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ต้อนรับผู้มาเยือน
Welcoming Guests

คณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ยะลา เยีย่ มชม ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลีย่ นการบริหารจัดการ
กับหน่วยฝึกสอนฝึกงาน คณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม
2558 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้อง SC216 อาคารคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Faculty and staff from the Institute of Physical Education,
Yala Campus, made a study visit and exchanged management
views with the practicum unit of the Faculty of Education on
July 9, 2015 at 09:00 to 12:00 hours. A meeting was held at
room SC216, Faculty of Education Building, Thaksin University.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Welcoming Guests

คณะศึกษาดูงานจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย
เขต 2 เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
การจั ด การศึ ก ษาสู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นของคณะศึ ก ษาศาสตร์
เมือ่ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม
คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ

Staff from the Nongkhai Office of Educational Service
Area 2 made a study visit to the Faculty of Education.
They were briefed on the issue of education management
of the Faculty for an entry into the ASEAN Economic
Community. The meeting was held at the Conference
Room, second floor, Building 3 of the Faculty of Education
on Friday, August 7, 2015 at 10:00 to 13:00 hours.

งานประชาสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ
และแนะน�ำหลักสูตรแนะแนวการศึกษาต่อในคณะศึกษา
ศาสตร์ให้แก่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทีปราษฎร์
พิทยา อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาส
ที่ ม าเยี่ ย มชมและรั บ การแนะแนวการศึ ก ษา
เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจศึกษาต่อในสถาบัน
อุดมศึกษา วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม
ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

On August 17, 2015, the Public Relations of the Faculty
of Education was honored of welcoming and introducing
programs of studies in the Faculty of Education to teachers
and students from Theeparatpittaya School, Koh Samui district,
Surat Thani province. The teachers and students made a
visit to the Faculty to obtain information on further studies in
higher education institutions, where a meeting was informally
held in the Central Library, Thaksin University.
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กิActivities
จกรรมของคณะ/สาขาวิ
ช
า
of the Faculty/Departments

งานปัจฉิมนิเทศนิสติ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

คลินคิ ภาษา
“สัทศาสตร์ปฏิบตั เิ พือ่ การออกเสียงทีด่ กี ว่า”
สาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์ จัดโครงการคลินิคภาษา
“สัทศาสตร์ปฏิบัติเพื่อการออกเสียงที่ดีกว่า” โดยวิทยากร
ผูท้ รงคุณวุฒิ รศ.ดร.อมร แสงมณี ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม
2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
Teaching of Arts Program has organized the Language
Clinic Project called “Practical Phonetics for Better
Pronunciation” by Assoc. Prof. Dr. Amorn Saengmanee, expert
on the field, during May 26-29, 2015 at the Conference Room,
2nd Floor, Central Library, Thaksin University.

คณาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมงานปัจฉิม
นิเทศนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 พฤษภาคม
2558 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ดร.เกษม
เปรมประยูร อาจารย์ผแู้ ทนจากคณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้โอวาทแก่
นิสิตที่ส�ำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 และภายในงานยังมี
การเปิดรับสมัครงานจากบริษทั ห้างร้านหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
ให้นิสิตได้เลือกประกอบอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา
Faculty members and staff of the Faculty of Education
participated in the Post-Training for undergraduate and
graduate students for the 2014 academic year on May 26,
2015 at Parichart Auditorium, Thaksin University. Dr. Kasem
Premprayoon, representative from the Faculty of Education
gave a lecture to students who graduated in the year 2014
academic year. At the event, various private firms and agencies
were on hand to provide career prospects for students choose
after graduation.

โครงการพั ฒ นาการสอนวิ ชาศิ ล ปศาสตร์
ส�ำหรับครูประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
โครงการพัฒนาการสอนวิชาศิลปศาสตร์ส�ำหรับครูประถม
ศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2557 วันที่ 29 พฤษภาคม
2558 ณ โรงเรียนวัดมะกรูด (อินทองอนุสรณ์) อ�ำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สื่อการเรียนรู้ ผลงานของ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ จากคณาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนและสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
A project on development of teaching liberal arts courses
for primary teachers in small schools for the 2014 academic
year was launched on May 29, 2015 at Wat Makrood (Inthong
Anusorn) School, Khok Pho district, Pattani province. Learning
materials produced by TSU students were provided to the
project with courtesies of lecturers from the Curriculum and
Instruction and Technology and Communications programs.
คณะศึกษาศาสตร์
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โครงการสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์พี่เลี้ยงนิสิตปฏิบัติการสอนฯ
โครงการสั ม มนาผู ้ บ ริ ห ารและอาจารย์ พี่ เ ลี้ ย งนิ สิ ต ปฏิ บั ติ
การสอนในสถานศึกษา ส�ำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
(หลักสูตร 5 ปี) ประจ�ำปีการศึกษา 2558 วันที่ 5 มิถุนายน 2558
เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ

The 2015 academic year’s seminar project for
administrators and mentoring teachers for student
teachers teaching in schools was organized for Bachelor
of Education students (5-year program) on June 5, 2015
at 08:30 to 14:00 hours at Parichart Auditorium, Thaksin
University.

โครงการสัมมนาผู้บริหารและอาจารย์พี่เลี้ยง ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
นิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
โครงการสั ม มนาผู ้ บ ริ ห ารและอาจารย์ พี่ เ ลี้ ย งนิ สิ ต ปฏิ บั ติ
การสอนในสถานศึกษา ส�ำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2558 วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00–13.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียน 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ
The 2015 academic year’s seminar project for
administrators and mentoring teachers for student
teachers teaching in schools was organized for students
in the Master of Education program on teaching science,
mathematics and computer on June 16, 2015 at 08:30
to 14:00 hours at the Conference Room, 2nd floor,
Building 3, Thaksin University.

โครงการ ม.ทักษิณ สัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนว
การศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ รอบแรก
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน–1 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดชุมพร
จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช รอบที่ 2 ระหว่างวันที่
9-10 กรกฎาคม 2558 จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และรอบที่ 3 วันที่
13 กรกฏาคม ณ จังหวัดปัตตานี
Thaksin University Mobile Program has been
launched to provide the public relations and information
on further studies in various disciplines to high school
students in the areas of Southern provinces. The first
round of the program was mobilized during June 29 to
July 1, 2015 in Chumphon, Surat Thani and Nakhon
Si Thammarat province. The second round was organized
during July 9-10, 2015 in Trang and Satun, and the third
round on July 13 in Pattani.
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KM การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ Instruction through English Medium
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานจริง “การจัด
A project on sharing knowledge for actual practice
การเรี ย นการสอนเป็ น ภาษาอั ง กฤษ” วั น ที่ 3 และวั น ที่ 10 called “Instruction through English Medium” was
กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30–16.30 น. ณ ห้องประชุม SC 216 organized on July 3 and July 10, 2015 at 13:30 to 16:30
hours at Room SC216, 2nd floor, Faculty of Education,
ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Thaksin University.

โครงการการพัฒนาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

The development of professional
teachers in science and mathematics

โครงการการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ผ่าน STEM Education ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2558 ณ
หอประชุมปาริชาต โดย สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยากรโดย Prof.Dr. Luo Xingkai และคณะ
จาก Guangxi Normal University

The development of professional teachers in science
and mathematics through STEM Education was organized
during July 14-16, 2015 at Parichart Auditorium. The
project was operated under the cooperation between
the teaching of science, mathematics and computer
science program, Faculty of Education, together with the
Faculty of Science Thaksin University. Prof. Dr. Luo
Xingkai and colleagues from Guangxi Normal University
gave talks on the topics relevant to the project.

คณะศึกษาศาสตร์
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การประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ เตรียมการให้ค�ำปรึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ส�ำหรับ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการ ประจ�ำปี ก ารศึ ก ษา 2558 ในวั น พุ ธ ที่ 15 กรกฎาคม 2558
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

A workshop and knowledge sharing session
A workshop and knowledge sharing session in providing quality counseling by
academic advisors for the 2015 academic year was organized on Wednesday, July 15,
2015, 09.00 - 12.00 hours at 2nd floor of the Central Library Building, Thaksin University.

โครงการสัมมนานิสิตระหว่าง
ปฏิบัติการสอน

A seminar for practicum
students teaching

โครงการสัมมนานิสิตระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประจ�ำภาคเรี ย นต้ น ส�ำหรั บ นิ สิ ต หลั ก สู ต รการศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต
(หลักสูตร 5 ปี) ปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา
08.00–16.30 น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา

A seminar for practicum students teaching in schools
during the first semester has been initiated for Bachelor
of Education students (5-year program) for the 2015
academic year. The event took place on July 22, 2015
at 08.00 - 16.30 hours at Parichart Auditorium, Thaksin
University Songkhla campus.

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558
The freshmen’s orientation program for the 2015 academic year
Administrators and faculty members of the Faculty
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมโครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 of Education participated in the freshmen’s orientation
program for the 2015 academic year on July 23, 2015 at
ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
Parichart Auditorium, Thaksin University
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โครงการปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต
ศึกษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุม
ปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
The orientation program was
provided to graduate students on July
25, 2015 at the Parichart Auditorium,
Thaksin University

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของ
Orientation program was provided to prepare 1st
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย year students of the 2014 academic year for their study
ทักษิณ ประจ�ำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2558 life in the Faculty of Education. The session was held
during August 3-6, 2015 at Parichart Auditorium.
ณ หอประชุมปาริชาต

โครงการสอนภาษาไทยให้ เ ยาวชนชาวสยามในประเทศ
Members of the project for teaching Thai language
มาเลเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดูงานด้านการสอนศิลปศาสตร์ to ethnic Siamese youths in Malaysia took a study tour
to Malaysia during July 24-27, 2015 to exchange their
ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2558 ณ ประเทศมาเลเซีย
knowledge and observe the teaching of liberal arts
subjects.
คณะศึกษาศาสตร์
จุ ล ส า ร
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โครงการทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ แ ละจั ด ท�ำแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ�ำปี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม–1 สิงหาคม
2558 ณ ลันตาแซนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา จ.กระบี่
The review of the strategic plan and drafting of annual action
plan of the Faculty of Education, Thaksin University was carried
out during July 30 and August 1, 2015 at Lanta Sand Resort and
Spa, Krabi province.

โครงการกีฬาเพือ่ บูรณาการทางสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ�ำปี 2558
ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 15403 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยทักษิณ
โดยสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
The Department of Physical Education and Health Education,
Faculty of Education Thaksin University has organized a sports project
for social integration in the South for the 2015 academic year during
August 4-8, 2015 at Room 15403, Building 15, Thaksin University.

ผู ้ บ ริ ห ารคณะศึ ก ษาศาสตร์ ร่ ว มพิ ธี ท�ำบุ ญ ตั ก บาตร
เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 ณ สี่แยกพระพุทธศรี
สงขลานครินทร์
Administrators of the Faculty of Education joined
in making merit offering food to the monks on Mother’s
Day, August 12, 2015 at Phra Buddha Sri Songkla
Nagarind intersection.

9 คณะศึกษาศาสตร์
จุ ล ส า ร
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Opening the world of Education for the
2015 year

เปิดโลกการศึกษา ประจ�ำปี 2558
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมในงานเปิดโลกการศึกษา
ประจ�ำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ระหว่างวัน
ที่ 9-11 กันยายน 2558 บูธนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทาง
วิชาการคณะศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมเวทีวชิ าการ การเสวนา เรือ่ ง
เหลียวหลังแลหน้าการศึกษาของจังหวัดพัทลุงกับการปฏิรูปการ
ศึกษา วิทยากรโดย ดร.สิริกร มณีรินทร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ดร.สีลาภรณ์ บัว สาย รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ดร.อนงค์ เชาวนะกิ จ
ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ด�ำเนินการเสวนาโดย ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี
ผู ้ ช ่ ว ยคณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์ การสั ม มนาเรื่ อ ง การพั ฒ นา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่ครูวิทยฐานะ วิทยากรโดยคณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษา
ชัน้ เรียน (Lesson Study) และวิธกี ารแบบเปิด (Open Approach)
คณะศึกษาศาสตร์
จุ ล ส า ร
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The Faculty of Education participated in the
exhibition of the ‘Opening the world of Education’ for
the 2015 year at Thaksin University, Phatthalung Campus
during September 9-11, 2015. Exhibition booths highlighting
academic progress of the Faculty of Education were
featured at the exhibit. A forum entitled ‘Education in
Phatthalung: Past, Present and Future’ was led by
prominent panelists: Dr. Sirikorn Maneerin, former Deputy
Minister of Education, Dr. Seelaporn Buasai, deputy
director of the Office of Research Support Fund, Dr. Anong
Chaowanakit, director Phatthalung Primary Educational
Service Area Office 2. Dr.Nuanphan Wannasuthi, Assistant
Dean of Faculty of Education served as the moderator.
A seminar on ‘Development of Innovation for Professional
Teachers’ was organized where the talks were given by
faculties members of the Faculty of Education and experts
on the field. Finally, a workshop on the development of
teaching mathematics through ‘Lesson Study’ and ‘Open
Approach’ innovations was organized.

ศึกษาร�ำลึก
โครงการ “ศึกษาร�ำลึก” ประจ�ำปี 2558 แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรนั ดร์ จุลทรัพย์ รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และประกันคุณภาพ
คณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 23 กันยายน 2558 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการแสดงมุทิตาจิต และ
ในช่วงค�ำ่ เป็นงานสังสรรค์ “ร้อยรักร้อยดวงใจ สานสายใย รักนิรนั ดร์” ซึง่ ถือว่า
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ เป็นอาจารย์อาวุโสผู้ท�ำคุณประโยชน์
ให้กับคณะศึกษาศาสตร์และวงการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

Education Remembrance
The “Education Remembrance” project for the year
2015 featured the bid of farewell to the retirement of Assoc. Prof. Dr. Niran
Chunlasap, deputy Dean for Research and Quality Assurance, Faculty of
Education. The ceremony was held on September 23, 2015 at Parichart
Auditorium, Thaksin University Songkhla campus. The morning session was
filled with attendance of well-wishers to express gratitude and affection
to the retired professor. In the evening, a party with a theme
‘All Hearts of Love for Prof. Niran’ was organized to
show respect to Assoc. Prof. Dr. Niran, senior
professor who have made a great contribution
to the Faculty of Education and to a
continuous advancement in the area of
educational.

11 คณะศึกษาศาสตร์
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ภูมิใจน�ำเสนอ
Proudly Presents
การแข่งขันทักษะร้องเพลงกล่อมลูก
ระดับประเทศ
นายกวีเชษฐ์ เปีย นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เข้ารับรางวัลพระราชทาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะร้องเพลงกล่อมลูก
ระดั บ ประเทศ จากพระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า โสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ และได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ในวันที่
7 สิงหาคม 2558 งานมหิดลวันแม่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะศึกษาศาสตร์
จุ ล ส า ร
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The Lullaby Recitation National Contest
Mr. Kaveechet Pia a second year English major,
Faculty of Education, Thaksin University, has been granted
a royal award for the first runner-up prize in the Lullaby
Recitation National Contest from Her Royal Highness
Princess Soamsawali; he was presented with a cash prize
of 3,000 baht on August 7, 2015 at Mother’s Day Pavilion,
Mahidol University.

การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษา
นายอภิชัย จันทร์เกษ นิสิตวิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษา และได้เป็น
ตัวแทนภาคใต้ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการธนชาตริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์
ไทย ครั้งที่ 44 ประจ�ำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคใต้

The phonic reading contest
Mr. Apichai Janket, Thai language major, Faculty of Education,
Thaksin University was awarded winner of phonic reading contest at
the higher learning level. He has represented the contester from the
South among the qualifiers in final round held under Thanachart Thai
identity Initiative, a project aiming at promotion of Thailand’s identity
at its 44th annual competition vying for HRH Princess Sirindhorn’s royal
trophy.

การประกวดบทร้อยกรองชิงโล่รางวัลพระราชทานฯ
นายชัชชานนท์ พลฤทธิ์ นางสาววีรยา ศรีระบาย นิสิต
ชั้ น ปี ที่ 1 วิ ช าเอกภาษาไทย คณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล
รองชนะเลิศอันดับ 1 โล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ และเงินรางวัล 7,000 บาท ในการประกวดบทร้อยกรอง
ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครัง้ ที่ 14 ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558
จัดโดยอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับส�ำนักกวี
น้อยเมืองนคร ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัย
วลั ย ลั ก ษณ์ และเข้ า รั บ โล่ ร างวั ล ในวั น ที่ 5 สิ ง หาคม 2558
ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬาและ
สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Mr. Chatchanon Polrit and Miss Srirabai, first year
Thai major students, Faculty of Education won the first
runner-up prize trophy from the Minister of Education and
received 7,000 baht in prize money in the Fourteenth
Verse Recitation Contest from Her Royal Highness Princess
Chulabhorn Walailak on July 4, 2015, organized by the
Abode of Culture Group, Walailak University in conjunction
with Samnak Kavi Noi Mueng Nakhon poetry group. The
presentation of the award was held at the conference
hall of Thai Buri Building, Walailak University. The trophy
was presented on August 5, 2015, at Conference Room
203, Sports Science Building, Sports and Health Center,
Walailak University.

13 คณะศึกษาศาสตร์
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กิจกรรมนิสิต
Student Activities

โครงการพัฒนาความเป็นผูน้ �ำและส่งมอบงานของสโมสรนิสติ
Project for leadership development and task
delivery
was held by Students’ Union of the Faculty of
คณะศึกษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-7 มิถนุ ายน 2558 ณ ลุงทันโฮมสเตย์
Education during June 5-7, 2015 at Loongthan Homestay,
อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
Pa Phayom district, Phatthalung province.

วันทาคุรุนฤนาถ
ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธี “วันทาคุรุนฤนาถ”
พิธีไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ หอประชุม
ปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ

Wantha Guru Narueput
Administrators and faculty members of the Faculty of
Education attended “Wantha Guru Narueput,” a ceremony
showing respects to teachers for the 2015 academic year on
September 3, 2015 at Parichart Auditorium, Thaksin University.

คณะศึกษาศาสตร์
จุ ล ส า ร
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ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Miss Aulia Agustina
Administrators of the Faculty of Education welcomed Miss Aulia Agustina

ผูบ้ ริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Miss Aulia Agustina
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Majoring in English Education,
Faculty of Teacher Training and Education ,University of
Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสมาฝึกงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2558

Administrators of the Faculty of Education welcomed
Miss Aulia Agustina, an exchange student majoring in
English Education from Faculty of Teacher Training and
Education, University of Bengkulu, Indonesia. Miss Aulia
performed her practical training and exchanged her
experiences with students and teachers in the Faculty of
Education, Thaksin University for two months from August
to October 2015.

นิสิตได้รับมอบทุนการศึกษา

Students Recipients of the scholarships

กองทุนครูขจรณรงค์ เทพจารี โดยพลโทณฐพงษ์ เทพจารี
ผู้ดูแลกองทุนและภริยา และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสงขลา
โดยคุณสุทธิศักดิ์ บรรเจิดลักษณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ได้มอบทุน
การศึกษาให้นิสิตจ�ำนวน 4 คน ทุนการศึกษาจากกองทุนครูขจร
ณรงค์ เทพจารี 3 ทุน ทุนละ 6,530 บาท ได้มอบให้แก่นิสิตสาขา
วิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้ 1.นางสาวพรพิมล พลสุทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 3,
2.นางสาวเสาวณี บุญนา นิสติ ชัน้ ปีที่ 4, 3.นางสาวนุชนารถ น�ำ้ แก้ว
นิสติ ชัน้ ปีที่ 5 (ก�ำลังฝึกปฏิบตั กิ ารสอนโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา)
และธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนต่อเนือ่ งจนส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปีละ 10,000 บาท ให้แก่ นางสาวสุภรณ์ เผือกปาน
นิสิตชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เมื่อวันพุธที่ 10
สิ ง หาคม 2558 ณ ห้ อ ง SC 216 อาคารคณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

Lt. Gen. Natthapong Thepjaree, a trustee and the
wife, representing Khru Khajornnarong Thepjaree Fund
and Mr. Bunjerdlak, Assistant Branch Manager representing
Siam Commercial Bank Songkhla have awarded
scholarships to four students in the Faculty of Education.
Recipients of the scholarships from Khru Khajornnarong
Thepjaree Fund are students majoring in mathematics,
who were presented with 6,530 baht each, include
1. Miss Pornpimon Ponlasit, a third year students,
2. Miss Sawanee Boonma, a fourth year student, and
3. Miss Nuchanart Namkaeo, a fifth year student (doing
teaching practicum at Mahavajiravudh Songkhla).
In addition, Siam Commercial Bank Songkhla presented
a yearly consecutive grant until the completion of
a degree with an amount of 10,000 baht per year to Miss
Supaporn Phuekpan, a second year student majoring in
science and biology. Presentation of the awards was
made on Wednesday, August 10, 2015 at Room SC 216,
Faculty of Education Building, Thaksin University.

15 คณะศึกษาศาสตร์
จุ ล ส า ร

Newsletter, Faculty of Education

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เลขที่ 140 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำ�บลเขารูปช้าง อำ�เภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
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