
ชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา 



 

 

 

โครงการ สมัมนาบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือกา้วทนัสู่การพฒันายุค ๔.๐ 



  

 

 

 จากผลการประเมินการจดัการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั 

พบวา่ ระบบการศึกษาของไทยประสบปัญหาหลายประการ รวมถึง

การจดัการศึกษาในพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่ประสบปัญหา

ส าคญัคือ ทกัษะดา้นการคดิวิเคราะหข์องนักเรียน  ทางชมรม

โรงเรียนเอกชนเขตพเิศษสงขลา ไดท้  าการรวบรวม ศึกษาและ

วิเคราะหข์อ้มูลการจดัการศึกษาในพ้ืนที่ พบวา่ สาเหตุหลกัเกดิจาก

กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่ยงัเนน้ระบบทอ่งจ ามากกวา่การ

ใหนั้กเรียนไดค้ดิวิเคราะห ์และแสดงออกในทางวิชาการ และ

บุคลากรทางการศึกษายงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบการ

จดัการศึกษาในศตวรรษที่๒๑ 
 

  

 

 

  



 รัฐบาลมนีโนบายที่จะปฏิรูประบบการศึกษา ยุค ๔.๐ เพ่ือใหส้อด

รับกบันโยบายดงักลา่วของทางรัฐบาล ชมรมโรงเรียนเอกชนเขต

พเิศษสงขลา จึงจดัท าโครงการจดัสมัมนาบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบการจดัการศึกษาใน

ศตวรรษที่๒๑ ใหแ้กบุ่คลากรทางการศึกษา  ยกระดบัการศึกษาใน

เขตพ้ืนที่พเิศษจงัหวดัสงขลาใหท้นัสมยัมากข้ึน ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนและพฒันาสมรรถนะของผูเ้รียนในทุก ๆ ดา้น และ

พฒันาตน้แบบในการปฏิรูประบบการจดัการศึกษาใหก้บัพ้ืนที่ อ่ืน 



 

ใชน้กัเรียนเป็นศนูยก์ลาง ( child 

center) 

เร่ิมการเรียนรูต้ ัง้แต่อายุ ๗ ปี 

ไม่มีการสอบ 

 

 

ท าไมการศึกษาที่ฟินแลนดถึ์งเป็นอนัดบั ๑ ของโลก 
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เรียนเยอะ 

เรียนระบบทอ่งจ าท าใหเ้ดก็คดิวิเคราะหไ์มเ่ป็น 

นโยบายทางภาครัฐไมต่อ่เน่ือง (๑๕ปีรฐัมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ๑๕คน) 

ใชร้ะบบสอบระบบเดยีวมาประเมนิผลความสามารถของ

นักเรียนทัง้หมด 

 



 

๑. เพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัระบบการจดัการศึกษาใน

ศตวรรษที่ ๒๑ ใหแ้กบุ่คลากรทางการศึกษา 

๒. เพ่ือยกระดบัการศึกษาในเขตพ้ืนที่พเิศษจงัหวดัสงขลาใหท้นัสมยั

มากขึ้น 

๓. เพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาสมรรถนะของ

ผูเ้รียนในทุก ๆ ดา้น 

๔. เพ่ือพฒันาตน้แบบในการปฏิรูประบบการจดัการศึกษาใหก้บัพ้ืนที่

อ่ืน 

 



  

    กลุ่มเป้าหมาย 

   นกัเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษสงขลา  

   

 พ้ืนท่ีด าเนินการ  

  โรงเรียนพฒันาวิทยามลูนิธิ  ต าบลคลองทรายขาว   

 อ าเภอกงหราจงัหวดัพทัลุง 



เชิงปริมาณ 

  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่พเิศษจงัหวดัสงขลาจ านวน ๑๒ คน 

ไดร่้วมกจิกรรมอบรมภาษาองักฤษ 

เชิงคณุภาพ 

 - ผูผ้า่นการอบรมมทีกัษะทางภาษาองักฤษเพิ่มขนั 

 - ผูผ้า่นการอบรมมคีวามสนใจที่จะเรียนภาษาองักฤษเพราะไดร้ับ

ความรูท้างหลกัภาษาที่ ถูกตอ้ง 

 - ผูผ้า่นการอบรมมเีครือขา่ยตา่งพ้ืนที่ เพิ่ มข้ึน 



กลุ่มเป้าหมาย 

  ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พเิศษสงขลา  

   

พ้ืนท่ีด าเนินการ  

     

 โรงเรียนมิฟตาฮุดดนี (บา้นพลใีต)้  ต าบลนาทว ี อ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา 



เชิงปริมาณ 

 - ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พเิศษสงขลา จ านวน ๑๐๐ 

คน ไดผ้า่นการอบรม  

เชิงคณุภาพ 

 - ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พเิศษสงขลา 

มทีกัษะในการจดัการชัน้เรียนรูปแบบใหม่ๆ ที่มปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 - ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตพ้ืนที่

พเิศษสงขลา มเีครือขา่ยในการแลกเปลี่ยนแนวทางการท างาน

เพิ่ มขึ้น 

 - มกีารเปิดชัน้เรียนใหเ้ครือขา่ยไดส้ะทอ้นผลกนัเพิ่มขึ้น 

 



กลุ่มเป้าหมาย 

  ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พเิศษสงขลา  

   

พ้ืนท่ีด าเนินการ  

     

 โรงเรียนมิฟตาฮุดดนี (บา้นพลใีต)้  ต าบลนาทว ี อ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา 

 



 เชิงปริมาณ 

 - ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พเิศษสงขลา 

จ านวน ๑๐๐ คน ไดผ้า่นการอบรม  

 เชิงคุณภาพ 

 - ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พเิศษสงขลา มทีกัษะใน

การจดัการชัน้เรียนรูปแบบใหม่ๆ ที่มปีระสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

 - ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พเิศษสงขลา 

มเีครือขา่ยในการแลกเปลี่ยนแนวทางการท างานเพิ่มขึ้น 

 - มกีารเปิดชัน้เรียนใหเ้ครือขา่ยไดส้ะทอ้นผลกนัเพิ่ มขึ้น 

 



กลุ่มเป้าหมาย 

  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษสงขลา ที่มคีวามพรอ้มในการใชรู้ปแบบการจดัการ

เรียนรูต้ามแนวประเทศฟินแลนด ์ 

   

พ้ืนท่ีด าเนินการ  

     

  อ าเภอนาทว ีอ าเภอจะนะและอ าเภอสะเดา  

 



 เชิงปริมาณ 

 - มโีรงเรียนแจง้ความประสงคใ์หท้างวทิยากรและคณะท างานลงนิเทศนก์ารจดัการเรียนรู้

จ านวน ๑๐ โรงเรียน 

 เชิงคณุภาพ 

 - เดก็นักเรียนมคีวามสุขในการเรียนรูเ้พิ่ มข้ึน  

 - โรงเรียนมกีารปรับรูปแบบการจดัการเรียนรูท้ี่มปีระสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

 - เดก็นักเรียนไดร้ับการจดัการเรียนรูท้ี่ เหมาะสมกบัวยั 

  

 



โรงเรียนในสงักดัอ่ืน เชน่ โรงเรียนสงักดัองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น โรงเรียนสงักดัส านักงานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

เขา้มามสีว่นร่วมในกจิกรรม 

 หน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่  

อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยั  

สมาคมโรงเรียนเอกชนของจงัหวดัอ่ืนๆ 



ประโยชน์การพฒันาการจดัการศึกษาอยา่งถูกตอ้งและยัง่ยืน 

 - บุคลากรมโีอกาสไดพ้ฒันาตวัเองที่ถูกตอ้งและเหมาะสม 

 - มุมมองของภาครัฐตอ่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม

จะคอ่ยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดข้ึีน 

 - ประชาชนมชีอ่งทางในการเขา้ถึงระบบราชการงา่ยข้ึน 

 - เป็นการแกปั้ญหาจากผูไ้ดร้ับปัญหาเอง   



ภาคเีครือขา่ยในการพฒันาระบบการจดัการศึกษามพ้ืีนที่

กวา้งข้ึน 

มชีอ่งทางในการแลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหวา่งโรงเรียน

ท าใหม้กีารตกผลึกทางความคดิ 

ส่ือการสอนที่สอดคลอ้งกบับริบทชุมชน 

ปริมาณหนังสือลดลง 

มกีารแทนที่การแขง่ขนัดว้ยค าวา่แบง่ปัน(เน่ืองจากมกีาร

ท างานเป็นเครือขา่ย) 



ในการด าเนินโครงการขบัเคล่ือนการมสีว่นร่วมของภาคประชาสงัคมในการแกไ้ข

ปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ของศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) ในครัง้น้ีถือเป็นมิตใิหมใ่นการด าเนินการในการใช ้

งบประมาณของรฐัเน่ืองจากยงัไมม่หีน่วยงานไหนน างบประมาณมากถึง ๕๐ ลา้น

บาทลงสูภ่าคประชาสงัคมโดยใหท้างภาคประชาสงัคมไปคดิโครงการที่จะ

ด าเนินการข้ึนมาเอง และด าเนินโครงการเอง ในเบ้ืองตน้ทางชมรมโรงเรียนเอกชน

เขตพเิศษสงขลาขอช่ืนชมในแนวทางน้ีเพราะทางกลุม่มคีวามมัน่ใจวา่ไมม่ใีครเขา้ใจ

ตวัเราเทา่กบัตวัเราเอง ดงันั้นเม่ือทางศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(ศอ.บต.) กลา้ที่จะคดิที่จะด าเนินโครงการการลกัษณะเชน่ คงอกีไมน่านการพฒันา

อยา่งย ัง่ยืนคงจะเกดิข้ึนอยา่งทัว่ถึงในพ้ืนที่ 



ภาคเีครือขา่ยในการพฒันาระบบการจดัการศึกษามพ้ืีนที่

กวา้งข้ึน 

มชีอ่งทางในการแลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหวา่งโรงเรียน

ท าใหม้กีารตกผลึกทางความคดิ 

ส่ือการสอนที่สอดคลอ้งกบับริบทชุมชน 

ปริมาณหนังสือลดลง 

มกีารแทนที่การแขง่ขนัดว้ยค าวา่แบง่ปัน(เน่ืองจากมกีาร

ท างานเป็นเครือขา่ย) 



 อยา่งไรกต็าม การด าเนินโครงการหรือการท างาน ความคาดหวงัคงอยากได ้

ประสิทธิภาพมากที่สุด แตใ่นการท างานทุกๆอยา่งยอ่มจะเกดิความผดิพลาดได ้เชน่ 

งบประมาณทัง้หมดเป็นของภาครฐั ท าใหก้ระบวนการบางอยา่งยงัตอ้งองิระบบ

ราชการอยูซ่ึ่งองคก์รภาคประชาสงัคม(บางสว่น)ยงัไมเ่ขา้ใจบา้ง กค็งตอ้งเรียนรูก้นั

ไปเร่ือยๆ หรือความคาดหวงัในการมปีระสิทธิภาพในการใชง้บ ทางศูนยอ์  านวยการ

บริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) กต็อ้งเขา้ใจวา่ศกัยภาพของภาคประชา

สงัคมแตล่ะองคก์รมไีมเ่ทา่กนั กค็งตอ้งเป็นอกีเร่ืองที่ตอ้งเรียนรูก้นัไปเพ่ือโอกาสใน

การร่วมงานกนัในอนาคต 



ภาคเีครือขา่ยในการพฒันาระบบการจดัการศึกษามพ้ืีนที่

กวา้งข้ึน 

มชีอ่งทางในการแลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหวา่งโรงเรียน

ท าใหม้กีารตกผลึกทางความคดิ 

ส่ือการสอนที่สอดคลอ้งกบับริบทชุมชน 

ปริมาณหนังสือลดลง 

มกีารแทนที่การแขง่ขนัดว้ยค าวา่แบง่ปัน(เน่ืองจากมกีาร

ท างานเป็นเครือขา่ย) 



๑. อยากใหศู้นยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) สนับสนุนงบประมาณใน

การด าเนินโครงการอยา่งตอ่เน่ืองทุกปี เพราะโครงการที่ทางชมรมโรงเรียนเอกชนเขต

พเิศษสงขลาด าเนิน ทุกโครงการเป็นการแกไ้ขปัญหาระบบการศึกษา ตอ้งใชเ้วลาท าอยา่ง

นอ้ย ๓ ปี ถึงจะเหน็การเปลี่ยนแปลงที่ชดัเจน ถา้หากไมม่คีวามตอ่เน่ืองกค็งจะเหมือน

โครงการหรือกจิกรรมเดมิๆที่งบประมาณหมดโครงการจบดว้ย 

๒. เหน็ควรเพิ่มงบประมาณตามขนาดขององคก์รภาคประชาสงัคม เน่ืองจากครั้งน้ีไมว่า่

องคก์รขนาดใหญห่รือขนาดเลก็สามารถรับเงินอุดหนุนเทา่กนั ท าใหไ้มม่คีวามตา่งในการ

ด าเนินโครงการเทา่ไหร่นัก และอกีอยา่งมจี านวนองคก์รมากจนเกนิความสามารถของ

ศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) ในการที่จะดูแล 

๓. มอบหมายหรือเพิ่มเจา้หนา้ที่รับผดิชอบงานน้ีเพ่ือการท างานที่มปีระสิทธิภาพเพิ่ มข้ึนใน

อนาคต โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่พเิศษจงัหวดัสงขลา เพราะยงัไมค่อ่ยไดม้คีวามสมัพนัธก์บั

ศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) มากนัก 

 





 

 

 

 

 

       ผอ.สช.นาทว ีมาเปิดการอบรม 

 

 

 

 

                                        นายดุลยรัตน์  บูยูโส๊ะ  

ประธานชมรม  กลา่วรายงาน 



บรรยากาศการอบรม 



อ. เกษม  เปรมประยูร จาก
มหาวทิยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา 

หวัหน้าทมีวทิยากร 



นายธเนศ  ลอ่งนาวา      
นายกเทศมนตรตี าบลนาทวนีอก 
ให้เกยีรตมิาเป็นประธานเปิดการ

อบรม 



คุณบุญมา อแีวน (ครูแคท) วิทยากร 









 


