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จัดตั้ง

โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยทักษิณ

เป็นสถานศึกษาต้นแบบ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
เตรียมจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัด การศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน คาดดำ�เนินการในปี
การศึกษา 2563

รศ.ดร. วิชยั ชำ�นิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ มี แ ผนในการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในพื้นที่วิทยาเขตพัทลุงเพื่อเป็นหน่วย
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัดการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน และสอดคล้อง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิง
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สร้างสรรค์ทางการศึกษา ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารพัฒนาผูเ้ รียนให้มี
ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 มีอตั ลักษณ์ เห็นคุณค่า
อนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ และ
เพื่อจัดตั้งสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็น
ห้องปฏิบตั กิ ารทางการเรียนรูส้ �ำ หรับนิสติ ครู และคณาจารย์
ในการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ างด้านวิชาชีพครู ใช้เป็นแหล่ง
ศึกษาและพัฒนาเกีย่ วกับหลักสูตรการศึกษา การบริหาร
จัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรม
ทางการศึ ก ษา เป็ น แหล่ ง วิ จั ย และเป็ น สถานที่ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และ
สาขาวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน รวมทัง้
เป็นสถานที่บริการการศึกษาแก่สังคมในจังหวัดพัทลุง
และจังหวัดใกล้เคียงด้วย
โดยขณะนี้ การดำ�เนินโครงการจัดตัง้ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตฯ ภายใต้การ
บริหารจัดการโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทั้งนี้กำ�หนดเปิดดำ�เนินการในปีการศึกษา 2563
โดยจะเริม่ เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชัน้ ปีที่ 1
จำ�นวน 3 ห้อง ๆ ละ 30 คน และจะเปิดรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565 จำ�นวน
3 ห้อง ๆ ละ 30 คน ต่อไป
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นักวิจัย ม.ทักษิณ คิด

“ชุดทำ�สลบแมลงหวี่”

ปลอดภัยลดเสี่ยงสุขภาพจากการทดลองด้านพันธุศาสตร์
นักวิจัย ไอเดียเจ๋ง ประดิษฐ์คิดค้น
“ชุดทำ�สลบแมลงหวี่” สำ�หรับเตรียม
ตัวอย่างการศึกษาทดลองปฏิบัติการ
ทางด้านพันธุศาสตร์แบบใหม่ ทดแทน
การทำ�สลบแบบเดิมทีใ่ ช้สาร Diethyl
ether (ไดเอทิล อีเทอร์) ซึ่งเสี่ยง
กระทบต่ อ สุ ข ภาพของนั ก วิ จั ย ใน
ระยะยาว สร้างความมั่นใจการเรียน
การสอนทางด้านชีววิทยา

นางสาวมาณี แก้วชนิด นักวิชาชีพ
ชำ�นาญการพิเศษ สาขาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเจ้าของ
ผลงานประดิษฐ์คดิ ค้น “ชุดทำ�สลบแมลงหวี”่
อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 14235
โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวถึง
การใช้แมลงหวีใ่ นการศึกษาทดลองว่า ใน
ปัจจุบนั การศึกษาทดลองปฏิบตั กิ ารทาง
ด้านพันธุศาสตร์ ส่วนใหญ่ใช้แมลงหวี่
เป็นสัตว์ทดลอง ซึ่งจากเดิมการทำ�สลบ
แมลงหวี่ เ พื่ อ การศึ ก ษาจะทำ � สลบ
ด้วยสารไดเอทิล อีเทอร์ วิธีการคือ หยด
ไดเอทิล อีเทอร์ลงในขวดแก้วปากกว้าง
ทีม่ สี �ำ ลีวางอยูก่ น้ ขวด แล้วนำ�กรวยกรอง
พลาสติกทีเ่ สียบอยูก่ บั จุกยางซึง่ เสียบต่อ
พอดี กั บ กล่ อ งพลาสติ ก ทรงกระบอก
ขนาดเล็กสำ�หรับรองรับแมลงหวี่ กล่อง
ดังกล่าวเจาะรูไว้โดยรอบเพือ่ ให้ไดเอทิล
อีเทอร์ระเหยเข้าไปภายในกล่อง ทำ�ให้
แมลงหวี่สลบ ก่อนนำ�มาศึกษาภายใต้

คือเป็นของเหลวทีม่ จี ดุ วาบไฟต่�ำ ติดไฟ
ได้ง่าย มีกลิ่นเหม็น เป็นสารก่อมะเร็ง
เมื่อใช้ประจำ�ติดต่อกันเป็นระยะเวลา
นานอาจก่อให้เกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้ปฏิบัติงานได้ ดังนั้น จึงคิดค้น
“ชุ ด ทำ � สลบแมลงหวี่ ” สำ � หรั บ เตรี ย ม
ตัวอย่างการศึกษาทดลองปฏิบตั กิ ารทาง
ด้านพันธุศาสตร์แบบใหม่ ทดแทนการทำ�
สลบแบบเดิมด้วยสารไดเอทิล อีเทอร์ ที่
เสีย่ งกระทบต่อสุขภาพของนักวิจยั ขึน้ มา”
ชุดทำ�สลบแมลงหวีต่ ามการประดิษฐ์
“ชุดทำ�สลบแมลงหวี่”

กล้องจุลทรรศน์ วิธนี ที้ �ำ ให้แมลงหวีส่ ลบ
ได้เพียง 3-5 นาที จากนั้นต้องทำ�การ
สลบใหม่
“การใช้ วิ ธี ก ารนี้ พ บว่ า การสลบ
แมลงหวี่ต้องใช้สารไดเอทิล อีเทอร์ใน
ปริมาณมาก ซึ่งส่งผลต่อผู้ทำ�การศึกษา
เนื่องจากสารไดเอทิล อีเทอร์ มีข้อเสีย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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มี ลั ก ษณะเฉพาะคื อ ทำ � จากวั ส ดุ ใ ส
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ
(1) กล่องทรงเหลี่ยมใส ภายในจะมี
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป
และส่วนด้านบนเปิดออกและติดแผ่นกรอง
(2) พืน้ ทีส่ �ำ หรับวางตัวอย่างแมลงหวี่
โดยทีแ่ ผ่นกรองมีความหนา แข็งแรงและ
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พรุนเพื่อให้ก๊าซผ่านขึ้นไปบนแผ่นกรอง
ทำ�ให้แมลงหวี่สลบได้ ส่วนด้านข้างของ
กล่ อ งเจาะรู เ พื่ อ เป็ น ทางเข้ า ของก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซงึ่ เป็นชุดท่อนำ�ก๊าซ
(3) จุกยางที่มีหลอดแก้วกลวงเสียบ
อยูแ่ ละต่อพอดีกบั สายยางนำ�ก๊าซ โดยมี
ขั้นตอนการใช้งานดังนี้
- ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เข้าไปในกล่อง (1) ด้วยท่อนำ�ก๊าซ (3)
- ดึงท่อนำ�ก๊าซ (3 ) ออกจากกล่อง
(1) นำ�ไปเสียบกับขวดที่มีแมลงหวี่ เพื่อ
ทำ�ให้แมลงหวี่ภายในขวดสลบก่อนโดย

สอดปลายท่อหลอดแก้วอีกด้านแทรก
เข้าไปตรงขอบปากขวดด้านใน ซึ่งปาก
ขวดนี้จะปิดด้วยสำ�ลี ทั้งนี้ให้เอียงปาก
ขวดลงเล็กน้อยเพือ่ ให้แมลงหวีท่ สี่ ลบไม่
ตกลงไปบนอาหารภายในขวด
- รอจนแมลงหวี่สลบจากนั้นนำ�ท่อ
นำ�ก๊าซ (3) ออก และนำ�ไปเสียบเข้าทาง
รูดา้ นข้างของกล่อง (1) ก๊าซจะผ่านเข้าไป
ภายในกล่องผ่านขึ้นไปยังแผ่นกรอง
- ถ่ายแมลงหวี่ที่สลบแล้วจากขวด
ลงบนแผ่นกรอง (2) ซึง่ ติดอยูด่ า้ นบนกล่อง
(1) แมลงหวีท่ ไ่ี ด้รบั ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

จะสลบอย่างต่อเนื่องและทำ�การศึกษา
ลักษณะแมลงหวี่
แรงผลั ก ดั น ในงานวิ จั ย ประดิ ษ ฐ์
ชิน้ นีม้ าจากใจรักทุม่ เทและการพัฒนาใน
เนือ้ งานอย่างตัง้ ใจหลังจากผ่านการดูแล
เลี้ยงและสืบทอดสายพันธุ์แมลงหวี่ กว่า
15 สายพันธุ์มายาวนานตามภารกิจการ
ให้บริการตัวอย่างสายพันธุแ์ มลงหวีเ่ พือ่
การศึกษาด้านชีววิทยาแก่สถาบันการ
ศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งโครงการ
เหล่านี้ได้ตอบโจทย์การบริการวิชาการ
แก่ชมุ ชนและสังคมมาอย่างต่อเนือ่ งด้วย

ทีม PHB Energy คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำ�ปี 2562 ระดับภูมิภาค
นิ สิ ต ที ม PHB Energy คณะ
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยนายโอภาส
ชูนุตร นางสาวนาริสา บินหะยีดิง และ
นางสาวธนาภรณ์ รักการ คว้ารางวัล
ชมเชยจากการแข่งขัน โครงการเส้นทาง
สู่ น วั ต วณิ ช ย์ ประจำ � ปี 2562 ระดั บ
ภูมิภาค (Research to Market -R2M
2019) จากผลงาน ผลิตภัณฑ์สารหล่อลืน่
ชี ว ภาพจากพอลิ ไ ฮดรอกซี บิ ว ทิ เ รต
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โครงการนี้ เ ป็ น การผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
ต่อยอดงานวิจัยไปสู่การพัฒนา ตลอด
จนเปิ ด ช่ อ งทางในการสร้ า งธุ ร กิ จ
เทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษาได้
เรี ย นรู้ ก ารเริ่ ม ต้ น ทำ � ธุ ร กิ จ จนถึ ง การ
แข่งขันเข้าสูเ้ ชิงพาณิชย์และเป็นการเพิม่
ความรู้แก่นักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจ
ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนของนวั ต กรรม
จนถึงการตลาด
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กวาด 6 รางวัล จาก “งานวันนักประดิษฐ์ 2562”
นิ สิ ต และคณาจารย์ ก วาดรางวั ล
ผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และ
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ จาก
“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2562
ภายใต้ แ นวคิ ด “สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละ
นวั ต กรรม เพื่ อ ความก้ า วไกลของ
ประเทศไทย”

คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณนำ�เสนอสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรม
ใช้ความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คดิ ค้น
ทำ�ให้เกิดการขยายผลและนำ�ไปใช้ประโยชน์
ในมิตติ า่ ง ๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยจัดขึ้น
เมือ่ วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์การ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
สำ�หรับในปีนี้นิสิตและคณาจารย์
มหาวิทยาลัยทักษิณด้รับรางวัลดังนี้
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กลุม่
เครือ่ งมืออุปกรณ์อจั ฉริยะ ระบบเครือ่ งกล
ทีใ่ ช้อเิ ล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว จากผลงาน

เรือ่ ง ท่อแลกเปลีย่ นความร้อนแบบแบน
ทีม่ กี ารสลับพืน้ ทีห่ น้าตัดไปมาสำ�หรับเพิม่
สมรรถนะและประสิทธิภาพการถ่ายเท
ความร้อน โดย น.ส.อมาวสี รักเรือง หลักสูตร
วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กลุม่
สิง่ แวดล้อมและพลังงาน จากผลงานเรือ่ ง
ไลโปไดเจส : จุลินทรีย์ผงอเนกประสงค์
สำ�หรับย่อยสลายไขมันในน้ำ�เสีย โดย
นายวิศรุต ตุกังหัน และ น.ส.สุพัตตรา
อินทร์จันทร์ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
3. ได้รบั เหรียญเงิน จากการประกวด
กลุม่ สร้างสรรค์การศึกษา สังคม และการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต จากผลงานเรื่ อ ง
สื่อการเรียนการสอนชุดการทดลองการ
เคลื่ อ นที่ แ บบซิ ม เปิ ล ฮาร์ โ มนิ ก โดย
น.ส.เทพินท์ แวอุมา และ น.ส.ญาณนันท์
สิ ท ธิ ชั ย หลั ก สู ต รร่ ว มระหว่ า งคณะ
วิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
4. ได้ รั บ เหรี ย ญทองแดง กลุ่ ม
เครือ่ งมืออุปกรณ์อจั ฉริยะ ระบบเครือ่ งกล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ที่ ใ ช้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค วบคุ ม ปั ญ ญา
ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
จากผลงานเรื่อง เครื่องวัดก๊าซที่อัตรา
การไหลต่ำ�แบบอัตโนมัติด้วยการแทนที่
ของเหลว โดย นายจิราวุฒิ ศรีเงินยวง
และ น.ส.คณาธิป พรหมนวล หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
1. รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
จากสภาวิจัยแห่งชาติ อาจารย์ชัยวัฒน์
จุมพลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก
ผลงานวิจยั เรือ่ ง ของไหลนาโน นวัตกรรม
ใหม่ของของไหลทำ�งาน
2. รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก
จากสภาวิจยั แห่งชาติ ดร.ชลธิชา มามิมนิ
อดี ต นิ สิ ต หลั ก สู ต รเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจยั เรือ่ ง การเพิม่
ผลผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากน้ำ�ทิ้ง
โรงงานสกั ด น้ำ � มั น ปาล์ ม ดิ บ ด้ ว ยการ
ย่อยสลายแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่
อุณหภูมิสูง

หลักสูตรคูปองครู
สร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากภาพ

Street Art

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแบบ
หลั ก สู ต รโครงการพั ฒ นาครู ส ร้ า งสรรค์ สาขา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐาน สร้ า ง
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ผ่ า นเรื่ อ งเล่ า
จากภาพ Street Art ในเขตเมืองเก่าสงขลา

การให้ความสำ�คัญกับการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่สามารถ
ก้าวข้ามสาขาวิชา การก้าวข้ามห้องเรียน
สี่เหลี่ยม ไปสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ชุมชนได้รบั การออกแบบจากแรงบันดาลใจ
ของผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นิ น นาท์
จันทร์สรู ย์ อาจารย์ประจำ�คณะวิทยาศาสตร์
และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จิ น ตนา
กสินนั ท์ อาจารย์ประจำ� คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้ชื่อว่า “การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
จาก Street Art สงขลา”เพื่อใช้อบรม
สำ�หรับครูวิทยาศาสตร์ที่สนใจการสอน
วิทยาศาสตร์นอกกรอบ
วัตถุประสงค์ที่สำ�คัญ คือ เพื่อให้ครู
มี ความเข้า ใจเนื้อ หาวิชาวิท ยาศาสตร์
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างลุ่ม
ลึก และครูสามารถออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์จาก Street Art สงขลา
โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาใช้
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ โดยการเรี ย นรู้ ที่ ว่ า นี้

สามารถสร้างชุมชนการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพ
ระหว่างครูและอาจารย์มหาวิทยาลัยร่วม
กันด้วย
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.นิ น นาท์
จันทร์สรู ย์ เปิดเผยว่า โครงการนี้ เป็นการ
บริการวิชาการผ่าน “โครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร” โดยมีการวางแผนร่วม
กันกับทีมทำ�งาน ทำ�ให้หลักสูตรมีเนือ้ หา
น่ า สนใจมี ค วามเฉพาะตั ว โดยการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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เชื่ อ มโยงความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ กั บ
ความรู้ทางศิลปะ ความรู้ประวัติศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โดยการคิดนอกกรอบ
ทัง้ เนือ้ หาการอบรมและการบริหารจัดการ
โครงการ
การจัดโครงการพบว่า ครูทสี่ อนวิชา
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมมี
โอกาสบูรณาการความรู้จากแบบเรียน
วิทยาศาสตร์มาเชือ่ มโยงกับแหล่งเรียนรู้

ภาพสตรีทอาร์ต บนถนนนางงาม ถนน
นครใน และถนนนครนอก ซึ่ ง มี ภ าพ
สะท้อนวิธีชีวิตคนสงขลาในอดีตจำ�นวน
15 ภาพ โดยครูได้ออกแบบการเรียนรู้
หลั ง จากได้ เ ดิ น ออกไปศึ ก ษาภาพ
สตรีทอาร์ตที่สนใจ มาเชื่อมโยงกับการ
ออกแบบจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
รวมถึงการนำ�เทคโนโลยีมาเป็นเครือ่ งมือ
ช่ ว ยในการหาคำ � ตอบและถ่ า ยทอด
ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และมีความสนุกในเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น
โครงการพัฒนาครูรปู แบบครบวงจร
ต้ อ งการยกระดั บ การจัดการเรียนการ
สอนทางวิทยาศาสตร์ให้ครูประจำ�การ
ได้พฒ
ั นาทักษะการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่นักเรียนสามารถ
นำ�ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิต
ประจำ�วันซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภู มิ ศ าสตร์ ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 ในกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเน้นเรียน
วิทยาศาสตร์เพือ่ เป็นพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับชีวิตประจำ�วัน
จุ ด เริ่ ม ต้ น สตรี ท อาร์ ต ในจั ง หวั ด
สงขลาเกิดจากบรรยากาศภาพจำ�ลอง
บรรยากาศร้านน้�ำ ชาชือ่ “ฟุเจา” ได้ปลุกให้
เมืองสงขลาตืน่ ตัวเรือ่ งการท่องเทีย่ วและ
การหวนกลับมาสนใจรากเหง้าของตนเอง

อีกครัง้ และนำ�มาสูก่ ารขยายตัวของภาพ
สตรีทอาร์ตเกิดขึน้ กว่า 20 ภาพ พร้อมๆ
กับการเข้ามาของนักเที่ยวในย่านเมือง
เก่าสงขลา ซึง่ แต่เดิมเป็นเพียงทีอ่ ยูอ่ าศัย
และร้ า นค้ า ของเจ้ า ของเดิ ม ในพื้ น ที่
ขณะที่หลายอาคารก็ถูกทิ้งให้ร้าง
นอกจากมูลค่าทางวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจแล้ว ภาพสตรีทอาร์ต ยังเป็น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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แหล่งเรียนรูข้ องระบบการศึกษาทีส่ �ำ คัญ
ทั้ ง เนื้ อ หาที่ เ ป็ น เนื้ อ หาการเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ รวม
ทั้งวิทยาศาสตร์ ที่สามารถประยุกต์การ
เรียนรูใ้ นระบบโรงเรียนบูรณาการเข้ากับ
ประสบการณ์ในชีวติ จริง ซึง่ เป็นเจตนารมณ์
สำ � คั ญ ของการปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษา
และสร้างทักษะให้เยาวชนไทยมีทักษะ
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทีต่ อ้ งมีทกั ษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์
แก้ปัญหาเป็น มีทักษะสารสนเทศ รู้เท่า
ทันสื่อ ฉลาดสื่อสาร มีทักษะชีวิตและ
อาชีพ มีความยืดหยุน่ รูจ้ กั ปรับตัว เรียน
รู้วัฒนธรรม ซึ่งทักษะการเรียนรู้ลักษณะ
เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้มีเงื่อนไขที่สำ�คัญ คือ
การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ใหม่ ทีเ่ น้นการสอนเชือ่ มห้องเรียนเข้ากับ
สังคมและชุมชน และสามารถให้นกั เรียน
ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมสร้างความ
รู้มากขึ้น

“ครูไทยใจอาสา”

แก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส อ่าน-เขียนไม่ได้
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ สร้ า งครู เ พื่ อ
สังคม แบ่งปันโอกาสทางการศึกษา
รวมตัวจิตอาสา “ครูไทยใจอาสา” หวัง
พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า น-การเขี ย นให้
นั ก เรี ย นและเด็ ก ที่ ด้ อ ยโอกาส คิ ด
กิจกรรม “คลินก
ิ ภาษาพัฒนาเยาวชน”
“พี่อาสาพาน้องอ่านเขียน” ฝันขจัด
ปัญหาเด็กไทยอ่าน-เขียนไม่ได้ ลดช่อง
ว่างความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคมอีกทาง
หนึ่ง

เพราะเชือ่ ว่าการให้โอกาสทางการศึกษา
ไม่ได้จำ�กัดเพียงแต่เด็กในห้องเรียนหรือ
ในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว หากแต่
รวมไปถึงเด็กและเยาวชนที่เคยเดินทาง
ผิดพลาดทางสังคมให้เขาได้รบั โอกาสเท่า
เทียมด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อได้ร่วมกันเรียนรู้
และกลับมุมมองการศึกษา ขยายโอกาส
แก้ปญ
ั หาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผา่ น
กิจกรรม “คลินิกภาษาพัฒนาเยาวชน”
ม.ทักษิณ สร้างครูเพือ่ สังคม เป็น ในโครงการ “พี่อาสาพาน้องอ่านเขียน”
ความท้าทายที่ “กลุม่ ครูไทยใจอาสา” ก่อ
“ห้องเรียน” ที่ท้าทายไม่ได้หมาย
กำ�เนิดขึน้ ท่ามกลางภาวะความเหลือ่ มล้�ำ
ถึงห้องเรียนที่ถูกจำ�กัดในพื้นที่กรอบ
ทางการศึกษาในปัจจุบัน “กลุ่มครูไทยใจ
สีเ่ หลีย
่ ม มีกระดานเป็นพืน
้ ทีเ่ รียงเรียง
อาสา” เป็นกลุ่มนิสิตจากมหาวิทยาลัย ความรู้ เ ท่ า นั้ น แต่ ท ว่ า ห้ อ งเรี ย นที่
ทั ก ษิ ณ ที่ มุ่ ง มั่ น คิ ด หาทางขยายการ ท้าทายท่ามกลางศตวรรษที่ 21 นัน่ คือ
จัดการศึกษาสู่เด็กๆ ด้อยโอกาสเพื่อแก้ “ห้องเรียน” ทีส่ ร้างประสบการณ์ให้แก่
ปั ญ หาเด็ ก ไทยอ่ า นไม่อ อกเขียนไม่ไ ด้ ผู้เรียน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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“คลิ นิ ก ภาษาพั ฒ นาเยาวชน”
โครงการ “พี่อาสาพาน้องอ่านเขียน” จัด
ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ ทำ�ให้นิสิตได้กลับมุมมองทางการ
ศึกษาอีกมิติหนึ่ง รวมทั้งการให้โอกาส
แก่น้อง ๆ ที่กระทำ�ความผิดเพื่อสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันให้เป็นผูท้ รี่ เู้ ท่าทัน กล้ายอมรับ
และพร้อมปรับปรุงตัวก่อนออกไปสูอ่ อ้ ม
กอดของสังคม สิง่ หนึง่ ที่ “กลุม่ ครูไทยใจ
อาสา” ได้สัมผัสคือ “ห้องเรียน”อีกมิติซึ่ง
มีนกั เรียนทีป่ ระสบปัญหามาอย่างหลาก
หลายมารวมกัน บางคนไม่ได้ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาแม่ บางคนมีปัญหาด้านการ
อ่าน-เขียนภาษาไทย แต่น้อง ๆ ทุกคน
ก็ พ ร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู้ ปรั บ ตั ว ทำ � ให้
“กลุ่มครูไทยใจอาสา” ทุกคนมุ่งมั่น และ
พยายามศึกษาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีห่ ลากหลาย

นั้ น ด้ ว ยการสอนพวกเขาให้ อ่ า นออก
เขียนได้เป็นรายบุคคล โดยใช้ระยะเวลา
โครงการนี้ 5 เดือน
“ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย”
ไม่ ไ ด้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข อง “ครู ภ าษาไทย”
เท่ า นั้ น หากแต่ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องทุ ก ๆ
คนในชาติทจ
ี่ ะร่วมกันส่งเสริมการอ่าน
การเขียน รวมทั้งแก้ปัญหาการอ่าน
การเขียน กลุ่มครูไทยใจอาสา ได้เปิด
ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ในมิติที่
หลากหลาย โดยเริ่มต้นจากการเป็น
ผู้ รั บ มาสู่ ผู้ ใ ห้ ด้ ว ยหั ว ใจที่ ยิ่ ง ใหญ่
พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์วิชาชีพ
ครูแก่นิสิตครูทุกคนภายใต้อัตลักษณ์
“ครูดีที่สอนเก่ง”

เปลี่ยนวันพฤหัสบดีเป็นวันอาสา
“ก้าวแรกทีพ่ วกเราได้เริม่ ต้น” ความ
ท้าทายที่ต้องการให้น้อง ๆ โรงเรียนวัด
ท้ายยอ ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6
อ่านออกเขียนได้ พวกเราพยายามเรียนรู้
ศึกษาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาการอ่านการเขียน
ที่หลากหลาย โดยผ่านกิจกรรมระดม
ความคิ ด และวางแผนเพื่ อ ออกแบบ
กระบวนการแก้ปัญหาตลอดระยะเวลา
การลงพื้ น ที่ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมิ ถุ น ายนสิงหาคม 2560 โดยรับสมัครแกนนำ�จิต
อาสาที่ พ ร้ อ มทั้ ง กายและหั ว ใจในการ
ช่วยแก้ปัญหา ประกอบด้วยนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร์วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอก
คณิ ต ศาสตร์ และวิ ช าเอกการวั ด และ
ประเมินทางการศึกษา ความท้าทายที่
สำ�คัญคือ “ความอดทน” เพราะโครงการ
พี่อาสาพาน้องอ่านเขียนใช้เวลาว่างใน

ช่ ว งปิ ด ภาคเรี ย นเพื่ อ ไปสอนน้ อ ง ๆ
ในทุกวันพฤหัสบดี นัน่ คือ “การเสียสละ”
และ “ความอดทน” เนื่องจากก่อนลง
พื้นที่จะต้องมีการประชุมเตรียมความ
พร้อมก่อนลงพื้นที่เสมอ
ความสำ�เร็จจากพี่แกนนำ�รุ่นที่ 1
ส่งต่อไปสู่ความภาคภูมิใจในรุ่นที่ 2 ที่
กลุม่ ครูไทยใจอาสา ได้ผสานความร่วมมือ
กับกระทรวงกลาโหม ภายใต้โครงการ
จิตสำ�นึกรักเมืองไทยปีที่ 10 โดยการจัด
กิจกรรมแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม
ทั้ ง ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
รายวิชาภาษาไทยแก่นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ โรงเรียนวัดมะขาม
คลาน ตลอดปีการศึกษา 2561 โดยมี
นิ สิ ต เป็ น แกนนำ � จิ ต อาสาหลากหลาย
มากยิง่ ขึน้ ประกอบด้วยนิสติ คณะศึกษา
ศาสตร์วิชาเอกภาษาไทย คณิตศาสตร์
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เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา ชีววิทยา
และเคมี
กลุ่มครูไทยใจอาสา เริ่มต้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2559 โดยกลุ่มนิสิตสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ รหัส 58
และขยายกลุ่ ม ไปสู่ นิ สิ ต สาขาอื่ น ๆ ที่
สนใจมีจิตอาสาเข้ามาร่วมกลุ่ม ซึ่งรวม
กลุ่มกันจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการใช้
ภาษาไทยให้แก่นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จนก่อเกิดเป็น
โครงการ “พีอ่ าสาพาน้องอ่านเขียน” และ
เริ่มมีบทบาททางสังคมในปี พ.ศ. 2560
โดยกลุ่มนิสิตที่มีจิตอาสา ต้องการสอน
เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ เด็ก ๆ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
ตลอดจนต้องการสร้างประสบการณ์ใน
การช่ ว ยเหลื อ เด็ ก นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ทีอ่ า่ น
ไม่ออกเขียนไม่ได้

บุคคลเกียรติยศ
ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
เนื่องในวันมหิดล 2561

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ธ รรมนิ ต ย์
นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับ
คัดเลือกเป็นบุคคลเกียรติยศด้านอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดงานปาฐกถา
ประจำ�ปีของมูลนิธโิ กมลคีมทอง เมือ่ วันที่
24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม
ประกอบ หุตะสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

อาจารย์ดำ�รง ชีวะสาโร และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ย อดชาย พรหมอิ น ทร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ เนื่องในวันมหิดล ประจำ�ปี
การศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน
2561 ณ ห้ อ งประชุ ม อาคารเฉลิ ม
พระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม
อันดับ 3 เหรียญทองแดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64

Idea สร้างสรรค์ Smart
Start Idea by GSB

Award
ผ่านคัดเลือกศึกษาดูงาน
ด้านศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวบุษกร จันทร์เมือง นิสิต
ทัศนศิลป์ ปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็น 1 ใน 12 คน
ที่ผ่านการคัดเลือกโดยสำ�นักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ไปศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ประเทศญีป่ นุ่
ใน” โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่น
ใหม่ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 YOUNG ARTISTS TALENT #10

อาจารย์จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ ได้รับ
รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินยิ ม อันดับ
3 เหรียญทองแดง จากชุดผลงาน สีสัน
ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมของชาวใต้ หมายเลข
3 จากการประกวดโครงการศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำ�ปี 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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นิ สิ ต สาขาวิ ช าการตลาด คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รบั รางวัล
ชนะเลิศในการประกวด Idea สร้างสรรค์
Smart Start Idea by GSB Startup ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์
2562 ประกวด IDEA WoW สร้างธุรกิจ
ชุมชนยุคใหม่โดยใช้เสน่ห์ชุมชน และได้
เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศ

รางวัลชมเชย
เรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรม
รางวัลเบญจวาช

ชนะเลิศ
เเผนด้านการทรัพยากรมนุษย์
HR Genius 2018

รองชนะเลิศอันดับ 2
ประกวดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ

นายอั ษ ฎาวุ ธ ไชยวรรณ นิ สิ ต
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ได้
รับรางวัลชมเชย เรือ่ งสัน้ ส่งเสริมคุณธรรม
รางวัลเบญจวาช ประจำ�ปี 2561 แนว
เรื่ อ ง “มี อ ะไรอยู่ ใ นป่ า ” (ไม่ มี ผู้ ไ ด้ รั บ
รางวัลชนะเลิศ) รางวัลเกียรติยศ และเงิน
5,000 บาท ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผย
แพร่ระดับประเทศ ณ อนุสรณ์สถาน 80
ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผาติกา
รามวรวิหาร

นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. (การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ นางสาวศรั ญ ญา สุ ข ขี
นายยุทธวีร์ พรหมสีลาย และ นายศุภชัย
รุง่ เสรีกลุ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
แผนด้านการทรัพยากรมนุษย์ ในโครงการ
“HR Genius 2018” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นางสาวฟาติน ฮูลู นิสิตหลักสูตร
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ “ประกวด
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา”
ในหัวข้อ “Technology will change the
world.” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุุราษฎร์ธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
และรางวัลขวัญใจมหาชน ในการแข่งขันมโนราห์ดาวรุ่ง
ชิงแชมป์ประเทศไทย 2562
นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 และรางวัลขวัญใจมหาชน จัดการแข่งขันมโนราห์ดาวรุง่ ชิงแชมป์ประเทศไทย
2562 ในงานกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 2562 เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2562 จำ�นวน 7 คน ประกอบด้วย
1. นางสาวรัตนาวดี ทองมา		
2. นางสาวจุฑารัตน์ จันทกาโร
3. นางสาวกาญจนา นุ่นสงค์
4. นางสาวรุ้งนภา ชุมประเสริตฐ์
5. นางสาวธัญธิตา บุตรคง		
6. นายรัตนพล กาญจนารักษ์
7. นายธัญวัฒน์ วิเชียรรัตน์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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มหาวิทยาลัย
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และชุมชน ภายในปี 2580

www.tsu.ac.th
we.tsu.ac.th

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
Tel. 0-7460-9600 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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