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เชิดชูเกียรติ
คณาจารยบุคลากร

         ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณชัชา มหปุญญานนท์
(อาจารย์ประจําสาขาวิชาการประเมนิผลและวิจัย) ที�ได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยพื�นฐาน (ด้านสังคมศาสตร์) ระดับดี 
พ.ศ.2564 ภายในงาน TSU GET TOGETHER III เชดิชูเกียรติ
และแสดงความยนิดีบุคลากรตัวอยา่งด้านการเรยีนการสอน 
ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัย และนักวิจัยที�ได้รับ
รางวัลผลงานวิจัยเด่นประจําป� พ.ศ. 2564 

             ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จิราพร ชอ่มณี
(อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์) นายศุภกร กตธิการกุล
(นักวิทยาศาสตร์ประจําคณะวิทยาศาสตร์) และอาจารย์
ดร.ธัญชนก พูนศิลป� (อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์)
ที�ได้รบัรางวัล ผลงานวิจัยสรา้งสรรค์และนวัตกรรม ระดับดี
ประจําป� พ.ศ.2564 ภายในงาน TSU GET TOGETHER III
เชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีบุคลากรตัวอย่างด้าน
การเรยีนการสอน ด้านการบรกิารวิชาการ ด้านการวิจัยและ
นกัวิจัยที�ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจําป� พ.ศ. 2564

          ขอแสดงความยนิดีกับผศ. พฒันา ศริกิลุพพิฒัน์
เนื�องในโอกาสที�สภา-มหาวิทยาลัยได้มีคําสั�งแต่งตั�ง
ให้ดํารงตําแหน่งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ�ายสื� อสารองค์กร ตั�งแต่วันที�  1 ธันวาคม 2565
เป�นต้นไป
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เชิดชูเกียรติ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร

     ขอแสดงความยินดีกับนายแวมูฮัมหมัด มะเซ็ง นิสิตชั�นป�ที�  1 
หลักสูตร กศ.บ.ภาษาไทย (หลักสูตรผลิตรว่มระหว่างคณะศึกษาศาสตร์
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ที�ได้รับการคัดเลือกเป�น
เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดป�ตตานี จัดโดยสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดป�ตตานรีว่มกับบา้นพกัเด็กและครอบครวัจังหวัดป�ตตาน ีกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์
และได้รับโล่รางวัล “ คนดีศรีตานี ” ประจําป�งบประมาณ 2565
 จัดโดยจังหวัดป�ตตานี ร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดป�ตตานี
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เชิดชูเกียรติ
ศิษยเกาคณะศึกษาศาสตร

           ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรภาพ แก้วอ่อน (ศิษย์เก่าหลักสูตร
กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์) ที�ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ "จากการประกวด THAILAND JUNIOR WATER PRIZE 2022 
และได้รบัรางวัล " รองชนะเลิศอันดับ 2 "  ประเภทครูผูส้อน ระดับดีเยี�ยม
ในรางวัลผลงานวิธีปฏิบัติที� เป�นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(BEST PRACTICE FOR ACTIVE LEARNING )
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โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใช
โครงงานเปนฐาน ดวย Project 14 ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่เกาะจังหวัดสตูล 

         มหาวิทยาลัยทักษิณ รว่มกับ สสวท. นําโดย ดร.นฏัฐพร รุจิขจร, รศ.ดร.รุง่ชชัดาพร

เวหะชาติ และทีมวิจัย รว่มนเิทศติดตาม การดําเนนิงานโครงการการพฒันารูปแบบ

การจัดการเรยีนรู ้โดยใชโ้ครงงานเป�นฐาน ด้วย PROJECT 14 ตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

พื�นที�เกาะจังหวัดสตลู ณ โรงเรยีนบา้นเกาะหลีเป�ะ จัดในระหว่างวันที� 29 - 30 กันยายน 2565
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โครงการการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในชุมชน

        โครงการการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการในชุมชน ซึ�งจัดขึ�นในวันที� 4 ตลุาคม 2565 

เพื�อใหน้สิติศกึษาเรยีนรูแ้ละแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกับ โรงเรยีนบางดีวิทยาคม อ.หว้ยยอด 

จ.ตรัง  ศนูยก์ารเรียนรู้กวนนโิต้ อ.เมอืง จ.ตรัง

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น รหัส 61

             วันที� 8 ตุลาคม 2565 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาครูเพื�อพัฒนา
ท้องถิ�นระดับสถาบนั สาํหรับนสิติในโครงการผลิตครูเพื�อพฒันาท้องถิ�น รหสั 61
 “การพฒันาทักษะการจัดการเรยีนรูค้รูนวัตกรรม การสรา้งแนวคิดใหมใ่นการเรยีนรู้
ครูพนัธุใ์หม ่ของครูเพื�อพฒันาท้องถิ�น” โดยได้รบัเกียรติจาก ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม 
(เลขาธกิารครุุสภา) บรรยายพเิศษ เรื�อง "การสรา้งแนวคิดใหมใ่นการเรยีนรูค้รูพนัธุใ์หม่
ของครูเพื�อพฒันาท้องถิ�น"
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูตํารวจตระเวนชายแดนใน
พื้นที่ภาคใต ป 2565 

         วันที� 16 - 19 ตลุาคม 2565 ที�ผา่นมา มหาวิทยาลัยทักษิณ รว่มกับกองทนุ
เพื�อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที� 43 ได้กําหนดจัดโครงการพฒันาศกัยภาพครูตํารวจตระเวนชายแดน
ในพื�นที�ภาคใต้ ป� 2565 ใหกั้บนสิติจากหลักสตูรกศ.บ. สาขาวิชาการประถมศกึษา 
แผนการเรียนสําหรับครู ตชด.ตามความร่วมมือกับ กสศ. โดยได้รับเกียรติจาก
พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ (ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 4 )
เป�นประธานในการอบรมและบรรยายพิเศษเรื�อง "การสร้างพลังใจเพื�อพัฒนา
ครูสูโ่รงเรยีนตชด.ในพื�นที�หา่งไกล" รศ.ดร.ณฐพงศ ์จิตรนริตัน ์(ผูร้กัษาการแทน
อธกิารบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ) บรรยายพเิศษเรื�อง"การเติมพลังเรยีนรูค้รู ตชด. 
เพื�อสร้างสรรค์การศึกษาในพื�นที�ห่างไกล" ซึ�งมี ผศ.ดร.มณฑณา พิพัฒน์เพ็ญ
เป�นผู้รับผิดชอบโครงการ และ อาจารย์.ดร. สุธาสินี บุญญาพทัิกษ์ เป�นหัวหน้า
หนว่ยวิจัยการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื�อพฒันาคุณภาพสังคมอยา่งยั�งยืน
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กิจกรรมพลเมืองวิถีใหมบนเสนทาง
นวัตกรรมสังคม

       รว่มแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในกิจกรรมพลเมืองวิถีใหมบ่นเส้นทางนวัตกรรมสังคม
โดยกลุ่มนิสิต และคณาจารย์หัวใจครูพลเมือง ในวันอาทิตย์ที� 30 ตุลาคม 2565
เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมแสงสุริยา อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
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เขารวมโครงการ "เทคนิคการทํางานเชิงรุกแบบ
มืออาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน"

           โครงการ"เทคนิคการทํางานเชิงรุกแบบมืออาชีพของบุคลากร
สายสนับสนุน และได้รับฟ�งการบรรยายเรื�อง "เชิงรุก-ลุก-สนุกกับงาน
โดย รศ.ดร.ณฐพงศ ์จิตรนริตัน ์(ผูร้กัษาการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ)
เพื�อนํามาปรบัใชใ้นกระบวนการทํางานของคณะศกึษาศาสตร ์ใหม้กีารพฒันา
และปรับปรุงทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ�มขึ�น ซึ�งกิจกรรมจัดขึ�น 
ณ หอ้งประชุมแสงสรุยิา อาคารศนูยป์ฏิบติัการวิชาชพีครู คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
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โครงงานการสรางสรรควิถีครู
บนฐานชุมชนการเรียนรู

          วันที� 30 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย 
จัดโครงการสมัมนาประเด็นใหมท่างการวิจัยและประเมนิบูรณาการศาสตร์
และจรรยาบรรณวิชาชพี เพื�อเป�นแนวทางพฒันาวิทยานพินธที์�มคีณุภาพ 
และเสรมิประสบการณด้์านความรู ้ความสามารถ มมุมองใหมท่างการวิจัย
และประเมินซึ�งจัดขึ�น ณ ห้องประชุมมหาหงส์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

โครงการรําลึกพระคุณครูและพัฒนาบุคลิกภาพ
ที่ดีสําหรับคร ู

        วันที� 19 พฤศจิกายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการรําลึก
พระคุณครู และพัฒนาบุคลิกภาพที�ดีสําหรับครูอภิปรายร่วมเรื� อง
บุคลิกภาพความเป�นครูในยุคทรานสฟ์อรเ์มอรแ์ละศลิปะกับความเป�นครู
และอภิปรายเรื�อง รู้เท่าทันวัยรุ่นยุคดิจิทัลและจริยธรรมกับความเป�นครู
ในยุคศตวรรษที� 21 ณ หอ้งประชุมแสงสรุยิา อาคารศนูยป์ฏิบติัการวิชาชพีครู 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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โครงการสัมมนาประเด็นใหมทางการวิจัย
และประเมิน 

            วันที� 29 ตุลาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรม
การนําเสนอโครงงานการสร้างสรรค์วิถีครูบนฐานชุมชนการเรียนรู้
ในเวทีสมชัชาต้นกล้าครูนวัตกรชุมชนการเรยีนรูใ้นการศกึษาวิถีใหม่
ใหกั้บนสิติชั�นป�ที� 3 หลักสตูรการศกึษาบณัฑิต(4 ป�) จํานวน 19 กลุ่ม
ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

โครงงานการสรางสรรควิถีครู
บนฐานชุมชนการเรียนรู

        วันที� 30 ตุลาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ
เรื�อง “การบูรณาการกระบวนทัศน์ทางปรัชญาการศึกษา แนวคิดและ
การวิพากษ์จิตวิทยาสังคมวิทยา และเศรษฐศาสตร์ ที�สําคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างยั�งยืน” โดยมีการอภิปรายเรื�อง  ถอดประสบการณ์
เชงิปฏิบติั การปรบักระบวนทัศนข์องการศกึษาและความรูใ้นสงัคมศตวรรษที� 21
และชวนคิดการศึกษาไทยในเวลาที�เหลืออยู่ : ทางเลือกที�แค่ปรับตัว ไปต่อ 
หรือล่มสลาย
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โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาตนแบบ
และจิตอาสา เพื่อถายทอดวัฒนธรรมสูเยาวชน

        วันที� 19 - 20 พฤศจิกายน 2565 คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน
สถานศึกษาต้นแบบและจิตอาสา เพื�อถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่เยาวชน สําหรับนิสิต
หลักสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑิต สาขาวิชาวิชาชพีครู โดยจัดขึ�น ณ โรงแรม เดอะ ไพน ์
จังหวัดสงขลา และสถานศกึษาต้นแบบโรงเรยีนชุมชนนคิมสรา้งตนเองเทพาอําเภอเทพา
จังหวัดสงขลา
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โครงการพฒันาศกัยภาพโรงเรยีนในพระราชดําริ
และโรงเรยีนขาดแคลนในเขตพืน้ที่

การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต มหาวิทยาลัยทักษิณ 

            วันที� 14-24 พฤศจิกายน 2565 ได้มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
โรงเรยีนในพระราชดํารแิละโรงเรยีนขาดแคลนในเขตพื�นที�การศกึษา 4 จังหวัด
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยอาจารย์ ดร.อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว 
ประธานโครงการฯ กําหนดจัด "โครงการติดตามและพฒันาศกัยภาพนกัเรยีน
ด้านทักษะกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที� 43 ”
             วัตถปุระสงค์เพื�อติดตามและประเมนิศกัยภาพทักษะกีฬาฟตุบอลของ
นักเรียนประถมศึกษาที�ได้รับการคัดเลือกในเขตพื�นที� อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี
อ.สะเดา จ.พทัลงุ จ.ตรงั และจ.สตลู เพื�อเป�นขอ้มลูในการออกแบบกระบวนการ
ฝ�กทักษะกีฬาฟุตบอลขั�นสูง และเพื�อประสานงานการนําศักยภาพด้านกีฬา
ฟตุบอลในการเขา้ศกึษาต่อระดับมธัยมศกึษา ณ โรงเรยีนในสงักัดกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที� 43 จํานวน 15 โรงเรียนและสนามกีฬากลาง
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
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โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน ป 2565

      วันที� 27-29 พฤศจิกายน 2565 กองทุนเพื�อความเสมอภาคทางการศึกษา
(กสศ.) รว่มกับกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ (ภาคใต้) เพื�อพัฒนาสมรรถนะครูวิชาการและครูแกนนํา โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
ป� 2565 โดยมีทีมวิทยากรจาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
และทีมพฒันา เขา้รว่มดําเนนิกิจกรรม สะท้อนคิด และถอดบทเรยีน ซึ�งจัดขึ�น
ณ หอ้งประชุมบรรจงแกรนด์บอลลมู 1 โรงแรมบรรจงบุร ีจังหวัดสรุาษฎรธ์านี
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โครงการกีฬาประเพณีศึกษาสัมพันธ 
ปการศึกษา 2565

       วันที� 16 ธนัวาคม 2565 สโมสรนสิติคณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จัดโครงการกีฬาประเพณีศึกษาสัมพันธ์ ป�การศึกษา 2565 ภายใต้ CONCEPT
“METAVERSE EDUCATION ZONE” โดยมีนายธารากรณ์ ยอดนุสิทธิ�
(ประธานสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์) เป�นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ�พงศ์ (ผู้รักษาการแทนคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์) กล่าวเป�ดโครงการ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
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คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่140 หมูที่4 ถนนกาญจนวนิช

ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 90000
ติดตอ : 074- 317-682


