






       คณะศึกษาศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย ดร.ธญัชนก พนูศลิป อาจารยประจําสาขาวชิา
การสอนวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ที่ไดรับ
การคัดเลือกเปนบุคลากรตัวอยาง ดานการวิจัย
ระดับสวนงานประจําป พ.ศ. 2565 เพื่อยกยอง
เชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเดนดานการวิจัย
และสรางคณุประโยชนทางวชิาการใหกบัมหาวทิยาลยั
และเกดิประโยชนตอสงัคม ในวนัที ่10 สงิหาคม 2565
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       คณะศึกษาศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.ดร.รุงชัชดาพร เวหะชาติ อาจารยประจํา

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา ทีไ่ดรบัการคดัเลอืก

เปนบคุลากรตวัอยาง ดานการวจิยั ระดบัสวนงาน

ประจําป พ.ศ.2564 เพือ่ยกยองเชดิชเูกยีรตบิคุลากร

ทีม่ผีลงานดเีดนดานการวจิยั และสรางคณุประโยชน

ทางวชิาการใหกบัมหาวทิยาลยั และเกดิประโยชน

ตอสังคม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565
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       คณะศกึษาศาสตร ขอแสดงความยนิดกีบั อาจารย ดร.เกษม เปรมประยรู (ประธานสาขาวชิา

การสอนวทิยาศาสตรและคณติศาสตร) ทีไ่ดรบัการคดัเลอืกเปน " บคุลากรตวัอยางดานการ

บริการวิชาการประจําป พ.ศ.2564 ระดับสวนงาน และไดรับการเสนอชื่อเขารับรางวัล 

"อาจารยดเีดนดานการสรางเครอืขาย ประจําป 2565" ของสมาคมสถาบนัการศกึษาขัน้อดุม

แหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)

ในวนัที ่26 สงิหาคม 2565

https://www.facebook.com/Education.ThaksinU/posts/pfbid02aWc22ccof44qFFyeAtymHDZnPr7TpBVooXq4qd4R8FVAmCPy8aU7Q5nBA61aLXkBl?__cft__[0]=AZWvUlFC1Qz9NCYt54LaV8JnGT0zSeuSGR9Lq0DhBw8v52v6dM31V5qyiUORuQ4lkLNALq5ILxaRtYLbIQIbZ4m_knKn0phVCCjXwj_vIH_GpU_T0H8YVS3UTG0A73AA4u0AI33ehrflwr5dvJQhwXXMep1oKaTZngOs5TknKuKhVttK8S-1KyeNbdQdZqHFEuw&__tn__=%2CO%2CP-R
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       คณะศึกษาศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

(คณบดีคณะศึกษาศาสตร) ที่ไดรับรางวัล "ผูมีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษา

ดเีดน"  และ รศ.ดร.รุงชชัดาพร เวหะชาต ิ(อาจารยประจําสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา) 

ทีไ่ดรบัรางวลั "คณะกรรมการสมาคมดเีดน" จากสมาคมพฒันาวชิาชพีการบรหิารการศกึษา

แหงประเทศไทย ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ประจําป พ.ศ. 2565 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565
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     คณะศึกษาศาสตร ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม 

(คณบดีคณะศึกษาศาสตร)  เนื่องในโอกาสที่ไดรับการคัดเลือกดํารงตําแหนง

"เลขาธิการคุรุสภา" โดยดํารงตําแหนงในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 
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       คณะศึกษาศาสตร ขอแสดงความยินดี นายไดโนเสาร พันธฤทธิ์ นิสิตชั้น

ปที่ 3 หลักสูตร กศ.บ.ภาษาอังกฤษ หลักสูตรผลิตรวมระหวางคณะศึกษาศาสตร 

และคณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร  ที่ไดรับคัดเลือกเปน “One Young 

World Delegate” ซึ่งเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวม “One Young 

World 2022 Manchester Summit” โดยในการประชุมครั้ งนี้ จะมี

ตัวแทนกวา 2,000 คนจากทุกประเทศทั่วโลกในระหวางวันที่ 5-8 กันยายน 2565 

ณ Manchester central , UK



 
 

 
 

       คณะศกึษาศาสตรขอแสดงความยนิดกีบั

น ายศู ฟ  โ ว ะ  นิ สิ ต ชั้ นป ที่ 4  หลั ก สู ต ร

กศ.บ.พลศกึษา  ทีไ่ดรบั รางวลัเหรยีญเงนิจาก

การแขงขันกีฬาปนจักสีลัต PENCAK SILAT  

กี ฬ ามหาวิ ท ย าลั ย อ า เ ซี ยนครั้ ง ที่  2 0  

จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 

      คณะศกึษาศาสตรขอแสดงความยนิดกีบั

นายฮาฟต อาแด นิสิตชั้นปที่ 4 หลักสูตร 

กศ.บ.พลศึกษา ที่ไดรับรางวัลเหรียญทอง 

จากการแขงขนักฬีาปนจกัสลีตั PENCAK SILAT 

กีฬามหาวิทยาลั ยอา เซี ยน  ครั้ งที่  20  

จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565
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       คณะศกึษาศาสตร ขอแสดงความยนิดกีบันสิติ และอาจารยทีป่รกึษา จากหลกัสตูรกศ.บ.เคมี

(หลกัสตูรผลติรวมระหวางคณะศกึษาศาสตร และคณะวทิยาศาสตร) ทีไ่ดรางวลัดเีดน ภาคโปสเตอร 

ดานมนุษยศาสตร  และสังคมศาสตร  รางวัลระดับดี  ภาคบรรยาย นวัตกรรมสังคม

หลักสูตรกศ.บ.ชีววิทยา (หลักสูตรผลิตรวมระหวางคณะศึกษาศาสตร และคณะวิทยาศาสตร) 

ทีไ่ดรบัรางวลันําเสนอ ภาคโปสเตอร ระดบัด ีสาขาวทิยาศาสตร และเทคโนโลย ีจากงานประชมุ

วชิาการระดบัชาต ิมหาวทิยาลยัทกัษณิ ที ่33 ประจําป 2565 ในวนัที ่25 สงิหาคม 2565

 
 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/Education.ThaksinU/posts/pfbid026bti6fwHNBtH5CEZsZkeYU9qme6j1EwYVHWq5znc2xxPcw2y9tM3HeMrkDNJh6bil?__cft__[0]=AZW08VAjwK0hlVFr1iGBwaKxl3k9miGBTPgGfLhUVwuelp5D8m-J4Zg-c9xoJC3pE1S46c7DEv9I3ISm1PP4OcQ502EnYZQFeJi9veU6PxEZSAZOTszVPGeYuY-6VKMcMV1IM2e7gikpekb4mLFE3enm1lP3p3jYcccmK3ypnVmB4RHNkTDZgNN8QKSpjLQcTclPuVEI6FWfAFeFMVaAxZm4&__tn__=%2CO%2CP-y-R
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       คณะศึกษาศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ 

นางสาวพัชนิดา ปานสกุล ศิษยเกาหลักสูตร

กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ

ลําดับที่ 1 ระดับคุณภาพดีมาก ของศึกษาธิการ

จังหวัดพังงาในการแขงขันผลงานbest Practice

ดานการจัดการศึกษาปฐมวัยและไดรับผลงาน 

ระดับคุณภาพดีเยี่ยม จากการเปนตัวแทนแขงขัน

ระดับภาค โดยศึกษาธิการ ภาค 6 จากผลงาน 

“รูปแบบการจัดประสบการณแบบ Play to 

Learn เพลิดเพลินการ" ในวันที่ 1 กันยายน 2565

       คณะศึกษาศาสตรขอแสดงความยินดีกับ 

นางสาวปณยตา บัณฑิตกุล ศิษยเกาหลักสูตร

กศ.ม.การวจิยัและประเมนิ ทีไ่ดรบัผลการคดัเลอืก

เลอืกเปน "ครผููสอนดเีดน วชิาคณติศาสตร ป 2565" 

จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครศรธีรรมราช เขต4 ในวนัที ่7 กนัยายน 2565 

https://www.facebook.com/Education.ThaksinU/posts/pfbid0NJGYdLJjgdxeSCsYKnRDTDuF1nVW73dZfeo5ScsNsfUydNaGFyjp4jmKFsqqRe1ul?__cft__[0]=AZVFlsrDLPGdOyHBOsvdMd9lXD_fWqjUDlzb52S48QCGSZOnIJZoHRv3Ow6SRJB2QwKczo8gCNHEV6Ogj-gPgjOYFRa44A6pxdbzcZOqrTQSKcd22Gmd3w4dmO4mKsZOfqAV0BSEocWrn962gY_kQKd4JcG8pi9eA4N8HQq7fYcEPkklNO27Vs6LmNb5x3uNeiE&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Education.ThaksinU/posts/pfbid04ertN8ghw3wMAHYnj2P8CSxb5aCWzaimP1mr5ERsyBBPGtMgi7g8NV28nn9rYk7Cl?__cft__[0]=AZV-N7TDqgtyyYF74l7qrk7VczzgYhwWR4_ejydz07HimFrVE5IYtdFMZ3UTxIegwhxaC10lQRmZFD2Gc0mNU0u5m76UBpV2_-NVV-Y3LzKVcydu-U7hyCEOQh9f6ohVNAh_TXseKcZd9e-x3B2FbsbAKZGriYnGEdfBXlHQDxF3qhdmpilKa_Hi_JUNLpAtjqk&__tn__=%2CO%2CP-R
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       คณะศึกษาศาสตร  ขอแสดงความยินดีกับ นายเขมนที  ศรีสุขลอม

(ศิษยเกาหลักสูตร กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย) และคณะผูจัดทํา 

(ผศ.ดร.จิตติมา ชูพันธุ, อาจารยนภดล ศรภักดี และอาจารยกฤตชญา เทพสุริวงค) 

ที่ไดรับลิขสิทธิ์ประเภทงานดานวรรณกรรมจากเรื่อง คูมือการฝกอบรมทักษะ

ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกร

วั งค อบาติก  อ .ขนอม จ .นครศรี ธรรมราช ในวันที่  8  กันยายน 2565  

https://www.facebook.com/Education.ThaksinU/posts/pfbid0xwJEhcQmyMT9RFJkdi8N96k62SyshsNxFpxQKEK6PdgQ2hRLHXbGkNXp2Hqzgxtkl?__cft__[0]=AZWMfXOA0MubyH57csMQT53w0QcWcdxdkCLzTKtYJz5XTE1B5H2UNvlpKNfEisZo3Loah5VRCOPak3CEjolCA0lVuzjO-LYil25YijpSdF2vGeaYwEMWECLwXxDzJ014lNc4It3nCNXZkmTDn63RSNVCnHeHU1u0qZRz8uWtwpsbIlshgd1Byg5ScKF4zq4nJ-4&__tn__=%2CO%2CP-R


 
 

       คณะศึกษาศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ นายฉัตรพงศ ชูแสงนิล นิสิตหลักสูตร 

กศ.ด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่ไดรับรางวัลรับ Coding Achievement Awards 

ประเภท Plugged ระดับประถมศึกษา จากงานเผยแพรองคความรูและแสดงผลงาน

ดเีดนดาน Coding “CODING Achievement Awards” ภาคใต ในวนัที ่12 กนัยายน 2565 
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https://www.facebook.com/Education.ThaksinU/posts/pfbid02WPsVDamUEz2pL7DrvfBnTyJ5SBJ1f2eSfYaFsqnq1A6yS9o2K6MzR2YWChAjANtTl?__cft__[0]=AZWNuFRucyONBMam1HFSB3LiEPenRsaOoFMI1ujkS9evb21p14iXd_l5cUBOD2B3JhTOGzBmFxg7tpvgJR4WJeYI32czJi9bt2Za-CAii6T6Mq1yv_zYosfXEX2DJWx7kdic-gG-WSOdZMhQWnEE8H41mYxGmPFZUFsid5Od_M3kcMJEiKyytc5mBdB7X3dKNuY&__tn__=%2CO%2CP-R
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       คณะศึกษาศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ผูสําเรจ็การศกึษา ประจําปการศกึษา 2561 และ 2562 ทกุทาน โดยมพีธิพีระราชทานปรญิญา

บัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา

ขอขอบคุณภาพจาก : WeTSU
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       คณะศึกษาศาสตร ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

ผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2563 ทุกทาน โดยมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แกผูสําเร็จการศึกษา ในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ขอขอบคุณภาพจาก : WeTSU
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       วนัที ่8 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.อมลวรรณ วรีะธรรมโม คณบดคีณะศกึษาศาสตร

รวมกับคณะผูบริหาร รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง

เทศบาลเมืองพัทลุง กับ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับ

นายวาทิต ไพศาลศิลป (นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง) และนางนงครัตน หนูแกว 

(ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลจุงฮั่ว) เพื่อรวมกันพัฒนาและสนับสนุน

ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนเทศบาลจุงฮั่ว
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       คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัทกัษณิ กบั โรงเรยีนมางอนวทิยา อ.จะนะ จ.สงขลา 

รวมลงนามบนัทกึขอตกลงความรวมมอื (MOU) นําโดย ผศ.ดร.อมลวรรณ วรีะธรรมโม 

(คณบดีคณะศึกษาศาสตร) ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ (รองคณบดีฝายวิจัยบริการ

วิชาการและพัฒนาวิชาชีพ) อาจารย ดร.เกษม เปรมประยูร (ประธานสาขาการ

สอนวทิยาศาสตร และคณติศาสตร) และอาจารยประจําสาขาวชิาการสอนวทิยาศาสตร 

และคณิตศาสตร นายพิเชษฐ จันทรุงโรจน (ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนมางอนวิทยา) 

นายสมาน รอหีม (ผูอํานวยการโรงเรียนมางอนวิทยา) นายรอซิ นุยไหน (ผูจัดการ

โรงเรยีนมางอนวทิยา) และกรรมการโรงเรยีนมางอนวทิยา ในวนัที ่15 กนัยายน 2565 

ณ หองพยับหมอก (ED 509)  อาคารศูนยปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ
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       วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม คณบดีคณะศึกษาศาสตร

รวมประชุมคณบดีวิทยาเขตสงขลาสัญจร โดยมีคณบดีคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

เศรษฐศาสตร และบริหารธุรกิจ, นิติศาสตร, ศิลปกรรมศาสตร, คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, 

ผูอํานวยการวทิยาลยัการจดัการเพือ่การพฒันา, ผูอํานวยการวทิยาลยันานาชาต ิและหวัหนาฝาย

แผนงาน ณ หองประชุมมหาหงส อาคารศูนยปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร

มหาวทิยาลยัทกัษณิ
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       คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2564 โดยไดรับเกียรติจาก

รศ.แพทยหญงิ กรณัฑรตัน สนุทรพนัธ เปนประธาน ผศ.ดร. ทนัตแพทยหญงิ 

รชัฎา ฉายจติ เปนกรรมการ ผศ.ดร.นพมาศ ปกเขม็ เปนกรรมการ (สงัเกตการณ) 

โดยมคีณะผูบรหิาร คณาจารย และบคุลากรคณะศกึษาศาสตรเขารวมรบั

การประเมิน ในวันที่  23 กันยายน 2565  ณ หองประชุมพยับหมอก

อาคารศนูยปฏบิตักิารวชิาชพีคร ูคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัทกัษณิ

 และผานระบบออนไลน Webex Meetings
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       วันนี้  28 กันยายน 2565 คณะศึกษาศาสตร จัดประชุมประชาคม

คณะศึกษาศาสตร และสรุปผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศนและแนวทาง

การดําเนินงานในปงบประมาณที่ผานมา และไดมีการมอบดอกไมเนื่องใน

โอกาสแสดงความยนิดกีบั ผศ.ดร.อมลวรรณ วรีะธรรมโม คณบดคีณะศกึษาศาสตร 

ที่ไดรับการคัดเลือกดํารงตําแหนง "เลขาธิการคุรุสภา" โดยนิสิต คณาจารย 

และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร 
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       คณะศึกษาศาสตร จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

ระดับสถาบัน คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยทักษิณ สําหรับนิสิตในโครงการผลิตครู

เพื่อพัฒนาทองถิ่น รหัส 60 และ รหัส 61 คายครู เพื่อพัฒนาทองถิ่น ซึ่ งจัดใน

วันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะไพน สงขลา อําเภอเมือง

จังหวัดสงขลา
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       หนวยฝกสอนฝกงาน คณะศึกษาศาสตร ไดจัดโครงการสัมมนานิสิตระหวางปฏิบัติ

การสอนในสถานศกึษา สําหรบันสิติหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวชิา วชิาชพีครู

ประจําภาคเรยีนตน ปการศกึษา 2565 เพือ่พฒันาคณุภาพผูเรยีน และจรรยาบรรณวชิาชพีครู

วิชาชีพครูของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ณ หองประชมุแสงสรุยิา อาคารศนูยปฏบิตักิารวชิาชพีคร ูคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัทกัษณิ
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       หนวยฝกสอนฝกงาน คณะศกึษาศาสตร

ไดจดัโครงการสมัมนานสิติระหวางปฏบิตักิาร

สอนในสถานศึกษาสําหรับนิสิตหลักสูตร

การศกึษาบณัฑติ (หลกัสตูร 5 ป) และหลกัสตูร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

วทิยาศาสตร คณติศาสตร และคอมพวิเตอร 

ประจําภาคเรยีนตน ประจําปการศกึษา 2565

เพือ่พฒันาคณุภาพผู เรยีนและจรรยาบรรณ

วิชาชีพครูของนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ 

จดัขึน้ในวนัที ่22 กรกฎาคม 2565 ณ หองประชมุ

แสงสุริยา อาคารศูนยปฏิบัติการวิชาชีพครู 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
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       ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม   

(คณบดีคณะศึกษาศาสตร) รวมถึงคณะ

ผูบริหาร ประธานสาขาประธาน ผูรับ

ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ ค ณ า จ า ร ย  

จากคณะศกึษาศาสตร คณะมนษุยศาสตร 

และสังคมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร

และคณะวิทยาศาสตร ที่ไดกลาวตอนรับ

และใหโอวาทนิสิตใหม และขอขอบคุณ 

เจาหนาที่สํานักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา 

ที่ เปนวิทยากรในการบรรยาย เรื่ อง

แนวปฏิบัติ และระเบียบการใชบริการของ

หองสมดุ จดัขึน้ในวนัที ่27 กรกฎาคม 2565 

ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วทิยาเขตสงขลา 
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       ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม (คณบดีคณะศึกษาศาสตร) คณะผูบริหาร 

และประธานสาขา ไดกลาวตอนรับพรอมใหโอวาทนิสิตใหม และใหนิสิตใหมไดพบ

อาจารยที่ ปรึกษาและคณะกรรมการผู รับผิดชอบหลักสูตรแตละหลักสูตร  

จัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฏาคม 2565 ณ หองประชุมแสงสุริยา อาคารศูนยปฏิบัติการ

วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
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       วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.นพเกา ณ พัทลุง (ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ   

สื่อสารองคกร และกิจการพิเศษ) เขารวมตอนรับ และพบปะหารือความรวมมือทางวิชาการ

กบัผูบรหิารของ Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology

(TAR UC) ประเทศมาเลเซยี ณ หองประชมุ 18310 อาคาร 18 มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา
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       คณะศึกษาศาสตรรวมกับคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณไดจัดโครงการ

จิตรกรรมวิถีวัฒนธรรมตําบลบอยาง – ตําบลเกาะยอ จังหวัดสงขลาโดยรับเกียรติจาก

ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป ดร.กมล ทัศนาชลี , ศาสตราจารยเดชา วราชุม  

อาจารยศราวุธ ดวงจําปา อาจารยอํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ ไดสรางสรรคผลงานใหแก

ผูเขารวมโครงการไดรับชม ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหวางวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2565  

ณ หองประชุมแสงสุริยา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 

 
 



28

       ผศ.ดร.อมลวรรณ วรีะธรรมโม   (คณบดคีณะศกึษาศาสตร)  เปนประธานในพธิเีปดและมี

กจิกรรมนําเสนอ และแลกเปลีย่นรูดานภาษาและและวฒันธรรมระหวาง  นสิติ/นกัศกึษาตางชาต ิ 

กบันสิติคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัทกัษณิ รวมถงึกจิกรรมทศันศกึษา และแลกเปลีย่นเรยีนรู

โดยจะเดินทางไปยัง  สถาบันทักษิณคดีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมืองเกาสงขลา  

อําเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา โรงเรยีนหาดใหญรฐัประชาสรรค อําเภอหาดใหญ จงัหวดัสงขลา 

ในโครงการคายไทยศกึษาสําหรบันกัศกึษาชาวตางชาต ิ(Thai studies Camp for foreigner 

students) ซึง่จดัขึน้ระหวางวนัที ่10 - 13 สงิหาคม 2565 ณ อาคารศนูยปฏบิตักิารวชิาชพีคร ู

คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัทกัษณิ
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       สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร  คณะศึกษาศาสตร     

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อสงเสริมทักษะการคิด

ของนักเรียนระดับประถมศึกษารายวิชาวิทยาศาสตรดวยนวัตกรรมการเรียนรู

แบบใชปญหาเปนฐาน (Problem based Learning: PBL) เพื่อพัฒนาความรู

ค ว าม เข า ใ จ  และทั กษะ เกี่ ย วกั บการจั ดการ เ รี ยนการสอนวิ ทยาศาสตร  

ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ที่ เ น น ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1  โ ด ย มี

โรงเรียนเขารวมโครงการจํานวน 10 โรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2565

ณ หองประชุมพยับหมอก อาคารศูนยปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
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       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร จัดโครงการนอมจิตรวมใจ

C & I สมัพนัธ ในวนัที ่31 สงิหาคม 2565 ณ หองแสงสรุยิา อาคารศนูยปฏบิตักิารวชิาชพีครู

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
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       คณะศึกษาศาสตร จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะศกึษาศาสตร โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่ทบทวนแผนกลยทุธการ

พฒันา และวางแผนการจดัทําแผนปฏบิตักิาร คณะศกึษาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในระหวางวนัที ่2-4 กนัยายน 2565 ณ โรงแรม รววิารนิ รสีอรท แอนด สปา จงัหวดักระบี่
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ขอขอบคุณรูปจาก

 : Social Studies,

Thaksin University

       สาขาวชิาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร รวมกบั คณะมนษุยศาสตร 

เเละสังคมศาสตรจัดโครงการ  "พลังของครู สรางหนูเปนนักพัฒนา" 

เพื่อสนับสนุนสงเสริมการเรียนรูในดานการจัดกิจกรรมเพื่อสรางเสริม

องคความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนํามาประยุกตใช

ในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียนใหกับนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปที่ 3

ซึ่งไดจัดกิจกรรมในวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวัดสามกอง 

ตําบลเกาะเเตว อําเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 
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       สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดกิจกรรมอบรม“ความปลอดภัย 

ของชางภาพในงานฉุกเฉิน และการสาธิตอัคคีภัย” ใหกับนิสิตชั้นปที่ 3 เพื่อใหนิสิต

ไดเรียนรูการปองกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินจากอัคคีภัย และสรางความมั่นใจ

ในเรือ่งความปลอดภยัตอนสิติกรณเีกดิเหตเุพลงิไหม วทิยากรโดย นาสมบรูณ จลุสรุางค (พีน่อง) 

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ หองประชุมมหาหงส อาคารศูนยปฏิบัติการ

วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
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       งานพฒันานสิติ คณะศกึษาศาสตรรวมกบัสาขาวชิาพลศกึษาและสขุศกึษา คณะศกึษาศาสตร  

จัดโครงการฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือสํารองและลูกเสือสามัญรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน 

(รุน ลญ.สข.04/2565) เพือ่ใหนสิติมคีวามรูความเขาใจในกจิกรรมของกระบวนการลกูเสอื มทีศันคติ

ทีด่ตีอการนําเอาวชิาลกูเสอืไปใชในโรงเรยีน และเพือ่ใหมปีระสบการณแนวความคดิในการจดั

กจิกรรมใหดยีิง่ขึน้ โดยม ีอาจารย ดร.ชวพงษ เมธธีรรมวฒัน เปนอาจารยผูดแูลรบัผดิชอบใน

ระหวางวนัที ่16 - 19 กนัยายน 2565 ณ คายลกูเสอืรตันสาร อําเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา
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       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร จัดการบรรยายเรื่อง "การจัด

การเรียนการสอนสังคมพหุวัฒนธรรม และรูปแบบการสื่อสารอยางสันติตามแนวคิด

จิตตปญญาศึกษา" โดยไดรับเกียรติจากผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย (คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) เปนวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมซึ่งไดจัดใหกับนิสิต

ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในวันเสารที่ 24 กันยายน 2565 

ณ หองประชมุมหาหงส อาคารศนูยปฏบิตักิารวชิาชพีคร ูคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัทกัษณิ




