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มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลงุ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  ประจำ�เดือนมกร�คม – มีน�คม 2559

การศึกษาวิจัยท้องถิ่น 
โครงการบริหารจัดการน้ำาแบบมีส่วนร่วม

ในพื้นที่ลุ่มน้ำาคลองท่าแนะ และคลองป่าพะยอม

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ำาอย่างยั่งยืน 

 เม่ือวันท่ี 3 กุมภ�พันธ์ 2559 สถ�บันวิจัย
และพัฒน� มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขต
พัทลุงร่วมกับองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลเข�ปู่ 
อำ�เภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง จัดประชุม
วิพ�กษ์ก�รศึกษ�วิจัยท้องถ่ิน โครงก�รบริห�ร
จัดก�รน้ำ�แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒน�คุณภ�พ
ชีวิตคนลุ่มน้ำ�อย่�งยั่งยืน ณ หอประชุม
โรงเรียนบ้�นเข�ปู่ เพื่อนำ�เสนอข้อมูลก�ร
ศึกษ�วจิยัใน 5 ประเด็นก�รศึกษ� ประกอบ
ด้วย การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ความม่ันคงทางอาหาร สุขภาพชุมชน เกษตร
ยั่งยืน กระบวนการเรียนรู้บูรณาการชุมชน 
ซึ่งมีนักศึกษ� คณ�จ�รย์ และประช�ชนลง
เก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำ�ก�รวิเคร�ะห์ 
คว�มเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ก่อนสรุป
เป็นผลง�นวิจัยอันจะนำ�ไปเป็นฐ�นข้อมูล
ของชมุชนเพือ่ประโยชนใ์นก�รกำ�หนดเปน็

แผนแม่บทชุมชนในโอก�สต่อไป 
 ทัง้นีเ้หตผุลทีเ่ลอืกลุม่น้ำ�คลองท�่แนะ 
และคลองป่�พะยอมม�เป็นแกนของก�ร
ศึกษ� เน่ืองจ�กมองว่� ท้ังคลองท่�แนะ และ
คลองป่�พะยอม เป็นแหล่งน้ำ�สำ�คัญท่ีเปรียบ
เสมอืนเสน้เลอืดใหญท่ีค่อยหลอ่เลีย้งชมุชน
ม�ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คว�มสมบูรณ์
ของส�ยน้ำ�ท่ีมีต้นกำ�เนิดม�จ�กเทือกเข�
บรรทัดได้ก่อเกิดชุมชนตลอดแนว ต้ังแต่ต้นน้ำ�
ไปจนถึงทะเลส�บสงขล� เป็นท้ังแหล่งอ�ห�ร 
และเสน้ท�งก�รสญัจร และตอ่ม�เมือ่ชุมชน
ขย�ยตัวใหญ่ขึ้น  กิจกรรมของชุมชน เช่น 
ก�รแผว้ถ�งป่�ไม ้ ก�รใชเ้คมใีนภ�คเกษตร  
ก�รปล่อยส่ิงปฏกิลูลงสูแ่หลง่น้ำ� ทำ�ใหไ้ดร้บั
ผลกระทบ คอื ก�รข�ดแคลนน้ำ�ในหน�้แลง้  
ก�รมีสิ่งสกปรกปนเป้ือนในแหล่งน้ำ� และ
สง่ผลให้คว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พลดลง 

พันธุ์สัตว์น้ำ�เริ่มจะสูญห�ยไปจ�กลำ�คลอง  
พนัธุป์ล�ทอ้งถิน่ทีเ่คยมชีกุชมุกำ�ลงัสญูพนัธุ์
ไปจ�กพื้นที่ อีกทั้งพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจำ�นวน
ม�กถกูตดัโคน่จนไมส่�ม�รถยดึโยงปอ้งกนั
ก�รพังทล�ยของหน้�ดิน สร้�งคว�มเดือดร้อน
แก่ประช�ชนต่อเนื่องม�เป็นเวล�หล�ยปี 
 อย่�งไรกต็�ม นอกจ�กศกึษ�วจิยั เพือ่
ห�ท�งฟ้ืนฟูสภ�พลำ�คลองให้กลับม�ใช้
ประโยชน์ได้อย่�งสมบูรณ์แล้วยังได้ทำ�คว�ม
เข้�ใจกับประช�ชนให้เห็นคว�มสำ�คัญของ
ก�รอนุรักษ์และช่วยกันฟื้นฟูส�ยน้ำ� เช่นที่
ได้ดำ�เนนิก�รไปแลว้คอื ก�รสร�้งฝ�ยน้ำ�ล้น
ธรรมช�ติ ก�รอนุรักษ์ป่�แนวเขตระหว่�ง
ลำ�คลองกับพื้นท่ีทำ�กินสำ�หรับก�รป้องกัน
ก�รพังทล�ยของหน้�ดิน และเพิ่มพื้นที่ซับ
น้ำ�ให้กับลำ�คลอง  เป็นต้น

ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ “คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นำาพาสังคม”
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 มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้ส่งนักกีฬ�เข้�ร่วมก�รแข่งขันกีฬ�มห�วิทย�ลัยแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 43 กันเกร�เกมส์ ในระหว่�งวันที่ 6 - 21 มกร�คม 2559 ณ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี 

ผลก�รแขง่ขนันักกีฬ�ของมห�วทิย�ลัยทกัษิณคว�้ 1 เหรยีญทอง จ�กกีฬ�ปนัจกัสลีตั ประเภท

ปันจักลีล� บุคคลช�ย 1 เหรียญเงิน จ�กกีฬ�ปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ ช�ย และ 7 เหรียญ

ทองแดง จ�กกีฬ�ปันจักสีลัต กีฬ�มวยไทยสมัครเล่น กีฬ�เปตอง และเซปักตะกร้อทีมชุดช�ย 

โดยมห�วิทย�ลัยทักษิณได้ลำ�ดับที่ 39 จ�กก�รเข้�ร่วมก�รแข่งขันทั้งหมด 111 สถ�บัน 

 มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง 

ร่วมกับ เทศบ�ลตำ�บลบ้�นพร้�ว จัดกิจกรรม 

“วันเด็กแห่งช�ติ” ปี 2559 ในวันเส�ร์ที่    

9 มกร�คม 2559 ณ อ�ค�รเรียนรวม 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง โดยมี 

อ�จ�รย ์ดร. สชุ�ต ิสุขสถติย ์รองอธกิ�รบดี

วิทย�เขตพัทลุง กล่�วต้อนรับ น�ยกเทศมนตรี

ตำ�บลบ้�นพร้�ว น�ยทวิช�ติ จันทร์ป�น 

กล่�วร�ยง�น และให้เกียรติกล่�วเปิดง�น โดย

น�ยอำ�เภอป่�พะยอม น�ยเจริญ  เปล่ียวจิตร 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 

กจิกรรมภ�ยในง�นประกอบดว้ย ก�รแสดงบนเวท ีจบัของร�งวลัพิเศษ สวนสนกุและก�ร

จัดนิทรรศก�รต�่ง ๆ  ของหนว่ยง�นทัง้ในและนอกมห�วทิย�ลยั ซึง่มผีูป้กครองนำ�ลูกหล�น

เข้�ร่วมกิจกรรมเป็นจำ�นวนม�ก

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจา ปี 25590
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 เมื่อวันท่ี 14 มกร�คม 2559 คณะ

วิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ร่วมกับ

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลป่�พะยอม จัด

โครงก�รวิจัยก�รฟื้นฟูพันธุ์ปล�น้ำ�จืด       

ในคลองป่�พะยอม โดยมีวัตถุประสงค์         

เพ่ือฟ้ืนฟูพันธุ์สัตว์น้ำ�ในคลองป่�พะยอม 

และสร้�งคว�มยั่งยืนท�งอ�ห�รของชุมชน

 วิทย�ลัยภูมิปัญญ�ชุมชนเป็นหน่วย

ง�นสนับสนุนก�รดำ�เนินโครงก�รเมือง

คุณธรรมเมืองวัฒนธรรม เข้มแข็ง ยั่งยืน 

กิจกรรมที่ 6 จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองพัทลุง 

โดยเมื่อวันที่ 13-14 มกร�คม 2559 ได้มี

ก�รจัดประชุมเพื่อเสนอหลักก�รพร้อมกับ

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นที่นำ�ไปสู่ก�ร

แสวงห�คว�มร่วมมือและงบประม�ณใน

ก�รจดัตัง้พิพธิภณัฑ ์และเพ่ือจัดทำ�แผนก�ร

จดัตัง้พิพิธภณัฑ์เมอืงลงุแบบมสีว่นรว่มจ�ก

ในคลองป่าพะยอม 

การวิจัยการฟื้นฟูพันธุ์ปลาน้ำาจืด

เมืองคุณธรรม 

เมืองวัฒนธรรม เข้มแข็ง ยั่งยืน
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ทุกภ�คส่วน โดยสำ�นักง�นวัฒนธรรม

จงัหวดัพทัลงุเป็นผู้รบัผดิชอบหลกั ซึง่ไดร้บั

เกียรติจ�ก ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่�

ร�ชก�รจังหวัดพัทลุง เป็นประธ�นในพิธี

เปิดโครงก�ร ณ ห้องประชุม 100 ที่นั่ง 

วิทย�ลัยภูมิปัญญ�ชุมชน

ป่�พะยอม ในโอก�สนี้ได้รับเกียรติจ�ก  

น�ยเจริญ เปล่ียวจิตร น�ยอำ�เภอป่�พะยอม 

เป็ นประธ�นในพิ ธี เ ปิ ด  และผู้ ช่ ว ย

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ส�รภี ไชยรัตน์ คณบดี

คณะวิทย�ศ�สตร์ ร่วมปล่อยพันธุ์ปล� ซึ่ง

มีคณ�จ�รย์คณะวิทย�ศ�สตร์ ผู้นำ�ท้องถิ่น 

กำ�นันผู้ ใหญ่ บ้�น นิสิตส�ข�วิช�ก�ร        

เพ�ะเลี้ยงสัตวน์้ำ� คณะครูนักเรียนโรงเรียน

อนบุ�ลเรวดป่ี�พะยอม และร�ษฎรในพืน้ที่

ตำ�บลป่�พะยอม ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุ

ปล�กดเหลืองลงสู่คลองป่�พะยอม
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รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 

 เมื่อวันที่ 2 กุมภ�พันธ์ 2559 สถ�บันวิจัยและพัฒน�มห�วิทย�ลัยทักษิณได้เข้�             

ร่วมร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ ในง�น “วันนักประดิษฐ์” ประจำ�ปี 2559 ณ E-vent Hall               

102-103 ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทคบ�งน� กรุงเทพมห�นคร ซ่ึงในปีนี้   

อ�จ�รย์มห�วิทย�ลัยทักษิณได้รับร�งวัลดังนี้ อ�จ�รย์ ดร.สุวิทย์ คงภักดี และคณะ ได้รับ

ร�งวัลประก�ศเกียรติคุณ ร�งวัลผลง�นประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2559 และอ�จ�รย์ 

ดร.ศุภลักษณ์ อำ�ลอย ได้รับร�งวัลวิทย�นิพนธ์ ประจำ�ปี 2558 ระดับดี ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ 

ก�ยภ�พและคณิตศ�สตร์ 

ในงาน “วันนักประดิษฐ”์ ประจำาปี 2559

ศึกษาดูงานหน่วยสาธิตและวิจัยก๊าซชีวภาพสำาหรับชุมชน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 

 เมื่อวันที่ 28 มกร�คม 2559 โรงเรียนร�ชประช�นุเคร�ะห์ 41 จังหวัดยะล�              

ศึกษ�ดูง�นหน่วยส�ธิตและวิจัยก๊�ซชีวภ�พสำ�หรับชุมชน โดยมีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 

ดร.อุษ� อ้นทอง  อ�จ�รย์ ดร.นิรมล จันทรช�ติ และกลุ่มนิสิตอ�ส�แก๊สชีวภ�พ 

มห�วทิย�ลัยทกัษิณ ใหก้�รตอ้นรบัและถ�่ยทอดองคค์ว�มรูจ้�กโครงก�รบรกิ�รวชิ�ก�ร 

ภ�ยใตก้จิกรรมก�รศกึษ�ดูง�น “การผลติก๊าซชีวภาพชมุชนและศนูยว์จิยัพลงังานและ   

สิ่งแวดล้อม” คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง
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 เมื่อวันที่ 13-21 กุมภ�พันธ์ 2559 องค์ก�รนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขต

พัทลุง จัดโครงก�รกีฬ�ทองหล�งเกมส์ ครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมคว�ม

สมัพนัธอ์นัดรีะหว�่งนสิติและบคุล�กรโดยใชก้ฬี�เปน็สือ่กอ่ใหเ้กดิคว�มส�มคัคใีนหมู่

คณะ รู้จักใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ และมีสุขภ�พที่ดี และเมื่อวันที่ 13 กุมภ�พันธ์ 

2558 ไดร้บัเกยีรตจิ�กรองศ�สตร�จ�รย ์ดร. วิชัย ชำ�น ิอธกิ�รบดมีห�วทิย�ลยัทกัษณิ 

เป็นประธ�นในพิธีเปิดก�รแข่งขันกีฬ�ทองหล�งเกมส์ ครั้งที่ 9 

 กจิกรรมประกอบดว้ยก�รเดนิขบวนพ�เหรดของนิสติ ก�รแสดงโชว์ Spirit เชยีร ์

ก�รแขง่ขนักฬี� อ�ทิ เปตอง วอลเล่ยบ์อล  ตระกร้อ บ�สเกต็บอล แบดมนิตนั  ฟตุบอล 

กรีฑ�  เทเบิลเทนนิส  เทนนิส พุ่งแหลน เป็นต้น 

 และในวันที่ 21 กุมภ�พันธ์ 2559 อ�จ�รย์ ดร. สุช�ติ สุขสถิตย์ รองอธิก�รบดี

วิทย�เขตพัทลุง เป็นประธ�นในพิธีปิดก�รแข่งขัน และมอบถ้วยร�งวัลแก่ทีมที่ชนะ

ก�รแข่งขันกีฬ�ทองหล�งเกมส์ ครั้งที่ 9 

กีฬาทองหลางเกมส์ ครั้งที่ 9

 วันที ่20-21 กมุภ�พนัธ ์2559 วทิย�ลยัภมูปิญัญ�

ชุมชน และคณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ 

มห�วทิย�ลยัทกัษณิ รว่มกบัมห�วทิย�ลยัมห�ส�รค�ม 

และศูนย์ม�นุษยวิทย�สิรินธร (องค์ก�รมห�ชน)         

จัดเทศก�ลเล่�นิท�นน�น�ช�ติ ณ วิทย�ลัยภูมิปัญญ�ชุมชน 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ และ ล�นวัฒนธรรม ชุมชนสะพ�น

กล�งบ้�น ตำ�บลพน�งตุง อำ�เภอควนขนุน จังหวัด

พทัลงุ โดยมวัีตถปุระสงคเ์พือ่เปดิโอก�สใหเ้ดก็ เย�วชน 

นักเรียน นักศึกษ� ครู อ�จ�รย์ ในประเทศไทย ได้พบปะ

นกัเล�่นทิ�นน�น�ช�ตจิ�กหล�ยประเทศกว�่ 10 ท�่น 

และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 โดยมีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. นุกูล อินทระสังข� 

รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริก�รวิช�ก�รและวิเทศสัมพันธ์ 

เล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 4 
เทศกาล

เป็นประธ�นในพิธีเปิดง�นเทศก�ลเล่�นิท�นน�น�ช�ติ 

ครั้งที่ 4 ซึ่งมีครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้�ร่วม

กิจกรรมกว่� 300 คน

5จดหม�ยข่�วประช�สัมพันธ ์มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง
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ร่วมงานวันดอกพะยอมบาน ประจำาปี 2559 

 เมื่อวันเส�ร์ที่ 20 กุมภ�พันธ์ 2559 

สถ�บนัปฏบิตักิ�รชมุชนเพ่ือก�รศึกษ�แบบ

บรูณ�ก�ร รว่มกบัสภ�ล�นวดัตะโหมด และ

กลุ่มเกษตรกรทำ�น�ข้�วอินทรีย์ตะโหมด 

จัดโครงก�ร “ส่งพ่ีเกี่ยวข้�ว เล่�เรื่องข้�ว

อินทรีย์ ย้อนวิถีช�วน�ตะโหมด” ซึ่งเป็น

โครงก�รทีต่อ่เน่ืองจ�กโครงก�ร “ออกป�ก

น้องดำ�น�ต�มประส�คนใต้” ณ ชุมชน     

 เมื่อวันที่ 25 กุมภ�พันธ์ 2559 มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง ได้เข�้ร่วมง�น

วันดอกพะยอมบ�น ครั้งที่ 17 ประจำ�ปี 2559 ในระหว่�งวันที่ 25 กุมภ�พันธ์ – 2 มีน�คม 

2559 โดยมอี�จ�รย ์ดร. สชุ�ต ิสขุสถติย ์รองอธกิ�รบดวีทิย�เขตพทัลงุ คณ�จ�รย ์บคุล�กร 

และนิสิต ร่วมพิธีเปิดง�น และร่วมกิจกรรม “กินเท่” ซึ่งฝ่�ยบริห�รวิทย�เขตพัทลุง ได้นำ�

ขนมหว�นเข้�ร่วมจัดสำ�รับในกิจกรรม “กินเท่” เช่นกัน นอกจ�กนี้ ส�ข�แพทย์แผนไทย 

คณะวิทย�ก�รสุขภ�พและก�รกีฬ� ได้ร่วมจัดนิทรรศก�รให้คำ�ปรึกษ�และบริก�รตรวจ

สุขภ�พเบื้องต้นด้วยหลักแพทย์แผนไทย

ส่งพี่เกี่ยวข้าว เล่าเรื่องข้าวอินทรีย์

ย้อนวิถีชาวนาตะโหมด

และส่งเสริมคว�มเข้มแข็งในระบบก�รทำ�น�

อินทรีย์ให้กับชุมชนอย่�งยั่งยืน 

 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจ�ก    

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิชัย ชำ�นิ อธิก�รบดี

มห�วทิย�ลัยทกัษณิ เปน็ประธ�นในพิธีเปดิ 

ซึง่มผีูบ้รหิ�ร คณ�จ�รย ์บคุล�กร และนสิิต 

ทัง้วทิย�เขตสงขล�และวทิย�เขตพัทลงุ เข�้

ร่วมเป็นจำ�นวนม�ก 

ตะโหมด อำ�เภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง   

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรม    

ส่งพี่  (Bye Senior) อย่�งสร้�งสรรค์          

ให้บัณฑิตได้เห็นคุณค่�ที่เท่�เทียมกันของ

คว�มเปน็มนษุยใ์นทุกส�ข�อ�ชีพ ควบคูกั่บ

ก�รปลูกฝังให้นิสิต บุคล�กรของมห�วิทย�ลัย 

เย�วชนในท้องถ่ิน และเกษตรกรในชุมชน

ได้เหน็คุณค�่และคว�มสำ�คญัของก�รทำ�น� 
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พัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ

อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมนิสิตสู่ประชาคมอาเซียน

“พูดภาษาอังกฤษ จากจิตใต้สำานึก”

 เมือ่วันที1่8 มนี�คม 2559 ฝ�่ยบรหิ�ร

วิทย�เขตพัทลุง มห�วิทย�ลัยทักษิณ จัด

กิจกรรมค่�ยพัฒน�ศักยภ�พท�งภ�ษ�

องักฤษแกน่กัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษ�ปท่ีี 

1-2 โรงเรียนรอบรั้วมห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วิทย�เขตพัทลุง ณ วิทย�ลัยภูมิปัญญ�

ชุมชน และสวนส�ธ�รณะห�ดแสนสขุลำ�ปำ� 

จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีคณะครูและนักเรียน

โรงเรยีนบ้�นไสกนุ จำ�นวน 25 คน และคณะ

ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทะเลน้อย 

จำ�นวน 25 คน เข้�ร่วมกิจกรรม กิจกรรม

ดังกล่�วฝ่�ยบริห�รวิทย�เขตพัทลุง ได้จัด

ขึ้ น เป็นประจำ �ทุก ปี  เพื่ อ เสริมสร้ �ง

ประสบก�รณ์ท�งภ�ษ�ให้แก่นักเรียน ก�ร

 คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วิทย�เขตพัทลุง จัดโครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติ

ก�รก�รเตรยีมคว�มพรอ้มนสิติสูป่ระช�คม

อ�เซยีน “พดูภ�ษ�องักฤษ จ�กจติใตส้ำ�นกึ” 

เพื่อเปิดกว้�งท�งสังคมระดับอ�เซียน

สำ�หรับกลุ่มเย�วชนถือได้ว่�เป็นสิ่งสำ�คัญ

อย่�งย่ิงท่ีต้องให้ก�รสนับสนุน ส่งเสริม หรือ

มีก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ต่�ง ๆ เกี่ยวกับก�ร

เข้�สู่ประช�คมอ�เซียน อีกทั้งก�รส่งเสริม

ด้�นภ�ษ�ของกลุ่มประเทศอ�เซียน ก็มี

คว�มสำ�คัญและจำ�เป็นในก�รศึกษ�ในยุค

ปัจจุบัน เพ่ือใช้ในก�รส่ือส�ร ก�รศึกษ�

ค้นคว้�ตำ�ร�ทุกแขนงของก�รศึกษ� หรือ

ก�รประกอบอ�ชีพ โครงก�รอบรมเชิง

ปฏิบัติก�รก�รเตรียมคว�มพร้อมนิสิตสู่

ประช�คมอ�เซียน “พูดภ�ษ�อังกฤษจ�ก

จติใตส้ำ�นกึ” โดยวทิย�กรผูม้ปีระสบก�รณ์

ท�งภ�ษ� ดร. เนตรปรยี� มสุกิไชย ชมุไชโย 

(ครูเคท) บรรย�ยให้นิสิตและบุคล�กรกว่� 

450 คนได้รับฟังเทคนิคก�รพูดภ�ษ�

องักฤษ จ�กจติใตส้ำ�นกึ ในวนัที ่23 มนี�คม 

2559 ณ หอประชมุและศนูยบ์รกิ�รวิช�ก�ร 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง โดยมี

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ส�รภี ไชยรัตน์ 

คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วิทย�เขตพัทลุง กล่�วเปิดโครงก�ร

เสริมประสบก�รณ์ และคว�มรู้ใหม่ๆ เปิด

โอก�สให้นักเรียนได้ใช้ภ�ษ�อังกฤษใน

สถ�นก�รณจ์รงิกับเจ�้ของภ�ษ� มุง่เนน้ให้

นักเรียนใช้ภ�ษ�อังกฤษในบรรย�ก�ศที่

สร้�งสรรค์และสนุกสน�น

โรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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ที่ปรึกษา : รองอธิก�รบดีวิทย�เขตพัทลุง (อ�จ�รย์ ดร.สุช�ติ  สุขสถิตย์) หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รวิทย�เขตพัทลุง (น�ยนิพนธ์  อินทร์ทอง)

บรรณาธิการ : น�งส�ววิธญ�พร  เอกหิรัณยร�ษฎร์ (หัวหน้�กลุ่มภ�รกิจประช�สัมพันธ์ ฝ่�ยบริห�รวิทย�เขตพัทลุง)  กองบรรณาธิการ :  น�ยอภิชัย  คงจันทร์,                  

น�ยกฤตพล  พรหมแทนสุด, น�งด�รัณ  ปุรินทร�ภิบ�ล โฟร์ทิ  ศิลปกรรมรูปเล่ม :  น�ยปรเมศวร์  ก�แก้ว

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มภ�รกิจประช�สัมพันธ์ ฝ่�ยบริห�รวิทย�เขตพัทลุง E-mail :  prtsupt@gmail.com โทรศัพท์ 074-609600 กด 0 

Thaksin University P h a t t h a l u n g  C a m p u s

http://www.pt.tsu.ac.th
http://www2.tsu.ac.th/demo/adminofficept

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ค่า นิ ย ม ห ลั ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั ก ษิ ณ “คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นำาพาสังคม” 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  222 หมู่ 2 ตำ�บลบ้�นพร้�ว อำ�เภอป่�พะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 โทรศัพท์ 074-673222 ,074-609600  โทรสาร 074-673200

ชำ�ระค�่ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตที่ 001/2558 

ไปรษณีย์ป่�พะยอม

	 ประเทศไทยมีครัวเรือนรวมประมาณ	12	ล้านครัวเรือน	หากแต่ละครอบครัวช่วยกันปิดไฟ	1	ดวง	(หลอดไส้	

60	วัตต์)	เป็นเวลา	1	วัน	เราจะประหยัดไฟได	้4	ล้าน	กิโลวัตต์-ชั่วโมง/วัน=(60	วัตต์	x	6	ชม*	x	12	ล้านครัวเรือน)	

ค่าผลิตและจา	หน่ายไฟฟ้า	 1	 หน่วย	 (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	 คือ	 2.2	 บาท	 (รวมค่าพลังงานที่ใช้	 และการก่อสร้าง					

โรงไฟฟ้า)	 การประหยัดไฟ	 4	 ล้านหน่วย/วัน	 จึงคิดเป็นมูลค่าทั้งส้ิน	 8.8	 ล้านบาท/วัน	 หรือ	 3,212	 ล้านบาท																							

ต่อปี	=	(8.8	ล้านบาท	x	วัน)	*	ครอบครัวหน่ึงเปิดหลอดไส้	ประมาณ	6	ชั่วโมงต่อวัน

ขอเชิญร่วมแชร์...ไอเดียเจ๋งๆ	เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานกันได้ที่

https://www.facebook.com/pr.tsupt/

ปิดไฟ	
1	ดวง	
ช่วยคุณได้

อนุรักษ์พลังงาน

ค่ายภาษาอังกฤษ

คณะเทคโนโลยีและก�รพัฒน�ชุมชน              

เป็นประธ�นในพิธีเปิด 

 โครงก�รนี้ เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะ

ด้�นภ�ษ�อังกฤษ ทั้งก�รพูด ก�รอ่�น ก�ร

เขียน เรียนรู้วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยน

ประสบก�รณ์กับช�วต่�งประเทศ ส�ม�รถ

นำ�คว�มรูแ้ละประโยชนท์ีไ่ดร้บัจ�กก�รเข้�

ร่วมโครงก�รไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน นำ�ไปใช้

ในก�รสมัครง�น หรืออ่ืน ๆ  ได้อย่�งเหม�ะสม 

  เมื่อวันที่ 18 -19 มีน�คม 2559      

คณะเทคโนโลยีและก�รพัฒน�ชุมชนจัด

โครงก�รค่�ยภ�ษ�อังกฤษ (TCD English 

Camp) คร้ังที ่2 เพือ่สง่เสรมิใหม้กี�รพฒัน�

คว�มรูด้�้นภ�ษ�องักฤษแก่นสิตินอกเหนอื

จ�กก�รเรียนต�มหลักสูตรในชั้นเรียน และ

บคุล�กรส�ยสนบัสนนุ จ�กวทิย�กรเจ้�ของ

ภ�ษ� Mr.Shattuck Will โดยมีผู้ช่วย

ศ�สตร�จ�รย์ ดร. สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดี

(TCD English Camp) ครั้งที่ 2 


