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วันสถาปนามหาวิทยาลัย

Anniversary of Foundation of the University

วันที่ 1 ตุลาคม มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดงานวันสถาปนา
มหาวทิยาลยั ภาคกลางวนัมกีจิกรรมทำาบญุตกับาตร ปลกูต้นปารชิาต
ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย ปล่อยปลา ร่วมกันทำาความ 
สะอาดอาคาร มอบเหรยีญช่อปารชิาตให้แก่นสิติชัน้ปีที ่1 ขบวนเชญิ
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย และพิธีบูชาปูชนียพฤฒาจารย์ โดย
ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สมพร บัวทอง ผู้บริหารคนแรกของ
วทิยาลยัวชิาการศกึษา ต้นกำาเนดิของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
และมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามลำาดับ โดยมีคณาจารย์อาวุโสและ
ศิษย์เก่าร่วมงานอย่างมากมายด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น ส่วนภาค 
กลางคนืมกีจิกรรมคนืสูเ่ย้าศิษย์เก่า วศ. มศว มทษ.ด้วยความรักและ
ผูกพันกว่า 48 ปีของมหาวิทยาลัย

On October 1, 2016 Thaksin University organized the 
University Foundation Day.  Activities were organized in 
this event including offering food to monk merit-making, 
planting Parichart tree - a symbol of the University, 

releasing fish into natural water resources and jointly 
engaging in a big cleaning of the faculty’s building. 
In addition, medals with Parichat bouquets were 
presented to first year students; a procession of 
University’s symbol and a ritual honoring and blessing 
respectable past and present professors of the University 
were organized.  The ceremony was attended by Professor 
Somporn Buathong, the first executive of the College of 
Education, the original institution of Srinakharinwirot 
University and consequently Thaksin University, 
respectively.  Senior faculty members and alumni 
attended the event in full force with warm atmosphere.  
The night event highlighted the Homecoming attended 
by the alumni of College of Education, Srinakharinwirot 
University and Thaksin University, with over 48 years of 
passion and commitment to the university.
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สรุปผลกิจกรรมการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวอินโดนีเซีย

Summary of Activities of Indonesian Exchange Student

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ กับ Miss Aulia 
Agustina, Faculty of Teacher Training and Education, 
Majoring in English Education, University of Bengkulu 
ที่ได้มาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในช้ันเรียนและนอกชั้น
เรียนของคณะศึกษาศาสตร์ และร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติงาน
ในโรงเรียน รวมเวลาท้ังสิ้น 2 เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม 2558) 
ในโอกาสนี้ อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
ได้มอบเกียรติบัตร ของที่ระลึกให้แก่ Miss Aulia Agustina 
ก่อนเดินทางกลับประเทศอินโดนีเซีย

On October 2, 2015 the Faculty of Education organized 
the activity on exchange of knowledge between the students 
of the Faculty of Education with Miss Aulia Agustina, an 
Indonesian student majoring in English Education from the 
Faculty of Teacher Training and Education, University of 
Bengkulu, Indonesia.  Miss Aulia Agustina has participated in 
teaching activities both in and outside the class of the Faculty 
of Education and joined the teaching practice in schools for 

two months (August-October 2015).  On this occasion, 
a certificate and souvenirs were presented by the Dean of the 
Faculty of Education, Ajarn Kasem Suriyakan to Miss Aulia 
before she returned to Indonesia.

กิจกรรมหน่วยฝึกสอนฝึกงาน

Activities of Teaching Practicum Unit

กิจกรรมของคณะ/สาขาวิชา
Activities of the Faculty/Departments

โครงการสมัมนานสิติระหว่างปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำาภาคเรียนปลาย 

ปีการศกึษา 2558 วนัที ่23  ธนัวาคม 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น. 

ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

A seminar was held for teaching practicum 

students in the 5-year bachelor of education program 

in the second semester of the 2015 academic year on 

December 23, 2015 at 08:00 to 16:30 hrs. at Parichat 

Auditorium, Thaksin University, Songkhla campus.

โครงการสัมมนานิสิตหลังฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการวัดและประเมิน
ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ในวันท่ี 14 ตุลาคม 2558 
เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องแหล่งการเรยีนรู ้คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

Post teaching professional practicum project under 
the 4-year bachelor of education program was 
conducted by the Department of Educational 
Measurement and Evaluation for the 2015 academic 
year on October 14, 2015 at 08:00 to 16:30 hrs., 
Learning Resources Room, Faculty of Education Thaksin 
University Songkhla campus.
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โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำาวิทยานิพนธ์ของนิสิต
หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำาปีการศึกษา 2558 
วนัที ่20 ตลุาคม 2558 โดยมกีจิกรรมการบรรยายเรือ่ง ระเบยีบการ
และเกณฑ์ในการสอบวิทยานิพนธ์สำาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โดย คุณทรงธรรม ธีระกุล จากบัณฑิตวิทยาลัย การอภิปรายร่วม
ในประเด็น “แนวทางและการปฏิบัติตัวในการท�าวิทยานิพนธ์
ของนิสิตเพ่ือให้ประสบผลส�าเร็จ” โดย นายทรงกลด พรศิริวงศ์ 
นางสาวณัฐชริกา ขวัญเดือน และนางสาวมาเรียม โต๊ะประดู่ และ
นิสิตพบประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการทำาวิทยานิพนธ์

The second follow-up on the progress of students’ 
master theses in the Master of Education in Teaching 
Science Mathematics and Computer program was held 
on October 20, 2015. Activities on the occasion included 
a lecture on Procedures and Criteria for the Defense of 
Thesis for Graduate Students by Mr. Songtham Theerakul 
from the Graduate School. The discussion on the issues 
of “Guidelines and Practices for Successful Students’ 
Thesis Writing” was led by Mr. Songklod Pornsiriwong, 
Miss Natcharika Khwanduean and Miss Mariam 
Tohpradoo. Students were given opportunities to meet 
their respective thesis chairperson and advisor to monitor 
the progress.

โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ประจำาภาคเรียนปลาย สำาหรับนิสิตหลักสูตรหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2558 
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องจุลภาค 1 คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา

A seminar was held for teaching practicum students 
in the master of education program in Teaching Science, 
Mathematics and Computer for the 2015 academic year 
on December 24, 2015 at 08:30 to 16:30 hrs., Micro Room 
1, Faculty of Education, Thaksin University, Songkhla 
campus.

โครงการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ให้กับครู
พีเ่ลีย้ง วนัที ่14 ธนัวาคม 2558 ณ หอประชุมปารชิาต มหาวทิยาลยั
ทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ให้ครพูีเ่ลีย้งมคีวาม
รู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ สามารถนำาความรู้ไปใช้ในการ
นิเทศเพื่อพัฒนานิสิตฝึกปฏิบัติการสอน ให้ข้อเสนอแนะในการนำา
ไปประยกุต์ใช้ในการจดักจิกรรมเรยีนการสอน และเพือ่แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างครูพี่เล้ียงกับหน่วยฝึกสอนฝึกงาน 
เพื่อให้การประสานงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Training Program on Enhancing Learning Management 
for Mentor Teachers was organized on December 14, 
2015 at Parichat Auditorium, Thaksin University, Songkhla 
campus. The objectives of the training were to provide 
the knowledge and understanding of the roles and duty 
of mentor teachers and to enable them to put the 
knowledge to supervision work and the development 
of student teaching practice, applications in teaching 
and learning activities, exchanging experiences between 
mentor teachers and Teaching Practicum Unit for more 
effective work coordination. 
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การประชมุส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างสถาบันอดุมศึกษากบัโรงเรยีนในโครงการกองทุนการศกึษา
ในเขตจงัหวดัสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

The Conference on Promotion of Cooperation between Higher Education Institutions 
and Schools under Education Fund in the Provinces of Songkhla, Yala, Pattani and 
Narathiwat.

จากแนวพระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
“การสร้างคนดีสู ่สังคม” ได้ถูกน้อมนำามาสู ่โครงการกองทุน
การศกึษา โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม พระราชทานเงนิส่วนพระองค์ให้ประธานองคมนตรี
และองคมนตรีประกอบเป็นคณะกรรมการโครงการกองทุน 
การศกึษา ดำาเนนิการให้ความช่วยเหลอืเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน 
อย่างยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ผู้บริหารคณะศึกษา
ศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 
ประธาน ที่ประชุม “การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบัน
อุดมศึกษากับโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในเขตจังหวัด
สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส” พร้อมทั้งมอบนโยบาย
ให้แก่คณะกรรมการบรหิารโครงการกองทนุการศึกษา คณะครแูละ
ผูแ้ทนสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ข้าร่วมประชมุรบัทราบและเป็นแนวทาง
ในการดำาเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการประชุมปรึกษาหารือถึง
แนวทางในการดำาเนนิงานโครงการ ฯ และร่วมหารอืกับคณะทำางาน
จากโรงเรียนเป้าหมาย อาสาสมัครส่วนกลาง ผู้แทนจากสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหลักคิด
เริ่มจากแนวพระราชดำารัส “การสร้างคนดีสู่สังคม” ในมิติของ

การทำางานร่วมกนัระหว่างสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและสถาบนั
อดุมศึกษา กบัโรงเรยีนเป้าหมาย ซึง่ข้อสรปุจากทีป่ระชมุในภาคเช้า 
จะถกูนำาเสนอต่อ ฯพณ ฯ พลเอก สุรยทุธ์ จลุานนท์ องคมนตร ีและ
พลเรือเอก ชุมพลปัจจุสานนท์ องคมนตรี ในภาคบ่ายเพื่อเป็น
แนวทางในการดำาเนินงานโครงการ ฯ

The royal speech on “Creating a Better Society” 
delivered by HM the King has been adopted into the 
Educational Fund. HM the King graciously has donated 
his personal money to set up the fund, which was chaired 
by the Chairman of the Privy Council with its members 
serving as board directors. The educational fund 
continuously provides assistance in the development of 
sustainable teaching. On October 30, 2015, administrators 
of the Faculty of Education gave a warm welcome to 
Khunying Kasama Varavan na Ayudthaya, Chairperson 
at the meeting on “Promoting Cooperation between 
Higher education Institutions and Schools under 
Educational Fund Project in the Provinces of Songkhla, 
Yala, Pattani and Narathiwat.” The Board of Directors 
of the Educational Fund, teachers and representatives 
of higher educational institutions have been briefed of 
its. In addition, a meeting to discuss the guidelines for 
the implementation of the project has been carried out 
and discussions made with a working group of target 
schools, volunteers representatives from Bangkok,  
representatives of Office of Educational Service Areas 
and representatives of higher education institutions. 
The idea has been conceived from the speech of HM 
the King, “Creating a Better Society,” on the dimension 
of mutual work between the Offices of Educational 
Service Areas, higher education institutions and the target 
schools. The conclusions of the meeting in the morning 
were presented for implementation at the afternoon 
session to the Excellency General Surayud Chulanont, 
Privy Council and Admiral Choomphon Patjusanon, 
Privy Council.
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คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับสถาบัน ประจ�าปีการศึกษา 2557 

ตรวจเยี่ยม คณะศึกษาศาสตร์

Audit made on the Faculty of Education by 
Institutional Internal Quality Assurance 
Panel of the 2014 Academic Year

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ รับการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำาปีการศึกษา 2557 
โดยมคีณะกรรมการประเมนิซ่ึงเป็นผูท้รงคณุวฒุจิากหน่วยงานต่างๆ 
โดยคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะกรรมการ
ในการสมัภาษณ์และสอบถามข้อมลูจากผูบ้ริหาร หวัหน้าหน่วยงาน 
และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่อมหาวทิยาลยั ได้แก่ ศษิย์ปัจจบุนั ศษิย์เก่า 
และตัวแทนนายจ้าง รวมทั้งการตรวจสอบหลักฐานประกอบ
การประเมิน และลงพ้ืนทีเ่พือ่ตรวจสอบหน่วยงาน โดยได้ตรวจเยีย่ม
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นห้องปฏิบัติการท่ีใช้ร่วมกัน
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์

On November 2, 2016, an internal quality assurance 
audit was carried out in Thaksin University for the 2014 
academic year by a panel of experts from various 
organizations of the University. On this occasion, the 
Faculty of Education has been honored by Dr. Prasit 
Pongruengpan from Internal College of Burapa University, 
a committee member, who conducted the interviews and 
acquired information from administrators, department 
heads and stakeholders of the university, including current 
students, alumni and employers’ representatives. 
The audit team also examined documents supporting 
the evaluation and made the inspection of the work units 
visiting science laboratories mutually shared between 
the Faculty of Education and the Faculty of Science.

โครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาปันจักสีลัต 

ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอลชายหาด 

เซปักตะกร้อ และกรีฑา (ขั้นพื้นฐาน)

Training of Referees of Panja Silat, Futsal, 
Basketball, Beach Volleyball, Sepak Takraw 
and Athletics (Basic Level)

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาร่วมกับสาขา
วชิาพลศกึษาและสุขศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ จดัโครงการฝึกอบรม
ผูต้ดัสนิกฬีาปันจักสลีตั ฟตุซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอลชายหาด 
เซปักตะกร้อ และกรฑีา (ขัน้พืน้ฐาน) ระหว่างวนัที ่9-13 พฤศจกิายน 
2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ตัดสินกีฬาให้มี
ความสามารถ และยกระดับมาตรฐานของผู ้ตัดสินให้สูงขึ้น 
เพิ่มทักษะการเป็นผู ้ตัดสินกีฬาให้แก่นิสิตสาขาวิชาพลศึกษา
ในการนำาความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามหลักวิชาการ

Department of Physical Education, Ministry of 
Tourism and Sports in collaboration with the Physical 
Education and Hygiene, Faculty of Education has 
organized a training program for referees of panja silat 
referees, futsal, basketball, beach volleyball, sepak 
takraw and athletics (basic level) during 9-13 November 
2015 at Thaksin University.  The objective of the training 
was to develop the referees’ capacity in the sports, to 
raise the standard of refereeing performance, to improve 
refereeing skills to students in physical education courses 
and to transfer technical knowledge to other people 
effectively and accurately.



จุ ล ส า ร

คณะศึกษาศาสตร์
Newsletter, Faculty of Education

8

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ

น�าร่องคูปองพัฒนาครู

Supervision and Evaluation of the Teachers’ 
Development Coupon Pilot Project

วนัที ่12 พฤศจิกายน 2558 การนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผล 
โครงการนำาร่องคปูองพฒันาคร ูคณะศกึษาศาสตร์ ร่วมกบัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 
สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

On November 12, 2015, a meeting was convened 
on the supervision, monitoring and evaluation of the 
pilot project on teachers’ development coupons 
organized by the Faculty of Education in conjunction 
with the Office of Secondary Educational Service Area 
16, at the 2nd Floor of Thaksin University Library.

การประชุมระดมความคดิเห็นโครงการน�าร่อง

จังหวัดประชาคมปฏิรูปการเรียนรู้ 

จังหวัดสตูล

The Brainstorming Session on Pilot Project 
for Empowering Reform Province in Satun

การประชุมระดมความคิดเห็นโครงการนำาร ่องจังหวัด
ประชาคมปฏิรูปการเรียนรู้ จังหวัดสตูล (Empowering Reform 
Provinces) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมกาหลง 
อาคารศนูย์วทิยบรกิาร วทิยาลยัชมุชนสตลู อำาเภอเมอืง จงัหวดัสตลู 
โดยมี ดร.สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา 
เป ็นประธานพิธี เป ิดการประชุม และดร.สิริกร มณีรินทร ์ 
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงความเป็นมา
ของโครงการ บรรยายพิเศษ และร่วมระดมความคิดเห็นกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสตูล จำานวน 
16 หน ่วยงาน ดำา เนินกิจกรรมระดมความคิดเห็น โดย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

กับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 

ประเทศมาเลเซีย

The Meeting to Discuss Technical 
Cooperation with the Ministry of 
Education Malaysia

วนัที ่12 พฤศจกิายน 2558 อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู ้แทนกระทรวง
ศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมทองหลาง 3 อาคาร 
7 มหาวิทยาลัยทักษิณ

On November 12, 2015, Dr. Naunphan  Wannasuthi, 
Assistant Dean for Planning and International Affairs, 
Faculty of Education held a meeting with participants 
to discuss the technical cooperation with representatives 
from Ministry of Education, Malaysia at Thonglang 
Conference Room 3, Building 7, Thaksin University.

The brainstorming session on pilot project for Empowering Reform Province in Satun was organized on 
November 19, 2015, at Kalong Conference Room, Resource Center Building of Satun Community College, Mueang 
Satun District, Satun Province.  In this event, Dr. Somsak Donprasit, Assistant Secretary General of Education Council, 
presided over the meeting, and Dr. Sirikorn Maneerin, former Deputy Minister of Education, provided the background 
of the project, gave a keynote lecture and joined in the brainstorming with other 16 agencies, both from public and 
private sectors in Satun.  The brainstorming session was conducted by the Faculty of Education, Thaksin University.
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การประชุมทางวิชาการและน�าเสนอผลงาน

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Symposium and Presentation of Students’ 
Works on Educational Technology and 
Communications

สาขาวชิาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
จดัโครงการ Smart for all #5 Media for life : เทคโนโลยถ่ีายทอด
วถิวีฒันธรรม การประชมุทางวชิาการและนำาเสนอผลงานนสิติสาขา
วิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ระหว่างวันที่  16-20 
พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
โดยมกีจิกรรมการการบรรยาย Media for Life โดย ผศ.ดร.อรรจน์ 
อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง “สื่อสะท้อนวิถีชีวิต” 
การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “Media for Life : เทคโนโลยี
ถ่ายทอดวถีิวฒันธรรม” โดยศษิย์เก่า การนำาเสนอผลงานของนสิิต 
นิทรรศการแสดงผลงานของสาขาวิชา นิทรรศการภาพถ่ายผลงาน
นิสติชัน้ปีที ่3 หวัข้อ “ถิน่ใต้งามตามวถิวีฒันธรรม”และนทิรรศการ
โครงงานผลงานนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา หัวข้อ “วัฒนธรรม ประเพณี วิถีถิ่นใต้”

Educational Technology and Communications 

Program, Faculty of Education, has organized the 

symposium on the theme “Smart for All # 5 Media for 

Life: Technology Transfer and Culture,” where students’ 

works on technology and communications were 

presented during 16-20 November 2015 at Parichat 

Auditorium, Thaksin University.  A Media for Life lecture 

on “Life Reflection Media” was delivered by Dr. Ut 

Ingkhaninan Bundhit, Acting Vice President of Walailak 

University Council.  A forum on “Media for Life: Cultural 

Transmission Technology” was conducted by the alumni.  

In addition, included in the events were presentations of 

students’ works, exhibition of the Educational Technology 

and Communications Program, photo exhibition of third 

year students titled “The Beauty of Southern Culture,” 

and exhibition and project portfolio of fourth year 

students of the Educational Technology and 

Communications titled “Culture, Tradition and the 

South way”.
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Symposium and Knowledge Contest on 
Southern Culture: In Honor of HRH 
Princess Sirindhorn

On December 18, 2015, Assoc. Prof. 
Dr. Wichai Chumni, Rector of Thaksin 
University presided over the symposium 

and forum on Southern Culture: 
In Honor of HRH Princess  
Sirindhorn 

on the occasion of celebration of the fifth cycle birthday 
on April 2, 2015 held at Parichat Auditorium, Thaksin 
University, Songkhla campus. At  the occasion, Acting 
Lieutenant Anurak Yaemsuwan, chairman of the project 
delivered a welcoming speech and the meeting has been 
honored by the Assoc. Prof. Phaiboon Duangchan, 
Deputy Vice-Rector of Songkhla campus, who gave a 
keynote address titled “Youth and Their Roots.”  
Afterward, Asst. Prof. Montana Pipatpen, a lecturer of 
the Curriculum and Instruction program, Faculty of 
Education, gave a lecture on “Education and 
Community: New Educational Alternative and 
Knowledge for Self-Reliance in the Community and 
Society.” The knowledge contest was organized by 
Committee of Graduate Students, Student Affairs, 
Songkhla campus. Participants in the competition 
included elementary and secondary school students 
from 14 southern provinces.

การประชุมวิชาการและตอบปัญหาวัฒนธรรมภาคใต้ : 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำานิ 
อธกิารบดมีหาวิทยาลยัทกัษณิ เป็นประธานเปิดการประชุมวชิาการ
และตอบปัญหาวฒันธรรมภาคใต้ : เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีในโอกาสฉลองพระชนมายคุรบ 
5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ หอประชมุปารชิาต มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
วิทยาเขตสงขลา โดยมีว่าท่ีร้อยตรีอนุรัตน์ แย้มสุวรรณ ประธาน
โครงการฯ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์
ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ปาฐกถาพิเศษ 
หัวข้อ “ยุวชนกับรากเหง้าของตนเอง” หลังจากนั้น ผศ.ดร. 
มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ อาจารย์ประจำาสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร์ บรรยายเรื่อง “การศึกษากับชุมชน : 
ทางเลือกใหม่ทางการศึกษาและความรู้เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
ของคนในชุมชนและสังคม” สำาหรับการประชุมวิชาการฯ 
ในค ร้ังนี้ จั ด โดย คณะกรรมการนิสิตระดับบัณฑิต ศึกษา 
ฝ่ายกจิการนสิติ วทิยาเขตสงขลา มผีูเ้ข้าร่วมการแข่งขันเป็นนกัเรียน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
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วันที่ 25 ธันวาคม 2558 คณะศึกษาศาสตร์จัดการแข่งขัน
กีฬาสีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ศึกษาศาสตร์ก้าวไกล ใส่ใจ
สุขภาพ” มีการแบ่งเป็น 3 กลุ่มสี ในภาคเช้าเป็นการเดินพาเหรด
ในรปูแบบโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัทกัษณิ แบ่งเป็น 3 ช่วงช้ันคือ 
สีแดงระดับอนุบาล สีเหลืองระดับประถม และสีม่วงระดับมัธยม 
มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมสร้างสีสันกันอย่าง
สนุกสนาน กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและเกมส์เพื่อเชื่อมความ
สมัพนัธ์ในองค์กร ในภาคคำา่มงีานเลีย้งสงัสรรค์ “สขุศรปีีใหม่หมาย 
สุขใจและกายร่วมกัน” ณ โรงแรมวีว่า บรรยากาศเป็นไป
อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

On December 25, 2015, the Faculty of Education 
held a sports event to celebrate the coming New Year’s 
with the theme “Progressive and Health-Conscious 
Faculty of Education.”  Faculty members and staff 
were divided into three color sports groups.  The morning 
session featured the parade in the form of Thaksin 
University Demonstration School.  The costume colors 
represented different levels of the school: red for the 
kindergarten level, yellow for primary school level and 
purple for secondary school level.  The event was 
participated by the faculty’s administrators, lecturers 
and staff who helped together to create a colorful and 
fun event.  Sporting activities and games were organized 
to create an intimate relationship of the members 
throughout the organization.  A party was organized in 
the evening at Viva Hotel with the “Happy New Year” 
theme, and with warm and friendly atmosphere.

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙

New Year’s Sports Event and Fun Filled Party

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ณ หอประชุมปาริชาต โดยมี
การจัดซุ้มอาหารการแสดงจากหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย 
ซึง่คณะศกึษาศาสตร์ได้จดัซุม้สลดัสขุภาพบรกิารให้แก่ผูเ้ข้าร่วมงาน 
และร่วมสังสรรค์กันอย่างสนุกสนาน ตลอดจนร่วมกิจกรรม
การจับของรางวัลของขวัญส่งท้ายปีเก่าจากมหาวิทยาลัย

On December 29, 2015, the administrators, faculty 
members and personnel of the Faculty of Education 
joined the New Year’s party at Paridchat Auditorium, 
Thaksin University, Songkhla Campus.  Participants 
enjoyed the liberty of tasting the foods prepared by 
various departments on campus.  The Faculty of 
Education presented a healthy salad dish to the event.  
Besides the mouthwatering foods, participants were 
entertained by shows on the stage performed by different 
work units in the University.  The event also featured 
lucky draws for souvenirs at the New Year’s Eve party.
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วันที่  30 ธันวาคม 2558 อาจารย ์เกษม สุริยกัณฑ ์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร ้อมด้วย ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์
ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม รองคณบดี คุณสมนิตย์ สุกาพัฒน์ 
หัวหน้าสำานักงาน ได้เข้าพบและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล 
เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่จากรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำานิ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมทั้งหารือแนวทางการจัดต้ัง
โรงเรียนสาธิตที่มหาวิทยาลัยผลักดันให้มีการดำาเนินการในอนาคต

On December 30, 2558, Professor Kasem Suriyakan, 
Dean of the Faculty of Education, Asst. Prof. Dr. Amonwan 
Wiradhammo, Deputy Dean, Mr. Somnit Sukapat, Head 
of the Faculty Office, paid a courtesy visit to Assoc. Prof. 
Dr. Wichai Chumni, Rector of the University to pay respect 
and bless for the prosperity on the occasion of the New 
Year.  A discussion was made on ways to establish the 
Demonstration School and future action to be taken. 

ต้อนรับและหารือความร่วมมือกับ 

Singapore Institute of Manangement 

(SIM) Singapore

Welcoming and Discussion on Cooperation 
with Singapore Institute of Management 
(SIM) Singapore

วันที่ 12 มกราคม 2559 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์ คณบดี อาจารย์ 
ดร.นวลพรรณ วรรณสธุ ีผูช่้วยคณบดฝ่ีายวางแผนและวเิทศสมัพนัธ์ 
ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Singapore 
Institute of Manangement (SIM) Singapore ณ ห้อง SC 315 
อาคารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

On January 12, 2016, university’s administrators 
and Kasem Suriyakan, Dean of the Faculty of Education, 
Dr.Nuanphan Wannasuthi Assistant Dean for Planning 
and International Affairs, welcomed and discussed 
technical cooperation with the Singapore Institute of 
Management (SIM) Singapore at Room SC 315, Faculty 
of Education Building, Thaksin University.
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โครงการวันครูแห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม”

The National Teachers’ Day Project: “Teachers’ Respect and Cultural Heritage”

วนัที ่16 มกราคม 2559 คณะศกึษาศาสตร์ จดัโครงการวันครู
แห่งชาติ “สืบสานคุรุคารวะวัฒนธรรม” ณ หอประชุมปาริชาต 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในช ่วงเช ้ามีกิจกรรมทำาบุญตักบาตร 
ณ ลานใต้อาคารคณะศกึษาศาสตร์ และมอบเกยีรตบิตัรแก่อาจารย์
และนสิติผูส้ร้างคณุประโยชน์และชือ่เสยีงให้แก่คณะ กจิกรรมรำาลกึ
พระคณุคร ูและการเสวนาครเูพือ่ศษิย์ในศตวรรษที ่21 จากอาจารย์
อาวุโส และศิษย์เก่า

On January 16, 2016, the Faculty of Education has organized 
the National Teachers’ Day Project: “Teachers’ Respect 
and Cultural Heritage at Parichat Auditorium, Thaksin 
University.  The morning session featured the merit making 
by offering food to monks at the ground floor under the 
Faculty of Education Building.  Certificates were awarded 
to the teachers and students who have made contributions 
and reputation to the Faculty.  Commemorative activities 
for the teachers were organized and a talk on “teachers 
for students in the 21st century” was given by the senior 
faculty members and alumni.

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การบริหารจัดการส�านักงาน

Study Visit and Learning Exchange on 
Management Office.

ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2559 ผู้บริหารและบุคลากร
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษณิ ศกึษาดงูานและแลกเปลีย่น
เรียนรู ้ด้านการบริหารจัดการสำานักงาน กับคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยได้แบ่งกลุ่มบุคลากรออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับส่วนงานต่าง ๆ ของท้ัง 2 มหาวิทยาลัยเพื่อนำา
องค์ความรู ้ที่ได้มาปรับใช้ในการทำางานของคณะศึกษาศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

On January27-31, 2016, the administrators and staff 
of the Faculty of Education, Thaksin University made a 
study visit and learning exchange on management of 
office at the Faculty of Education Khonkaen University 
and the Faculty of Education, Mahasarakham University.  
The faculty’s personnel were divided into 4 groups to 
exchange learning on various work dimensions of the 
two universities.  Knowledge gained from such a visit 
would be applied for effective work at the Faculty of 
Education.
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คนเก่งศึกษาศาสตร์

Distinguished Personnel of the Faculty of 
Education

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. คุณอานันท์ นิรมล 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
ด้วยสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งท่ี 8/2558 เม่ือ
วันที่ 19 ธันวาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้ดำารงตำาแหน่ง
ทางวชิาการ อาจารย์ ดร.คณุอานนัท์ นริมล ให้ดำารงตำาแหน่งผูช่้วย
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา

Congratulations to Dr. Khunarnan Niramol, lecturer 
in Educational Technology and Communications 
program, Faculty of Education, who have been 
appointed the academic rank of Assistant Professor in 
education at Thaksin University Council meeting No. 
8/2558 held on December 19, 2015.

ขอแสดงความยินดีกับ นางเยาวลักษณ์ พริกบุญจันทร์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน คณะศึกษาศาสตร์ ด้วยสภามหาวิทยาลัย
ทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางเยาวลักษณ์ พริกบุญจันทร์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับปฏิบัติการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
ดำารงตำาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำานาญการ

Congratulations to Mrs. Yaowalak Prikboonchan, 
Administrative Officer, Operational Level, Faculty of 
Education, who have been appointed as Administration 
Officer, Specialist Level, at Thaksin University Council 
meeting No. 5/2558 held on September 19, 0215.

ภูมิใจน�าเสนอ
Proudly Presents

ดร.คุณอานันท์ นิรมล นางเยาวลักษณ์ พรกิบญุจนัทร์

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
คว้า 3 รางวัลชนะเลิศระดับชาติ”

Educational Technology and 
Communications Students Won Three 
Awards at the National Level

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับ 3 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
จากการประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการ “สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี
ปี 10” รายการ “เรือ่งจรงิผ่านจอ” ออกอากาศทางสถานโีทรทศัน์
สีกองทัพบก ช่อง7 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 

ซึ่งผลงานชนะเลิศในปีนี้เป็นของนิสิต จากทีม Be Best 01 
ซึง่ประกอบด้วย นาย มหา สขุวรรณโณ นายกติตพิงค์ แก้วประดษิฐ์ 
นายลิปิกร เมืองสง สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการแข่งขัน ผู้จัดได้
ทำาการคัดเลือกผลงานจากทีมท่ีเข้าประกวด 194 ทีม จาก 51 
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ คัดเลือกไว้ 16 ผลงาน เพ่ือทำาการ
ออกอากาศรอบแรก ผ่านทางรายการ เรื่องจริงผ่านจอ โดยทีม 
Be Best 01 สามารถผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากผลงาน 
“รักนะ ทะเลน้อย” จากผลงานดังกล่าว ทำาให้สามารถผ่านการคัด
จนถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรมอบรมมอบความรู ้
การผลิตผลงานสารคดีเชิงข่าว ทำาการลงพื้นที่การผลิตตามโจทย์
ของโครงการ ในพืน้ที ่จงัหวดัสมทุรสงคราม เพือ่ผลติผลงานสำาหรบั

ตัดสินผลรางวัล ชื่อผลงาน “สายน�้าสายชีวิต” ที่นำาเสนอเรื่องราว
สะท้อนวถิชีมุชน สงัคม ท่ีใช้ชวีติผูกพนักบัสายนำา้ ร่วมมอืร่วมใจกนั
พัฒนาสายนำ้า ที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ ของชาวอัมพวาให้คงอยู่ อีกทั้ง
เพื่อเป็นการจุดประกายพลังพลเมืองและสร้างสรรค์สังคมให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากผลงานดังกล่าว ทำาให้สามารถคว้ารางวัลถึง 3 รางวัล 
ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม และรางวัล
ประเด็นเรื่องยอดเยี่ยม รับทุนสนับสนุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล 
เสือ้สามารถ เกยีรตบิตัร และเข้าร่วมกจิกรรมทศันศึกษาสร้างเสรมิ
ประสบการณ์ ดูงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ที่สถานีโทรทัศน์ 
ณ ประเทศญี่ปุ่น

อน่ึงที่ผ่านมานิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากรายการนี้มาแล้วถึง 4 ปีซ้อน ในปีที่ 3 
4 5 6 และรางวัลอื่นๆอย่างต่อเนื่อง จึงนับว่าเป็นการกลับมาทวง
บัลลังก์แชมป์คืนอีกครั้งหนึ่ง
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Students of Educational Technology and 
Communications, Faculty of Education, Thaksin University 
have been awarded with three winning prizes at the 
national contest in the news documentary program 
“Sing-Sansan Khon TV Pi Thi 10,” under the “Real Event 
via the Screen” broadcast on BBTV Channel 7 on October 
17, 2015. The works of the winners this year were 
created by students from “Be Best 01” team consisting 
of Mr. Maha Sookwanno, Mr Kittipong Kaewpradit, 
Mr. Lipikorn Meuangsong, from the Educational 
Technology and Communications, Faculty of Education, 
Thaksin University. The contest organizers have selected 
194 works from 51 teams from educational institutions 
nationwide. Initially, 16 works were selected to be 
broadcast on the first round via the “Real Event via the 
Screen” program, where the ‘Be Best 01’ team was 
qualified for the first round under the title “Love Thale 
Noi Lake.” The students’ work made it to the round of 
eight teams selected to participate in training on news 
documentary production and working on the production 
as required by the project in the area of Samut Songkram 
province. The team came up the production for the 

contest titled “River Life Line,” which presented stories 
reflecting the locals’ deep attachment to the river, their 
commitment to sustainably development of the river, 
which is the aorta the people of Ampawa, who live 
alongside of the river. The presentation is meant to inspire 
a vigorous civil society and to make a better living 
condition of the people around the river.

The production from the team is able to fetch three 
awards, including the top award-winning, the best TV 
script-writing and the outstanding issue award. Members 
were awarded educational scholarship, trophies, honors 
blazers, certificates and a field trip to Japan for gaining 
experiences in the television broadcast production.

It is noted that students of Educational Technology 
and Communications have been awarded in the contest 
for the last four consecutive years in a row in year 3, 4, 
5 and 6 of their entries. In the past, students were 
frequently awarded and this time the team come back 
with triumph once again.



คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 140 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำาบลเขารูปช้าง อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์: 074-322521

ชำาระฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 64/2521

ปท.สงขลา


