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       วัสดีเพ่ือนบุคล�กร และนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณท่ีรักทุกท่�นครับ พบกับ 

TSU Newsletter หรือจดหม�ยข่�วเพื่อก�รประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ใน

รปูของสือ่อิเลก็ทรอนกิส ์ฉบบัที ่4 ประจำ�เดอืนพฤศจิก�ยน 2557 ซึง่ฉบบันีม้กีำ�หนด

ออกตรงกับว�ระสำ�คัญเนื่องในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 87 พรรษ� 

5 ธันว�คม 2557 ซึ่งเป็นโอก�สที่ช�วมห�วิทย�ลัยทักษิณ และคนไทยทุกคนจะได้

แสดงคว�มจงรักภักดีและสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณแห่งพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�

อยู่หัวฯ อีกว�ระหนึ่ง

 และต้นเดือนพฤศจกิ�ยนทีผ่่�นม� มขี�่วคร�วท่ีน�่ยนิดสีำ�หรบัช�วมห�วทิย�ลัย

ทักษิณอีกคร้ังหน่ึง โดยเฉพ�ะผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2556 เม่ือสำ�นักร�ช

เลข�ธกิ�รไดม้หีนงัสอืถงึมห�วทิย�ลยัทกัษณิแจง้ว�่พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วัฯ 

ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�ก

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2556 ในระหว�่งวันที่ 23–26 กุมภ�พันธ์ 

2558 นับเป็นพระมห�กรุณ�ธิคุณอย�่งห�ที่สุดมิได้ที่ช�วมห�วิทย�ลัยทักษิณจะได้

มีโอก�สรับเสด็จ และร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมง�นพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

อย่�งสมพระเกียรติพระองค์ท�่นอีกครั้งหนึ่ง 

 TSU Newsletter ยังค�ดหวังในก�รเป็นสื่อกล�งในก�รนำ�ข้อมูลข่�วส�รและ

เผยแพร่กิจกรรมต่�งๆ ที่เกิดขึ้นในรั้วมห�วิทย�ลัยให้ทุกภ�คส่วนได้รับทร�บ และ

กรณีที่หน่วยง�น หรือบุคล�กร หรือนิสิตมีข่�วส�รท่ีต้องก�รประช�สัมพันธ์ผ่�น 

TSU Newsletter ในฉบับต่อๆ ไป ส�ม�รถส่งข้อมูลถึงบรรณ�ธิก�รโดยตรง หรือ

ผ่�นเครือข่�ยด้�นก�รประช�สัมพันธ์ของแต่ละหน่วยง�นได้เช่นเคย แล้วพบกันอีก

ครั้งในฉบับเดือนธันว�คม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ 

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

E-mail: sukrakanchana@hotmail.com

ส
Editor’s Message

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมถวายพระพร
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 เนื่องในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� 87 พรรษ� 5 ธันว�คม 2557 ที่กำ�ลังจะม�ถึงนี้ ผู้แทนผู้บริห�ร 
คณ�จ�รย์ และบุคล�กรมห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้เข�้ร่วมกิจกรรมถว�ยพระพรพระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว อ�ทิ ก�ร
ทลูเกล�้ทลูกระหมอ่มถว�ยแจกนัดอกไมแ้ละรว่มลงน�มถว�ยพระพร ณ ศ�ล�ศริริ�ช 100 ป ีโรงพย�บ�ลศริริ�ช เมือ่
วันที ่12 พฤศจกิ�ยน 2557 ขอใหพ้ระองคท์รงมพีระพล�น�มยัสมบรูณ ์แขง็แรง เปน็มิง่ขวญัของปวงชนช�วไทยสบืไป 
ก�รรว่มบนัทกึเทปโทรทศันถ์ว�ยพระพรเนือ่งในวโรก�สเฉลมิพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเดจ็พระเจ�้อยูห่วั ณ สถ�นี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประช�สัมพันธ์ จังหวัดสงขล� เมื่อวันที่ 19 พฤศจิก�ยน 2557 และในโอก�สนี้ขอ
เชิญชวนช�วมห�วิทย�ลัยทักษิณทุกท่�นเข้�ร่วมพิธีจุดเทียนถว�ยพระพรชัยมงคลในวันท่ี 5 ธันว�คม 2557 เวล� 
19.19 น. ต�มสถ�นทีท่ีท่�งร�ชก�รจดัขึน้ทัว่ประเทศอย�่งพรอ้มเพรยีงกนั รวมท้ังพรอ้มใจกนัแตง่ก�ยดว้ยเส้ือสเีหลอืง
ตลอดเดือนธันว�คมต�มอัธย�ศัย ซึ่งสีเหลืองเป็นสีประจำ�วันพระบรมร�ชสมภพ  เพื่อร่วมกันเทิดทูน แสดงคว�ม
จงรักภักดีและสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมถวายพระพร
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 ระหว่�งวันท่ี 29-30 ตุล�คม 2557 คณะศิลปกรรมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ โดยคณ�จ�รย์และนิสิตส�ข�วิช�

ดรุยิ�งคศ�สตรส์�กล จดัแสดงคอนเสริต์บทเพลงพระร�ช

นิพนธ์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 

ณ หอประชุมป�ริช�ต มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตสงขล� 

ในโอก�สนี้ยังได้รับเกียรติจ�ก MR. HUCKY EICHELMANN 

นักกีต้�ร์คล�สสิกระดับโลกช�วเยอรมันได้ร่วมบรรเลง

ดนตรีอ�เซียน (The Music of ASEAN) และจัดสัมมน�

เชิงปฏิบัติก�รกีต้�ร์คล�สสิกให้กับนิสิตมห�วิทย�ลัย

ทักษิณ นักเรียน นักศึกษ� และผู้สนใจทั่วไปด้วย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดแสดง

กีตาร์คลาสสิกบทเพลงพระราชนิพนธ์
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“1 ทศวรรษ ณ พัทลุง”

งานวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ทานตะวันคืนถิ่น ครั้งที่ 2 

 เมื่อวันที่ 25 ตุล�คม 2557 คณะวิทย�ศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยทักษิณ ร่วมกับศิษย์เก่�คณะวิทย�ศ�สตร์ 
จัดง�นวิทย�ศ�สตร์สัมพันธ์ ท�นตะวันคืนถิ่น ครั้งท่ี 2 
ขึ้น ณ มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง ในโอก�สที่
คณะวิทย�ศ�สตร์ได้จัดก�รเรียนก�รสอน ณ วิทย�เขต
พัทลุง ครบรอบปีที่ 10 จนถึงปัจจุบันคณะวิทย�ศ�สตร์ 
มห�วทิย�ลยัทักษณิ ได้มีสว่นรว่มในก�รผลติบณัฑติออก
ไปรบัใชส้งัคมในทกุภ�คสว่นกว�่ 34 รุน่ จงึถอืเปน็โอก�ส

ดีที่ศิษย์เก่�จะได้กลับม�ร่วมรำ�ลึกบรรย�ก�ศเก่�ๆ ก�ร
พบปะครูบ�อ�จ�รย์ และระดมคว�มคิดเห็นและแสดง
พลังก�รมีส่วนร่วมในกิจก�รของคณะวิทย�ศ�สตร์ และ
มห�วิทย�ลัยทักษิณในอน�คตด้วย   
 ในง�นดงักล�่วประกอบดว้ยกจิกรรมเสวน�ถ�่ยทอด
ประสบก�รณ์ โดยคณ�จ�รย์ ศิษย์เก่�และนิสิตปัจจุบัน 
กิจกรรมกีฬ�เชื่อมคว�มสัมพันธ์ ก�รแข่งขันฟุตซอลและ
แชร์บอลประเพณี และง�นเลี้ยงสังสรรค์ 
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วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  

TSU-AFBE International Academic Conference 2014

 ระหว่�งวันท่ี 5-6 พฤศจิก�ยน 2557 วิทย�ลัยก�รจัดก�ร

เพ่ือก�รพัฒน� มห�วิทย�ลัยทักษิณ ร่วมกับ Asian Forum 

on Business Education (AFBE) โดย Professor                      

Dr. Brian Sheehan (President of Asian Forum on        

Business Education) จัดประชุมวิข�ก�รระดับน�น�ช�ติ 

TSU-AFBE International Academic Conference 2014 

ภ�ยใต้หัวข้อ “Management and Business Education 

in a Rapidly Changing Environment” ณ โรงแรมดิเอม

เมอรัลด์ กรุงเทพมห�นคร 

 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิช�ก�ร นิสิต นักศึกษ�ได้

มีโอก�สเผยแพร่ผลง�นวิจัย และเป็นเวทีท�งวิช�ก�ร

สำ�หรับนักบริห�ร นักธุรกิจ นักวิช�ก�ร ตลอดจนบุคคล

ทัว่ไปไดพ้บปะแลกเปลีย่นคว�มรูแ้ละประสบก�รณเ์กีย่ว

กบัก�รบรหิ�รธรุกจิ และสร�้งเครอืข�่ยคว�มรว่มมอืท�ง

วิช�ก�รระหว่�งนักวิช�ก�รและระหว่�งหน่วยง�น ก�ร

ประชุมวิช�ก�รครัง้นีไ้ด้รบัเกยีรตจิ�ก ดร. พสิฐิ ลีอ้�ธรรม 

คณบดีคณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ และ 

ดร.จำ�เนยีร จวงตระกลู ผูอ้ำ�นวยก�รหลกัสตูรบรหิ�รธรุกจิ

ดษุฎบัีณฑิต มห�วทิย�ลยัรตันบณัฑติ รว่มแสดงป�ฐกถ�

พิเศษด้วย 
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คณะวิทยาศาสตร์
จัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน

 ระหว�่งวนัที ่8-9 พฤศจกิ�ยน 2557 คณะวทิย�ศ�สตร ์

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้จัดค่�ยวิทย�ศ�สตร์ให้กับนักเรียน

ในโครงก�รห้องเรียนพิ เศษ โรงเรียนทุ่ งหนองแห้ง

ประช�สรรค ์ จงัหวดัตรงั ซึง่ประกอบดว้ยนกัเรยีนทัง้ในระดบั

มธัยมศกึษ�ตอนตน้และมธัยมศกึษ�ตอนปล�ย จำ�นวน 122 

คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมทักษะก�รเรียนรู้ท�งด้�น

วิทย�ศ�สตร์และสร�้งแรงบันด�ลใจให้กับนักเรียน 

 โดยกิจกรรมดังกล่�วประกอบด้วยฐ�นก�รเรียนรู้              

จลุชวีวทิย� ฐ�นก�รเรยีนรูเ้คม ีและฐ�นปฏบิตักิ�รด�้นแมลง 

โดยมีคณ�จ�รย์ผู้เชี่ยวช�ญและบุคล�กรคณะวิทย�ศ�สตร์

เป็นผู้ถ่�ยทอดคว�มรู้และจัดกิจกรรม
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คณะศึกษาศาสตร์จัดประชุมทางวิชาการและนำาเสนอผลงาน 

“ดิจิทัลมีเดีย: เรียนรู้ เล่าเรื่อง วิถีชุมชน” 

“SMART FOR ALL” ครั้งที่ 4

 คณะศกึษ�ศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัทกัษณิ โดยส�ข�วชิ�เทคโนโลยแีละส่ือส�รก�รศกึษ� จัดประชมุ

ท�งวชิ�ก�รและนำ�เสนอผลง�นของนสิิตส�ข�วชิ�เทคโนโลยแีละส่ือส�รก�รศกึษ� คณะศกึษ�ศ�สตร ์

ภ�ยใต้ชื่อง�น “SMART FOR ALL” ครั้งที่ 4  “ดิจิทัลมีเดีย: เรียนรู้ เล่�เรื่อง วิถีชุมชน” ระหว่�ง          

วันที่ 17–21 พฤศจิก�ยน 2557 ณ หอประชุมป�ริช�ต วิทย�เขตสงขล� โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิด

โอก�สให้นิสิตและคณ�จ�รย์ได้นำ�เสนอผลง�นซึ่งเป็นผลผลิตจ�กก�รจัดก�รเรียนก�รสอนและก�ร

ฝึกประสบก�รณ์เผยแพร่สู่ส�ธ�รณะ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดคว�มก้�วหน้�และก�รแลกเปล่ียน             

ท�งวิช�ก�รด้�นเทคโนโลยีและสื่อส�รก�รศึกษ� 

 ภ�ยในง�นประกอบด้วยกิจกรรมหล�กหล�ย อ�ทิ ก�รบรรย�ยโดยวิทย�กร นิทรรศก�ร              

ก�รเสวน�ท�งวิช�ก�ร “Smart Learning & University in 21st Century” ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร

ก�รสร้�ง Application มือถือ และก�รนำ�เสนอผลง�นท�งวิช�ก�ร




