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เชิดชูเกียรติ
บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดี
คณะศึกษาศาสตร์  ไ ด้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัล 
“นักบรหิารดเีดน่แหง่ปี” สาขาบรหิารการศกึษา ประจําปี 2563 
โดยมี พลอากาศ ชลิต พุกผาสุก องคมนตรีและเลขาธิการ
มลูนธิิพระดาบส เป็นประธานในพิธีภายใตโ้ครงการหนึง่ลา้นกล้า
ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งจัดข้ึน ณ หอประชุมกองทัพ
อากาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมลวรรณ วีระธรรมโม
ได้รับตําแหน่ง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับ
ตดิตาม และประเมินผลการจดักจิกรรมพัฒนาวชิาชพีแบบชมุชน
แห่งการเรยีนรูท้างวชิาชีพ ของ สาํนักงานเลขาธิการครุุสภา

รองศาสตราจารย์  ดร.พูนสุข อุดม และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ

 รองศาสตราจารย์  ดร.พูนสุข อุดม และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ อาจารย์ประจํา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้รับคัดเลือกจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็น “บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย”
ประจําปี พ.ศ.2562 ระดับส่วนงาน
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เชิดชูเกียรติ
บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563

นสิติคณะศกึษาศาสตรไ์ด้รบัรางวลัการประกวดนวตักรรม
สายอดุมศกึษา ประจาํป ี 2563
 วันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 นิสิตคณะศึกษาศาสตร์

เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจําปี 2563 

ภายในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand

Research Expo 2020)" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และ

บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

โดยไดร้บัรางวลัจาํนวน 3 รางวลั ดงันี้

รางวัลระดับเหรียญทอง
กลุ่ม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจ สร้างสรรค์
เร่ือง : ชุดทดลองการศึกษาการแตกตัว
ของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์ทางความร้อน เทอร์โมเซน
เซอร์ดิจิทัล โดยใช้อุปกรณ์ Internet 
of Things (IoT) ร่วมกับแอปพลิเคชัน
Thing Speak
โดย
     นางสาวสุนิษา   ทองจันทร์
     นางสาวกิตติยา   นนทบูรณ์
     นางสาววราภรณ์   สกุลนี
     นางสาววิลาวัลย์   หนูเหลือ
      (นิสิตกศ.บ. เคมี)

รางวัลระดับเหรียญเงิน
กลุ่ม : การพัฒนาเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์ อุปกรณ์ อัจฉริยะ พลังงานและ
 สิ่งแวดล้อม
เร่ือง : หม้อควบคุมระดับความหวาน
แบบอัตโนมัติ ผ่านอุปกรณ์ Internet 
of Things (IoT) โดยแอปพลิเคชัน
Blynk
โดย
      นางสาวศศิธร  ชูไข่หนู
        นางสาวสุรวี  เรืองมาก
 (นิสิตกศ.บ. เคมี)

รางวัลระดับเหรีญเงิน
กลุ่ม : การสาธารณสุข  สุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์
เรือ่ง : เครือ่งวเิคราะหช์นดิของแอลกอฮอล์
อย่างง่าย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ทาง
ความร้อนพร้อมโปรแกรมแสดงผลผ่าน
อุปกรณ์ควบคุม Internet of Things 
(IoT) บนสมาร์ทโฟน
โดย
      นางสาวสุชัญญา  รองเดช
     นางสาวสุกัญนิกา  สรแสง
    นายพัชระ ชกสุริวงค์
   (นิสิตกศ.บ. เคมี)
 นายพีรวิชญ์ แก้วไพบูลย์
 (นิสิตกศ.บ. เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา)
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เชิดชูเกียรติ
บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้เข้ารับพระราชทาน
รางวัล “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2563”

 นายรสุลนั ไซซงิ (นิสติชัน้ปีท่ี 4 กศ.บ. สงัคมศกึษา) ได้รับ

คัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

ประจําปี 2563 สาขาพัฒนาเยาวชน บาํเพ็ญประโยชน์ และส่งเสรมิ

การมีส่วนร่วมของเยาวชน

นิสิตคณะศกึษาศาสตร์ได้รบัรางวัลชมเชย
จากการประกวดพูดเพ่ือสร้างการรับรู้ 
“35 ปี พลังเยาวชน พลังพัฒนาชาติ”
 วันที่ 6 กันยายน 2563 นายธวัชชัย สายอ๋อง

นิสิตกศ.บ. ภาษาไทย ชั้นปีท่ี 2 คณะศึกษาศาสตร์

และคณะผลติรว่ม (คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์

ไดร้บัรางวลัชมเชยและทนุการศกึษา จาํนวน 3,000 บาท 

จากการประกวดพูดเพ่ือสรา้งการรบัรู ้“35 ปี พลังเยาวชน 

พลังพัฒนาชาติ” ณ โรงแรม DePrime Rangnam 

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
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บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563

นสิติสาขาวิชาภาษาไทย ไดร้บัรางวัล 
การประกวดแขง่ขนักลอนสด ระดบัอดุมศกึษา
เนือ่งในงานเทศกาลเดือนสบิ ประจาํปี 2563

  ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2563 

นางสาวจิดาภา นับถือบุญ นิสิตชั้นปีท่ี 4 และ

นายกิตติพงศ์ บุญนาค นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร

กศ.บ.ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร ์และคณะผลิตรว่ม

(คณะมนษุยศาสตร ์และสงัคมศาสตร)์ ไดร้บัรางวลั

ชนะเลศิจากการเข้ารว่ม การประกวดแขง่ขนักลอนสด

ระดับอุดมศึกษา เนื่องในงานเทศกาลเดือนสิบ 

ประจาํปี 2563 ณ สวนสมเดจ็พระศรนีครนิทร ์84 

(ทุ่งท่าลาด) จังหวัดนครศรีธรรมราช

นสิติสาขาวชิาภาษาไทย ไดร้บัรางวลั
รองชนะเลิศอันดับสอง ในการ
ประกวดเรือ่งเลา่จากบ้านเรา ปี 2563 

  นายสรายุทธ์  แสงบัวหมัด นิสิต

กศ.บ. ภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภท

เร่ืองสัน้ระดบัอุดมศกึษาในการประกวด เร่ืองเลา่

จากบ้านเรา ปี 2563 ในหวัขอ้เรือ่ง “ความหวงั

ที่พาดผ่าน น่านนํ้าที่บ้านเรา”
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เชิดชูเกียรติ
บุคลากร และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลในเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563

 นายทักษิณ ทุนเกิด กศ.บ. ภาษาไทย

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล

ชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเขียนเรื่องสั้น  

“มารยาทไทยและมารยาทในสงัคม” ระดบัอุดมศกึษา

จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง

วัฒนธรรม 

นิสติคณะศกึษาศาสตร์ ได้รับรางวลั
ชนะเลศิอนัดับ 1 ในการประกวดเขียน
เรือ่งสัน้

    นสิติกศ.บ. ภาษาไทย ได้รับรางวลั "เยาวชนคน
ตน้แบบ" เนือ่งในวนัเยาวชนแหง่ชาต ิประจาํปี 2563 
จํานวน 3 รางวัล ดังนี้
      1. นายศักดาพร ไชยพูล นิสิตชั้นปีที่ 4
   ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ 
   สาขาประเพณวีฒันธรรมดเีดน่ ระดบั Platinum
      2. นายอภิชัย ไพโรจน์ นิสิตชั้นปีที่ 4
   ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ 
   สาขาภาษาไทยดีเด่น ระดับ Gold
      3. นางสาวเจิมอักษร นิสิตชั้นปีที่ 1
   ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ 
   สาขาภาษาไทยดีเด่น ระดับ Gold 

นิสติคณะศกึษาศาสตร์ ได้รับการ
คัดเลอืกเป็น "เยาวชนคนต้นแบบ" 
จํานวน 3 รางวัล

คณะศึกษาศาสตร์
จุลสาร
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นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา

นสิติคณะศกึษาศาสตร ์ได้รบั
ทุนการศึกษา จากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 

 วนัที ่25 สงิหาคม 2563 เวลา 11.00 น.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้มอบ

ทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวสุรัสดา  ณ นคร

นสิติสาขาวชิาการวัดและประเมนิทางการศกึษา

ชั้นปีที่3 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสําหรับ นิสิตที่มี

ความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน

พระราชานมุตังิบประมาณในการสนบัสนนุทนุการศกึษา เพ่ือเขา้ศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษิณ

หลักสูตรการศกึษาบณัฑิต ประจาํปีการศกึษา 2563 จาํนวน 3 ทนุการศกึษา และในวนัที ่19 สงิหาคม 2563

คณะศกึษาศาสตร ์ไดจ้ดัการสอบสมัภาษณเ์พ่ือคดัเลอืกเป็นนสิติทนุ ซึง่มผีูผ้า่นการคดัเลอืก ดงันี้

สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
ไดพ้ระราชทานพระราชานมัุติงบประมาณในการสนบัสนนุทุนการศกึษา 
เพ่ือเข้าศกึษาคณะศึกษาศาสตร ์จํานวน 3 ทุนการศกึษา

1. นางสาวฟาดีลา เซ็งมาดี (กศ.บ. ภาษาไทย)

2. นายวีระศักดิ์ โตะดิน (กศ.บ. สังคมศึกษา)

3. นายภทัรวรรธน ์จักรพงศ ์(กศ.บ. ภาษาอังกฤษ)

คณะศึกษาศาสตร์
จุลสาร
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พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจําปีการศึกษา 2563

     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้เข้าร่วม
พิธไีหวค้ร ูประจาํปกีารศกึษา 2563
      วันที ่20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.

คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ และนสิิตคณะศกึษาศาสตร์

ได้เข้าร่วมพิธไีหวค้ร ู“กตญัญุตา น้อมมาลา บชูาคร”ู

ประจําปีการศึกษา 2563 ขึ้น ณ หอเปรมดนตรี 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา

ขอบคณุภาพจาก : 
Facebook fanpage ประชาสัมพันธ ์มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา

คณะศึกษาศาสตร์
จุลสาร
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การประชุมพบประชาคมคณะศึกษาศาสตร์

     วนัที ่5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณบดี

และผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ได้เชิญคณาจารย์ 

และบุคลากรภายในคณะเข้าร่วมการประชุมประชาคม

คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือทําความเข้าใจ แจ้งแนวทาง

การปฎิบติังาน และการบริหารงานคณะ ณ หอ้งประชมุ

420 ทีน่ัง่ อาคารศนูยป์ฎบิตักิารวชิาชพีคร ูคณะศกึษาศาสตร์

มหาวทิยาลยัทักษณิ

   คณะศกึษาศาสตร ์ไดจ้ดัประชมุประชาคม

      วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการประชุม

เครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)

และวธีิการแบบเปิด (Open Approach) เพ่ือแบง่ปนัความ

รูภ้าคปฏบิตัใินการดาํเนนิงานในมติติา่งๆ แนวทางการจัดทาํ

บนัทกึขอ้ตกลง (MOU) ระหวา่งโรงเรยีน และ คณะศกึษาศาสตร์

ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา

การประชุมโครงการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษา
ช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

คณะศึกษาศาสตร์
จุลสาร
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โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงของนิสิต
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

     วนัที ่9 กนัยายน 2563 เวลา 08.30 น. หนว่ยฝึกสอน/ฝึกงาน คณะศกึษาศาสตร ์จดัโครงการสัมมนา
ผูบ้รหิารและครพ่ีูเลีย้งของนสิติปฏบิติัการสอนในสถานศกึษา ประจาํปีการศกึษา 2563 เพ่ือสรา้งความเขา้ใจและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เก่ียวกับกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เกณฑ์การประเมินผล และระบบ
การนเิทศ และเพ่ือสรา้งความเขา้ใจในกิจกรรมเสรมิสรา้งกระบวนการชุมชนแหง่การเรยีนรูท้างวิชาชพี เพ่ือการ
พัฒนาจรรยาบรรณวชิาชีพผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community
: e-PLC) ระหวา่งผูบ้ริหาร ครูพ่ีเลีย้ง และคณะศกึษาศาสตร ์ณ ห้อง 17401 อาคารเรยีนรวมอเนกประสงค์ 2 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ

โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครั้งที่ 2
สําหรับนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา วิชาชีพครู(ภาคพิเศษ)

     วันที ่13 กนัยายน 2563 เวลา 08.30 น. หนว่ยฝึกสอน/
ฝึกงาน คณะศกึษาศาสตร ์จดัโครงการสัมมนานสิติระหวา่ง
ปฏบัิตกิารสอนในสถานศึกษา ครัง้ที ่2 สาํหรบันสิติหลักสตูร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) 
ประจําภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 
420 ทีนั่ง่ อาคารศนูยป์ฏบิตักิารวชิาชพีคร ูคณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คณะศึกษาศาสตร์
จุลสาร
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาฐานสมรรถนะ

     วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2563 สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ : การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาฐานสมรรถนะ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ 
พนัชกร พิทธิยะกุล ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา บรรยายในหัวข้อ “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาฐานสมรรถนะ” ณ ห้องประชุม 
420 ทีน่ัง่ อาคารศูนย์ปฏิบัตกิารวชิาชพีครู คณะศึกษาศาสตร์

     วันท่ี 29 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 คณะศกึษาศาสตร์ ได้เข้ารบัการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน
ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ พีรวุฒิ , 
รองศาสตราจารย ์ดร.กรกฎ ทองขะโชค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรลิกัษณ์ ชว่ยพนงั เป็นคณะกรรมการประเมนิ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562

คณะศึกษาศาสตร์
จุลสาร
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ค่ายครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน (Summer Camp)

 วันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์

มหาวทิยาลัยทกัษณิ รว่มกบัมหาวทิยาลยัเครือข่ายสถาบนั

ผลติครภูาคใตต้อนลา่ง จาํนวน 8 สถาบนั จดัคา่ยครูเพ่ือ

พัฒนาทอ้งถิน่ (Summer Camp) เพ่ือสง่เสรมิความเป็นครู

นักจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิต ชั้นปีท่ี 4 (รหัส 59)

ณ โรงแรมหาดแกว้รสีอรท์ อําเภอสงิหนคร จงัหวัดสงขลา

      วนัที ่27-29 สงิหาคม 2563 นิสิตชัน้ปีที ่3 

(รหัส 60) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เข้าร่วมคา่ยครเูพ่ือพัฒนาท้องถิน่ (Summer Camp)

เพ่ือส่งเสริมความเป็นครูนักจัดการเรียนรู้ในสังคม

พหวุฒันธรรม และพัฒนาคุณลกัษณะทีพึ่งประสงค์

ณ โรงแรมบีพีสมิหลา บีช จังหวัดสงขลา โดยมี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา เป็นเจา้ภาพในการจดัโครงการ

คณะศึกษาศาสตร์
จุลสาร
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 140 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช 

ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
เลขที่ 140 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช 

ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
ติดต่อ : 074-317-682 ติดต่อ : 074-317-682 

www.edu.tsu.ac.th คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


