จำานวนนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 - 2560 ด้วยวิธีต่างๆ

	 นอกจากการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	 และ
ระดบับณัฑติศกึษาแลว้	คณะศกึษาศาสตรย์งัจดัใหม้กีจิกรรมพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ	ดังนี้

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งวิชาชีพการศึกษา 
(ครูผู้ช่วย) สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
	 คณะศกึษาศาสตร์	เห็นความสำาคญัของกระบวนการผลิตครู
ให้มีคุณภาพ	 สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่กำาหนดให้วิชาชีพครูเป็น
วิชาชีพชั้นสูง	 จึงจัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะแห่ง
วิชาชีพการศึกษา	(ครูผู้ช่วย)	สำาหรับนักศึกษาชั้นปีที่	5	ปีการศึกษา	
2559	ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู	โดยใช้กระบวนการชี้นำาให้เห็น
ถึงความเข้มข้นในศาสตร์ท่ีสอนและความหลากหลายในวิธีการ
ปฏิบัติ	 ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำาคัญให้กับผู้ที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพทาง 
การศึกษา	เมื่อวันที่	15-16	มีนาคม	พ.ศ.2559

โครงการทบทวนความรูส้มรรถนะความเปน็คร ู(ครูคนืถิน่) สำาหรบั
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โดย 
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 ได้จัดโครงการทบทวนความรู้
สมรรถนะความเป็นครู	 (ครูคืนถิ่น)	 ประเด็นความรู้ความเข้าใจ 
ความสามารถในการใชภ้าษา	วเิคราะห	์สงัเคราะหแ์ละการแกป้ญัหา	
และความรอบรู้เก่ียวกับการศึกษาไทย	เม่ือวันท่ี	22	มีนาคม	พ.ศ.2560	

โครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์ 
นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปีการศึกษา 2560
	 เม่ือวันที่	 18	 มิถุนายน	 พ.ศ.2560	 คณะศึกษาศาสตร์	 
จัดโครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศก์	
ปีการศึกษา	2560	ณ	โรงแรมหรรษา	เจบี	หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	
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โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม	 ส่ือการเรียนการสอนและอำานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้และ 
มคีวามรอบรู้	รวมทัง้สามารถใชก้ารวจิยัเปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากส่ือการเรยีนการสอน	และแหลง่วทิยาการประเภท
ต่างๆ		และ	ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ	รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา		
	 ท้ังนี้	 การจัดสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศก์	 ปีการศึกษา	 2560	 ได้มีความรู้เรื่องการนิเทศในชั้นเรียน	
และการบูรณาการศึกษาชั้นเรียน	 (Lesson	 Study)	 และวิธีแบบเปิด	 (Open	 Approach)	 ในการจัดการเรียนการสอน	 จะสามารถนำามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	การทำางาน	ตลอดจนพัฒนางานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูอีกด้วย
	 นอกจากนี้ฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์ในคณะได้ช่วยกันพัฒนานักศึกษาและได้นำาเสนอผลงานผ่านงาน	
มอ.	วิชาการ	
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	 การพัฒนานักศึกษาไปสู่วิชาชีพครูอย่างมืออาชีพ	 ได้มีกระบวนการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบและการประกวด
การปฎิบัติที่เป็นเลิศของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการเรียนการสอน	และงานวิจัยในชั้นเรียน	เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเรียน
การสอนและงานวิจัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ		รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานในหลักสูตร	4	ปี	
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บัณฑิต วิจัย 
และวิเทศสัมพันธ์
ด้านบัณฑิตศึกษา
	 ฝ่ายบณัฑติ	วจิยัและวเิทศสมัพนัธ	์คณะศกึษาศาสตร	์กำาหนด
จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ	 ศึกษาศาสตร์วิจัย	 ครั้งที่	 3	
เรื่อง	 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 :	 แนวโน้ม	 ความท้าทายและ 
ความยัง่ยนื	ในระหวา่งวนัที	่28-29	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	ณ	โรงแรม
หรรษา	เจบี	หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	
	 1.	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยทางการศึกษา
ในประเด็นแนวโน้ม	ความท้าทาย	และความยั่งยืน
	 2.	 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแนวปฏิบัติท่ีได้จากการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนของคณาจารย์และ
นกัศกึษา	คณะศกึษาศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขต
ปัตตานี	และสถาบันอื่น
		 3.	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟัง
ความคิดเห็นจากประสบการณ์การวิจัย	ด้านแนวโน้ม	ความท้าทาย	
และความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละคน 
อนัจะนำาไปสูก่ารเกดิแนวคดิ	หรือแนวทางในการพฒันางานวจิยั	หรือ
การทำางานวิจัยร่วมกันต่อไป
	 4.	 เพือ่สรา้งเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัทางการศึกษา
เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย
	 5.	 เพ่ือคัดเลือกผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์
	 โดยการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้มี
คณาจารย์	นักวิจัย	นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปเข้าร่วมงานท้ังส้ิน	285	คน	
มีผลงานเข้าร่วมนำาเสนอ	 161	 บทความ	 และได้รับเกียรติจาก	
ศาสตราจารย์		นายแพทย์จรัส	สุวรรณเวลา	นายกสภามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 เป็นองค์ปาฐกถา	 เรื่อง	 “การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา	:	แนวโน้ม	ความท้าทาย	และความย่ังยืน”	และ	ดร.พะโยม	
ชณิวงศ	์รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	บรรยาย
ในหวัขอ้	“การพัฒนาคณุภาพการศกึษา	:	แนวโนม้และความทา้ทาย
ของครูไทย”	
	 ผลการประเมนิความพงึพอใจในการดำาเนนิงานพบวา่	ผูต้อบ
แบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในภาพรวมการจัดกจิกรรมและการให้
บริการอยู่ในระดับมาก	 (ค่าเฉลี่ย	 4.21)	 และเมื่อพิจารณารายการ
คำาถามเก่ียวกับความรู้ท่ีได้รับ	 กิจกรรมการประชุมวิชาการ	 และ 
การจัดการและการให้บริการพบว่า	 ทุกข้อคำาถาม	 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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 โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ประจำาปีการศึกษา 2559
  “ทิศทางและการยกระดบัคณุภาพการจดัการศกึษาระดบั
บัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์” ระหว่างวันท่ี 1-2 มิถุนายน  
พ.ศ. 2560 ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี
 เมื่อวันที่	 1-2	มิถุนายน	พ.ศ.	 2560	ฝ่ายบัณฑิต	 วิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์	 คณะศึกษาศาสตร์	 ได้กำาหนดจัดโครงการสัมมนา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศกึษาศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์	ประจำาปกีารศกึษา	
2559	 เร่ือง	 	 “ทิศทางและการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์”	 ณ	 ห้องจะบังติกอ	 
โรงแรม	 ซี.เอส.ปัตตานี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรมีความเข้าใจนโยบายการบริหารหลักสูตรบัณฑิต
ศึกษา	เพื่อให้การบริหารหลักสูตรดำาเนินการไปในทิศทางที่เข้มแข็ง	
เพ่ือกำาหนดกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างคณะและสาขาวิชาในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์	 ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งน้ีได้รับเกียรติจาก	 
รองศาสตราจารย์	 ดร.ธีรพล	 ศรีชนะ	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 
รองศาสตราจารย์	 ดร.อุไร	 หัถกิจ	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 
ดร.ชลธี	 ชีวะเศรษฐธรรม	 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 เป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
ทิศทางและการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา	
	 ผลจากการจัดสัมมนาในครั้งนี	้ ทำาให้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร	 คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา	 และผู้ปฏิบัติงานด้าน 
บัณฑิตศึกษามีความเข้าใจในนโยบายการบริหารหลักสูตร	สามารถ
บริหารหลักสูตรที่รับผิดชอบให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 25-27 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา
	 ฝ่ายบัณฑิต	วิจัยและวิเทศสัมพันธ์	คณะศึกษาศาสตร์	ร่วมกับ
สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 สำานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
ศนูยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต	้สภาคณบดคีรศุาสตร/์
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร		คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยทักษิณ	 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครศรีธรรมราช	 และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ 
ราชวิทยาลัย	 วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี	 	 กำาหนดจัดโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ	 ศึกษาศาสตร์วิจัย	 ครั้งท่ี	 4	 เรื่อง	 นวัตกรรม 
การศึกษาเพื่อ	 Thailand	 4.0	 ในระหว่างวันท่ี	 25-27	 กรกฎาคม	
พ.ศ.	 2559	 ณ	 โรงแรมหรรษา	 เจบี	 หาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
	 1.		เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยทางการศึกษา
ในประเด็นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อ	Thailand	4.0
	 2.	 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแนวปฏิบัติที่ ได้จาก 
การพัฒนาการศึกษาในมิตินวัตกรรมการศึกษาเพื่อ	Thailand	4.0	

ของคณาจารย์และนักศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	และสถาบันอื่น
	 3.	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนและรับฟ้ง
ความคิดเห็นจากประสบการณ์การวิจัย	 การศึกษาในมิตินวัตกรรม
การศึกษาเพื่อ	 Thailand	 4.0	 ของแต่ละคนอันจะนำาไปสู่การเกิด
แนวคิด	 หรือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยหรือการทำางานวิจัย 
ร่วมกันต่อไป
	 4.	 เพือ่สรา้งเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัทางการศึกษา
เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัย
	 5.	 เพ่ือคัดเลือกผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์
	 โดยการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้มี
คณาจารย์	 นักวิจัย	 นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานทั้งสิ้น	 
525	คน	มผีลงานเขา้รว่มนำาเสนอกวา่	180	บทความ	และไดร้บัเกยีรติ
จากรองศาสตราจารย์	 นายแพทย์โสภณ	 นภาธร	 ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำากระทรวงศึกษาธิการ	เป็นองค์ปาฐกถาในหัวข้อ	“การศึกษาไทย	
4.0	 ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน”	 และ	 
รองศาสตราจารย์ยืน	 ภู่วรวรรณ	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 บรรยายในหัวข้อ	 “ความท้าทาย	 
ณ	ขอบแดนใหมแ่หง่การเรยีนรู	้:	การศกึษาระบบ	4.0	(Challenges	
of	New	Frontier	in	Learning	:	Education	4.0)”
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ด้านหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 

	 คณะศึกษาศาสตร์	 ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต	 (วิชาชีพครู)	 โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เป็นผู้มอบ 
เมื่อวันที่	11	มีนาคม	พ.ศ.	2560	ณ	หอประชุม ม.อ.ปัตตานี	ชูเกียรติ	ปิติเจริญกิจ	ให้กับบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา	2558	จำานวน	
217	คน	(มีบัณฑิตเข้ารับประกาศนียบัตร	จำานวน	132	คน)		ในโอกาสนี้	คณะศึกษาศาสตร์ได้มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่ผู้แทนหน่วยงาน	
และบุคลากรผู้ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร	จำานวน	3	ราย	ดังนี้
	 1.	 นายอดินันท์	ปากบารา	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี
	 2.		สำานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี		โดยมอบ	นายสุกรี		แวมูซอ		รองผู้อำานวยการฯ
	 3.		สำานักงานศึกษาธิการภาค	8	จังหวัดยะลา		โดยมอบ	นายสาโรช		จรจิตต์	ผู้เชี่ยวชาญอิสลามศึกษา
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ด้านวิจัย
	 คณะศึกษาศาสตรไ์ดใ้หก้ารสนบัสนนุและสง่เสรมิกจิกรรมการวจิยัของคณาจารยแ์ละบคุลากรทกุระดบั	เพือ่พฒันาความรูด้้านวชิาการ	
เพือ่กา้วสูเ่ปน็มหาวทิยาลัยวิจยัตามเจตนารมณแ์ละปณธิานของมหาวทิยาลยั	ตลาดจนเพือ่รวบรวมผลงานวจัิยทีส่มบรูณเ์ผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์
ผลงานวิจัย	ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าทางศาสตร์วิชาชีพครูให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus ประจำาปีงบประมาณ 2559 – 2560

เรื่อง ผู้วิจัย วารสาร

1.	Factors	affecting	the	scholastic	achievement	of	Prince	of	
Songkla	University	students	from	private	schools	with	Islam	
instruction	in	the	three	southern	border	provinces.

รองศาสตราจารย์	 ดร.ชิดชนก		
เชิงเชาว์	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิธาดา		สินประจักษ์ผล

Kasetsart	 Journal	 Social	
Sciences		ปีที่	37	ฉบับที่		3	
เลขหน้า	59-65

2.	The	important	factors	of	English	Program	administration	
responsive	 to	 the	 ASEAN	 community	 for	 schools	 in	 the	
border	provinces	of	southern	Thailand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วุฒิชัย		
เนียมเทศ		

Kasetsart	 Journal	 Social	
Sciences	 ปีที่	 37	 ฉบับท่ี	 3					
เลขหน้า	158-163

3.	 Social  sciences  and  humanities  researcher	 develop-
ment of a higher educational institute in the context of vi-
olent conflict in thailand’s deep south region

รองศาสตราจารย์	 ดร.คณิตา		
นิจจรัลกุล

Part	 of	 the	 Advances	 in	
Intellgent	 Systems	 and	
Computing	 book	 series	
(AISC,	volume	498)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เร่ิมต้นกับงานวิจัย”  เม่ือวันท่ี 12-14  ตุลาคม  พ.ศ. 2559   ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช  จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์
	 1.		เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
	 2.	 เพื่อให้ได้โครงร่างงานวิจัยของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
	 3.	 เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตงานวิจัยเพื่อขอตำาแหน่งทางวิชาการ
	 4.		เพือ่สรา้งบรรยากาศการวจิยัใหเ้กดิขึน้ในคณะศึกษาศาสตร	์และเปน็การส่งเสรมิใหอ้าจารย	์คณะศึกษาศาสตรไ์ดเ้หน็ความสำาคญั
ของการทำาวิจัย



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

วิทยากร 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.แสงอรุณ	 อิสระมาลัย	 และผู้ช่วยวิทยากร	 รองศาสตราจารย์	 ดร.คณิตา	 นิจจรัลกุล	 และรองศาสตราจารย์	
ดร.ชิดชนก	เชิงเชาว์

สรุปผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เริ่มต้นกับงานวิจัย”  
	 การจดัโครงการอบรมเชงิปฏิบตักิาร	หวัขอ้	“เริม่ตน้กบังานวจิยั”	มคีวามคดิเหน็ตอ่โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารฯ	บรรลวุตัถปุระสงค์		
คือ		คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์คณาจารย์ได้โครงร่างงานวิจัยของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ	และกระตุ้นให้
อาจารย์ผลิตงานวิจัยเพื่อขอตำาแหน่งทางวิชาการ
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ด้านวิเทศสัมพันธ์
 วิสัยทัศน	์(Vision)	
	 หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนการสร้างและพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล
 พันธกิจ (Mission) 
	 1.	 สง่เสรมิการทำาความรว่มมอืกบัมหาวิทยาลยัและสถาบนั
การศกึษาทัง้ภายในและตา่งประเทศเพือ่ใหค้ณะศกึษาศาสตรม์กีาร
จัดการด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 
วิสัยทัศน์และมีมาตรฐานสู่สากล
	 2.	 สร้างความเขม้แข็งใหก้บับคุลากรของคณะศกึษาศาสตร์
ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น
 จุดมุ่งหมาย (Goals)
	 1.	 สร้างเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการกบัมหาวทิยาลัย
และสถาบันในต่างประเทศโดยอยู่บนพื้นฐานการมีสิทธิประโยชน ์
ที่เท่าเทียมกัน
	 2.	 สง่เสรมิใหบ้คุลากรและนกัศกึษาของคณะศกึษาศาสตร์
พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการโดยมีการทำาความร่วมมือเพื่อ 
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยและสถาบัน 
ในต่างประเทศ
	 3.	 ให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากร	 ทั้ งก่อน 
การเดินทางและระหว่างการศึกษา	หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ
	 4.	 พัฒนางานสารสนเทศของคณะศึกษาศาสตร์เป็น 
ภาษาอังกฤษ	เพื่อเผยแพร่สู่สากล

 ภาระและความรับผิดชอบงานของหน่วยวิเทศสัมพันธ์
	 1.		งานธุรการ	 (Administrative	 Section)	 รับและจัดส่ง
เอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ	เช่น	หนังสือราชการท่ัวไป	ประชาสัมพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์	 ทุนการศึกษา	 ทุนฝึกอบรม	 และทุนทำาวิจัยใน 
ต่างประเทศ	 ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนๆใน
มหาวิทยาลัย	จัดทำาเอกสารและดำาเนินการขออนุมัติโครงการ	จัดทำา
หนังสือเชิญประชุม	 และเชิญเข้าร่วมโครงการไปยังหน่วยงานต่างๆ	
จัดประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์	 ร่างและโต้ตอบหนังสือเป็น
ภาษาตา่งประเทศ	ประสานงานดา้นทีพ่กั	พาหนะ	หอ้งประชุม	ตดิตอ่
สถานที่ต่างๆ	
	 2.	 งานองค์กรสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 (International	
Collaboration	Section)	การทำาความรว่มมอืทางวชิาการกบัคณะ		
มหาวิทยาลัย	 และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	 จัดทำาบันทึก
ความเข้าใจ	 (Memorandum	of	 Understanding,	MOU)	 และ

บันทึกข้อตกลง	(Memorandum	of	Agreement,	MOA)	ในการ
ทำาความรว่มมอืทางวชิาการ	กบัมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัการศึกษา
ในตา่งประเทศ	การส่งเสรมิใหเ้กดิกจิกรรมทางวชิาการตามขอ้ตกลง	
MOU	 หรือ	MOA	 จัดทำาโครงการพัฒนาทักษะความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ	 และการทำาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน 
การศึกษาในต่างประเทศ	 ดำาเนินการในการคัดเลือกนักศึกษา 
เพื่อให้เข้าร่วมในโครงการต่างๆ	 ในต่างประเทศร่วมกับคณะอ่ืนๆ 
ในวิทยาเขตปัตตานี	 ติดตามและประเมินผลโครงการฝึกปฏิบัติงาน
ในตา่งประเทศของนกัศกึษาและบคุลากร	ประเมนิผลการดำาเนนิการ
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่มาศึกษาในโครงการระยะสั้น
	 3.		งานส่งเสริมและให้คำาปรึกษา	(Counselling	Section)	
ให้คำาปรึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากร	 ทั้งก่อนการเดินทางและ
ระหว่างการศึกษา	 หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ	 จัดทำาหนังสือ
รบัรองภาษาองักฤษใหก้บันกัศกึษาและบคุลากร	ประชาสมัพนัธง์าน
วิเทศสัมพันธ์	 ทุนการศึกษา	 ทุนฝึกอบรม	 และทุนทำาวิจัยใน 
ต่างประเทศ	 รวบรวมแหล่งทุนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับทุน
ต่างๆแก่บุคลากรและนักศึกษา	 ให้คำาปรึกษาด้านการฝึกอบรม	 
การศึกษาต่อ	 ณ	 มหาวิทยาลัย	 หรือสถาบันในต่างประเทศและ
ประสานงานกับแหล่งทุนต่างๆ	ให้คำาปรึกษาการเตรียมตัวก่อนเดินทาง	
การขอหนังสือเดินทางและการตรวจลงตรา	(Visa)	ติดต่อประสานงาน
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
	 4.	 งานสารนิเทศ	 (Information	 and	 Multimedia	 
Section)	จดัทำาคำากล่าวภาษาองักฤษในโอกาสตา่งๆ	ใหก้บัผูบ้รหิาร
ของคณะ	 จัดทำาสื่อแนะนำาคณะศึกษาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ	 
จัดทำาฐานข้อมูลนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มาศึกษา 
ที่คณะศึกษาศาสตร์
	 5.	 งานพธิกีารและความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ	(Protocol	
&	 External	 Cooperation	 Section)	 ให้การต้อนรับและจัดเลี้ยง
อาคันตุกะที่มาเยือนคณะศึกษาศาสตร์	 ประสานงานด้านที่พัก	 
ยานพาหนะ	 สถานที่	 และจัดเตรียมของที่ระลึก	 ดำาเนินการด้าน
พธิกีาร	จดัทำากำาหนดการ	คำากลา่ว	และเอกสารประกอบการประชมุ	
ประสานงานกับนัก ศึกษา	 และอาจารย์ชาวต่ างประเทศ	 
ดูแลอำานวยความสะดวก	และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
ดำาเนินการเรื่องหนังสือเดินทางและตรวจคนเข้าเมืองของนักศึกษา
ทีม่าศกึษาและอาจารยช์าวตา่งประเทศทีม่าเยอืนคณะศึกษาศาสตร์	
ดำาเนนิงานเรือ่งค่าตอบแทน	และทีพ่กัใหก้บัอาจารยช์าวตา่งประเทศ
ที่มาเยือนคณะศึกษาศาสตร์	 จัดเก็บสำาเนาเอกสารหนังสือเดินทาง
ของนักศึกษา	 และอำานวยความสะดวกในการต่อการตรวจลงตรา	
(Visa)
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ผลการปฏิบัติงานของหน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
	 งานองค์กรสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 (National	 and	 
International	Collaboration)	การทำาความร่วมมือทางวิชาการกับ
คณะ	มหาวิทยาลัย	 และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	 การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและต่ออายุ	 เพ่ือจัดทำาบันทึก 
ความเข้าใจ	 (MOU)	 และบันทึกข้อตกลง	 (MOA)	 ในการ 
ทำาความร่วมมือทางวิชาการ	 และกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	
ประกอบด้วย

	 1.		คณบดีและทีมบริหารของคณะศึกษาศาสตร์เดินทาง 
ไปเยือน	Faculty	of	Education,	National	University	of	Laos	
(NUOL)	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ภายใต้โครงการ
แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน	ระหว่างวันที่	25	–	27	เมษายน	2559	และลงนามในบันทึก
ข้ อตกลง 	 (Memorandum	 of 	 Ag reement , 	 MOA)	 
การทำาความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่	27	เมษายน	พ.ศ.	2559
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	 2.	คณบด	ีรองคณบดฝีา่ยบณัฑติ	วจิยัและวเิทศสมัพนัธ	์และ
เจา้หนา้ทีว่เิทศสมัพันธข์องคณะศกึษาศาสตรเ์ดนิทางไปเยือน	State	
University	 of	 Surabaya	 (Universitas	 Negeri	 Surabaya	 -	 
UNESA)	และ	State	University	of	Malang	(Universitas	Negeri	
Malang	 -	 UM)	 ชวาตะวันออก	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ภายใต้
โครงการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน	ระหว่างวันที่	21-24	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2559

	 3.	อธิการบดี	และผู้บริหารของ	Universitas	Negeri	Surabaya	(UNESA)	และผู้แทนรัฐบาลของรัฐ	East	Kalimantan	สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย	 เดินทางมาเยือนคณะศึกษาศาสตร์เพื่อประเมินผลโครงการ	UNESA-	PSU	Exchange	Program	2017	และลงนามต่ออายุใน
บันทึกความเข้าใจ	(Memorandum	of	Understanding,	MOU)	การทำาความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2560
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	 4.		 International	 Director	 ของ	 Otago	 Girls’High	
School,	 Dunedin	 ประเทศนิวซีแลนด์	 เดินทางมาเยือน 
คณะศึกษาศาสตร์เพ่ือเจรจาและลงนามในบันทึกความเข้าใจ	 
(Memorandum	of	Understanding,	MOU)	การทำาความร่วมมือ
ทางวิชาการ	เมื่อวันที่	13	กันยายน	พ.ศ.	2559

	 5.		คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากร 
การเรียนรู้	คณะศึกษาศาสตร์เดินทางไปเยือน	College	of	Education,	
University	of	Missouri	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ภายใต้โครงการ
การทำาความร่วมมือกับต่างประเทศ	 เพ่ือต่ออายุการลงนามใน
บันทึกความเข้าใจ	(Memorandum	of	Understanding,	MOU)	
การทำาความร่วมมือทางวิชาการ	 ระหว่างวันที่	 7-21	 กรกฎาคม	
พ.ศ.	2560
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โครงการความรว่มมอืทางวชิาการทีส่ง่เสรมิกจิกรรมตามขอ้ตกลง
ทางวิชาการ (MOU, MOA)
	 1.		โครงการ	UNESA-	PSU	Exchange	Program	2017	
กับ	The	State	University	of	Surabaya	(UNESA)	สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย	 โดยคณะศึกษาศาสตร์จัดทำาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้าน	 Curriculum	 Development,	 
Educational	 Assessment	 และ	Multi-media	 Technology	
สำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	จำานวน	30	คน	ในระหว่างวันที่	
21	มกราคม	-	18	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2560

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

	 5.	 โครงการพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือทางวิชาการ	
Visiting	Professor:	Assoc.	Prof.	Dr.	Gabrielle	Malfatti	ซึ่งเป็น	
Director	of	International	and	Intercultural	Initiatives	และ
เป็นรองศาสตราจารย์ประจำา	 Department	 of	 Educational	
Leadership	&	Policy	Analysis	(ELPA),	College	of	Education	
(CoE),	University	of	Missouri,	Columbia	ประเทศสหรฐัอเมริกา	
มาเยือนคณะศึกษาศาสตร์	 ระหว่างวันที่	 11	 –	 16	 ธันวาคม	 
พ.ศ.	2558
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	 6.	 โครงการพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือทางวิชาการ	Visiting	Professor	สองท่าน	Professor	Dr.John	Lannin,	ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้าน	STEM	Education	และ	Assistant	Professor	Dr.Amy	Lannin	ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน	Literacy	Education	จาก	College	of	
Education,	University	of	Missouri	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	เดนิทางมาจดัอบรมเชงิ	ปฏบิติัการ	“สเตม็ศกึษา	(STEM	Education)”	ระหวา่ง
วันที่	17	–	19	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559

	 7.		Prof.	Dr.Kathryn	B.	Chval	Dean	of	Education,	College	of	Education,	University	of	Missouri	ประเทศสหรัฐอเมริกา	
เดินทางมาเยือนคณะศึกษาศาสตร์ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือทางวิชาการกับ	University	of	Missouri	สหรัฐอเมริกา	
เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในระหว่างวันที่	2-7	ธันวาคม	พ.ศ.	2559
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บริการวิชาการ
	 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	มีพันธกิจ
หลักอีกประการหน่ึง	คือ	การบริการวิชาการ	โดยมีการนำาองค์ความรู้
ทางด้านการศึกษา	 เผยแพร่	 ถ่ายทอดองค์ความรู้ออกสู่สังคม	และ
ขบัเคลือ่นการดาเนนิงานภายใตศ้นูยพ์ฒันาวชิาชีพคร	ูผูบ้รหิารและ
บุคลากรทางการศึกษาภาคใต้	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์
• 	 พัฒนาครู	 ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสู่							 
	 	 ความเป็นเลิศ
• 	 ศูนย์กลางแหล่งศึกษา	 ค้นคว้าวิจัย	 เรียนรู้วิชาชีพ							 
	 	 ทางการศึกษา
• 		 ศูนย์กลางให้บริการทางการศึกษา
• 	 ศูนย์กลางประสานงานพัฒนาครู	ผู้บริหารและบุคลากร 
	 	 ทางการศึกษาภาคใต้
• 	 สรา้งเครอืขา่ยการพฒันาบคุลากรทางการศกึษาภาคใต้

วิธีการ
• 	 ฝึกอบรม	สัมมนา	ประชุม	Workshop
• 	 นิเทศ/ติดตาม/ให้คำาปรึกษา
• 	 ที่ปรึกษา/ระบบพี่เลี้ยง
• 	 ศึกษาดูงาน/ศึกษาพื้นที่ปฏิบัติการ
• 	 ศึกษา/วิจัย/ประเมินผล
• 	 จัดเวทีวิชาการ/เวทีประชาคม

กลุ่มเป้าเหมาย
• 	 ครู/บุคลากรทางการศึกษา
• 	 ผู้บริหารโรงเรียน
• 	 ผู้ปกครอง/ผู้นำาชุมชน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้
• 	 หน่วยงานภายในและภายนอก	ภาครัฐและเอกชน
• 	 เครือข่ายการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
 1.  โครงการบริการแบบให้เปล่า

• 	 โครงการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
• 	 โครงการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิในโรงเรียน	3	จังหวัด 
	 	 ชายแดนภาคใต้
• 	 โครงการเสริมศักยภาพผู้สอนในศูนย์ตาดีกา	 3	 จังหวัด						 
	 	 ชายแดนภาคใต้
• 	 โครงการเสริมศักยภาพครูสอนศาสนาใน	 3	 จังหวัด 
	 	 ชายแดนภาคใต้
• 	 โครงการพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียน	 
	 	 3	จังหวัดชายแดนภาคใต้
• 	 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนสำาหรับครู 
	 	 ภาษาไทย	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้
• 	 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักนิเทศ	 ด้วยกระบวนการ 
	 	 สร้างระบบพี่เล้ียง	 สำาหรับครูสอนสามัญในโรงเรียน 
	 	 เอกชน	(Coaching	&	Mentoring)	

 2.  โครงการบริการโดยคิดค่าตอบแทน (แบบมี/ไม่มี 
  สัญญาจ้าง)

• 	 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
	 	 การศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
• 	 โครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร		สพฐ./สช.
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	 	 	 1)		 เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่	21
	 	 	 2)	 เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อิสลาม 
ศึกษาในศตวรรษที่	21
	 	 	 3)	 เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำาหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่	21
	 	 	 4)	 การพัฒนาทักษะการคิด	 สำาหรับศตวรรษที่	 21	
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อครูมัธยมศึกษา
	 	 	 5)	 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย	
เพื่อครูระดับประถมศึกษา
		 	 	 6)	 การพัฒนาทักษะการคิดสำาหรับศตวรรษที่	 21	 
ในการเรียนการสอนภาษาไทย	เพื่อครูภาษาไทยมัธยมศึกษา
		 	 	 7)	 	 Active	 Learning	 การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ 
การสื่อสาร
	 		 	 8)	 	 การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ 
ผู้เรียนในศตวรรษที่	21	สำาหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
		 	 	 9)	 	 การพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะวิทยาศาสตร์ 
ทันสมัยสำาหรับครูมัธยมศึกษา
		 	 	 10)	 	 เทคนิคและวิธีการสอนการงานอาชีพ	 และ
เทคโนโลยี	สำาหรับครูระดับมัธยมศึกษา
		 	 	 11)		การสอนแบบ	Active	Learning	กลุม่สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	สำาหรับครู	ประถมศึกษา
		 	 	 12)	 	 เทคนิคการสร้างเสริมแรงจูงใจภายในแก่
นักเรียน
		 	 	 13)		การพัฒนาระบบสุขภาพจิตการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน	และการบูรณาการร่วมสมัย
		 	 	 14)	 	 จิตตปัญญาศึกษา	 :	 มิติความงอกงามภายใน
ของผู้เรียน
		 	 	 15)	 	 นวัตกรรมและเครื่องมือทางจิตวิทยาการ
แนะแนวเพื่อการเข้าถึงศิษย์

• 	 โครงการครูปองพัฒนาครู
			 	 	 1)	หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาไทย	
			 	 	 2)	หลักสูตรการเรียนรู้คณิตศาสตร์	
			 	 	 3)	 หลักสูตรการเรียนรู้สั งคมศึกษา	 ศาสนา	 
และวัฒนธรรม	
			 	 	 4)	หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	

			 	 	 5)	หลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์		
			 	 	 6)	หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	
และวิทยาศาสตร์		

• 			 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของ 
	 	 คุรุสภา	(9	มาตรฐาน)

  3.  โครงการทดสอบการประเมินผลทางการศึกษา
  4. ศูนย์กลางการจัดสอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
   สอบแข่งขันครูผู้ช่วย
  5. ประเมินการปฏิบัติงานตามคำารับรองการปฏิบัติ 
   ราชการ   (PMQA)
  6. ศูนย์กลางประเมินผลงานครูและบุคลากรทาง 
   การศึกษา
  7.  โครงการ Science Mathematics Program  
   (SMP)การจัดต้ังห้องเรียนพิเศษโปรแกรมตาม 
   โครงการสถานศึกษา
  8.  โครงการพระราชดำาริ

• 	 โครงการเกาะบุโหลน	จังหวัดสตูล
• 	 โครงการกองทุนการศึกษา
• 	 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

เงื่อนไขความสำาเร็จ
• 	 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนจัดการศึกษา	 3	 จังหวัด 
	 	 ชายแดนภาคใต้/ศึกษาธิการจังหวัด/ศอ.บต./กอ.รมน./ 
	 	 สพม./สพป.
• 	 การทำางานเชิงบูรณาการ/การทำางานเป็นทีม
• 	 การวจิยัและประเมนิผลโครงการ	การเรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตัิ

ผลสัมฤทธิ์
	 การศึกษาใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน	จังหวัดชายแดนภาคใต้	มั่งคง	สงบสุข	สันติสุข

 แผนงานพัฒนา
• 	 ศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาภาคใต้	 :	 ศูนย์พัฒนา 
	 	 คุรุราชา	90	ปี
• 	 การจดัทำาแผนแมบ่ทการพฒันาการจดัการศกึษาจังหวดั 
	 	 ชายแดนภาคใต้
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ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาครูไม่ตรงวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเสริมศักยภาพผู้สอนตาดีกาในศูนย์ตาดีกาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำานาญการพิเศษ 

และวิทยฐานะเชี่ยวชาญหลักสูตรครูชำานาญการพิเศษ

โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
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โครงการพัฒนาครูประจำาการ สพฐ.
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ตาราง 1 สรุปผลการดำาเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจำาปีงบประมาณ 2559
โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวน (คน) รวม (คน)

1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ 
เฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559
โครงการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิในโรงเรียน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.1	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
1.2	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
1.3	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และ								
วัฒนธรรม
1.4	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1.5	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.6	การวิจัยในชั้นเรียน
1.7	การวัดและประเมินผลการศึกษาและการวิจัยใน
ชั้นเรียน
• ระยะที่	1
• ระยะที่	2

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

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

3-4	ก.ย.	2559
24-25	ก.ย.	2559

113
106
93

86
103
99
72

672

2 โครงการเสริมศักยภาพผู้สอนตาดีกาในศูนย์ตาดีกา 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะที่ 1 การให้ความรู้
2.1	การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผู้สอนตาดีกา	
ในศูนย์ตาดีกา	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้
• รุ่นที่	1
• รุ่นที่	2
• รุ่นที่	3
• รุ่นที่	4
ระยะที่ 2 นิเทศติดตาม
2.2	การสัมมนาองค์ความรู้	และ	การประกวดกิจกรรม
ครูผูส้อนตาดีกาดเีดน่	(การวพิากษ/์การเรยีนรูแ้ละสรปุ
บทเรียน)
ระยะที่ 3 สรุปผล
2.3	สรุปการเรียนรู้และศึกษาดูงานการจัดการเรียน
การสอนตาดีกาเชิงบูรณาการ

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

18-19	พ.ค.	2559

23-26	ก.ค.	2559	ณ	
จังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดภาคเหนือ

122
86
149
130

60

60

607
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวน (คน) รวม (คน)

3 โครงการพฒันาสมรรถนะนกันเิทศก ์ดว้ยกระบวนการ
สร้างระบบพี่เล้ียง สำาหรับครูสอนสามัญในโรงเรียน
เอกชน
รุ่นที่ 1
• การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ	(แนวทางและการปฏิบัติ)
รุ่นที่ 2
• การให้ความรู้
• การนิเทศติดตามผล

22-25	ส.ค.	2559

5-8	ก.ย.	2559
26-27ก.ย.	2559

62

76

138

4	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อเสริม 
การสอนสำาหรับครูสอนศิลปะในโรงเรียนเอกชน
• รุ่นที่	1
• รุ่นที่	2
• รุ่นที่	3

27-28	ส.ค.	2559
3-4	ก.ย.	2559
17-18	ก.ย.	2559

51
46
44

141

5 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะ 
ชำานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
• หลักสูตรครูชำานาญการพิเศษ	รุ่นที่	1-17	 

(รุ่นละ	50	คน)
• หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ	(จำานวน	1	รุ่น)
• หลักสูตรผอ./รอง	ผอ.ชำานาญการพิเศษ	 

(จำานวน	2	รุ่น)

12	ธ.ค.	2558

18-22	เม.ย.	2559
4	ก.ย.	2559

807

21
82

910

6 โครงการคูปองพัฒนาครู
• หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาไทย
• หลักสูตรการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• หลักสูตรการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	 

และวัฒนธรรม
• หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• หลักสูตรการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	 

และวิทยาศาสตร์
• หลักสูตรการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	 

และวัฒนธรรม
• หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

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

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

24	ส.ค.	2559

27	ส.ค.	2559

30
31
32

33
30
30

62

64

312
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวน (คน) รวม (คน)

7 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาทกัษะการคดิเพือ่
การเรยีนรูส้าหรบัผูเ้รยีนใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้

20-21	ส.ค.	2559 98 98

8 การตรวจประเมินผลงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• รอบการประเมินเมษายน	พ.ศ.	2558
• รอบการประเมินตุลาคม	พ.ศ.	2558

ต.ค.	–	ธ.ค.	2558
พ.ค	–	ก.ค.	2559

136	ผลงาน
142	ผลงาน

278	ผลงาน

9 การสอบคัดเลือกครู กรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบ
แข่งขัน สำาหรับพนักงานที่ปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อ
บรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานงานครูสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำาบล (อบต.)

1	พ.ค.-	30	มิ.ย.	2559 6	ตำาบล 6	ตำาบล

10 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
หน่วยงาน ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน
จังหวัดปัตตานี

ต.ค.	–	ธ.ค.	2558 1.	องค์การบริหาร
ส่วนตำาบล	99	หน่วย
2.	องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด	1	หน่วย

1.	จำานวนผู้ที่ตอบ
แบบประเมิน	
จำานวน	20,600	คน
2.	เครือข่ายชุมชน
เก็บรวบรวมข้อมูล
จำานวน	200	คน

11 โครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล 
เข้า รับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558

ก.ย.-พ.ย.	2558 3,619 3,619

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

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวน (คน) รวม (คน)

1 โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หน่วยงาน ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี

ต.ค.	–	ธ.ค.	2559 1.	องค์การบริหาร
ส่วนตำาบล	46	หน่วย
2.	องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด	1	หน่วย

1.	จำานวนผู้ที่ตอบ 
แบบประเมิน 
จำานวน	11,750	คน
2.	เครือข่ายชุมชน 
เก็บรวบรวมข้อมูล 
จำานวน	124	คน

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

21-23	มี.ค.	2560

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

24-26	เม.ย.	2560
24-26	เม.ย.	2560

21-23	ก.ค.	2560

73

94
77
88

92
68

117

609
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวน (คน) รวม (คน)

3 โครงการเสริมศักยภาพผู้สอนตาดีกาในศูนย์ตาดีกา 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะที่ 1 การให้ความรู้
• รุ่นที่	1-3
• การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผู้สอน	 

ตาดีกาในศูนย์ตาดีกา	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะที่ 2 นิเทศติดตาม
• การสัมมนาองค์ความรู้	และการประกวด

กิจกรรมครูผู้สอนตาดีกาดีเด่น	(การวิพากษ์/ 
การเรียนรู้และสรุปบทเรียน)

ระยะที่ 3 สรุปผล
• สัมมนาการเรียนรู้ศูนย์ตาดีกาต้นแบบ
• สรุปการเรียนรู้และศึกษาดูงาน	การจัดการเรียน	

การสอนตาดีกาเชิงบูรณาการ

23	ม.ค.-	9	ก.พ.	2560

14-16	มี.ค.	2560

3-7	พ.ค.	2560
5-6	ส.ค.	2560

86
92

168

60
72

476

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักนิเทศเชิงเชิงบูรณาการ
ด้วยกระบวนการสร้างระบบพ่ีเล้ียง (Coaching and 
Mentoring) สำาหรับครูสอนสามัญโรงเรียนเอกชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

17-20	ก.ค.	2560 112 112

5 โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของ 
คุรุสภา ปีการศึกษา 2559
• หลักสูตรที่	1	ภาษาและเทคโนโลยีสำาหรับครู

• หลักสูตรที่	2	การพัฒนาหลักสูตร
• หลักสูตรที่	3	การจัดการเรียนรู้
• หลักสูตรที่	4	จิตวิทยาสำาหรับครู

• หลักสูตรที่	5	การวัดและประเมินผลการศึกษา
• หลักสูตรที่	6	การบริหารจัดการในห้องเรียน

• หลักสูตรที่	7	การวิจัยทางการศึกษา

• หลกัสตูรที	่8	นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการศึกษา

• หลักสูตรที่	9	ความเป็นครู

4-5,	11-12,	18-19,	25-26	
ก.พ	และ	4-5	มี.ค.	2560
13-17,	20-24	มี.ค.	2560
1-5,	17-21	เม.ย.	2560
22-27,	29-30	 เม.ย.	และ	
1-2	พ.ค.	2560
3-12	พ.ค.	2560
13-16,	20-21,	27-28	พ.ค.	
และ	3-4	มิ.ย.	2560
10-11,	17-18,	24-25	ม.ิย.	
และ	1-2,	8-9	ก.ค.	2560
13-16,	22-23,	29-30	ก.ค.	
และ	5-6	ส.ค.	2560
17-21	และ	24-28	ก.ค.	2560

16

124
129
121

117
125

109

114

150

1,005
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวน (คน) รวม (คน)

6 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ชำานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หลักสูตร
ครูชำานาญการพิเศษ ประจำาปีงบประมาณ 2560
• ระยะที่ 1 รุ่นที่	1-12
• ระยะที่ 2 รุ่นที่	13-16

12	พ.ย.-18	มิ.ย.	2560
29	ก.ค.-24	ก.ย.	2560

775

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

ต.ค.	–	ธ.ค.	2559
พ.ค	–	ก.ค	2560

จำานวน	92	ผลงาน
จำานวน	96	ผลงาน

188	ผลงาน

8 การสอบคัดเลือกครู กรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบ
แขง่ขนั เพือ่บรรจแุตง่ตัง้ใหเ้ปน็พนกังานงานครสัูงกดั
องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.)

1	พ.ค.-30	มิ.ย.	2560 3	ตำาบล 3	ตำาบล

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

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

5-6,	 19-20	 ,	 26-27	
ส.ค.	2560

-

-

26

24

-

26

34
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่ดำาเนินการ จำานวน (คน) รวม (คน)

9.8	การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อผู้เรียน
ในศตวรรษที่	21	สำาหรับครูภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษา
9.9	การพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะวิทยาศาสตร์ทันสมัย	
สำาหรับครูมัธยมศึกษา
9.10	เทคนิคและวิธีการสอนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสำาหรับครูระดับมัธยมศึกษา
9.11	การสอนแบบ	Active	Learning	กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม
สำาหรับครูประถมศึกษา
9.12	เทคนิคการสร้างแรงจูงใจภายในแก่ผู้เรียน
9.13	การพัฒนาระบบสุขภาพจิตการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและการบูรณาการร่วมสมัย
9.14	จิตตปัญญาศึกษา:	มิติความงอกงามภายในของ
ผู้เรียน
9.15	นวัตกรรมและเครื่องมือทางจิตวิทยาการ
แนะแนวเพื่อการเข้าถึงศิษย์

9-10,	 16-17,	 23-24	 ก.ย.	
2560

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

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

19-20,	26-27	ส.ค.	และ	2-3	
ก.ย.	2560

37

-

33

-

-
-

23

35

หมายเหตุ  1. จำานวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ ปีงบประมาณ 2560
  รวม	3,215	คน
  2. การพัฒนาร่วมกับเครือข่ายการศึกษาฯ (อบจ.เทศบาล,อบต.,ฯลฯ)
  รวม	47	หน่วย
  3. การประเมินผลงานครู บุคลลกรทางการศึกษา
  รวม	188	ผลงาน
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 รายงานผลการดำาเนินงานฝ่ายประกันคุณภาพ คณะ 
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ –  สิงหาคม พ.ศ.2560
	 1.	 ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถาบันการพลศึกษา	 วิทยาเขตยะลา	 ด้านการประกันคุณภาพ 
การศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศของคณะ	คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เม่ือวันท่ี	 23	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.2560	
สถาบันการพลศึกษา	 วิทยาเขตยะลา	 นำาโดยนางศุปรีญา	 สิทธิกุล	
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 ได้นำา
คณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์	จำานวน	22	คน	เข้าศึกษาดูงานด้าน
การประกันคุณภาพการของคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์	เน่ืองด้วยสถาบันการพลศึกษา	จะได้รับการปรับเปล่ียน
วทิยฐานะสถาปนาขึน้เปน็มหาวทิยาลยัการพลศกึษา	วทิยาเขตยะลา	

ประกันคุณภาพการศึกษา
จงัหวดัยะลา	ในอนาคตอนัใกลน้ีจึ้งไดด้ำาเนนิการประกนัคณุภาพตาม
รูปแบบการประเมินของสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ
กำาลงัจะปรับเปลีย่นการประเมินรปูแบบใหมต่ามทีค่ณะศกึษาศาสตร์
ได้ดำาเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนดแล้ว	 คือ	 เปล่ียนจาก 
การประเมินตามเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
เป็นการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการ 
ที่เป็นเลิศ	 (EdPEx)	 พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
และวิธีการต่าง	 ๆ	 ในกระบวนการดำาเนินงาน	 เกณฑ์คุณภาพ 
การประกันการศึกษา	 การบริหารจัดการองค์กร	 รวมถึงขั้นตอน	 
การปรบัปรงุหลกัสตูรและคณุภาพทางการศกึษาตามแนวทางเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศฉบับปี	2558-2561	
ในกิจกรรมประกอบไปด้วย	การบรรยาย	ถามตอบ	แลกเปล่ียนเรียนรู้	
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	 2.		การจัดทำาคู่มือสรุปเอกสารประกันคุณภาพตามเกณฑ์
การตรวจประเมนิ	Asian	University	Network	Quality	Assurance	
(AUN-QA)	ฉบับภาษาไทยในวันที่	5-9	กรกฎาคม	พ.ศ.2560	และ
สรุปหลักการเขียนรายงานผลแต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์ทั้ง	 
11	หมวดพร้อมตัวอย่างการเขียนรายงานโดยฝ่ายประกันคุณภาพ
	 3.		โครงการดำาเนนิการฝกึอบรม	แนวทางการเขยีนรายงาน
การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์	 AUN	 QA	 โดย 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและเจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพจัดโดย
เมื่อวันที่	 12	 -	 13	 กรกฎาคม	 พ.ศ.2560	 	 ฝ่ายประกันคุณภาพ		 
คณะศึกษาศาสตร์	 ได้เชิญ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วันดี	 สุทธรังษี	
อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตหาดใหญ่	 มาให้ความรู้แก่คณาจารย์และอาจารย์ประจำา
หลักสูตรเก่ียวกับแนวทางการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์	 AUN	 QA	 เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ใน 
การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรและมี  
การเขียนรายงานที่สมบูรณ์	ระบุหลักฐานต่าง	ๆ 	ได้ครบถ้วน		พร้อม
รองรับการประเมนิคณุภาพภายในระดบัหลกัสตูรประจำาปกีารศกึษา	
2559	 เพ่ือรองรับการตรวจเย่ียมแบบ	 	 Site	 Visit	 และ	Desktop	 
Assessment
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	 4.		โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรเพื่อรองรับการตรวจประเมินและเป็นผู้ร่วมประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ	 (Educational	Criteria	 for	Performance	Excellence:	EdPEx)	จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติระหว่าง
เดือนพฤษภาคม	–	สิงหาคม	พ.ศ.2560	จำานวน	9	ราย	ตามตารางหลักสูตรดังนี้

ชื่อ – สกุล หลักสูตรที่อบรม
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	เอกรินทร์	สังข์ทอง TQA	Criteria

2.	อาจารย์ติณพัฒน์	แก้วยอดทิวัตถ์ TQA	Application	Report	Writing
TQA		Organization	Internal		Assessor

3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชวลิต	เกิดทิพย์ TQA	Criteria
TQA		Organization	Internal		Assessor

4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อริยา		คูหา TQA	Criteria

5.	ดร.ถาวรินทร		รักษ์บำารุง TQA	Criteria

6.	อาจารย์สรินฎา		ปุติ TQA	Criteria

7.	นางปนิดา	ดำารงสุสกุล TQA	Criteria

8.	นายบุรินทร์	สหะวิริยะ TQA	Criteria

9.	นางสาวจิตราภรณ์	กำาจรศุภสวัสดิ์ TQA	Criteria	

	 ทั้งนี้	 คณาจารย์และบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ	 สามารถนำาความรู้ความสามารถมาใช้ในการร่วมตรวจเยี่ยมประเมิน 
คณะ	 หน่วยงานต่างๆ	 ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยสามารถร่วมเป็นประธานกรรมการ	 เลขา	 ในทีมตรวจเยี่ยมและสามารถ 
นำาความรู้มาร่วมพัฒนาระบบคุณภาพและการบริหารจัดการภายในคณะศึกษาศาสตร์ตามเกณฑ์คุณภาพการดำาเนินงานตาม	EdPEx	
	 5.		การพฒันาบคุลกรและคณาจารยใ์นการรว่มเขา้รบัการฝกึอบรมตามโครงการคณุภาพตา่งๆของมหาวทิยาลยั	เชน่	การอบรมเกณฑ	์
AUN-QA,	OBE	AUN-QA,	GAP	Analysis,	Tool	training	EdPEx,	Report	Writing	EdPEx	เปน็ตน้	ตลอดชว่งระยะเวลาตัง้แตเ่ดอืน	กมุภาพนัธ	์
ถึงเดือนสิงหาคม	พ.ศ.2560
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พัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
	 คณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม	
มีคุณภาพ	 มีคุณค่า	 มีธรรมาภิบาล	 และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 อีกทั้งยังได้พัฒนาเฉพาะด้านตามระดับ 
การศึกษา	ดังนี้

ปรัชญา
	 ยึดมั่นการพัฒนานักศึกษาตามปณิธานของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ที่ว่า
 “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

วิสัยทัศน์
	 เป็นหน่วยสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
บัณฑิตวิชาชีพครูให้เป็นคนดี	มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม	(ดี)	
คุณภาพ	 (เก่ง)	 และมีคุณค่า	 (แก่ชุมชนและสังคม)	 มีธรรมาภิบาล	
และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	(มีสุข)

พันธกิจ
	 1.		ปลูกฝังให้นักศึกษายึดปณิธานของมหาวิทยาลัยในการ
มีจิตสำานึกสาธารณะ	 และคุณธรรม	 จริยธรรม	 	 เห็นคุณค่าและ 
ความสำาคัญในวิชาชีพ	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
	 2.		ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 ด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 
สังคม	 สติปัญญา	 ให้กับนักศึกษาโดยการจัดให้บริการและ 
จัดสวัสดิการให้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม
	 3.		สนบัสนนุใหน้กัศกึษามทีกัษะ	ประสบการณ	์ความพรอ้ม
ในการศกึษาทัง้ในและนอกระบบเพือ่นำาไปสูก่ารประกอบวชิาชพีครู
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 4.		สนับสนุนการจัด กิจกรรมของสโมสรนัก ศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์	 และกลุ่มสาขาวิชาเอกตามความเหมาะสม 
และตามความต้องการพัฒนาตนเองของนักศึกษา		
	 5.		สง่เสรมิความร่วมมอืของศษิยเ์กา่	และการสรา้งเครอืขา่ย
ในระดับสถาบัน	โรงเรียน	และชุมชน

วัตถุประสงค์
	 1.	เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีดี	เก่ง	มีคุณค่า	มีจิตสาธารณะ	มีความรู้
ความสามารถและมีทักษะ	 น้อมนำา	 เอาปณิธานของมหาวิทยาลัย 
ในการถอืประโยชนข์องเพือ่มนษุยเ์ปน็กจิทีห่นึง่	เปน็แนวทางในการ
ดำารงชีวิตและการทำางาน	อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณค่า
	 2.		เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 
มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์		สติปัญญา	มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม	และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
	 3.		เพื่ อ ให้บริการและจัดสวัสดิการให้แก่นักศึกษา 
อย่างเหมาะสม	
	 4.		เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนา 
ตัวเองและเพ่ือร่วมสถาบันขององค์กรกิจกรรมภายในคณะศึกษาศาสตร์
	 5.		เพื่อประสานและสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า	สถาบัน
การศึกษา	 ชุมชนและโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต
วิชาชีพครูที่มีคุณภาพ	มีประสบการณ์ในการออกไปทำางาน	

นโยบายและทิศทางในการดำาเนินงาน 
	 1)		ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา

• 	 จัดกิจกรรมส่ง เสริมอัตลักษณ์ ทีมี คุณธรรม	
จริยธรรม	และจิตสาธารณะ

• 	 จัดกิจกรรมให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 
อย่างเหมาะสม

• 	 คำานงึถงึวถิชีวีติ	วฒันธรรมประเพณ	ีของความเปน็ 
สังคมพหุวัฒนธรรม

• 	 มุ่ง เ น้นการ มี ส่วน ร่วมของ นัก ศึกษาใน ทุก
กระบวนการทำางาน

• 	 ประสานความรว่มมอืกับศิษยเ์กา่เขา้มามีสว่นรว่ม 
ทั้งในฐานะผู้รับและผู้ให้

• 	 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ีครอบคลุมทั้งด้าน
รา่งกาย	จติใจ	อารมณ	์สตปิญัญา	การคิดวเิคราะห	์
เทคโนโลยีและความทันสมัย

• 	 จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและเชื่อมความ 
สัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

	 2)		ด้านการดูแลนักศึกษาและศิษย์เก่า
• 	 จัดให้มีโอกาสและสถานที่ในการทำากิจกรรม
• 	 จัดให้ให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใน 

ลักษณะของทุนทำางานและทุนให้เปล่าตามความ 
เหมาะสมในทุกปีการศึกษา		
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• 	 จัดให้มีการบริการให้คำาปรึกษาในทุกด้านแก่ 
นักศึกษา	ที่มีความหลากหลายในการรับบริการ	
และครอบคลุมตลอดเวลาการเป็นนักศึกษา

• 	 จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย์ 
ปัจจุบันและศิษย์เก่า

หลักการบูรณาการพัฒนานักศึกษาเป็นชั้นปีผ่านกิจกรรมควบคู่
ไปกับการเรียนการสอน
	 ด้วยสภาพของงานครูที่ต้องเก่ียวข้องกับศาสตร์และทักษะ
หลายประเภท	 ทั้งศาสตร์ด้านจิตวิทยา	 ทฤษฎีการเรียนรู้	 ทฤษฎี
หลกัสตูร	การสอน	การวดัและประเมนิผล	ฯลฯ	และทกัษะการสงัเกต
ผู้เรียน	การจัดการชั้นเรียน  การสื่อสารและการโน้มน้าว	การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้	 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 ฯลฯ	
เหล่านี้เมื่อมารวมอยู่ภายในครูเพียงคนเดียว    จึงจำาเป็นท่ีต้องเป็น 
ผู้ที่เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์และมีทักษะความสามารถในการ
จัดการแบบบูรณาการ ( integrated  management  skills)   เพื่อ
นำาไปใช้อย่างเหมาะสม	 ผ่านตัวกิจกรรมนักศึกษา	 (Student	 
Activities)	 ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษามีความสำาคัญ 
ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษาให้ มี  
ความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย	 อารมณ์	 สังคม	 และสติปัญญา	 
เพื่อนำาไปสู่การประกอบอาชีพและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

	 ผูม้สีว่นรว่มในกระบวนการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษาผา่น
กระบวนการ	EDU-MEEDEE	Process
 ชัน้ปทีี ่1 จดุประสงคเ์พือ่การปรับตวัและปพูืน้ฐานทีด่ใีหแ้ก่
นักศึกษาใหม่ในการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
	 1.	 ต้องปรับความคิด	ปรับพ้ืนฐานของตนเอง	ก่อนท่ีจะศึกษา
ในคณะศึกษาศาสตร์	เพ่ือให้รู้จักตนเองว่าตนเองเรียนคณะศึกษาศาสตร์
มีหน้าที่อะไร	และเห็นความสำาคัญในวิชาชีพของตนเอง
	 2.	 มุ่งให้รู้จักเป็นนักศึกษาที่ดี	พัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดี
	 3.	 รปูแบบกจิกรรมจะเนน้รปูแบบทีผู่เ้ข้าร่วมเปน็ศนูยก์ลาง	
ไมเ่นน้การบรรยายใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมเขา้มามสีว่นรว่มแลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาด้วยกัน
	 4.		เน้นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการปรับทัศนคติและ
ทิศทางการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น	 ท่ามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
 ชั้นปีที่ 2	 จุดประสงค์เพ่ือปรับทัศนคติและพัฒนาทักษะ
บุคคลให้กับนักศึกษา	ให้เป็นแบบอย่างที่ดีได้
	 1.	 พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาทุกคน
	 2.	 ปลูกฝั งความมีระเบียบวินัยและสำ านึกดี ในการ 
ประกอบอาชีพครู
	 3.	 พัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า 
ต่อตนเองและสังคม
	 4.		ส่งเสริมเจตคติที่ดีในวิชาชีพครู	และพร้อมที่จะเป็นผู้นำา
และแบบอย่างให้กับผู้อื่น
 ชั้นปีที่ 3	 จุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติในวิชาชีพครู
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา
	 1.		เพือ่เสรมิใหน้กัศกึษามอีตัลกัษณท์างวชิาชพีเพิม่มากขึน้	
	 2.		สร้างทศันคติทีด่ตีอ่วชิาชีพครใูหเ้ปน็บณัฑิตศึกษาศาสตร์
อย่างสมบูรณ์		
	 3.		ส่งเสริมทักษะการคิด	 วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า
	 4.		ใหน้กัศึกษาไดใ้ชช้วีติรว่มกนัทา่มกลางสถานการณท์ีต่อ้ง
ปรับตัวนำาเอาสาระแห่งสัจธรรมมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวัน
	 5.		พฒันากระบวนการในการเรียนรูร่้วมกนั		รว่มคดิ		ศกึษา
และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
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   ชั้นปีที่ 4 จุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	 	 	 1.	 ฝึกทักษะ	กระกวนการผลิต	การจัดการ	การเผชิญสถานการณ์จริง													
	 	 	 2.		 ฝึกการปฏิบัติให้ทำาได้		ทำาเป็น	สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้
	 	 	 3.		 ปลูกฝังให้รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง		
	 	 	 4.		 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   ชั้นปีที่ 5	จุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
	 	 	 1.		 แลกเปล่ียนประสบการณ์	ถ่ายทอดการเรียนรู้ไปยังรุ่นน้อง													
	 	 	 2.		 ความผูกพันต่อองค์กร	และความสัมพันธ์อันดีจากรุ่นสู่รุ่น



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

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 :	โครงการปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 :	 การปรับทัศนคติ	 ปรับตัว	 ให้มี 
จิตสาธารณะ	 ช่วงชั้นปีท่ีเป็นรอยต่อระหว่างการผ่านการเป็นน้อง 
สู่การเป็นพ่ี	 เพื่อให้มีการวางแผนและเป็นแบบอย่างที่ดี	 ส่งเสริม
ประสบการณ์การเป็นครู		
 โครงการอบรม Staff (จากการสมัครใจมาทำากิจกรรม 
ด้วยตัวเอง)

 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 : 
 ฝึกปฏิบัติงานที่เน้นการลงพื้นที่ทำางานจริง	เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับความรู้	 ประสบการณ์	 มีทักษะในการทำางานและการดำารงชีวิต 
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา
 โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม
	 การมอบสื่อการเรียนการสอน	 จัดสื่อการสอนในห้องเรียน	
ปรับปรุงภูมิทัศน์	ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนตาดีกา	กิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน	ทั้งยังได้จัดกิจกรรมปีใหม่และแจกของรางวัลให้กับนักเรียน
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 กีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์สัมพันธ์ (กล้วยไม้เกม)  
คร้ังท่ี 6 เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
 “กล้วยไม้รวมใจ จุดไฟวิชาชีพ ดวงประทีปแผ่นดิน”
	 คณะศึกษาศาสตร์	 ได้จัดโครงการ	 “กีฬาศึกษาศาสตร์-
ครศุาสตร์”	ขึน้	โดยสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืจากสถาบันการศกึษา
ที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
ได้แก่	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย-ทักษิณ	 คณะครุศาสตร์	
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา	 และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวชิยั	และเครอืขา่ยใหมท่ีเ่ขา้มานัน่คอืคณะศกึษาศาสตร	์
สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตยะลา	นำาเอาเยาวชนที่ศึกษาวิชาชีพ
ครู	 เข้ามาร่วมโครงการ	 โดยผ่านการแข่งขันกีฬา	 11	 ชนิดกีฬา	
ประกอบด้วย	ฟุตซอลชาย-หญิง	สตรีทบาสชาย-หญิง	วอลเลย์บอล
ชาย-หญิง	แชร์บอลหญิง	เปตองชาย-หญิง	กรีฑา	และกีฬาพื้นบ้าน	
เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์สร้างความร่วมมือ	 ในการแลกเปลี่ยน

 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 :	การฝึกงานในพื้นที่เข้าสู่การทำางานจริง
ในอนาคต

 นักศึกษาชั้นปีที่  5 :	 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์

ประสบการณ์ในการเรียนรู้และหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
ในชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม	 เพราะมีพื้นฐานของ
ความเป็นพลเมืองของชุมชน	 เข้าใจบริบทของชุมชนของตนเอง 
ไดเ้ปน็อยา่งด	ีและสามารถสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทางการศึกษา
ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน	
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 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ก่อตั้งขึ้นใน	 
พ.ศ.2512	หลังจากการดำาเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์	1	ปี	ทั้งนี้
ในปีการศึกษา	 2512	 โรงเรียนสาธิตฯ	 ได้เปิดรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ	พุทธศักราช	
2503	 เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคณะศึกษาศาสตร์ 
ในขณะนั้น	 ที่จะผลิตครูเพื่อสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 
จึงเตรียมการให้โรงเรียนสาธิตฯ	 เป็นที่ฝึกทดลองสอนของนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์	 และมุ่งให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	
และในปกีารศกึษา	2518	คณะศกึษาศาสตรไ์ดจ้ดัทำาโครงการพเิศษ
เพือ่ทดลองรับนกัเรยีนทีจ่บชัน้มัธยมศกึษาปทีี	่3	จากโรงเรยีนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลามเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 แผนการเรียน
ศิลปศาสตร์
	 ปีการศึกษา	 2519	 โรงเรียนสาธิตฯ	 เปิดรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก	 โรงเรียนจึงเปิดสอนเต็มรูปแบบ	 
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย	
	 ปี การศึ กษา 	 2526 	 โรง เรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลั ย 
สงขลานครนิทร	์ไดร้บัอนมุตัจิากคณะรฐัมนตรโีดยการประสานงาน
ของศนูยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	ใหข้ยาย
โครงการเพื่อรับนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 แนววิทยาศาสตร์และ
แนวศิลปศาสตร์อย่างละ	1	กลุ่ม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนไทยมุสลิมได้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
โอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามากขึ้น	 นอกจากนั้น	 ยังเป็น 
การกระตุ้นให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของตน	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปรับปรุงโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม	 ในปีเดียวกันนั้นโรงเรียนได้รับอนุมัติจาก 
คณะรัฐมนตรีให้ขยายโครงการรับนักเรียนไทยมุสลิมจากโรงเรียน
มัธยมสามัญทั่วไป	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย	 แนววิทยาศาสตร์	 และแนวศิลปศาสตร์ 
อย่างละ	 1	 กลุ่มอีกด้วย	 และใน	 พ.ศ.2533	 โรงเรียนสาธิตฯ	 
เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น	พ.ศ.2521	 (ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	 1,2,3)	 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย	 พ.ศ.2524	 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4,5,6)	เต็มรูปแบบทั้ง	2	หลักสูตร

	 ปีการศึกษา	2537	โรงเรียนสาธิตฯ	จัดทำาโครงการเยาวชน
ชา้งเผอืก	5	จงัหวดัชายแดนภาคใต	้(สงขลา	สตลู	ปตัตาน	ียะลา	และ
นราธิวาส)	 เพ่ือรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ	 และความ
ประพฤติดีจากโรงเรียนประถมศึกษาใน	 5	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
รวม	10	คน	เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	โครงการน้ี 
มรีะยะเวลา	3	ป	ีตัง้แตป่กีารศึกษา	2537-2539	ในปกีารศึกษา	2549	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ได้จัดทำาโครงการพิเศษ	
โครงการเรียนดี	 รับนักเรียนที่มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์	
วิชาวิทยาศาสตร์	 วิชาภาษาอังกฤษ	 วิชาภาษาไทย	 ตั้งแต่	 4.00	 
เข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตฯ	จำานวน	30	คน	ในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี	1	
ต่อมาในปีการศึกษา	 2552	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์	 ได้จัดทำาโครงการพิเศษโดยรับนักเรียนเรียนดี 
ที่มีระดับผลการเรียนเฉล่ีย	 3.75	 ขึ้นไปใน	 5	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	
คือ	วิชาวิทยาศาสตร์	วิชาคณิตศาสตร์	วิชาภาษาไทย	วิชาภาษาอังกฤษ	
และวิชาสังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 เข้าเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1
	 ปีการศึกษา	 2551	 โรงเรียนสาธิตฯ	 ได้รับการคัดเลือกและ
ผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่มีการ
บรหิารจัดการดเีดน่ไดร้บั	“รางวลัโรงเรยีนพระราชทาน	สถานศกึษา
ขนาดกลาง	 และนักเรียนรางวัลพระราชทาน	 ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น	และระดับมธัยมศกึษาตอนปลาย	ประจำาปกีารศกึษา	2551”	
โดยรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	
	 ปีการศึกษา	2552	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง	 ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน	 จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
การศึกษา	(องค์การมหาชน)	ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน			
	 ปีการศึกษา	 2553	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สนับสนุนโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตฯ	
โดยการกำากับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขต
ปัตตานี	 (โครงการ	 วมว.-ม.อ.ปัตตานี)	 โดยรับนักเรียนที่มีความรู้ 
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4-6	 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์	
จำานวน	1	ห้องเรียน	(พ.ศ.	2553	–	พ.ศ.	2555)	โดยความร่วมมือ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 คณะศึกษาศาสตร์	 และ 
โรงเรียนสาธติฯ	ทัง้นี	้เพือ่พฒันาเยาชนทีม่คีวามรูค้วามสามารถพเิศษ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต
	 ปี การศึ กษา 	 2555 	 โรง เรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลั ย 
สงขลานครนิทร	์ไดร้บัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม	ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา	 (องค์การมหาชน)	 ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน 
อีกเช่นกัน	 รวมทั้งโรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากกระทรวง
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย	ีใหข้ยายโครงการหอ้งเรยีนวทิยาศาสตร์	
(วมว.)	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 ระยะที่	 2	
ดำาเนินโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไปอีก	3	ปี	(พ.ศ.	2556	-	
พ.ศ.2558)	และในปเีดยีวกนันี	้โรงเรยีนสาธติฯ	ไดเ้ปดิแผนการเรยีน
ภาษาอังกฤษ	–	ภาษาจีน	เพิ่มอีก	1	แผนการเรียนสำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนที่มีความถนัด
ทางด้านภาษาจีน
	 ปี การศึ กษา 	 2556 	 โรง เรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลั ย 
สงขลานครินทร์ได้เปิดแผนการเรียนด้านศิลปศาสตร์เพิ่มเติมอีก	 2	
แผนการเรียน	สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	4	คือ	แผนการเรียน

 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ไดด้ำาเนนิงาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รอบปีงบประมาณ 2559-2560
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดส่งนักเรียน	 จำานวน	 4	 คน	 คือ	 
1.	 นายธีรภัทร	 เพชรรักษ์	 นักเรียนช้ัน	 ม.6/1	 2.	 นายอมิรุลล์	 
บนีอะหมัด	นักเรียนชั้น	ม.6/1		3.	นางสาวนาเดีย	เจะมะ	นักเรียน
ชั้น	ม.6/3	และ		4.	นายนัศรูน	เปาะมะ	นักเรียนชั้น	ม.6/4	เข้าร่วม
แข่งขันสะกดคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ	NJ	Spelling	Bee	2016	ระดับ
ภาคใต้	 เม่ือวันเสาร์ที่	 3	 กันยายน	 2559	ณ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	
จังหวัดสงขลา	 และจากการแข่งขันดังกล่าว	 นักเรียนท้ัง	 4	 คน	
สามารถผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน	25	คน	ของภาคใต้	เพื่อไป
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	 นอกจากนี้นายอมิรุลล์	 
บนีอะหมัด	 ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ของภาคใต้	 และ 
นายนัศรูน	เปาะมะ	ได้รับรางวัล	รองชนะเลิศอันดับ	3	ของภาคใต้		

ภาษาอังกฤษ-ภาษาญ่ีปุ่น	และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ–ภาษามลายู	
ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนด้านภาษาต่างประเทศให้เข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
	 ปีการศึกษา	 2557	 โรงเรียนสาธิตฯ	 ได้รับการคัดเลือกและ
ผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการให้ เป็นโรงเรียน 
ที่มีการบริหารจัดการดีเด่นได้รับ	 “รางวัลโรงเรียนพระราชทาน	 
สถานศึกษาขนาดกลาง	 และนักเรียนรางวัลพระราชทาน	 ระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้	ประจำาปกีารศึกษา	2557”	โดยรบัพระราชทาน
รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี
	 ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จัดการเรียน
การสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา	ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	
พุทธศักราช	2551	ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของประเทศ	
มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน	 สอดคล้องกับปรัชญา	 
และอดุมการณ	์วสิยัทศัน์	พนัธกิจของโรงเรยีน		และตอบสนองภารกิจ
และนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 
ในการใชโ้รงเรยีนสาธติฯ	เปน็ฐานในการพฒันาวิชาชพีศึกษาศาสตร	์
เป็นที่ทดลองวิธีสอนรูปแบบต่างๆ	การทดลองจัดหลักสูตร	การวิจัย
ทางการศึกษาและพฤติกรรมการเรียนการสอน	 เพื่อผลิตบัณฑิต
ศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพสู่สังคม
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	 และกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศยงัไดน้ำานกัเรยีน	
จำานวน	 1	 คน	 คือ	 นางสาวนาเดีย	 	 เจะมะ	 นักเรียนชั้น	 ม.6/3	 
เข้าร่วมแข่งขันสะกดคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ	NJ	Spelling	Bee	2016	
ชิงแชมป์ประเทศไทย	 คร้ังท่ี	 19	 ระดับประเทศ	 เม่ือวันท่ีวันท่ี	 26	
พฤศจิกายน	 พ.ศ.2559	 ณ	 อาคารอาทิตย์	 อุไรรัตน์	 (อาคาร	 1)	
มหาวิทยาลัยรังสิต	และจากการแข่งขันดังกล่าว	นางสาวนาเดีย		เจะมะ	
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ของประเทศ	ได้รับถ้วยรางวัล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
	 ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
การแกป้ญัหาทางคณติศาสตร	์เนือ่งในงาน	ม.อ.วชิาการ	และสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 ประจำาปี	 พ.ศ.	 2560	 โรงเรียนสาธิต	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานีี	 และมหาวิทยาลัย
ทักษิณ	 วิทยาเขตพัทลุง	 เมื่อวันที่	 17	 –	 19	 สิงหาคม	พ.ศ.2560	 
แล้วนั้น	 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 จึงขอรายงานผล 
การเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
	 การแขง่ขนัการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร	์ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น	ดังรายชื่อต่อไปนี้
 1.  ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ
	 	 ด.ช.	ปณัสม์					พันธพาณิชย์กุล	 ชั้น	ม.3/1
	 	 ด.ญ.	ณญาดา			กิจเจริญ	 	 ชั้น	ม.3/2
 2.  เข้ารอบชิงชนะเลิศ 
	 	 ด.ญ.	พรพิลาส			พูลสวัสดิ์	 	 ชั้น	ม.3/1
	 	 ด.ญ.	ญาณิศา				รัตนวิระกุล	 ชั้น	ม.3/1

โดยผลการเข้าร่วมกิจกรรม	มีดังนี้
การแข่งขันการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ดังรายชื่อต่อไปนี้
 1.  ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ
	 	 นายณัฐชนน	สุขไชยะ		 ชั้น	ม.6/4
	 	 นายโมดาริส		มาเส็ม	 ชั้น	ม.6/1
 2.  เข้ารอบชิงชนะเลิศ 
	 	 นายสิรวิชญ์	ซิ่นช่วย	 ชั้น	ม.6/1
	 	 นายจิรัฏฐ์	ดารามะ	 ชั้น	ม.6/1
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	 กิจกรรม	ณ	มหาวทิยาลยัทกัษณิ	วทิยาเขตพทัลุง	การแขง่ขนั
การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร	์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้		ดงัรายชือ่
ต่อไปนี้
 1.  เข้ารอบชิงชนะเลิศ 
	 	 ด.ญ.	พรพิลาส			พูลสวัสดิ์	 	 ชั้น	ม.3/1
	 	 ด.ญ.	ญาณิศา				รัตนวิระกุล	 ชั้น	ม.3/1
	 การแขง่ขนัการแกป้ญัหาทางคณติศาสตร์	ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย	ดังรายชื่อต่อไปนี้
 1.  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
	 	 นายณัฐชนน					สุขไชยะ	 	 ชั้น	ม.6/4
	 	 นายโมดาริส						มาเส็ม	 	 ชั้น	ม.6/1
 2.  เข้ารอบชิงชนะเลิศ 
	 	 นายสิรวิชญ์							ซิ่นช่วย	 	 ชั้น	ม.6/1
	 	 นายจิรัฏฐ์									ดารามะ	 	 ชั้น	ม.6/1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
	 กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร	์โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์	 ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์	 เน่ืองในงาน	 ม.อ.วิชาการ	 และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
แห่งชาติ	 ประจำาปี	 พ.ศ.	 2560	 ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 วิทยาเขตพัทลุง	 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา	 เม่ือวันท่ี	 16	 –	 19	 สิงหาคม	พ.ศ.2560	 
โดยผลการเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้
 1.  ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
	 	 เด็กชายนันทิพัฒน์	 รักญนุรักษ์
	 	 เด็กชายปุณณวัฒน์	 จิตต์สอิ้ง
	 	 เด็กหญิงพิชามญชุ์		 สังข์วิชัย

 2. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
	 	 	เด็กชายอามีน	เจ๊ะอุบง
	 	 	เด็กหญิงกมลดิชญา	เปียร์กลิ่น
	 	 	เด็กหญิงอรณิชา	พรหมสุทธิ์
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 3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 		 นางสาวนูรอาร์ซีกีน	 แวยูโซ๊ะ
	 		 นางสาวอาฟียา		 	 ซามะ
	 		 นางสาวนูฮา			 	 มะสาพา

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

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

กิจกรรม	ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
 1.  ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ ในการประกวดสิง่ประดษิฐ ์ระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น
	 		 เด็กชายศิวกร	โรจนกรินทร์
	 		 เด็กชายศิรสิทธิ์	อิงคยุทธวิทยา
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 2. ไดร้บัรางวัลลำาดบัที ่3 ในการประกวดสิง่ประดษิฐ ์ระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น     
	 		 เด็กหญิงนิสรีน	 นิมะ
	 		 เด็กหญิงบัลกิส	 ดือเระ

 3. ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
	 		 นางสาวฟารีดา	 มะเย็ง
	 		 นางสาวนราทิพย์	ประจักษ์องค์

 4. ได้รับรางวัลลำาดับท่ี 3 ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 		 นางสาวฟารีดา	 อาวารุลหัก
	 		 นางสาวฟิตยาตี	 อีลา
	 		 นางสาวอัลวานี	 สาดีน
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 2.   ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
	 	 		 นางสาวกชพร		 จิตบุญ
	 	 		 นางสาวพรรษชล	 เปียร์กลิ่น
	 	 		 นางสาวศุภิสรา	 พึงปิติพรชัย

กิจกรรม	ณ	มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง
 1.  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 ในการแข่งขันตอบ
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 	 		 นายหริศ	 หริรัตนกุล
	 	 		 นายสิรวิชญ์		 สร้อยแก้ว

กิจกรรม	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 1.  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 ในการแข่งขันตอบ
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
	 	 	 เด็กชายเดชอดุลย์	 เส็นหีม

	 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 โดยการกำากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 	 วิทยาเขตปัตตาน	ี (โครงการ	 วมว.)
เป็นโครงการพิเศษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รว่มมอืกบัคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยโีดยอยูภ่ายใตก้ารกำากบั
ดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	 วิทยาเขตปัตตานี 	 
ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น	 รอบปีงบประมาณ	 2559	 -	 2560	 
ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ	ดังนี้
 การแข่งขันระดับนานาชาติ
	 1.		นายนัศรูน	 เปาะมะ	 และนายปณิธาน	 แก้วมุณีโชค	
นักเรียนช้ัน	 ม.	 6/4	 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์	 The	 31st	 China	 Adolescents	 Science	 &	 
Technology	 Innovation	 Contest	 (CASTIC)	ณ	 นครเซ่ียงไฮ้	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	ระหว่างวันท่ี	13	–	19	สิงหาคม	พ.ศ.2559		
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
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 2.  นางสาวพิมพ์พันธ์ เย่ียงพฤกษาวัลย์ และนางสาว 
ญาดา  พันธุ์รักษ์ นักเรียนชั้น ม. 6/4 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม
	 การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์	International	Biotech-
nology	Competition	&	Exhibition	2017	(IBCEx2017)	Universiti	
Teknologi	Malaysia	(UTM)	ระหว่างวันท่ี	13	–	16	เมษายน	พ.ศ.2560		
ณ	 ยะโฮร์บาห์รู	 ประเทศมาเลเซีย	 เรื่อง	 	 ฉนวนความร้อนจาก
ยางพาราผสมวสัดุธรรมชาติ	“Thermal	Insulation	From	Nature	
Material	 Falled	 Rubber”	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 และรางวัล	 
Best	of	the	best

	 3.		 นางสาวกัญญาณัฐ		แก้วแหลมหญ้า	และนางสาวปริยาภัทร
นลิฉมิ	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่6/4		ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ขา้รว่มการ
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ	 “	The	32nd	China	
Adolescents	 Science	 &	 Technology	 Innovation	 Contest	
(CASTIC)”	 ระหว่างวันที่	 14	–	19	สิงหาคม	พ.ศ.2560	ณ	 เมือง	 
Hangzhou	มณฑล	Zhejiang	สาธารณรฐัประชาชนจีน	ไดร้บัรางวัล	
เหรียญทองแดง

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

 เหรียญเงิน
 โครงงาน 	Enzymatic	Hydrolysis	of	Quail	Egg	Yolk	
and	Its	Antioxidant	Activity	
 นักเรียน 	Ms.BALQIS	MUDOR		และMs.Nurfaria	Yakat
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 เหรียญทองแดง
 โครงงาน 	The	levels	of	zinc	on	the	growth	and	yield	
of	rice
 นักเรียน	 Mr.Santi	 Lambensa	 และ	 Ms.Mareena	
Waritchan

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

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

 3.  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
 เหรียญทองแดง
 โครงงาน  Allelopathic	effect	of	neem	(Azadirachta	
indica	 L.)	 on	 germination	 and	 seedling	 growth	 
 นักเรียน 	Ms.Navapat	Prommerit	และ	Ms.Wongravee	
Denpreechawong
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ประเภท Poster Presentation
 1. สาขาเคมี
 เหรียญเงิน
 โครงงาน 	 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของนำ้ายาง 
พอลิยูรีเทน	ชนิดประจุบวกจากนำ้ามันเมล็ดยางพาราดัดแปร”
 นักเรียน	 นางสาวฑิตยา	 ดีภัทรกุล	 และนางสาวสาธิตา		 
อร่ามศรีธรรม

เหรียญทองแดง
 โครงงาน	การเตรยีมและลกัษณะเฉพาะของพอลิยรูเีทนโฟม
ชนิดแข็ง	เสริมแรงด้วยนาโนเคลย์และเส้นใยเซลลูโลส
 นักเรียน นางสาวภคนันท์	รตะไพบูลย์	และนายกฤษฎ์	ชัยจิต

 2.  สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
 เหรียญเงิน
 โครงงาน	 การจำาแนกสายพันธุ์ลางสาดโดยใช้เทคนิค	 PCR	 
 นักเรียน นางสาวประภาศิริ		ภูมิวณิชกิจ		และนางสาวปภาวี		
ไกรฤกษ์

 3.  สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
 เหรียญเงิน
 โครงงาน 	 อัตราการพังทลายพื้นที่ลาดชัน	ณ	 สำานักงาน
อทุยานแหง่ชาตเิขาพนมเบญจา	จงัหวดักระบี	่	โดยใช้เทคนคิ	Cs-137 
 นักเรียน นางสาวณัชชา	 แก้วเพ็ชร	 	 และนางสาวโซเฟีย	 
เฮงตาแกะ
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 เหรียญทองแดง
 โครงงาน ศึกษาศักยภาพของพืชในการดูดซับสาร
กัมมันตรังสีในดิน	ที่ตำาบลตาชี	อำาเภอยะหา	จังหวัดยะลา	
 นักเรียน	นายณัฐชนน	สุขไชยะ

 4.  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา
 เหรียญทองแดง
 โครงงาน การสังเคราะห์เหล็กประจุศูนย์ขนาดนาโนด้วย 
สารสกัดจากวัชพืชและการประยุกต์ใช้ในการกำาจัดสีย้อมอะโซ 
 นักเรียน	นางสาวจิรภิญญา	เจะอาลี

 5.  สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
 เหรียญเงิน
	 โครงงาน	 โปรแกรมประมวลผลข้อมูลลมเพื่อการเตรียม 
ความพร้อมรับมือภัยพิบัตินักเรียน	 นางสาวชรินพัชร	 ภู่ขจีตระกูล	
และนายชาติศิริ		รัตนะรัต

การแข่งขัน สอวน. ระดับประเทศ ในสาขาต่างๆ ดังนี้ 
	 1.		การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ	 ครั้งท่ี	 13	
ระหว่างวันที่	16-20	พฤษภาคม	พ.ศ.2559	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลาและโรงแรมบีพี	สมิหลา	บีช	โฮลเต็ล	รีสอร์ท	จังหวัดสงขลา	
จัดโดย	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ี	นางสาวเกาซรั	เจะน	ิไดร้บัรางวลั	
เหรียญทองแดง
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	 2.		การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ	 ครั้งที่ 	 12	 ณ	 
คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพา	ระหวา่งวนัที	่6	–	10	มถินุายน	
พ.ศ.2559	นายฐิตวันต์	ฉิมพาลี	ได้รับเหรียญทอง	ได้คะแนนอันดับ
ที่	 8	 ของประเทศ	 และอันดับท่ี	 2	 ของภาคใต้	 และ	 นายนรวร	 
จิรัฐติกาลวงศ์	ได้รับเหรียญเงิน	

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

 ฝ่ายพัฒนานักเรียนโรงเรียนสาธิต
	 โครงการนำานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี	 
ครั้งที่	 41	 นนทรีเกมส์	 ระหว่างวันที่	 6-12	 มกราคม	 พ.ศ.2560	 
ณ	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		วิทยาเขตบางเขน	
กรุงเทพฯ	 กีฬาสาธิตสามัคคี	 เป็นมหกรรมกีฬาท่ีกลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 21	 สถาบัน	 
ร่วมกันแข่งขันกีฬา	 เพื่อสร้างทักษะทางกีฬาให้แก่นักเรียน	 
สร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่โรงเรียนสาธิตฯ	คณะนักกีฬา	106	คน				
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่	23	คน	รวม	129	คน	ได้รับ	10	เหรียญทอง	
12	เหรียญเงิน	และ	17	เหรียญทองแดง
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โครงการ D Project สำานึกดี สร้างชาติ
	 เป็นโครงการท่ีมุ่งสร้างจิตสำานึกแห่งความมีจิตสาธารณะ 
ให้แก่นักเรียน	 ผ่านการรณรงค์ให้นักเรียน	 คิดและดำาเนินโครงการ
หรือกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนหรือชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และจัดการประกวดโครงการเด่น	 
เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	พ.ศ.2559

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
	 โรงเรียนสาธิตฯ	 ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดา้นการศึกษาเลา่เรยีน	การมทีกัษะในการจดัการและทำางาน	สขุภาพ
อนามัย	 ความประพฤติ	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับ
รางวัลนักเรียนพระราชทาน	 ประจำาปี	 2559	 นักเรียนท่ีได้ผ่าน 
การคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน	
	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	ได้แก่	นางสาวนินัจญ์ดา	สุไลมาน	 
	 ระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย	ไดแ้ก	่นายปยีม์นสั	สไุลมาน
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 โรงเรียนอนุบาลสาธิต	คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		เปิดสอนตั้งแต่ระดับบริบาลและอนุบาล
ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ดังนี้
 1.  ระดับบริบาลและอนุบาลศึกษา
	 โรงเรียนอนุบาลสาธิต	คณะศึกษาศาสตร์	ได้จัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช	2546	
ของกระทรวงศึกษาธิการ	มวลประสบการณ์ในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง	4	ด้านคือด้านร่างกาย	อารมณ์-จิตใจ		สังคม	และ
สติปัญญา	 	 เด็กวัยน้ีเป็นวัยท่ีสำาคัญของการเรียนรู้	 โรงเรียนได้นำาแนวทางการจัดกระบวนการและส่ือการเรียนรู้แบบ	 Brain	 –	 Based		 
Learning	 (BBL)	 เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ที่เหมาะสม	ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม	ทั้งในส่วนที่เป็นความรู้ด้านตรรกะ
และคณิตศาสตร์	ภาษา	ร่างกายและการเคลื่อนไหว	ดนตรี	มิติธรรมชาติวิทยา	มนุษย์สัมพันธ์และการเข้าใจตนเอง	เนื้อหาความรู้ถูกจัดไว้ใน
ลักษณะบูรณาการ	เด็กรับความรู้ผ่านประสบการณ์ตรงซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเล่นเพื่อการเรียนรู้	ผ่านกิจกรรมหลัก	6	กิจกรรม	ได้แก่	กิจกรรม
เคลื่อนไหวเข้าจังหวะ	 กิจกรรมสร้างสรรค์	 กิจกรรมเสรี	 กิจกรรมในวงกลม/เสริมประสบการณ	์ กิจกรรมกลางแจ้ง	 กิจกรรมเกมการศึกษา	 
นอกเหนือจากจัดกิจกรรมตามหลักสูตรแล้วทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบกิจกรรมและโครงการต่างๆ	ได้แก่

 กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบริบาลและอนุบาลศึกษา

 ด้านส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
• ค่ายคุณธรรม

• กิจกรรมวันไหว้ครู

• กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

 ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยร่างกาย
• ตรวจสุขภาพประจำาปี

โรงเรียนอนุบาลสาธิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



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

• ฉีดวัคซีน
• กิจกรรมนักศึกษาแพทย์

ด้านส่งเสริมทักษะทางอารมณ์-จิตใจ และสังคม
• กิจกรรมวันประสานใจ

• ประกวดแอโรบิคแดนซ์	ระดับอนุบาล

ด้านส่งเสริมความรู้ – สติปัญญา
• กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	 (ทัศนศึกษา	

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา	ม.อ.ปัตตานี)

• กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	 (ทัศนศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ม.อ.ปัตตานี)
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 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลักสูตร  English  Program  
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับภาคใต้ ได้แก่
	 เด็กหญิงประกายกานต์		สระอิส			
	 เด็กชายชินพัฒน์		จิรวิกรานต์

ระดับประถมศึกษา
	 ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกอบด้วย	8	กลุ่มสาระ	ได้แก่	ภาษาไทย	
คณติศาสตร	์วทิยาศาสตร	์สงัคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	ศิลปะ	
สุขศึกษา	 และพลศึกษา	 การงานและเทคโนโลยีและภาษา 
ต่างประเทศ	 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ	 STEM	 
ทุกระดับชั้น	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ปัญหาและ
สามารถแก้ปัญหาโดยผ่านการทดลองและนำาเสนอเป็นชิ้นงาน	 
เพือ่นำาไปสูค่วามสำาเรจ็	และจดัการเรยีนการสอนระดบัประถมศกึษา
ออกเป็น	2	หลักสูตรคือ	
	 2.1	หลักสูตรภาคภาษาไทยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่1-6	 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 1-	 2	 เรียนแบบบูรณาการ 
เน้นในเรื่องอ่านออก	เขียนได้	คิด	วิเคราะห์	ให้นักเรียนได้อ่านคล่อง
ก่อนจะเรียนในช้ันสูงข้ึน		สำาหรับช้ันประถมปีท่ี	3-6	จัดการเรียนการสอน
แบบรายวิชา	ส่งเสริมในเรื่อง	การอ่าน	คิด	วิเคราะห์	และมีวิทยากร
ท่ีให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถและเตรียมความพร้อม
เพื่อจะเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา	
	 2.2	หลกัสตูรภาคภาษาองักฤษ	English		Program	เปดิสอน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 1-6	 ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 1-2	 
จะเรยีนแบบบรูณาการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลกัเรยีนในรายวชิา	
Mathematics		Science	English		Health		and		PE	เนน้ใหน้กัเรยีน
อา่นออก	เขยีนได	้คดิ	วเิคราะหใ์หน้กัเรยีนอา่นคลอ่งกอ่นจะเรยีนใน
ชัน้สงูขึน้	สำาหรบัชัน้ประถมศกึษาปทีี	่3-6	จดัการเรยีนการสอนแบบ
รายวิชาสอนโดยครูต่างชาติในรายวิชา	 Mathematics	 Science	
English		Health		Social	Studies		Computer	and		PE	และมี
ครูไทยเขา้สอนควบคูก่บัครตูา่งชาติเพ่ือใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจและ
สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ	 นอกจากการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรแล้วทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาค 
ภาษาอังกฤษ
	 	 -		 นักเรียนระดับประถมปีท่ี	 1-3	 (EP)	 จัดกิจกรรม	
English	 Camp	 โดยเชิญเจ้าของภาษาซึ่งมาจากประเทศอังกฤษ	
ฝรั่งเศส	 อเมริกา	 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษากับเจ้าของ
ภาษาโดยตรง	
	 	 -		 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 (EP)	 จัดกิจกรรม	
English	Camp	นอกสถานที	่โดยเชญิเจา้ของภาษาซึง่มาจากประเทศ
อังกฤษ	 ฝรั่งเศส	 อเมริกา	 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษากับ
เจ้าของภาษาโดยตรง
	 	 -		 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่5	(EP)	จดักจิกรรมการ
ใชภ้าษาองักฤษทีป่ระเทศมาเลเซยีเปน็เวลา	2	สปัดาหเ์พือ่ใหน้กัเรยีน
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการทำากิจกรรมและการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น
ทั้งนี้ได้ดำาเนินการกิจกรรม	ดังนี้
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 กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
• กิจกรรม	English	Camp	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1-	3

• กิจกรรม	English	Camp	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4-5

• กิจกรรม	Fun	Day
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ผลการดำาเนินงาน
โครงการพัฒนาพิเศษ 
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาคใต้)
 - โครงการกองทุนการศึกษา
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
  โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
 - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ “โครงการพัฒนาเกาะบุโหลน”
 - โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
  ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
 - โครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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 เม่ือเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	2555	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีพระราชกระแสรับส่ังให้ประธานองคมนตรีและองคมนตรี	ดำาเนินการ	
“โครงการกองทุนการศึกษา”	 โดยมีวัตถุประสงค์	 3	 ประการ	 คือ	 
1)	 ส่งเสริม	 สนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดม่ันในคุณธรรม	
จริยธรรม	 เพ่ือให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองท่ีม่ันคงอยู่ในคุณงามความดี	
2)	 ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษา
จนสำาเรจ็การศกึษา	และ	3)	สง่เสรมิ	สนบัสนนุและช่วยเหลอืโรงเรยีน
ทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร	พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำานวน	 90	 ล้านบาท	 
เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษา	 โดยโครงการกองทุนการศึกษานี้	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทำาให้
โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีคืนสู่สังคม	และเป็นการดำาเนินงาน
ในลักษณะปิดทองหลังพระ
	 โครงการกองทนุการศกึษา	เริม่ดำาเนนิการสนองพระราชดำาริ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.2555	 โดยมี	 พลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์	

ประธานองคมนตร	ีเปน็ประธานคณะกรรมการอำานวยการโครงการ	
และ	พลเอกสรุยทุธ	์จลุานนท์	องคมนตร	ีเป็นประธานคณะกรรมการ
บริหารโครงการ	 โดยมีโรงเรียนในโครงการกองทุนสายสามัญและ	
สายอาชีวศึกษา	จำานวน	4	รุ่น	รวม	155	แห่ง	ใน	36	จังหวัดท่ัวประเทศ	
โดยในเขตพื้นที่ภาคใต้มีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาใน 
รุ่นที่	3	และรุ่นที่	4	จำานวน	11	โรงเรียน	คือ	โรงเรียนคุรุชนพัฒนา	
โรงเรียนบ้านบาละ	 	 โรงเรียนบ้านบูเกะตา	 โรงเรียนบ้านมูโนะ	
โรงเรียนนิคมพัฒนา	10	โรงเรียนบ้านสาเมาะ	โรงเรียนบ้านวังกว้าง	
โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง	 โรงเรียนบ้านป่าโอน	 โรงเรียน 
บ้านกระอาน	 และโรงเรียนบ้านคูนายสังข์	 	 โดยขอความร่วมมือ 
จากสถาบนัอดุมศกึษาในเขตพืน้ทีเ่ขตภาคใตต้อนลา่ง	ไดร่้วมกนัดแูล
โรงเรียนในกองทุนการศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับมอบหมาย 
ให้ดูแลจำานวน	4	แห่ง	ประกอบด้วย	จังหวัดนราธิวาส	2	โรงเรียน	
คือ	โรงเรียนนิคมพัฒนา	และ	โรงเรียนบ้านสาเมาะ	จังหวัดปัตตานี	
2	โรงเรียน	คือ	โรงเรียนบ้านวังกว้าง	และ	โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง

โครงการกองทุนการศึกษา 
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กิจกรรมที่ทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำาเนินการไปแล้วมีดังนี้

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ รายละเอียด
1.เย่ียมติดตามโรงเรียน

กองทุนการศึกษาคร้ังท่ี	1

10	ก.พ.	2559 ร.ร.	บ้านวังกว้าง รับทราบความต้องการในการช่วยเหลือโรงเรียน	อาทิ
-	ความต้องการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
-	การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
-	การจัดกิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรมเสริม	เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับนักเรียน

-	การเพ่ิมผลสมฤทธ์ิทางการเรียนให้กับนักเรียน

11	ก.พ.	2559 ร.ร.บ้านตะโละไกรทอง

19	ก.พ.	2559 ร.ร.	นิคมพัฒนา	10	

ร.ร.	บ้านสาเมาะ

2.พัฒนาระบบ

ห้องสมุด

มิ.ย.	–	ก.ย.	

2559

ร.ร.	บ้านวังกว้าง คณะศึกษาศาสตร์ประสาน	ให้ทางสำานักวิทยบริการพัฒนา
ระบบห้องสมุดร่วมกับโรงเรียน

3.นักศึกษาสาขา

วิชาเอกศิลปศึกษา

พัฒนาโรงเรียน

ม.ค.	2559 ร.ร.	นิคมพัฒนา	10 นักศึกษาช่วยพัฒนาห้องเรียน	โรงเรียน	และจัดกิจกรรมให้กับ
นักเรียน

4.	พัฒนาครู/

ผู้บริหาร

เม.ย.	–	ส.ค.

2559

คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากร
ทาการศึกษาให้กับโรงเรียนในโครงการท่ีรับผิดชอบ	และ
โรงเรียนอ่ืนๆ	ในโครงการ	อาทิเช่น
-	โครงการครูไม่ตรงวุฒิ
-	โครงการพัฒนาวิทยฐานะ
-	โครงการพัฒนาผู้บริหาร	“การเป็นผู้สอนงานและการเป็น
พ่ีเล้ียง”	(ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีรับผิดชอบโรงเรียน)
-	Workshop	on	“Classroom	Action	Research”
-	Workshop	on	“STEM	Education”
-	อบรมครูเข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู
-	อุดหนุนทุนการทำาวิจัยระดับปริญญาโทให้ครู	
(โรงเรียนบ้านบูเกะตา	จ.นราธิวาส)	จำานวน	1	ทุน

5.	เย่ียมติดตาม

โรงเรียนกองทุนการศึกษา

คร้ังท่ี	2

7	มิ.ย.	2559 ร.ร.	บ้านวังกว้าง -ประสานงาน	ช่วงการจัดกิจกรรมของนักศึกษาท่ีจะลงพ้ืนท่ี

และให้กำาลังใจคุณครูและบุคคลากร8	มิ.ย.	2559 ร.ร.บ้านตะโละไกรทอง

6.	รายงานผลการ

ดำาเนินงานโครงการ 

กองทุนการศึกษา	

รุ่นที่	3	และรุ่นท่ี	4

27	ก.ค.	2559 ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ รายงานผลการดำาเนินโครงการกองทุนการศึกษา	แก่

พลเอก	สุรยุทธ์	จุลานนท์	องคมนตรี	ประธานกรรมการบริหาร

โครงการกองทุนการศึกษา

7.ตรวจเย่ียม

ติดตามโรงเรียนใน

โครงการกองทุนการศึกษา

ร่วมกับอาสาสมัคร 

ส่วนกลาง

2	ส.ค.	2559 ร.ร.	บ้านสาเมาะ ตรวจเย่ียมติดตาม	ให้กำาลังใจโรงเรียนในโครงการ	ร่วมกับ

คุณหญิงกษมา	วรวรรณ	ณ	อยุธยา	ประธานคณะอนุกรรมการ

ประสานงาน	และคณะ

3	ส.ค.	2559 ร.ร.	นิคมพัฒนา	10

4	ส.ค.	2559 ร.ร.บ้านตะโละไกรทอง	

ร.ร.	บ้านวังกว้าง
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	 นอกจากนั้นคณะศึกษาศาสตร์ยังมีความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในกองทุนการศึกษา	ดังต่อไปนี้
	 1.		ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปฝึกในโรงเรียนกองทุนในสาขาที่โรงเรียนขาดแคลน	ในปีการศึกษา	2560
	 2.		การพัฒนาครู	และบุคลากรทางการศึกษา
	 3.		นำานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	จัดกิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรมเสริมให้กับโรงเรียน	เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน
	 4.		การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินโครงการคืองบประมาณในการจัดโครงการ 
เนื่องจากเป็นโครงการพิเศษนอกเหนือจากงบที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ	2560
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 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง	 (“U_School	 Mentoring”)	 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	 ฉบับที่	 12	 (พ.ศ.	
2560	–	2564)	ประกอบด้วย	6	ยุทธศาสตร์	คือ	1)	พัฒนาหลักสูตร	
กระบวนการเรียนการสอน	การวัดและประเมินผล	2)	ผลิต	พัฒนา
ครู	คณาจารย์	และบุคลากรทางการศึกษา	3)	ผลิตและพัฒนากำาลังคน
และงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ	 
4)	 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
อยา่งตอ่เนือ่งตลอดชวีติ	5)	สง่เสรมิและพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่
การศึกษา	และ	6)	พัฒนาการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคน 
ให้นำาประเทศสู่	 “ความม่ันคง	 ม่ังค่ัง	 และย่ังยืน”	ตามยุทธศาสตร์ชาติ	 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

20	ปี	(พ.ศ.	2560	–	2579)	เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว	ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ	 โดยเฉพาะภาค
อุดมศึกษาซึ่งประสานพลังขับเคลื่อนในรูปของเครือข่ายอุดมศึกษา
ภูมิภาค	 9	 เครือข่าย	 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกกระจาย 
ทั่วทุกภูมิภาคและมีความพร้อมทั้งด้านความรู้และความเชี่ยวชาญ	 
ทางวิชาการของบุคลากรและเทคโนโลยีที่จะให้บริการทางวิชาการ
แกช่มุชนทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรม	เพือ่ชว่ยพฒันาโรงเรยีนใหผ้ลติ
นักเรียนที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคอุดมศึกษาและเป็นทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีคุณภาพสูงในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่	Thailand	4.0	
	 เครอืขา่ยอดุมศกึษาภาคใตต้อนลา่งมจีำานวนสถาบนัสมาชกิ
เครือข่ายจำานวน	14	สถาบัน	ดังนี้
	 1)	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	(สถาบันแม่ข่าย)
	 2)			มหาวิทยาลัยทักษิณ
	 3)			มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัย
	 4)			มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
	 5)			มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
	 6)			มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
	 7)			มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
	 8)			มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
	 9)			วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
	 10)	วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
	 11)	วิทยาลัยชุมชนยะลา
	 12)	วิทยาลัยชุมชนสตูล
	 13)	วิทยาลัยชุมชนสงขลา
	 14)	วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
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วัตถุประสงค์
	 1.		 เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทำาหน้าท่ีเป็น	“พ่ีเล้ียง”	
โดยทำางานร่วมกับโรงเรียน	ชุมชน	และหน่วยงานในพื้นที่ในการนำา
องค์ความรู้	 ความเช่ียวชาญ	 และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาและ
พฒันาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนในทอ้งถิน่ให้เกิดความเขม้แขง็
และพัฒนาท้องถิ่นได้ตรงตามบริบทของชุมชน
	 2.		เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานใน 
ภาพรวมของประเทศ

	 1.		การจัดการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
เพื่อการพัฒนาอาชีพจากผลผลิตในท้องถิ่น
	 2.		การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะทางอาชีพด้วย
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน	
	 3.		การจัดการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
และสืบสานศิลปะการแสดงของท้องถิ่น
	 4.		การพฒันาการจดัการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็	และสบืสาน
ศิลปะการแสดงของท้องถิ่น
	 5.		การจัดการเรียนรู้การเรียนรู้วิถีไทยในโรงเรียนวิถีพุทธ	
และทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน
	 6.		การจัดการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนา 
และสืบสานศิลปะการแสดงของท้องถิ่น
		 7.		การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ที่ดีของผู้เรียน

	 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 ให้ดำาเนินการโครงการดังกล่าว	 โรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ	23	โรงเรียน	ใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ได้แก่	โรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนจำานวน	12	แหง่	สงักดักองบญัชาการตำารวจ
ตระเวนชายแดนสำานกังานตำารวจแหง่ชาต	ิและโรงเรียนประถมศกึษา
จำานวน	11	แห่ง		สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	
ซึ่งจากการประชุมโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง	 23	 แห่ง	 	 โรงเรียนมี 
ความประสงค์ในกิจกรรมต่าง	ๆ		ดังนี้
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กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วยโรงเรียน จำานวน  
13 แห่ง คือ 
	 1.		โรงเรียนรัชดาภิเษก	จังหวัดปัตตานี	
	 2.		โรงเรียน	ตชด.	สังวาลวิท	4	จังหวัดยะลา	
	 3.		โรงเรียน	ตชด.	โรงงานยาสูบ2	จังหวัดยะลา	
	 4.		โรงเรียน	ตชด.	นิคมพิทักราษฎร์	จังหวัดยะลา	
	 5.		โรงเรียน	ตชด.	ปาโจเเมเราะ	จังหวัดยะลา	
	 6.		โรงเรยีน	ตชด.	เฉลมิพระเกยีรต	ิ50	พรรษา	จงัหวดัยะลา	
		 7.		โรงเรียน	ตชด.	บ้านไอร์บือเเต	จังหวัดนราธิวาส	
		 8.		โรงเรียน	 ตชด.บ้านตืองอช่างกลปทุมวันฯ	 จังหวัด
นราธิวาส	
		 9.		โรงเรียน	ตชด.	บ้านละโอ	จังหวัดนราธิวาส	
	 10.	โรงเรียน	ตชด.	บ้านลีนานนท์	จังหวัดนราธิวาส
	 11.	โรงเรียน	ตชด.	พีระยานุเคราะห์ฯ	4	จังหวัดปัตตานี
	 12.	โรงเรียน	ตชด.	การท่าอากาศยานฯ	จังหวัดนราธิวาส
	 13.	ศูนย์การเรียน	ตชด.	บ้านภักดี	จังหวัดยะลา

	 ทั้งนี้	 	 ได้จัดให้มีโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดกากรเรียนรู้	
ดังนี้
	 •	 โครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะทาง
อาชีพด้วยกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
	 •	 โครงการการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ 
พอเพียงและสืบสานศิลปะการแสดงของท้องถิ่น
	 •	 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม	 และ
สืบสานศิลปะการแสดงของท้องถิ่น
	 •	 โครงการการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้วิถีไทยในโรงเรียน
วิถีพุทธ	และทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน									
	 •	 โครงการการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะทาง
อาชีพและทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน
	 •	 โครงการการจัดการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมตาม 
หลักศาสนาและสืบสานศิลปะการแสดงของท้องถิ่น		
	 •	 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
การจัดการเรียนรู้ที่ดีของผู้เรียน
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 หมู่เกาะบุโหลน	ตำาบลปากนำ้า	อำาเภอละงู	จังหวัดสตูล	เป็น
หมู่เกาะแห่งทะเลอันดามันใต้ของไทย	 มีธรรมชาติที่สวยงามและ
บริสุทธิ์	อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปะการังและสัตว์นำ้า	วิถีชีวิตชุมชนเป็น
ชาวเลเรยีบงา่ย	อาชพีหลกัคอืการทำาประมงพืน้บา้น	ปญัหาทีส่ำาคญั
คือความยากจน	 การขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ จำ า เ ป็น 
โดยเฉพาะนำ้าจืดสำาหรับการบริโภคและกระแสไฟฟ้า	 การมีความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพตำ่า	 เนื่องจากขาดโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาในการพัฒนาทักษะต่างๆ	 ท่ีจำาเป็น	 
การขาดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์	 รวมถึง 
การมีปัญหาทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข	 คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 จึงได้สร้างความ 
ร่วมมือกับสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล	 เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาการศึกษาของชุมชนหมู่เกาะบุโหลนในภาพรวมต่อไป
	 จากการลงพืน้ทีข่องคณะทำางานจากคณะศึกษาศาสตร	์เมือ่
วันที่	 15-16	 มิถุนายน	พ.ศ.2559	 สามารถสรุปความต้องการของ
ชุมชนเกาะบุโหลน	ได้ดังนี้
	 1.		ทนุการศกึษาทีม่คีวามตอ่เนือ่งตัง้แตร่ะดับประถมศกึษา
ทีโ่รงเรียนเกาะบโุหลน		มธัยมศกึษาทีโ่รงเรียนกำาแพงวทิยา	และเรยีน
ต่อในระดับอุดมศึกษา	 และสพฐ.รับต่อในการบรรจุเข้าทำางานใน
ชุมชนเกาะบุโหลน
	 2.		การมีนักศึกษาลงไปฝึกสอนในโรงเรียน	ซ่ึงยังต้องพิจารณา
ในคุณสมบัติของโรงเรียน	 และวิธีการบริหารจัดการตามระเบียบ 
การฝึกสอน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
 “โครงการพัฒนาเกาะบุโหลน จังหวัดสตูล”

	 3.		การติวเสริมความรู้เพื่อยกระดับผลการสอบมาตรฐาน
การศึกษา
	 4.	 	 โครงการจิตอาสาและการเปิดโลกทัศน์เยาวชนเพื่อ 
เปิดโอกาสให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา	ตนเองและสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเรียนรู้ของเยาวชนบนเกาะบุโหลน
	 นอกกจากนีค้ณะทำางานไดค้้นพบจากการลงพืน้ทีใ่นประเดน็
อื่น	 ๆ	อีก	 ได้แก่	 1)	ปัญหาความแออัดของชุมชน	2)	 การกัดเซาะ
ชายฝ่ัง	 3)	 ขาดการบริหารจัดการชุมชนท้ังทางด้านส่ิงแวดล้อม	 
สุขอนามัย	สังคมและเศรษฐกิจ	4)	ปัญหาสุขอนามัยครัวเรือนที่เป็น
ครอบครัวขยาย	 ปัญหาเรื่องเพศศึกษา	 และ	 5)	 โอกาสที่จะเสริม 
ความรู้ให้กับแม่บ้านคือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แนวทางดำาเนินการในช่วงต่อไป 
	 1.		ประสานนักศึกษาจากจังห วัดสตูล ท่ีรับทุนของ 
คณะศึกษาศาสตร์	 เพ่ือให้มีการลงทำากิจกรรมและฝึกปฏิบัติการสอน
ในหมู่เกาะบุโหลน
	 2.		ประสานมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อขอจัดสรรตำาแหน่งครูเพื่อ
บรรจุในโรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน
	 3.		จัดสรรทุนเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ให้นักเรียน
ที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นกรณีพิเศษ
	 4.		นำานักศึกษาลงจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนาหมู่เกาะ 
บุโหลน
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ที่มาโครงการ 
	 ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ร่วมกับ
ฝ่ายความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย	 
กองอำานวยการรักษาความม่ันคงภายใน	 (กอรมน.)	 ศูนย์อำานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	และสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 (สพฐ.)	 ได้ประชุมร่วมกันเพ่ือพัฒนาการศึกษา
และเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	ซ่ึงประเด็นการพัฒนาการศึกษา
ประเด็นหน่ึง	คือ	การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	จำานวน	108	แห่ง	
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	เห็นว่า	ในฐานะ
ท่ีวิทยาเขตปัตตานี	 เป็นหน่วยงานในพ้ืนท่ี	 ได้ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา	จึงได้มีนโยบายในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับโรงเรียนในพ้ืนท่ี	พร้อมกับพัฒนาศักยภาพครู	เพ่ือพัฒนา
ความรู้	ทักษะ	และเจตคติท่ีเหมาะสม	รวมถึงปรับเปล่ียนแนวคิด	เทคนิค	

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
แผนงานที่ 3 : การพัฒนาระบบการคิดขั้นสูงทาง
คณิตศาสตร์สู่การบูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียน 
ประจำาปีงบประมาณ 2560 

วิธีการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน	 ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน	 
และได้มอบหมายให้	 คณะศึกษาศาสตร์	 ดำาเนินการจัดทำาโครงการ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนท่ี	 
3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	แผนงานท่ี	3	:	การพัฒนาระบบการคิดข้ันสูง
ทางคณิตศาสตร์สู่การบูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียน	ด้วยนวัตกรรม
การศึกษาช้ันเรียน	 (Lesson	 Study)	 และวิธีการแบบเปิด	 (Open	 
Approach)	 ซึ่งเป็นวิธีการที่ปรับปรุงมาจากประเทศญี่ปุ่น	 มีการ
ทดลองใช้และประสบความสำาเร็จแล้วทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย	เพ่ือนำาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ	อันนำาไป
สู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพย่ิงข้ึนต่อไปในอนาคต	 โดยได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ	พ.ศ.	2560	จากแผนบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	
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การดำาเนินงานโครงการ

 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนนำาร่อง 9 โรงเรียน
	 •	 จดักจิกรรมโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	เรือ่ง	“แนวทาง
การเรียนการสอน	 และการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่	
ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน	 (Lesson	 Study)	 และวิธีการ 
แบบเปิด	 (Open	 Approach)”	 ซ่ึงจัดทำาข้ึน	 2	 ครั้งใน	 1	 
ภาคการศึกษา	(2/2559)	และครั้งที่	3	ในภาคการศึกษาที่	1/2560	 
ณ	โรงเรียนนำาร่องทั้ง	9	โรงเรียน	โดยมีอาจารย์รัชดา	เชาวน์เสฏฐกุล	
เป็นวิทยากร
	 •	 ครั้งที่	1	เมื่อวันที่	6	–	28	ธันวาคม	2559	
	 •	 ครั้งที่	2	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	–	16	มีนาคม	2560	
	 •	 ครั้งที่	3	เมื่อวันที่	29	กันยายน	–	20	ตุลาคม	2560	

โดยมีรายละเอียดของผลการดำาเนินงาน	ดังนี้
	 •	 แนะนำาหนังสือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 และ	 4	 
แก่คุณครูทีมชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 และ	 4	 โดยการร่วมพิจารณา
เนือ้หาทีจ่ะสอนในชัน้เรยีนและสรปุเนือ้หาทีจ่ะสอนในชัน้เรยีนให้ใน
ทีมเข้าใจตรงกัน
	 •	 กิจกรรมเปิดชั้นเรียน	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 1	 และ	 4	 
โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน	 (Lesson	 Study)	 และวิธีการ
แบบเปิด	(Open	Approach)
	 •	 ร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในช้ันประถมศึกษา 
ปทีี	่1	และ	4	ตามหลกัการของนวตักรรมการศกึษาชัน้เรยีน	(Lesson	
Study)	และวิธีการแบบเปิด	(Open	Approach)	
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	 •	 ประชุมและวางแผนการดำาเนินงานโครงการ	 ร่วมกับ 
ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง	 9	 โรงเรียน	 และศึกษานิเทศก์	 (Executive	
Forum)	จากทั้ง	9	เขตพื้นที่การศึกษาใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้
	 •	 การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	
“การจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้	 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 1	 และ	 4	 
ครั้งที่	2”	ระหว่างวันที่	12	–	14	สิงหาคม	2560	ณ	โรงแรมคริสตัล	
หาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	และ	ครั้งที่	3	ระหว่างวันที่	25	–	27	
สงิหาคม	2560	ณ	โรงแรมบพี	ีแกรนด	์ทาวเวอร	์อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา
โดยมีรายละเอียดของผลการดำาเนินงาน	ดังนี ้
	 •	 พิจารณาและเปรียบเทียบเน้ือหาในหนังสือเรียนของ
โครงการกับในหนังสือเรียนของไทยช้ันประถมศึกษาปีที่	 1	 และ 
ปีท่ี	4	ท่ีจะใช้สอนในช้ันเรียนและร่วมกันเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
	 •	 กิจกรรมเปิดช้ันเรียน	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 1	 และ	 4	 
โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน	 (Lesson	 Study)	 และวิธีการ 
แบบเปิด	 (Open	 Approach)ร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ใน 
ชัน้ประถมศกึษาปทีี	่1	และ	4	ตามหลกัการของนวตักรรมการศกึษา
ชั้นเรียน	(Lesson	Study)	และวิธีการแบบเปิด	(Open	Approach)	
 
 การจัดประชุม / การเข้าประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
	 •	 การเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร์ศึกษา	
ครั้งที่	 3	 เพื่อนำาแนวคิดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สู่การเรียน 
การสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ	ส่งเสริมการวิจัย
ทางคณิตศาสตรศึกษาในประเทศไทย		สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
และจัดเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ	 และเผยแพร่ความรู้	 งานวิจัย
ด้านคณิตศาสตรศึกษาแก่ครู	 นักการศึกษา	 นักศึกษา	 ผู้ปกครอง
นักเรียนและประชาชนทั่วไป	เมื่อวันที่	10	–	13	มีนาคม	2560	ณ	
คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด
เชียงใหม่	โดยมีอาจารย์รัชดา	เชาวน์เสฏฐกุล	ผู้บริหารและคณะครู	
โรงเรียนนำาร่อง	 9	 โรงเรียน	 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์	 
คณะศึกษาศาสตร์	และบุคลากร	ร่วมเดินทางเข้าร่วมการประชุมใน 
ครั้งนี้ด้วย
	 •	 การเข้าร่วมกิจกรรม	โครงการอบรมครูการสอนบูรณาการ
อิสลาม	 เรื่อง	 “การอบรมเชิงปฏิบัติการสำาหรับครูและบุคลากร
โรงเรยีนในเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ี
ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน	 (Lesson	 Study)	 และวิธีการ 
แบบเปิด	(Open	Approach)”	เมื่อวันที่	5	–	6	เมษายน	2560	ณ	
โรงแรมปาร์คววิ	รีสอรท์	ปตัตาน	ีจ.ปตัตาน	ีซึง่วทิยาลยัอสิลามศกึษา	

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปัตตาน	ีเปน็ผูด้ำาเนินโครงการ	
และได้รับเกียรติจาก	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ไมตรี	 อินทรประสิทธิ์	
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 บุคลากรจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และอาจารย์รัชดา	 เชาวน์เสฏฐกุล	 มาร่วม
เปน็วทิยากร	โดยมคีณะคร	ูโรงเรยีนนำารอ่ง	9	โรงเรยีน	และบคุลากร	
ร่วมเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
	 •	 การเข้าร่วมกิจกรรมเปิดช้ันเรียนระดับชาติ	(Open	Class)	
ครั้งที่	 11	 ซึ่งเป็นการสังเกตชั้นเรียนที่สอนโดยครูผู้เช่ียวชาญจาก
ประเทศญี่ปุ่นและคุณครูชาวไทยที่มีความเช่ียวชาญการสอนด้วย 
วิธีการแบบเปิด	เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่จำาเป็นสำาหรับครู	และ
บุคลากรทางการศึกษา	 รวมทั้งได้นำาแนวคิดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์สู่การเรียนการสอนในชั้นเรียนของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ในระหว่างวันที่	5	–	8	พฤษภาคม	2560		ณ	 
หอประชุมกาญจนาภิเษก	 และคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 โดยมีอาจารย์รัชดา	 
เชาวน์เสฏฐกุล	ผู้บริหารและคณะครู	และบุคลากร	จากคณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตปตัตาน	ีรว่มเดนิทางเข้ารว่ม
การประชุมในครั้งนี้ด้วย	
	 •	 นำาเสนอรายงานผลการดำาเนินการโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน	3	จังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 ต่อท่ีประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ	(MOU)	ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
กับสำานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา	จังหวัดปัตตานี	ยะลา	และ
นราธิวาส	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 15	
สำานักงานการศึกษาเอกชน	 จังหวัดปัตตานี	 ยะลา	 และนราธิวาส	 
เม่ือวันพุธ	ท่ี	31	พฤษภาคม	2560	ณ	ห้องประชุม	1	คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 •	 การเข้าร่วมการสัมมนา	 เรื่อง	 “กระบวนการนิเทศตาม
แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียน	(Lesson	Study)	และวิธีการแบบเปิด	(Open	Approach)	
แก่ผู้อำานวยการสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอนของคณะศึกษาศาสตร์”	
โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจกระบวนการนเิทศ
ตามแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบใหม่	 แนวการทางการ
สังเกตและนิเทศชั้นเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน	 
(Lesson	 Study)	 และวิธีการแบบเปิด	 (Open	 Approach)	 ใน
ระหว่างวันที่	27	-	29	สิงหาคม	2560	ณ	โรงแรมพาราไดซ์	โฮเต็ล	
แอนด์	รีสอร์ท	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา
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รองศาสตราจารย์อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ	 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	 

ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อำาไพวรรณ		สุภาพวานิช		 
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต	วิจัยและวิเทศสัมพันธ์	คณะศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	 
ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ

นายศุภณัฐ	สิรันทวิเนติ	 
เลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 

และรองศาสตราจารย์อิ่มจิต	เลิศพงษ์สมบัติ	 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	 

ได้ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันหลังพิธีเปิด

เลขาธิการศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 
นายศุภณัฐ	สิรันทวิเนติ	ประธานในพิธีเปิด

ประมวลภาพโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำาร่อง 9 โรงเรียน

โดยใช้กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่	นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน	(Lesson	study)	 
และวิธีการแบบเปิด	(Open	Approach)		เมื่อวันที่	26	-	29	ตุลาคม	พ.ศ.2559
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การบรรยาย	เรื่อง	การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้นวัตกรรม 
การศึกษาชั้นเรียน	(Lesson	Study)	 

และวิธีการแบบเปิด	(Open	Approach)	 
โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ไมตรี	อินทร์ประสิทธิ์	 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 
และผู้อำานวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา	 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ	โดยทีมวิทยากร

การบรรยาย	เรื่อง	นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน	(Lesson	Study)	
และวิธีการแบบเปิด	(Open	Approach)	 

โดย	ดร.รัชดา	เชาวน์เสฏฐกุล	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

	การถ่ายภาพร่วมกันของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทีมวิทยากร
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ผู้บริหาร	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
วิทยาเขตปัตตานี	มอบหนังสือประกอบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ญี่ปุ่นฉบับแปลภาษาไทยระดับประถมศึกษา	 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชั้นเรียน	ด้วยนวัตกรรม 

การศึกษาช้ันเรียน	(Lesson	Study)	และวิธีการแบบเปิด	(Open	
Approach)	ณ	โรงแรม	ปาร์ควิว	รีสอร์ท	ปัตตานี	อ.เมือง	จ.ปัตตานี

การบรรยาย	เรื่อง	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมมุสลิม 
ตามหลักศาสนาอิสลามด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน	(Lesson	

Study)	และวิธีการแบบเปิด	(Open	Approach)	 
โดย	ดร.ยูโซะ	ตาเละ		ผู้อำานวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา

การประชุมผู้อำานวยการโรงเรียนในโครงการฯ

กิจกรรมการทดลองสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน	
(Lesson	Study)	และวิธีการแบบเปิด	(Open	Approach)	 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	1

การสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการทดลองสอน	โดยใช้นวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน	(Lesson	Study)	และวิธีการแบบเปิด	(Open	

Approach)

กิจกรรมการทดลองสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน	
(Lesson	Study)	และวิธีการแบบเปิด	(Open	Approach)	 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4
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 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 เร่ือง	“	การสร้างความรู้	ความเข้าใจในการพัฒนาวิชาชีพครู	โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน	(Lesson	study)	และ
วิธีการแบบเปิด	(Open	Approach)”	แกนั่กศกึษา	สาขาวชิาเอกคณติศาสตร	์คณะศึกษาศาสตรม์หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์
วิทยาเขตปัตตานี	ระหว่างวันที่	19	–	21	ธันวาคม	พ.ศ.2559

บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 
เรื่อง	“	การสร้างความรู้	ความเข้าใจในการพัฒนาวิชาชีพครู	โดยใช้
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน	(Lesson	study)	และวิธีการแบบ

เปิด	(Open	Approach)”	แก่นักศึกษา	สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์	
คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การบรรยาย	เรื่อง	“การสร้างความรู้	ความเข้าใจในการพัฒนา
วิชาชีพครู	โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน	 

(Lesson	study)	และวิธีการแบบเปิด	(Open	Approach)”	โดย	
อาจารย์	ดร.รัชดา	เชาวน์เสฏฐกุล		ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์		คณะศึกษาศาสตร์	ม.อ.ปัตตานี

การบรรยาย	เรื่อง	“การสร้างความรู้	ความเข้าใจในการพัฒนา
วิชาชีพครู	โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน	(Lesson	study)	และ

วิธีการแบบเปิด	(Open	Approach)”	 
โดย	อาจารย์	ดร.รัชดา	เชาวน์เสฏฐกุล	 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์		 
คณะศึกษาศาสตร์	ม.อ.ปัตตานี

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

 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 เร่ือง	 “แนวทางการเรียนการสอน	 และการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์รูปแบบใหม่	 ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน	
(Lesson	Study)	และวิธีการแบบเปิด	(Open	Approach)	ครั้งที่	1”	ระหว่างวันที่	6	-	28	ธันวาคม	2559	

กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน	เพื่อร่วมสังเกตแนวคิดของนักเรียนและ
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางวิธีการแบบเปิด	(Open	

Approach)	ชั้นประถมศึกษาปีที่	1	

กิจกรรมการเปิดชั้นเรียน	เพื่อร่วมสังเกตแนวคิดของนักเรียนและ
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางวิธีการแบบเปิด	(Open	

Approach)	ชั้นประถมศึกษาปีที่	1	



93ANNUAL REPORT 2016-2017 Faculty of Education 
Prince of Songkla University, Pattani Campus

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน	เพื่อร่วมสังเกตแนวคิดของนักเรียนและ
กระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางวิธีการแบบเปิด	 

(Open	Approach)	ชั้นประถมศึกษาปีที่	1	

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน	เพื่อร่วมสังเกตแนวคิดของนักเรียน 
และกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางวิธีการแบบเปิด	 

(Open	Approach)	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน	เพื่อร่วมสังเกตแนวคิดของนักเรียน 
และกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางวิธีการแบบเปิด	 

(Open	Approach)	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน	เพื่อร่วมสังเกตแนวคิดของนักเรียน 
และกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางวิธีการแบบเปิด	 

(Open	Approach)	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	
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ภาพการร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน	 
โดย	อาจารย์	ดร.รัชดา	เชาวน์เสฏฐกุล	ตามหลักนวัตกรรม 
การศึกษาชั้นเรียน	(Lesson	Study)	และวิธีการแบบเปิด	 

(Open	Approach)	และแนะนำาการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์
ญี่ปุ่นฉบับแปลภาษาไทย		

ภาพการร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน	 
โดย	อาจารย์รัชดา	เชาวน์เสฏฐกุล	ตามหลักนวัตกรรม 

การศึกษาชั้นเรียน	(Lesson	Study)	และวิธีการแบบเปิด	 
(Open	Approach)	และแนะนำาการใช้หนังสือเรียนคณิตศาสตร์

ญี่ปุ่นฉบับแปลภาษาไทย		
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 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี 
ถอืเปน็พืน้ทีใ่หบ้รกิารดา้นการศกึษา	ซึง่สว่นใหญย่งัขาดความพรอ้ม
สำาหรับการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 ทั้งใน
ด้านงบประมาณ	 บุคลากร	 ห้องปฏิบัติการ	 ครุภัณฑ์และวัสดุ	 
ขาดการแนะแนวและสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนสายวิทยาศาสตร์
และคณติศาสตร	์ทีส่ำาคญัคอืโรงเรยีนยงัขาดองคค์วามรูใ้นการบรหิาร
จัดการห้องเรียนไปสู่ความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	
การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว	 จึงนับเป็นบทบาทและหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พฒันาท้องถิน่โดยตรง	ทีจ่ะตอ้งสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพการศึกษา
ในพื้นที่	 โดยการให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี
	 การส่งเสริมให้นักเรียนท่ีจะสำาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ปีที่	 3	 สนใจเข้าเรียนต่อในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 4	 โปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 
จงึตอ้งจดัใหม้โีครงการ	“การจดัตัง้หอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร์	 (Science	 and	Mathematics	 Program	 :	 SMP) 
ในโรงเรียนพื้นที่เป้าหมายจังหวัดปัตตานี”	 โดยเลือกพัฒนากลุ่ม 
เป้าหมายที่เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญ	 ในสังกัด
สำานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี		ในปีงบประมาณ	2559		
จำานวน	6	 โรงเรียน	 	 ได้แก่	 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา	 โรงเรียน
มูลนิธิอาซิซสถาน	 	 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา	 โรงเรียนวัฒนธรรม
อิสลาม	 โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์	 โรงเรียนส่งเสริมศาสน์	 และใน
ปีงบประมาณ	2560		จำานวน	3	โรงเรียน		ได้แก่		โรงเรียนยุวอิสลาม
วิทยามูลนิธิ		โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ		และโรงเรียนศาสน์สามัคคี		
ซึ่งมีความพร้อมด้านนโยบายการบริหารและแจ้งความประสงค์ 
เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียน	 SMP	 ของมหาวิทยาลัยฯ	 โดยมี 
เป้าหมายจัดต้ังห้องเรียน	 โรงเรียนละ	 1	 ห้อง	 	 รับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี	4	ห้องละ	30	คน	เร่ิมดำาเนินการจัดการเรียนการสอน		ตัง้แต่
ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2559	เป็นต้นไป	ทั้งนี้ด้วยการสนับสนุน	
ประสานงาน	 และอำานวยความสะดวกในการดำาเนินงานโครงการ 
ดังกล่าว	 โดยกองอำานวยการรักษาความม่ันคงภายใน	 ภาค	 4	 
ส่วนหน้า	 (กอ.รมน.ภาค	 4	 ส่วนหน้า)	 และคาดว่านักเรียนที่สำาเร็จ
การศกึษาจากโครงการหอ้งเรยีน	SMP	จะมโีอกาสในการแขง่ขนัสอบ

เขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัช้ันนำาทัง้ในท้องถ่ินและในสว่นกลาง	ในสาขา
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 80	 ของ
นักเรียนทั้งหมด	 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	 ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ปตัตานจีะใหค้วามสนใจเรียนและศึกษาตอ่ในสาขาดา้นวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์		และในสาขาที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์
	 1.		เพือ่ศกึษารปูแบบการบรหิารและการจดัหอ้งเรยีนพเิศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 (Science	and	Mathematics	
Program	 :	 SMP)	 ที่เหมาะสมสำาหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี
	 2.		เพือ่ปรบัปรุงหอ้งและจดัหาครภุณัฑ	์ส่ือ	โสตทศันปูกรณ์	
จัดต้ังห้องเรียน	SMP	ข้ึน	ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากลุ่มเป้าหมาย
ในจังหวัดปัตตานี	 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4
	 3.		เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต้นแบบ	สำาหรับ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ร่วมกันของโรงเรียน	 SMP	 
กลุ่มเป้าหมาย	ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
	 4.		เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ต้นแบบ	 สำาหรับ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ร่วมกันของโรงเรียน	SMP	กลุ่มเป้าหมาย	
ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
	 5.		เพือ่จดักจิกรรมการเรยีนการสอนสง่เสรมิหอ้งเรยีน	SMP	
ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่4	โดยเนน้ความเปน็เลศิดา้นวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
	 6.		เพือ่จดักิจกรรมนอกหลกัสตูรหอ้งเรยีน	SMP	เสรมิสรา้ง
เจตคติท่ีดีและความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ให้แก่นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
	 7.		เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่รับผิดชอบสอนห้องเรียน	 พิเศษ	 SMP	 ที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย	 ให้มีความรู้และทักษะข้ันสูงในเทคนิคการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
	 8.		เพื่อดำาเนินการนิเทศ	 ติดตาม	 ประเมินผลและรายงาน
ผลการดำาเนนิงานการจดัต้ังหอ้งเรยีน	SMP	และเผยแพร่ผลงานของ
โครงการสู่สาธารณะ

โครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP)
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 กิจกรรมที่ 1 	บริหารและการจัดการโครงการห้องเรียน	SMP	 เป็นการบริหารจัดการการดำาเนินงานโครงการ	SMP	 ได้แก่	 จัดจ้าง
บุคลากร	 จัดซื้อวัสดุ	 และครุภัณฑ์สำาหรับใช้ในโครงการ	 SMP	 	 มีพัฒนาห้องปฏิบัติการและห้องเรียน	 SMP	 ในโรงเรียนเป้าหมายเพื่อให้มี
ห้องเรียนพิเศษเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือห้องเรียน	SMP	เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า	9	โรงเรียน	โรงเรียนละ		
3	ห้อง	ได้แก่ห้องเรียนโรงเรียนละ	1	ห้อง	ห้องปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตร์	1	ห้อง		ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์	1	ห้อง	รวมใน
พื้นที่จังหวัดปัตตานี	 จำานวน	27	ห้อง	 เพื่อให้บริการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีหรือจังหวัดใกล้เคียง	สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนา
ห้องเรียน	SMP	ให้แก่โรงเรียนอื่น	ๆ	ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบวิชาสามัญกลุ่มเป้าหมาย
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 กิจกรรมท่ี 2 	 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต้นแบบ	
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน	 มีห้องปฏิบัติการ
วทิยาศาสตร์ตน้แบบ	และพัฒนาหอ้งปฏบิตักิารคณติศาสตรต์น้แบบ	
ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน	 	 มีห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ต้นแบบ	 	 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน	
SMP	 และการทำาโครงงานทางด้านวิทยาศาสตร์	 โดยใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน	จำานวน	1	ห้อง	ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต
ปัตตานี

 กิจกรรมที่ 3 	ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้	 	 และนำาเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร		เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนา	 ในจังหวัดปัตตานีมีลักษณะเฉพาะ	 มีจุดเด่นและคุณภาพ	
สามารถสร้างความสนใจให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ให้เลือกเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
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 กิจกรรมที่ 4		การพัฒนานักเรียน	การเรียนการสอนพิเศษในพื้นที่โรงเรียนเป้าหมายและที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
	 1.	 โครงการติวเสริมเพิ่มความรู้สำาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ	 Science	Mathematics	 Program	 (SMP)	 
จัดโดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง	6	โรงเรียน	ระหว่างวันที่	10	–	16	เมษายน	พ.ศ.	2560	นักเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด	180	คน

	 2.	 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางด้าน
คณติศาสตร	์เพือ่ยกระดบัความเปน็เลศิทางวชิาการสำาหรบันกัเรยีน
รุน่ท่ี	1	ระหวา่งวันที	่	17	-	21	เมษายน	พ.ศ.	2560		ณ		โรงเรยีนสาธติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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	 3.	 โครงการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ	 Science	Mathematics	
Program	(SMP)	ประจำาปีการศึกษา	2559	ระหว่างวันที่		1	–	7	พฤษภาคม	2559	ณ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
	 4.	 โครงการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่	 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ	 Science	Mathematics	
Program	(SMP)	ประจำาปีการศึกษา	2560	ระหว่างวันที่		31	เมษายน	–	6	พฤษภาคม	2560	ณ		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 5.	 โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนใหม่	 และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	 ปีการศึกษา	 2559	 ระหว่างวันท่ี	 
28	–	3	พฤษภาคม	พ.ศ.	2559	ณ		อ.ละงู		จ.สตูล
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	 	 6.		โครงการเขา้คา่ยพฒันาคณุธรรมพืน้ฐานของนกัเรยีน
ใหม่และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	 ปีการศึกษา	 2560	 ระหว่างวันที่	
28-30	เมษายน	พ.ศ.	2560	ณ		อ.ป่าพะยอม		จ.พัทลุง

	 7.	 โครงการเข้าค่ายและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้ง
หอ้งเรยีนพเิศษ		Science	Mathematics	Program	(SMP)		ระหวา่ง
วันท่ี		28	–	30	พฤษภาคม	พ.ศ.	2559		ณ		กาญจนบุรี	-	กรุงเทพ	–	หัวหิน	
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	 8.			โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของเล่นวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ	 Science	
Mathematics	Program	(SMP)		รุ่นที่	1	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ระหว่างวันที่	19	–	21	มกราคม	2560		ณ	โรงแรม	ซี.เอส.ปัตตานี	
	 9.			โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการของเล่นวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ	 Science	 
Mathematics	Program	(SMP)	รุ่นที่	2		ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ระหว่างวันที่		23	–	25	สิงหาคม	2560		ณ	โรงแรม	ซี.เอส.ปัตตานี
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 กิจกรรมท่ี 5 	 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโครงการ	 SMP	 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการ	 SMP	 ในแต่ละโรงเรียน 
ได้รับการพัฒนาตนเองด้านทักษะการสอนและทักษะที่เกี่ยวข้อง	ไม่น้อยกว่า	2	ครั้ง	ต่อคนต่อปีการศึกษา	รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ	80
	 1.	โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่การพฒันาศกัยภาพครูคณติศาสตร	์ในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการจดัตัง้หอ้งเรยีนพเิศษ		Science	
Mathematics	Program	(SMP)	ปีงบประมาณ	2559	ระหว่างวันที่	29	–	31	มีนาคม	พ.ศ.	2559		ณ	โรงแรม	ซี.เอส.ปัตตานี
	 2.	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ		 
Science	Mathematics	Program	(SMP)	รุ่นท่ี	1		ปีงบประมาณ	2560	ระหว่างวันท่ี	29	–	31	มีนาคม	พ.ศ.	2560	ณ	โรงแรม	ซี.เอส.ปัตตานี		
	 3.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์	ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ	Science	
Mathematics	Program	(SMP)		รุ่นที่	2		ปีงบประมาณ	2560	ระหว่างวันที่	7	–	9	เมษายน	พ.ศ.	2560	ณ	โรงแรม	ซี.เอส.ปัตตานี
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	 4.		โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการใชว้สัด	ุอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางวทิยาศาสตรส์ำาหรบัครวูทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ
จัดตั้งห้องเรียนพิเศษ		Science	Mathematics	Program	(SMP)	ระหว่างวันที่	29	–	31	มีนาคม	พ.ศ.	2559	ณ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
	 5.	โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการใชว้สัด	ุอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางวทิยาศาสตรส์ำาหรบัครวูทิยาศาสตร	์ในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ
จดัตัง้หอ้งเรียนพเิศษ	Science	Mathematics	Program	(SMP)	รุน่ที	่1	ระหวา่งวันท่ี	3	–	5	เมษายน	พ.ศ.	2560		ณ	โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์
	 6.	โครงการอบรมเชงิปฏิบตักิารการใช้วัสด	ุอปุกรณแ์ละเครือ่งมอืทางวทิยาศาสตรส์ำาหรบัครวูทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการ
จดัตัง้หอ้งเรียนพเิศษ	Science	Mathematics	Program	(SMP)	รุน่ที	่2	ระหวา่งวันท่ี	7	–	9	เมษายน	พ.ศ.	2560		ณ	โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์
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	 7.	โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร		การใชเ้ครือ่งมอืกลอ้งดดูาว
สำาหรบัครวูทิยาศาสตร์		ในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการจดัตัง้หอ้งเรยีน
พิเศษ	 Science	Mathematics	 Program	 (SMP)	 ระหว่างวันที่	 
3	 –	 4	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2559	 	 ณ	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์
	 8.	โครงการทศันศกึษาและดูงานเชงิคา่ยวทิยาศาสตร์สำาหรบั
ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 	 ในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
จัดตั้งห้องเรียนพิเศษ		Science	Mathematics	Program	(SMP)	
ระหว่างวันที่	22	–	26	สิงหาคม	พ.ศ.	2559		ณ	ปัตตานี	–	กรุงเทพฯ	
	 9.	โครงการทศันศกึษาและดูงานเชงิคา่ยวทิยาศาสตร์สำาหรบั
ครวูทิยาศาสตร์และคณติศาสตร	์ในโรงเรียนทีเ่ข้ารว่มโครงการจดัตัง้
หอ้งเรียนพเิศษ		Science	Mathematics	Program	(SMP)	ระหวา่ง
วันที่	16	–	20	สิงหาคม	พ.ศ.	2560		ณ	ปัตตานี	–	กรุงเทพฯ	
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	 10.	โครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนา 
การสอนสำาหรับครู	ในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการจัดต้ังห้องเรียนพิเศษ	
Science	Mathematics	Program	(SMP)	ระหว่างวันที่		18	–	20	
เมษายน	พ.ศ.	2560		ณ	โรงแรมเซาเทิร์นวิว	ปัตตานี

 กิจกรรมที่ 6  นิเทศ ประเมิน และรายงานผลห้องเรียน 
SMP		เพือ่ตดิตามผลการดำาเนนิงาน		และนกัเรยีนทีเ่รยีนและสำาเรจ็	
การศึกษาในโครงการ	 SMP	 ของจังหวัดปัตตานีในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	 6	 มีความรู้ความสามารถ	 มีโอกาสสอบแข่งขัน 
เข้าเรียนในสาขาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
ชั้นนำาในท้องถ่ิน	 ในระดับประเทศ	 หรือประเทศในอาเซียน	 
สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ปกครอง	 โรงเรียน	 และจังหวัดปัตตานี	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เป็นศูนย์กลาง 
องค์ความรูใ้นการส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาการเรยีนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้	โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี
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 กจิกรรมที ่7 พฒันาเวบ็ไซตแ์ละฐานขอ้มลูสารสนเทศและ
การเผยแพร่โครงการ SMP
 พัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลสารสนเทศโครงการ SMP
	 1.	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำาเซิร์ฟเวอร์
สำาหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	 ในโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ	 Science	 Mathematics	 
Program	 (SMP)	 ระหว่างวันที่	 29	 –	 31	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2560		 
ณ		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 การเผยแพร่โครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science 
Mathematics Program (SMP)
	 เม่ือวันท่ี	12	กรกฎาคม	พ.ศ.	2560		อาจารย์ไกรรัตน์		นิลฉิม	
รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิต	 (ผู้บริหารโครงการ	 SMP)		
และเจ้าหน้าที่ดำาเนินงานโครงการ		เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่การดำาเนินงานโครงการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ	 Science	
Mathematics	 Program	 (SMP)	 	 ในงานมหกรรมนวัตกรรมการ
จัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 	 พร้อมกันนี้อาจารย์ไกรรัตน์		
นิลฉิม	เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี		
รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น	 	 สังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร	ในการดำาเนนิงาน
โครงการจัดตั้งห้องเรียน	 Sciene	 and	mathematis	 program	
(SMP)		
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สถานวิจัย
พหุวัฒนธรรมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ความเป็นมา
 
	 สภาพสงัคมในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนใต้คอื	ปตัตาน	ียะลา	
นราธิวาส	 มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆ	
ของประเทศไทย	 โดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายในสังคม 
อันได้แก่	ภาษา	ศาสนา	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี		ความเช่ือ	ค่านิยม	 
การแต่งกาย	อาหาร	ชีวิตความเป็นอยู่	 เป็นต้น	 แม้สังคมจะมีความ
หลากหลายแต่ภาพลักษณ์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแสดงให้เห็น
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 แม้จะมีความขัดแย้ง	 ความไม่เข้าใจกัน
บา้ง	แตก่ส็ามารถพดูคยุตกลงกนัตามวิถชีาวบา้นอนัทำาให้อยูร่ว่มกนั
มาได้อย่างต่อเนื่อง	 จวบจนกระแสความเจริญทางวัตถุโดยเฉพาะ
วทิยาการทางการสือ่สาร	การเปดิกวา้งทางดา้นขอ้มลูข่าวสาร	ทำาให้
ผูค้นสามารถเรยีนรูไ้ดท้ัว่ทกุมมุโลก	มสีทิธ	ิเสรภีาพ	และตา่งปกปอ้ง
รักษาสิทธิส่วนบุคคล	 	 และอยู่กับความเป็นวัตถุนิยม	 จนละเลย 
ความรู้สึกทางจิตใจ	ความเอื้ออาทรต่อกัน	หรือความเป็นอยู่วิถีชีวิต
แบบเดิมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน	เมื่อชาวบ้านห่างเหินกัน	ไม่พูดคุยกัน	
แต่ให้ความสำาคัญในการสร้าง	การมี	และการอยู่อย่างมีความสุขกับ
วัตถุสิ่งของที่หามาได้	 	 โดยไม่คำานึงว่าผู้ใดจะเดือดร้อน	 ผู้ใดจะเสียใจ		
ผู้ใดจะสูญเสียขอให้ได้สิ่งนั้นมา	นั่นคือความสำาเร็จความสุขของชีวิต
คนในปัจจุบันต่างคนต่างเปลี่ยนวิถีชีวิตดังกล่าว	 แม้ไม่ทั้งหมด 
แต่ส่ิงท่ีเปล่ียนเพียงเล็กน้อยหรือคนบางส่วนแต่ส่งผลกระทบ 
คนส่วนใหญ่	ตลอดจนภาพลักษณ์	ค่านิยม	ของสังคมเริ่มเปลี่ยนไป	
ทั้งๆ	 ที่ความเป็นจริงอาจจะยังไม่เปลี่ยนแต่โดนครอบงำาด้วยวิถีดัง
กลา่วนัน้	นีอ่าจเปน็เพยีงขอ้สนันษิฐานหรอืเหตผุลหนึง่ทีท่ำาให้สังคม
ในพื้นที่สามจังหวัดเปลี่ยนแปลงไป	 	 และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอื่นใด		
ส่ิงท่ีจำาเป็นต้องสร้างให้เกิดข้ึนในสังคมท่ีมีความหลากหลายน้ีในเบ้ืองต้น
คือ	 ความเข้าใจซึ่งกันและกัน	 ความจริงใจที่มีให้ต่อกัน	 ตลอดจน 
ความเขม้แข็งในตวับคุคล	และกลุม่คนในชุมชน	เพือ่เปน็เกราะป้องกัน
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคล	 และกลุ่มคน	 ตลอดจนมุมมอง 
จากคนนอกพื้นที่นั้น	 ซึ่งในกระบวนการให้ได้มาดังกล่าวนี้	 ทางชุด
โครงการวิจยัพหวัุฒนธรรมศกึษา	คณะศกึษาศาสตร	์และสถาบันวจิยั
และพัฒนาสุขภาพภาคใต้	 (วพส.)	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ได้ร่วมค้นหายุทธศาสตร์ศึกษาวิจัยมาตั้งแต่	พ.ศ.	 2550-2553	นั้น 
มีงานวิจัยมาแล้ว	 11	 เรื่อง	 และได้เผยแพร่	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	 
ตลอดจนขยายเป็นงานวิจัยเครือข่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ 

เพื่ออยู่ในสังคมทางพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน	
นอกจากกลุ่มพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว	 ยังคาดหวังและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในสังคมไทยตลอดจนสู่สังคมอาเซียนด้วย	 
โดยเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมอาเชียนจากการเปิด 
เสรีทางการค้า	สังคม	และวัฒนธรรมในปี	2558		
	 ดว้ยเหตนุีจ้งึมคีวามจำาเปน็ยิง่ทีจ่ะตอ้งมีหนว่ยงานรบัผดิชอบ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น	เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย	สร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางพหุวัฒนธรรมศึกษาให้มากยิ่งขึ้น	 	 เพื่อตอบสนองการเรียนรู้	 
การอยู่ร่วมกันในระดับบุคคลจนถึงประชาคมอาเซียนอย่างสันติสุข	
คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตปัตตานี	
ได้เห็นความสำาคัญดังกล่าว	 จึงได้จัดตั้ง	 	 “สถานวิจัยพหุวัฒนธรรม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”	ขึ้น	 เพื่อมุ่งสร้างนักวิจัย	องค์ความรู้	
นวตักรรม	และเผยแพรง่านวจิยัทางพหวุฒันธรรมศกึษา	จดักจิกรรม
และประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายใต้ความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรมท้ังในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้	ตลอดจน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 อันจะนำาไปสู่การตอบสนอง 
การพัฒนาท้องถิ่น	 สังคม	 ประชาคมอาเซียนเพื่อให้การอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขและยั่งยืนสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ 
(พันธกิจ)
  
	 1)	 	ขับเคลื่อนงานวิจัยเครือข่ายทางพหุวัฒนธรรมศึกษาใน
เขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้	ภาคใต้	และมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
		 2)		วิจัยสร้างองค์ความรู้	นวัตกรรมทางพหุวัฒนธรรมศึกษา	
ตลอดจนความร่วมมือจากท้องถ่ินสู่ประชาคมอาเซียน	 อันจะนำาสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้	 การตระหนัก	 การเคารพ	 การให้เกียรติและ 
การอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 เพื่อความ
สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
		 3)		บรกิาร	เผยแพร	่ตพีมิพ	์สง่เสรมิองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม
ทางพหุวัฒนธรรมศึกษา	 เพื่อนำาสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกรินทร์		สังข์ทอง
รองผู้อำานวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และอาเซียน

รองศาสตราจารย์	ดร.คณิตา	นิจจรัลกุล
รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชวลิต	เกิดทิพย์
ผู้อำานวยการสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนะ	พรหมเพชร						
กรรมการและเลขานุการ

ทิศทางการวิจัย 
 
	 หน่วยงานวิจัยมุ่งสร้างนักวิจัย	 สร้างองค์ความรู้	 นวัตกรรม	
และเผยแพร่งานวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้	
และตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น	 ประเทศ	 และประชาคมอาเซียน	
ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุขและ
ยั่งยืน	โดยมีทิศทางการวิจัยดังนี้	

	 >	 นโยบายและการบริหารการศึกษาแนวพหุวัฒนธรรม
ศึกษา
	 >	 หลักสูตร	 สื่อ	 กิจกรรม	 และเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทางพหุวัฒนธรรมศึกษา
	 >	 พหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
	 >	 ส่งเสริมสุขภาวะในสังคมพหุวัฒนธรรม
	 >	 จติวทิยาพหวุฒันธรรม	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีและการวจิยัทาง
พหุวัฒนธรรมศึกษา
	 >	 เครือข่ายพหุวัฒนธรรมทางการศึกษาและสังคมศาสตร์

โครงสร้างการบริหารจัดการ
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ระยะเวลาการดำาเนินงาน 
	 ตามสญัญารบัทนุมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรเ์ลขท่ี	OCERC	
55025	 	 ให้สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(สพย.)	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต
ปัตตานี	ดำาเนินการตามแผนงานสถานวิจัยเป็นระยะเวลา	5	ปีตั้งแต่
วันที่	20	สิงหาคม	พ.ศ.	2555	ถึงวันที่	19	สิงหาคม		พ.ศ.	2560	

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดต้ังสถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษา 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(สพย.)
	 1)	ไดข้บัเคลือ่นงานวจิยัเครอืขา่ยทางพหวุฒันธรรมศกึษาใน
เขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้และมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
		 2)	การพัฒนางานวจิยัองค์ความรูใ้หมท่างดา้นพหวุฒันธรรม
ศึกษา	 และความร่วมมือจากท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาด้านความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม	 และด้านสังคมเศรษฐกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
	 3)	 การให้บริการ	 เผยแพร่	 ตีพิมพ์	 ส่งเสริมองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางพหุวัฒนธรรมศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ	 เพื่อนำาสู่
การประยุกต์ใช้ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ 
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
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สถานวิจัยนวัตกรรม
ทางการศึกษา
และการเรียนการสอน
ที่เป็นเลิศ
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 สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนท่ีเป็นเลิศ 
 ต้ังอยู่ท่ีอาคารสำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร	 ชั้น	 9	 โดยมีฐานมาจากองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ใน
ด้านการเรียนการสอน	การวิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาจากหลากหลายคณะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
โดยเป็นการบรูณาการความรว่มมอืกับเครอืข่ายและหนว่ยงานในมหาวทิยาลยั	ได้แก่	คณะศึกษาศาสตร์	คณะเภสัชศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์		
คณะศิลปศาสตร์	 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 รวมถึงหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	
สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา		ศนูยน์วตักรรมเทคโนโลยกีารศกึษา	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย	สำานกันวตักรรมการเรียนรู	้มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น	 และศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
การวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการศึกษา	 และการเรียนการสอน	 เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษา	และรวมถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ได้รับการจัดตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2559		มีคณะกรรมการและนักวิจัย	ดังนี้	
	 1.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วสันต์	อติศัพท์			 คณะศึกษาศาสตร์	 	 	 ผู้อำานวยการ
	 2.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กร	ศรเลิศลำ้าวาณิช	 คณะเภสัชศาสตร์	 	 	 รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร
	 3.		อาจารย์	ดร.จารุวรรณ	กฤตย์ประชา	 	 คณะพยาบาลศาสตร์	 	 รองผู้อำานวยการฝ่ายฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 และเครือข่ายวิจัย
	 4.		รองศาสตราจารย์	ดร.ชิดชนก	เชิงเชาว์	 คณะศึกษาศาสตร์	 	 	 กรรมการ	 
	 5.		อาจารย์	ดร.สิตา	มูสิกรังษี	 	 	 คณะศิลปศาสตร์	 	 	 กรรมการ
	 6.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ฤทัยชนนี		สิทธิชัย	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 กรรมการ
	 7.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โอภาส	เกาไศยาภรณ์	 คณะศึกษาศาสตร์	 	 	 กรรมการและเลขานุการ
	 8.		นางสาวนิสรีน	พรหมปลัด	 	 	 	 	 	 	 นักวิจัยและผู้ช่วยเลขานุการ

ผลงานเด่น และการดำาเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2559-2560
 1.  ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย 
	 	 1.		ฤทัยชนนี	สิทธิชัย	และ	ธันยากร	ตุดเกื้อ.	2560.	พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้.	 
	 	 	 วารสารวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,	28	(1),	86-99.
	 	 2.		ฤทัยชนนี	สิทธิชัย	และ	ธันยากร	ตุดเกื้อ.	2560.	การศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ:	รูปแบบ	ปัญหา	 
	 	 	 และความต้องการของโรงเรียนคริสต์	ใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้.	วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,	4	(2),	26-37.
	 	 3.		Valimaki,	M.,	Sittichai,	R.,	and	Anttila,	M.	(2017)	Survey	of	adolescents’	stress	in	school	life	in	Thailand:	 
	 	 	 Implications	for	school	health.	Journal	of	Child	Health	Care.	21(2).	222-230.	
	 	 4.		โอภาส	เกาไศยาภรณ์,	ใจทิพย์	ณ	สงขลา	และ	ปราโมทย์	พรหมขันธ์.	2560.	การพัฒนารูปแบบทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด				 
	 	 	 ดา้นการเรยีนรูว้ฒันธรรมทีส่ง่เสรมิทกัษะความใฝรู่ข้องผูเ้รยีนอดุมศกึษา.	วารสารศกึษาศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์ 
	 	 	 วิทยาเขตปัตตานี	28(2)	,38-47	 	
	 	 5.		วินัย	แก้วน้อย	และ	โอภาส	เกาไศยาภรณ์.	2561.	การพัฒนาความรู้คลังออนไลน์และสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บความรู ้
	 	 	 ของคณะศึกษาศาสตร์	สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตยะลา.	วารสารวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	(ตอบรับตีพิมพ์)
 2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
	 	 2.1	การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดสำาหรับมหาชน	(Massive	Open	Online	Course:	MOOC)	ทั้งนี้	เพื่อส่งเสริมให้ 
	 	 	 ผู้เรียนในยุคดิจิทัลได้เรียนรู้อย่างไร้ขีดจำากัด	 และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 (Lifelong	 Learning)	 ถือเป็นการ 
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	 	 	 ขยายโอกาสทางการเรียนรู้ของคนไทย	 นอกจากนั้นยังถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เข้าถึงโอกาสทางการเรียน 
	 	 	 มากขึ้น	 จำานวน	3	 โครงการ	 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย	 (Thailand	Cyber	University	 
	 	 	 Project:	TCU)	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ดังนี้
	 	 	 2.1.1	การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดสำาหรับมหาชน	เรื่องศิลปะอิสลาม	ประกอบด้วยการกำาเนิดและวิวัฒนาการ 
	 	 	 	 ศลิปะอสิลาม	ลกัษณะเด่นทีส่ำาคญัของศิลปะอสิลาม	ความสัมพนัธ์ระหว่างศิลปะอสิลาม	และอทิธพิลของศิลปะอิสลาม 
	 	 	 	 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	ตั้งแต่สมัยในอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน		ดังแสดงใน	Link	เชื่อมโยงและภาพประกอบหน้าเว็บไซต ์
	 	 	 	 ของรายวิชาศิลปะอิสลาม	 (Islamic	 Art)	 ที่	 https://goo.gl/uFKmtj	 ได้รับงบประมาณ	 400,000	 บาท	 
	 	 	 	 ผู้วิจัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โอภาส	เกาไศยาภรณ์	และคณะ
	 	 	 2.1.2	การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดสำาหรับมหาชน	 เรื่องวิถึชีวิตมุสลิม	 งบประมาณ	 160,000	 บาท	 
	 	 	 	 ผู้วิจัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.โอภาส	เกาไศยาภรณ์	และคณะ
	 	 	 2.1.3	การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดสำาหรับมหาชน	เรื่อง	การดูแลหลอดเลือดหัวใจ	งบประมาณ	600,000	บาท	 
	 	 	 	 ผู้วิจัย	อาจารย์	ดร.จารุวรรณ	กฤตย์ประชา	และคณะ	

 3. วิเทศสัมพันธ์สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาวิชาการและ 
การวิจัย
  3.1 คณาจารย์จาก Universiti Sains Malaysia 
(USM) มาเยือนสถานวิจัยฯ
	 	 คณาจารย์และนักวิจัยจาก	 The	 Centre	 for	 
Instructional	 Technology	 &	 Multimedia	 (CITM),	 USM,	 
Malaysia	-	Universiti	Sains	Malaysia	(USM)	มาเยอืนสถานวจิยัฯ	
ระหว่างวันที่	 21-22	 ธันวาคม	พ.ศ.2559	ณ	 สถานวิจัยนวัตกรรม
ทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ	 	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่เจรจาความรว่มมือทางวชิาการและการวจิยั	สรา้งความเขม้แขง็
และสร้างเครือข่ายการวิจัย	 ท้ังในส่วนคณาจารย์	 และนักศึกษา
บณัฑิตศกึษา	ผูบ้รหิารและคณาจารย	์ประกอบดว้ย	(1)	Assoc.	Prof.	
Dr.Wan	Ahmad	Jaafar	Bin	Wan	Yahya	(Director	of	PTPM	@	
CITM),		(2)	Assoc.	Prof.	Dr.Mona	Masood	(Deputy	Director	
of	Research	and	Development),	(3)	Prof.	Dr.	Irfan	Naufan	
Omar	(Deputy	Director	of	Postgraduate	Program),	(4)	Assoc.	
Prof.	Dr.Rozinah	Jamaludin

นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและ
ประกันคุณภาพ และคณะกรรมการสถานวิจัยฯ  

ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Centre for Instructional 
Technology & Multimedia (CITM), Universiti Sains 

Malaysia (USM)
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รองอธิการบดีพิชิต เรืองแสงวัฒนา ให้การต้อนรับ 
ณ สำานักงานอธิการบดี

อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำานวยการหอประวัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำาชมหอประวัติมหาวิทยาลัยฯ

  3.3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Creative  
Approaches to Research and Instruction in Higher 
Education สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียน 
การสอนที่ เป็นเลิศ	 ร่วมกับงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์	 
กองบริการการศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 Creative	 Approaches	 to	 Research	
and	 Instruction	 in	 Higher	 Education	 ในวันที่	 11	 มกราคม		 
พ.ศ.	2560	 	ณ	 ห้องอบรม	 ช้ัน	8	อาคารสำานักทรัพยากรการเรียนรู้ 
คุณหญิงหลง	 อรรถกระวีสุนทร	 โดยวิทยากร	 คือ	 Professor	 
Dr.Ana	Donaldson,	อดีตประธาน	Association	for	Educational	
Communications		and	Technology	:	AECT)	ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาระดับโลก	 จากประเทศสหรัฐอเมริกา	 การจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี	 ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของสถานวิจัยฯ	
ในการแพร่กระจายนวัตกรรมการเรียนรู้และสร้างเข้มแข็งทาง
วชิาการ	การพฒันาการเรยีนการสอนแกค่ณาจารย	์นกัวชิาการ	และ
นกัศกึษาระดบับัณฑติศึกษาของมหาวทิยาลยั	และสถาบนัใกลเ้คยีง	
คร้ังน้ี	ได้เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ี	ได้มุ่งเน้นไปท่ีการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน	(Flipped	Classroom)	เพื่อ
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำาไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษา		อีกท้ังยังทราบถึงเทคนิคและวิธีในการจัดการเรียน
การสอนในรูป	Flipped	Classroom	เพ่ือให้ผู้เรียนสนใจ	นอกจากน้ัน
ยังมีการแลกเปล่ียนกับวิทยากร	 ซ่ึงผู้เข้าอบรมสามารถซักถามและ
แลกเปลี่ยนความรู้	 เทคนิค	 วิธีการเพื่อนำาไปประยุกต์ในชั้นเรียนได้
อย่างสมบูรณ์	

Workshop on Creative Approaches to Research & 
Instruction in Higher Education  

นำาโดย Professor Dr.Ana Donaldson

  3.2 คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจาก  
Oklahoma State University มาเยือนสถานวิจัยฯ	คณาจารย์
และนักศึกษาปริญญาเอกจำานวน	15	คน	จากสาขาวิชา	Educational	
Leadership,	 School	 of	 Educational	 Studies,	 Oklahoma	
State	University	ภายใตก้ารนำาของ	Professor	Stephen	Wanger	
และ	 Professor	 John	 Romans	 มาเยือนสถานวิจัยนวัตกรรม
ทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ	 เพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณก์ารวจิยัทางการศกึษาและนวตักรรมการเรยีนการสอน	
และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกันในอนาคต
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  3.4  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ South 
East Asian International Regional Workshop 2017  
ด้วยความร่วมมือของสถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียน
การสอนที่เป็นเลิศ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และ	The	Jacobs	
Foundation	 and	 International	 Society	 for	 the	 Study	 of	
Behavioural	Development	 (ISSBD)	ได้กำาหนดให้มีการจัดงาน
ขึ้นระหว่างวันที่	 27	 กุมภาพันธ์	 –	 1	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2560	 ณ	 
ชั้น	 7	 สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง	 อรรถกระวีสุนทร	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	 วิทยาเขตหาดใหญ่ 	 โดยมี 	 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.	 ฤทัยชนนี	 	 สิทธิชัย	 เป็นผู้ดำาเนินการใน 

South East Asian International Regional Workshop 2017

การประชมุเชงิปฏบิตักิารในคร้ังนีม้ผีูเ้ขา้รว่มจาก	19	ประเทศ	จำานวน	
60	 คน	 โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจาก	 The	 Jacobs	 
Foundation	 and	 International	 Society	 for	 the	 Study	 of	
Behavioural	Development	 (ISSBD)	จำานวน	1,000,000	บาท	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยช้ันนำาระหว่างประเทศ	 และเป็น 
การสรา้งโอกาสทางการเรยีนรูใ้นเชงิทฤษฎแีละปฏบิตัใิหแ้กผู่เ้ขา้รว่ม
อบรม	นอกจากนัน้ไดส้รา้งเครอืขา่ยทางดา้นงานวจิยัระหวา่งนกัวิจยั
รุ่นใหม่และนักวิจัยอาวุโส
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  3.5 โครงการสัมมนา เร่ือง Meaningful Online 
Learning Implementation in Higher Education สถานวิจัย
นวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ	 ร่วมกับ	
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 
จัดโครงการสัมมนา	 เรื่อง	 Meaningful	 Online	 Learning	 
Implementation	 in	 Higher	 Education	 โดย	 Professor	 
Dr.	Badrul	Huda	Khan	ผู้เชี่ยวชาญด้าน	E-Learning	ระดับโลก
จากประเทศสหรัฐอเมริกา	จัดข้ึน	ณ	ห้องประชุมช้ัน	8	อาคารทรัพยากร

Workshop - Meaningful Online Learning Implementation in Higher Education โดย Professor Dr.Badrul Huda Khan

การเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร	 ในวันที่	 8	 มีนาคม	 
พ.ศ.2560	 การจัดสัมมนาในครั้งน้ี	 ถือเป็นหน่ึงในภารกิจของ 
สถานวิจัยฯ	 เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมเทคโนโลยี	 
E-Learning	 ให้กับคณาจารย์และบุคลากร	ทั้งภายในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 และสถาบันใกล้เคียง	 ในโอกาสน้ี	 ได้มีการเจรจา
ความรว่มมือทางวชิาการในการวจิยัและพฒันานวัตกรรมเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต
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 3.6 โครงการสัมมนาเร่ือง Blended Learning and 
Massive Open Online Course (MOOC) in Higher Education 
สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนท่ีเป็นเลิศ	
ร่วมกับ	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์		จัดโครงการสัมมนาเร่ือง	Blended	Learning	and	
Massive	Open	Online	Course	(MOOC)	in	Higher	Education	
โดย	 Professor	 Dr.Curtis	 J.	 Bonk	 	 จากมหาวิทยาลัย	 Indiana	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับโลก	

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

จดัขึน้	ณ	หอ้งประชุมชัน้	8	อาคารทรพัยากรการเรยีนรูค้ณุหญงิหลง
อรรถกระวีสุนทร	ในวันที่	13	มีนาคม	พ.ศ.	2560		การจัดสัมมนา 
ในครั้งนี้	 ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของสถานวิจัยฯ	 เพื่อสร้างความ 
เข้มแข็งให้แก่คณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร	์และสถาบนัใกล้เคียง	วทิยากรไดใ้ห้
ความรู้และเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน	 พร้อมทั้งนวัตกรรม
เทคโนโลยตีา่ง	ๆ 	ในการนำาไปบรูณาการในการเรยีนการสอนในระดบั
อุดมศึกษา	

 4.  การพัฒนาหนังสือ ตำาราทางวิชาการ
	 สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่
เป็นเลิศ	 ได้รับเกียรติจาก	 Professor	 Dr.	 Badrul	 Huda	 Khan	 
ในการมอบลขิสทิธิต์ำาราเรือ่ง	Design	of	e-Learning	Environment		
ใหผู้ช้ว่ยศาตราจารย	์ดร.โอภาส	เกาไศยาภรณ	์และผูช้ว่ยศาตราจารย์
ดร.วสนัต	์อตศิพัท	์และดร.อนชุติ	งามขจรววิฒัน	์เปน็ผูแ้ปลเปน็ฉบบั
ภาษาไทย	เพือ่เผยแพรน่วตักรรมเทคโนโลยด้ีาน	e-Learning	ใหแ้ก่
คณาจารย์	นักวิชาการ	และนักศึกษาประเทศไทย

ตำาราแปลจากผลงานวิชาการ
ของ Professor Dr. Badrul Huda Khan ที่ีมอบลิขสิทธิ ์

ให้กับสถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
และการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
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 วารสารศกึษาศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขต
ปตัตาน	ีเปน็วารสารวชิาการ	และเปน็วารสารระดบัชาตใินฐานขอ้มลู	
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	 (TCI)	 และได้ผ่านการรับรอง
คุณภาพของ	 TCI	 ให้จัดอยู่ในวารสารกลุ่มท่ี	 1	 เม่ือ	 พ.ศ.2559		 
จัดพิมพ์ราย	4	เดือน	กำาหนดเผยแพร่	3	ฉบับต่อปี	ทั้งฉบับสิ่งพิมพ์	
และฉบบัอเิล็กทรอนกิส	์(e-journal)	โดยเผยแพรใ่หกั้บหอ้งสมดุของ
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ	 ห้องสมุดหน่วยงานของรัฐ	 และ
จำาหน่ายโดยทั่วไป	 จัดทำาโดยคณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่ือใน 
การสง่เสรมิ/สนบัสนนุอาจารย	์ขา้ราชการ	และนกัวชิาการทัว่ไป	ใน
การนำาเสนอผลงานวชิาการทางสาขาศกึษาศาสตร	์ดงันี	้1)	การศกึษา
ปฐมวัย	 	 2)	 การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 	 3)	 การศึกษาอาชีวศึกษา	 
4)	 การศึกษาอุดมศึกษา	 	 5)	 การศึกษาพิเศษ	 	 6)	 การบริหาร 
การศึกษา		7)	หลักสูตรและการสอน		8)	การวัด	ประเมินผล	และ
การประกันคุณภาพทางการศึกษา		9)	สถิติ	และวิจัยทางการศึกษา		
10)	การวจิยัในชัน้เรยีน		11)	เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศกึษา		
12)	 จิตวิทยาการศึกษา	 	 13)	 การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม		 
14)	พัฒนาทรัพยากรมนษุย	์	15)	สุขศึกษา	พลศึกษา	และวิทยาศาสตร์
การกีฬา		16)	พัฒนศึกษาศาสตร์		17)	อืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการศกึษา	

หลักการพิจารณาบทความสำาหรับตีพิมพ์
	 ผลงานทางวชิาการทีร่บัตพีมิพ	์ไดแ้ก	่บทความวจิยั	บทความ
วชิาการ	และบทความปรทิศัน	์ซึง่ผูเ้ขยีนสามารถนำาสง่บทความเพือ่				
เข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารได้ตลอดทั้งปี	 ทั้งน้ี	 บทความ 
ที่นำาส่งเพื่อพิจารณาต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน	
และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น	 โดยบทความ 
ทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในสาขาที่เก่ียวข้อง	 (Peer-reviewed)	 ตามเกณฑ์ที่ศูนย์ดัชนี 
การอ้างอิงวารสารไทยกำาหนด	 โดยเป็นการประเมินแบบ	 
Double-blinded	และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

การติดต่อกองบรรณาธิการ
	 กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์	 คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	อำาเภอเมือง	จังหวัด
ปตัตานี	94001	โทรศพัท	์073-331301,	073-313928-50	ตอ่	1088		
E-mail	:	tif.jeeranan@gmail.com 
URL	E-journal	:	http://edujournal.psu.ac.th

งานวารสารศึกษาศาสตร์ 
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ผู้ช่วยบรรณาธิการจัดการ
1.	นายพิภัตน์	เผ่าจินดา
2.	นางสาวเปรมวดี	โกมลตรี

บรรณาธิการจัดการ
นางจีรนันท์	ทรงชาติ

รองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีรัตน์	รงเรือง

กองบรรณาธิการ
คณาจารย์	ผู้เชี่ยวชาญ	จากสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	ทั้งใน 

และต่างประเทศ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
1.	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.	ศาสตราจารย์	ดร.ศิริชัย	กาญจนวาสี,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.	รองศาสตราจารย์	ดร.ชิดชนก	เชิงเชาว์,	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4.	รองศาสตราจารย์	ดร.ธีรพงศ์	แก่นอินทร์,	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5.	รองศาสตราจารย์	ดร.วิชัย	นภาพงศ์,	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชวลิต	เกิดทิพย์

โครงสร้างงานวารสาร
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ประมวล
เหตุการณ์สำาคัญ
ในรอบปี 2559-2560



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

 เมือ่วนัที	่22	กมุภาพนัธ	์พ.ศ.	2560	คณบดคีณะศกึษาศาสตร	์
ผู้อำานวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต	 พร้อมด้วยผู้บริหาร	 บุคลากร	
นักเรียน	 นักศึกษา	 เฝ้าฯ	 รับเสด็จ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินเปิดป้ายอาคาร	 80	 ปี	 
ชูเกียรติ	 ปิติเจริญกิจ	ณ	 โรงเรียนอนุบาลสาธิต	 คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 	 วิทยาเขตปัตตานี	 และทรง 
ทอดพระเนตร	นิทรรศการความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร์	 และโรงเรียน	 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำาเนินทรง
ปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ	ณ	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขต
ปัตตานี	 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและนับเป็นเกียรติประวัติ 
แก่โรงเรียนเป็นอย่างย่ิง	 ท้ังน้ี	 อาคารดังกล่าวได้รับการอนุเคราะห์
จากคุณชูเกียรติ	ปิติเจริญกิจ	ที่ให้ความสำาคัญของการจัดการศึกษา
โดยสนับสนุนเงินทุนสำาหรับสร้างอาคารเรียน	2	ชั้น	เป็นจำานวนเงิน	
12,300,000	บาท

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอนุบาลสาธิต 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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บุคลากรดีเด่นระดับชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุใจ	ส่วนไพโรจน์
รางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำาปี 2559

รางวัลบุคลากร
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บุคลากรดีเด่น
ระดับคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2558

นายสุรเชษฐ	แก้วกับทอง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำาแหน่งประเภททั่วไป

นายกรวิชญ์	ศรีสมบัติ	
พนักงานเงินรายได้และพนักงานราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วสันต์	อติศัพย์
ตำาแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์)

อาจารย์มณฑล	ผลบุญ	
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำาแหน่งประเภทวิชาการ
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บุคลากรดีเด่น
ระดับคณะศึกษาศาสตร์ ปี 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชวลิต	เกิดทิพย์	
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำาแหน่งประเภทวิชาการ

นายบุรินทร์	สหะวิริยะ	
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำาแหน่งประเภททั่วไป

รองศาสตราจารย์	ดร.คณิตา	นิจจรัลกุล
ตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 

(ระดับรองศาสตราจารย์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุใจ	ส่วนไพโรจน์
ตำาแหน่งประเภทวิชาการ/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์)
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รางวัลนักศึกษา

นายชนกนันท์ พะสุโร ได้รับการคัดเลือกจาก Microsoft Global ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยนำาเสนอผลงานระดับโลก 
 Education Exchange ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2560 ณ เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา 

โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับโลก Microsoft Awarded, First Runner Up Group Challenge :  
Make What’s Next Education Exchange Toronto 2017

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ Thailand Innovative  
Teachers Leadership Awards 2016 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
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 เมื่อวันที่	10	เมษายน	พ.ศ.	2560	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	กำาหนดจัดโครงการเสวนาภายใต้หัวข้อ	“เส้นทาง
วิชาชีพครูจะไปทางไหน”	ณ	หอประชุมสำานักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน
มติการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยของ	สพฐ.	และร่วมกันเสนอแนะการกำาหนดทิศทางของวิชาชีพครูที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง
โดย 
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกรินทร์	สังข์ทอง	
	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประภาศ	ปานเจี้ยง	
	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เรวดี	กระโหมวงศ์	
	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.กฤษฎา	กุณฑล	
	 คณบดีคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ฆนัท	ธาตุทอง	
	 อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
นำาเสวนา โดย 
	 คุณหทัยกาญจน์	เพชรประวัติ
	 นักจัดรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี

การเสวนา “เส้นทางวิชาชีพครูจะไปทางไหน”
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ผลงานด้านศิลปะ
	 1.	ร่วมแสดงนิทรรศการ	“PSU	International	Art	Workshop	
2016”	 ระหว่างวันท่ี	 1	 กุมภาพันธ์	 –	 31	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2559	 
ณ	หอศิลป์ภาคใต้	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี

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

	 2.		ร่วมแสดงนิทรรศการ	 “จิตรกรรมสีนำ้ า 	 234	 ปี 	 
กรงุรตันโกสนิทร”์	จดัแสดงระหวา่งวนัที	่2-30		เมษายน	พ.ศ.	2559	 
ณ	333	แกลลอรี่	กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดผลงาน
ชื่อภาพ			 	 เรือกอและปัตตานี	1
ชื่อศิลปิน				 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์	ผดุงพงษ์
ขนาด	 	 	 38x57	เซนติเมตร
เทคนิค			 	 สีนำ้าบนกระดาษ
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รายงานประจำาปี
งบประมาณ 2559 – 2560 

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะกรรมการจัดทำารายงานประจำาปี  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีงบประมาณ 2559 - 2560

คณะกรรมการอำานวยการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกรินทร์	สังข์ทอง	 	 	 ประธานกรรมการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำาไพวรรณ	สุภาพวานิช	 	 	 กรรมการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุใจ	ส่วนไพโรจน์	 	 	 	 กรรมการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต	ดุลยรักษ์	 	 	 	 กรรมการ
	 ดร.รัชดา	เชาวน์เสฏฐกุล	 	 	 	 	 กรรมการ
		 ดร.ณัฏฐพงศ์	กาญจนฉายา	 	 	 	 	 กรรมการ
	 อาจารย์จารึก	อรรถสงเคราะห์	 	 	 	 	 กรรมการ
	 อาจารย์สรินฎา	ปุติ		 	 	 	 	 	 กรรมการ
	 อาจารย์ติณพัฒน์	แก้วยอดทิวัตน์	 	 	 	 กรรมการ
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิรินธร	อักษรนิตย์	 	 	 	 กรรมการและเลขานุการ
	 นางพึงใจ	ปราโมทย์อนันต์	 	 	 	 	 กรรมการและเลขานุการ
	 นายบุรินทร์	สหะวิริยะ	 	 	 	 	 กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการดำาเนินงาน
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วิรินธร	อักษรนิตย์	 	 	 	 ประธานกรรมการ
	 อาจารย์ติณพัฒน์	แก้วยอดทิวัตน์		 	 	 	 กรรมการ
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์	ผดุงพงษ์	 	 	 	 กรรมการ
	 นายไกรรัตน์	นิลฉิม	 	 	 	 	 	 กรรมการ
	 นายประทีป		สุวรรณโร	 	 	 	 	 กรรมการ
	 นางสาววิมล		ไชยเสน		 	 	 	 	 กรรมการ
	 นางสาวนิตยา		สืบประดิษฐ์	 	 	 	 	 กรรมการ
	 นายนิคม	แดงมะแจ้ง	 	 	 	 	 	 กรรมการ
	 นางสาวรอซียะ		มะมิง	 	 	 	 	 กรรมการ
	 นางสาวสมร	ถือทอง	 	 	 	 	 	 กรรมการ
	 นางสาวกิตติญา	อาจเที่ยงธรรม		 	 	 	 กรรมการ
	 นายบูคอรีย์		แก้วกับทอง	 	 	 	 	 กรรมการ
	 นางสาวเปรมวดี		โกมลตรี	 	 	 	 	 กรรมการ	
	 นายสมนึก		แก้วมีศรี	 	 	 	 	 	 กรรมการ
	 นางสาวศินีนาฎ	พรหมพันธ์	 	 	 	 	 กรรมการ
	 นางปนิดา	ดำารงสุสกุล		 	 	 	 	 กรรมการ
	 นายพิภัตน์	เผ่าจินดา		 	 	 	 	 กรรมการ																																				
	 นายสุรเชษฐ์		พุ่มฤทัย		 	 	 	 	 กรรมการ
	 นางสาวสุทธิษา		พรหมจันทร์	 	 	 	 	 กรรมการ	
	 นายนิรันดร์	โทบุรี	 	 	 	 	 	 กรรมการ	
	 นางสายหยุด	ขจรยุทธไกร	 	 	 	 	 กรรมการ
	 นางสาวพิริยา	ศรีเทพ		 	 	 	 	 กรรมการ
	 นางสาวธรรญชนก	จักรกาญจน์		 	 	 	 กรรมการ
	 นายบุรินทร์	สหะวิริยะ	 	 	 	 	 กรรมการและเลขานุการ
	 นางจีรนันท์	ทรงชาติ	 	 	 	 	 	 กรรมการและเลขานุการ

จัดพิมพ์และเผยแพร่  
คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี

ข้อมูลติดต่อ  
คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ตำาบลรูสะมิแล	อำาเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี		94001
โทร.	0-7333-1301	โทรสาร	0-7334-8322		เว็บไซต์	:	http://edu.psu.ac.th

จำานวนพิมพ ์	150		เล่ม	

ปีที่พิมพ ์	ธันวาคม	2560

พิมพ์ที ่	ไอคิว	มีเดีย,	หาดใหญ่		โทร.	089-4660752
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