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เชิดชูเกียรติ
คณาจารยบุคลากร

           ขอแสดงความยนิดีกับผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม 
คณบดีคณะศกึษาศาสตรที์�ได้รบัรางวัล ประเภทผูมี้เกียรติประวัติ 
และผลงานทางการศึกษาดีเด่น จากสมาคมพัฒนาวิชาชีพ
การบรหิารการศกึษาแหง่ประเทศไทย

          ขอแสดงความยนิดีกับรศ.ดร.รุง่ชัชดาพร เวหะชาติ
อาจารยป์ระจําสาขาวิชาการบรหิารการศกึษา ที�ได้
รับรางวัล "คณะกรรมการสมาคมดีเด่น" จากสมาคม
พฒันาวิชาชพีการบรหิารการศกึษาแหง่ประเทศไทย

กศ.ม. เทคโนโลย ีและสื�อสารการศกึษา
กศ.ม. การวิจัย และประเมนิ 
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
คณติศาสตร ์และคอมพวิเตอร ์
กศ.ม. หลักสตูร และการสอน  

ขอแสดงความยนิดีกับหลักสตูร

    ที�ได้รับการคัดเลือกเป�น สถาบันฝ�าย
ผลิตในโครงการผลิตครูเพื�อพฒันาท้องถิ�น 
(หลักสูตรปริญญาโททางการสอนในประเทศ)
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เชิดชูเกียรติ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร

          ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรีวงค์ นุ่นชูผล นางสาวพัชราภรณ์ ช่วยสง นางสาวอาซีย๊ะ
ลาเตะ  นางสาวศุภรัตน์ มงคลบุตร นายสุไลมาน อาเเว นางสาวกัลยา ว่องการ นางสาววรษา
บัวงาม และนางสาวโนรนี ีสน ินสิติหลักสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาฟ�สกิส์
           นางสาวสุชัญญา รองเดช นางสาวสุกัญนิกา สรเเสง นางสาวสิริมา สามารถ นายธนธิป
ภูมิศรี นายฐิติพงศ์ ปะดุกา นางสาวชนัญชิดา ลือเเล้ว นายพัชระ ชกสุริวงศ์ นายเสกข์ หาญดี
นางสาวนสิากร นครงัค์ และนายอิมรอน หเูขยีว  นสิติหลักสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรผลิตรว่มระหว่างคณะศกึษาศาสตร ์เเละคณะวิทยาศาสตร ์
          ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวดสิ�งประดิษฐ์เเละนวัตกรรม THAILAND NEW
GEN INVENTORS AWARD 2021
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เชิดชูเกียรติ

       ขอแสดงความยินดีกับ นายอธิพัฒน์ ชัยชู นายนพดล นุ่มนก นางสาวป�ยวรรณ เสมามิ�ง 
นิสติหลักสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาเคม ีหลักสูตรผลิตรว่มระหว่างคณะศกึษาศาสตร์ เเละคณะ
วิทยาศาสตร ์ ได้รบัรางวัลเหรยีญทองเเดง ในการประกวดสิ�งประดิษฐเ์เละนวัตกรรม THAILAND
 NEW GEN INVENTORS AWARD 2021
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นิสิตคณะศึกษาศาสตร

        ขอแสดงความยินดีกับ นายเสกข์ หาญดี
และนางสาวนสิากร นครงัค์ นสิติชั�นป�ที� 4 หลักสตูร
กศ.บ.เคม ีซึ�งเป�นหลักสตูรผลิตรว่มระหว่างคณะ
ศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ที�ได้รับ
รางวัลระดับ 4 ดาว จากโครงการบม่เพาะบุคลากร
อุดมศกึษา เพื�อพัฒนาสิ�งประดิษฐแ์ละนวัตกรรม 
จากสาํนกังานการวิจัยแหง่ชาติ ด้านที� 3 กลุม่พฒันา
เทคโนโลยี ป�ญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ 
พลังงานและสิ�งแวดล้อม

       ขอแสดงความยนิดีกับ นายวรนิทร สขุเกษม
นิสิตชั�นป�ที�  4 หลักสูตรกศ.บ.ศิลปศึกษา
หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์
และคณะศลิปกรรมศาสตร ์เนื�องในโอกาสที�ได้
รับการคัดเลือกร่วมแสดงผลงานการแสดง
ศลิปกรรมรว่มสมยัของศลิป�นรุน่เยาว์ ครั�งที� 38
ผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป�ที�มีความคิด
และเทคนิคอิสระ  โดยผลงานศิลปกรรมทุก
ประเภท จากงานประกวด "การแสดงศลิปกรรม
รว่มสมยัของศลิป�นรุน่เยาว์ ครั�งที� 38 : THE
38TH EXHIBITION OF CONTEMPORARY
ART BY YOUNG ARTIST"



เชิดชูเกียรติ
ศิษยเกาคณะศึกษาศาสตร

             ขอแสดงความยนิดีกับ นางสพุตัรา สายไพศร ีเเละว่าที�รอ้ยตรไีกรสร เกกินะ ศิษยเ์ก่าหลักสตูร
กศ.บ.สังคมศึกษา หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ เเละคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ที�ได้รับรางวัลข้าราชการครูดีเด่น ประจําป�การศึกษา2564 จากสํานักงานเขต
พื�นที�การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี�

           ขอแสดงความยนิดีกับ นายอิทธกิร เกศรตั ศษิยเ์ก่า หลักสตูร กศ.บ.สงัคมศกึษา
หลักสูตรผลิตรว่มระหว่างคณะศกึษาศาสตร์ เเละคณะมนษุยศาสตร ์และสังคมศาสตร์
นายถนอม ทับไทร ศษิยเ์ก่า หลักสตูร กศ.บ. พลศกึษา และนางสาวรุจิรา สานเมอืง
ศิษย์เก่า หลักสูตร กศ.บ. ภาษาไทย หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์
เเละคณะมนษุยศาสตร ์และสงัคมศาสตร์ 
         ที�ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสตร์
เเละวัฒนธรรม ประจําป� 2564 จากสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษามัธยมศึกษา
ตรัง กระบี�
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เชิดชูเกียรติ
ศิษยเกาคณะศึกษาศาสตร

       ขอแสดงความยนิดีกับ นางทักษิณา เทพประสทิธิ�
ศิษย์เก่า หลักสูตรกศ.ม. การวิจัยและประเมิน 
ที�ได้รบัรางวัล พระพฤหสับดี ประเภทบุคคล กลุม่ครู
และคณาจารย์ ระดับจังหวัดประจําป� พ.ศ. 2564
      จากสาํนักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
สวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษา (สกสค.)

      ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ขนิษฐา อํานักมณี
ศิษย์เก่าหลักสูตร กศ.บ.คณิตศาสตร์ หลักสูตรผลิต
รว่มระหว่างคณะศกึษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร ์
ที�ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ " รางวัลคุรุสดุดี" 
จากสํานกังานเลขาธิการครุุสภา

        ขอแสดงความยนิดีกับ นายจักรกฤษณ ์แก้วลําหดั
ศิษย์เก่าหลักสูตร กศ.บ.ชีววิทยา หลักสูตรผลิตร่วม
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
      ครูผู้ควบคุมทีมจากการนาํนักเรียนเข้าร่วม
การนาํเสนอสิ�งประดิษฐ์ เนื� องในวันนักประดิษฐ์
ประจําป�2565 ซึ�งได้รบัรางวัลเหรยีญเงิน จากผลงาน
เครื� องทําปุ�ยชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน
แบบประหยดัเวลา
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เชิดชูเกียรติ
ศิษยเกาคณะศึกษาศาสตร

         ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดมฤทธิ� ถาวร ศิษย์เก่าหลักสูตร กศ.บ.ชีววิทยา
หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ที�ได้รับรางวัล
เพชรรตันโกสนิทร ์สาขาเพชรผู้นาํเกียรติคณุขา้ราชการดีเด่นใน โครงการโล่ประทาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

        ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ขนิษฐา อํานักมณี ศิษย์เก่า หลักสูตร
กศ.บ.คณิตศาสตร์ หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ 
และคณะวิทยาศาสตร์ ที�ได้รับรางวัล ยกยอ่งเชดิชูเกียรติ " รางวัลครุุสดดีุ"  
จากสาํนกังานเลขาธกิารครุุสภา
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ประชุมหารือแนวทางจัดบันทึกขอตกลงเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก

            วันที� 20 มกราคม 2565 โรงเรียนสาธติเทศบาลตําบลหนิตก อําเภอรอ่นพบูิลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เขา้พบเพื�อหารอื กับผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดี
คณะศกึษาศาสตร ์และผูเ้กี�ยวขอ้งในฐานะผูม้ปีระสบการณใ์นการจัดการศกึษา และรบัฟ�ง
แนวทางจัดบนัทึกขอ้ตกลงเพื�อยกระดับคณุภาพการศกึษาของนกัเรยีนในระดับการ
ศกึษาขั�นพื�นฐานของโรงเรียนสาธติเทศบาลตําบลหนิตก ณ ห้องประชุมพทุธรกัษา 
อาคารศนูย์ปฏิบัติการวิชาชพีครู คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
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ประชุมหารือ เพ่ือสะทอนผลการดําเนินงาน และ
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะครูและโรงเรียน ตชด.

เพ่ือพัฒนาโจทยการทํางานสูเปาหมาย

      วันที� 26 มกราคม 2565 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศกึษาศาสตร ์
และทีมคณาจารย์ ร่วมกับ กองทุนเพื� อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ทีมกองกํากับการ กก.ตชด.43 และทีมโค้ชในพื�นที�ประชุมหารือ  เพื�อสะท้อนผล
การดําเนินงานและกระบวนการพัฒนาสมรรถนะครู และโรงเรียน ตชด.
เพื�อพัฒนาโจทย์การทํางานสู่เป�าหมาย โดยนาํเสนอเป�นรายโรงเรียน สถานที�จัด
ณ ห้องประชุมมหาหงส์ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

888



ประชุมการนิเทศเชิงประจักษและวางแผนการดําเนิน
งานโครงการ STEM Professional Academies

        ภาพบรรยากาศงานประชุมการนเิทศเชงิประจักษ์ และวางแผนการดําเนนิงาน
โครงการ STEM PROFESSIONAL ACADEMIES โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ รว่มกับ
SEAMEO STEM EDUCATION ในวันที� 3 กมุภาพนัธ ์2565  โดยจัด ณ หอ้งประชุมมหาหงส์
ชั�น 5 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
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ประชุม เขารวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการระหวาง องคการบริหารสวน

จังหวัดพัทลุง กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายวิสทุธิ� ธรรมเพชร (นายกองค์การบรหิารสว่นจังหวัดพทัลงุ)
ที�ปรกึษาพเิศษนายกองค์การบรหิารสว่นจังหวัดพทัลงุ ด้านการศกึษา 
รองปลัดองค์การบรหิารสว่นจังหวัดพทัลงุ 
ผูอํ้านวยการกองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบรหิารสว่นจังหวัดพทัลงุ
คณะผูบ้รหิารจากโรงเรยีนในเครอืขา่ยองค์การบรหิารสว่นจังหวัด 
รศ. ดร.ณฐพงศ ์จิตรนริตัน ์(รองอธกิารบดีฝ�ายวิจัย และบรกิารวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพทัลงุ )
คณะผูบ้รหิาร และบุคลากรจากคณะพยาบาลศาสตร ์วิทยาศาสตร ์นติิศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร ์

        วันที� 9 กมุภาพนัธ ์2565 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศกึษาศาสตรพ์รอ้ม
ทีมบรหิารและบุคลากร เขา้รว่มลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอืทางวิชาการระหว่าง
องค์การบรหิารสว่นจังหวัดพทัลงุ กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยม ี

       ซึ�งจัดขึ�น ณ หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบรหิารและสาํนกังานกลางของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพทัลงุ
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งานประชุมหารือและประสานการปฏิบัติ
โครงการเพชรในตม 

       วันที� 1 มนีาคม 2565  ได้มกีารจัดงานประชุมหารอืและประสานการปฏิบติั โครงการเพชรในตม 
โดยม ีผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศกึษาศาสตร ์พรอ้มทีมบรหิารคณาจารย์ 
และผูที้�เกี�ยวข้องของคณะศกึษาศาสตร ์รว่มกับ พนัเอก เฉลิมพร รตันโสภา รองผูอํ้านวยการ 
กองกิจการพลเรอืน กองทัพภาค 4 และนายทหารสัญญาบตัร กองอํานวยการรกัษาความมั�นคง
ภายในภาค 4  ณ หอ้งประชุมมหาหงส ์ชั�น 5 อาคารศนูยป์ฏิบติัการวิชาชพีครู คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
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ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูดานหลักสูตร
และการสอน

          วันที�4 มนีาคม 2565 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์
พร้อมด้วยคณาจารย์จากสาขาวิชาหลักสูตร และการสอน ต้อนรับคณาจารย์
และนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
ภาควิชาหลักสูตร และวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ในการศึกษา ดูงานแลกเปลี�ยนเรียนรู้ด้าน
หลักสูตร และการสอน จัดขึ�น ณ ห้องประชุมมหาหงส์ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ
วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
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 โครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย
“นวัตกรรมวิชาชีพครู” ระดับชาติ คร้ังท่ี 5

และระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 1

มหาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชยั
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตป�ตตานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ วิทยาเขตยะลา
วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป�

วันที� 26 มนีาคม 2565 คณะศกึษาศาสตรร์ว่มกับ 8 สถาบัน ประกอบด้วย

       เเละมหาวิทยาลัยเครือข่ายในต่างประเทศ จัดประชุมวิชาการนาํเสนอ
ผลงานวิจัยนวัตกรรมวิชาชพีครู ระดับชาติ  ครั�งที� 5 และระดับนานาชาติ ครั�งที�1
การศึกษาเพื�อนวัตกรรมสงัคมความรูเ้พื�อการพฒันาที�ยั�งยืน 
       โดยมี ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าว
รายงาน และกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย ชํานิ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป�นประธานในพิธีเป�ด ซึ�งโครงการนี�ได้จัดขึ�นภายใน
วันที� 26 มนีาคม 2565 ผา่นระบบออนไลน์ WEBEX MEETINGS

131313

WWW.EDU.TSU.AC.TH | F : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ



โครงการ"สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม"
(วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู)

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดกิจกรรม วันครูแห่งชาติ 
สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม (วัฒนธรรมบูชาพระคุณครู) ประจําป� 2565
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต เเละมอบโล่
รางวัลและเกียรติบัตรให้กับคณาจารย์และนิสิตที�สร้างชื� อเสียงให้กับ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ�งจัดขึ�นในวันที� 16 มกราคม 2565
ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting และ Live สด ผ่าน Facebook page
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
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โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

    โครงการฝ�กประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรค์ณติศาสตร ์และคอมพวิเตอรป์�การศกึษา 2565
เมื�อวันที� 2 - 3 กุมภาพันธ์ และ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์
Webex Meetings ณ โรงเรยีนนวมนิทราชูทิศ ทักษิณ (หอ้งเรยีนคณติศาสตร)์
และโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์)

           สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ได้
จัดโครงการสมัมนา เตรยีมความพรอ้มก่อนปฏิบติัการสอนในสถานศกึษาและ
ก่อนการเป�นครูของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เมื�อวันที� 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565
ณ โรงแรมบลโูซเทล จังหวัดกระบี�
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษยดานสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร" 

ผศ.ดร.จักรพนัธ ์ขัดชุม่แสง 
ผศ.ดร.วิรชั วงศภิ์นนัท์  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป�นวิทยากร 

      คณะศึกษาศาสตร ์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ซึ�งได้รับเกียรติจาก 

      โดยจัดกิจกรรมในวันที� 5 กมุภาพันธ ์2565 ผา่นระบบออนไลน ์Webex Meeting
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171717

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร ์
คณะศลิปกรรมศาสตร ์

          วันที� 23 – 24 กมุภาพนัธ ์2565 ประธานสาขาวิชาคณะศกึษาศาสตร์
ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจําหลักสตูร คณะศกึษาศาสตรแ์ละคณะผลิตรว่ม ได้แก่ 

          

          เขา้รว่มโครงการอบรมเชงิปฏิบติัการเรื�อง “AUN-QA Implementation and
Gap Analysis Version 4.0”  ซึ�งจัดโดยฝ�ายประกันคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting และประชุมปฎิบัติการในพื�นที�
ณ อาคารศนูยป์ฏิบตัการวิชาชพีครู คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “AUN-QA
Implementation and Gap Analysis Version 4.0



โครงการสัมมนานิสิตหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจําป
การศึกษา 2564 สําหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

(หลักสูตร 5 ป) และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

      โครงการสมัมนานสิติหลังปฏิบติัการสอนในสถานศกึษา ประจําป�การศกึษา
2564 สาํหรบันสิติหลักสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลักสตูร 5 ป�) และหลักสตูรการ
ศึกษามหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์)
วันพฤหสับดี ที� 3 มนีาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยจัด ณ หอ้งประชุม
ออนไลนร์ะบบ WEBEX MEETINGS 

โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหความรู ปลุกจิตสํานึก 
ในการปองกันและปราบปรามทุจริต 

           โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้ ปลุกจิตสาํนึก 
ในการป�องกัน และปราบปรามทจุรติ เพื�อสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ใหค้วามรู้
ปลุกจิตสํานึก ในการป�องกันและปราบปรามทุจริต และเพื�อสร้างจิตสาํนึก
และความตระหนักในหน้าที�ความรับผิดชอบ และผลกระทบที� เกิดจาก
ป�ญหาการทุจริต ให้แก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ซึ� งได้รับเกียรติจาก
คุณปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม (หัวหน้ากลุ่มงานป�องกันการทุจริตสาํนักงาน
ป.ป.ช. ประจําจังหวัดสงขลา) เป�นวิทยากรในการบรรยาย โดยจัดขึ�นผ่าน
ระบบออนไลน์ WEBEX MEETINGS
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โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดําริและ
โรงเรียนขาดแคลนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 4 จังหวัดภาคใต

     โครงการพฒันาศกัยภาพโรงเรยีนในพระราชดํารแิละโรงเรยีนขาดแคลนในเขตพื�นที�
การศกึษา 4 จังหวัดภาคใต้ ให้การต้อนรบั ท่านเทอดศกัดิ� บุณยขจร รองเลขาธกิารมลูนิธิ
ชยัพฒันา คุณศริพินัธ ์กาญจนเรขา ผูอํ้านวยการโครงการและคณะกรรมการมูลนธิชิยัพฒันา 
ในการประชุมเยี�ยมเยียนติดตามความก้าวหน้าของนิสิตทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
     นาํทีมโดย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศกึษาศาสตร ์อาจารย์ ดร.อภิรตันด์า
ทองแกมแก้ว ประธานโครงการพฒันาศกัยภาพฯพรอ้มด้วย คณะผูบ้รหิาร คณะศกึษาศาสตร์
และกรรมการโครงการ ณ ห้องประชุมมหาหงส์ ชั�น 5 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
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โครงการศึกษาอาทร

           วันที� 11 มีนาคม 2565 สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการ ศึกษาอาทร 
โดยผศ.ดร.สงิหา ประสทิธิ�พงศ ์ผูช้ว่ยคณบดีฝ�ายวิจัยบรกิารวิชาการ และพฒันาวิชาชพี
เป�นประธานในพิธีเป�ด จัดขึ�นเพื�อมุ่งส่งเสริมให้นิสิตมีความเมตตากรุณา เอื�ออาทร
เสียสละต่อผู้อื�น และปฏิบัติตนให้เป�นประโยชน์แก่สังคม โดยจัดกิจกรรมขึ�นระหว่าง
วันที� 11 - 13 มนีาคม 2565 ณ โรงเรยีนวัดประตไูชย อ.สงิหนคร จ.สงขลา



โครงการการจัดทําฐานขอมูลเบ้ืองตนดวย Microsoft
Access สําหรับงานทะเบียนวัดผลในโรงเรียน

          วันที� 11 มนีาคม 2565 สาขาวิชาการประเมนิผลและวิจัย จัดโครงการ
การจัดทําฐานขอ้มูลเบื�องต้นด้วย MICROSOFT ACCESS สําหรบังานทะเบยีน
วัดผลในโรงเรยีน โดยได้รบัเกียรติจาก นายณฐัภัทร อินทวิสยั นกัวิชาการสถิติ
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทรซ์ึ�งจัดขึ�นผา่นระบบออนไลน์
WEBEX MEETINGS

โครงการอบรมผูตัดสินฟุตบอล  

      วันที�  17  มีนาคม  2565  สาขาวิชาพลศกึษาและสขุศึกษา  ได้จัดโครงการอบรม
ผู้ตัดสนิฟตุบอล  ให้กับนสิิตชั�นป�ที�  2  ในรายวิชา ทักษะและการตัดสินกีฬาฟตุบอล
      ซึ�งเป�นรายวิชาสอนโดย  อ.ดร.เทเวศน ์ จันทรห์อม และ  อ.ดร.นําโชค บวัดวง
 โดยวิทยากร นายไพศาล เบ็ญเด็มอะหลี และนาย สาธติ แก้วศรี
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โครงการ การศึกษาเรียนรูหลักสูตรชุมชนในสถานศึกษา
พ้ืนท่ีเกาะของนิสิตปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน 

     คณาจารย์ และนิสิตสาขาหลักสูตร และการสอน คณะศึกษาศาสตร์
จัดโครงการ การศึกษาเรียนรู้หลักสูตรชุมชนในสถานศึกษาพื�นที�เกาะ
ของนิสิตปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน  โดยการศึกษาเรียนรู้
หลักสตูรชุมชนในสถานศกึษา เป�นสว่นหนึ�งของการพฒันานสิติปรญิญาโท
ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ชุมชนเป�นฐาน จัดขึ�นระหว่าง
วันที� 26 - 29 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป�ะ และโรงเรียน
เพียงหลวงจังหวัดสตูล
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โครงการบูรณาการศาสตรและศิลปสูชุมชนแหงการเรียนรู
ทางการศึกษาปฐมวัย เร่ืองศิลปสรางสรรคงานส่ือปฐมวัย

      วันที� 26 มนีาคม 2565 หลักสูตรกศ.บ.การศึกษาปฐมวัย จัดโครงการ
บูรณาการศาสตร์ และศิลป�สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย
เรื�อง ศิลป�สรา้งสรรค์งานสื�อปฐมวัย อภิปรายรว่มในหวัขอ้ความรู้พื�นฐาน
การผลิตสื�อจากผา้สกัหลาดการเย็บผ้ารูปแบบต่างๆ และออกแบบสื�อจาก
ผา้สกัหลาดปฏิบติัการผลิตสื�อจากผ้าสกัหลาด



โครงการสอบปฏิบัติการสอนและการวัด
ประเมินผลทางศิลปะศึกษา

        วันที� 29 มีนาคม 2565 โครงการสอบปฏิบัติการสอนและการวัดประเมิน
ผลทางศิลปะศึกษา อภิปรายร่วม เรื�อง การวัดและประเมินผลทางศิลปศึกษา 
โดยวิทยากร อาจารยกิ์ตติศกัดิ� ธรรมอภิบาล  อาจารย ์ดร.วัลลยา ธรรมอภิบาลอินทนนิ 
และนางสาวกิตติยา จันทะพร ผา่นระบบออนไลน ์Webex Meetings

โครงการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพ
นิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา

       วันที� 28 มีนาคม 2565 สาขาวิชาเทคโนโลยี และสื�อสารการศึกษา จัดโครงการ
สัมมนาหลังฝ�กประสบการณ์วิชาชีพนิสิตวิชาเอกเทคโนโลยีและสื�อสารการศึกษา
เพื�อสรุปผลการฝ�กปฏิบัติการวิชาชีพของนิสิตชั�นป�ที� 4 สาขาวิชาเทคโนโลยี และ
สื� อสารการศึกษา และเพื� อรับฟ�งป�ญหา ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการฝ�ก
ปฏิบัติการวิชาชีพในรุ่นต่อไป  ผ่านระบบออนไลน์ WEBEX MEETINGS
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คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขท่ี140 หมูท่ี4 ถนนกาญจนวนิช

ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 90000
ติดตอ : 074- 317-682


