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สารจากอธิการบดี

กระผม

		
ขอแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด�ำเนินงานมาเป็นเวลา
ยาวนานกว่า 50 ปี จากรายงานประจ�ำปีฉบับนี้ ได้แสดงถึงผลงาน
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของวงการการศึกษาในปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์เป็นหน่วยงาน
ส� ำ คั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ท� ำ งานด้ า นการผลิ ต และพั ฒ นาครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการขับ
เคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษา วิชาการและการวิจัย ให้
กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
		 คณะศึกษาศาสตร์พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการ
ศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสามารถน�ำไปใช้จริงเพื่อสังคม
พร้อมทัง้ ให้บริการด้านวิชาการ การวิจยั แก่ทอ้ งถิน่ และภูมภิ าคอย่าง
เข้มแข็งและมีความโดดเด่น เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการจัดการ
ศึกษา มุ่งสู่ความเป็นสากลมากขึ้นตามล�ำดับ โดยมีการร่วมมือด้าน
การศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างชาติ และมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ เพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งด้านวิชาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการ
พัฒนาบุคลากรเพือ่ รองรับการพัฒนางานของคณะศึกษาศาสตร์ จาก
ข้อมูลการสอบบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อปี พ.ศ. 2559
ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งด้านวิชาการ และสะท้อนให้เห็นถึง
การเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง
		 กระผมเล็ ง เห็ น ถึ ง ความพยายามในการพั ฒ นาคณะ
ศึกษาศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดย
การเชื่อมโยงกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อน�ำ
ไปสู่การพัฒนาการศึกษาภาคใต้ได้เป็นอย่างดี โอกาสนี้ในนาม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบคุณบุคลากรของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ทุกท่านที่ได้อุทิศก�ำลังกายและก�ำลังใจ ในการพัฒนา
หน่วยงาน ให้มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่พึ่งของ
ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติสืบไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ)
อธิการบดี
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สารจากรองอธิการบดีวท
ิ ยาเขตปัตตานี

คณะ

		
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ได้จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครูด้วยการผลิตและพัฒนาครู
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพครูเพือ่ ให้ครูเสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาตนเองให้มศี กั ยภาพ
สูงขึ้นสอดคล้องกับความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงของทิศทาง
การจัดการศึกษาและองค์ความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
		 คณะ ฯ พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ผา่ นกิจกรรมในรูป
แบบต่าง ๆ อย่างจริงจัง ตลอดจนพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาผ่าน
ระบบโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และระดับประถม
ศึกษาผ่านโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให้
ความส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพของภารกิจหลักผ่านระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาทั้งภารกิจด้านวิชาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน
บูรณาการองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การจัดการเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการ มีผลลัพธ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นที่ประจักษ์
		 นอกจากการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ภายในองค์ ก รแล้ ว คณะ
ศึกษาศาสตร์ยงั ท�ำหน้าทีใ่ นการตอบสนองต่อการร่วมยกระดับคุณภาพ
การศึกษาผ่านการด�ำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาครูไม่ตรงวุฒิ
ในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผสู้ อนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจังหวัดชายแดนภาค
ใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู)
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการกองทุนการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Science Mathematics Program (SMP) ร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
พืน้ ทีข่ องจังหวัดยะลาและนราธิวาส โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัง้ ให้มแี ละเลือ่ นวิทยฐานะเป็น
วิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รวมทั้งโครงการพัฒนาการศึกษาอีกเป็นจ�ำนวนมาก เพื่อให้ภารกิจต่าง ๆ บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะ ฯ ได้สร้างเครือข่ายทางการศึกษาในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นพันธมิตรใน
การพัฒนาภารกิจอย่างเข้มแข็ง
		 ตลอดระยะเวลา ๕๑ ปี คณะศึกษาศาสตร์มุ่งมั่นด�ำเนินภารกิจด้วยปณิธาน “ศึกษาศาสตร์สร้างครู ครูสร้างชาติ ตามรอย
พระบาทพระราชบิดา” เจริญก้าวหน้าตามล�ำดับ ร่วมขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุนวิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ “คนไทย
ทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด�ำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” มีผลลัพธ์ที่ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายอย่างน่าชื่นชม
		 ในนามของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอชื่นชมและขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร บัณฑิต
นักศึกษา และนักเรียน รวมทั้งพันธมิตรของคณะศึกษาศาสตร์ที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างคุณภาพและพัฒนาความก้าวหน้าของระบบการ
ศึกษาของประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง มีผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ของสังคม
(รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ)
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
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สารจากคณบดี

รายงาน

		
ประจ� ำ ปี พ.ศ. 2559-2562 ฉบั บ นี้ จั ด ท� ำ ขึ้ น
เพื่ อ รายงานความก้ า วหน้ า ในการด� ำ เนิ น งานของคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จากรายงานดังกล่าวเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่าการด�ำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันการ
ผลิตครูที่มีความส�ำคัญของภาคใต้และของประเทศ ได้มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องจนสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจ ทั้งนี้ผลจากการด�ำเนินงาน
ในรอบสี่ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของ
บุคลากรทุก ๆ ท่าน และการสร้างความร่วมมือกันของทุก ๆ ภาคส่วนใน
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ทมี่ คี วามเชือ่ มโยงกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร รวมถึงทิศทางและจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
และวิทยาเขตปัตตานี โดยเฉพาะการเป็นสถาบันผลิตครูเพื่อรับใช้สังคม
ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา ผลจากการด�ำเนินงานตาม
พันธกิจและความส�ำเร็จที่ผ่านมา ยังสะท้อนให้เห็นว่าคณะศึกษาศาสตร์
ได้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการผลิตครู รวมถึงบุคลากรทางศึกษา
และผู้บริหารทางการศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรและ
ของมหาวิทยาลัย จะเห็นได้จากผลส�ำเร็จที่เกิดจากอัตราการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุครูผู้ช่วย (คศ.1) ของกระทรวงศึกษาธิการ เช่นเดียวกันนักเรียน
ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็สามารถสร้างชือ่ เสียงได้
ทัง้ ในระดับประเทศและต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการสะสมองค์ความ
รูแ้ ละการหล่อหลอมของคณาจารย์ทมี่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการเรียนการสอนและการมีความพร้อมในการผลิตผูเ้ รียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้
ฐานได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ นอกจากนีศ้ ษิ ย์เก่าทีส่ ำ� เร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์หลาย ๆ ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในชีวติ การงาน และ
เป็นผู้น�ำทางการศึกษา รวมถึงการได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในส่วนของระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจาก ความส�ำเร็จ
ดังกล่าวแล้ว คณะศึกษาศาสตร์ให้ความส�ำคัญกับการขับเคลื่อนงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ ตลอดจนการน�ำผลการวิจัยที่
ได้ไปพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับเทคโนโลยีการศึกษา มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงาน
วิจยั อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการขับเคลือ่ นงานวิจยั ผ่านสถานวิจยั พหุวฒ
ั นธรรมศึกษาและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและสถานวิจยั นวัตกรรมทางการ
ศึกษาและการเรียนการสอนทีเ่ ป็นเลิศ ผลงานทีโ่ ดดเด่นของรายงานฉบับนีอ้ กี ประการคือการให้บริการทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์
ทีม่ คี วามครอบคลุมและหลากหลาย ทัง้ ในส่วนของหลักสูตรการฝึกอบรม กลุม่ เป้าหมายของผูเ้ ข้าอบรม และได้มกี ารด�ำเนินการอย่างแข็ง
ขันตลอดมาเพื่อเป็นที่พึ่งทางสังคมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่โดยค�ำนึงคุณภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างเหมาะสม มีการท�ำงานทีเ่ กิดจากการประสานของหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ในส่วนของภาควิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และโรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะสถานศึกษาและเขตพืน้ ทีท่ างการศึกษา การ
สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่คณะศึกษาศาสตร์ให้ความส�ำคัญในช่วง
ตลอดสี่ปีที่ผ่าน ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายของการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์
		 ตลอดระยะเวลาของการมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินงาน กระผมขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า เครือข่ายทางวิชาการและหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมถึงผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัยทีม่ สี ว่ นช่วยผลักดันการท�ำงานให้คณะศึกษาศาสตร์มคี วามเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกันนี้
ขอขอบคุณการอุทศิ ตนในการท�ำงานตลอดช่วงเวลาทีผ่ า่ นมาของคณาจารย์ และบุคลากรทุก ๆ ท่านและขอส่งก�ำลังใจให้ชาวศึกษาศาสตร์
ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาสืบไป
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ประวัตค
ิ วามเป็นมาของคณะศึกษาศาสตร์
		 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดสอนเป็นคณะที่สองของมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2511
รับนักศึกษารุ่นแรกจ�ำนวน 60 คนเป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์จ�ำนวน 35 คนและสาขาศิลปศาสตร์จ�ำนวน 25 คนใช้อาคารเรียนร่วม
กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้ย้ายมาเรียน ณ ที่ตั้งต�ำบลรูสะมิแล อ�ำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของวิทยาเขตปัตตานีในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้ก�ำหนด
วันดังกล่าวเป็นวันรูสะมิแลและส�ำหรับคณะศึกษาศาสตร์ถือเป็นวันศึกษาศาสตร์ด้วย
		 ในระยะแรกคณะศึกษาศาสตร์มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตครูระดับปริญญาตรีสอนระดับมัธยมศึกษาเพื่อขยายการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในสาขาวิชาการศึกษาออกไปสูส่ ว่ นภูมภิ าคให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาภาคใต้ของรัฐบาลในยุคนัน้ ตลอดจนร่วมมือกับ
ชุมชนในการปรับปรุงการศึกษาเพือ่ ยกระดับวิทยฐานะของครูให้สงู ขึน้ ด้วย ปีการศึกษา พ.ศ. 2511 เป็นปีแรกทีค่ ณะศึกษาศาสตร์เปิดท�ำการ
สอนในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา มีอาจารย์จ�ำนวน 11 คน นับเป็นคณะแรก
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เปิดสอนในภาคใต้ โดยมีศาสตราจารย์นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดีคนแรก ต่อมาคณะศึกษา
ศาสตร์ได้ขยายภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ ตามศักยภาพและความพร้อมของคณะ โดยมีพัฒนาการ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้

พ.ศ. 2512 คณะศึ ก ษาศาสตร์ จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งทดลอง
ศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการศึกษาของคณาจารย์และนักศึกษา
เป็นสถานศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาในภาคใต้เพื่อให้
กุ ล บุ ต รกุ ล ธิ ด าของผู ้ ป กครองนั ก เรี ย นในภาคใต้ ส ่ ง บุ ต ร
หลานเข้าศึกษาสถานศึกษาในพื้นที่ ไม่ต้องเดินทางไกล
ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ ระยะแรกเปิดสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ ต่อมาได้ขยายชั้นเรียนลงมาจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น ปัจจุบนั ใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจยั และเป็นแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
พ.ศ. 2513 เปิดสอนระดับปริญญาตรีภาคสมทบและ
ยุติโครงการในปี พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2518 ภาควิชาสังคมศึกษา ภาควิชาภาษาไทย
และภาควิชาภาษาตะวันตกแยกไปจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
ประถมศึกษาและสาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรต่อเนือ่ ง 2 ปี)
พ.ศ. 2520 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว
พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์
เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป และศิลปศึกษา

พ.ศ. 2526 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษาเป็นสาขาแรก
พ.ศ. 2528 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและภาควิชา
คหกรรมศาสตร์แยกไปจัดตัง้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2528 เปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการศึกษา
พ.ศ. 2529 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ สาขา
วิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2530 เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิชาเอกการวัด
และประเมินผลการศึกษาและจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กซึ่งเป็น
หน่วยงานภายในขึ้น ท�ำการเปิดสอนชั้นบริบาลและอนุบาล
ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลสาธิตและขยายชั้น
เรียนถึงระดับประถมศึกษาในปี พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2531 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา
พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ สาขา
วิชาการประถมศึกษา
พ.ศ. 2532 เปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
สุขศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
พ.ศ. 2533 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคสมทบ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาจิตวิทยาการ
ศึกษา
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พ.ศ. 2534 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ สาขา
วิชาการประถมศึกษา
พ.ศ. 2534 เปิด สอนระดับ บัณฑิต ศึก ษาภาคสมทบ
สาขาวิชาการประถมศึกษา
พ.ศ. 2535 เปิด สอนระดับ บัณฑิต ศึก ษาภาคสมทบ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ สาขา
วิชาการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา
พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ สาขา
วิชาพลศึกษา
พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคสมทบที่
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและ
สาขาวิชาการประถมศึกษา
พ.ศ. 2539 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู
พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ สาขา
วิชาการปฐมวัยศึกษา
พ.ศ. 2543 เปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
คหกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2544 เปิด สอนระดับ บัณฑิต ศึก ษาภาคสมทบ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
พ.ศ. 2544 เปิด สอนระดับ บัณฑิต ศึก ษาภาคสมทบ
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ชุมชน
พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
พ.ศ. 2545 เปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา
พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ สาขา
วิชาสร้างเสริมสุขภาพ
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พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
ทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การประถมศึกษา ศิลปศึกษา
คหกรรมศาสตร์ และหลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ศึกษา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว เทคโนโลยี
สารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ สาขา
วิชาออกแบบระบบการเรียนการสอน
พ.ศ. 2548 เปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
พลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
พ.ศ. 2549 ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เปิดสอนหลักสูตรดุษฏีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาภาวะผู้น�ำและนวัตกรรมทางการศึกษา
พ.ศ. 2551 ปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพครูให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา
พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่
พ.ศ. 2554 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) 4 ปีมี 1 สาขาคือ สาขา
วิชาจิตวิทยา ซึง่ เปลีย่ นแปลงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
4 ปี
พ.ศ. 2555 เปลีย่ นแปลงชือ่ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
จากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นสาขา
วิชาการศึกษานอกระบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พ.ศ. 2562 ปรับเปลี่ยนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) และศึกษา
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี
ปั จ จุ บั น คณะศึ ก ษาศาสตร์ ป ระกอบด้ ว ย 6 ภาค
วิ ช าประกอบด้ ว ย ภาควิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา ภาค
วิชาการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชา
ประเมินผลและวิจยั ทางการศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ส่วนโรงเรียนอนุบาลสาธิตเป็นหน่วยงานภายใน

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาควิชาพลศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

ภาควิชาการบริหารการศึกษา

ภาควิชาการศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาระบบ
และบริการวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการประจ�ำคณะ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและ
ทรัพยากรการเรียนรู้

1. หัวหน้างาน
บริหารและธุรการ

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ

2. หัวหน้างาน
คลังและพัสดุ

3. หัวหน้างาน
นโยบายและแผน

เลขานุการคณะ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสารองค์กร

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน

4. หัวหน้างาน
บริการการศึกษา

รองคณบดีและรักษาการ
ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลสาธิต

รายงานประจ�ำปีคณะศึกษาศาสตร์ 2559 - 2562
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คณะกรรมการประจ�ำคณะศึกษาศาสตร์
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5

4

3

2

1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

12

นายกิตติศักดิ์ ณ พัทลุง

2

รศ.ดร.วิรินธร อักษรนิตย์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบ
และบริการวิชาการ

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา

13

ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิต

3

ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์

รองคณบดีและผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลสาธิต

14

ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ

กรรมการคณะประเภท
แต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา

4

ดร.เรชา ชูสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

15

ดร.นัทธี บุญจันทร์

กรรมการคณะประเภท
แต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา

5

ดร.รัชดา เชาวน์เสฎฐกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ทรัพยากรการเรียนรู้

16

นายประทีป สุวรรณโร

กรรมการคณะประเภท
แต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา

6

นายจารึก อรรถสงเคราะห์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

17

ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

กรรมการคณะประเภท
แต่งตั้งจากตัวแทนภาควิชา

7

ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารองค์กร

18

ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์

หัวหน้าภาควิชาการบริหาร
การศึกษา

8

นางสรินฎา ปุติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

19

ดร.บุญโรม สุวรรณพาหุ

9

ดร.ธีระยุทธ รัชชะ

หัวหน้าภาควิชาการศึกษา

หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว

10

ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล

หัวหน้าภาควิชาประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา

20

นางพึงใจ ปราโมทย์อนันต์

เลขานุการคณะ

21

นายบุรินทร์ สหะวิริยะ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะ

11

ดร.ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ

หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา
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คณะผูบ
้ ริหารคณะศึกษาศาสตร์

1

2

5

3

6

4

7

8

1

รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

2

รศ.ดร.วิรินธร อักษรนิตย์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ

3

ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์

รองคณบดีและผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต

4

ดร.เรชา ชูสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

5

ดร.รัชดา เชาวน์เสฎฐกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้

6

นายจารึก อรรถสงเคราะห์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

7

ดร.ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

8

นางสรินฎา ปุติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
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ท�ำเนียบผูบ
้ ริหาร

1

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ศ.ดร.นพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา		

2

ศ.จ�ำเริญ เจตนเสน (2 สมัย)		

3

รศ.ดร.ช�ำนาญ ณ สงขลา		

4

ผศ.ปรีชา ป้องภัย		

5

รศ.ดร.วัน เดชพิชัย		

6

รศ.ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว		

7

ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์		

8

รศ.ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์		

9

รศ.ดร.สุวิมล เขี้ยวแก้ว		

10

ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์		

11

รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์		

12

ผศ.สมปอง ทองผ่อง

14

4

5

1

13

010

2

		
ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ		
รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง		

(พ.ศ. 2511 - 2515)
(พ.ศ. 2515 - 2517 และ พ.ศ. 2523 - 2527 )
(พ.ศ. 2517 - 2521)
(พ.ศ. 2521 - 2523)
(พ.ศ. 2527 - 2531)
(พ.ศ. 2531 - 2535)
(พ.ศ. 2535 - 2539)
(พ.ศ. 2539 - 2543)
(พ.ศ. 2543 - 2547)
(พ.ศ. 2547 - 2551)
(พ.ศ. 2551 - 2554)
(รักษาการในต�ำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2554)
(พ.ศ. 2554 - 2558)
(พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน)
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วิสย
ั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
วิสัยทัศน์ (VISION)

คณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้นําในการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีความเป็นเลิศด้านวิชาการในระดับชาติภายใน พ.ศ. 2564

พันธกิจ (MISSION)

1.
2.
3.
4.

ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ี่สามารถประยุกต์ได้จริงในสังคม
ให้บริการด้านวิชาการและการวิจัยแก่ชุมชนและสังคม
สนับสนุนและส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติ

วัฒนธรรม (CULTURE)

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)

ค่านิยม (CORE VALUES)

THE SIGN
1. Team learning การเรียนรู้เป็นทีม
2. Happiness มีความสุขในการท�ำงาน
3. Engagement ยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพและองค์กร
4. Service mind จิตบริการ
5. Innovative mind คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
6. Good friend กัลยาณมิตร
7. Networking การสร้างเครือข่ายการท�ำงาน
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สารสนเทศ อัตราก�ำลัง คณะศึกษาศาสตร์
บุคลากรสายวิชาการ

คน

นเ

คร
า

วทิ
ยาล
ั
ย

หา

คน

ว

า
ักง
พน

นม

คน

าล

3

ั่ว

ย
วิท

งช
คน
41

น

7ค

ช
รา

หา
นม
ั งา
พนก

25

น

พนก
ั ง
า

93

ัย เ
งิน

ราย

ได้

163 คน

้า
ู จ
ลก

ข้า

กา
ร

จ�ำนวนรวม

ได้
น
ิ ราย
ั เง
ลย

121 คน

พนก
ั งา
นม
หา
วทิ

คน

จ�ำนวนรวม

คน

้

ได
าย

ยา

คน

12

ร
งนิ

ม

4

99

าน

ั
าลย

พน
กั ง
า

พนัก
ง

ด้
ายไ

ย
วทิ
หา

นิ ร
เง

บุคลากรสายสนับสนุน

ข้อมูลสารสนเทศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562

งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้คณะ พ.ศ. 2529 - 2561
ปีงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ
งบบุคลากร
งบแผ่นดิน

2559
งบรายได้คณะ

งบแผ่นดิน
2560
งบรายได้คณะ

งบแผ่นดิน
2561
งบรายได้คณะ
012

ประเภทรายจ่าย (บาท)
งบรายจ่ายอื่น

รวม

งบด�ำเนินงาน

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

ได้รับ

23,612,202.94

2,128,000.00 22,790,050.00

-

-

48,530,252.94

ใช้ไป

23,612,202.94

2,127,995.10 12,868,608.65

-

564,490.00

39,173,296.69

ได้รับ

3,800,000.00

3,832,600.00

8,426,500.00

3,946,500.00

2,450,000.00

22,455,600.00

ใช้ไป

3,108,184.33

8,366,955.84

6,905,768.63

2,330,496.51

2,639,180.00

23,350,585.31

ได้รับ

30,263,781.47

1,703,800.00 10,441,600.00

-

-

42,409,181.47

ใช้ไป

30,263,781.47

1,703,638.50 10,082,203.85

-

269,000.00

42,318,623.82

ได้รับ

3,800,000.00

3,905,900.00

5,895,000.00

5,941,600.00

2,050,000.00

21,592,500.00

ใช้ไป

3,163,378.14

9,529,218.67

5,149,313.00

5,324,486.05

1,348,915.00

24,515,310.86

ได้รับ

49,822,199.05

1,703,800.00 13,283,480.00

-

-

64,809,479.05

ใช้ไป

49,822,199.05

1,703,800.00 11,302,627.55

-

-

62,828,626.60

ได้รับ

3,900,000.00

4,958,400.00

8,915,300.00

4,546,600.00

2,570,000.00

24,890,300.00

ใช้ไป

6,603,488.98

9,294,206.43

7,175,522.18

3,689,371.39

1,251,604.00

28,014,192.98

ข้อมูล ณ มีนาคม 2561

ผลการด�ำเนินงาน

ในรอบปี 2559-2562
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รางวัลที่ส�ำคัญ/ผลงานดีเด่น
รายนามอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งต�ำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2559-2562

ชื่อ-สกุล
นายเอกรินทร์ สังข์ทอง
นายอาฟีฟี ลาเต๊ะ

ต�ำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

สาขาที่ได้รับการแต่งตั้ง
การบริหารการศึกษา
สถิติทางการศึกษา

วันที่แต่งตั้ง
15 พ.ย. 2559
28 พ.ย. 2559

นายวุฒิชัย เนียมเทศ
นางสาวถาวรินทร รักษ์บ�ำรุง

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

การบริหารการศึกษา
พลศึกษา

27 เม.ย. 2560
14 พ.ค. 2561

ผลงานบุคลากรดีเด่นระดับคณะ
ปี 2559

รายนาม
รศ.ดร.คณิตา นิจจรัลกุล
ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์
ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์
นายบุรินทร์ สหะวิริยะ

ประเภท
ประเภทสายวิชาการ (กลุ่ม รศ./ศ)
ประเภทสายวิชาการ (กลุ่ม ผศ./อ.)
พนง.มหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ
พนง.มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ปี 2561

รายนาม
ผศ.ยุพดี ยศวริศสกุล
นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง
นางสาววิมล ไชยเสน

ประเภท
ประเภทสายวิชาการ (กลุ่ม ผศ./อ.)
พนง.มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ประเภทลูกจ้างประจ�ำ

ปี 2562

รายนาม
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ผศ.สมปอง ทองผ่อง
รศ.ดร.ชดาภัษท สุดศิริ
ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด
นายจักกฤช เจริญพันธ์
นางสาวนันทนา มีประเสริฐ
นางพินทิพย์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์
ผศ.ดร.อริยา คูหา
ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์
รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ
ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล
ดร.มัฮดี แวดราแม
ดร.แวฮาซัน แวหะมะ
ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
นายสุรเชษฐ์ พุ่มฤทัย

ประเภท
ศิษย์เก่าดีเด่น
ศิษย์เก่าดีเด่น
ศิษย์เก่าดีเด่น
ศิษย์เก่าดีเด่น
ศิษย์เก่าดีเด่น
ศิษย์เก่าดีเด่น
ศิษย์เก่าดีเด่น
อาจารย์ตัวอย่างด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเภทมาตรฐานสมรรถนะในระดับวิชชาจารย์ (Professional Teacher)
ประเภทมาตรฐานสมรรถนะในระดับวิชชาจารย์ (Professional Teacher)
ประเภทมาตรฐานสมรรถนะในระดับวิชชาจารย์ (Professional Teacher)
ประเภทมาตรฐานสมรรถนะในระดับดรุณาจารย์ (Fellow Teacher)
ประเภท UKPSF ระดับ Senior Fellow
ประเภทชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย Pattani Heritage City
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การจัดการศึกษา
		 คณะศึกษาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนทัง้ หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยทุกหลักสูตร
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปริญญาตรี

11 แขนงวิชา 3 สาขาวิชา
หลักสูตรปรับปรุง 2560

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)

ปริญญาตรี

13 แขนงวิชา 1 สาขาวิชา

หลักสูตรปรับปรุง 2562 (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)

1. แขนงวิชาคณิตศาสตร์

1. แขนงวิชาคณิตศาสตร์

2. แขนงวิชาฟิสิกส์

2. แขนงวิชาฟิสิกส์

3. แขนงวิชาเคมี

3. แขนงวิชาเคมี

4. แขนงวิชาชีววิทยา

4. แขนงวิชาชีววิทยา

5. แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

5. แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)

6. แขนงวิชาภาษาไทย

6. แขนงวิชาภาษาไทย

7. แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

7. แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
8. แขนงวิชาการประถมศึกษา
9. แขนงวิชาศิลปศึกษา

8. แขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสาร
การศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

10. แขนงวิชาพลศึกษา

9. แขนงวิชาการประถมศึกษา

11. แขนงวิชาสุขศึกษา

10. แขนงวิชาศิลปศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การประเมินผลทางการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
13. สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตร 4 ปี)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
14. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

11. แขนงวิชาพลศึกษา
12. แขนงวิชาสุขศึกษา
13. แขนงวิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
14. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การประเมินผล ทางการศึกษา

(หลักสูตร 4 ปี)
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การรับนักศึกษาแนวปฏิบัติการรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีดังนี้

วิธีปฏิบัติ

รายละเอียด

1. วิธีรับรวม

รับบุคคลเพื่อศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission)

2. วิธีรับตรง

รับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี (โควต้าภูมิภาค)

3. วิธีพิเศษ

คณะรับนักศึกษาเอง โดยก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะทางการศึกษาของผู้มีสิทธิ์สมัคร เพื่อเป็นการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาให้นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาในคณะมากขึ้น โดยการให้โควตากับกลุ่มโรงเรียนในความร่วมมือ และ
การรับนักศึกษารอบพิเศษหลังวิธีการรับรวม

4. อื่น ๆ

จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร/ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะในรูปแบบต่าง ๆ
- ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
- งานตลาดนัดหลักสูตร

ระบบการรับสมัครนักศึกษาประจ�ำปีการศึกษา 2561-2562 (TCAS)
ประเภทการสอบเข้า

ปี 2561

ปี 2562
118

1.3 โครงการรับผู้สำ�เร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

11
52
1

1.4 โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำ�เพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

2

34
2
2

57
1

-

40

71

-

7

3.3 โครงการ สอวน.

-

1

3.4 โครงการกีฬา

-

13

143

116

77

60

384

424

รอบที่ 1 รับโดยPortfolio
1.1 โครงการของคณะรับเอง
1.2 โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

รอบที่ 2 โควตาภูมิภาค
2.1 โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค)
2.2 โครงการรับนักศึกษาภายใต้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำ�กับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)
2.3 โครงการความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
รอบที่ 3 รับตรงทั่วประเทศ

3.1 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา
3.2 โครงการ PSU สลาตัน

รอบที่ 4 Admission
4.1 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission)
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
5.1 รับตรงอิสระ
รวม
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ประเภทการสอบเข้า 5 อันดับแรก
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559-2562
800

จากตารางแสดงจ�ำนวนนักศึกษาทีส่ อบเข้าคณะศึกษาศาสตร์ ปีการ
ศึกษา 2559-2562 ทุกประเภทการสอบ รวมทัง้ สิน้ 2,111 คน โดยจ�ำแนก
ตามประเภทการเข้าสอบ พบว่า นักศึกษาเข้าสอบจากประเภทโครงการ
Admissions สูงทีส่ ดุ 619 คน รองลงมาคือ โครงการผลการเรียนดี 197 คน
และโครงการสอบตรง 147 คน

619

600
400
147

200

195

156

197

0

โครงการ Admissions

โครงการสอบตรง

โครงการรับเพิ่มเติม

โครงการคะแนนสอบ
GAT/PAT และวิชาสามัญ

โครงการผลการเรียนดี

นักศึกษาของแต่ละคณะที่เทียบเคียง ในปีการศึกษา 2559-2562
13%

36%

22%

จากกราฟเปรียบเทียบจ�ำนวนนักศึกษาของแต่ละคณะทีเ่ ทียบเคียง ในปีการศึกษา
2559-2562 พบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจำ� นวนนักศึกษาแรกเข้ามากทีส่ ดุ
ในปีการศึกษา 2559-2562 คือ 1,463 คน รองลงมา คือ คณะศึกษาศาสตร์ 1,095 คน และ
คณะรัฐศาสตร์ 1,129 คน ตามล�ำดับ
คณะศึกษาศาสตร์ (1,095 คน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (494 คน)

29%

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1,463 คน)
คณะรัฐศาสตร์ (1,129 คน)

สรุปผลการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปี 2-4 (รหัส 59-61)
ชั้นปี
ปี 4 (รหัส 59)
ปี 3 (รหัส 60)
ปี 2 (รหัส 61)
รวม

น.ศ.ทั้งหมด
346
372
357
1075

สอบผ่าน
317
310
102
729

ร้อยละ
91.62
83.33
28.57
67.81

สอบไม่ผ่าน
29
62
255
346

ร้อยละ
8.38
16.67
71.43
32.19

สรุปภาพรวมวิทยาเขตปัตตานี นักศึกษาชั้นปี 4 (รหัส 59)
คณะ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
คณะวิทยาการสื่อสาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
รวมทุกคณะ

ทั้งหมด
346
528
176
182
139
22
268
35
1,696

สอบผ่าน
317
450
117
156
74
8
166
35
1,323

จำ�นวนนักศึกษา
ร้อยละ
91.62
85.23
66.48
85.71
53.24
36.36
61.94
100.00
78.01

สอบไม่ผ่าน
29
78
59
26
65
14
102
0
373

ร้อยละ
8.38
14.77
33.52
14.29
46.76
63.64
38.06
0.00
21.99

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2562
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การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประสบการณ์วิชาชีพครู

		 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร 5 ปี มีการจัดให้นักศึกษาได้ฝึกภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริงที่โรงเรียน โดยใช้เวลาฝึก
ต่อเนื่องกันเป็น 2 ขั้นตอน คือ
		1.
			
		2.
			
			

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประกอบด้วย
1.1 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน (Practicum in Professional Experience)
การปฏิบัติการสอน ประกอบด้วย
2.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (Professional Internship I)
2.1 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Professional Internship II)

		 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู เป็นประสบการณ์วชิ าชีพครูทจี่ ดั ให้นกั ศึกษาได้ศกึ ษาสังเกตและมีสว่ นร่วมงานในหน้าทีค่ รูตามสภาพที่
เป็นจริง และฝึกงานในหน้าทีค่ รูรว่ มกับครูพเี่ ลีย้ งและผูเ้ กีย่ วข้องจากหน่วยฝึกและวิทยากรอืน่ ๆ ส�ำหรับการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา เป็นการ
ฝึกงานในหน้าทีค่ รูทกุ อย่างเสมือนเป็นครูประจ�ำการคนหนึง่ ทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้นกั ศึกษาเป็นขัน้ ตอนสุดท้ายก่อนทีจ่ ะส�ำเร็จการศึกษา การฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครูภาคปฏิบตั จิ งึ เป็นหัวใจส�ำคัญของกระบวนการผลิตครูทจี่ ะท�ำให้ได้ครูมคี ณ
ุ ภาพ และการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
ภาคปฏิบัติจะเกิดผลดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสไปฝึกในสถานการณ์จริงให้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ�ำเป็นที่หน่วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและหน่วยงานผู้ใช้ครูจะต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และถือเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อ
ให้ได้ครูใหม่ที่มีคุณภาพไปท�ำงานในหน่วยงานผู้ใช้ครูต่อไป
		 กระบวนการการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แสดงตาม
แผนภาพต่อไปนี้
EDU

กระบวนการ

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน

กระบวนการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
แหล่งฝึก

กิจกรรม

มหาวิทยาลัย

เรียนเนื้อหาและฝึกปฏิบัติใน

(12 สัปดาห์)

ชั้นเรียนจากอาจารย์/วิทยากร

โรงเรียนหน่วยฝึก
(3 สัปดาห์)

ผู้ประเมินผล
อาจารย์ผู้สอน
ครูพี่เลี้ยง

- ศึกษาและสังเกตสภาพทัว
่ ไปของโรงเรียน
- มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
- ทดลองสอน
- ปฐมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกปฏิบต
ั วิ ช
ิ าชีพ

โรงเรียนหน่วยฝึก

การปฏิบัติการสอน
ในสาขาวิชาเฉพาะ

(2 ภาคเรียน)

- วางแผนการจัดการเรียนรู้
- ปฏิบัติการสอน
- ประเมินผล
- การศึกษารายกรณี (Case Study)
- การวิจัยในชั้นเรียน
- โครงการพัฒนาผู้เรียนและโครงการ
พัฒนาตนเอง
- รายงานผลการปฏิบัติงาน
- ปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติการสอน,
สัมมนาระหว่างปฏิบต
ั ก
ิ ารสอน,
และปัจฉิมนิเทศหลังปฏิบัติการสอน

018

ผู้บริหารโรงเรียน
ครูพี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์

ANNUAL REPORT

2016-2019

รายงานประจ�ำปีคณะศึกษาศาสตร์ 2559 - 2562

กิจกรรมพัฒนากระบวนการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและ
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษา

ประชุมชี้แจงอาจารย์นิเทศก์

ประชุมชี้แจง/สัมมนาครูพี่เลี้ยง

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา/
นิเทศการสอน

สัมมนานักศึกษา
ระหว่างปฏิบัติการสอน
AM
SHT

สัมมนานักศึกษาปัจฉิมนิเทศ
หลังปฏิบัติการสอน
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นักศึกษาทุกหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และปฏิบัติการการสอนในหลักสูตร ณ ต่างประเทศ

ปีการศึกษา

ข้อมูล (คน)
ต่างประเทศ

นักศึกษา

วิชาเอก

สถานที่

2559

2

1. นางสาวจริยา ห่วงจริง
2. นางสาวภัทราพร กลับนวล

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

Faculty of Education,
National University of Laos

2560

2

1. นางสาววราภรณ์ นาคสงฆ์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ พงษ์พันธ์

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

Faculty of Education,
National University of Laos

2561

3

1. นางสาวซีตีรอมีเนาะ ดาโอะ
2. นางสาวนัจลาอ์ ตาปู
3. นางสาวซอลญ่า หวังบิลหมัด

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา

- Faculty of Education,
National University of Laos
- Faculty of Education,
State University of Malang

ความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ประจ�ำปีการศึกษา 2561

		 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงนามความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนา
วิชาชีพครู (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสถานศึกษาในเครือข่าย จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
2561 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

โรงเรียนสตรีพัทลุง
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
โรงเรียนควนขนุน
โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม

6.
7.
8.
9.
10.

โรงเรียนกงหราพิชากร
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านเกาะนางค�ำ
โรงเรียนประภัสสรรังสิต
โรงเรียนตะโหมด

		 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการสอน และ/หรือ การสังเกตการณ์สอน และ/หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในการที่จะพัฒนาทักษะ
ความเชีย่ วชาญสูค่ วามเป็นครูมอื อาชีพของนักศึกษา แลกเปลีย่ นองค์ความรูด้ า้ นวิชาการ ด้านวิจยั และด้านบริการวิชาการ รวมทัง้ บูรณาการ
ระหว่างสาขาหรือหน่วยงาน โดยการเข้าร่วม และ/หรือ การจัดกิจกรรมร่วมกัน ระยะเวลาการท�ำข้อตกลงท�ำความร่วมมือนี้ มีระยะ
เวลา 5 ปี ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์มีแผนจะด�ำเนินการความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ให้แล้วเสร็จภายใน
ปีการศึกษา 2562
พิธีลงนาม ความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ประจ�ำปีการศึกษา 2561
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การลงนามความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ประจ�ำปีการศึกษา 2562

		 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดโครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและ
อาจารย์นิเทศก์ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และ ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้ ชี้แจงการพัฒนาวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วยการลงนามร่วมมือ
พร้อมมอบป้าย โดยเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาครู (MOU) จ�ำนวน 50 โรงเรียนดังนี้
1. โรงเรียนวิเชียรมาตุ
2. โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง
3. โรงเรียนสภาราชินี
4. โรงเรียนสภาราชินี 2
5. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
6. โรงเรียนตะโหมด พัทลุง
7. โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
8. โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
9. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย
10. โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
11. โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
12. โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
13. โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
14. โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
15. โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์
อนุสรณ์

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
โรงเรียนก�ำแพงวิทยา
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
โรงเรียนละงูพิทยาคม
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)
โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ
โรงเรียนบ้านยี่งอ
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
โรงเรียนร่มเกล้า
โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์
โรงเรียนบ้านดุซงยอ

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

โรงเรียนคณะราษฎรบ�ำรุง จังหวัดยะลา
โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์
โรงเรียนสตรียะลา
โรงเรียนอนุบาลเบตง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
โรงเรียนนิบงชนูปถัมป์
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
โรงเรียนเมืองปัตตานี
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนรัก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40
จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

		 โรงเรียนที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ กับเครือข่ายสถานศึกษา และจัด
บรรยาย หัวข้อ Infographic for Education แบ่งปันให้ความรู้กับเครือข่ายสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
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ข้อมูลการสอบบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำ�แหน่งครูผู้ช่วย ปี 2560
และโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำ�ปีการศึกษา 2561
ของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไม่ขึ้นบัญชี
12.50%

328 responses

ขึ้นบัญชี
50.60%

ไม่ขึ้นบัญชี
12.50%

บรรจุครู
คืนถิ่น

บรรจุรอบแรก
21.65%

คาดว่ามีงานทำ�
87.50%

15.25%

ข้อมูลการสอบบรรจุ

ข้อมูลการมีงานทำ�

ภาพรวมข้อมูลการสอบบรรจุ

412

จำ�นวนบัณฑิตหลักสูตร
5 ปี ทั้งหมด (คน)

166
ขึ้นบัญชีรอบรรจุ
ครูผู้ช่วย (คน)

71

บรรจุครูผู้ช่วย
รอบแรก (คน)

50
บรรจุโครงการ
ครูคืนถิ่น (คน)

287

รวมผู้สอบบรรจุ
ข้าราชการครูได้ (คน)
คิดเป็น 87.50 % จากการ
แจ้งข้อมูล 328 คน
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
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การด�ำเนินการปรับปรุงห้องเรียน ให้เป็นห้องเรียนต้นแบบ ประกอบด้วย

1

ห้องเรียนขนาด 40 ที่นั่ง ขนาดห้อง 8 x 8 เมตร (64 ตารางเมตร)

2

ห้องส�ำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ขนาดห้อง 8 x 12 เมตร (96 ตารางเมตร)

3

ห้องศูนย์ทดสอบฯ ชั้น 3 ขนาดห้อง 6 x 7 เมตร (42 ตารางเมตร)
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การพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ โดยแยกประเภท ดังนี้

บุคลากรสายวิชาการ
คุณวุฒิ

จ�ำนวนรวม

ต�ำแหน่งทางวิชาการ

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

อ.

ผศ.

รศ.

4

77

40

85

26

10

121

ต�ำแหน่งการจ้าง
จ�ำนวนรวม

ข้าราชการ

พนง.ม.

7

99

121

พนง.ม.

พนักเงิน

3

เงินรายได้

รายได้

ลูกจ้าง

ชั่วคราว

ลูกจ้างชาว

12

-

-

ต่างชาติ

ต�ำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในปีงบประมาณ
2559-2562 (ผศ./รศ./ศ.)

จ�ำนวนรวม
4

2559

2560

2561

2562

2

1

1

1

บุคลากรสายสนับสนุน
คุณวุฒิ
จ�ำนวนรวม

128

ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น

ต�่ำกว่า ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ช�ำนาญการ

38

75

9

-

6

ช�ำนาญการ
พิเศษ
-

ต�ำแหน่งการจ้าง
จ�ำนวนรวม
163

024

ข้าราชการ

พนง.ม.

-

25

พนง.ม.

พนง.

ลูกจ้าง

เงินรายได้

เงินรายได้

ชั่วคราว

4

93

41
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การประชุม อบรมและศึกษาดูงานในประเทศ
ปีงบประมาณ

จ�ำนวนคน

จ�ำนวนครั้ง

2559

128

64

2560

151

65

2561

133

78

2562

17

16

การประชุม อบรม สัมมนา และน�ำเสนอ
ผลงานวิชาการต่างประเทศ

ปีงบประมาณ

จ�ำนวนคน

จ�ำนวนครั้ง

2559

58

17

2560

67

16

2561

96

8

2562

60

12

การศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ

		 คณะศึกษาศาสตร์ ให้ความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากรของคณะด้วยการสนับสนุนให้ศกึ ษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ โดยมีเป้าหมายที่
จะสนับสนุนอาจารย์ให้เรียนต่อระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยก�ำหนด พร้อมทัง้ จัดสรรงบประมาณเงินรายได้รว่ มกับมหาวิทยาลัย
อัตราส่วน 50:50 สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กบั บุคลากรสายวิชาการ คือ ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพือ่ ศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หรือวุฒิบัตร ภายในประเทศ รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท/คน ส�ำหรับการศึกษาในต่างประเทศ รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท/คน
ปัจจุบันมีผู้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
ปีงบประมาณ

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

2559

5

1

2560

2

-

2561

2

-

2562

-

-
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บัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
		 คณะศึกษาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนทัง้ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยทุกหลักสูตรสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
หลักสูตรที่เปิดสอน

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
1 สาขาวิชา
- สาขาวิชา วิชาชีพครู

ปริญญาโท
2 สาขาวิชา
-

ปริญญาเอก
1 สาขาวิชา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยา

- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

การปรับปรุงหลักสูตร

ปีการศึกษา
2560

2561

หลักสูตรที่เปิดสอน

สถานะการด�ำเนินการ

ศษ.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สกอ.รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2561

ศษ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

สกอ.รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560

ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยา

สกอ.รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2560

ศษ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

อยู่ระหว่างเสนอ สกอ.

ศษ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อยู่ระหว่างเสนอ สกอ.

การรับนักศึกษา

		 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก�ำหนดปฏิทนิ การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
วิธีปฏิบัติ
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การรับสมัครประจ�ำปี

เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม - 15 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

การรับสมัครตลอดปี

เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 14 ธันวาคม ของทุกปี
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ประเภทการสอบเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์
ปีการศึกษา 2559 – 2562

ประเภทการสอบเข้า

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

รวม

ระดับปริญญาโท

109

84

101

98

392

ระดับปริญญาเอก

3

5

งดรับ

6

14

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

113

178

179

180

650

รวม

225

267

280

285

1,057

การสมัครประจำ�ปีและตลอดปี

การส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษา
•

การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ

		 คณะศึกษาศาสตร์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพทางวิชาการส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยการพัฒนาให้คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษามีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยเฉพาะการท�ำวิจัยและผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ในแต่ละหลักสูตรได้มีการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้
บัณฑิต มีการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์เพื่อให้มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการโดยการส่งเสริมให้นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งแผน ก. และ แผน ข. ด�ำเนินการน�ำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษา
ศาสตร์วิจัยเป็นประจ�ำทุกปี หรือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ส�ำหรับการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์เน้นการ
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) ส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนแบบ Active Learning และ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : PBL) ภายใต้การควบคุม
มาตรฐานหลักสูตรด้วยระบบประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPeX)

•

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา

		 คณะศึกษาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งโดยคณะ ภาควิชา/สาขา และบัณฑิตวิทยาลัย เช่น
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ในระดับสาขาวิชา
โครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาด้านวิชาการ เช่น โครงการอบรมการ
เขียนนิพนธ์ต้นฉบับที่จัดโดยคณะและบัณฑิตวิทยาลัย โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Turnitin)
โครงการอบรมทางวิชาการเรือ่ งการขอรับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ เป็นต้น ทัง้ นี้ การจัดกิจกรรม/โครงการดังกล่าวเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตและสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตศึกษาที่พึงประสงค์
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•

การจัดสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา โดยหน่วยงานบัณฑิตศึกษา
ปี 2561

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "ท�ำไมต้องขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส�ำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์"
งบประมาณ : 10,290 บาท
ผู้เข้าร่วม : 180 คน
สนับสนุนงบประมาณโดย คณะศึกษาศาสตร์

•

ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนสนับสนุนการน�ำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารวิชาการะดับชาติ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

028
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ผลงานวิจัย
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Research
กระบวนการส่งเสริมการวิจัย

คณะศึกษาศาสตร์สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในคณะได้มีการท�ำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการด้านการศึกษา
และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีทุนสนับสนุนการวิจัยตลอดปี ทุนสนับสนุนการเดินทางไปน�ำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทุนสนับสนุนการน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์ และเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เงินรางวัลการน�ำ
เสนอผลงานวิจยั ในทีป่ ระชุมวิชาการต่าง ๆ รวมทัง้ มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หัวข้อ “เริม่ ต้นกับงานวิจยั ” จากกองทุนวิจยั คณะ
ศึกษาศาสตร์
ผลงานเด่น
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ISI หรือ SCOPUS

ปี 2559

ปี 2562

ฐานข้อมูล
SCOPUS

ตีพิมพ์
3 เรื่อง

ฐานข้อมูล
SCOPUS

ตีพิมพ์
1 เรื่อง

ผู้ได้รับรางวัลในการน�ำเสนองานวิจัยงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
ปี 2561
รางวัลน�ำเสนอผลงาน สร้างสรรค์ ในงาน Shanghai
International Contemporary Art Exchange Exhibition
and Workshop 2017
ผู้ผลิตงาน : ผศ.กมล คงทอง
ผลงาน : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “หลงระเริงในแสงสี”
(Indulgence in the Nightlife)
รูปแบบผลงาน : งานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
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การสนับสนุนทุนวิจัย

		 คณะศึกษาศาสตร์ ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่อาจารย์เพื่อน�ำไปศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ และน�ำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
เช่น การเรียนการสอน ถ่ายทอดให้ชุมชนหรือสังคม และน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศ
งบกองทุนวิจัยรวม ในแต่ละปีงบประมาณ

ปี
2559

29 Million

ปี
2560

ปี
2561

34 Million

40 Million

โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัย

ปี
2559

งบประมาณสนับสนุน
ทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย
คณะศึกษาศาสตร์
ในแต่ละปีงบประมาณ

จ�ำนวนเงิน 308,100 บาท
ผู้รับทุน 5 โครงการวิจัย

จ�ำนวนเงิน 389,680 บาท
ผู้รับทุน 7 โครงการวิจัย

ปี
2561

จ�ำนวนเงิน 289,600 บาท
ผู้รับทุน 5 โครงการวิจัย

จ�ำนวนเงิน 222,760 บาท
ผู้รับทุน 4 โครงการวิจัย
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โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนจากเงินภายนอก

ปี
2559

งบประมาณจาก

ผู้รับทุน 3 โครงการวิจัย

จ�ำนวนเงิน 904,200 บาท
ผู้รับทุน 2 โครงการวิจัย

แหล่งทุนภายนอก
ในแต่ละปีงบประมาณ

จ�ำนวนเงิน 4,400,000 บาท

ปี
2561

ปี
2560

จ�ำนวนเงิน 362,000 บาท
ผู้รับทุน 1 โครงการวิจัย

จ�ำนวนเงิน 1,737,000 บาท
ผู้รับทุน 4 โครงการวิจัย

ปี
2562
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การเผยแพร่งานวิจัยและน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ปี
2559

ผู้ผลิตงาน
10 คน

ตีพิมพ์
6 เรื่อง

ปี
2560

ผู้ผลิตงาน
1 คน

ตีพิมพ์
1 เรื่อง

ปี
2561

ผู้ผลิตงาน
1 คน

ตีพิมพ์
1 เรื่อง

ปี
2562

ผู้ผลิตงาน
1 คน

ตีพิมพ์
1 เรื่อง

ปี
2559

ผู้ผลิตงาน
6 คน

ตีพิมพ์
5 เรื่อง

ปี
2560

ผู้ผลิตงาน
7 คน

ตีพิมพ์
8 เรื่อง

ปี
2561

ผู้ผลิตงาน
18 คน

ตีพิมพ์
12 เรื่อง

ปี
2562

ผู้ผลิตงาน
11 คน

ตีพิมพ์
8 เรื่อง

ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ

การเผยแพร่งานวิจัย
และน�ำไปใช้ประโยชน์

ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ
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การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและระบบสนับสนุนการวิจัย

ชื่อโครงการ

ผู้เข้าร่วม

งบประมาณ

26 คน

164,587 บาท

10 คน

-

โครงการ การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ท�ำไมต้องขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแคแสด คณะศึกษาศาสตร์

34 คน

4,414 บาท

โครงการอบรม หัวข้อ “การเลือกใช้สถิติให้เหมาะสมกับการวิจัย
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์

13 คน

3,240 บาท

70 คน

70,329 บาท

ปี 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เริ่มต้นกับงานวิจัย”
วันที่ 14-12 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา
ปี 2560
โครงการวิจัยสัญจร ฝ่ายวิจัยพบภาควิชา
ปี 2561

ปี 2562
โครงการอบรม เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
วันที่ 26-25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องแคแสด คณะศึกษาศาสตร์

ฐานข้อมูลและเว็บไซต์

ฐานข้อมูล HRMIS
เว็บไซต์ https://hrmis.psu.ac.th/
ฐานข้อมูล PRPM
เว็บไซต์ https://research.psu.ac.th/Rdo/
หน่วยวิจัยคณะศึกษาศาสตร์
เว็บไซต์ http://edu.psu.ac.th/research/
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วิเทศสัมพันธ์
ความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายการศึกษาต่างประเทศ

		 คณะศึกษาศาสตร์ เห็นความส�ำคัญและจ�ำเป็นในพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของต่างชาติ
อีกทั้งช่วยให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์และสร้างโอกาสให้ตนเองในการเรียนรู้สร้างเครือข่ายทางสังคม จึงน�ำมาซึ่งการเจรจาความร่วมมือ
ทางวิชาการ เพื่อลงนามข้อตกลงทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (Mou) ในระหว่างปี 2559-2562 ดังนี้

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

ร่วมมือกับ

ร่วมมือกับ

ร่วมมือกับ

ร่วมมือกับ

ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ประเทศออสเตรเลีย

Otago Girls’ High School

University of Missouri

State University of Malang

RMIT University
| Melbourne | Australia

2559

2560

2561

2562

Hazel Glen College
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

National University of Laos

034

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ประเทศมาเลเซีย

State University

Universiti Sains Malaysia

of Surabaya

Eltham North
Primary School
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จัดประชุมความร่วมมือกับต่างประเทศ

		 คณะศึกษาศาสตร์ มีโอกาสรับรองคณะอาคันตุกะจากต่างประเทศที่มาเยี่ยมเยือน เพื่อการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การวิจัยร่วม และการเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในปี 2559-2562 มีมหาวิทยาลัย/
องค์กรที่มาเยือนคณะจ�ำนวนทั้งสิ้น 10 คณะ ดังนี้
วันที่

มหาวิทยาลัย/องค์กรที่มาเยือน

วัตถุประสงค์

12-15 กุมภาพันธ์ 2560

State University of Surabaya
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ติดตามและประเมินผลโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี กับ The State University of Surabaya (UNESA)
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

9-21 ธันวาคม 2560

University of Missouri
ประเทศสหรัฐอเมริกา

แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

22 กุมภาพันธ์ 2561

Nagoya City University
ประเทศญี่ปุ่น

เจรจาความร่วมมือ Japan-Asia Youth Exchange Program
ระหว่างนักเรียน และอาจารย์ ของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น

29 เมษายน8 พฤษภาคม 2561

National University of Laos,
Dongdok Campus
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และอบรมหลักสูตรครูระยะสั้น
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี

10 กันยายน 2561

Universiti Sains Malaysia
ประเทศมาเลเซีย

เยี่ยมเยียนและศึกษาดูงานด้านการศึกษาและพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการ

1 พฤศจิกายน 2561

Institute of Teacher Education
Sultan, Mizan Campus
ประเทศมาเลเซีย

เยี่ยมเยียนและศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

12 พฤศจิกายน 2561

Institute of Teacher Education, แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการพัฒนาอาจารย์ ด้านการประยุกต์ทักษะ
Kota Bharu Campus
การเรียนการสอนในชั้นเรียนของอาจารย์ กับทรัพยากรทางการ
ศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์
ประเทศมาเลเซีย

14-15 พฤศจิกายน 2561

State University of Malang
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เยี่ยมเยือนและเจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัยกับคณะศึกษา
ศาสตร์

4 เมษายน 2562

SMK Padang Midin
ประเทศมาเลเซีย

สร้างความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในเรื่องการศึกษา และเยี่ยมเยียนโรงเรียนในสังกัด

1-3 พฤษภาคม 2562

State University of Malang
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ติดตามและประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้บันทึก
ข้อตกลง (MOA) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ Faculty of Education, State
University of Malang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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ประสานงานอ�ำนวยความสะดวกการเยือนต่างประเทศ

วันที่

มหาวิทยาลัยเครือข่าย

22 พฤศจิกายน 2559

Universitas Negeri Malang
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เจรจาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ State
University of Malang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

23 พฤศจิกายน 2559

State University of Surabaya
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และศึกษาดูงาน ณ State
University of Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

7 กันยายน 2560

University of Tsukuba
ประเทศญี่ปุ่น

แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ และเจรจาความร่วมมือระหว่างคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ
University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

2-5 มกราคม 2561

State University of Malang
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ประชุมหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง State
University of Malang สาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลง

14 สิงหาคม 2561

University of Danang
ประเทศเวียดนาม

เจรจาโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา และความร่วมมือทาง
วิชาการ

10-11 กันยายน 2561 University of Helsinki
ประเทศฟินแลนด์

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมเยียนโรงเรียนในสังกัด

2-4 พฤศจิกายน 2561 Universiti Malaysia Terengganu
ประเทศมาเลเซีย

เพื่อให้นักศึกษาวิชาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์และ
หอศิลปะ และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง
กับสภาพสังคมที่เป็นจริงเพื่อน�ำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ในการ
เรียนการสอน

11 มีนาคม 2562

National University of Laos,
Dongdok Campus
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

21 มิถุนายน 2562

Build Bright University,
Siem Reap Campus
ประเทศกัมพูชา

เยี่ยมเยียน และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ Build
Bright University, Siem Reap Campus ประเทศกัมพูชา

27 มิถุนายน 2562

The Education University of
Hong Kong
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

เยี่ยมเยียนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ The
Education University of Hong Kong

21-27 กรกฎาคม 2562 Royal Melbourne Institute of
Technology และ Monash
University ประเทศออสเตรเลีย

036

จุดประสงค์

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการและศึกษากรณีการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ด้านการจัดการเรียนการสอน
STEAM Education ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา
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โครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

		 คณะศึกษาศาสตร์ สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ความรู้ และประสบการณ์ ดังนี้
โครงการ

วันที่/ภาคการศึกษา

มหาวิทยาลัย/ประเทศ

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Jiangxi Normal
University สาธารณรัฐประชาชนจีน

11-25 มิถุนายน 2559

Jiangxi Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ�ำภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2558

11 มิถุนายน2 กรกฎาคม 2559

Jiangxi University of Science and
Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี กับ The State University of Surabaya
(UNESA) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

21 มกราคม18 กุมภาพันธ์ 2560

State University of Surabaya
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โครงการแลกเปลี่ยนฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์กับ Jiangxi Normal University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ภายใต้ขอตกลงความร่วมมือ MOU
Addendum 2019-2018

3-9 มิถุนายน 2561

Jiangxi Normal University
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการเข้าร่วมโครงการ Summer Camp: To Bump
Educational Imagination Camp Program

9-18 สิงหาคม 2561

National Pingtung University
สาธารณรัฐไต้หวัน

โครงการ AUN Student Week 2018
“Life Below Water”

14-27 ตุลาคม 2561

Universitas Indonesia
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โครงการ Mini Social Enterprise for Economic
Development Program (Mini SEED) 2019

29 เมษายน6 พฤษภาคม 2562

Universiti Malaysia Kelantan
ประเทศมาเลเซีย

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange
Program) กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ�ำปีการศึกษา 2561

19-31 พฤษภาคม 2562

Guangdong University of Technology
สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ 2019 MCUT Language and Culture
Camp ณ Ming Chi University of Technology
(MCUT) สาธารณรัฐไต้หวัน

8-17 กรกฎาคม 2562

Ming Chi University of Technology
สาธารณรัฐไต้หวัน

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

State University of Malang
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2561
ภาคเรียนที่ 2 ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
State University of Malang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

State University of Malang
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
037
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โครงการ

วันที่/ภาคการศึกษา

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

ทุกปี

มหาวิทยาลัย/ประเทศ
National University of Laos
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ทุกปี
และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (ทุนระยะสั้น
4 เดือน)

University of Missouri
ประเทศสหรัฐอเมริกา

โครงการศึกษา ดูงานและพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการ ณ ต่างประเทศ

University of Missouri
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุกปี

ภาพกิจกรรม/โครงการ

โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา

038

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาตรี ณ State University of Malang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ National University of Laos
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก
Institute of Teacher
Education, Sultan Mizan Campus,
ประเทศมาเลเซีย

ต้อนรับคณาจารย์ จาก
Sekolah Menengah Kebangsaan
Padang Midin
รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย

โครงการ Study Visit :
School of Educational Studies,
Universiti Sains Malaysia
ประเทศมาเลเซีย

039
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การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กระบวนการการพัฒนานักศึกษา

		 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ด�ำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ในทุก ๆ ด้าน
ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนดซึ่งแสดงออกถึงความเป็นตัวตนที่ชัดเจน สื่อได้ถึงความเป็นลูกพระบิดาสงขลานครินทร์ โดยใช้ค�ำว่า I-WiSe
ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
			 I ย่อมาจาก Integrity หมายถึง นักศึกษาสงขลานครินทร์ ต้องมีความซื่อสัตย์ มีวินัย ทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ
มีคุณสมบัติด้านความซื่อสัตย์และการมีวินัยถือว่าเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นและจ�ำเป็นส�ำหรับทุกคนที่ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
			 Wi ย่อมาจาก Wisdom หมายถึง ใฝ่ปัญญา นักศึกษาสงขลานครินทร์ต้องมีทักษะการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เข้าใจในเนื้อหา
ตามสาขาที่นักศึกษาเลือกเรียนให้มากที่สุด ซึ่งการที่เป็นคนใฝ่ปัญญานั้น มิได้หมายเฉพาะการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่การสร้างปัญญา
สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในปัจจุบัน Digital Society มีอิทธิพลต่อการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน ถ้ามีความสนใจและมีทักษะการ
เรียนรู้ที่ดี แม้กระทั่งจบการศึกษาแล้ว ก็ยังต้องพัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา
			 SE ย่อมาจาก Social Engagement หมายถึง การมีจติ สาธารณะ ซึง่ คุณสมบัตนิ ี้ สามารถสือ่ ถึงปณิธานของสงขลานครินทร์
ได้เป็นอย่างดี คือ “ประโยชน์ของเพือ่ มนุษย์เป็นกิจทีห่ นึง่ ” นักศึกษาต้องพยายามแสดงตนให้เห็นถึงความเป็นคนทีม่ นี ำ�้ ใจทีด่ ี มีกลั ยาณมิตร
ให้ความช่วยเหลือคนรอบข้าง สังคมและชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ผลงานนักศึกษา (รางวัล)

		 1. นายกฤษณพงศ์ ถาวร นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้น
ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 รางวัล นิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ ใน
ระดับบัณฑิต จากสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัล โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

040

		 2. นายศักดริน บินหรีม นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รางวัลโล่เกียรติยศ “นักศึกษาดีเด่น”
งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจ�ำปี 2561 เนื่องในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 13 มีนาคม 2561
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ชั้นปีที่ 3

ทุกชั้นปี

กิจกรรม 2 โครงการ

กิจกรรม 13 โครงการ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

505 คน

ษา

กิจกรรม 1 โครงการ

ร)

ร)

3,230 คน

กษ
า

ศึ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

าร

กิจกรรม 4 โครงการ

ปีก

ชั้นปีที่ 1

โค

กา

2,110 คน

จากด้านนอก

รง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ปก
ี า
รศ
กึ

กิจกรรม 5 โครงการ

60 (จจำนวน 21
5
2

256
1 (จจำนวน

รง
กา

ชั้นปีที่ 1

6,489 คน

โ
16

ค

ชั้นปีที่ 3 และ 4

ทุกชั้นปี

กิจกรรม 2 โครงการ

กิจกรรม 9 โครงการ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

700 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนจาก
พื้นที่ภาคใต้

จากด้านนอก
กิจกรรม 1 โครงการ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนจาก
พื้นที่ภาคใต้

3,395 คน

041

ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 คณะศึกษาศาสตร์ โดยหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดส�ำนักงานเลขานุการคณะ ได้ด�ำเนินการปรับปรุง พัฒนา และให้
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในยุคสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) โดยมีบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์คณะ บริการด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ บริการฝึกอบรม ผลิตสื่อสารสนเทศ รวม
ทั้งออกแบบระบบฐานข้อมูลและให้ค�ำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนี้
บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

		 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการจัดการ โดยมุ่งเน้น
การบริการจัดการด้านการวิเคราะห์ ออกแบบและติดตั้งระบบเครือ
ข่ายให้มีประสิทธิภาพและมีความเสถียรภาพและความปลอดภัยสูงสุด
ปัจจุบันมีต�ำแหน่งจุดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI)
จ�ำนวนทั้งสิ้น 43 จุด
บริการคอมพิวเตอร์

•

ด้านการเรียนการสอนส�ำหรับนักศึกษา

		 คณะจัดให้มีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน โดย
มี ห ้ อ งบรรยายและห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ที่ ส ามารถ
เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด 25 ห้อง และ
ติดตัง้ โสตทัศนูปกรณ์ทจี่ ำ� เป็นต่อการเรียนการสอน เพือ่ เป็นการ
สนับสนุนการศึกษาด้านความรูต้ า่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์
และเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์ ดังนี้

ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ

044

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

จ�ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 31 จ�ำนวนที่นั่ง : 31

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เทคโน

จ�ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 26 จ�ำนวนที่นั่ง : 26

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 05001

จ�ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 45 จ�ำนวนที่นั่ง : 45

ANNUAL REPORT

2016-2019

รายงานประจ�ำปีคณะศึกษาศาสตร์ 2559 - 2562

ห้องบรรยาย
จำ�นวนห้องบรรยาย : 22 ห้อง
จำ�นวนเครื่องคอมพิวเตอร์ : 22 จำ�นวนที่นั่ง : 810

•

ด้านการบริการและการบริหารจัดการ ส�ำหรับบุคลากรและนักศึกษา

		 คณะจัดสรรเครือ่ งคอมพิวเตอร์ให้บคุ ลากรในอัตราสัดส่วน 1:1 เพือ่
ให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้นักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองส�ำหรับการสืบค้นข้อมูลทาง
ด้านวิชาการ บทเรียนออนไลน์ การเข้าถึงฐานข้อมูลของหอสมุดภายใน
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเชื่อมต่อฐานข้อมูลห้องสมุดในกลุ่มอาเซียน ภายใต้
เครือข่ายมหาวิทยาลัย ได้ด�ำเนินการจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนี้
ปี 2559

ไม่มีรายการปรับปรุง/เพิ่มเติม

รายการปรับปรุง/เพิ่มเติม เครื่องคอมพิวเตอร์

ส�ำหรับอาจารย์ 6 เครื่อง เป็นจ�ำนวนเงิน 99,880 บาท

ปี 2561

ปี 2560

รายการปรับปรุง/เพิ่มเติมเครื่องคอมพิวเตอร์
และโน้ตบุ๊ค เป็นจ�ำนวนเงิน 118,960 บาท

รายการปรับปรุง/เพิ่มเติม เครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นจ�ำนวนเงิน 34,000 บาท

ปี 2562

		 นอกจากนี้ ยังมีหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศตรวจสอบและซ่อมบ�ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวม
ทั้งการแก้ไขปัญหาด้านซอฟต์แวร์ (Software) โดยเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์ที่ด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วย
ให้การท�ำงานของบุคลากรคณะมีความต่อเนื่อง และจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อส�ำรองในกรณีที่ช�ำรุด หรือเสียหาย ให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ผ่านทางระบบการแจ้งซ่อม
คอมพิวเตอร์ออนไลน์ เช่น การจัดซือ้ จัดหาเครือ่ งพิมพ์ การอัพเดทระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์การอัพเดทโปรแกรมสแกน
ไวรัส และการเพิ่มหน่วยความจ�ำและเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ส�ำหรับบุคลากร รวมถึงเพิ่มจุด
บริการสแกนไวรัสส�ำหรับบุคลากรคณะ
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ฐานข้อมูล ปี 2559

บริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล

- ระบบวารสารศึกษาศาสตร์
ฐานข้อมูล ปี 2560

		 ปี 2559-2562 มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของคณะ เพื่อ
การบริหารจัดการที่มีข้อมูลของคณะเป็น
จุดศูนย์กลาง และตอบสนองความต้องการ
รวมทั้งอ�ำนวยความสะดวกในการใช้งาน
ดังนี้

- ระบบงานประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูล ปี 2561
- ระบบการส่งบทความงานประชุมฯ
ระดับนานาชาติ 2018
ฐานข้อมูล ปี 2562
- ปรับปรุงระบบห้องประชุม
- ระบบการส่งบทความงานประชุมฯ
ระดับชาติ 2019 (ปรับปรุงแก้ไข)

บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

		 การให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะ มีบคุ ลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และเชีย่ วชาญ และจากการปฏิบตั ิ
งานในภาระหน้าที่ที่ได้รับ จึงเกิดการฝึกอบรม ดังนี้
การฝึกอบรม

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

อบรมการใช้ Tell me more
อบรมการใช้งาน E-mail Psu
อบรมการใช้งาน Smartboard
อบรมการใช้งานระบบนิเทศทางไกล
อบรมการประกอบคอมพิวเตอร์
อบรมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สำ�หรับ TA
บริการผลิตสื่อสารสนเทศ

		 หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ด�ำเนินการผลิตสื่อสารสนเทศ โดยเล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญในเรื่องของการน�ำเทคโนโลยีที่มีสัญญาณภาพเสียงมาถ่ายทอดสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก จึงได้
มีการปรับเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในรูปของวีดีทัศน์หรือวีดีโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ ตลอดจนน�ำความรู้
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องการเรียนการสอน ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาน�ำเสนอผ่านทางช่องทางนี้ โดยมีสรุป
จ�ำนวนผลงานผลิตสื่อสารสนเทศผ่านช่องทางดังกล่าวในปี 2559-2562 ดังนี้
ประเภท/ผลงาน
วีดีทัศน์แนะน�ำคณะ/ประชาสัมพันธ์คณะหรือหน่วยงานภายในคณะ

046

วิดีทัศน์โครงการบริการวิชาการ /การจัดเสวนาวิชาการ/การประชุมวิชาการ
วีดีทัศน์กิจกรรมอื่น ๆ
รวม

ปี 2559
1

ปี 2560
1

ปี 2561
1

1
3
5

1
3
5

5
3
9

ปี 2562

2
2
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การประกันคุณภาพ
		 คณะศึกษาศาสตร์ ด�ำเนินงานด้านการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยให้หลักการของประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นเครือ่ งมือในการก�ำกับ
ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้ได้คุณภาพตามแผนการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. แผนการด�ำเนินการงานประกันคุณภาพระดับคณะ/ภาควิชาและหลักสูตร
แผนการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย

แผนการประกันคุณภาพระดับคณะ

การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง

EdPEx

AUN-QA

เก็บข้อมูลตลอดปีการศึกษา

อบรมให้ความรู้ตัวบ่งชี้

Commit KPIs
ส�ำหรับปีการศึกษาถัดไป

เก็บข้อมูลตลอดปีการศึกษา

ต้นปีงบประมาณ (ต.ค.-พ.ย.)
6 เดือน/ครั้ง (มี.ค.-เม.ย.)

ประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร/
นักศึกษา

ติดตามคุณภาพหลักสูตร

จัดท�ำเล่มรายงานประจ�ำปี
กรอกข้อมูลการจัดอันดับ
Ranking

ประเมินและน�ำผลการประเมิน
มาจัดท�ำแผนพัฒนา

จัดท�ำเล่มรายงานประจ�ำปี

ทาบทามกรรมการประเมิน

กรอกข้อมูลในระบบและติดตาม
ผลต่อการกู้ กยศ.

ประเมินและน�ำผลการประเมิน
มาจัดท�ำแผนพัฒนา

กรอกข้อมูลในระบบและติดตาม
ผลการพัฒนา
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2. การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

		 การถ่ายทอดความรูด้ า้ นการประกันคุณภาพแก่บคุ ลากรในคณะศึกษาศาสตร์ ได้มกี ารให้ความรูท้ งั้ ในส่วนของการประกันคุณภาพ
ระดับคณะโดยใช้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ (EdPEx) และในระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance :AUN-QA) โดยครอบคลุมทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุน การ
อบรมดังกล่าวมีบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในหลาย ๆ หลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx) เช่น TQA Criteria, TQA Internal Organization Assessment, TQA Application Report Writing โดยในปีการศึกษา 25602561 มีผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 18 คน บางส่วนผ่านการอบรมทั้ง 3 หลักสูตร ท�ำให้มีคุณสมบัติเป็นผู้ประเมินในระดับมหาวิทยาลัยได้
ส่วนการอบรมในระดับหลักสูตร พบว่า อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรทุกคนผ่านการอบรม AUN-QA ตามเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยก�ำหนดคือ ร้อยละ
ของหลักสูตรที่มีอาจารย์ประจ�ำหลักสูตร ที่ผ่านการอบรม AUN QA ในรอบ 2 ปี

3. เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพคณะศึกษาศาสตร์

		 คณบดีและรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ฝ่ายต่าง ๆ ได้จัดท�ำข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
			 1.
			 2.
			 3.
				
		
			
		
			
			

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการและนักศึกษาโดยมีการแลกเปลีย่ นองค์ความรูซ้ งึ่ กันและกัน
ส่งเสริมการท�ำวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา
ส่งเสริมความร่วมมือกันในการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอืน่ ๆ ในระดับชาติและ
นานาชาติ

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้

1. ร่วมมือทางวิชาการ การบริหารการจัดการ จัดกิจกรรมทางวิชาการ วิจยั ประกันคุณภาพ การบริการสังคม และเผยแพร่
ผลงานภายใต้โครงการความร่วมมือ ตลอดจนด�ำเนินกิจกรรม/โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้งผู้ประสานงานก�ำหนดวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลง
3. การตีความและวินิจฉัยที่เกี่ยวกับการด�ำเนินการภายใต้ข้อตกลงถือมติร่วมกันทั้งสองฝ่าย

		 ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวท�ำให้คณะศึกษาศาสตร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้ด�ำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งผลต่อการ
ด�ำเนินการด้านการประกันคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง ที่จะท�ำให้การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นคู่เทียบในการพัฒนางานด้วยกัน
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4. สรุปผลการประเมินคุณภาพโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ

Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ประจ�ำปีการศึกษา 2559-2561

เกณฑ์การประเมิน
หมวดที่ 1 การน�ำองค์กร
1.1 การน�ำองค์กรโดยผู้น�ำระดับสูง
1.2 การก�ำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม

Overall
ค่าน�้ำหนัก score
(%) 59
120
70
20
50
15

Score
59

Overall Score
score
60
(%) 60

Overall
score
(%) 61

14
7.5

20
25

14
12.5

17.5
17.5

10
10

4.5
4

15
15

6.75
6

9
8

15
15

6
6.75

20
15

8
6.75

8
9

หมวดที่ 2 กลยุทธ์
2.1 การจัดท�ำกลยุทธ์
2.2 การน�ำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
หมวดที่ 3 ลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า
3.2 ความผูกพันของลูกค้า
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

85
45
40
85
40
45
90

4.1 การวัด วิเคราะห์และปรับปรุงการด�ำเนินการ
ขององค์กร
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หมวดที่ 5 บุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการท�ำงาน
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
ด้านกระบวนการ
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน�ำองค์กรและการก�ำกับดูแล

45

15

6.75

15

6.75

6.75

45

10

4.5

15

6.75

6.75

15
15

6
6.75

20
25

8
11.25

8
9

10
10

4.5
4

20
15

9
6

9
6

5

6

10

12

18

80
80
80

5
5
5

4
4
4

5
5
5

4
4
4

8
8
8

90

5

4.5

10

9

9

185

97.75

255

134.75

160.5

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการตลาด
รวม

85
40
45
85
45
40
450
120

		 ผลการด�ำเนินงานในระดับคณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศในปี 2559-2561 พบว่าส่วนใหญ่มี
ผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นทุกปีติดต่อกัน
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2.91

-

4.00

-

3.82
3.55
2.55
2.64
3.36
ปิด
ปิด
4.00
2.55
ปิด
3.09
3.00
3.45
3.27
ดีเยี่ยม
134.75

→ →

-

→ →

3.00
4.00
3.91
3.18
3.55
2.82
2.27
3.00
2.73
2.00
2.64
2.27
3.55
3.00
3.55
3.27
3.82
ดีเยี่ยม
95.75

ผล

→

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์)
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น�ำและนวัตกรรมทางการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ EdPEx

ปี 2560

→

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา

2.82
2.45
3.00

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

050

ปี 2559

→

ชื่อหลักสูตร

→

5. สรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 2559-2560
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การบริการวิชาการ
หน่วยพัฒนา : ศูนย์พฒ
ั นาวิชาชีพครู ผูบ
้ ริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์”

		 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจหลักอีกประการหนึ่ง คือ การบริการวิชาการ ด้วยการน�ำความรู้ด้าน
การศึกษา เผยแพร่ ถ่ายทอดสู่สังคม และขับเคลื่อนการด�ำเนินงานโดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
		 การบริการวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 คือ การให้บริการ
วิชาการแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยซึ่งจ่ายค่าบริการวิชาการจากเงินรายได้ของหน่วยงานหรือบริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการอื่นหรือ
เอกชน อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการ งานบริการวิชาการแบ่งการให้บริการ 7 กลุ่ม ประกอบด้วย
		 1. วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและตรวจซ่อม การให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
		 2. ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 3. จัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ
		 4. ศึกษา ส�ำรวจ วิเคราะห์ ออกแบบประเมิน
		 5. ให้ค�ำปรึกษา และค�ำแนะน�ำ
		 6. ให้บริการข้อมูล การแปล
		 7. ให้บริการวิชาการอื่น ๆ
วิสัยทัศน์

•

พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นเลิศแห่งวิชาชีพทางการศึกษา

พันธกิจ

•
•
•

พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ชุมชน

ปรัชญา

•

พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานและบริการความรู้สู่ชุมชน

วัตถุประสงค์

•
•
•
•
•

พัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ศูนย์กลางแหล่งศึกษา ค้นคว้าวิจัย เรียนรู้วิชาชีพทางการศึกษา
ศูนย์กลางให้บริการทางการศึกษา
ศูนย์กลางประสานงานพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้
สร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้
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วิธีการ

กลุ่มเป้าหมาย

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

จัด ฝึกอบรม สัมมนา ประชุม และ Workshop
นิเทศ ติดตาม ให้ค�ำปรึกษา และระบบพี่เลี้ยง
ศึกษาดูงาน ศึกษาพื้นที่ปฏิบัติการ
ศึกษา วิจัยและประเมินผล
จัดเวทีวิชาการ และเวทีประชาคมการเรียนรู้

ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้น�ำชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงานภายในและภายนอก ภาครัฐและเอกชน
เครือข่ายการศึกษา

เงื่อนไขความส�ำเร็จ

•
•
•
•

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนจัดการศึกษา 3 จชต. /ศึกษาธิการจังหวัด/ศอ.บต.
กอ.รมน./สพม./สพป./ส�ำนักงานการศึกษาเอกชน 3 จชต.
การท�ำงานเชิงบูรณาการ/การท�ำงานเป็นทีม
การวิจัยและประเมินผลโครงการ : การเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ผลสัมฤทธิ์

•
•

การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มั่นคง สงบสุข สันติสุข

แผนงานพัฒนา

•
•

ศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาภาคใต้ : ศูนย์พัฒนาคุรุราชา 90 ปี
จัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงสร้างศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้

ผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ
นางสาวกิตติญา อาจเที่ยงธรรม

052

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้
1.รศ.ดร.วิรินธร อักษรนิตย์
ประธานกรรมการ
2.รศ.ดร.คณิตา นิจจรัลกุล
กรรมการ
3.ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน
กรรมการ
4.ผศ.ดร.อัมพร ศิลปเมธากุล
กรรมการ
5.ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์
กรรมการ
6.ดร.มัฮดี แวดราแม
กรรมการ
7.ดร.นัทธี บุญจันทร์
กรรมการ
8.นายสมนึก แก้วมีศรี
กรรมการ
9.เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
10.นางสาวกิตติญา อาจเที่ยงธรรม กรรมการและเลขานุการ
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ภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร 0 7333 1301 โทรสาร 0 7334 8322 WWW.http://edu.psu.ac.th/academic_services/index.php
053
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ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

2

1

รุน่ ที่ 1

2.1 อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเสริมศักยภาพผู้
สอนตาดีกา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการเสริมศักยภาพผูส้ อนตาดีกาใน
ศูนย์ตาดีกา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

10.1 จิตตปัญญาศึกษา: มิตคิ วามงอกงาม
ภายในของผูเ้ รียน

ระยะที่ 2

ระยะที่ 1

1.9 การวัดและประเมินผลการศึกษาและ
การวิจยั ในชัน้ เรียน

6,360,000

-

-

ค่าธรรมเนียม
บริการ
วิชาการ
(บาท)

-

-

24-26 เม.ย. 60

3-5 เม.ย. 60

21-23 มี.ค. 60

24-26 เม.ย. 60

24-26 มี.ค. 60

24-26 มี.ค. 60

วันทีด่ ำ�เนินการ

8-11 ก.พ 59

-

122

23-26 ม.ค. 60

21-23 ก.ค. 60

-

607

2,870,000

งบประมาณ
(บาท)

24-25 ก.ย. 59

-

672

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

-

72

99

-

-

93

103

106

86

113

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

3-4 ก.ย. 59

2-4 พ.ค. 59

-

1.7การเรียนรูก้ ารงานอาชีพฯ

1.8 การวิจยั ในชัน้ เรียน

-

28-30 มี.ค. 59

1.5 การเรียนรูส้ งั คมศึกษาฯ

1.6 การเรียนรูศ้ ลิ ปะ

21-23 มี.ค. 59

18-20 เม.ย. 59

1.3 การเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์

18-20 เม.ย. 59

1.2 การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ

1.4 การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์

13-15 มี.ค. 59

วันทีด่ ำ�เนินการ

1.1 การเรียนรูว้ ชิ าภาษาไทย

1.โครงการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า

ที่

ปีงบประมาณ 2559

86

117

-

-

-

-

6

88

73

92

77

94

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

476

609

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

3,000,000

2,870,000

งบ
ประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2560

-

-

ค่าธรรมเนียม
บริการ
วิชาการ
(บาท)

22-25 ม.ค. 61

-

-

-

-

12-14 พ.ค. 61

23-25 เม.ย. 61

20-22 เม.ย. 61

2-4 เม.ย. 61

29-31 มี.ค. 61

27-29 มี.ค. 61

26-28 มี.ค. 61

วันทีด่ ำ�เนินการ

110

-

-

-

-

108

147

135

88

117

74

94

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

217

655

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)
งบ
ประมาณ
(บาท)

2,000,000

2,870,000

ปีงบประมาณ 2561

-

-

ค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ
(บาท)

1,300

1,936

รวมปี
25592561
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
แผ่นดิน

รวมค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ
ปี 2559-2561

การด�ำเนินงานบริการวิชาการ โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2559-2561

รายงานการวิจยั เชิง
ประเมินโครงการ เสริม
ศักยภาพครูสอนตาดีกา
ในโรงเรียนสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยใช้รปู
แบบการประเมินของเคิรก์
แพทริก (ทุนวิจยั คณะ
ศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
ปี 2559-2561)

รายงานวิจยั เชิงประเมิน
โครงการ เสริมศักยภาพครู
ผูส้ อนไม่ตรงวุฒิ ในพืน้ ที่ 3
จชต. โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมินแบบ
ไคโร (CIRO) (ทุนวิจยั คณะ
ศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
ปี 2559-2561)

ผลการปฏิบตั งิ าน
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รายงานประจ�ำปีคณะศึกษาศาสตร์ 2559 - 2562

2016-2019

5

27-28 ส.ค. 59

3-4 ก.ย. 59

17-18 ก.ย. 59

รุน่ ที่ 1

รุน่ ที่ 2

รุน่ ที่ 3

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสร้างสรรค์
สือ่ เสริมการสอนสำ�หรับครูสอนศิลปะใน
โรงเรียนเอกชน

-

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผสู้ อนวิชา
ภาษาไทย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

4

รุน่ ที่ 2

20-21 ส.ค. 59

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ ทักษะ การคิด
สำ�หรับผูเ้ รียนในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้

3

-

-

2.4 สัมมนาการเรียนรูศ้ นู ย์ตาดีกาต้นแบบ

รุน่ ที่ 1

23-26 ก.ค. 59
ณ จังหวัด
เชียงใหม่และ
จังหวัดทาง
ภาคเหนือ

29 ก.พ.-3
มี.ค. 59

รุน่ ที่ 4

2.3 สรุปการเรียนรูศ้ กึ ษาดูงานการเรียน
การสอนตาดีกาเชิงบูรณาการ

23-26 ก.พ. 59

รุน่ ที่ 3

18-19 พ.ค. 59

15-18 ก.พ. 59

วันทีด่ ำ�เนินการ

รุน่ ที่ 2

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

2.2 การสัมมนาองค์ความรู้ ประกวด
กิจกรรม ผูส้ อนตาดีกาดีเด่น (วิพากษ์/
เรียนรูแ้ ละสรุปบทเรียน)

2

ที่

-

6-9 ก.พ. 60

30 ม.ค.-2
ก.พ. 60

วันทีด่ ำ�เนินการ

44

44

46

51

141

งบตาดีกาฯ
ปี 2558

งบตาดีกาฯ
ปี 2558

-

-

-

-

-

-

-

5-6 ส.ค. 60

-

-

-

-

-

-

72

60

62

-

104

92

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

-

-

-

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

-

-

-

งบ
ประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2560

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
บริการ
วิชาการ
(บาท)

-

-

-

31 มี.ค-2
เม.ย 61

19-21 มี.ค. 61

26-28 มี.ค. 61

-

26-30 เม.ย. 61
ณ จังหวัดชลบุรี
และจังหวัดทาง
ภาคกลาง

14-15 มี.ค. 61

-

-

29 ม.ค.-1
ก.พ. 61

วันทีด่ ำ�เนินการ

-

-

-

51

48

152

-

39

42

-

-

107

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

-

99

152

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

ปีงบประมาณ 2561

-

500,000

500,000

งบ
ประมาณ
(บาท)

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ
(บาท)

141

99

250

รวมปี
25592561
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
แผ่นดิน

รวมค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ
ปี 2559-2561

ดำ�เนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการประเมิน
โครงการพัฒนาสมรรถนะครู
ผูส้ อนวิชาภาษาไทยโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาใน 3จชต.
(ทุนวิจยั คณะศึกษาศาสตร์
ม.อ.ปัตตานี ปี 2559-2561)

รายงานผลการประเมิน
โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ พัฒนากิจกรรม
การเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะ
การคิดสำ�หรับผูเ้ รียนใน
เขต 3 จชต.(ทุนวิจยั คณะ
ศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
ปี2559-2561)

ผลการปฏิบตั งิ าน
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46

51

-

-

98

-

3-7 พ.ค. 60
ณ จังหวัด
เชียงใหม่
& จังหวัดทาง
ภาคเหนือ
-

ค่าธรรมเนียม
บริการ
วิชาการ
(บาท)

60

200,000

งบประมาณ
(บาท)

14-16 มี.ค. 60

98

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

60

130

149

86

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

ปีงบประมาณ 2559

รายงานประจ�ำปีคณะศึกษาศาสตร์ 2559 - 2562

2016-2019

055

1

5-8, 26-27
ก.ย. 59

12-13, 19-20
ธ.ค. 58

23-24, 30-31
ม.ค. 59

6-7, 13-14
ก.พ. 59

20-21, 27-28
ก.พ. 59

5-6, 12-13
มี.ค. 59

19-20, 26-27
มี.ค. 59

23-24, 30
เม.ย.-1 พ.ค. 59

7-8, 14-15
พ.ค. 59

21-22, 28-29
พ.ค. 59

4-5, 11-12
มิ.ย. 59

รุน่ ที่ 1

รุน่ ที่ 2

รุน่ ที่ 3

รุน่ ที่ 4

รุน่ ที่ 5

รุน่ ที่ 6

รุน่ ที่ 7

รุน่ ที่ 8

รุน่ ที่ 9

รุน่ ที่ 10

หลักสูตรครูชำ�นาญการพิเศษ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตัง้ ให้มแี ละเลือ่ น
เป็นวิทยฐานะชำ�นาญการพิเศษ และ
วิทยฐานะเชีย่ วชาญ

โครงการบริการวิชาการแบบคิดค่าตอบแทน(มี/ไม่มสี ญั ญาจ้าง)

รุน่ ที่ 2 การให้ความรู&้ การนิเทศ
ติดตามผล

49

49

50

50

50

50

50

50

50

50

807

76

910

76

62

62

รุน่ ที่ 1 การเรียนรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ

22-25 ส.ค. 59

138

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักนิเทศเชิง
บูรณาการด้วยกระบวนการสร้างระบบ
พีเ่ ลีย้ ง (Coaching and Mentoring)
สำ�หรับครูสอนสามัญโรงเรียนเอกชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

6

วันทีด่ ำ�เนินการ

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

056

ที่

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

6,621,000

งบตาดีกาฯ
ปี 2558

งบประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2559

1333486.12

-

ค่าธรรมเนียม
บริการ
วิชาการ
(บาท)

13-14 , 20-21
พ.ค. 60

29-30 เม.ย., 6-7
พ.ค. 60

8-9, 22-23
เม.ย. 60

18-19, 25-26
มี.ค. 60

4-5, 11-12
มี.ค. 60

18-19, 25-26
ก.พ. 60

4-5, 11-12
ก.พ. 60

21-22, 28-29
ม.ค. 60

26-27 พ.ย.,
17-18 ธ.ค. 59

12-13, 19-20
พ.ย. 59

-

17-20 ก.ค. 59

วันทีด่ ำ�เนินการ

50

50

44

48

50

50

44

50

50

39

775

-

112

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

775

-

112

112

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

3,100,000

งบตาดีกาฯ
ปี2559

งบ
ประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2560

897,397.70

-

ค่าธรรมเนียม
บริการ
วิชาการ
(บาท)

17-18 / 24-25
มี.ค. 61

3-4 / 10-11
มี.ค. 61

17-18 / 24-25
ก.พ. 61

3-4 / 10-11
ก.พ. 61

20-21 / 27-28
ม.ค. 61

16-17 / 23-24
ธ.ค. 60

18-19 / 25-26
พ.ย. 60

4-5 / 11-12
พ.ย. 60

21-22 / 28-29
ต.ค. 60

7-8 / 14-15
ต.ค. 60

-

-

วันทีด่ ำ�เนินการ

50

50

50

49

50

50

50

49

47

44

1,384

-

-

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

1,384

-

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)
-

งบ
ประมาณ
(บาท)

5,536,000

ปีงบประมาณ 2561

1,636,663.48

-

ค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ
(บาท)

3,069

250

รวมปี
25592561
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

แบบไม่มี
สัญญาจ้าง

บริการวิชาการ

3,867,547.3

งบประมาณ
แผ่นดิน

รวมค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ
ปี 2559-2561

รายงานผลการ
ประเมินโครงการ พัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตัง้
ให้มแี ละเลือ่ นเป็นวิทยฐานะ
ครูชำ�นาญการพิเศษ ปี
2559-2561

ดำ�เนินการแล้วเสร็จ

ผลการปฏิบตั งิ าน
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รายงานประจ�ำปีคณะศึกษาศาสตร์ 2559 - 2562

2016-2019

1

ที่

18-19, 25-26
มิ.ย. 59

2-3, 9-10
ก.ค. 59

23-24, 30-31
ก.ค. 59

6-7, 20-21
ส.ค. 59

27-28 ส.ค., 3-4
ก.ย. 59

10-11, 17-18
ก.ย. 59

24-25 ก.ย. 59

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รุน่ ที่ 12

รุน่ ที่ 13

รุน่ ที่ 14

รุน่ ที่ 15

รุน่ ที่ 16

รุน่ ที่ 17

รุน่ ที่ 18

รุน่ ที่ 19

รุน่ ที่ 20

รุน่ ที่ 21

รุน่ ที่ 22

รุน่ ที่ 23

รุน่ ที่ 24

รุน่ ที่ 25

รุน่ ที่ 26

รุน่ ที่ 27

วันทีด่ ำ�เนินการ

รุน่ ที่ 11

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

-

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

ค่าธรรมเนียม
งบประมาณ
บริการ
(บาท)
วิชาการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16-17, 23-24
ก.ย. 60

2-3,9-10 ก.ย. 60

19-20, 26-27
ส.ค. 60

29-30 ก.ค., 5-6
ส.ค. 60

10-11, 17-18
มิ.ย. 60

27-28 พ.ค., 3-4
มิ.ย. 60

วันทีด่ ำ�เนินการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

50

50

50

50

50

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2560
ค่าธรรมเนียม
บริการ
วิชาการ
(บาท)

30 มิ.ย.-1 ก.ค. /
7-8 ก.ค. 61

15-16 / 22-23
ก.ย. 61

1-2 / 8-9
ก.ย. 61

18-19 / 25-26
ส.ค. 61

28-29 ก.ค. /
4-5 ส.ค. 61

14-15 / 21-22
ก.ค. 61

30 มิ.ย.-1, 7-8
ก.ค. 61

16-17 / 23-24
มิ.ย. 61

2-3 / 9-10
มิ.ย. 61

19-20 / 26-27
พ.ค. 61

5-6 / 12-13
พ.ค. 61

30 เม.ย.-3
พ.ค. 61

23-26 เม.ย. 61

21-22 / 28-29
เม.ย. 61

2-5 เม.ย. 61

26-29 มี.ค. 61

19-22 มี.ค. 61

วันทีด่ ำ�เนินการ

50

50

50

50

50

50

50

-

35

49

50

50

50

50

42

43

50

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

ปีงบประมาณ 2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ
(บาท)

รวมปี
25592561
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)
รวมค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ
ปี 2559-2561

ผลการปฏิบตั งิ าน
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

50

25

37

32

46

43

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

ปีงบประมาณ 2559

รายงานประจ�ำปีคณะศึกษาศาสตร์ 2559 - 2562

2016-2019

057

2

-

-

-

-

-

หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรที่ 3 การจัดการเรียนรู้

หลักสูตรที่ 4 จิตวิทยาสำ�หรับครู

หลักสูตรที่ 5 การวัดและประเมิน
ผลการศึกษา

หลักสูตรที่ 6 การบริหารจัดการ
ในห้องเรียน

หลักสูตรที่ 1 ภาษาและ
เทคโนโลยีสำ�หรับครู

-

1-4 ก.ย. 59

รุน่ ที่ 2

โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้
วิชาชีพครูของคุรสุ ภา 9 มาตรฐาน (9
หลักสูตร)

21-24 มี.ค. 59

รุน่ ที่ 1

หลักสูตรผอ./รอง ผอ. ชำ�นาญ
การพิเศษ

18-22 เม.ย. 59

-

รุน่ ที่ 29

หลักสูตรครูเชีย่ วชาญ

-

รุน่ ที่ 28

1

วันทีด่ ำ�เนินการ

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

058

ที่

-

-

-

-

-

-

41

41

21

-

-

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

-

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

-

งบประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2559

-

ค่าธรรมเนียม
บริการ
วิชาการ
(บาท)

13-16, 20-21,
27-28 พ.ค. /
3-4 มิ.ย. 60

3-12 พ.ค. 60

22-27, 29-30
เม.ย., 1-2
พ.ค. 60

1-5 และ 17-21
เม.ย. 60

13-17 และ 2024 มี.ค. 60

4-5, 11-12, 1819, 25-26 ก.พ,
4-5 มี.ค. 60

-

-

-

-

-

วันทีด่ ำ�เนินการ

125

117

121

129

124

16

-

-

-

-

-

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

1,005

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

2,010,000

งบ
ประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2560

348,569.30

ค่าธรรมเนียม
บริการ
วิชาการ
(บาท)

9-18 พ.ค. 61

17-18 / 19-28
เม.ย. 61

2-5 / 9-12
เม.ย. 61

10-11, 17-18,
24-25,
31 มี.ค.-1, 7-8
เม.ย. 61

3-4, 10-11, 1718 24-25 ก.พ.
/ 3-4 มี.ค. 61

18-20 / 23-29
ก.ค. 61

-

17-20 เม.ย. 61

-

28-29 ก.ค. /
4-5 ส.ค. 61

14-15 / 21-22
ก.ค. 61

วันทีด่ ำ�เนินการ

10

11

13

11

11

-

-

26

-

50

50

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

87

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

ปีงบประมาณ 2561

174,000

งบ
ประมาณ
(บาท)

7,284.40

ค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ
(บาท)

1,092

รวมปี
25592561
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

บริการ
วิชาการแบบไม่มี
สัญญาจ้าง

355853.7

รวมค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ
ปี 2559-2561

รายงานประเมิน
โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน
ความรูว้ ชิ าชีพครูของคุรุ
สภา9 มาตรฐาน
ปี 2559-2561

รายงานผลการประเมิน
โครงการ พัฒนา ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตัง้ ให้มแี ละ
เลือ่ นเป็นวิทยฐานะ รอง
ผอ./ผอ. ชำ�นาญการพิเศษ
ปี 2559-2561

รายงานผลการประเมิน
โครงการ พัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตัง้ ให้มแี ละ
เลือ่ นเป็นวิทยฐานะครู
เชีย่ วชาญ ปี 2559-2561

ผลการปฏิบตั งิ าน
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3

2

ที่

13-14 ส.ค. 59

13-14 ส.ค. 59

9-10 ก.ค. 59

-

-

-

-

-

-

หลักสูตรสังคมศึกษาฯ

หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์

หลักสูตรเทคนิคการวิจยั ชัน้
เรียนเพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21

หลักสูตรเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูอ้ สิ ลามศึกษา
ศตวรรษ ที่ 21

หลักสูตรเทคนิคการวัดและ
ประเมิน ผลการเรียนรูผ้ เู้ รียนในศตวรรษ
ที่ 21

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิด
สำ�หรับศตวรรษที่ 21 ในการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ สำ�หรับครูมธั ยมศึกษา

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทย สำ�หรับครู
ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิด
สำ�หรับศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอน
ภาษาไทย ครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

64

62

60

1,248,000

393,802.10

ค่าธรรมเนียม
งบประมาณ
บริการ
(บาท)
วิชาการ
(บาท)

5-6, 26-27 ส.ค.,
9-10 ก.ย. 60

5-6 ส.ค., 2-3,
23-24 ก.ย. 60

29-30 ก.ค.,
19-20 ส.ค. /
9-10 ก.ย. 60

9-10, 16-17,
23-24 ก.ย. 60

19-20, 26-27
ส.ค., 2 -3
ก.ย. 60

29-30 ก.ค., 5-6,
12-13 ส.ค. 60

-

-

-

-

-

17-21 / 24-28
ก.ค. 60

13-16, 22-23,
29-30 ก.ค. / 5-6
ส.ค. 60

10-11, 17-18,
24-25 มิ.ย. /
1-2, 8-9 ก.ค. 60

วันทีด่ ำ�เนินการ

26

-

24

26

-

-

-

-

-

-

-

150

114

109

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

238

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

1,151,600

งบ
ประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2560

278,507.00

ค่าธรรมเนียม
บริการ
วิชาการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23-24,30 มิ.ย.
/1,7-8, 14-15,
21-22 ก.ค. 61

19-20 ,26-27
พ.ค./
2-3 ,9-10 ,1617 มิ.ย. 61

29 เม.ย.-8
พ.ค.61

วันทีด่ ำ�เนินการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

8

6

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

180

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

ปีงบประมาณ 2561

396,000

งบ
ประมาณ
(บาท)

46,715.00

ค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ
(บาท)

730

รวมปี
25592561
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

บริการ
วิชาการ แบบไม่มี
สัญญาจ้าง

719,024.1

รวมค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ
ปี 2559-2561

รายงานประเมิน
โครงการคูปองพัฒนาครู
ปี2559-2261

ผลการปฏิบตั งิ าน

ANNUAL REPORT

-

-

-

-

-

-

64

62

60

65

61

65

9-10 ก.ค. 59

61

16-17 ก.ค. 59

หลักสูตรคณิตศาสตร์

-

หลักสูตรภาษาไทย

-

หลักสูตรที่ 9 ความเป็นครู

-

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

312

-

หลักสูตรที่ 8 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

-

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

โครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร สพฐ.
(21 หลักสูตร)

-

วันทีด่ ำ�เนินการ

หลักสูตรที่ 7 การวิจยั ทางการ

ศึกษา

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2559

รายงานประจ�ำปีคณะศึกษาศาสตร์ 2559 - 2562
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059

-

-

-

-

-

-

-

-

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการ
สอนภาษาอังกฤษเพือ่ ผูเ้ รียนในศตวรรษ
ที่ 21 สำ�หรับครูภาษาอังกฤษระดับ
มัธยมศึกษา

หลักสูตรการพัฒนาและเพิม่ พูน
ทักษะวิทยาศาสตร์ทนั สมัย สำ�หรับครู
มัธยมศึกษา

หลักสูตรเทคนิคและวิธกี ารสอน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำ�หรับครู
ระดับมัธยมศึกษา

หลักสูตรการสอนแบบ Active
Learning กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนา และ วัฒนธรรม สำ�หรับครู
ประถมศึกษา

หลักสูตรเทคนิคการสร้างแรง
จูงใจภายในแก่ผเู้ รียน

หลักสูตรการพัฒนาระบบสุขภาพ
จิตในโรงเรียนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการบูรณาการร่วมสมัย

หลักสูตรจิตตปัญญา : มิตคิ วาม
งอกงามภายในของผูเ้ รียน

หลักสูตรนวัตกรรมและเครือ่ งมือ
ทางจิตวิทยาแนะแนวเพือ่ การเข้าถึงศิษย์

-

-

-

-

-

-

รุน่ ที่ 1

รุน่ ที่ 2

รุน่ ที่ 3

รุน่ ที่ 4

รุน่ ที่ 5

รุน่ ที่ 6

หลักสูตรการใช้แอปพลิเคชัน
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูแ้ ละการ
วัดประเมินผลผูเ้ รียนในยุคไทยแลนด์ 4.0

-

หลักสูตร Active Learning การ
สอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร

3

วันทีด่ ำ�เนินการ

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

060

ที่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

งบประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2559
ค่าธรรมเนียม
บริการ
วิชาการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

19-20, 26-27
ส.ค., 2-3 ก.ย. 60

28-30 ก.ค. 60

19-20, 26-27
ส.ค., 2-3, 9-10
ก.ย. 60

9-10, 16-17,
23-24 ก.ย. 60

5-6 ส.ค., 2-3,
23-24 ก.ย. 60

19-20, 26-27
ส.ค., 16-17
ก.ย. 60

19-20 ส.ค.,
9-10, 23-24
ก.ย. 60

9-10, 16-17,
23-24 ก.ย. 60

5-6, 19-20,
26-27 ส.ค. 60

วันทีด่ ำ�เนินการ

-

-

-

-

-

-

35

23

-

-

-

33

-

37

34

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)
งบ
ประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2560
ค่าธรรมเนียม
บริการ
วิชาการ
(บาท)

1-2 ก.ย. 61

25-26 ส.ค. 61

18-19 ส.ค. 61

27-28 ก.ค. 61

21-22 ก.ค. 61

30 มิ.ย.-1
ก.ค. 61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วันทีด่ ำ�เนินการ

30

30

30

30

30

30

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

ปีงบประมาณ 2561
งบ
ประมาณ
(บาท)

ค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ
(บาท)

รวมปี
25592561
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)
รวมค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ
ปี 2559-2561
ผลการปฏิบตั งิ าน
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1 พ.ค.-30
มิ.ย. 59

ครัง้ ที่ 2 ปี
พ.ศ.58
ก.ย.-พ.ย. 58

การสอบคัดเลือกครู กรณีเหตุพเิ ศษไม่
ต้องสอบแข่งขัน เพือ่ บรรจุแต่งตัง้ ให้เป็น
พนักงานงานครูสงั กัดองค์การบริหารส่วน
ตำ�บล (ตำ�แหน่งผูแ้ ลเด็ก)

โครงการสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุและแต่ง
ตัง้ บุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ตำ�แหน่งครูผชู้ ว่ ย) จังหวัด
นราธิวาส

โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนโดย
ธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์

6

7

8

-

-

246,944.40

3,000.00

483,798.40

-

21,051,150 2,461,031.02

1,382,850

30,000

1,238,000

1,101,300

ค่าธรรมเนียม
งบประมาณ
บริการ
(บาท)
วิชาการ
(บาท)

-

-

-

ชุมชน
เก็บ
ข้อมูล
จำ�นวน
124 คน

188

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

-

-

-

3

3

-

-

อบต. 46 1. ผูต้ อบ
แบบ
หน่วย
ประเมิน
งาน/อบจ. จำ�นวน
1 หน่วย 11,750
คน
งาน รวม
2.
47 หน่วย สมาชิ
ก
งาน
เครือข่าย

95 ผลงาน

93 ผลงาน

ปีงบประมาณ 2560 รวม

1 พ.ค.-30
มิ.ย. 60

ต.ค. - ธ.ค. 60

พ.ค. 60 ก.ย. 60

ต.ค. 59 เม.ย. 60

วันทีด่ ำ�เนินการ

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

13,571,400

-

-

15,000

602,000

822,800

งบ
ประมาณ
(บาท)

1,807,123

-

-

2,500.00

280,149.00

-

ค่าธรรมเนียม
บริการ
วิชาการ
(บาท)

1. งบประมาณโครงการบริการวิชาการ โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559-2561 รวมเป็นเงิน 48,409,250.00 บาท
2. การดำ�เนินงานโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ 2562 อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการ

-

3,619

6

1. ผูต้ อบ
แบบ
ประเมิน
จำ�นวน
20,600
คน
2. สมาชิก
เครือข่าย
ชุมชน
เก็บข้อมูล
จำ�นวน
200 คน

278

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

ปีงบประมาณ 2559 รวม (บาท)

-

-

3,619

6

อบต.
99
หน่วย
งาน/
อบจ. 1
หน่วย
งาน
รวม
100
หน่วย
งาน

142
ผลงาน

136
ผลงาน

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

ปีงบประมาณ 2560

50

50

-

-

อบต. 55
หน่วย
งาน/.
อบจ. 1
หน่วยงาน
รวม56
หน่วย
งาน

99 ผล
งาน

98 ผล
งาน

ปีงบประมาณ 2561 รวม

31-1 ก.ค. 61

31-1 ก.ค. 61

-

-

ต.ค. - ธ.ค. 61

พ.ค. 61 ก.ย. 61

ต.ค. 60 เม.ย. 61

วันทีด่ ำ�เนินการ

จำ�นวน
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

100

-

-

1. ผูต้ อบ
แบบ
ประเมิน
จำ�นวน
11,600
คน
2.สมาชิก
เครือข่าย
ชุมชน
เก็บข้อมูล
จำ�นวน
200 คน

197

รวม
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

250,000

-

-

710,000

850,700

งบ
ประมาณ
(บาท)

13,786,700

ปีงบประมาณ 2561

1,971,518.87

24,985.77

-

-

255,870.22

-

ค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ
(บาท)
บริการ
วิชาการแบบไม่มี
สัญญาจ้าง

รวมค่าธรรมเนียม
บริการวิชาการ
ปี 2559-2561

13,253

100

3,619

9 หน่วย
งาน

6,239,672.89

24,985.77
บริการ
วิชาการแบบไม่มี
สัญญาจ้าง

246,944.00
บริการ
วิชาการแบบมี
สัญญจ้าง

5,500.00
บริการ
วิชาการแบบมี
สัญญจ้าง

1,019,817.62
1.รวมผู้
ตอบแบบ
บริการวิชาการ
ประเมิน แบบมีสญั ญจ้าง
จำ�นวน
43,950
คน
2.รวม
สมาชิก
เครือข่าย
ชุมชน
เก็บข้อมูล
จำ�นวน
200
หน่วย

658 ผล
งาน

รวมปี
25592561
(คน/
หน่วย
งาน/
ผลงาน)

รายงานประเมิน
โครงการมหาวิทยาลัย
ประชาชนโดยธนาคาร
ออมสินกับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

ดำ�เนินการแล้วเสร็จ

ดำ�เนินการแล้วเสร็จ

รายงานความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัด
ปัตตานี ปี2559-2561
งานวิจยั ตีพมิ พ์ เอก
รินทร์ สังข์ทองและคณะ
(2560) ประสิทธิภาพการให้
บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จังหวัดปัตตานี.
วารสารศึกษาศาสตร์. คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์, 28(1), หน้า
106-118.

ดำ�เนินการแล้วเสร็จ

ผลการปฏิบตั งิ าน
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หมายเหตุ :

หลักสูตร สิง่ ประดิษฐ์จากผ้าปาเต๊ะ

-

ต.ค. - ธ.ค. 58

โครงการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหน่วยงานในสังกัดกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวง
มหาดไทย (จังหวัดปัตตานี)

5

หลักสูตร การทำ�ผ้าบาติก
มหัศจรรย์

พ.ค. - ก.ย. 59

รอบการประเมิน ตุลาคม

วันทีด่ ำ�เนินการ

ต.ค. 58 เม.ย. 59

การตรวจประเมินผลงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย

ชือ่ โครงการ/กิจกรรม

รอบการประเมิน เมษายน

4

ที่

ปีงบประมาณ 2559

รายงานประจ�ำปีคณะศึกษาศาสตร์ 2559 - 2562

2016-2019
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

15-18 ก.พ.

23-26 ก.พ.

29 ก.พ.-3 มี.ค.

18-19 พ.ค.

23-26 ก.ค. ณ
จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดทาง
ภาคเหนือ

รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 4

1.2 การสัมมนาองค์ความรู้ และการประกวด
กิจกรรม ครูผู้สอนตาดีกาดีเด่น (การวิพากษ์/
การเรียนรู้และสรุปบทเรียน)

1.3 สรุปการเรียนรู้และศึกษาดูงานการ
จัดการเรียน การสอนตาดีกาเชิงบูรณาการ

1.4 สัมมนาการเรียนรู้ศูนย์ตาดีกาต้นแบบ

8-11 ก.พ

วันที่ดำ�เนินการ

รุ่นที่ 1

1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพผู้
สอนตาดีกาในศูนย์ตาดีกา 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

1. โครงการเสริมศักยภาพผู้สอนตาดีกาใน
ศูนย์ตาดีกา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

062

60

60

130

149

86

122

จำ�นวน
(คน)

ปีงบประมาณ 2559

607

รวม
(คน)

5-6 ส.ค.

3-7 พ.ค. ณ
จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดทาง
ภาคเหนือ

14-16 มี.ค.

-

6-9 ก.พ.

30 ม.ค.-2 ก.พ.

23-26 ม.ค.

วันที่ดำ�เนินการ

72

60

62

-

104

92

86

จำ�นวน
(คน)

ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการด�ำเนินงานโครงการบริการวิชาการชุมชน ปีงบประมาณ 2559-2561

476

รวม
(คน)

26-30 เม.ย. ณ
จังหวัดชลบุรีและ
ภาคกลาง

14-15 มี.ค.

-

-

29 ม.ค.-1 ก.พ

22-25 ม.ค.

วันที่ดำ�เนินการ

39

42

-

-

107

110

จำ�นวน
(คน)

ปีงบประมาณ 2561

217

รวม
(คน)

1,300

รวมจำ�นวนผู้เข้าอบรม
ปีงบประมาณ 2559-2561
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รายงานประจ�ำปีคณะศึกษาศาสตร์ 2559 - 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ฝ่ายประถม)
		 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ใช้เป็นสถานทีศ่ กึ ษาค้นคว้า
ทดลอง และวิจยั ของคณาจารย์ และนักศึกษาตลอดจนเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วชิ าชีพของนักศึกษา ทัง้ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิต
ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
		 โรงเรียนอนุบาลสาธิต เดิมชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก เปิดด�ำเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2531 รับนักเรียนอายุ 2-3 ขวบ เข้าเรียน
ในชั้นบริบาลและชั้นอนุบาล 1
		 ในปี พ.ศ. 2537 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลสาธิต และให้ขยายชั้น
เรียนถึงชั้นอนุบาล 3 ในปีการศึกษา 2537และปีการศึกษา 2538 ตามล�ำดับ
		 ต่อมาปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนอนุบาลสาธิตได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ขยายชั้นเรียนถึงระดับชั้นประถมศึกษา ในปีการ
ศึกษา 2546 เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
		 ปีการศึกษา 2555 เริ่มเปิดสอน หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (1 ห้องเรียน)
		 ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ในทุกระดับชัน้ ตัง้ แต่ ป.1 ถึง ป.6 ระดับละ 1 ห้องเรียน
และด�ำเนินการสอนเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน

ผลงานดีเด่นในรอบปี 2559 – 2562
นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2559 -2562

ได้รับรางวัลชมเชย
จากการแข่งขันโครงการ
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สสวท)

ผลการสอบระดับ
นานาชาติ O-NET ได้
คะแนนเต็ม 100 จาก
รายวิชาคณิตศาสตร์

ผลการสอบระดับ
นานาชาติ O-NET ได้
คะแนนเต็ม 100 จาก
รายวิชาคณิตศาสตร์
และวิชาภาษาอังกฤษ

ผลการสอบระดับ
นานาชาติ O-NET ได้
คะแนนเต็ม 100 จากวิชา
ภาษาอังกฤษ

ผลการสอบระดับ
นานาชาติ O-NET ได้
คะแนนเต็ม 100 จาก
วิชาคณิตศาสตร์

1 คน

4 คน

1 คน

1 คน

3 คน

1 คน

1 คน

13 คน

11 คน

การแข่งขันเพชรยอด
มงกุฎวิชาภาษาไทย ได้
รับรางวัลชมเชย

การแข่งขันทักษะวิชาการ
นานาชาติรอบ 2 ได้รับ
รางวัลชมเชย
วิชาคณิตศาสตร์

การแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับนานาชาติ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับนานาชาติ
รายวิชาคณิตศาสตร์ ได้
รับรางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับนานาชาติ รายวิชา
คณิตศาสตร์ ได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับนานาชาติ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับนานาชาติ รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับนานาชาติ
รายวิชาวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง

10 คน

10 คน

15 คน

10 คน
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รายงานประจ�ำปีคณะศึกษาศาสตร์ 2559 - 2562

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ�ำปีการศึกษา 2559 - 2562

โรงเรียน
สาธิตมัธยม

โรงเรียนแสงทอง
(โครงการ
SMA /SMP)

โรงเรียน
ดาวนายร้อย

โรงเรียน
ธิดานุเคราะห์

โรงเรียน
มอ. วิทยานุสรณ์

39 คน

1 คน

1 คน

1 คน

3 คน

1 คน

36 คน

โรงเรียน
แสงทอง

โรงเรียน
สาธิตมัธยม

2 คน

1 คน

โรงเรียนแสงทอง
(โครงการ SMP)

โรงเรียน
หาดใหญ่
วิทยาลัย

โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย (โรงเรียน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

โรงเรียน มอ.3
วิทยานุสรณ์

โรงเรียน
สาธิตมัธยม

รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันเทควันโด
ไทยแลนด์ลีก 2018

แชมป์ภาคใต้
กีฬาเทควันโด
ประเภทพุ่มเซ่
(ท่าร่ายร�ำ)

1 คน

4 คน

37 คน

1 คน

1 คน

การแข่งขันทักษะวิชาการ จภ.สตูล

เหรียญเงิน

เหรียญเงิน

เหรียญทอง

เหรียญทอง

การแข่งขันความรู้

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

1 คน

การขับร้องเพลง

การแข่งขันความรู้

ไทยลูกทุ่ง

ทางคณิตศาสตร์

ทางด้านวิทยาศาสตร์

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน
เหรียญเงิน

การแข่งขันความรู้
ทางภาษาไทย

1 คน

1 คน

เหรียญเงิน

เหรียญเงิน

การแข่งขันความรู้
ทางสุขศึกษา

การแข่งขันวาดภาพ
ด้วยสีไม้

1 คน
เหรียญเงิน

การแข่งขัน

โปรแกรม Panit

การแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้

064

รางวัล
ชนะเลิศ

เหรียญทอง

เหรียญทอง

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

เหรียญ
ทองแดง

เหรียญ
ทองแดง

รางวัล
ชมเชย

2016-2019
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รายงานประจ�ำปีคณะศึกษาศาสตร์ 2559 - 2562

นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจ�ำปีการศึกษา 2560

เหรียญทองแดง
การแข่งขันสร้าง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book)

เหรียญเงิน
การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์

เหรียญทอง
การแข่งขันการตอบ
ปัญหาอาเซียน

เหรียญเงิน
การแข่งขันความรู้
ทางวิทยาศาสตร์

เหรียญเงิน
การแข่งขัน Multit
Skill Competition

2 คน

1 คน

2 คน

2 คน

1 คน

1 คน

2 คน

1 คน

1 คน

1 คน

เหรียญทอง
การแข่งขันความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์

เหรียญทอง
การแข่งขัน เอแม็ท

เหรียญเงิน
การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์

เหรียญทอง
การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ

เหรียญทอง
การแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ
(Story Telling)

นักเรียนได้รับรางวัลใน

การแข่งขันวัดความรู้วิชา

การแข่งขันสวดมนต์หมู่

การแข่งขันวัดความรู้วิชา

สรสรรเสริญพระรัตนตรัยท�ำนอง

ภาษาไทย บริษัทเสริมปัญญา

ภาษาอังกฤษ บริษัทเสริมปัญญา
ของจังหวัด

สรภัญญะ ปี 2560 ได้รับรางวัล

ได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1

ชนะเลิศระดับจังหวัด

ของจังหวัด

6 คน

3 คน

1 คน

การแข่งขันวัดความรู้วิชา

การแข่งขันวัดความรู้วิชา

การแข่งขันวัดความรูว
้ ช
ิ า

ได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1

คณิตศาสตร์ บริษท
ั เสริมปัญญา

วิทยาศาสตร์ บริษัทเสริมปัญญา

ของจังหวัด

ของจังหวัด

ของจังหวัด ปี 2559-2562

3 คน

9 คน

ได้คะแนนยอดเยีย
่ มอันดับ 1

3 คน

การแข่งขันทักษะ
วิชาการ จภ.สตูล

สังคมศึกษาบริษัทเสริมปัญญา ได้

ได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1

คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1

เหรียญทอง
แข่งขันความรู้วิชา
สังคมศึกษา

เหรียญเงิน
แข่งขันความรู้
วิทยาศาสตร์

เหรียญเงิน
แข่งขันวาดภาพ
ระบายสีด้วยสีไม้

เหรียญทองแดง
แข่งขันความรู้ทาง
ภาษาไทย

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

1 คน

เหรียญทองแดง
แข่งขันความรู้
วิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ

เหรียญทองแดง
แข่งขันความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ

เหรียญทองแดง
แข่งขันความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษ

เหรียญทองแดง
แข่งขันท�ำโปรแกรม
Panit
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กลุ่มสาระการเรียนรู้

066

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือเนตรนารี)
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ป.1
200
200
80
120
80
80
80
200
80
40
80
-

รวมรายปี

1,000

สัดส่วนเวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี)
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
200
200
160
160
200
200
160
160
80
80
80
80
120
120
120
120
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
200
200
200
160
80
80
80
80
40
40
40
40
80
80
80
80
40
40
10
10
1,000

1,000

1,000

1,000

ป.6
160
160
80
120
80
80
80
160
80
40
80
40
10
1,000
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(ฝ่ายมัธยม)
		 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2512 เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะศึกษา
ศาสตร์ ตามการจัดรูปการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พุทธศักราช 2522
		 ในปีการศึกษา 2512 ได้เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2503 เพื่อให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคณะศึกษาศาสตร์ในขณะนั้น ที่จะผลิตครูเพื่อสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเตรียมการให้โรงเรียนเป็น
ที่ฝึกทดลองสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และมุ่งให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต่อมาปีการศึกษา 2518 คณะศึกษาศาสตร์
จัดท�ำโครงการพิเศษเพื่อทดลอง รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 แนวศิลปศาสตร์ เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก ในปี พ.ศ. 2519 ในปีการศึกษา 2526 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ได้ขยายโครงการเพื่อรับนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แนววิทยาศาสตร์ และแนวศิลปศาสตร์อย่างละ 1 กลุม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนไทยมุสลิมได้ศกึ ษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึน้ นอกจากนัน้ ยังเป็นการกระตุน้ ให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของตน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปรับปรุงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และในปีเดียวกันนั้น โรงเรียนได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีให้ขยายโครงการเพื่อรับนักเรียนไทยมุสลิมจากโรงเรียนมัธยมสามัญทั่วไป ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แนววิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อย่างละ 1 กลุ่มอีกด้วยและปีการศึกษา 2537 โรงเรียนจัดท�ำโครงการ
เยาวชนช้างเผือก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เพื่อรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและความ
ประพฤติดีจากโรงเรียนประถมศึกษา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 10 คน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ
นี้มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537-2539 ขณะนี้โครงการได้สิ้นสุดแล้ว
		 นโยบายหลักที่ส�ำคัญของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประการหนึ่ง คือ การสนองนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านการผลิตครูระดับปริญญาตรี ซึง่ จะต้องใช้โรงเรียน และนักเรียนเป็นทีท่ ดลองวิธสี อนแบบต่าง ๆ ทดลอง
การจัดการหลักสูตร การวิจัยทางการศึกษา และพฤติกรรมการเรียนการสอน ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดการ
สอนและประเมินตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดให้มี 2 แผนการเรียน คือ (1) แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ และ (2) ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส เปิดวิชาเลือกเสรีต่าง ๆ ให้นักเรียนเลือก
ตามความถนัดและความสนใจทั้ง ด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ดนตรีสากล และคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2546 ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
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ผลงานเด่น ปี 2559

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สอวน. ปี 2559

เหรียญ
ทอง

เหรียญ
เงิน

เหรียญ
ทองแดง

เกียรติคุณ
ประกาศ

เข้าร่วม
โครงการ

ครั้งที่ 12 ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ 12 ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

1 คน

ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา และโรงแรมบีพี
สมิหลา บีช โฮลเต็ล รีสอร์ท
จ.สงขลา

ค่าย 2 สาขาชีววิทยา

1 คน

ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา และโรงแรมบีพี
สมิหลา บีช โฮลเต็ล รีสอร์ท
จ.สงขลา

1 คน

4 คน

ครั้งที่ 13 ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

1 คน

14 คน
ค่าย 2 สาขาเคมี

21 คน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2559

รางวัล
ชนะเลิศ

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

รางวัล
ชมเชย

การแข่งขันบทสนทนา
ภาษาฝรั่งเศส

การแข่งขัน spelling bee
ระดับภาคใต้

การแข่งขัน spelling bee
ระดับประเทศ

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชร
มงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจ�ำปี 2560

3 คน

1 คน

1 คน

1 คน ม.ต้น

การแข่งขันตอบค�ำถามเกี่ยว
กับความรู้ทางด้านวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส ประเภททีม

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชร
มงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจ�ำปี 2560

1 คน ม.ปลาย

1 คน

068

ผ่านเกณฑ์

การแข่งขัน spelling bee
ระดับภาคใต้

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพ
จน์ภาษาอังกฤษระดับชาติ

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชร
มงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจ�ำปี 2560

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชร
มงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจ�ำปี 2560

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1 คน ตัวแทนภาคใต้

1 คน ได้เข้ารอบ 15 คน

1 คน ผ่านเกณฑ์ ม.ต้น

1 คน ผ่านเกณฑ์ ม.ปลาย

2 คน เข้ารอบ 5 คน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ปี 2559

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

รางวัล
ชนะเลิศ

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

2 คน

การแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายวันรพี

3 คน

รางวัล
ชมเชย

การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 คน
การแข่งขันตอบปัญหาความ
รู้การเมืองการปกครองใน
ประชาคมอาเซียน

2 คน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ปี 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2559

รางวัล
ชนะเลิศ

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การแข่งขันตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.อ. วิชาการ)

การแข่งขันตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.อ. วิชาการ)

4 คน

2 คน

TEDET ปี 2559

รางวัล
รองชนะเลิศ

รางวัล
ชมเชย

รางวัล
ชมเชย

การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น
(ม.อ. วิชาการ)

การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น
(ม.อ. วิชาการ)

3 คน

3 คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
วิชาคณิตศาสตร์

7 คน

การแข่งขันตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.อ. วิชาการ)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
วิชาวิทยาศาสตร์

2 คน

7 คน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2559

รางวัล
ชนะเลิศ

การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์
ด้านนาโนเทคโนโลยี
PSU NANO TECH TALKS
(แนวทาง STEM ศึกษา)
งานสัปดาห์วท
ิ ยาศาสตร์ ประจ�ำปี
2559 ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

1 คน
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จังหวัดยะลา

3 คน
การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

2 คน
การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ช่วงชั้น ที่ 3

1 คน
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

3 คน

การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์

การแข่งขันการตอบปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี 2559
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

2 คน

2 คน

2 คน

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่

5 คน
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
The 31st China Adolescents
Science & Technology
Innovation Contest (CASTIC)
ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

5 คน
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3 คน
การแข่งขันตอบปัญหาเคมี
วิชาการ Chem Challenge
ครั้งที่ 5 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

1 คน รองชนะเลิศอันดับ 9

รางวัล
ชมเชย

การแข่งขันนักสืบ
นิตว
ิ ท
ิ ยาศาสตร์ งานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี 2559 ณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

3 คน
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ผลงานเด่น ปี 2560

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สอวน. ปี 2560

เหรียญ
ทองแดง

เกียรติคุณ
ประกาศ

เป็นตัวแทน
ศูนย์

เข้าร่วม
โครงการ

เคมีโอลิมปิกระดับชาติ (TChO)
ครั้งที่ 13

สอวน. ฟิสิกส์ ระดับชาติ
(TPhO)

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งที่ 16

ค่าย 2 สาขาชีววิทยา

1 คน

1 คน

2 คน

การแข่งขันชีววิทยาโอลิม
ระดับชาติครั้งที่ 14 (TBO 14th)

9 คน
ค่าย 2 สาขาเคมี

การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งที่ 14

2 คน

10 คน

1 คน

ค่าย 2 สาขาฟิสิกส์

การแข่งขันเคมีโอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งที่ 13

1 คน

ค่าย 2 สาขาดาราศาสตร์

การแข่งขันชีววิทยาโอลิม
ระดับชาติครั้งที่ 14 (TBO 14th)

2 คน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ปี 2560

9 คน

การแข่งขันคอมพิวเตอร์
โอลิมปิกระดับชาติ (TOI)

13 คน
ค่าย 2 สาขาคณิตศาสตร์

4 คน
ค่าย 2 สาขาคอมพิวเตอร์

1 คน

รางวัล
ชนะเลิศ

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การแข่งขันบทสนาสั้น
ร้องเพลงภาษาฝรั่งเศสระดับ
ภาคใต้ งานการแข่งขันทักษะ
ด้านภาษาและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส ส�ำหรับนักเรียนที่เรียน
ภาษาฝรั่งเศสในภาคใต้

3 คน

เกียรติบัตร
ตัวแทน

25 คนสุดท้าย การแข่งขัน NJ
Spelling Bee ชิงแชม์ภาคใต้
(ภาษาอังกฤษ)

4 คน

1 คน

25 คนสุดท้าย การแข่งขัน
NJ Spelling Bee ชิงแชม์
ภาคใต้ (ภาษาอังกฤษ)

1 คน

การแข่งขันการพูด
(ภาษาอังกฤษ) ระดับภาคใต้
งานศิลปหัตกรรมภาคใต้
จังหวัดสุราษฎ์ธานี

1 คน เหรียญทอง

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้

1 คน

การแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษา
ฝรั่งเศสระดับภาคใต้ งานการแข่งขัน
ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศส ส�ำหรับนักเรียนที่เรียนภาษา
ฝรั่งเศสในภาคใต้

การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
ระดับประเทศในงาน Japan Expo
in Thailand 2017 จังหวัดกรุงเทพฯ

2 คน

3 คน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปี 2560

รางวัล
ชนะเลิศ

การแข่งขันตอบปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ งาน ม.อ. วิชาการ
และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจ�ำปี 2560 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี

2 คน ม.ต้น

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 3

รางวัล
ชมเชย

การแข่งขันตอบปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เนือ
่ งในงาน
สัปดาห์วท
ิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจ�ำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดารามสยามบรม
ราชกุมารี ครั้งที่ 18

การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการโครงการอันเนือ
่ ง
มาจากพระราชด�ำริชง
ิ ถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดารามสยาม
บรมราชกุมารี ครัง
้ ที่ 18

2 คน ม.ปลาย

2 คน
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครัง
้ ที่ 19
ณ โรงเรียนสุรศักดิม
์ นตรี
กรุงเทพฯ

การแข่งขันตอบปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ งาน ม.อ. วิชาการ
และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจ�ำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี

1 คน รอบเจียระไนเพชร
ม.ปลาย

2 คน ม.ปลาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ปี 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ปี 2560

รางวัล
ชมเชย

รางวัล
ผ่านเกณฑ์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 วิชา
คณิตศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหากฏ
หมายเนื่องในวันรพี

7 คน

3 คน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ครัง
้ ที่ 19 (NSC)

TEDET ปี 2560

รางวัล
ชมเชย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 วิชา
วิทยาศาสตร์

3 คน
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1 คน

2 คน ผ่านคัดเลือกรอบ
สอง ระดับภูมิภาค
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปี 2560

รางวัล
ชนะเลิศ

รางวัล
รองชนะเลิศ

รางวัล
ชมเชย

รางวัล
อื่น ๆ

การประกวดสิง
่ ประดิษฐ์ ม.ต้น
(สัปดาห์งานวิทยาศาสตร์ ม.อ.
ปัตตานี)

การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (สัปดาห์
งานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา)

การประกวดสิง
่ ประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ (สัปดาห์งาน
วิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่)

การคัดเลือกค่ายวิทยาศาสตร์
(JSTP)

2 คน

1 คน รองอันดับ 1

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย (สัปดาห์
งานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา)

การประกวดสิง
่ ประดิษฐ์ ม.ต้น
(สัปดาห์งานวิทยาศาสตร์ ม.อ.
ปัตตานี)

3 คน

2 คน รองอันดับ 2

การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ ณ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์สาขาชีวภาพ ม.ต้น
(สัปดาห์งานวิทยาศาสตร์ ม.อ.
หาดใหญ่)

2 คน
การแข่งขันการค้นหา
นักสืบนิตว
ิ ท
ิ ยาศาสตร์ รุน
่
เยาว์ ม.ปลาย (สัปดาห์งาน
วิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่)

3 คน

3 คน

1 คน ผ่านค่าย 19 และ 20
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์สาขา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ม.ปลาย
(สัปดาห์งานวิทยาศาสตร์ ม.อ.
หาดใหญ่)

การประกวดสิง
่ ประดิษฐ์
ม.ปลาย (สัปดาห์งาน
วิทยาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี)

2 คน

3 คน รางวัลเชิดชูเกียรติ
โครงการทดสอบความสามารถ
ทางวิชาการโดยชมรมบัณฑิต
แนะแนว

1 คน คะแนนรวมทุกวิชา 9
วิชาสามัญ อันดับที่ 1 ของ
จังหวัดปัตตานี

3 คน เหรียญเงิน
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์สาขากายภาพ
ม.ปลาย (งานเวทีวท
ิ ยาศาสตร์
รุน
่ เยาว์แห่งชาติ)

3 คน เหรียญทองแดง
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์สาขาชีวภาพ
ม.ปลาย (สัปดาห์งาน
วิทยาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี)

3 คน รองอันดับ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2560

การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย (สัปดาห์
งานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ)

2 คน รองอันดับ 5
รางวัล
ชนะเลิศ

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

รางวัล
ชมเชย

เต้นร่วมสมัย
(ม.อ.วิชาการ คณะศิลปกรรม)

เต้นร่วมสมัย
(ม.อ.วิชาการ คณะศิลปกรรม)

ขับร้องเพลง
(ม.อ. วิชาการ คณะศิลปกรรม)

4 คน

3 คน

1 คน

ขับร้องเพลง
(ม.อ. วิชาการ คณะศิลปกรรม)

1 คน
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ผลงานเด่น ปี 2561

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สอวน. ปี 2561

TEDET ปี 2561

เข้าร่วม
โครงการ

เหรียญ
ทองแดง

รางวัล
ชมเชย

รางวัล
ชมเชย

ค่าย 2 สาขาชีววิทยา

ชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ
ครั้งที่ 15

คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ
ครั้งที่ 14

2 คน

1 คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
วิชาคณิตศาสตร์

12 คน
ค่าย 2 สาขาเคมี

3 คน
ค่าย 2 สาขาฟิสิกส์

3 คน

เคมีโอลิมปิกระดับชาติ
ครั้งที่ 14

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
วิชาวิทยาศาสตร์

1 คน

5 คน

5 คน

ค่าย 2 สาขาดาราศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2561

2 คน
ค่าย 2 สาขาคณิตศาสตร์

5 คน
ค่าย 2 สาขาคอมพิวเตอร์

3 คน
รางวัล
ชนะเลิศ

รางวัลรอง
ชนะเลิศ

รางวัล
ชมเชย

การแข่งขันทางวิชาการ วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ
ประจ�ำปี พ.ศ.2562 รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา

การแข่งขันทางวิชาการ วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ
ประจ�ำปี พ.ศ.2562 รอบแรกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา

คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์

6 คน เหรียญทอง

16 คน เหรียญเงิน
15 คน เหรียญทองแดง

การแข่งขันตอบปัญหา
คณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น
งานสัปดาวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ประจ�ำปี 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1 คน
กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ระดับ ม.ปลาย งาน ม.อ.วิชาการ
ประจ�ำปี 2561

2 คน
การแข่งขัน A-Math มอ.วิชาการ
074

1 คน

กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ระดับ ม.ต้น งาน ม.อ.วิชาการ
ประจ�ำปี 2561 ณ ม.อ.ปัตตานี

2 คน รองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขัน A-Math
ณ ศูนย์การค้าเซ้นทรัลเฟสติวัล
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2 คน อันดับ 5
กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ระดับ ม.ปลาย งาน ม.อ.วิชาการ
ประจ�ำปี 2561 ณ ม.อ.ปัตตานี

1 คน รองชนะเลิศอันดับ 2

1 คน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2561

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 1

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การแข่งขัน Crossword
Puzzle ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

การแข่งขันตอบค�ำถามความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส
ในงานเปิดบ้านคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ปี 2562

1 คน

1 คน

การแข่งขัน IQ Word Up ณ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การแข่งขันตอบค�ำถามความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส
ในงานเปิดบ้าน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปี 2562

การแข่งขันบทสนทนาภาษา
ฝรั่งเศส ณ คณะศิลปศาสตร์
มอ.หาดใหญ่

1 คน

1 คน

การแข่งขันตอบค�ำถามความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส
ในงานเปิดบ้านคณะมนุษย
ศาสตร์ฯ ปี 2562

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ประเภท Spelling Bee ณ

รางวัล
ชนะเลิศ

การแข่งขันสะกดค�ำศัพท์ภาษา
อังกฤษ NJ Spelling Bee 2018
ระดับภาคใต้ ณ หอประชุมทอง
จันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพ
ทศาสตร์ มอ.หาดใหญ่

1 คน

1 คน
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ประเภท Spelling Bee ณ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์

1 คน
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ประเภท Speech Contest ณ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์

1 คน
การแข่งขัน Kanji Battle

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รางวัล
อื่น ๆ

3 คน
การแข่งขันตอบปัญหาความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น

1 คน

1 คน
การแข่งขันตอบค�ำถามภาษา
อังกฤษ งานเปิดบ้านคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มอ.ปัตตานี

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ประเภท Spelling Bee

1 คน ล�ำดับที่ 5
งานนิทรรศการ การศึกษาต่อ
ประเทศญี่ปุ่นโครงการ
Mainichi ครั้งที่ 39 ณ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพฯ

1 คน เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย
การแข่งขันรอบ 2 เพื่อคัดเลือก
4 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขัน
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
รายการ Cu on the road
(Season2) ณ มนตรีสตูดิโอ
กรุงเทพฯ

3 คน ล�ำดับที่ 5

2 คน
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ประเภท Speech Contest ณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ปี 2561

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1 คน
การแข่งขัน Kanji Battle

2 คน

2 คน
การแข่งขัน Cross Word ใน
งาน มอ.วิชาการ

1 คน

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

โล่ประกาศ
เกียรติคุณ

การตอบปัญหากฏหมายชิงทุน
การศึกษา เนื่องในวันรพี ณ ศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัด

การตอบปัญหากฏหมายชิงทุน
การศึกษา เนื่องในวันรพี ณ ศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัด
ปัตตานี

บุคคลที่มีผลงานสนับสนุน
ด้านสภาเด็กและเยาวชนในวัน
เยาวชนแห่งชาติ บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดนราธิวาส

2 คน

1 คน

1 คน

การแข่งขันความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและ
ภาษี่ปุ่น (ไวยากรณ์ ค�ำศัพท์
และอักษรคันจิ)

2 คน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2561

รางวัล
ชนะเลิศ

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2

รางวัล
ชมเชย

รางวัล
อื่น ๆ

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งาน มอ.วิชาการ

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ณ มอ.หาดใหญ่

การแข่งขันโครงงาน YSC
2019

2 คน เหรียญทอง

3 คน

3 คน เหรียญทองแดง

2 คน

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5 คน เหรียญทอง

3 คน เหรียญเงิน

1 คน เหรียญทองแดง

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์

2 คน เหรียญทองแดง

2 คน

3 คน
การแข่งขันกระบวนการแก้
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
(ฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

1 คน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ปี 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2561

076

2 คน ผ่านการคัดเลือก
ระดับภาค

รางวัล
ชนะเลิศ

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ 2

รางวัล
ชมเชย

รางวัล
ชนะเลิศ

รางวัล
ชมเชย

การแข่งขันตอบปัญหาฟิสิกส์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์

การค้นหานักสืบนิติวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

การแข่งขันกระบวนการแก้ปญ
ั หา
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
ระดับมัธยมสึกษาตอนปลาย

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

แข่งขันการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มอ.วิชาการ

2 คน

4 คน

1 คน

3 คน

3 คน
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2559

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET

นางสาวลีนา รัตนชัย
ปีการศึกษา 2559

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

ด.ญ. ญาณิศา รัตนวิระกุล
ปีการศึกษา 2560

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

อนัส มะยีแต

อัมรินทร์ ตานีเห็ง

ณัฐชนน สุขไชยะ

2560
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ปีการศึกษา 2561

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

2561

โรบีนา มะลี

กิตติพงษ์ นพจนสุภาพ

นิฮัมดีน นิเดร์หะ

ณรงค์เดช พรหมจันทร์

นุซนารินร์ อาเเว

ซากีรีน สะกะแย

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

078

พชรนภัส จินดาวัฒน์

นุชิต ไชยภักดี

ฟารีดา แมเร๊าะ

พิมพิศา สังข์แก้ว

ชามิล ชายกุล

จณิสตา กิจจาพานิชย์

นรธีร์ ศรเรือง

นิอาฟีญ่า นิสาเฮาะ
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โครงการ SMP

(Science and Mathematics Program)
โครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
( Science and Mathematics Program : SMP) ในโรงเรียนเป้าหมายพื้นที่จังหวัดปัตตานี
สาระส�ำคัญ

		 พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ประสบปัญหาด้านนักเรียนในพื้นที่เลือกเรียนโปรแกรมด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์น้อยมาก โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในแต่ละจังหวัด ส�ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ควบคูส่ ามัญในจังหวัดปัตตานี ถือเป็นพืน้ ทีใ่ ห้บริการด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึง่ ส่วนใหญ่ยงั ขาดความพร้อมส�ำหรับ
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์และวัสดุ ขาดการแนะแนวและ
สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่ส�ำคัญคือ โรงเรียนขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการห้องเรียนไปสู่ความ
เป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การพัฒนาเพือ่ แก้ปญ
ั หาดังกล่าว จึงนับเป็นบทบาทและหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซึง่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ โดยตรง ทีจ่ ะต้องส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืน้ ที่ โดยการให้บริการวิชาการแก่
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่จะส�ำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สนใจเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงต้องจัดให้มีโครงการ “การจัดตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program : SMP) ในโรงเรียนพื้นที่เป้าหมายจังหวัดปัตตานี” และคาดว่านักเรียนที่ส�ำเร็จการ
ศึกษาจากโครงการห้องเรียน SMP จะมีโอกาสในการแข่งขันสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำทั้งในท้องถิ่นและในส่วนกลาง ในสาขาด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทัง้ หมด และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปัตตานีจะให้ความ
สนใจเรียนและศึกษาต่อในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และในสาขาที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ

		 1.
			
		 2.
			
			
		 3.
			
		 4.
			
		 5.
			
		 6.
			
		 7.
			
		 8.
			

เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารและการจัดห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics
Program : SMP) ที่เหมาะสมส�ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในจังหวัดปัตตานี
เพือ่ ปรับปรุงห้องและจัดหาครุภณ
ั ฑ์ สือ่ โสตทัศนูปกรณ์ จัดตัง้ ห้องเรียน SMP ขึน้ ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนากลุม่ เป้าหมาย
ในจังหวัดปัตตานี สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4
เพือ่ พัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ตน้ แบบ ส�ำหรับจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์รว่ มกันของโรงเรียน SMP กลุม่ เป้าหมาย
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ต้นแบบ ส�ำหรับจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ร่วมกันของโรงเรียน SMP
กลุ่มเป้าหมาย ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เพือ่ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมห้องเรียน SMP ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเน้นความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SMP เสริมสร้างเจตคติที่ดีและความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพือ่ พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีร่ บั ผิดชอบสอนห้องเรียน SMP ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในโรงเรียนกลุม่ เป้าหมาย
ให้มีความรู้และทักษะขั้นสูงในเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพื่อด�ำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด�ำเนินงานการจัดตั้งห้องเรียน SMP และเผยแพร่ผลงานของ
โครงการสู่สาธารณะ
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พื้นที่เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

		ปีงบประมาณ 2559
		 1. โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม		
อ�ำเภอปะนาเระ
		 2. โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา
อ�ำเภอเมือง
		 3. โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน		
อ�ำเภอโคกโพธิ์
		 4. โรงเรียนส่งเสริมศาสน์		
อ�ำเภอยะหริ่ง
		 5. โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์		
อ�ำเภอทุ่งยางแดง
		 6. โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
อ�ำเภอสายบุรี
		ปีงบประมาณ 2560
		 1. โรงเรียนศาสน์สามัคคี		
อ�ำเภอหนองจิก
		 2. โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ
อ�ำเภอยะรัง
		 3. โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ
อ�ำเภอมายอ
		ปีงบประมาณ 2561
		 1. โรงเรียนศาสนูปถัมป์		
อ�ำเภอเมืองปัตตานี
		 2. โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา		
อ�ำเภอสายบุรี
		 3. โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อ�ำเภอโคกโพธิ์
		ปีงบประมาณ 2562
		 1. โรงเรียนปูยุดประชารักษ์		
อ�ำเภอเมืองปัตตานี
		 2. โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา		
อ�ำเภอเมืองปัตตานี
		 3. โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ
อ�ำเภอแม่ลาน
กลุ่มเป้าหมาย

		 ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญในสังกัดส�ำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมที่ด�ำเนินการแล้ว

		 1. กิจกรรมบริหารและการจัดการโครงการห้องเรียน SMP ประกอบด้วย จัดจ้างบุคลากร จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ส�ำหรับใช้ใน
โครงการ SMP พัฒนาห้องปฏิบัติการและห้องเรียน SMP ในโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อให้ห้องเรียนพิเศษเน้นการจัดการเรียน การสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือห้องเรียน SMP เกิดขึ้น ไม่น้อยกว่า 15 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 ห้อง ได้แก่ห้องเรียนโรงเรียนละ 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง รวมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จ�ำนวน 45 ห้อง
		 2. กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต้นแบบ และพัฒนาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครง
งานเป็นฐานโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน จ�ำนวน 1 ห้อง ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
		 3. กิจกรรมการพัฒนานักเรียน การเรียนการสอนพิเศษในพืน้ ทีโ่ รงเรียนเป้าหมายและทีม่ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่นอ้ ยกว่า
7 ครั้ง ต่อคนต่อปีการศึกษา รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
		 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโครงการ SMP การพัฒนาตนเองด้านทักษะการสอนและทักษะที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า
2 ครั้ง ต่อคนต่อปีการศึกษา รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
		 5. กิจกรรมนิเทศ ประเมิน ติดตามผลการด�ำเนินงาน และนักเรียนที่เรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาในโครงการ SMP ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ความสามารถ มีโอกาสสอบแข่งขันเข้าเรียนในสาขาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ
ในท้องถิ่น ในระดับประเทศ หรือประเทศในอาเซียน สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ ผู้ปกครอง โรงเรียน และจังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็น ศูนย์กลางองค์ความรูใ้ นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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สรุปผลจากการด�ำเนินงานโครงการ

1.

ผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินโครงการ

•

ผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ
5
4
3
2
1
0
ปรีโอลิมปิกวิชาการ

โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

คณิตศาสตร์

•

เคมี

ฟิสิกส์

ชีววิทยา

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

25

22

20
15

12

10
5

8
4

5

5

6

3

2

3

3

วัฒนธรรมฯ

ยุวอิสลาม

2

0
เตรียมศึกษาฯ

อิสลามนิติวิทย์ สายบุรีอิสลามฯ ศาสน์สามัคคี

ประสานวิทยา

ศาสนูปถัมภ์

ดรุณศาสน์

ส่งเสริมศาสน์

อาซิซสถาน

พีระยาฯ
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•

ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562)

คณะ

จำ�นวน

คณะ

จำ�นวน

คณะเทคนิคการแพทย์

4

คณะรัฐศาสตร์

1

คณะศึกษาศาสตร์

11

คณะบริหารธุรกิจ

7

คณะสาธารณสุขศาสตร์

4

คณะอุตสาหกรรม

2

คณะการแพทย์แผนไทย

2

คณะวิเทศธุรกิจ

2

คณะวิทยาศาสตร์

14

คณะพยาบาลศาสตร์

9

คณะวิศวกรรมศาสตร์

3

คณะพาณิชศาสตร์และการจัดการ

1

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

10

คณะสหเวชศาสตร์

1

คณะเศรษฐศาสตร์

3

คณะกายภาพบำ�บัด

2

คณะมนุษยศาสตร์

14

คณะการจัดการธุรกิจการบิน

1

คณะวิทยาการสื่อสาร

3

คณะนิติศาสตร์

1

ผลการสอบ O-Net
คะแนนสอบรายวิชา 2562 (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6)

น.ส.ซัซวานีย์ สาลีมี
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น.ส.ฮาลาวตี เพ็งมูซอ

นายฮาฟิต จงรักศักดิ์

น.ส.ดารียะ สาเม๊าะ
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โครงการ วมว. (โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนโดยการก�ำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

ผลงานของนักเรียนโครงการ วมว. ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
ข้อมูลนักเรียนที่มีผลงานระดับนานาชาติ
นายนัศรูน เปาะมะ
นายปณิธาน แก้วมุนีโชค

นายวรกานต์ รุ่งประเสริฐ
รับรางวัลเหรียญเงิน Silver medal

จากการประกวด “International Invention,
Design and Articulation”

ข้อมูลนักเรียนที่มีผลงานการแข่งขันกิจกรรม 6Th SCiUS FORUM ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ประเภท Oral Presentation
นายนัศรูน เปาะมะ
นายปณิธาน แก้วมุนีโชค

นายนรวร จิรัฐติกาลวงศ์
นายนิรวัชร มะเยะ

รับรางวัลเหรียญทอง

รับรางวัลเหรียญเงิน

โครงงานเรื่อง Fractionation andIdentification of antioxidant peptide from
quail-egg white hydrolysate

โครงงานเรือ่ ง การใช้นำ�้ มันส้มเป็นน�ำ้ มัน
ช่วยแปรรูปส�ำหรับยางธรรมชาติคอมพาวด์
(The use of orange oil as processing oil for natural rubber compounds)

สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ประเภท Oral Presentation
นายมูหามัดซอบรี ภาลวัน
นางสาวลีนา รัตนชัยนา
รับรางวัลเหรียญทองแดง

โครงงานเรื่อง โปรแกรมแสดงแบบจ�ำลอง
ผลกระทบจากระดับน�้ำทะเลหนุนในเขต
ภาคใต้ บริเวณชายฝัง่ อ่าวไทย (Tidal effect
simulations of the Gulf of Thailand)
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ประเภท Oral Presentation
นายธีร์ เยี่ยงพฤกษาวัลย์
รับรางวัลเหรียญทอง

โครงงานเรื่องโปรแกรมวิเคราะห์เพื่อช่วย
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(Analysis program for investment decision to stock price in security market)

นายจิราชาย สังข์ดวง
นายฮาติม ดอเลาะ
รับรางวัลเหรียญทอง

โครงงานเรือ่ ง โปรแกรมประมาณค่าพลังงาน
จากแผงโซล่าเซลล์ดว้ ยข้อมูลความหนาแน่น
ของเมฆ จากการกวดโครงงาน
สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ประเภท Oral Presentation
นายธนภูมิ อุทัยธรรมกุล
นางสาววริศรา จาริยะ
รับรางวัลเหรียญเหรียญเงิน

โครงงานเรื่อง ศึกษาสมบัติของไหลเชิง
สถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ของน�ำ้ เอ็มเร็ท
(MRET) และน�้ำด่างอิเล็กโทรลิซิส (Fluid statics and dynamics properties
of molecular resonance effect technology (MRET) water and electrolysis alkaline water)
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สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ประเภท Poster Presentation
นายซานูซี ดือราแม
นายปองภพ เพ็ชรอุไร

นายปีย์มนัส ชุณหภากร
นายอัลฟาฎิล ปุติ

รับรางวัลเหรียญทอง

รับรางวัลเหรียญทองแดง

โครงงานเรือ่ ง การเปรียบเทียบปริมาณอนุมลู
อิสระในเนื้อไก่ทที่ อดด้วยน�ำ้ มันมะพร้าวสกัด
เย็นและน�้ำมันถั่วเหลืองโดยใช้เทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์

โครงงานเรื่อง การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซ
เรดอนในอ�ำเภอยะหา จังหวัดยะลา

สาขาเคมี ประเภท ประเภท Oral Presentation
นายฐิตวันต์ ฉิมพาลี
นางสาวอิสรีย์ จันทร์ขุน

นางสาวนิตัสนีม ศิริบุญหลง
นางสาวพิชญา โสค�ำภา

รับรางวัลเหรียญเงิน

รับรางวัลเเหรียญทองแดง

โครงงานเรือ่ งการสกัดอนุภาคนาโนไฮดรอกซี
โครงงานข้าวที่มีดัชนีน�้ำตาลต�่ำเมื่อหุงด้วย
อะพาไทต์จากเกล็ดปลากะพงขาว เพือ่ ใช้เป็น
การเติมน�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น (Lower
ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วมกับไททาเนียมไดออกไซด์ในการสลายเมทิลเรด glycemic index rice after cooking with virgin coconut oil)
สาขาเคมี ประเภท Poster Presentation

นางสาวพิชชาพร แก้วสุกใส
นางสาวอิสรา บริพันธ์

นายวรกันต์ สังขรัตน์

นางสาวสุพิชฌาย์ สุพรรณพงศ์

รับรางวัลเหรียญเงิน

รับรางวัลเหรียญทองแดง

โครงงานการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าวขัดขาว
โดยการหุงสุกด้วยน�ำ้ สมุนไพร (Production of healthy
rice from various Thai’s herbs and spices)

รับรางวัลเหรียญทองแดง

การสังเคราะห์โฟมพอลิยรู เิ ทนแบบยืดหยุน่ จาก
น�้ำมันเมล็ดยางพารา

โครงงานเรื่อง การเก็บลายนิ้วมือแฝงบน
พื้นผิวไม่เรียบด้วยกาวน�้ำ

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ประเภท Poster Presentation
นางสาวนิอาซานี บินนิมะ

นางสาวนลวรรณ สองเมือง
นางสาวฟาฎีลา แวนิ

รับรางวัลเหรียญเงิน

โครงงานเรื่อง ศึกษาวิธีการลดปริมาณโลหะ
หนักในหอยแครงบริเวณอ่าวปัตตานี

รับรางวัลเหรียญทอง

โครงงานเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ Achromobacter ruhlandii ส�ำหรับการย่อยสลายทาง
ชีวภาพของพลาสติก

ผลงานของนักเรียนโครงการ วมว. ประจ�ำปีงบประมาณ 2560
ข้อมูลนักเรียนที่มีผลงานระดับนานาชาติ

084

นางสาวกัญญาณัฐ แก้วแหลมหญ้า
นางปริยาภัทร นิลฉิม
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8

นางสาวญาดา พันธุ์รักษ์
นางสาวพิมพ์พน
ั ธ์ เยีย
่ งพฤกษาวัลย์
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8

รับรางวัลเหรียญทองแดง

รับรางวัลชนะเลิศ และ Best of the best

โครงงาน “ -glucosidase inhibitory and
cytotoxicity screening of Cucumis melo
Linn จากกิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ภายในประเทศ The 32nd China Adolescents Science & Technology Innovation Contest (CASTIC)

โครงงาน “Thermal Insulation from
Nature Material Filled Natural rubber จากการประกวดโครงงาน
วิ ท ยาศาสตร์ International Biotechnology Competition
& Exhibition 2017 (IBCEx2017) Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
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ข้อมูลนักเรียนที่มีผลงานการแข่งขันกิจกรรม 7Th SCiUS FORUM ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ประเภท Oral Presentation

1. นายสิรวิชญ์ สร้อยแก้ว
2. นายหริศ หริรัตนกุล

1. นางสาวนูรฟาเรีย ยากัด
2. นางสาวบัลกิส มูดอ

1. นายสันติ หล�ำเบ็ญสะ
2. นางสาวมารีนา วาริชชาญ

รับรางวัลเหรียญทอง

รับรางวัลเหรียญเงิน

รับรางวัลเหรียญทองแดง

โครงงาน ผลของอาหารเสริมโพรไบโอติกต่อความ
สามารถในการเติบโตและกิจกรรมของเอนไซม์ต่อกุ้ง
ขาว (Effect of Probiotic Shrimp Feed on Growth
Performance and Digestive Enzymes Activity of
Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei))

โครงงาน การเตรี ย มและศึ ก ษาสมบั ติ ใ นการ โครงงาน ระดับของสังกะสีที่มีผลต่อการเจริญ
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของโปรตี น ไฮโดรไลเซท เติ บ โตและให้ ผ ลผลิ ต ของข้ า ว (The levels
ที่ผลิตได้จากไข่แดงของไข่นกกระทาญี่ปุ่น (Enzy- of zinc on the growth and yield of rice )
matic Hydrolysis of Quail Egg Yolk and Its
Antioxidant Activity)

สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเภท Poster Presentation

สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
ประเภท Poster Presentation

1. นางสาวประภาศิริ ภูมิวณิชกิจ
2. นางสาวปภาวี ไกรฤกษ

1. นางสาวชรินพัชร ภูขจีตระกูล
2. นายชาติศิริ รัตนะรัต

รับรางวัลเหรียญเงิน

รับรางวัลเหรียญเงิน

โครงงาน การจ�ำแนกสายพันธุ์ลางสาดโดยใช้
เทคนิค PCR (Identification of Langsat
(Lansium domesticum cv. Langsat) using PCR technique)

โครงงาน โปรแกรมประมวลผลข้อมูลลมเพื่อ
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (Wind
Data Processing Software for disaster preparation)

สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ประเภท Oral Presentation
1. นายอัมรินทร์ ตานีเห็ง
2. นายเอกปวีร์ เจ๊ะโส๊ะ

1. นางสาวญาดา พันธุ์รักษ์
2. นางสาวพิมพ์พน
ั ธ์ เยีย
่ งพฤกษาวัลย์

รับรางวัลเหรียญทอง

รับรางวัลเหรียญเงิน

โครงงาน การเตรียมแผ่นผิวหนังเทียมเพือ่ การ
ฝึกปฏิบัติทางการแพทย์จากน�้ำยางธรรมชาติ
คอมปาวด์ (Preparation of Artificial Skin for Medical Practice from
Natural Rubber Latex Compounds)

โครงงาน วัสดุกนั ความร้อนจากยางพาราผสม
กั บ วั ส ดุ จ ากธรรมชาติ ที่ มี ส มบั ติ เ ป็ น ฉนวน
ความร้อน (Thermal Insulation from Nature Material Filled Natural
rubber)

สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ประเภท Poster Presentation
1. นางสาวณัชชา แกวเพ็ชร
2. นางสาวโซเฟย เฮงตาแกะ

นายณัฐชนน สุขไชยะ

รับรางวัลเหรียญทองแดง

รับรางวัลเหรียญทองแดง

โครงงาน อัตราการพังทลายพื้นที่ลาดชัน ณ
ส�ำนักงานอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
จังหวัดกระบี่ โดยใช้เทคนิค Cs-137 (Erosion Rate at office of Khao Phanombenja National Park, Krabi Province, By Using Cs-137 Technique)

โครงงาน ศึกษาศักยภาพของพืชในการดูด
ซับสารกัมมันตรังสีในดิน ทีต่ ำ� บลตาชี อ�ำเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา (Phytostabilization of radiations in sediment at
Tachee Subdistrict, Yaha district, Yala Province)
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สาขาเคมี ประเภท Poster Presentation
1. นายกฤษฎ์ ชัยจิตนางสาว
2. นางสาวภคนันท์ รตะไพบูลย์

1. นางสาวฑิตยา ดีภัทรกุล
2. นางสาวสาธิตา อร่ามศรีธรรม

รับรางวัลเหรียญทอง

รับรางวัลเหรียญทองแดง

โครงงาน การเตรียมและลักษณะเฉพาะของ
โครงงาน การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติ
พอลิยรู เี ทนโฟมชนิดแข็ง เสริมแรงด้วยนาโน
ของน�้ำยางพอลิยูรีเทนชนิดประจุบวกจาก
เคลย์และเส้นใยเซลลูโลส (Preparation and Characterization of Rigid Poly- น�้ำมันเมล็ดยางพาราดัดแปร (Synthesis and characterization of cationic
urethane Foams Reinforced with Nanoclays and Cellulose Microfibers) waterborne polyurethane based on modified rubber seed oil
สาขาเคมี ประเภท Oral Presentation

นายคชาธิป หวังทวีทรัพย์
รับรางวัลเหรียญทองแดง

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
นิเวศวิทยา ประเภท Oral Presentation

1. นางสาวนวพรรษ พรหมมีฤทธิ์
2. นางสววงศ์รวี เด่นปรีชาวงศ์

โครงงาน การเตรียมตัวเร่งปฏิกริ ยิ าแบบใช้แสงของ
ไททาเนียมไดออกไซด์ที่มีซิลิกาเจลเป็นตัวรองรับ
เพื่อใช้ในการก�ำจัดเมทิลีนบลู (Preparation of
Silica Gel-Supported Titanium Dioxide
Photocatalyst for Removal of Methylene
Blue)

รับรางวัลเหรียญทองแดง

โครงงาน ผลอัลลีโลพาธิคจากสะเดาต่อการงอก
และการเจริญเติบโตของต้อยติ่ง (Allelopathic
effect of neem (Azadirachta indica L.) on
germination and seedling growth of popping pod (Ruellia tuberosa))

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
นิเวศวิทยา ประเภท Poster Presentation

นางสาวจิรภิญญา เจะอาลี
รับรางวัลเหรียญทองแดง

โครงงาน การสังเคราะห์เหล็กประจุศูนย์ขนาด
นาโนด้วยสารสกัดจากวัชพืชและการประยุกต์
ใช้ในการก�ำจัดสีย้อมอะโซ (Synthesis of nanoscale zero-valent iron using weed
extracts and its application for azo dye
removal.)

ผลงานของนักเรียนโครงการ วมว. ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลนักเรียนที่มีผลงานระดับนานาชาติ
นายคชาธิป หวังทวีทรัพย์
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8
รับเหรียญเงินประเภท
Poster Presentation

1. นายสันติ หล�ำเบ็ญสะ
2. นางสาวภคนันท์ รตะไพบูลย์
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 8
รับรางวัลชนะเลิศ

โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
โครงงานวิทยาศาสตร์ The 1st KVIS-ISF
2018 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค - 2 ก.พ. 2561 ณ โรงเรียนก�ำเนิดวิทย์ จังหวัดชลบุรี ระดับนานาชาติ ในงาน STEM Internationnal Competition ระหว่างวันที่
9–11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ประเทศอินเดีย
1. นายกัษฟาร์ นิยมเดชา
2. นายอาฟัลดี้ หะยีเตะ
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9
รับรางวัลเหรียญทองแดง
ประเภท Poster Presentation

1. นายชามิล ชายกุล
2. นายวรเมธ วงศ์ส�ำราญ
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9
รับเหรียญทองแดง ระดับ INTERNATIONAL
และเหรียญเงิน ในระดับ ASEAN

จากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน The 33rd China Adolescents
โครงงาน เก็บภาพอัจฉริยะบนโทรศัพท์มือถือ ในงานประกวดนวัตกรรมระดับ
Science and Technology Innovation Contest (CASTIC 2018)
นานาชาติ i-IDeA2018international innovation, design and articulation
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2561
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ข้อมูลนักเรียนที่มีผลงานการแข่งขันกิจกรรม 8Th SCiUS FORUM ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี จ.สงขลา
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ประเภท Oral Presentation
1. นายชามิล ชายกุล
2. นายวรเมธ วงศ์ส�ำราญ
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9

1. นางสาวศิริภัทร แก้วมณี
2. นางสาวนิซัซวานี แว
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9

รับรางวัลเหรียญทอง
และได้รับรางวัล popular vote

รับรางวัลเหรียญทอง

1. นายคมชาญ มณีฉาย
2. นายมะห์ยุดดีน บิลล่าเต๊ะ
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9

1. นายปธานิน แก้วมุนีโชค
2. นางสาวอาซียา ศรีอาหมัด
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9

รับรางวัลเหรียญเงิน

รับรางวัลเหรียญเงิน

โครงงาน ผลของแหล่งก�ำเนิดแสงเทียมและ
โครงงาน ผลอัลลีโลธิคจากขลู่และสาบเสือต่อการเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาและ ระยะเวลาการให้แสงก่อนการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อการสะสมของไนเตรท
ชีวเคมีของถั่วผี
และวิตามินซีในผักกาดหอม

โครงงาน การสกัด chitin-binding protein
จากซีรมั่ ของน�ำ้ ยางพาราพันธุ์ RRIM600 และ RRIT251 และ การวิเคราะห์เปรียบ
เทียบกิจกรรมไคติโนไลติก

โครงงาน ผลของการเสริ ม ใบมะรุ ม ผงต่ อ
คุณภาพไข่ในนกกระทาญี่ปุ่น

สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ประเภท Poster Presentation
1. นางสาวบุศริน เจ๊ะอาลี
2. นางสาวอนิซ มะอุเซ็ง
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9

1. นางสาวธัญมน อนันต์จ�ำเริญ
2. นางสาวนัสรีนท์ หะยียูโซะ
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9

รับรางวัลเหรียญทอง

รับรางวัลเหรียญทอง

โครงงาน การคัดเลือกและศึกษาสภาวะที่
โครงงาน การศึ ก ษาฤทธิ์ ข องเสม็ ด แดงซึ่ ง
เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เคราติเนสจากแบคทีเรียผลิตเอนไซม์โปรติเอสทน สามารถยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร
ร้อนในการย่อยขนไก่
สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ประเภท Poster Presentation
1. นางสาวศศิประภา ด�ำทองเสน
2. นางสาวชนิกา จันทา
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9

1. นางสาวญาสิต้า หมาดบากา
2. นางสาวพชรนภัส จินดาวัฒน์
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9

รับรางวัลเหรียญเงิน

รับรางวัลเหรียญทองแดง

โครงงาน ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและความเป็น
โครงงาน ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มี
พิษต่อเซลล์มะเร็งช่องปากของสารสกัดจากหญ้าพันงูเขียว
ฤทธิ์บ�ำรุงร่างกายต่อการเจริญเติบโตของปลาหางนกยูง
สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ประเภท Oral Presentation

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ประเภท Oral Presentation

1. นายกัษฟาร์ นิยมเดชา
2. นายอาฟัลดี้ หะยีเตะ
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9

1. นางสาวซอฟาอ์ เตะโระ
2. นางสาวฟารีดา แมเร๊าะ
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9

รับรางวัลเหรียญทอง

รับรางวัลเหรียญทอง

โครงงานเก็บภาพอัจฉริยะบนโทรศัพท์มือถือ

โครงงาน วิธีการแบบฮิวริสติกส�ำหรับการ
บรรจุกล่องพัสดุแบบสามมิติในที่ท�ำการไปรษณีย์
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สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ประเภท Oral Presentation

สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ประเภท Poster Presentation

สาขาเคมี ประเภท Oral Presentation

1. นางสาวปานกมล พันธุ์รักษ์
2. นางสาวนภสร สิทธิศักดิ์
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9

1. นางสาวสิริรัตน์ สัตยานันท์
2. นางสาวนิสรีน คลายนา
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9

1. นางสาวพิมพิศา สังข์แก้ว
2. นางสาวจณิสตา กิจจาพานิชย์
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9

รับรางวัลเหรียญเงิน

รับรางวัลเหรียญเงิน

รับรางวัลเหรียญทองแดง

โครงงาน โฟมยางธรรมชาติจากน�้ำยางข้น

โครงงาน สมบัติเชิงการไหลและสมบัติเชิงแสง
ของน�้ำมันทอดซ�้ำ

โครงงาน การสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่มีรอยประทับ
ของแคลเซี ย มไอออนเพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณ
แคลเซียมไอออนในน�้ำตัวอย่าง

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ประเภท Poster Presentation
1. นางสาวซอฟวานี หะยีอาแว
2. นางสาวธนวรรณ เสรีรัชวัชระ
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9

1. นายสิรวิชญ์ บุญสุวรรณ
2. นายนรวิชญ์ หลีเจริญ
นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 9

รับรางวัลเหรียญเงิน

รับรางวัลเหรียญทองแดง

โครงงาน การลดปริมาณโลหะหนักทีป่ นเปือ้ น
ในปลาซาร์ดีน

โครงงาน การลดปริมาณโลหะหนักแคดเมียม
ที่ปนเปื้อนในเนื้อเยื่อหมึกกล้วย

ผลงานของนักเรียนโครงการ วมว. ประจ�ำปีงบประมาณ 2562
นายชามิล ชายกุล
นายวรเมธ วงศ์ส�ำราญ

รับเหรียญทองแดง
ในระดับ INTERNATIONAL
และเหรียญเงิน ในระดับ ASEAN

จากการแข่ ง ขั น โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ในงาน The 33 rd China Adolescents Science and Technology Innovation Contest
(CASTIC 2018)
นางสาวนูรฟาเรีย ยากัด
โครงการจัดส่งนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น

นางสาวซอฟาอ์ เตะโระ
นางสาวฟารีดา แมเร๊าะ
ตัวแทนนักเรียน

เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม 4Th International
Chidren’s Science And Mathematics Festival ณ ประเทศอินเดีย

นางสาวอภิสรา ไชยสวัสดิ์
นายพันภูมิ สุขจันทรา
รับรางรางวัลชนะเลิศ
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การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย
เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ Intel ISEF 2019
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โครงการ AFS

(American Field Service)
สาระส�ำคัญ

		 ศูนย์ประสานงาน AFS เขตปัตตานี ได้จดั ตัง้ ขึน้ ในสมัย ผศ.กนก จันทร์ทอง เป็นผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนและปัจจุบนั มี ผศ.บัณฑิต ดุลย
รักษ์ เป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียน และด�ำรงต�ำแหน่งประธาน AFS เขตปัตตานี งานหลัก ๆ ของศูนย์ประสานงาน AFS คือการเป็นสนามสอบ
คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ AFS ในแต่ละปี โดยมีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ นอกจากนี้จะมีกิจกรรมการจัดสอบโครงการ
ต่าง ๆ เช่น ทุน Kakehashi โครงการจีนหอพัก โครงการ Diversity (เพิ่มเติม) และโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการรับทุนรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา หรือทุน สถานทูตอเมริกา ซึ่งรับเฉพาะนักเรียนไทยมุสลิม รวมถึงการคัดเลือกนักเรียนที่ฐานะยากจนเพื่อรับทุนขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ในโครงการ Needy หรือทุนมูลนิธิเต็มจ�ำนวน
		 ในรอบปี 2559 – 2562 มีการด�ำเนินโครงการเด่น ๆ หลายประการดังนี้
ด้านความส�ำเร็จขององค์กรและนักเรียน

		 1. การจัดกิจกรรม Road Show ให้ความรู้ ความ
เข้าใจการเข้าร่วมโครงการที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี
และโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกลู ท�ำให้มจี ำ� นวนผูส้ มัครสอบเพิม่
มากขึน้ ทุก ๆ ปี ท�ำให้ศนู ย์ประสานงานได้รบั หนังสือชมเชย และ
รับมอบเงินสมทบจากมูลนิธิ AFS ประเทศไทยในการช่วยเหลือ
การด�ำเนินงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

		 2. การสอบผ่านข้อเขียนของนักเรียนมีจ�ำนวนมาก
และมีผสู้ อบสัมภาษณ์รวมทัง้ เข้าร่วมโครงการมากขึน้ ท�ำให้มี
การจัดสรรโควต้าให้เขตปัตตานีมากขึน้ จากเดิม 7-10 ที่ เป็น
15-16 ที่ และปี 2561 ปีล่าสุดเป็น 36 ที่
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		 3. นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถสอบผ่านข้อเขียน/สัมภาษณ์ และรับทุน Kakehashi รุ่นที่ 1
เพื่อเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศญี่ปุ่น คือ นางสาวอามีณา อาแล ชั้น ม.5/6
		 4. นักเรียนสามารถผ่านการสัมภาษณ์รอบส่วนกลางที่ กทม. และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ AFS ส�ำหรับนักเรียนไทยมุสลิม
โดยได้รับทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ปีละประมาณ 2-3 ทุน ทุกปี
		 5. นักเรียนทีเ่ ป็นนักเรียนเก่า AFS Returnees ร่วมกับกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
(English Day Camp for Children) โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก AFS ประเทศไทยปีละ 10,000 บาท ติดต่อกันมา 4 ปี (ปี 2559-2562)
ซึ่งเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนใกล้เคียงเช่น โรงเรียนบ้านรูสะมิแล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และอื่น ๆ

		 6. นักเรียนเก่า AFS จัดบอร์ดแนะน�ำประสบการณ์ให้แก่ผู้สนใจ ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ
		 7. นักเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ และ โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดปัตตานีมีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษา
อื่น ๆ อาทิ ภาษาสเปน ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ จากการเข้าร่วมโครงการ AFS แต่ละรุ่น โรงเรียนจึงเป็นเสมือนสื่อกลางจัดสรรโอกาสให้แก่
เยาวชนทั้งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีทุนทรัพย์ให้น�ำความรู้มาร่วมพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
		 8. นักเรียนโครงการ วมว. ของโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นในต่างประเทศมากขึน้ เช่น นายธนภูมิ อุทยั ธรรมกุล ประเทศ
บอสเนีย (ทุนขาดแคลน) นายคชาธิป หวังทวีทรัพย์ ประเทศฝรั่งเศส นางสาวนูรฟาเรีย ยากัด ประเทศเดนมาร์ก นางสาวมารีนา วาริชชาญ
และนางสาวพิมพ์พันธ์ เยี่ยงพฤกษาวัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และ นางสาวอารียา มาหามะ ทุนขาดแคลน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
ประมวลภาพรวมการด�ำเนินงาน
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ด้านความส�ำเร็จของบุคลากร

		 นอกจากนีจ้ ากการด�ำเนินงานทีป่ ระสบความส�ำเร็จของศูนย์ประสานงานเขต ท�ำให้มอี าสาสมัครอาจารย์จากโรงเรียนได้รบั คัดเลือก
เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐรัสเซีย 1 คน คือ นางกนกพร ดุลยรักษ์ และผู้ประสานงานเขต นางปานใจ แสงศิลา ได้รับคัดเลือก
เป็นอาสาสมัคร และได้รับทุนไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศฮังการี เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในวันที่ 12-28 ตุลาคม 2561
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ศูนย์การทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การด�ำเนินงานของศูนย์ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Educational and Psychological Testing Center of Prince of Songkla University: EPC)
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์

		 เป็นองค์กรชั้นน�ำในการสร้างองค์ความรู้และบริการด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาที่มีมาตรฐานแห่งภาคใต้
พันธะกิจ

		
		
		
		
		
		

1. ศึกษา วิจัย และสร้างองค์ความรู้ด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาที่มีมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
4. ให้ค�ำปรึกษา อบรม และบริการเครื่องมือทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาแก่สถานศึกษา เขตพื้นที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
2 โครงการ
ปีงบประมาณ :
2562

1. ศึกษา วิจย
ั และสร้าง
องค์ความรู้ด้านการ
ทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา

1 โครงการ
ปีงบประมาณ :
2560-ปัจจุบัน

5. เผยแพร่องค์ความรู้
และนวัตกรรมทางด้าน
การทดสอบทางการ
ศึกษาและจิตวิทยา

สรุปผล
การดำ�เนินงาน
ของศูนย์ทดสอบฯ
ระหว่างปี
พ.ศ. 2560-2562

4. ให้คำ�ปรึกษา อบรม และ

2. สร้างและพัฒนา
เครือ
่ งมือวัดา้ นการ
ทดสอบทางการ
ศึกษาและจิตวิทยา

1 โครงการ
ปีงบประมาณ :
2562

ทีม
่ ม
ี าตรฐานเพือ
่
ยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา

บริการเครือ
่ งมือทางด้าน

การทดสอบทางการศึกษา

และจิตวิทยาแก่สถานศึกษา

3 โครงการ
ปีงบประมาณ :
2560-2562
092

เขตพืน
้ ที่ และหน่วยงานที่
เกีย
่ วข้อง

3. ผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านการศึกษาให้มค
ี วามเชีย
่ วชาญ
ทางด้านการทดสอบทาง
การศึกษาและจิตวิทยา

1 โครงการ
ปีงบประมาณ :
2562-ปัจจุบัน
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ภาพกิจกรรมผลการด�ำเนินงานของศูนย์ทดสอบ

คณะกรรมการศูนย์ทดสอบฯ

ดร. จิระวัฒน์ ตันสกุล
ผู้อ�ำนวยการ

ดร. ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ

ดร. ธีระยุทธ รัชชะ

ติณพัฒน์ แก้วยอดทิวัตถ์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายละเอียดเว็บไซด์ศูนย์ทดสอบฯ http://www.epc.psu.ac.th/index.php
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ที่ปรึกษาศูนย์ทดสอบฯ ให้ค�ำแนะน�ำโครงการ
วิจัยฯ และการบริหารงานของศูนย์ทดสอบฯ

กิจกรรม work shop
สร้างเครื่องมือวิจัย

โครงการอบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล

เครื่องตรวจข้อสอบที่ให้บริการ
ประจ�ำศูนย์ทดสอบฯ
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สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา
และการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ

Research Center in Educational Innovation and Teaching & Learning Excellence
อาคารส�ำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ชั้น ๙
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สาระส�ำคัญ

		 สถานวิจยั นวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนทีเ่ ป็นเลิศมีฐานมาจากองค์ความรูท้ เี่ กิดจากประสบการณ์ในด้านการเรียน
การสอน การวิจัยและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาจากหลากหลายคณะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเป็นการ
บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วิทยาเขต
ปัตตานี) คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศิลปะศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) รวมถึงหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส�ำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา (Research & Development in Technology
Innovation in Education) การบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน (Technology Integration in Teaching and Learning)
การสร้างสภาพแวดล้อมใหม่การเรียนรู้ (New Learning Environment) เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษา ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นบทบาทส�ำคัญของคณะ
ศึกษาศาสตร์ อีกทัง้ ยังสนับสนุนให้อาจารย์พฒ
ั นากระบวนการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้มคี วามหลากหลาย โดยประยุกต์นวัตกรรมเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพือ่ ยกระดับสัมฤทธิผลการเรียนการสอน สถานวิจยั นีไ้ ด้รบั การจัดตัง้ เมือ่ พ.ศ. 2559 มีคณะกรรมการและนักวิจยั ดังนี้
		 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์		
คณะศึกษาศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการ
		 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.กร ศรเลิศล�้ำวาณิช		
คณะเภสัชศาสตร์		
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร
		 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา
คณะพยาบาลศาสตร์
รองผู้อ�ำนวยการฝ่าย
												
วิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายวิจัย
		 4. รองศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เชิงเชาว์		
คณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
		 5. อาจารย์ ดร.สิตา มูสิกรังษี				
คณะศิลปศาสตร์		
กรรมการ
		 6. รองศาสตราจารย์ ดร. ฤทัยชนนี สิทธิชัย		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
		 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์		
คณะศึกษาศาสตร์		
กรรมการและเลขานุการ
		 8. นางสาวนิสรีน พรหมปลัด					
		
นักวิจัยและผู้ช่วยเลขานุการ
		 9. นายอานนท์ ไชยชาญยุทธ์
		
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
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1. ผลงานตีพิมพ์บทความวิจัย

5

บทความ

ผลงานตีพิมพ์
บทความวิจัย

ปีที่ 1

7

บทความ

ปีที่ 2

1

บทความ

ปีที่ 3

6 เดือนแรก

2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
2.1 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดส�ำหรับมหาชน (Massive Open Online Course: MOOC)

ทัง้ นีเ้ พือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนในยุคดิจทิ ลั ได้เรียนรูอ้ ย่างไร้ขดี จ�ำกัด และเป็นการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Lifelong Learning)
ถือเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรูข้ องคนไทย นอกจากนัน้ ยังถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนให้เข้าถึงโอกาสทางการ
เรียนมากขึ้น จ�ำนวน 3 โครงการ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University
Project: TCU) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
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(Massiv
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2
2.1.1 การพัฒนาทรัพยากรการ

		2.1.2

3
การพัฒนาทรัพยากรการ

		

2.1.3 การพัฒนาทรัพยากร

เรื่ อ ง เรียนรู้ระบบเปิดส�ำหรับมหาชน เรื่องวิถี การเรียนรู้ระบบเปิดส�ำหรับมหาชน เรื่อง
ศิ ล ปะอิ ส ลาม ประกอบด้ ว ยการกํ า เนิ ด ชีวติ มุสลิม งบประมาณ 160,000 บาท ผูว้ จิ ยั การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย
และวิวัฒนาการศิลปะอิสลาม ลักษณะเด่น ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ งบประมาณ 600,000 บาท ผู้วิจัย ผู้ช่วย
ที่ ส� ำ คั ญ ของศิ ล ปะอิ ส ลาม ความสั ม พั น ธ์ และคณะ
ศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา
ระหว่ า งศิ ล ปะอิ ส ลาม และอิ ท ธิ พ ลของ
และคณะ
ศิลปะอิสลามที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่
สมัยในอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ดังแสดง
ใน Link เชื่อมโยงและภาพประกอบหน้า
เว็ บ ไซต์ ข องรายวิ ช าศิ ล ปะอิ ส ลาม (Islamic Art) ที่ https://goo.gl/uFKmtj ได้ รั บ งบประมาณ 400,000 บาท
ผู ้ วิ จั ย ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส
เกาไศยาภรณ์ และคณะ
เรี ย นรู ้ ร ะบบเปิ ด ส� ำ หรั บ มหาชน
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3. วิเทศสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาวิชาการและการวิจัย ในปีที่ 1
		

3.1 คณาจารย์จาก Universiti Sains Malaysia (USM) มาเยือนสถานวิจัยฯ

		 คณาจารย์และนักวิจัยจาก The Centre for Instructional Technology & Multimedia (CITM), USM, Malaysia - Universiti
Sains Malaysia (USM) มาเยือนสถานวิจัยฯ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 ณ สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการ
สอนที่เป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย สร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายการวิจัย ทั้ง
ในส่วนคณาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย (1) Assoc. Prof. Dr. Wan Ahmad Jaafar Bin Wan
Yahya (Director of PTPM @ CITM) (2) Assoc. Prof. Dr. Mona Masood (Deputy Director of Research and Development)
(3) Prof. Dr. Irfan Naufan Omar (Deputy Director of Postgraduate Program) (4) Assoc. Prof. Dr. Rozinah Jamaludin

นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ และคณะกรรมการสถานวิจัยฯ
ให้การต้อนรับคณาจารย์ Centre for Instructional Technology & Multimedia (CITM),
Universiti Sains Malaysia (USM)
3.2 คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาจาก Oklahoma State University มาเยือนสถานวิจัยฯ

		 คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกจ�ำนวน 15 คน จากสาขาวิชา Educational Leadership, School of Educational Studies, Oklahoma State University ภายใต้การน�ำของ Professor Stephen Wanger และ Professor John Romans มาเยือนสถานวิจัย
นวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยทางการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนการ
สอนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกันในอนาคต
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		3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง Creative Approaches to Research and Instruction in Higher Education
		 สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ร่วมกับงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Creative Approaches to Research and Instruction in Higher
Education ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารส�ำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร โดยวิทยากร
คือ Professor Dr. Ana Donaldson, อดีตประธาน Association for Educational Communications and Technology: AECT)
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของ
สถานวิจยั ฯ ในการแพร่กระจายนวัตกรรมการเรียนรูแ้ ละสร้างเข้มแข็งทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนแก่คณาจารย์ นักวิชาการ และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย และสถาบันใกล้เคียง ได้เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นไปที่การจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน�ำไปต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษา อีกทัง้ ยังทราบถึงเทคนิคและวิธใี นการจัดการเรียนการสอนในรูป Flipped Classroom เพือ่ ให้ผเู้ รียนสนใจ นอกจากนัน้ ยังมีการ
แลกเปลี่ยนกับวิทยากร ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถซักถามและแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค วิธีการเพื่อน�ำไปประยุกต์ในชั้นเรียนได้อย่างสมบูรณ์

Workshop on Creative Approaches to Research & Instruction in Higher Education
น�ำโดย Professor Dr. Ana Donaldson
		

3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ South East Asian International Regional Workshop 2017

		 ด้วยความร่วมมือของสถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ The
Jacobs Foundation and International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD) ได้ก�ำหนดให้มีการจัด
งานขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560 ณ ชั้น 7 ส�ำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี รศ.ดร. ฤทัยชนนี สิทธิชัย เป็นผู้ด�ำเนินการในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจาก
19 ประเทศ จ�ำนวน 60 คน โดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจาก The Jacobs Foundation and International Society for the
Study of Behavioural Development (ISSBD) จ�ำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ ระหว่างนักวิจัยชั้นน�ำระหว่างประเทศ และเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม นอกจากนั้นได้สร้างเครือข่ายทางด้านงานวิจัยระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยอาวุโส
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South East Asian International Regional Workshop 2017
		

3.5 โครงการสัมมนา เรื่อง Meaningful Online Learning Implementation in Higher Education

		สถานวิจย
ั นวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนทีเ่ ป็นเลิศ ร่วมกับ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง Meaningful Online Learning Implementation in Higher Education โดย Professor Dr. Badrul
Huda Khan ผู้เชี่ยวชาญด้าน E-Learning ระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ คุณ
หญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในวันที่ 8 มีนาคม 2560
		 การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของสถานวิจัยฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมเทคโนโลยี E-Learning ให้กับ
คณาจารย์และบุคลากร ทั้งภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันใกล้เคียง ในโอกาสนี้ ได้มีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการใน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต

Workshop - Meaningful Online Learning Implementation in
Higher Education โดย Professor Dr. Badrul Huda Khan
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3.6 โครงการสัมมนาเรื่อง Blended Learning and Massive Open Online Course (MOOC) in Higher Education

		สถานวิจย
ั นวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนทีเ่ ป็นเลิศ ร่วมกับ ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง Blended Learning and Massive Open Online Course (MOOC) in Higher Education โดย
Professor Dr. Curtis J. Bonk จากมหาวิทยาลัย Indiana ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับโลก จัดขึ้น ณ
ห้องประชุมชั้น 8 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ในวันที่ 13 มีนาคม 2560

Workshop: Blended Learning and Massive Open Online Course (MOOC)
in Higher Education โดย Professor Dr. Curtis J. Bonk
		 การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของสถานวิจัยฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันใกล้เคียง วิทยากรได้ให้ความรู้และเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน
พร้อมทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการน�ำไปบูรณาการในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
4. วิเทศสัมพันธ์สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาวิชาการและการวิจัย ในปีที่ 3

		4.1 โครงการสร้างความร่วมมือกับ Universitas Negeri Malang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ สถานวิจัยนวัตกรรม
ทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561โดยมีคณาจารย์จาก Universitas Negeri Malang สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย คือ Dr. Dedi Kuswandi และ Mr. Ence Surachman เข้าร่วมหารือ เพื่อสร้างเครือข่ายในด้านวิชาการ สร้างความร่วมมือใน
การพัฒนาหลักสูตรและด�ำเนินงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

ผู้อ�ำนวยการและกรรมการสถานวิจัยฯให้การต้อนรับ
คณาจารย์จาก Universitas Negeri Malang

ผู้อ�ำนวยการสถานวิจัยฯมอบของที่ระลึกแด่คณาจารย์
จาก Universitas Negeri Malang
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5. การพัฒนาหนังสือ ต�ำราทางวิชาการ

		 สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Badrul Huda Khan ในการ
มอบลิขสิทธิ์ ต�ำราเรื่อง Design of e-Learning Environment ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วสันต์ อติศัพท์ และ ดร.อนุชิต งามขจรวิวัฒน์ เป็นผู้แปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน e-Learning ให้แก่
คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่
เป็นเลิศ ได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Badrul Huda Khan มาเป็นประธานเปิดตัวหนังสือแปล เรื่อง “การออกแบบการเรียนการสอน
อีเลินร์นนิง่ (รายการตรวจสอบ)” ณ ห้องประชุม 2 ส�ำนักงานอธิการบดี (สนอ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบรรยายในหัวข้อ E-learning
and Implementation in Higher Education แก่คณาจารย์สถานวิจยั ฯ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาภาวะผูน้ ำ� และนวัตกรรมทางการศึกษา
และนักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ต�ำราแปลจากผลงานวิชาการของ Professor Dr. Badrul Huda Khan ที่มีมอบลิขสิทธิ์
ให้สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
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วารสารศึกษาศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวารสารวิชาการ และเป็นวารสารระดับชาติในฐานข้อมูลของศูนย์ดชั นีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI) และได้ผา่ นการรับรองคุณภาพของ TCI ให้จดั อยูใ่ น วารสารกลุม่ ที่ 1 เมือ่ ปี พ.ศ. 2559 จัดพิมพ์ราย 4 เดือน ก�ำหนดเผยแพร่ 3 ฉบับต่อปี โดยเผย
แพร่ให้กบั ห้องสมุดของสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ห้องสมุดหน่วยงานของรัฐและจ�ำหน่ายโดยทัว่ ไป จัดท�ำโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นสือ่ ในการส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์ ข้าราชการ และนักวิชาการทัว่ ไป ในการน�ำเสนอผลงานวิชาการสาขาศึกษาศาสตร์ ดังนี้
1) การศึกษาปฐมวัย 2) การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 3) การศึกษาอาชีวศึกษา 4) การศึกษาอุดมศึกษา 5) การศึกษาพิเศษ 6) การบริหารการศึกษา 7) หลักสูตรและการ
สอน 8) การวัด ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 9) สถิติ และวิจยั ทางการศึกษา 10) การวิจยั ในชัน้ เรียน 11) เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ
ศึกษา 12) จิตวิทยาการศึกษา 13) การศึกษาเพือ่ การพัฒนาสังคม 14) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 15) สุขศึกษา พลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา 16) พัฒนศึกษา
ศาสตร์ 17) อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้านการศึกษา
หลักการพิจารณาบทความส�ำหรับตีพมิ พ์ลงวารสาร โดยผลงานทางวิชาการทีร่ บั ตีพมิ พ์ ได้แก่ บทความวิจยั และบทความวิชาการ ซึง่ ผูเ้ ขียนสามารถน�ำ
ส่งบทความเพือ่ เข้ารับการพิจารณาตีพมิ พ์ลงวารสารได้ตลอดทัง้ ปี ทัง้ นี้ บทความทีน่ ำ� ส่งเพือ่ พิจารณาต้องไม่เคยตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยูใ่ นระหว่าง
การพิจารณาของวารสารอืน่ โดยบทความทุกเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ตอ้ งผ่านการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง (Peer-reviewed) ตามเกณฑ์ทศี่ นู ย์ดชั นี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ก�ำหนด โดยเป็นการประเมินแบบ Double-blinded และได้รบั ความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
การติดต่อกองบรรณาธิการ
		 กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 073-331301, 073-313928-50 ต่อ
1088 E-mail : tif.jeeranan@gmail.com Website : http://edujournal.psu.ac.th
ความคืบหน้าการด�ำเนินงานวารสารศึกษาศาสตร์		
1. การด�ำเนินการระบบวารสารออนไลน์ Thaijo

บรรณาธิการและเจ้าหน้าทีง่ านวารสารฯ เข้ารับการอบรมการใช้ระบบจัดการวารสารออนไลน์ Thaijo เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และด�ำเนินการดังนี้ 1) จัดท�ำข้อมูลต่าง ๆ เพือ่ ลงในเว็บวารสาร Thaijo 2) ด�ำเนินการทดสอบการ
ใช้ระบบจัดการวารสารออนไลน์ Thaijo และ 3) เริม่ ทดลองเปิดใช้งานระบบวารสารออนไลน์ Thaijo เมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2562 โดยจะยังใช้ระบบวารสารเดิมควบคู่
กันไป จนกว่าจะด�ำเนินการจัดการบนระบบ Thaijo เสร็จสมบูรณ์
2. การพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citation Index)

		ACI หรือ ASEAN Citation Index เปน ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารส�ำหรับประเทศในกลุม่ อาเซียนซึง่ มีตวั แทนสมาชิกของแต่ละชาติในอาเซียนเปน
คณะกรรมการ ประเทศสมาชิกของ ACI ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึง่ วารสารทีอ่ ยู่
ในฐานข้อมูล ACI นีถ้ อื เปน การยกระดับฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารให้เปน สากลมากขึน้ และจะได้มกี ารเชือ่ มต่อกับฐานข้อมูลดัชนีระดับนานาชาติในอนาคต เช่น
Scopus, Thomson เปน ต้น ซึง่ หลักเกณฑ์สำ� คัญในการน�ำวารสารเข้าสูฐ่ านข้อมูล ACI มีดงั นี้ วารสารต้องอยูใ่ นฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 1 มีชอื่ บทความภาษาอังกฤษ
ชือ่ ผูแ้ ต่งและชือ่ หน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ มีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษ (เท่านัน้ ) และมีเว็บไซต์วารสารทีม่ ขี อ้ มูลเป็นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ เมือ่
พิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้ว วารสารศึกษาศาสตร์มคี รบเกือบทุกรายการ ขาดเพียงแต่รายการเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ (เท่านัน้ ) ซึง่ กองบรรณาธิการจะด�ำเนินการ
แจ้งแนวทางปฏิบตั ใิ นการใส่รายการเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ (เท่านัน้ ) แก่ผแู้ ต่งทีส่ ง่ บทความเข้ามาในระบบวารสารต่อไป เพือ่ พัฒนาวารสารให้สามารถเข้าเกณฑ์
ฐานข้อมูล ACI ได้ตอ่ ไป
โครงสร้างหน่วยวารสาร
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกิดทิพย์

ทีป่ รึกษากองบรรณาธิการ
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ศาสตราจารย์ ดร.ศิรชิ ยั กาญจนวาสี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เชิงเชาว์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชยั นภาพงศ์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กองบรรณาธิการ
คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

รองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีรัตน์ รงเรือง
บรรณาธิการฝ่ายจัดการ
นางจีรนันท์ ทรงชาติ

ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการจัดการ
1. นายพิภัตน์ เผ่าจินดา
2. นางสาวเปรมวดี โกมลตรี
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คณะกรรมการจัดท�ำรายงานประจ�ำปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2559 - 2562

คณะกรรมการอ�ำนวยการ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและทรัพยากรการเรียนรู้
รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองคณบดีและรักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และรักษาการในต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
นายบุรินทร์ สหะวิริยะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและบริการวิชาการ
ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ สารองค์กร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
นายไกรรัตน์ นิลฉิม
นางสาววิมล ไชยเสน
นางสาวนิตยา สืบประดิษฐ์
นายนิคม แดงมะแจ้ง
นางสาวรอซียะ มะมิง
นางสาวสมร ถือทอง
นางสาวกิตติญา อาจเที่ยงธรรม
นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ฝ่ายออกแบบปก และจัดท�ำรูปเล่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์
นายประทีป สุวรรณโร
นายนิคม แดงมะแจ้ง
นายสุรเชษฐ พุ่มฤทัย
นางจีรนันท์ ทรงชาติ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวเปรมวดี โกมลตรี
นายสมนึก แก้วมีศรี
นายพงศ์พัฒน์ ทองกราว
นายสิทธิโชค โนะ
นางสาวศินีนาฎ พรหมพันธ์
นางปนิดา ด�ำรงสุสกุล
นางสาวนูรฮัม ฮะซา
นางสาวสุทธิษา พรหมจันทร์
นายนิรันดร์ โทบุรี
นายบุรินทร์ สหะวิริยะ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายการเงิน พัสดุและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นางพึงใจ ปราโมทย์อนันต์
นางสายหยุด ขจรยุทธไกร
นางสาวพิริยา ศรีเทพ
นางสาวธรรญชนก จักรกาญจน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ปกหลังใน

ปกหลัง

