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ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำาปี 2557
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   วัสดีเพื่อนบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณที่รักทุกท่านครับ พบกับ 

TSU Newsletter หรือจดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ใน

รปูของสือ่อิเลก็ทรอนกิส ์ฉบบัที ่2 ประจำาเดอืนกนัยายน 2557 ตลอดเดอืนสงิหาคม

ที่ผ่านมา ในรั้วมหาวิทยาลัยของเราได้มีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย จนพื้นที่

ประชาสมัพนัธ์ของจดหมายขา่วฉบบันีแ้ทบจะบรรจไุมพ่อ โดยเฉพาะงานใหญร่ะดบั

ชาติ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำาปี 2557 ซึ่งได้ปิดฉากลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ได้

รับคำาชมเชยจากทุกภาคส่วน ท้ังนี้เป็นผลจากความร่วมแรงร่วมใจกันของชาว

มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน งานนี้ต้องช่วยกันส่งกำาลังใจและ

ช่ืนชมกบัความทุม่เทของบคุลากรและนสิติคณะเทคโนโลยแีละการพฒันาชมุชน และ

วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน 

 TSU Newsletter ยังคาดหวังในการเป็นสื่อกลางในการนำาข้อมูลข่าวสารและ

เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ นอก

เหนอืจากจดหมายขา่ว TSU Newsletter ขณะนีม้หาวทิยาลยัยงัมชีอ่งทางการสือ่สาร

ที่เป็นทางการอีกช่องทางหนึ่งคือ Facebook https://www.facebook.com/                

TSUOfficialpage ซึ่งบุคลากรและนิสิตสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารของ

มหาวิทยาลัย หรือแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และกรณีมี

ข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ผ่าน TSU Newsletter ในฉบับต่อๆ ไป สามารถส่ง

ข้อมูลถึงบรรณาธิการโดยตรง หรือผ่านเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของแต่ละ

หน่วยงานได้เช่นเคย แล้วพบกันอีกครั้งในฉบับเดือนตุลาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ 

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

E-mail: sukrakanchana@hotmail.com
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ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 

เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำาปี 2557

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 17.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำาปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซ่ึง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “เกษตรไทย
ยั่งยืน ฟื้นฟูภูมิปัญญา ร่วมพัฒนาอาเซียน” ระหว่างวันที่ 22-31 สิงหาคม 2557 ยังความปลาบปลื้มและสำานึกใน
พระกรณุาธคิณุมายงัคณะผู้บรหิาร คณาจารย ์เจา้หนา้ที ่และนสิติของมหาวิทยาลยัทกัษณิ ตลอดจนคณะกรรมการ
จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำาปี 2557 และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นล้นพ้น 

 งานวันเกษตรแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการเกษตร

แบบผสมผสานกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ สรา้งความรูค้วามเขา้ใจแกภ่าคการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 



4 จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เพื่อรักษาภาคการเกษตรของไทย เปลี่ยนวิกฤติให้เป็น

โอกาส และสร้างโอกาสในการขยายการดำาเนินงานทาง

ธรุกจิไปยงัประเทศสมาชกิของอาเซยีนในอนาคต รวมทัง้

เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรกรรมของ

จังหวัด และเพื่อให้เกษตรกร ภาครัฐ เอกชน นิสิต                

และนักวิชาการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ด้านวิชาการ ภายในงานยังมีการแสดง

นทิรรศการเกษตรของภาครฐัและเอกชน อาท ินทิรรศการ

พระราชกรณียกิ จด้ านการ เกษตรและโครงการ                           

พระราชดำาร ินทิรรศการของหนว่ยงานในสงักดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์นทิรรศการพฒันายางพาราไทย ปลกู

ยางพาราลดโลกร้อน นิทรรศการกล้วยไม้ไทยสู่อาเซียน 

โครงการพระราชดำารฝินหลวง การปรบัปรงุดนินทิรรศการ

จากภาครัฐ ภาคเอกชน นิทรรศการทางวิชาการหน่วย

งานภาครฐั สถาบนัการศกึษา และภาคเอกชนท่ีสนบัสนนุ

การวิจัยและพัฒนาการเกษตร และนิทรรศการทาง

วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตรของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 นอกจากนีย้งัมกีารประชมุสมัมนาวชิาการระดับชาติ

ด้านการเกษตร อาทิเร่ือง ข้าว ยาง ปาล์ม แกะ โค ไก่พ้ืนเมือง 

และเกษตรอนิทรยี ์การประชมุวชิาการนานาชาตทิางดา้น

การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร อาทิ The 3rd              

International Symposium 2014 on Bioresources               

Science for Sustainable Development of Japan and 

Thailand และการประชมุ 2014 International Conference 

on Rubber (2014 ICR)  ตลอดจนการสาธิต การอบรม 

การประกวดผลิตภัณฑ์อาหาร ผลผลิตทางการเกษตร 

สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์สวยงาม ไม้ดอกไม้และประดับ 

การจำาหน่ายสินค้าการเกษตร ตลอดจนการแสดงต่างๆ
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สภามหาวิทยาลัย กำาหนดตราและสัญลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 สภามหาวิทยาลัย        

ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 ได้มีมติเห็นชอบให้ออก

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ตราและสัญลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย และตราประจำาส่วนงาน พ.ศ. 2557 

โดยสาระสำาคญัของประกาศฉบบัดังกลา่วเปน็การกำาหนด

รูปแบบและความหมายของสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก นับต้ังแต่มหาวิทยาลัย

ทักษิณได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ 

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย        

ตรามหาวิทยาลัย สีประจำามหาวิทยาลัย ต้นไม้และ

ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย และธงมหาวิทยาลัย 

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนี้จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจและสะท้อนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาว

มหาวทิยาลยัทักษณิ ซึง่หมายถงึคณาจารย ์บคุลากร นสิิต

ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ประกาศ

ฉบบัดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการเสนอลงประกาศในราชกจิจา

นุเบกษา ซึ่งในอนาคตจะใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำาหรับ

บุคลากร และนิสิตในการจะนำาตราและสัญลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกันไปใช้ในกิจกรรม

ต่างๆ และขณะนี้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์หน้าหลักของ

มหาวิทยาลัยแล้ว

 มหาวิทยาลยัทกัษณิมีตรามหาวทิยาลยัเปน็รปูตำารา

เรยีน 3 เลม่ สเีทา (สปีระจำามหาวทิยาลยั) สะทอ้นปรชัญา

ของมหาวิทยาลัย “ปัญญา จริยธรรม และการพัฒนา” 

ล้อมรอบด้วยอักษรสีฟ้า (สีประจำามหาวิทยาลัย) ภาษา

ไทย “มหาวิทยาลยัทกัษณิ” และภาษาอังกฤษ “THAKSIN 

UNIVERSITY” ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยแห่งภาคใต้ ด้าน

บนเหนอืรูปตำาราเรยีนเปน็มงกฎุสฟีา้ ซึง่เปน็เครือ่งหมาย

แห่งความเป็นเลิศและเกียรติยศ ด้วยในปีพุทธศักราช 

2539 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วทิยาเขตภาคใต ้ได้

รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ตรงกับวโรกาส

ตราประจำามหาวิทยาลัย

อันเป็นมหามงคลสมัยปีกาญจนาภิเษก ในศุภวาระที่

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล อดลุยเดชเสดจ็

เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี
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 มหาวิทยาลัยทักษิณมีสีประจำามหาวิทยาลัยเป็น      

สีเทา (รหัสสี C48 M40 Y37 K3) และสีฟ้า (รหัสสี C81 

M36 Y1 K0) โดยสเีทาซึง่เปน็สขีองสมอง สะทอ้นถงึความ

คิด สีฟ้าซึ่งเป็นสีของทะเลและท้องฟ้า สะท้อนถึงความ

กวา้งไกล สเีทา-ฟา้ จงึหมายถงึ ความคดิทีก่วา้งไกล หรอื

คิดอย่างมีวิสัยทัศน์

 มหาวิทยาลัยทักษิณมีต้นไม้และดอกไม้ประจำา

มหาวิทยาลัยคือ ปาริชาต หรือปาริฉัตร หรือทองหลาง 

(ชื่อสามัญ: Tiger’s Claw หรือ Indian Coral Tree ชื่อ

วิทยาศาสตร์: Erythrina variegata L.) เป็นไม้ยืนต้นผลัด

ใบ อยู่ในวงศ์ถั่ว (LEGUMINOSAE หรือ FABACEAE) 

ดอกมีลักษณะเป็นช่อสีแดงเข้ม เป็นต้นไม้ที่ เป็น

สญัลกัษณข์องสวรรคช์ัน้ดาวดงึสใ์นพระไตรปฎิก คนไทย

โบราณเชื่อว่าเป็นไม้มงคล หรือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกบน

สวรรค์ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ต้นประวาลพฤกษ์

 ธงมหาวิทยาลัยมีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า  

กว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน ใช้สีประจำามหาวิทยาลัย คือสีเทา

และสฟีา้เปน็สหีลกัในธง โดยแบง่พืน้ทีบ่นผนืธงเปน็แถบ 

3 แถบ แถบบนและแถบลา่งเปน็สฟีา้ แถบกลางเปน็สเีทา 

ความกว้างของแถบสีเทาเป็นสองเท่าของแถบสีฟ้า        

บนผืนธงมีตรามหาวิทยาลัยสีทองอยู่ตรงกึ่งกลาง และ

ด้านล่างตรามหาวิทยาลัยมีอักษรสีทองชื่อมหาวิทยาลัย

ทักษิณภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษกำากับ

ต้นไม้และดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย

ธงมหาวิทยาลัย

สีประจำามหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดตัววงดนตรีคลาสสิค  

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

โดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์          

ได้จัดกิจกรรมทางดนตรีขึ้นภายใต้ชื่อคอนเสิร์ต Thaksin 

Philharmonic Orchestra Classic? I like it? ณ ศนูยป์ระชมุ

นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร ์อำาเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา กจิกรรม

ดังกล่าวเป็นการแสดงคอนเสิร์ตในรูปแบบออร์เคสตร้า

เป็นครั้งแรกของวง Thaksin Philharmonic Orchestra  

โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 

ตลอดจนประชาชนทั่วไปอย่างเกินความคาดหมาย            

การแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับ

เกียรติจาก Mr. Ciprian Dihore ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี

คลาสสิคชาวโรมาเนีย ทำาหน้าที่วาทยากรอำานวยเพลง

และควบคุมวง และ Piano solo (Wolfgang Amadeus 

Mozart’s Piano Concerto No. 21-Andante) โดย   

อาจารย์ผกาวรรณ บุญดิเรก อาจารย์ประจำาสาขาวิชา

ดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 วงดนตรีประจำามหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin              

Philharmonic Orchestra) นี้ ถือกำาเนิดขึ้นจากความร่วม

มือทางดนตรีของคณาจารย์  และนิสิตสาขาวิชา

ดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ทักษิณวิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่และสนับสนุนกิจกรรม

ทางดนตรีคลาสสิคให้เป็นท่ีรู้จักในสังคมภาคใต้ และใน

อนาคต วง Thaksin Philharmonic Orchestra มีแผนจะ

จัดกิจกรรมทางดนตรีในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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 เมือ่วนัที ่17-18 สงิหาคม 2557 มหาวทิยาลัยทักษณิ 

โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์  

ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา ภาคีคนรักเมืองสงขลา

สมาคม บริษัท ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด 

(มหาชน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย และการ

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา จัดมหกรรมการแสดง

ละครภาคใต้ ครั้งที่ 2 (TSU Drama Festival # 2) “ก๊วน

ความสขุ สนกุ ยกกำาลงัสอง” ซึง่เปน็หนึง่ในโครงการทำานุ

บำารงุศลิปวัฒนธรรมของมหาวทิยาลยั เพือ่เปดิโอกาสให้

กลุ่มละครได้มีพื้นที่ในการแสดง และผู้สนใจท่ัวไปได้มี

โอกาสศึกษาหาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ด้านการแสดงและการละคร อีกทั้งเป็นการเผยแพร่            

ผลงานดา้นการแสดงแขนงต่างๆ ของคณาจารย ์และนสิติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ และเครือข่าย อีกด้วย

 มหกรรมการแสดงละครภาคใต้ในครั้งนี้ได้จัดขึ้น

อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้บรรยากาศในโรงสีโบราณอายุกว่า

ร้อยปี  ริมทะเลสาบสงขลาของโรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) 

ถนนนครนอก การแสดงมีรปูแบบทีห่ลากหลาย อาทิ การ

แสดงจินตนาการ แสง เสียง เรื่อง สามเมือง สองทะเล 

เสน่ห์ การแสดงละครใบ้คณะเบเบี้ไมม์ การแสดงหุ่น

กระบอกโนราร่วมสมัย การแสดงโนรา เรื่อง ไกรทอง             

การแสดงละครเวที เรื่อง นิทานเซ็น โดยศิลปินศิลปาธร 

(คุณนิกร แซ่ตั้ง) เป็นต้น ทุกชุดการแสดงได้สร้างความสุข 

ความตื่นตาตื่นใจ และประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็น            

อย่างยิ่ง

ใน “มหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 2”

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมมอบความสุขให้ชาวสงขลา 
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คณะวิทยาศาสตร์ร่วมสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน 

ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำาปี 2557

 ตามท่ีรัฐบาลได้กำาหนดให้วันท่ี 18 สิงหาคม ของทุกปี 

เปน็วันวิทยาศาสตรแ์หง่ชาต ิเพือ่เปน็การเทดิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่ง

วทิยาศาสตรไ์ทย” คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยทักษณิ 

ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีบทบาทโดยตรงในการผลิต

บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัด

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำาปี 2557 ขึ้น ใน

ระหว่างวันที่ 18–20 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัย

ทกัษิณ วทิยาเขตพทัลงุ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ปลกูฝงัให้

เด็กและเยาวชนมีความสนใจในวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และเข้าใจถึงบทบาทความสำาคัญของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อชีวิตประจำาวัน และความ

เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและมนุษยชาติ ตลอดจน

สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนใฝ่รักในวิชาชีพนัก

วิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักวิจัย

 โดยในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำาปีนี้ 

คณะวทิยาศาสตรไ์ด้นำาเสนอกจิกรรมหลากหลายรปูแบบ 

อาท ิการเผยแพรผ่ลงานวจิยัของคณาจารยแ์ละนสิิตคณะ

วิทยาศาสตร์ การประกวดและแข ่งขันทักษะทาง

วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และคอมพวิเตอร์  นทิรรศการ

และฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การสาธิตและการ

ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ท่ี

เกีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยไดร้บัความ

สนใจจากนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ จากโรงเรียนใน

จังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็น

จำานวนมาก




