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 รศ.ดร. วิชัย ชำ�นิ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยทักษิณ เปิดเผยว่� 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ มีแผนในก�รจัดตั้งโรงเรียนส�ธิต

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ในพื้นที่วิทย�เขตพัทลุงเพื่อเป็นหน่วย

สนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย

 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถ�นศึกษ�ต้นแบบในก�รจัดก�ร

ศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น ทีมี่คุณภ�พ ในสังคมพหุวฒันธรรมสอดคล้อง

กับคว�มต้องก�รของชุมชน และสอดคล้อง ต�มหลักปรัชญ�

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งวิจัยและพัฒน�นวัตกรรมเชิง

เป็นสถานศึกษาต้นแบบ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ

จัดตั้ง

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ

เตรียมจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เป็นสถานศึกษาต้นแบบในการจัด การศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ทีมี่คณุภาพ ในสงัคมพหวัุฒนธรรมสอดคลอ้ง
กับความต้องการของชุมชน คาดดำ เนินการในปี
การศึกษา 2563

สร�้งสรรคท์�งก�รศกึษ� ทีน่ำ�ไปสูก่�รพฒัน�ผูเ้รยีนให้มี

ทักษะก�รเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 มอีตัลักษณ ์เหน็คณุค�่ 

อนุรักษ์ภูมิปัญญ�และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ และ

เพื่อจัดตั้งสถ�นศึกษ�ระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ที่เป็น

ห้องปฏิบัติก�รท�งก�รเรียนรู้สำ�หรับนิสิต ครู และคณ�จ�รย์

ในก�รแลกเปลีย่นเรยีนรูท้�งด้�นวชิ�ชพีคร ู ใชเ้ปน็แหลง่

ศกึษ�และพฒัน�เกีย่วกบัหลกัสตูรก�รศกึษ� ก�รบรหิ�ร

จดัก�รหลกัสตูร ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน และนวัตกรรม

ท�งก�รศึกษ� เป็นแหล่งวิ จัยและเป็นสถ�นที่ฝึก

ประสบก�รณ์วิช�ชีพครู บุคล�กรท�งก�รศึกษ� และ

ส�ข�วิช�ก�รอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบอย่�งท่ีดีในด้�น

ก�รจดัก�รเรยีนก�รสอนและก�รบรหิ�รโรงเรยีน รวมทัง้

เป็นสถ�นที่บริก�รก�รศึกษ�แก่สังคมในจังหวัดพัทลุง

และจังหวัดใกล้เคียงด้วย

 โดยขณะนี ้ก�รดำ�เนนิโครงก�รจดัตัง้โรงเรยีนส�ธติ

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้มีก�รแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�ร 

ขับเคลื่อนโครงก�รจัดตั้งโรงเรียนส�ธิตฯ ภ�ยใต้ก�ร

บริห�รจัดก�รโดยคณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ

 ทั้งนี้กำ�หนดเปิดดำ�เนินก�รในปีก�รศึกษ� 2563 

โดยจะเริม่เปดิรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษ�ชัน้ปทีี ่1 

จำ�นวน 3 ห้อง ๆ ละ 30 คน และจะเปิดรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 ในปีก�รศึกษ� 2565 จำ�นวน 

3 ห้อง ๆ ละ 30 คน ต่อไป
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 น�งส�วม�ณี  แก้วชนิด นักวิช�ชีพ

ชำ�น�ญก�รพิเศษ ส�ข�ชีววิทย� คณะ

วิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณเจ้�ของ

ผลง�นประดิษฐ์คิดค้น “ชุดทำ�สลบแมลงหว่ี” 

อนุสิทธิบัตรก�รประดิษฐ์เลขท่ี 14235   

โดยกรมทรัพย์สินท�งปัญญ� กล่�วถึง

ก�รใชแ้มลงหวีใ่นก�รศึกษ�ทดลองว�่ ใน

ปจัจบุนัก�รศกึษ�ทดลองปฏบิตักิ�รท�ง

ด้�นพันธุศ�สตร์ ส่วนใหญ่ใช้แมลงหวี่

เป็นสัตว์ทดลอง ซึ่งจ�กเดิมก�รทำ�สลบ

แมลงหวี่ เพื่ อก�รศึกษ�จะทำ�สลบ       

ด้วยส�รไดเอทิล อีเทอร์ วิธีก�รคือ หยด

ไดเอทิล อีเทอร์ลงในขวดแก้วป�กกว้�ง

ทีม่สีำ�ลวี�งอยูก่น้ขวด แลว้นำ�กรวยกรอง

พล�สตกิทีเ่สยีบอยูก่บัจุกย�งซึง่เสียบต่อ

พอดีกับกล่องพล�สติกทรงกระบอก

ขน�ดเล็กสำ�หรับรองรับแมลงหวี่ กล่อง

ดังกล�่วเจ�ะรไูว้โดยรอบเพือ่ให้ไดเอทลิ 

อีเทอร์ระเหยเข้�ไปภ�ยในกล่อง ทำ�ให้

แมลงหวี่สลบ ก่อนนำ�ม�ศึกษ�ภ�ยใต้

“ชุดทำ สลบแมลงหวี่” 
ปลอดภัยลดเสี่ยงสุขภาพจากการทดลองด้านพันธุศาสตร์

นักวิจัย ม.ทักษิณ คิด

นักวิจัย ไอเดียเจ๋ง ประดิษฐ์คิดค้น 
“ชุดทำ สลบแมลงหว่ี” สำ หรับเตรียม
ตัวอย่างการศึกษาทดลองปฏิบัติการ
ทางด้านพันธุศาสตร์แบบใหม่ ทดแทน
การทำ สลบแบบเดิมท่ีใชส้าร  Diethyl 
ether (ไดเอทิล อีเทอร์) ซึ่งเสี่ยง
กระทบต่อสุขภาพของนักวิจัยใน    
ระยะยาว สร้างความมั่นใจการเรียน
การสอนทางด้านชีววิทยา

กลอ้งจลุทรรศน ์ วธินีีท้ำ�ให้แมลงหวีส่ลบ

ได้เพียง 3-5 น�ที จ�กนั้นต้องทำ�ก�ร

สลบใหม่ 

 “ก�รใช้วิธีก�รนี้พบว่� ก�รสลบ

แมลงหวี่ต้องใช้ส�รไดเอทิล อีเทอร์ใน

ปริม�ณม�ก ซ่ึงส่งผลต่อผู้ทำ�ก�รศึกษ�

เนื่องจ�กส�รไดเอทิล อีเทอร์ มีข้อเสีย

มีลักษณะเฉพ�ะคือทำ�จ�กวัสดุ ใส 

ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ

 (1) กล่องทรงเหลี่ยมใส ภ�ยในจะมี

ก�รปลอ่ยก�๊ซค�รบ์อนไดออกไซด์เข�้ไป 

และส่วนด้�นบนเปิดออกและติดแผ่นกรอง

 (2) พ้ืนท่ีสำ�หรับว�งตัวอย่�งแมลงหว่ี

โดยทีแ่ผน่กรองมคีว�มหน� แขง็แรงและ

คอืเปน็ของเหลวทีม่จีดุว�บไฟต่ำ�  ตดิไฟ

ได้ง่�ย  มีกลิ่นเหม็น  เป็นส�รก่อมะเร็ง 

เมื่อใช้ประจำ�ติดต่อกันเป็นระยะเวล�

น�นอ�จก่อให้เกิดเป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พ

ของผู้ปฏิบัติง�นได้  ดังนั้น จึงคิดค้น    

“ชุดทำ�สลบแมลงหวี่” สำ�หรับเตรียม

ตวัอย่�งก�รศกึษ�ทดลองปฏบิตักิ�รท�ง

ด�้นพนัธศุ�สตรแ์บบใหม ่ทดแทนก�รทำ�

สลบแบบเดิมด้วยส�รไดเอทิล อีเทอร์ ที่

เส่ียงกระทบต่อสุขภ�พของนักวิจัยข้ึนม�”

 ชุดทำ�สลบแมลงหว่ีต�มก�รประดิษฐ์

“ชุดทำ�สลบแมลงหวี่”



4มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University

พรุนเพื่อให้ก๊�ซผ่�นขึ้นไปบนแผ่นกรอง

ทำ�ให้แมลงหวี่สลบได้  ส่วนด้�นข้�งของ

กล่องเจ�ะรูเพื่อเป็นท�งเข้�ของก๊�ซ

ค�รบ์อนไดออกไซดซ์ึง่เปน็ชดุทอ่นำ�ก�๊ซ

 (3) จุกย�งที่มีหลอดแก้วกลวงเสียบ

อยูแ่ละต่อพอดกีบัส�ยย�งนำ�ก�๊ซ โดยมี

ขั้นตอนก�รใช้ง�นดังนี้

 - ปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์

เข้�ไปในกล่อง (1) ด้วยท่อนำ�ก๊�ซ (3)

 - ดึงท่อนำ�ก๊�ซ (3 ) ออกจ�กกล่อง 

(1) นำ�ไปเสียบกับขวดที่มีแมลงหวี่ เพื่อ

ทำ�ให้แมลงหว่ีภ�ยในขวดสลบก่อนโดย

 นิ สิตทีม PHB Energy คณะ

วิทย�ศ�สตร์  ประกอบด้วยน�ยโอภ�ส 

ชูนุตร น�งส�วน�ริส� บินหะยีดิง และ

น�งส�วธน�ภรณ์ รักก�ร คว้�ร�งวัล

ชมเชยจ�กก�รแข่งขัน โครงก�รเส้นท�ง

สู่นวัตวณิชย์ ประจำ�ปี 2562 ระดับ

ภูมิภ�ค (Research to Market -R2M 

2019) จ�กผลง�น ผลิตภณัฑส์�รหล่อล่ืน

ชีวภ�พจ�กพอลิไฮดรอกซีบิวทิ เรต 

สอดปล�ยท่อหลอดแก้วอีกด้�นแทรก

เข้�ไปตรงขอบป�กขวดด้�นใน ซึ่งป�ก

ขวดนี้จะปิดด้วยสำ�ลี ทั้งนี้ให้เอียงป�ก

ขวดลงเลก็นอ้ยเพือ่ใหแ้มลงหวีท่ีส่ลบไม่

ตกลงไปบนอ�ห�รภ�ยในขวด

 - รอจนแมลงหวี่สลบจ�กนั้นนำ�ท่อ

นำ�ก๊�ซ (3) ออก และนำ�ไปเสียบเข้�ท�ง

รดู้�นข�้งของกลอ่ง (1) ก�๊ซจะผ�่นเข�้ไป

ภ�ยในกล่องผ่�นขึ้นไปยังแผ่นกรอง

 - ถ่�ยแมลงหวี่ท่ีสลบแล้วจ�กขวด

ลงบนแผ่นกรอง (2) ซ่ึงติดอยู่ด้�นบนกล่อง 

(1) แมลงหว่ีท่ีได้รับก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์

จะสลบอย่�งต่อเนื่องและทำ�ก�รศึกษ�

ลักษณะแมลงหวี่

 แรงผลักดันในง�นวิจัยประดิษฐ์   

ชิน้นีม้�จ�กใจรักทุม่เทและก�รพฒัน�ใน

เนือ้ง�นอย�่งตัง้ใจหลงัจ�กผ่�นก�รดแูล 

เลี้ยงและสืบทอดส�ยพันธุ์แมลงหวี่ กว่� 

15 ส�ยพันธุ์ม�ย�วน�นต�มภ�รกิจก�ร

ใหบ้รกิ�รตวัอย�่งส�ยพนัธุแ์มลงหวีเ่พือ่

ก�รศึกษ�ด้�นชีววิทย�แก่สถ�บันก�ร

ศึกษ�ในเขตพื้นที่ภ�คใต้ ซึ่งโครงก�ร

เหล่�นี้ได้ตอบโจทย์ก�รบริก�รวิช�ก�ร

แกช่มุชนและสงัคมม�อย�่งตอ่เนือ่งดว้ย

ทีม PHB Energy คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย
โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำ ปี 2562 ระดับภูมิภาค

โครงก�รนี้เป็นก�รผลักดันให้เกิดก�ร

ต่อยอดง�นวิจัยไปสู่ก�รพัฒน� ตลอด

จนเ ปิดช่องท�งในก�รสร้ �ง ธุ ร กิจ

เทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษ�ได้

เรียนรู้ก�รเริ่มต้นทำ�ธุรกิจจนถึงก�ร

แขง่ขนัเข�้สูเ้ชงิพ�ณชิยแ์ละเปน็ก�รเพิม่

คว�มรู้แก่นักศึกษ� นักวิจัยและผู้สนใจ

ทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนของนวัตกรรม

จนถึงก�รตล�ด 

  

3

2 1
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 คณ�จ�รย์และนิสิตมห�วิทย�ลัย

ทักษิณนำ�เสนอส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม 

ใช้คว�มก้�วหน้�ด้�นก�รประดิษฐ์คิดค้น

ทำ�ให้เกิดก�รขย�ยผลและนำ�ไปใช้ประโยชน์

ในมิติต่�ง ๆ  สอดคล้องกับเป้�หม�ยของ

ยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ 20 ปี โดยจัดขึ้น

เม่ือวันท่ี 2-6 กุมภ�พันธ์ 2562 ณ ศูนย์ก�ร

ประชุมไบเทค บ�งน� กรุงเทพมห�นคร

 สำ�หรับในปีนี้นิสิตและคณ�จ�รย์

มห�วิทย�ลัยทักษิณด้รับร�งวัลดังนี้

 ร�งวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่

 1. ร�งวลัรองชนะเลศิ อันดับ 1 กลุม่

เคร่ืองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเคร่ืองกล

ท่ีใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญ�ประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว จ�กผลง�น

กวาด 6 รางวัล จาก “งานวันนักประดิษฐ์ 2562”
วิจัยระดับชาติ

เรือ่ง ทอ่แลกเปลีย่นคว�มรอ้นแบบแบน

ท่ีมีก�รสลับพ้ืนท่ีหน้�ตัดไปม�สำ�หรับเพ่ิม

สมรรถนะและประสิทธิภ�พก�รถ่�ยเท

คว�มร้อน โดย น.ส.อม�วสี  รักเรือง หลักสูตร

วศิวกรรมพลังง�น คณะวิศวกรรมศ�สตร ์

 2. ร�งวลัรองชนะเลิศ อนัดับ 1 กลุ่ม

สิง่แวดลอ้มและพลังง�น จ�กผลง�นเร่ือง 

ไลโปไดเจส : จุลินทรีย์ผงอเนกประสงค์ 

สำ�หรับย่อยสล�ยไขมันในน้ำ�เสีย โดย 

น�ยวิศรุต  ตุกังหัน และ น.ส.สุพัตตร�  

อินทร์จันทร์ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภ�พ 

คณะวิทย�ศ�สตร์ 

 3. ไดร้บัเหรยีญเงนิ จ�กก�รประกวด

กลุม่สร�้งสรรคก์�รศกึษ� สงัคม และก�ร

พัฒน�คุณภ�พชีวิต จ�กผลง�นเรื่อง    

สื่อก�รเรียนก�รสอนชุดก�รทดลองก�ร

เคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮ�ร์โมนิก โดย 

น.ส.เทพินท์  แวอุม� และ น.ส.ญ�ณนันท์  

สิทธิชัย หลักสูตรร่วมระหว่�งคณะ

วิทย�ศ�สตร์และคณะศึกษ�ศ�สตร์ 

 4. ได้รับเหรียญทองแดง กลุ่ม  

เครือ่งมอือุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเคร่ืองกล

ที่ ใช้อิ เล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญ�

ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

จ�กผลง�นเรื่อง เครื่องวัดก๊�ซท่ีอัตร�

ก�รไหลต่ำ�แบบอัตโนมัติด้วยก�รแทนที่

ของเหลว โดย น�ยจิร�วุฒิ ศรีเงินยวง 

และ น.ส.คณ�ธิป พรหมนวล หลักสูตร

เทคโนโลยีชีวภ�พ คณะวิทย�ศ�สตร์ 

 ร�งวัลผลง�นวิจัย/วิทย�นิพนธ์

 1. ร�งวัลผลง�นวิจัย ระดับดี ส�ข�

วิศวกรรมศ�สตร์และอุตส�หกรรมวิจัย 

จ�กสภ�วิจัยแห่งช�ติ อ�จ�รย์ชัยวัฒน์ 

จุมพลกุล คณะวิศวกรรมศ�สตร์ จ�ก    

ผลง�นวจัิยเร่ือง ของไหลน�โน นวัตกรรม

ใหม่ของของไหลทำ�ง�น

 2. ร�งวัลวิทย�นิพนธ์ ระดับดีม�ก 

จ�กสภ�วิจัยแห่งช�ต ิดร.ชลธชิ� ม�มมินิ   

อดีตนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภ�พ 

คณะวิทย�ศ�สตร์ ผลง�นวิจัย เร่ือง ก�รเพ่ิม

ผลผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจ�กน้ำ�ทิ้ง

โรงง�นสกัดน้ำ�มันป�ล์มดิบด้วยก�ร   

ย่อยสล�ยแบบไร้อ�ก�ศสองข้ันตอนที่

อุณหภูมิสูง

นิสิตและคณาจารย์กวาดรางวัล       
ผลงานวิจัย  รางวัลวิทยานิพนธ์ และ
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ จาก 
“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำ ปี 2562  
ภายใต้แนวคิด “สิ่ งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของ
ประเทศไทย” 
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 ก�รให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดก�ร

เรียนก�รสอนวิทย�ศ�สตร์ ที่ส�ม�รถ

ก�้วข้�มส�ข�วิช� ก�รก�้วข�้มหอ้งเรยีน

สี่เหลี่ยม  ไปสู่ก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ใน

ชุมชนได้รับก�รออกแบบจ�กแรงบันด�ลใจ

ของผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.นินน�ท์ 

จันทร์สูรย์ อ�จ�รย์ประจำ�คณะวิทย�ศ�สตร์ 

และผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.จินตน�     

กสินันท์ อ�จ�รย์ประจำ� คณะศึกษ�ศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ โดยใช้ชื่อว่�  “ก�ร

ออกแบบกิจกรรมก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์

จ�ก Street Art สงขล�”เพื่อใช้อบรม

สำ�หรับครูวิทย�ศ�สตร์ที่สนใจก�รสอน

วิทย�ศ�สตร์นอกกรอบ  

 วัตถุประสงค์ที่สำ�คัญ คือ เพื่อให้ครู

มีคว�มเข้�ใจเนื้อห�วิช�วิทย�ศ�สตร์

ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นและทักษะ

กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์อย่�งลุ่ม

ลกึ และครสู�ม�รถออกแบบกจิกรรมก�ร

เรียนรู้วิทย�ศ�สตร์จ�ก Street Art สงขล� 

โดยส�ม�รถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีม�ใช้

เป็นเครื่องมือในก�รจัดก�รเรียนรู้

วิทย�ศ�สตร์ โดยก�รเรียนรู้ ท่ีว่�นี้

สร้างการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากภาพ

ส�ม�รถสร�้งชมุชนก�รเรยีนรูเ้ชงิวชิ�ชพี

ระหว�่งครแูละอ�จ�รยม์ห�วทิย�ลัยรว่ม

กันด้วย  

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.นินน�ท์ 

จนัทรส์รูย์ เปดิเผยว�่ โครงก�รนี ้เปน็ก�ร

บริก�รวิช�ก�รผ่�น “โครงก�รพัฒน�ครู

รปูแบบครบวงจร” โดยมีก�รว�งแผนรว่ม

กนักบัทีมทำ�ง�น ทำ�ให้หลักสูตรมเีน้ือห�

น่�สนใจมีคว�มเฉพ�ะตัว โดยก�ร    

เชื่อมโยงคว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์กับ

คว�มรู้ท�งศิลปะ คว�มรู้ประวัติศ�สตร์ 

และสังคมศ�สตร์ โดยก�รคิดนอกกรอบ

ท้ังเน้ือห�ก�รอบรมและก�รบริห�รจัดก�ร

โครงก�ร  

 ก�รจัดโครงก�รพบว�่ ครทูีส่อนวชิ�

วิทย�ศ�สตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมมี  

โอก�สบูรณ�ก�รคว�มรู้จ�กแบบเรียน

วทิย�ศ�สตรม์�เช่ือมโยงกบัแหลง่เรยีนรู ้

Street Art

หลักสูตรคูปองครู

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ออกแบบ
หลักสูตรโครงการพัฒนาครูสร้างสรรค์ สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน สร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเรื่องเล่า    
จากภาพ Street Art ในเขตเมืองเก่าสงขลา
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ภ�พสตรีทอ�ร์ต บนถนนน�งง�ม ถนน

นครใน และถนนนครนอก ซึ่งมีภ�พ

สะท้อนวิธีชีวิตคนสงขล�ในอดีตจำ�นวน 

15 ภ�พ โดยครูได้ออกแบบก�รเรียนรู้

ห ลั งจ�กได้ เดินออกไปศึกษ�ภ�พ         

สตรีทอ�ร์ตที่สนใจ ม�เชื่อมโยงกับก�ร

ออกแบบจัดก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์    

รวมถงึก�รนำ�เทคโนโลยมี�เปน็เคร่ืองมือ

ช่วยในก�รห�คำ�ตอบและถ่�ยทอด 

คว�มรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 และมีคว�มสนุกในเรียน

วิช�วิทย�ศ�สตร์ม�กขึ้น

 โครงก�รพฒัน�ครรูปูแบบครบวงจร

ต้องก�รยกระดับก�รจัดก�รเรียนก�ร

สอนท�งวิทย�ศ�สตร์ให้ครูประจำ�ก�ร 

ได้พฒัน�ทกัษะก�รออกแบบก�รจดัก�ร

เรียนรู้วิทย�ศ�สตร์ที่นักเรียนส�ม�รถ  

นำ�คว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์ไปใช้ในชีวิต

ประจำ�วันซึง่สอดคลอ้งกบัม�ตรฐ�นก�ร

เรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

คณิตศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์ และส�ระ

ภูมิศ�สตร์ ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้

สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม 

(ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) ต�มหลกัสูตร

แกนกล�งก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น พุทธศักร�ช 

2551 ในกลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้นเน้นเรียน

วทิย�ศ�สตรเ์พือ่เป็นพืน้ฐ�นทีเ่กีย่วขอ้ง

กับชีวิตประจำ�วัน  

 จุดเร่ิมต้นสตรีทอ�ร์ตในจังหวัด

สงขล�เกิดจ�กบรรย�ก�ศภ�พจำ�ลอง

บรรย�ก�ศร้�นน้ำ�ช�ช่ือ “ฟุเจ�” ได้ปลุกให้

เมอืงสงขล�ต่ืนตวัเร่ืองก�รทอ่งเท่ียวและ

ก�รหวนกลับม�สนใจร�กเหง้�ของตนเอง

อีกคร้ัง และนำ�ม�สู่ก�รขย�ยตวัของภ�พ

สตรทีอ�รต์เกดิขึน้กว�่ 20 ภ�พ พรอ้มๆ 

กับก�รเข้�ม�ของนักเท่ียวในย่�นเมือง

เก�่สงขล� ซึง่แต่เดมิเปน็เพียงทีอ่ยูอ่�ศยั 

และร้�นค้�ของเจ้�ของเดิมในพื้นที่     

ขณะที่หล�ยอ�ค�รก็ถูกทิ้งให้ร้�ง

 นอกจ�กมูลค่�ท�งวัฒนธรรมและ

เศรษฐกิจแล้ว ภ�พสตรีทอ�ร์ต ยังเป็น

แหลง่เรยีนรูข้องระบบก�รศกึษ�ทีส่ำ�คัญ 

ท้ัง เนื้ อห� ท่ี เป็นเนื้ อห�ก�รเรียนรู้

ประวัติศ�สตร์ สังคมศ�สตร์ ศิลปะ รวม

ทั้งวิทย�ศ�สตร์ ที่ส�ม�รถประยุกต์ก�ร

เรยีนรูใ้นระบบโรงเรยีนบรูณ�ก�รเข�้กบั

ประสบก�รณ์ในชีวิตจริง ซ่ึงเป็นเจตน�รมณ์

สำ�คัญของก�รปฏิรูประบบก�รศึกษ� 

และสร้�งทักษะให้เย�วชนไทยมีทักษะ

ก�รเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ทีต่อ้งมทีกัษะ

ก�รเรียนรู้และนวัตกรรม คิดสร้�งสรรค์ 

แก้ปัญห�เป็น มีทักษะส�รสนเทศ รู้เท่�

ทันส่ือ ฉล�ดส่ือส�ร มีทักษะชีวิตและ

อ�ชพี มคีว�มยดืหยุน่ รูจ้กัปรบัตวั เรยีน

รู้วัฒนธรรม ซึ่งทักษะก�รเรียนรู้ลักษณะ

เช่นนี้จะเกิดข้ึนได้มีเงื่อนไขที่สำ�คัญ คือ 

ก�รสร้�งรูปแบบก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ

ใหม ่ท่ีเนน้ก�รสอนเชือ่มห้องเรยีนเข�้กับ

สังคมและชมุชน และส�ม�รถใหน้กัเรยีน

ร่วมคิด ร่วมออกแบบ ร่วมสร้�งคว�ม

รู้ม�กขึ้น
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 ม.ทกัษณิ สร�้งครเูพือ่สงัคม  เปน็

คว�มท�้ท�ยที ่“กลุ่มครไูทยใจอ�ส�” กอ่

กำ�เนิดข้ึนท่�มกล�งภ�วะคว�มเหล่ือมล้ำ�

ท�งก�รศึกษ�ในปัจจุบัน “กลุ่มครูไทยใจ

อ�ส�” เป็นกลุ่มนิสิตจ�กมห�วิทย�ลัย

ทักษิณที่มุ่ ง ม่ันคิดห�ท�งขย�ยก�ร

จัดก�รศึกษ�สู่เด็กๆ ด้อยโอก�สเพื่อแก้

ปัญห�เด็กไทยอ่�นไม่ออกเขียนไม่ได้ 

แก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส อ่าน-เขียนไม่ได้
เพร�ะเชือ่ว�่ก�รให้โอก�สท�งก�รศกึษ�

ไม่ได้จำ�กัดเพียงแต่เด็กในห้องเรียนหรือ

ในสถ�นศึกษ�เพียงอย่�งเดียว ห�กแต่

รวมไปถึงเด็กและเย�วชนท่ีเคยเดินท�ง

ผดิพล�ดท�งสงัคมใหเ้ข�ไดร้บัโอก�สเท�่

เทียมด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อได้ร่วมกันเรียนรู้

และกลับมุมมองก�รศึกษ� ขย�ยโอก�ส

แกป้ญัห�เดก็อ�่นไมอ่อกเขยีนไมไ่ดผ้�่น

กิจกรรม “คลินิกภ�ษ�พัฒน�เย�วชน” 

ในโครงก�ร “พี่อ�ส�พ�น้องอ่�นเขียน”

 

 “ห้องเรียน” ท่ีท้าทายไม่ได้หมาย
ถึงห้องเรียนท่ีถูกจำ กัดในพื้นท่ีกรอบ
สีเ่หลีย่ม มกีระดานเปน็พืน้ทีเ่รยีงเรยีง
ความรู้ เท่านั้น แต่ทว่าห้องเรียนที่
ทา้ทายทา่มกลางศตวรรษที ่21 นัน่คอื 
“ห้องเรยีน” ทีส่รา้งประสบการณใ์หแ้ก่
ผู้เรียน

 “คลินิกภ�ษ�พัฒน�เย�วชน” 

โครงก�ร “พี่อ�ส�พ�น้องอ่�นเขียน” จัด

ขึ้นเพ่ือแก้ปัญห�เด็กอ่�นไม่ออกเขียน 

ไม่ได้ ทำ�ให้นิสิตได้กลับมุมมองท�งก�ร

ศึกษ�อีกมิติหนึ่ง รวมท้ังก�รให้โอก�ส 

แก่น้อง ๆ ท่ีกระทำ�คว�มผิดเพื่อสร้�ง

ภมูคิุม้กนัให้เปน็ผูท้ีรู่เ้ท�่ทนั กล�้ยอมรบั 

และพรอ้มปรบัปรงุตวักอ่นออกไปสู่ออ้ม

กอดของสงัคม  สิง่หนึง่ที ่“กลุม่ครไูทยใจ

อ�ส�” ได้สัมผัสคือ “ห้องเรียน”อีกมิติซึ่ง

มนีกัเรยีนทีป่ระสบปญัห�ม�อย�่งหล�ก

หล�ยม�รวมกัน บ�งคนไม่ได้ใช้ภ�ษ�ไทย

เป็นภ�ษ�แม่ บ�งคนมีปัญห�ด้�นก�ร

อ่�น-เขียนภ�ษ�ไทย แต่น้อง ๆ ทุกคน

ก็พร้อมที่จะเรียนรู้  ปรับตัว ทำ�ให้        

“กลุ่มครูไทยใจอ�ส�” ทุกคนมุ่งมั่น และ

พย�ย�มศึกษ�วิธีก�รแก้ปัญห�ท่ีหล�กหล�ย

“ครูไทยใจอาสา”
มหาวิทยาลัยทักษิณ สร้างครูเพื่อ
สังคม แบ่งปันโอกาสทางการศึกษา
รวมตัวจติอาสา “ครไูทยใจอาสา” หวงั
พัฒนาทักษะการอ่าน-การเขียนให้
นักเรียนและเด็กท่ีด้อยโอกาส คิด
กจิกรรม “คลินกิภาษาพฒันาเยาวชน” 
“พี่อาสาพาน้องอ่านเขียน” ฝันขจัด
ปญัหาเดก็ไทยอา่น-เขยีนไมไ่ด ้ลดชอ่ง
ว่างความเหลื่อมล้ำ ทางสังคมอีกทาง
หนึ่ง
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นั้นด้วยก�รสอนพวกเข�ให้อ่�นออก

เขียนได้เป็นร�ยบุคคล โดยใช้ระยะเวล�

โครงก�รนี้ 5 เดือน

 “ปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย” 
ไม่ได้เป็นหน้าที่ของ “ครูภาษาไทย” 
เท่านั้น หากแต่เป็นหน้าที่ของทุก ๆ 
คนในชาตทิีจ่ะรว่มกนัสง่เสรมิการอา่น
การเขียน รวมทั้งแก้ปัญหาการอ่าน
การเขียน กลุ่มครูไทยใจอาสา ได้เปิด
ประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ในมิติที่
หลากหลาย โดยเริ่มต้นจากการเป็น
ผู้รับมาสู่ผู้ ให้ด้วยหัวใจที่ยิ่ง ใหญ่  
พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์วิชาชีพ
ครูแก่นิสิตครูทุกคนภายใต้อัตลักษณ์ 
“ครูดีที่สอนเก่ง”

 เปลี่ยนวันพฤหัสบดีเป็นวันอ�ส�

 “ก�้วแรกทีพ่วกเร�ไดเ้ริม่ตน้” คว�ม

ท้�ท�ยที่ต้องก�รให้น้อง ๆ โรงเรียนวัด

ท�้ยยอ ในระดบัชัน้ประถมศึกษ�ปีท่ี 4-6 

อ่�นออกเขียนได้ พวกเร�พย�ย�มเรียนรู้ 

ศึกษ�วิธกี�รแกปั้ญห�ก�รอ่�นก�รเขยีน

ที่หล�กหล�ย โดยผ่�นกิจกรรมระดม

คว�มคิดและว�งแผนเพื่อออกแบบ

กระบวนก�รแก้ปัญห�ตลอดระยะเวล�

ก�รลงพื้นที่  ตั้ งแต่ เดือนมิถุน�ยน-

สิงห�คม 2560 โดยรับสมัครแกนนำ�จิต

อ�ส�ที่พร้อมทั้งก�ยและหัวใจในก�ร

ช่วยแก้ปัญห� ประกอบด้วยนิสิตคณะ

ศึกษ�ศ�สตร์วิช�เอกภ�ษ�ไทย วิช�เอก

คณิตศ�สตร์ และวิช�เอกก�รวัดและ

ประเมินท�งก�รศึกษ� คว�มท้�ท�ยท่ี

สำ�คญัคอื “คว�มอดทน” เพร�ะโครงก�ร

พี่อ�ส�พ�น้องอ่�นเขียนใช้เวล�ว่�งใน

ช่วงปิดภ�คเรียนเพื่อไปสอนน้อง ๆ      

ในทุกวนัพฤหสับด ีนัน่คอื “ก�รเสยีสละ” 

และ “คว�มอดทน” เนื่องจ�กก่อนลง 

พื้นที่จะต้องมีก�รประชุมเตรียมคว�ม

พร้อมก่อนลงพื้นที่เสมอ

 คว�มสำ�เร็จจ�กพี่แกนนำ�รุ่นที่ 1    

ส่งต่อไปสู่คว�มภ�คภูมิใจในรุ่นท่ี 2 ท่ี

กลุ่มครูไทยใจอ�ส� ได้ผส�นคว�มร่วมมือ

กับกระทรวงกล�โหม ภ�ยใต้โครงก�ร

จิตสำ�นึกรักเมืองไทยปีที่ 10 โดยก�รจัด

กิจกรรมแก้ปัญห�เด็กอ่�นไม่ออกเขียน

ไม่ได้ ระดับชัน้ประถมศึกษ�ปท่ีี 1-6 รวม

ทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน

ร�ยวิช�ภ�ษ�ไทยแก่นักเรียนชั้นประถม

ศกึษ�ปทีี ่3 และ 6 ณ โรงเรยีนวดัมะข�ม

คล�น ตลอดปีก�รศึกษ� 2561 โดยมี

นิสิตเป็นแกนนำ�จิตอ�ส�หล�กหล�ย

ม�กยิง่ขึน้ ประกอบดว้ยนสิติคณะศกึษ�

ศ�สตร์วิช�เอกภ�ษ�ไทย  คณิตศ�สตร์ 

เทคโนโลยแีละส่ือส�รก�รศึกษ� ชีววทิย� 

และเคมี

 

 กลุ่มครูไทยใจอ�ส� เริ่มต้นตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2559 โดยกลุ่มนิสิตส�ข�วิช�

ภ�ษ�ไทย คณะศึกษ�ศ�สตร์ รหัส 58 

และขย�ยกลุ่มไปสู่นิสิตส�ข�อ่ืนๆ ท่ี

สนใจมีจิตอ�ส�เข้�ม�ร่วมกลุ่ม ซึ่งรวม

กลุ่มกันจัดกิจกรรมค่�ยส่งเสริมก�รใช้

ภ�ษ�ไทยให้แกน่กัเรยีนชัน้ประถมศกึษ�

ในพื้นที่จังหวัดสงขล� จนก่อเกิดเป็น

โครงก�ร “พีอ่�ส�พ�นอ้งอ่�นเขยีน” และ

เริ่มมีบทบ�ทท�งสังคมในปี พ.ศ. 2560  

โดยกลุ่มนิสิตที่มีจิตอ�ส� ต้องก�รสอน 

เรียนรู้วิถีชีวิตเด็ก ๆ  ในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขล� 

ตลอดจนต้องก�รสร้�งประสบก�รณ์ใน

ก�รช่วยเหลือเด็กนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศกึษ�ในโรงเรยีนขน�ดเลก็ ทีอ่�่น

ไม่ออกเขียนไม่ได้
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 น�งส�วบุษกร จันทร์เมือง นิสิต

ทัศนศิลป์ ปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ เป็น 1 ใน 12 คน 

ที่ผ่�นก�รคัดเลือกโดยสำ�นักง�นศิลป

วฒันธรรมรว่มสมยั กระทรวงวฒันธรรม 

ไปศึกษ�ดูง�นด้�นศิลปะ ณ ประเทศญ่ีปุ่น 

ใน” โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พศิลปินรุ่น

ใหม่ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 YOUNG ART-

ISTS TALENT #10 

 อ�จ�รย์จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ ได้รับ

ร�งวลัประก�ศนยีบตัรเกยีรตนิยิม อนัดบั 

3 เหรียญทองแดง จ�กชุดผลง�น สีสัน

ในสังคมพหุวัฒนธรรมของช�วใต้ หม�ยเลข 

3 จ�กก�รประกวดโครงก�รศิลปกรรม

แห่งช�ติ ครั้งที่ 64 ประจำ�ปี 2561

 อ�จ�รย์ดำ�รง ชีวะส�โร และ ผู้ช่วย

ศ�สตร�จ�รย์ยอดช�ย พรหมอินทร์  

คณะศิลปกรรมศ�สตร์ ได้รับโล่ประก�ศ

เกียรติคุณ เนื่องในวันมหิดล ประจำ�ปี

ก�รศึกษ� 2561 เมื่อวันที่ 24 กันย�ยน 

2561 ณ ห้องประชุมอ�ค�รเฉลิม        

พระบ�รมี โรงพย�บ�ลสงขล�นครินทร์ 

 นิ สิตส�ข�วิช�ก�รตล�ด คณะ

เศรษฐศ�สตร์และบริห�รธุรกิจ ได้รับร�งวัล

ชนะเลิศในก�รประกวด Idea สร้�งสรรค์ 

Smart Start Idea by GSB Startup ระดบั

มห�วิทย�ลัย ประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์ 

2562 ประกวด IDEA WoW สร้�งธุรกิจ

ชุมชนยุคใหม่โดยใช้เสน่ห์ชุมชน และได้

เป็นตัวแทนในก�รแข่งขันระดับประเทศ

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ธรรมนิตย์     

นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรมศ�สตร์ ได้รับ

คัดเลอืกเปน็บคุคลเกยีรตยิศด�้นอนรุกัษ์

ศิลปวัฒนธรรม ในก�รจัดง�นป�ฐกถ�

ประจำ�ปีของมูลนิธิโกมลคีมทอง เม่ือวันท่ี 

24 กุมภ�พันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม

ประกอบ หุตะสิงห์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

ท่�พระจันทร์

ผ่านคัดเลือกศึกษาดูงาน
ด้านศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น

Award

ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม 
อันดับ 3 เหรียญทองแดง 

ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
เนื่องในวันมหิดล 2561

Idea สร้างสรรค์ Smart 
Start Idea by GSB

บุคคลเกียรติยศ
ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
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 น�ยอัษฎ�วุธ ไชยวรรณ นิสิต

หลักสูตร ศศ.บ.ภ�ษ�ไทย ชั้นปีที่ 4 ได้

รับร�งวัลชมเชย เร่ืองส้ันส่งเสริมคุณธรรม 

ร�งวัลเบญจว�ช ประจำ�ปี 2561 แนว

เรื่อง “มีอะไรอยู่ในป่�” (ไม่มีผู้ได้รับ

ร�งวลัชนะเลศิ) ร�งวลัเกยีรตยิศ และเงิน 

5,000 บ�ท ผลง�นได้รับก�รตีพิมพ์เผย

แพร่ระดับประเทศ ณ อนุสรณ์สถ�น 80 

ปี สมเด็จพระมห�วีรวงศ์ วัดร�ชผ�ติก�

ร�มวรวิห�ร 

 นิสิตส�ข�วิช�ศิลปะก�รแสดง คณะศิลปกรรมศ�สตร์ ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศ

อนัดบั 1 และร�งวลัขวญัใจมห�ชน จดัก�รแขง่ขนัมโนร�หด์�วรุง่ชงิแชมปป์ระเทศไทย 

2562 ในง�นกตัญญูคู่ฟ้�มห�สมโภชน์เจ้�แม่ลิ้มกอเหนี่ยว 2562 เมื่อวันที่ 16 

กุมภ�พันธ์ 2562 จำ�นวน 7 คน ประกอบด้วย 

 1. น�งส�วรัตน�วดี ทองม�  2. น�งส�วจุฑ�รัตน์ จันทก�โร

 3. น�งส�วก�ญจน� นุ่นสงค์   4. น�งส�วรุ้งนภ� ชุมประเสริตฐ์  

 5. น�งส�วธัญธิต� บุตรคง  6. น�ยรัตนพล ก�ญจน�รักษ์ 

 7. น�ยธัญวัฒน์ วิเชียรรัตน์

 นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. (ก�รจัดก�ร

ทรพัย�กรมนษุย)์ คณะมนษุยศ�สตรแ์ละ

สังคมศ�สตร์ น�งส�วศรัญญ� สุขขี    

น�ยยทุธวรี ์พรหมสลี�ย และ น�ยศภุชัย 

รุง่เสรกีลุ ไดร้บัร�งวลัชนะเลิศ ก�รแข่งขัน

แผนด้�นก�รทรัพย�กรมนุษย์ ในโครงก�ร 

“HR Genius 2018” ณ มห�วิทย�ลัย

เทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย 

 น�งส�วฟ�ติน ฮูลู นิสิตหลักสูตร 

ศศ.บ. ภ�ษ�อังกฤษ ชั้นปีที่ 2 คณะ

มนษุยศ�สตรแ์ละสังคมศ�สตร์ รบัร�งวลั

รองชนะเลศิอันดบั 2 โครงก�ร “ประกวด

สุนทรพจน์ภ�ษ�อังกฤษระดับอุดมศึกษ�” 

ในหัวข้อ “Technology will change the 

world.” เมื่อวันที่ 13 มีน�คม 2562 ณ 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุุร�ษฎร์ธ�นี 

รางวัลชมเชย
เรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรม 

รางวัลเบญจวาช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
และรางวัลขวัญใจมหาชน ในการแข่งขันมโนราห์ดาวรุ่ง

ชิงแชมป์ประเทศไทย 2562

ชนะเลิศ
เเผนด้านการทรัพยากรมนุษย์

HR Genius 2018

รองชนะเลิศอันดับ 2
ประกวดสุนทรพจน์

ภาษาอังกฤษ
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มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัย
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 และชุมชน ภายในปี 2580

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตสงขล�

140 ถ.ก�ญจนวนิช ม.4 ต.เข�รูปช้�ง อ.เมือง จ.สงขล� 90000

Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง 

222 หมู่ 2 ต.บ้�นพร้�ว อ.ป่�พะยอม จ.พัทลุง 93210

Tel. 0-7460-9600   E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th

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


