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       ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม 
คณบดีคณะศกึษาศาสตร ์ที�ได้รบัรางวัล "ศษิยเ์ก่าผูเ้ผยแพร่
ชื�อเสยีงเกียรติคณุสถาบนัประจําป� 2564" จากสมาคมศษิย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีกรุงเทพ 

        ขอแสดงความยินดีกับ  ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ�พงศ์ ในโอกาสที�ได้รับการแต่งตั�งดํารง
ตําแหน่งรองคณบดีฝ�ายวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพ  และ ผศ.ดร.นพเก้า ณ พัทลุง
ในโอกาสที�ได้รบัการแต่งตั�งดํารงตําแหนง่ "ผูช้ว่ยคณบดีฝ�ายฝ�กประสบการณ์วิชาชพีและกิจการ
พเิศษ "
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เชดิชูเกยีรติ
คณาจารย์และบุคลากร

ขอแสดงความยนิดีกับคณาจารยที์�ได้รบัการคัดเลือกเป�น  
"บุคลากรดเีด่นด้านการเรยีนการสอน ระดับสว่นงาน ประจําป� พ.ศ.2564"

 

1. อาจารย ์ดร.ศริิรัตน ์สนิประจักษ์ผล (อาจารยป์ระจําสาขาวิชาการสอนศลิปศาสตร)์
2. อาจารย ์ดร.สวุรรณี เปลี�ยนรัมย ์(อาจารยป์ระจําสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร)์
3. อาจารย ์ภิญโญ โชติรตัน ์(อาจารยป์ระจําสาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา) 
      

       ขอแสดงความยนิดีกับ  ผศ.ดร ชวนพศิ ชุมคง เนื�องในโอกาสได้รบัการแต่งตั�งดํารงตําแหนง่
"ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ�ายวิชาการและการเรียนรู้" และอาจารย์ดร.นาํโชค บัวดวง 
เนื�องในโอกาสได้รับการแต่งตั�งดํารงตําแหน่ง "ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ�ายกิจการนิสิต
และพนัธกิจสัมพนัธ ์"

เชดิชูเกยีรติ
คณาจารย์และบุคลากร
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       ขอแสดงความยนิดีกับ นางสาวชนญัชดิา วรทารญัชน์ นสิติชั�นป�ที� 5 หลักสตูร กศ.บ. 

       ขอแสดงความยนิดีกับ นายวิลดาน มนูะ นสิติชั�นป�ที� 2 หลักสตูร
กศ.บ.ภาษาอังกฤษหลักสตูรผลิตรว่มระหว่างคณะศึกษาศาสตรแ์ละ
คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรที์�ผา่นการคัดเลือกสอบชงิทนุ
นกัเรยีนแลกเปลี�ยน "Global Undergraduate Exchange Program"

เชดิชูเกยีรติ
นสิติ

7

สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จากการประชุมวิชาการระดับชาติ สาํหรบันกัศกึษา
สาขาวิชาภาษาไทยที�ได้รบัรางวัลยอดเยี�ยม การเข้ารว่มนาํเสนอบทความประเภทบรรยาย

และนางสาวสกัุญญารตัน์ เผือกปาน นสิติชั�นป�ที� 5 หลักสตูร กศ.บ.สาขาวิชาชวีวิทยา ที�ได้รบั
รางวัลยอดเยี�ยม การเข้าร่วมนําเสนอบทความประเภทบรรยาย สาขามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์เรื�อง การพฒันาทักษะการคิดอยา่งมวิีจารณญาณ โดยการจัดการเรยีนรูแ้บบ
สืบเสาะ(5E) ร่วมกับกิจกรรมการคิดผ่านสถานการณ์แบบมีเงื�อนไขของนักเรียนชั�น
มัธยมศึกษาป�ที�4: หอ้งเรยีนในยุค New Normal COVID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ครั�งที�2
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       ขอแสดงความยินดีกับ นิสติหลักสตูร กศ.บ.เคม ีหลักสตูรผลิตรว่มระหว่างคณะศกึษาศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์ที�ได้รับรางวัล “ระดับดี” ภาคบรรยาย ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและ
คณติศาสตรศึ์กษา จํานวน 2 รางวัลจากผลงานเรื�องแอนิเมชนัเพื�อการเรยีนรู ้และผลงานเรื�อง
เว็บแอพพลิเคชั�นการเรยีนรูบ้นสมารท์โฟนเพื�อการตระหนกัรูเ้กี�ยวกับฝุ�นขนาดเล็ก จากการประชุม
วิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตรวิ์จัย ครั�งที�13"

นายเมธสั สทุธกิาร 
นางสาวนศุรา ลีนะธรรม  
นายชยานนัท์ ชบาพฤกษ์ 
นายอรรถพล แก้วรม่ไทร 

       ขอแสดงความยนิดีกับนสิติชั�นป�ที� 3 หลักสตูร กศ.บ.เคม ีหลักสตูรผลิตรว่ม
ระหว่างคณะศึกษาศาสตรแ์ละคณะวิทยาศาสตร ์ 

       ที�ได้รับรางวัล การนาํเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น ภาคบรรยายจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั�งที� 32 ประจําป� 2565

เชดิชูเกยีรติ
นสิติ
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       ขอแสดงความยนิดีกับ นางสาวศิระวดี รม่แก้ว ศิษยเ์ก่าหลักสตูรกศ.ม การวิจัย
และประเมินที�ได้รบัรางวัล บทความวิจัยดีเด่น ประเภทบรรยาย เรื�อง สภาพป�จจุบันและ
ความต้องการจัดการเรยีนรู้เพื�อพฒันาการคิดเชงิคํานวณของนกัเรียนจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ International and National Teacher     
Education Conference (INTEC 2022) จัดโดยที�ประชุมคณบดีคณครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตรแ์หง่ประเทศไทย (ทปคศ.)

       ขอแสดงความยนิดีกับ นางสาววิยดา รักษ์พงศ์ คณุครูโรงเรยีนเกาะขนัธ์
ประชาภิบาล ศิษยเ์ก่าหลักสตูร กศ.ม.การบรหิารการศกึษา ได้รบัการยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติในฐานะเป�น "ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประจําป�
พทุธศักราช 2564 จังหวัดนครศรธีรรมราช "

       ขอแสดงความยนิดีกับ นางสาวจิรารตัน์ อภิชนังกรู ครูโรงเรยีนอนบุาลสรุาษฎรธ์านี 
และศิษย์เก่าหลักสูตร กศ.บ.การศึกษาปฐมวัยที�ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง ครูผูส้อนยอดเยี�ยม ระดับก่อนประถมศกึษา ด้านวิชาการ" จากโครงการ
ประกวดหนว่ยงาน และผูม้ผีลงานดีเด่นที�ประสพผลสาํเรจ็เป�นที�ประจักษ์ครั�งที�10 ของ
สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั�นพื�นฐาน

เชดิชูเกยีรติ
ศษิยเ์ก่าคณะศกึษาศาสตร์
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       ขอแสดงความยนิดีกับ นายไดโนเสาร ์พนัธฤทธิ� นสิติชั�นป�ที� 2 หลักสตูร
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และ
คณะมนษุยศาสตร ์และสงัคมศาสตร)์ ที�ได้รบัทนุการศึกษา เครอืเจรญิโภคภัณฑ์
ประจําป�การศึกษา 2564 ประเภท ทุนแรกเข้า

ทนุการศกึษา

       ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติธร สมาธ ินสิติชั�นป�ที� 5 (สาํเรจ็การศกึษาประจําป�การศึกษา 2564) 
หลักสตูร กศ.บ.สงัคมศกึษา (หลักสตูรผลิตรว่มระหว่างคณะศกึษาศาสตร ์และคณะมนษุยศาสตร์ และ
สงัคมศาสตร)์ และนางสาวอรณชิ รวยรื�น นสิติชั�นป�ที� 5 (สําเรจ็การศกึษาประจําป�การศึกษา 2564) 
หลักสตูร กศ.บ.ชวีวิทยา (หลักสตูรผลิตรว่มระหว่างคณะศกึษาศาสตร ์และคณะวิทยาศาสตร์) ที�ได้รับทนุ
การศกึษาเครอืเจรญิโภคภัณฑ์ ประจําป�การศกึษา 2564 ประเภท ทนุต่อเนื�องครั�งที�สาม
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       การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ International and National Teacher
Education Conference (INTEC2022) "Teacher Education in The Next Nomal" ในหวัขอ้
เติมพลังใจ รบัมือกับความเครยีด และความไมแ่นน่อนในยุคนวินอรม์อล ซึ�งได้รบัเกียรติจาก
รศ.นพ.สรุยิเดว ทรปีาตี, อ.ดร.วีนสั ศรศีกัดา และอ.ดร.ชคดี ไวยวุทธิ เป�นวิทยากรในการ
แลกเปลี�ยนความรู ้ซึ�งกิจกรรมได้จัดขึ�นเมื�อวันที� 8 เมษายน 2565 ผา่นระบบออนไลน ์
Webex Meetings ซึ�งจัดโดยที�ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศกึษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ 
International and National Teacher Education Conference
(INTEC2022) "Teacher Education in The Next Nomal"
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       พธิเีป�ดนทิรรศการศลิปศกึษานพินธ ์ครั�งที� 3 "Art Education Thesis Exhibition 3 rd"    
ซึ�งเป�นผลงานของนิสติชั�นป�ที� 4  กศ.บ.ศลิปศกึษา  หลักสตูรผลิตรว่มระหว่างคณะศกึษาศาสตร ์ 
และคณะศลิปกรรมศาสตร ์โดยได้รบัเกียรติจาก ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศกึษาศาสตร์
และ ผศ.ดร.ระวีวัฒน ์ไทยเจรญิ คณบดีคณะศลิปกรรมศาสตร ์รว่มกันทําพธิตัีดริบบิ�นเป�ดนทิรรศการ
ศลิปศกึษานพินธ ์ครั�งที� 3 และเยี�ยมชนทิรรศการ ณ หอศลิป�สงขลา Songkhla Art Center
 

พิธเีป�ดนิทรรศการศลิปศกึษานิพนธ์ ครั�งที� 3 
" Art Education Thesis Exhibition 3 rd "
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โครงการเสรมิมงคลศกึษาฯ ศาสนบูชาบุญบารน ี
ประจําป� 2565

       คณะศกึษาศาสตรจั์ดโครงการเสริมมงคลศกึษาฯ ศาสนบูชาบุญบารน ีประจําป� 2565
โดยได้มกีารประกอบพธิรีว่มกันทั�ง 3 ศาสนาประกอบด้วย ศาสนาพทุธ ศาสนาอิสลาม และ
ศาสนาคริสต์ ซึ�งจัดขึ�นในวันที� 7 เมษายน 2565 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
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       วันที� 8 เมษายน 2565 บุคลากรและนสิติคณะศกึษาศาสตร ์เข้ารว่มโครงการฝ�กซอ้มแผน
อพยพหนีไฟ  อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู ซึ�งได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ จุลสุรางค์ 
นักวิชาการกลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสติ วิทยาเขตสงขลา เป�นวิทยากรในการบรรยายและฝ�กซอ้ม
ปฏิบติัแผนอพยพหนีไฟ

โครงการฝ�กซอ้มแผนอพยพหนไีฟ  
อาคารศูนยป์ฏิบติัการวิชาชพีครู
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โครงการเตรยีมความพรอ้มและปฐมนิเทศนิสติก่อนออกปฏิบติั
การสอนสาํหรบันิสติหลักสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลักสตูร 5 ป�)
และนิสติหลักสตูรการศกึษามหาบณัฑิต (สาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร)์ ป�การศกึษา 2565
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       วันที� 8 เมษายน 2565 หนว่ยฝ�กสอน/ฝ�กงาน คณะศกึษาศาสตรจั์ดโครงการเตรยีมความพรอ้ม
และปฐมนิเทศนิสติก่อนออกปฏิบติัการสอนสาํหรบันสิติหลักสตูรการศกึษาบณัฑิต (หลักสตูร 5 ป�)
และนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์)  ป�การศึกษา2565 ซึ� งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเป�ดพิธีและได้รับเกียรติจาก (ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล
วั ด ศ รี ท วี ) น า ง ส า ว ธ น นั น ท์  เ ส น่ ห า นุ กู ล  แ ล ะ  ร อ ง ผู้ อํา น ว ย ก า ร โ ร ง เ รี ย น ค ว น ข นุ น
นางสาวเนติมา สกุลวิโรจน์  และว่าที�ร้อยเอกสุวิทย์ พรหมหมวก (รองผู้อํานวยการโรงเรียน
เทศบาล 1) ร่วมเสวนาร่วมเรื� อง “เทคนิคแนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและ
ความคาดหวังต่อนิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา”

http://www.edu.tsu.ac.th/official/site/viewnews.php?actnews_id=1003
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โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตั�ง
ใหม้แีละเลื�อนเป�นวิทยฐานะครูชาํนาญการพเิศษ รุน่ 10

       โครงการพฒันาข้าราชการและบุคลากรทางการศกึษา ก่อนแต่งตั�งใหมี้และเลื�อนเป�นวิทยฐานะครู
ชาํนาญการพเิศษ หลักสตูร ป� พ.ศ. 2564 รุน่ที� 10 ผา่นระบบออนไลนW์ebEx Meetings โดยจัดระหว่าง
วันที� 21 - 24 เมษายน พ.ศ. 2565 
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โครงการการบรหิารจัดการหลักสตูรฐานสมรรถนะอาชพี
สูส่ถานประกอบการศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง
โรงเรยีนพื�นที�เกาะ จังหวัดสตลู

ทมีนักวิจัยภายใต้โครงการการบรหิารจัดการหลักสตูรฐานสมรรถนะ
อาชพีสูส่ถานประกอบการศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีงโรงเรยีน
พื�นที�เกาะ จ.สตลู เขา้พบ ดร.คณุหญงิกัลยา โสภณพณิช

       ทีมนกัวิจัยคณะศกึษาศาสตร ์ม.ทักษิณ ภายใต้โครงการการ
บริหารจัดการหลักสตูรฐานสมรรถนะอาชพีสูส่ถานประกอบการ
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพื�นที�เกาะ จ.สตูล
เข้าพบ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช เพื�อรับฟ�งนโยบาย และ
ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับ การพฒันาครูและหลักสตูรฐานสมรรถนะ
ของโรงเรยีนพื�นที�เกาะในจ.สตลู
 

     การบริหารจัดการหลักสตูรฐานสมรรถนะอาชพีสูส่ถานประกอบการศูนยก์ารเรยีนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพยีงโรงเรียนพื�นที�เกาะ จังหวัดสตูล
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โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชงิปฏิบติัการนิเทศหนุนเสรมิการทํา
บทความวิจัยของครูเพื�อพัฒนาท้องถิ�น รุน่ที� 5 (บรรจุป� พ.ศ.2563)

เวทแีลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะดับภมูภิาค (ภาคใต้) โครงการวิจัย ติดตาม
และประเมนิผลการพฒันาครูและโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน
ป� 2564 “สานพลังรว่มโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนสูก่ารยกระดับ
คณุภาพการศกึษา”

       การจัดเวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) โครงการวิจัย 
ติดตาม และประเมินผลการพฒันาครูและโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดน
ป� 2564 “สานพลังรว่มโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนสูก่ารยกระดับคณุภาพ
การศึกษา” ระหว่างวันที� 5 – 6 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมปาริชาต
มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 
 

     โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชงิปฏิบติัการนเิทศหนนุเสรมิการทําบทความวิจัยของครูเพื�อ
พฒันาท้องถิ�น รุน่ที� 5 (บรรจุป� พ.ศ.2563) ซึ�งได้จัดขึ�นในวันที� 30 เมษายน พ.ศ.2565 ผา่นระบบ
ออนไลน์ Webex Meetings 
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ศกึษาดูงานและแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกับคณะศกึษาศาสตร์
ณ สถาบนัการจัดการป�ญญาภิวัฒน์ /คณะวิทยาการเรยีนรู้
และศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/์ คณะศกึษา
ศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

       วันที� 11-12 พฤษภาคม 2565 คณะศกึษาศาสตรม์หาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดงูานและ
แลกเปลี�ยนเรียนรูร้ว่มกับคณะศกึษาศาสตร ์สถาบนัการจัดการป�ญญาภิวัฒนม์หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ศนูย์รงัสติ และ มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
ณ มหาวิทยาลัย ศรนีครนิทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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       เมื�อวันที� 16 พฤษภาคม 2565 สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ณ รร.ตชด.สื�อมวลชนกีฬา  อ.สะเดา  จ.สงขลา โดยมีตัวแทนคณะ
ดําเนินงานจากโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดําริ และโรงเรียนขาดแคลนในพื�นที�
การศึกษา  4  จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมรับเสด็จในฐานะหน่วยสนองงาน 

โครงการพัฒนาศกัยภาพโรงเรยีนในพระราชดําร ิและโรงเรยีน
ขาดแคลนในพื�นที�การศกึษา  4  จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รว่มรบัเสด็จในฐานะหน่วยสนองงาน 
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โครงการค่ายครูเพื�อพัฒนาท้องถิ�น (Summer Camp) รหสั 61
มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศกึษาดูงานและแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่ม
กับคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

       ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศกึษาศาสตรพ์รอ้ม
ผู้เกี�ยวข้องและนิสติในโครงการผลิตครูเพื�อพฒันาท้องถิ�น รหสั 61
เครือขา่ยสถาบนัผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง เข้ารว่ม ค่ายครูเพื�อพฒันา
ท้องถิ�น (Summer Camp) สาํหรบันสิตินกัศกึษาในโครงการผลิตครู
เพื�อพฒันาท้องถิ�น รหสั 61 เครอืขา่ยสถาบนัผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง
“ครูนักจัดการเรียนรูใ้นสงัคมพหวัุฒนธรรม” ในระหว่างวันที� 3 - 5
มิถนุายน 2565 ณ โรงแรมญนันะตีย์ หาดใหญ ่จังหวัดสงขลา

โครงการสมัมนายอ่ยทางพลศกึษาเพื�อพฒันาศกัยภาพ
นิสติระดับบณัฑิตศกึษา

       วันที� 11 มิถนุายน 2565 สาขาวิชาพลศกึษาและสขุศกึษา
คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาย่อยทางพลศึกษา
เพื� อพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื� อให้นิสิต
ได้แนวทางเพื� อเตรียมตัวในการทําวิทยานิพนธ์และเข้า
สอบตามroad map ของหลักสูตร และเพื�อเพิ�มพูนความรู้
เกี�ยวกับการพัฒนาครู ประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน
ซึ�งจัดขึ�น ณห้องประชุมมหาหงส์ อาคารปฎิบัติการวิชาชีพครู 
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
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โครงการค่ายครูเพื�อพัฒนาท้องถิ�น (Summer Camp)
สาํหรบันิสติ ในโครงการผลิตครูเพื�อพฒันาท้องถิ�น
รหสั 60 เครอืข่ายสถาบนัผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง

       คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ รว่มกับมหาวิทยาลัยเครอืขา่ยสถาบันผลิตครูภาคใต้ตอนล่าง 
8 สถาบนั ดังนี�มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชยั, มหาวิทยาลัย
หาดใหญ,่ มหาวิทยาลัยฟาฏอน,ีมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์วิทยาเขตป�ตตาน,ี มหาวิยาลัยราชภัฏ
ยะลา, มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลาและวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิต
พฒันศิลป� ได้จัด กิจกรรมค่ายครูเพื�อพฒันาท้องถิ�น (Summer Camp) สาํหรบันสิติ ในโครงการผลิต
ครูเพื�อพฒันาท้องถิ�น รหสั 60 เครอืขา่ยสถาบนัผลิตครูภาคใต้ตอนล่างซึ�งกิจกรรมได้จัดขึ�นระหว่าง
วันที� 10 - 12 มิถนุายน 2565 ณ โรงแรม เดอะ ไพน ์สงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
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โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการออกแบบการเรยีนรู้
แบบActive Learning  ในโรงเรยีน  ตชด.รุน่ที�1 

       เมื�อวันที�  18  มิถนุายน  2565  โครงการพฒันาศกัยภาพโรงเรยีน
ในพระราชดําริและโรงเรยีนขาดแคลนในพื�นที� การศกึษา 4 จังหวัด
ภาคใต้มหาวิทยาลัยทักษิณได้จัดโครงการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การออกแบบการเรียนรู้แบบActive Learning  ในโรงเรียน  ตชด.
รุ่นที�1  ซึ�งเป�นการจัดต่อเนื�องจากการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เ มื� อ เ ดือ  นมกราคมที� ผ่ านมา  โดยมีผศ.ดร .ชวนพิศ   ชุมคง  
อ.ดร.อภิรัตน์ดา  ทองแกมแก้ว  (ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพฯ )
เป�นวิทยากร  
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โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการออกแบบการเรยีนรู้
แบบActive Learning  ในโรงเรยีน  ตชด.รุน่ที� 2

       วันที� 25 มิถนุายน  2565  โครงการพฒันาศกัยภาพโรงเรยีน
ในพระราชดํารแิละโรงเรยีนขาดแคลนในพื�นที� การศกึษา4จังหวัด
ภาคใต้  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้จัดโครงการพฒันาการจัดกิจกรรม
การออกแบบการเรยีนรูแ้บบActive Learning  ในโรงเรยีน  ตชด.
รุน่ที� 2 ซึ�งเป�นการจัดต่อเนื�องจากการพฒันาหลักสตูรสถานศกึษา
เมื�อเดือ นมกราคมที�ผ่านมา  โดยวิทยากร  ผศ.ดร.ชวนพิศ  ชุมคง  
(ผู้รกัษาการแทนผูช้ว่ยอธิการบดีฝ�ายวิชาการ ฯ) และทีม

       คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาครูเพื�อพัฒนาท้องถิ�น ระดับสถาบัน 
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ สาํหรับนิสิตในโครงการผลิตครูเพื� อพัฒนาท้องถิ�น 
รหสั60 และ รหสั 61 “ค่ายครูเพื�อพฒันาท้องถิ�น” โดยได้รบัเกียรติจาก ผศ.ดร.พรไทย ศิรสิาธติกิจ
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ เป�นประธานในพิธีเป�ด
ผศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูเพื� อพัฒนาท้องถิ�น 
เป�นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ปาฐกถาและบรรยายพิเศษ เรื�อง “แนวโน้มทิศทางความคาดหวัง
ของสังคมที� มีต่อครูผู้รับทุนในโครงการผลิตครูเพื� อพัฒนาท้องถิ�น” Summer Camp ซึ�ง
กิจกรรมได้จัดขึ�นระหว่างวันที�30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ ไพน์
สงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กิจกรรมเสรมิหลักสตูรพฒันาครูเพื�อพฒันาท้องถิ�น ระดับสถาบนั 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ สาํหรบันิสติในโครงการผลิต
ครูเพื�อพัฒนาท้องถิ�น รหสั 60 และ รหสั 61 “ค่ายครูเพื�อพฒันาท้องถิ�น”
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กิจกรรมอธิการบดพีบประชาคมคณะศกึษาศาสตร์

       วันที�23 มิถนุายน 2565 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม รว่มกับผูบ้รหิาร คณาจารย ์บุคลากร
และตัวแทนนิสติ คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารว่มกิจกรรมอธกิารบดีพบประชาคมคณะศึกษาศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (ผู้รักษาการแทนอธิการบดี) 
รองศาสตราจารย์ดร.สมัคร แก้วสกุแสง (ผูร้กัษาการแทนรองอธกิารบดีฝ�ายวิจัยและนวัตกรรม)
อาจารย์ ดร.ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร (ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ�ายวิจัยและนวัตกรรม) 
เข้ารว่มแลกเปลี�ยนและเสนอแนะแนวทางการดําเนนิงานของคณะศกึษาศาสตรที์�สอดคล้องกับ
วิสยัทัศน์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยทักษิณ
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เลขที�140 หมูท่ี�4 ถนนกาญจนวนิช

ตําบลเขารูปชา้ง อําเภอเมอืง จังหวัดสงขลา 90000
ติดต่อ : 074- 317-682
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