โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนสายสามัญ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต
หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ยะลา ปตตานี
นราธิวาส สงขลา พัทลุง และสตูลนั้น ตองคํานึงถึงบริบทอยางรอบดาน กลาวคือ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทําใหมีวิถีชีวิตเฉพาะของทองถิ่นอยางมาก โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต สวนใหญมีคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ํา และผลประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษาอยูในระดับพอใช
สถาบั น ส งเสริ มการสอนวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหน ว ยงานระดับ ชาติ ที่มี
บทบาทหนาที่ในการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและสื่อ เพื่อการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ของเยาวชน
ในโรงเรียนกลุมดังกลาว จึงริเริ่มดําเนินพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพครูและบุคลากรทาง การศึกษาในการจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจและมั่นใจในการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เพื่อนําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน
ผลผลิตของโครงการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนสายสามัญ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ยะลา ปตตานี
นราธิวาส สงขลา พัทลุง และสตูล จํานวน 60 โรงเรียน ไดรับการพัฒนาจาก สสวท.
วิธีการดําเนินงาน
1. จัดทํารางหลักสูตรอบรมครู
2. ประชุมพิจารณารางหลักสูตรอบรมครู
3. จัดทําตนฉบับเอกสารอบรมครู
4. ประชุมเตรียมวิทยากรแกนนํา
5. ประชุมปฏิบัติอบรมครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนสายสามัญ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต
• สสวท. อบรมครูโดยตรง (2554-2556)
• สสวท. รวมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) อบรมครู (2558-2559)
6. สรุปผลการดําเนินงาน
40

39

ผลการดําเนินงาน
สามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้
ป
หลักสูตรอบรม

2554 วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 (ป.1 ป.4 ม.1)
- คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2554
ณ โรงแรมวินเซอร สวีทส สุขุมวิท 20
กรุงเทพฯ จํานวน 42 คน
- คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วันที่ 27-31 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัล
เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ จํานวน 53 คน
- วิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2554
ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา จ.ตรัง
จํานวน 29 คน
-วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2554
ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา จ.ตรัง
จํานวน 54 คน
2555 หลักสูตรอบรมครูวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรแกนกลาง
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ป.2 ป.5 ม.2)
- หลักสูตรวิทยาศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา (ป.2 ป.5)
วันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555
มีครูผานการอบรม จํานวน 43 คน

โรงเรียน

จํานวน
(รร.)

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ที่สอนสายสามัญ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี
นราธิวาส สงขลา และสตูล)
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
สอนสายสามัญ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต

50

ผูเขา
อบรม
(คน)
178

60
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โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
สอนสายสามัญ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
สอนสายสามัญ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
สอนสายสามัญ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ที่สอนสายสามัญ 6 จังหวัด
ชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี
นราธิวาส สงขลา สตูล และพัทลุง)

ป

หลักสูตรอบรม

- หลักสูตรวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.2)
วันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555
มีครูผานการอบรม จํานวน 65 คน
- หลักสูตรคณิตศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา (ป.2 ป.5)
วันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2555
มีครูผานการอบรม จํานวน 49 คน
- หลักสูตรคณิตศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.2)
วันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555
มีครูผานการอบรม จํานวน 67 คน
2556 หลักสูตรอบรมครูวิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ตามหลักสูตรแกนกลาง
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ป.3 ป.6 ม.3)
พัฒนาครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน
วันที่ 22-26 เม.ย.56
ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา จ.ตรัง
- ครูวิทยาศาสตรประถม จํานวน 46 คน
- ครูวิทยาศาสตรมัธยม จํานวน 61 คน
- ครูคณิตศาสตรประถม จํานวน 48 คน
- ครูคณิตศาสตรมัธยม จํานวน 68 คน
2558 สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ชวงชั้น 1
วันที่ 14-16 ธันวาคม 2558
ณ ชลพฤกษรีสอรท จ.นครนายก
2559 สะเต็มศึกษา ชวงชั้น 2
วันที่ 7-8 มกราคม 2559
ณ ภูเขางามรีสอรท จ.นครนายก

โรงเรียน

จํานวน
(รร.)

ผูเขา
อบรม
(คน)

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ที่สอนสายสามัญ 6 จังหวัด
ชายแดนภาคใต (ยะลา ปตตานี
นราธิวาส สงขลา สตูล และพัทลุง)
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โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
สอนสายสามัญ 6 จังหวัดชายแดน
ภาคใต
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
สอนสายสามัญ 6 จังหวัดชายแดน
ภาคใต

60

8

60

18

ป

หลักสูตรอบรม

โรงเรียน

จํานวน
(รร.)

ผูเขา
อบรม
(คน)
15

สะเต็มศึกษา ชวงชั้น 3 รุน1
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
60
วันที่ 14-16 มกราคม 2559
สอนสายสามัญ 6 จังหวัดชายแดน
ณ ชลพฤกษรีสอรท จ.นครนายก
ภาคใต
สะเต็มศึกษา ชวงชั้น 3 รุน2
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
60
38
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ 2559
สอนสายสามัญ 6 จังหวัดชายแดน
ณ ชลพฤกษรีสอรท จ.นครนายก
ภาคใต
สะเต็มศึกษา ชวงชั้น 4 รุน1
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
60
14
วันที่ 17-18 มีนาคม 2559
สอนสายสามัญ 6 จังหวัดชายแดน
ณ ชลพฤกษรีสอรท จ.นครนายก
ภาคใต
สะเต็มศึกษา ชวงชั้น 4 รุน2
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
60
29
วันที่ 24-26 มีนาคม 2559
สอนสายสามัญ 6 จังหวัดชายแดน
ณ ชลพฤกษรีสอรท จ.นครนายก
ภาคใต
2559 อบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
15
15
(โปรแกรม SCRATCH) สําหรับครูผูนําดานสะ สอนสายสามัญ 6 จังหวัดชายแดน
เต็มศึกษา รุนที่ 1 วันที่ 27-29 เมษายน 2559 ภาคใต
ณ โรงแรมแกรนด ทาวเวอร อินน กรุงเทพฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร (โปรแกรม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
30
30
SCRATCH) สําหรับครูผูนําดานสะเต็มศึกษา
สอนสายสามัญ 6 จังหวัดชายแดน
รุนที่ 2 วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559
ภาคใต
ณ โรงแรมแกรนด ทาวเวอร อินน กรุงเทพฯ
ขอเสนอแนะ
1. ปญหาในการติดตอสื่อสารระหวาง สสวท. กับโรงเรียน โรงเรียนอยูในที่หางไกล และทุรกันดาร ทําให
การติดตอประสานงานมีความยากลําบาก แกปญหาคือใชการติดตอสื่อสารหลายทางคือ หนังสือ
ราชการ โทรศัพทไปที่โรงเรียน โทรศัพทเคลื่อนที่ โทรสาร ประสานงานกับทางตนสังกัดใหแจง
โรงเรียนสงครูเขารับการอบรม
2. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ สารเคมีที่ใชในการทดลองทางวิทยาศาสตรไมเพียงพอ ใหขอความรวมมือ
หนวยงานภายนอกสนับสนุนโรงเรียน และ สสวท. ไดใหการสนับสนุน สื่อ วัสดุ อุปกรณ บางสวนดวย
3. การเรียนการสอนขาดความตอเนื่อง เนื่องจากครูเกาที่สอบบรรจุไดลาออก และครูใหมที่เพิ่งรับมาตอง
เริ่มพัฒนาใหม แนวทางพัฒนาครูใหมีความตอเนื่องสามารถทําไดดังนี้

• พัฒนาครูโดยการใชสื่อของ สสวท. ที่ครูสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองไดที่ทุกที่เวลา ทั้งใน
รูปแบบ offline และแบบ Online
• การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาใหเอาฐานการเรียนรูที่โรงเรียนมีอยูเปนหลัก โดย
สอดแทรกความรูและกระบวนการเขาไปในแตละฐาน
• พัฒนาครูควรเพิ่มเติมเรื่องการวัดและประเมินผล และการใชเทคโนโลยีรวมสมัย
4. การอบรมโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต ตองคํานึงถึงบริบทอยาง
รอบดาน เชน เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ไดแก
• อาหารในการจัดอบรมตองเปนอาหารฮาลาล
• มีหองสําหรับการละหมาดใหกับครูผูเขารับการอบรม
• ในการอบรมหลีกเลี่ยงภาพ สุกร สุนัข
ภาพ:กิจกรรม

ภาพ:การอบรมครูโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต
อบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร (โปรแกรม SCRATCH) สําหรับครูผูนําดานสะเต็มศึกษา รุนที่ 2
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด ทาวเวอร อินน กรุงเทพฯ

