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       วัสดีเพ่ือนบุคล�กร และนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณท่ีรักทุกท่�นครับ พบกับ 

TSU Newsletter หรือจดหม�ยข่�วเพ่ือก�รประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ในรูป

ของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับท่ี 5 ประจำ�เดือนธันว�คม 2557 ซ่ึงเป็นฉบับส่งท้�ยปีเก่� 

2557 และต้อนรับปีใหม่พุทธศักร�ช 2558 จึงขอถือโอก�สน้ีอำ�นวยพรม�ยังบุคล�กร

และนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณ ขออำ�น�จส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหล�ยโปรดดลบันด�ลให้ทุกท่�น

ประสบแต่คว�มสุข คว�มเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในส่ิงอันพึงปร�รถน�

ทุกประก�ร ให้ปีพุทธศักร�ช 2558 เป็นปีท่ีดีท่ีสุดอีกปีหน่ึงของช�วมห�วิทย�ลัยทักษิณ 

และขออัญเชิญ ส.ค.ส พระร�ชท�นจ�กพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ ท่ีทรง

พระร�ชท�นต่อพสกนิกรของพระองค์ท่�น เพ่ือคว�มเป็นศิริมงคลแก่ช�วมห�วิทย�ลัย

ทักษิณม�ไว้ ณ ท่ีน้ีด้วยครับ “ขอจงมีคว�มเพียรท่ีบริสุทธ์ิ ปัญญ�ท่ีเฉียบแหลม กำ�ลัง

ก�ยท่ีสมบูรณ์”

TSU Newsletter ยังค�ดหวังในก�รเป็นส่ือกล�งในก�รนำ�ข้อมูลข่�วส�รและเผยแพร่

กิจกรรมต่�งๆ ท่ีเกิดข้ึนในร้ัวมห�วิทย�ลัยให้ทุกภ�คส่วนได้รับทร�บ และกรณีท่ีหน่วย

ง�น หรือบุคล�กร หรือนิสิตมีข่�วส�รท่ีต้องก�รประช�สัมพันธ์ผ่�น TSU Newsletter 

ในฉบับต่อๆ ไป ส�ม�รถส่งข้อมูลถึงบรรณ�ธิก�รโดยตรง หรือผ่�นเครือข่�ยด้�นก�ร

ประช�สัมพันธ์ของแต่ละหน่วยง�นได้เช่นเคย แล้วพบกันอีกคร้ังในฉบับเดือนมกร�คม 

2558
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 เมือ่วันที ่19 มกร�คม 2558 อธิก�รบดีมห�วทิย�ลัย
ทกัษณิ (รองศ�สตร�จ�รย ์ดร. วชิยั ชำ�น)ิ พรอ้มด้วยคณะ
ผู้บริห�รและคณ�จ�รย์มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้ให้ก�ร
ตอ้นรบัคณะผูบ้รหิ�รจ�ก Chongqing University ประเทศ
ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนจีน ซึ่งนำ�โดย Prof. 
Bai Chenguang (Vice Chairman) และ Confucius Insti-
tute of Betong Municipality (สถ�บันขงจื๊อ) นำ�โดย Ms. 
Liying Liu (Director) ในโอก�สม�เยือนมห�วิทย�ลัย
ทกัษณิและร่วมลงน�มคว�มรว่มมือท�งวชิ�ก�ร ระหว�่ง
มห�วิทย�ลัยทักษิณและ Chongqing University และ 
Confucius Institute of Betong Municipality 
 และในพิธีลงน�มคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รครั้งนี้ 
มห�วิทย�ลัยทักษิณยังได้รับเกียรติจ�กน�ยส�ม�รถ วล�ดิศัย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

กับ Chongqing University 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และสถาบันขงจื๊อ

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดยะล� และน�ยสมยศ เลิศลำ�ยอง 
น�ยกเทศมนตรีเมืองเบตง จังหวัดยะล� ร่วมเป็นสักขีพย�น
ด้วย
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 เม่ือวันศุกร์ท่ี 16 มกร�คม 2558 คณะศึกษ�ศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้จัดกิจกรรมเน่ืองในวันครูแห่งช�ติ เพ่ือ

ร่วมสืบส�น “คุรุคารวะวัฒนธรรม” หรือวัฒนธรรมบูช�

พระคุณครู ณ หอประชุมป�ริช�ต วิทย�เขตสงขล� โดยมี

กิจกรรมต่�งๆ ประกอบด้วย พิธีทำ�บุญตักบ�ตรในช่วงเช้� พิธี

มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตท่ีได้รับร�งวัลจ�กก�รประกวดบทกวี

สดุดีครู พิธีมอบโล่แก่อ�จ�รย์และนิสิตท่ีได้ทำ�ช่ือเสียงให้กับ

ร่วมสืบสาน “คุรุคารวะวัฒนธรรม”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

คณะศึกษ�ศ�สตร์ กิจกรรมก�รเสวน�  เร่ือง “ครูกับก�รพัฒน�

คนในศตวรรษท่ี 21” โดยคณ�จ�รย์อ�วุโสและคณ�จ�รย์

ปัจจุบันของคณะศึกษ�ศ�สตร์ ก�รประกวดร้องเพลงท่ีมี

เน้ือห�เก่ียวกับครู 

 กิจกรรมวันครูแห่งช�ติในปีน้ีได้รับเกียรติจ�กอธิก�รบดี

มห�วิทย�ลัยทักษิณ (รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิชัย ชำ�นิ) เป็น

ประธ�นในพิธีเปิดและให้ป�ฐกถ�พิเศษ เร่ือง “ครูกับก�ร

พัฒน�คนในศตวรรษท่ี 21” ด้วย
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 เมือ่วนัเส�รท่ี์ 10 มกร�คม 2558 วทิย�ลยัภูมิปญัญ�
ชุมชน มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม
ก�รเรียนรู้ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นภ�คใต้ให้แก่เย�วชนในง�น
วันเด็กแห่งช�ติประจำ�ปี 2558 ณ บริเวณริมทะเลน้อย 
เขตห้�มล่�สัตว์ป่�ทะเลน้อย ตำ�บลทะเลน้อย อำ�เภอ
ควนขนนุ จังหวัดพทัลงุ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่เสริมสร�้ง
กระบวนก�รเรียนรู้ ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น โดยใช้โอก�สใน
วนัสำ�คญัทีม่กี�รรวมตัวกนัของเด็กและเย�วชนในทอ้งถิน่
ม�สร�้งกระบวนก�รเรยีนรูภู้มปิญัญ�ทอ้งถิน่ของตนเอง 

และสร้�งกลุ่มแกนนำ�ในก�รอนุรักษ์สืบส�นภูมิปัญญ�
ของท้องถิ่น 
 โดยกจิกรรมในครัง้นีว้ทิย�ลัยภมูปิญัญ�ชมุชน ไดจ้ดั
ฐ�นก�รเรยีนรูต้�่งๆ อ�ท ิฐ�นก�รเรยีนรูส้บืส�นง�นศลิป์
ก�รรอ้ยลูกปดัโนร� ฐ�นก�รเรยีนรูก้�รสืบส�นภมูปิญัญ�
ขนมพ้ืนบ้�น อ�ห�รพ้ืนบ้�น ฐ�นก�รเรียนรู้ก�รละเล่น
เพ่ือสุขภ�วะ และฐ�นก�รเรียนรู้ส�คูพืชมหัศจรรย์แห่ง
ภูมิปัญญ� ซึ่งได้รับคว�มสนใจจ�กเด็กและเย�วชน
จำ�นวนม�ก ทั้งสนุกสน�นและได้รับคว�มรู้

วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 

ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชน

ในงานวันเด็กแห่งชาติทะเลน้อย 
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ในงานวันเด็กแห่งชาติทะเลน้อย 

 เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิก�ยน 2557 สถ�บันปฏิบัติก�รชุมชน

เพ่ือก�รศึกษ�แบบบูรณ�ก�ร (ICOFIS) ซ่ึงเป็นหน่วยง�นท่ี

รับผิดชอบจัดก�รเรียนก�รสอนร�ยวิช�วิถีชุมชนท้องถ่ิน ได้

จัดนิทรรศก�รแสดงผลง�นจ�กก�รเรียนรู้แบบบูรณ�ก�รใน

ชุมชนผ่�นร�ยวิช�วิถีชุมชนท้องถ่ิน ประจำ�ภ�คเรียนต้น ปี

ก�รศึกษ� 2557 ภ�ยใต้หัวข้อ “นิสิตติดดิน เรียนรู้ท้องถ่ิน วิถี

ชุมชน” โดยได้รับเกียรติจ�กอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยทักษิณ 

(รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิชัย ชำ�นิ) เป็นประธ�นในพิธีเปิดและ

มอบเกียรติบัตรแก่ครูชุมชน นิทรรศก�รแสดงผลง�นในคร้ัง

น้ีประกอบด้วยก�รนำ�เสนอผลง�นและก�รวิพ�กษ์โดย

คณ�จ�รย์ผู้สอนและครูชุมชน ก�รแสดงและจำ�หน่�ยผลผลิต

ท�งก�รเกษตรจ�กชุมชน โดยมีนิสิต ครูชุมชน และบุคล�กร

มห�วิทย�ลัยทักษิณ เข้�ร่วมง�น กว่� 700 คน

 รายวิชาวิถีชุมชนท้องถ่ิน เป็นร�ยวิช�ศึกษ�ท่ัวไปเลือก

ในกลุ่มบูรณ�ก�ร สำ�หรับนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณ ช้ันปีท่ี 2 

เป็นร�ยวิช�ท่ีใช้ก�รเรียนก�รสอนแบบบูรณ�ก�ร โดยจัด

ประสบก�รณ์ตรงจ�กสถ�นก�รณ์จริงในธรรมช�ติและวิถี

ชีวิต เพ่ือสร้�งกรอบคิดให้ผู้เรียนเกิดก�รพัฒน�ท้ังด้�น

พฤติกรรม จิตใจ และปัญญ� และพัฒน�คว�มเป็นมนุษย์ท่ี

สมบูรณ์ 

 มิติของการพัฒนาความเป็นมนุษย์ หรือก�รดำ�รงอยู่

ของมนุษย์ มี 3 องค์ประกอบท่ีจะต้องประส�น กลมกลืน 

เก้ือกูล และสมดุลกัน ได้แก่ ตัวมนุษย์ สังคม และธรรมช�ติ 

ก�รทำ�ให้องค์ประกอบส�มด้�นน้ีมีดุลยภ�พท่�มกล�งก�ร

เปล่ียนแปลงของโลก จะให้มนุษย์มีชีวิตท่ีดี งดง�ม และมี

คว�มสุข จึงเป็นท่ีม�ของก�รจัดก�รเรียนรู้แบบ บูรณ�ก�รใน

ชุมชน โดยก�รให้นิสิตลงพ้ืนท่ีใช้ชีวิตในชุมชน ได้พูดคุยแลก

เปล่ียนกับครูชุมชน จัดกิจกรรมและปฏิบัติก�ร เพ่ือให้นิสิต

ทำ�คว�มเข้�ใจตนเอง เข้�ใจสังคม และเข้�ใจธรรมช�ติ

แวดล้อม ผ่�นฐ�นก�รเรียนรู้ 9 ฐ�นในชุมชน  ตะโหมด ชุมชน

บ้�นในกอย และชุมชนดอนประดู่ จังหวัดพัทลุง หลังเสร็จ

ส้ินก�รเรียนรู้ จึงได้บูรณ�ก�รคว�มรู้จ�กประสบก�รณ์ท่ีได้

รับในรูปแบบนิทรรศก�รแสดงผลก�รเรียนรู้ นำ�เสนอแนวคิด

ของตนเอง เป็นส่วนหน่ึงของก�รวัดผลสัมฤทธ์ิท�งก�รเรียน

ร่วมสร้างบัณฑิตติดดินผ่านรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
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ร่วมงานเทศกาลดนตรี “เพลงของพ่อ”

 เม่ือวันท่ี 28 - 29 พฤศจิก�ยน 2557 ณ โรงละครโรงสีแดง หับ โห้ ห้ิน ถนนนครนอก อำ�เภอเมืองสงขล� 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ โดยคณ�จ�รย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศ�สตร์ ได้เข้�ร่วมง�นเทศก�ลดนตรี               

“เพลงของพอ่”  ซึง่จดัโดยภ�คคีนรกัเมอืงสงขล�สม�คม สำ�นกัง�นก�รทอ่งเทีย่วและกฬี�จงัหวดัสงขล� 

และเทศบ�ลนครสงขล� เพื่อเทิดพระเกียรติและถว�ยคว�มจงรักภักดีแด่พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยูห่ัว

ผ่�นบทเพลง รวมถึงเพื่อเผยแพร่บทเพลงพระร�ชนิพนธ์และพระร�ชกรณียกิจ เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษ� 5 ธันว�คม 2557 โดยมีก�รขับร้องบทเพลงพระร�ชนิพนธ์จ�กคณะต่�งๆ ทั้งส่วน

ร�ชก�ร หน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชน สถ�บันก�รศึกษ�ในจังหวัดสงขล�กว่� 300 คน ได้ร่วมขับร้อง

เพลงพระร�ชนิพนธ์ จำ�นวน 24 เพลง โดยในเทศก�ลดนตรี “เพลงของพ่อ”ครั้งนี้ มห�วิทย�ลัยทักษิณ

ไดแ้ต่งเพลง 87 ปพีรรษ�มห�ร�ช� ถว�ยพระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูหั่ว และนำ�เสนอก�รแสดงจนิตลลี�

ประกอบเพลงอันสวยง�มตระก�รต�

มหาวิทยาลัยทักษิณ


