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Editor’s MessageEditor’s Message

 สวัสดีเพื่อนบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่รักทุกท่านครับ พบกับ TSU Newsletter หรือจดหมาย

ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในรูป

ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำาเดือน

สิงหาคม 2557 การจัดทำา TSU Newsletter ซึ่งต่อไปนี้จะ

มีกำาหนดออกเดือนละหนึ่งฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

อีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูล ตลอด

จนนโยบายหรอืกจิกรรมทีส่ำาคัญ ความเคลือ่นไหวภายใน

มหาวิทยาลัย และการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ไปยังบุคลากร

และนิสิตในฐานะเจ้าขององค์กรให้ได้มีโอกาสรับทราบ

กิจการและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ซึ่ง

เปน็หนึง่ในนโยบายด้านการพฒันาการสือ่สารองคก์รของ

ท่านอธิการบดี 

 ทมีงาน TSU Newsletter หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ขา่วสาร

ใน TSU Newsletter จะเป็นประโยชน์ต่อประชาคมชาว 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ และหากบคุลากรหรอืนสิติมีขา่วสาร

ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ผ่าน TSU Newsletter ในฉบับ

ต่อๆ ไป สามารถส่งข้อมูลถึงบรรณาธิการโดยตรง หรือ

ผา่นเครอืขา่ยดา้นการประชาสมัพนัธ์ของแต่ละหนว่ยงาน

ได้เลยครับ แล้วพบกันอีกครั้งในฉบับเดือนกันยายน

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ 

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

E-mail: sukrakanchana@hotmail.com

 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ กำาหนดจัดโครงการแสดงดนตรี 

Thaksin Philharmonic ภายใต้ชื่อกิจกรรมคอนเสิร์ต 

Thaksin Philharmonic Orchestra Classic? I like it? ซึ่ง

เปน็การแสดงคอนเสริต์ในรปูแบบของวงออรเ์คสตรา้ ใน

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 รอบเวลา 14.00 น. และ

รอบเวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริ

ราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

แสดงความสามารถทางดา้นดนตรขีองนสิิตมหาวทิยาลยั

ทักษิณ และบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการ

กอ่ตัง้ Thaksin Philharmonic Orchestra ดว้ย จงึขอเรยีน

เชญิผูส้นใจเขา้รว่มชมการแสดงทัง้ 2 รอบ โดยรบับตัรฟรี

ได้ที่หน้างาน หรือสำารองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ สาขาวิชา

ดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทักษิณ โทร 074-317600 ต่อ 1701, 1702 หรือ โทร.

0866838962 (คุณเอกพล) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดแสดงดนตรี 

Thaksin Philharmonic Orchestra Classic?  

I like it? ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557
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 ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร 

ทุกระดับของมหาวิทยาลัยโดยการนำาของอธิการบดี          

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำานิ) ได้จัดโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมระดมความคิดเห็น         

ในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อ

กำาหนดทิศทางและเป้าหมายในการนำามหาวิทยาลัย

สู่การเปล่ียนแปลง โดยมีโจทย์ท่ีสำาคัญคือ มหาวิทยาลัย

ทักษณิจะแสดงบทบาทอยา่งไรในสังคมภาคใต ้ระดบั

ประเทศ และภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ภายใน 

10 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

โลก จากการระดมความคิดเห็นผ่านกระบวนการ           

จัดทำาแผนกลยุทธ์ และการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 

และโอกาสของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ ได้ข้อ

สรุปที่สำาคัญคือ 

ยุทธศาสตร์การนำา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 1. มหาวิทยาลัยทักษิณจะต้องก้าวไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) 

ในระดับสากล โดยเน้นการผลิตกำาลังคนที่ครอบคลุม 3 

สาขาหลกั คอื สาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์การ

แพทย์

 2.มหาวิทยาลัยทักษิณจะต้องเน้นการผลิตบัณฑิต

และพัฒนากำาลังคนเพื่อรับใช้สังคมภาคใต้ ประเทศชาติ 

และอาเซียน โดยจะต้องพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับ

นานาชาติในด้านการผลิตครู อุตสาหกรรมเกษตร ภาษา

และวัฒนธรรม และแพทยศาสตร์

 3. มหาวิทยาลัยทักษิณจะต้องมีบทบาทในการร่วม

สร้างสังคมแห่งปัญญา และสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยเป็น

สู่การเปลี่ยนแปลง

รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำานิ
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แหล่งรวบรวมและบริหารจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และอาเซียน ที่สำาคัญ และมีผลงานทางวิชาการ

ที่สามารถตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ และ

สามารถชีน้ำาการพฒันาสงัคม ความมัน่คง และเศรษฐกิจ

ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างได้อย่างเป็นรูปธรรม

 4. มหาวิทยาลัยทักษิณจะต้องก้าวสู่ความทันสมัย 

เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะที่ ใช้ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการศึกษา การบริหาร และการ

บริการที่สมบูรณ์แบบ

 บทสรุปข้างต้นจะต้องนำามาแปลงเป็นวิสัยทัศน์ (Vi-

sion) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic 

Issue) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งอธิการบดีจะ

ต้องนำาเสนอต่อประชาคมมหาวิทยาลัยทักษิณและผู้มี

ส่วนได้เสีย (Stakeholders) ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพือ่ขอความเหน็ชอบตอ่ไป อยา่งไรกต็ามการขบัเคลือ่น

มหาวทิยาลัยสู่การเปล่ียนแปลงอยา่งมเีปา้หมายนีจ้ำาเปน็

จะตอ้งอาศยัพลงั และการมสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่น ไม่

ว่าจะเป็นผู้บริหาร บุคลากร นิสิต หรือชุมชน เพื่อเป้า

หมายสูก่ารเปน็ “มหาวทิยาลยัแหง่ภาคใต ้- มหาวทิยาลยั

แห่งความภาคภูมิใจ” ของพวกเราทุกคน ในอนาคตอัน

ใกล้ 
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 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุงได้ดำาเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภายใต้นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โดยใช้งบประมาณเบื้องต้นจำานวน 

1,000,000 บาท สำาหรับงานสร้างทางเดินและศาลาพักผ่อนในสวนบริเวณอาคาร

เรียนรวม งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงฝึกพลศึกษา และบริเวณหน้าศูนย์

กจิกรรมนสิติ ซึง่ขณะนีง้านดงักลา่วเปน็ทีแ่ลว้เสรจ็พรอ้มรบัการเปดิภาคเรยีนในกลาง

เดือนสิงหาคมนี้

วิทยาเขตพัทลุงพร้อม

สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
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แนะนำาโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ (Riceberry)

: เส้นทางสู่การพัฒนาธัญโอสถต่อ

 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบ

บูรณาการ (ICOFIS) ได้ริเริ่มโครงการปรับกระบวนทัศน์

การทำานาเคมีสู่ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ที่ชุมชนดอนประดู่ 

อำาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จนเกิดกลุ่มเครือข่าย

เรียนรู้การทำาเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำามาใช้ในนาข้าว             

สังข์หยด 

 โดยทั่วไปข้าวสังข์หยดเป็นข้าวที่ปลูกเฉพาะในช่วง

ฤดูนาปีเท่านั้น ICOFIS โดยผู้อำานวยการและทีมงาน จึง

มีแนวคิดที่จะใช้พื้นที่นอกฤดูทำานาปี สร้างผลผลิตและ

รายไดใ้หก้บัเกษตรกร จงึไดศ้กึษาและเลอืกขา้วสายพนัธุ์

ไรซ์เบอรี่ ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่ได้จากการผสมข้าม

พันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลและข้าวขาวดอกมะลิ 105 

โดยดึงเอาส่วนดีของข้าวเจ้าหอมนิลที่มีสารต้านอนุมูล

อิสระสูง ผนวกกับความนุ่มหอมอร่อยของข้าวขาวดอก

มะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้ม เมล็ดเรียวยาว ข้าวกล้อง

มีความนุ่มนวล มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งเป็นผล

งานการปรบัปรงุพนัธ์ุของรศ.ดร.อภิชาต ิวรรณวจิติร และ

ทีมนักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ โดยนำาข้าวสายพันธุ์ไรซ์เบอรี่มาทดลอง

ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่

สถาบันคิดค้นขึ้นมา และใช้เป็นแปลงศึกษาวิจัยในเนื้อที่ 

2 ไร่ ของชุมชนตะโหมด อำาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

ปจัจุบันอยูใ่นระยะออกรวง และจะทำาการวจิยัเพือ่หาคำา

ตอบว่าสามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่ อย่างไร 

ตลอดจนหาระยะปลูกที่เหมาะสม จำานวนผลผลิตต่อไร่ 

ICOFIS

จากข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 

รวมท้ังวิจัยศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารและทาง

โอสถ กับข้าวท่ีปลูกในภาคกลางและภาคเหนือ โดย

ผลผลติทีไ่ดใ้นปแีรกนีจ้ะเกบ็ไวเ้ปน็เมลด็พนัธุแ์จกจา่ยให้

กับเกษตรกรชุมชนเครือข่ายของสถาบัน และผู้สนใจนำา

ไปปลกูในชว่งนาปรงั ทดแทนการปลกูขา้วชยันาท 1 และ

ขา้วอืน่ๆ ทีร่าคาคอ่นขา้งถกู หากโครงการนีป้ระสบความ

สำาเรจ็ นอกจากจะชว่ยเพิม่รายไดใ้ห้กบัชาวนาแล้ว ยงัถอื

เป็นการบุกเบิกเส้นทางธัญโอสถตัวใหม่ให้กับชุมชนใน

จังหวัดพัทลุงอีกด้วย
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นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 ตามที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้จัดโครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12 ขึ้น เพื่อส่ง

เสรมิและสนบัสนนุการสรา้งสรรค์ศิลปะแกเ่ยาวชนในระดบัภมูภิาค อนัเปน็รากฐานทีจ่ะนำาไปสูก่ารพฒันา

วงการศิลปะของไทยให้ก้าวหน้ากว้างขวางออกไปในอนาคต โดยเปิดรับผลงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ 

ได้แก่ ภาพเขียน ภาพพิมพ์  วาดเส้น และสื่อผสม ของนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 7 – 25 

ปี และได้มีการตัดสินการประกวดผลงานไปเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านศิลปะ อาทิ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ 

อาจารย์จรูญ  ศรียะพันธุ์ อาจารย์ศราวุธ ดวงจำาปา รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น เป็นต้น

 ในการประกวดคร้ังนี ้ผลงานของ นางสาวสดุารตัน ์อนมุาต นสิติคณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ทักษิณ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับอายุ 19 – 23 ปี และผลงานของ นายจรงค์ เจริญสุข ศิษย์เก่าคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับอายุไม่เกิน 25 ปี ด้วย

 และจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 12 – 26 กันยายน 2557 

ณ อาคารอาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา 

คว้ารางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 12 
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 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน และ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับเกียรติจาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน

วนัเกษตรแหง่ชาต ิประจำาป ี2557 ภายใตค้ำาขวญั“เกษตร

ไทยยั่งยืน ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาอาเซียน” ใน

ระหว่างวันที ่22 – 31 สงิหาคม 2557 บนพืน้ทีก่วา่ 3,500 

ไร่ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภายในงาน

ดังกล่าวจะเน้นกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่

ความก้าวหน้าทางวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม

ทางดา้นการเกษตรแบบผสมผสานกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ภาคการเกษตร

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน โดยหนว่ยงาน

ภาครัฐ เอกชน นิสิต นักวิชาการ และประชาชน จะได้มี

โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ 

โดยกิจกรรมในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำาปี 2557 

ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

 1. การจัดแสดงนิทรรศการภาครัฐ/เอกชน/อาเซียน 

ได้แก่ นิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและ

โครงการพระราชดำาริ นิทรรศการของหน่วยงานภายใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นทิรรศการทางวชิาการของ

หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนท่ี

สนบัสนนุการวจิยัและพฒันาการเกษตร นทิรรศการทาง

วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตรของ

มหาวทิยาลัยทักษณิ นทิรรศการการเกษตรของหนว่ยงาน 

สมาคม ชมรมทางการเกษตร นิทรรศการทางการเกษตร

ด้านพืช สัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 

เครื่องจักรกลการเกษตร และการส่งเสริมการเกษตร 

ยั่งยืน นิทรรศการเกษตรอาเซียนและนิทรรศการการ

แสดงผลิตภัณฑ์และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม

 2. การประชุม สัมมนา ได้แก่ การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ และนานาชาติทางด้านการเกษตร และ

อุตสาหกรรมเกษตร การประชุมสัมมนาการพัฒนาด้าน

การเกษตร ภายใตก้ารเปดิเสรกีารคา้อาเซยีน  การประชมุ 

และสมัมนาทางวชิาการเรือ่ง ขา้ว ยาง ปาลม์น้ำามนั แพะ 

แกะ โค ไก่พื้นเมือง และการเกษตรอินทรีย์ 

 3. การสาธิต การอบรม การประกวด ได้แก่ การ

ประกวดผลติภณัฑอ์าหาร ผลผลติทางการเกษตรประกวด

สัตวเ์ศรษฐกจิและสัตวส์วยงาม ประกวดไมด้อกไมป้ระดบั 

เป็นต้น

 4. กิจกรรมบันเทิง อาทิ การแสดงดนตรี มโนราห์ 

หนังตะลุง เป็นต้น 

 5. การจำาหน่ายสินค้าทางการเกษตร และอุปโภค

บริโภค 

 6. แปลงสาธิตด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ขอเชญิรว่มงานวนัเกษตรแหง่ชาต ิระหวา่งวนัที ่22–31 สงิหาคม 2557


