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        วัสดีเพื่อนบุคล�กร และนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณที่รักทุกท�่นครับ พบ

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

ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อีกครั้งหนึ่ง หลังจ�กห่�งห�ยไประยะหนึ่ง ด้วยเหตุ

ขดัขอ้งบ�งประก�ร หลงัจ�กนี ้TSU Newsletter จะกลบัม�ทำ�หน�้ทีเ่ปน็สือ่กล�งใน

ก�รนำ�ข้อมูลข่�วส�รและเผยแพร่กิจกรรมต่�งๆ ท่ีเกิดขึ้นในรั้วมห�วิทย�ลัยให้ทุก

ภ�คส่วนได้รับทร�บอย่�งต่อเนื่องต่อไป  

 TSU Newsletter ฉบับเดือนสิงห�คมนี้ตรงกับโอก�สมห�มงคลเฉลิม

พระชนมพรรษ� 83 พรรษ� สมเด็จพระน�งเจ�้ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ 12 สิงห�คม 

2558 และในปนีีร้ฐับ�ลพรอ้มดว้ยหนว่ยง�นทัง้ภ�ครฐัและภ�คเอกชนไดร้ว่มกนัจดั

กจิกรรมปัน่จกัรย�นเพือ่แม่ เนือ่งในโอก�สมห�มงคลเฉลมิพระชนพรรษ� 83 พรรษ�    

12 สงิห�มห�ร�ชนิ ีภ�ยใตช้ือ่กจิกรรม “BIKE FOR MOM ปัน่เพือ่แม”่ นอกจ�กเพือ่

ถว�ยเป็นพระร�ชสดุดี สนองพระร�ชปณิธ�นของสมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ 

สย�มมกุฎร�ชกุม�ร ที่ต้องก�รให้พสกนิกรแสดงออกถึงคว�มกตัญญูกตเวทีและ

คว�มจงรักภักดีต่อสมเด็จพระน�งเจ�้ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ แล้ว ยังเป็นก�รแสดง

ถงึคว�มส�มคัคีรว่มกนัของประช�ชนดว้ยก�รปัน่จกัรย�น ซึง่เปน็ก�รออกกำ�ลงัก�ย

ที่ดีด้วย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรและนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณทุกท่�นทั้งวิทย�เขต

สงขล� และวิทย�เขตพัทลุง เข�้ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่พร้อมกัน    ในวันอ�ทิตย์ที่ 

16 สิงห�คม 2558 เวล� 15.00 น. เพื่อเป็นก�รแสดงออกถึงคว�มจงรักภักดี

 แล้วพบกันใหม่ในฉบับต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ 

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

E-mail: sukrakanchana@hotmail.com

ส
Editor’s Message
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 คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษ�              
และผู้สนใจเข้�ร่วมง�นสัปด�ห์วิทย�ศ�สตร์  “จุดประกายความคิด พัฒนา
ชวีติดว้ยวทิยาศาสตร ์เสรมิสรา้งชาตดิว้ยเทคโนโลย ีสูว่ถิแีหง่นวตักรรม” 
ระหว�่งวนัที ่18-20 สงิห�คม 2558 พบกบัก�รแขง่ขนัทักษะท�งวทิย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี ก�รส�ธิตและก�รทดลองท�งวิทย�ศ�สตร์ ณ คณะวิทย�ศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง 
 และในวันที่ 20 สิงห�คม 2558 เวล� 10.00–12.00 น. ขอเชิญรับฟัง
ก�รบรรย�ยพเิศษ “วทิย�ศ�สตรเ์พือ่ก�รปฏริปูประเทศไทย” โดยน�ยอภสิทิธิ ์
เวชช�ชีวะ อดีตน�ยกรัฐมนตรี ณ อ�ค�รหอประชุมและบริก�รวิช�ก�ร 
มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยทักษิณ

18-20 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ
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 ในระหว่�งวันที่ 21–25 มิถุน�ยน 2558 อธิก�รบดี

มห�วิทย�ลัยทักษิณ นำ�คณะผู้บริห�ร ประกอบด้วย            

รองอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�วิช�ก�ร ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ย

วิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนจ�กคณะศึกษ�ศ�สตร์ คณะ

มนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ คณะเศรษฐศ�สตร์              

และบริห�รธุรกิจ คณะศิลปกรรมศ�สตร์ และวิทย�ลัย

น�น�ช�ติ เยือน Chongqing University ประเทศ

ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน เจรจ�คว�มร่วมมือเพ่ือเสริม

สร�้งคว�มเขม้แขง็ท�งด�้นวชิ�ก�ร รวมถงึเพิม่ศกัยภ�พ

ด้�นคว�มร่วมมือกับสถ�บันอุดมศึกษ�ในต่�งประเทศ

ของมห�วิทย�ลัยทักษิณ 

 โอก�สน้ีคณะผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยทักษิณได้รับเกียรติ

ให้ก�รต้อนรับโดยน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย (Professor 

Keping Ou) อุปน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย (Professor Bai 

Chenguang) และผู้แทนผู้บริห�รจ�กคณะต่�งๆ ของ 

Chongqing University 

เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ

เยือน Chongqing University
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ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ  

“พัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มนำาทะเลสาบ”

และงานรวมพลคนรักษ์ลุ่มน้ำาเลสาบ จังหวัดพัทลุง จัดการตนเอง

้

 วิทย�ลัยภูมิปัญญ�ชุมชน มห�วิทย�ลัยทักษิณ ซึ่ง
เป็นหน่วยง�นที่มีส่วนร่วมในก�รจัดทำ�แผนแม่บทลุ่มน้ำ�
ทะเลส�บ พ.ศ. 2556-2559 ต�มยุทธศ�สตร์ก�รบริห�ร
จัดก�รลุ่มน้ำ�ทะเลส�บอย่�งบูรณ�ก�รและมีส่วนร่วม  
ของทุกภ�คส่วน ร่วมกับสม�คมคนรักษ์ลุ่มน้ำ�พัทลุง    
มห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทร ์มห�วทิย�ลยัร�ชภัฎสงขล� 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎนครศรีธรรมร�ช มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย วิทย�ลัยชุมชนสงขล� 
สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย ฝ่�ยวิจัยท้องถิ่น 
มูลนธิทิกัษณิคดศีกึษ� และสถ�บนัศ�นติธรรม จดัประชมุ
วิช�ก�รระดับช�ติ “พัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่ม

น้ำาทะเลสาบ” และง�นรวมพลคนรักษ์ลุ่มน้ำ�เลส�บ 
จังหวัดพัทลุง จัดก�รตนเอง” ครั้งที่ 1 ในระหว่�งวันท่ี             
27–28 สิงห�คม 2558 เพื่อเป็นเวทีประชุมวิช�ก�รและ
นำ�เสนอผลง�นวชิ�ก�รในรปูแบบของบทคว�ม โครงง�น 
และภ�พถ่�ย ตล�ดนัดคว�มรู้บทเรียนคว�มสำ�เร็จของ
ชุมชนท้องถิ่นในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ
และส่ิงแวดล้อม ลุ่มน้ำ�ทะเลส�บจังหวัดพัทลุง ก�รขับ
เคลือ่นเวทสีมชัช�ลุม่น้ำ�ทะเลส�บจงัหวดัพทัลงุ ซึง่จะนำ�
ไปสู่ก�รแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่ือส�รกับสังคมและก�รขับ
เคล่ือนนโยบ�ยส�ธ�รณะ ก�รบริห�รจัดก�รลุ่มน้ำ�ทะเลส�บ
จังหวัดพัทลุงโดยก�รมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อไป
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 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎ�คม 2558 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักคอมพิวเตอร์ เป็น

ผู้แทนมห�วิทย�ลัยทักษิณเข้�รับมอบร�งวัลเกียรติคุณจ�กสำ�นักง�น

บริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศเพ่ือพัฒน�ก�รศึกษ� สำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รก�รอุดมศึกษ� ในฐ�นะ 1 ใน 15 สถ�บันอุดมศึกษ�ท่ีเร่ิมต้น

และมีคว�มพร้อมในก�รให้บริก�รเครือข่�ยอินเตอร์เน็ตพ้ืนฐ�นท่ีรองรับ 

IPv6 ครบ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ Mail ระบบ Web และระบบ DNS ใน

ง�นประชุมเชิงปฏิบัติก�ร ก�รดำ�เนินกิจกรรมบนระบบเครือข่�ย

ส�รสนเทศเพ่ือพัฒน�ก�รศึกษ� คร้ังท่ี 31 (31th WUNCA) ณ 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�

รับมอบรางวัลเกียรติคุณจาก สกอ.
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานรองรับ IPv6
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จัดโครงการส่งเสริมดนตรีไทยภาคใต้ ครั้งที่ 26

 เมือ่วนัที ่10 กรกฎ�คม 2558 ส�ข�วชิ�ดรุยิ�งคศ�สตร ์คณะศลิปกรรมศ�สตร ์จดัโครงก�รสง่เสรมิ

ดนตรไีทยภ�คใต ้ครัง้ที ่26 ชงิถว้ยพระร�ชท�นสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�ร ีเพือ่

เทิดพระเกียรติ 60 พรรษ� สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี องค์อุปถัมภ์ดุริย�งคศ�สตร์ไทย 

ณ หอประชุมป�ริช�ต และสำ�นักหอสมุด มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตสงขล� โดยได้รับเกียรติจ�ก

น�ยเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดสงขล� เป็นประธ�นในพิธีเปิด 

 กิจกรรมของโครงก�รส่งเสริมดนตรีไทยภ�คใต้ ครั้งที่ 26 ประกอบด้วยนิทรรศก�รเทิดพระเกียรติ 

60 พรรษ� สมเด็จพระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�ร ีและก�รประกวดวงดนตรไีทยของนกัเรยีน

ในระดับชั้นประถมศึกษ�และมัธยมศึกษ� โดยแบ่งก�รประกวดออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทวง

ปีพ่�ทยไ์มน้วมเครือ่งคู ่ถว้ยร�งวลัประเภท ก วงปีพ่�ทยไ์มน้วมเครือ่งคู ่ถว้ยร�งวลัประเภท ข วงเครือ่ง

ส�ยเครื่องคู่ผสมขิม ถ้วยร�งวัลประเภท ก เครื่องส�ยเครื่องเดี่ยวผสมขิม ถ้วยร�งวัลประเภท ข โดยมี

นักเรียนจ�กโรงเรียนต�่งๆ ใน 14 จังหวัดภ�คใต้เข�้ร่วมก�รแข่งขัน จำ�นวน 37 โรงเรียน  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ชุมชนตะโหมด
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 ในระหว่�งวนัที ่8-10 มิถนุ�ยน 2558 คณะกรรมก�ร
ก�รอุดมศึกษ� (กกอ.) ได้จัดประชุม กกอ.สัญจร ครั้งที่ 5 
ณ มห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทร ์และเครอืข�่ยอดุมศกึษ�
ภ�คใต้ตอนล่�ง เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลง�นเด่น
ของมห�วิทย�ลัยในเครือข่�ยภ�คใต้ตอนล่�ง และห�
แนวท�งในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยของ กกอ. ไปสู่ก�ร
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมเยี่ยมชม (Site visit) 
สถ�บันอุดมศึกษ�ในเครือข่�ยภ�คใต้ตอนล�่งด้วย 
 ในส่วนของมห�วิทย�ลัยทักษิณ อธิก�รบดีและ      
คณะผู้บริห�ร ได้ให้ก�รต้อนรับ กกอ. ซึ่งประกอบด้วย 
ศ�สตร�จ�รย์สุนทร บุญญ�ธิก�ร (รองประธ�น กกอ.) 
รองศ�สตร�จ�รย์ สุจิตร� เหลืองอมรเลิศ พลตำ�รวจตรี 
ชุมศักดิ์ พฤกษ�พงษ์ พร้อมนำ�เสนอผลง�นก�รพัฒน�
นิสิตผ่�นห้องปฏิบัติก�รชุมชน ก�รขับเคลื่อนและสร้�ง
คว�มเข้มแข็งให้ชุมชนตะโหมด ในโครงก�รผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภ�พ โครงก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ด้วยฝ�ยชะลอ
น้ำ�ไหล และโครงก�รปลกูป�่ในสวนย�งพ�ร�ของสถ�บนั
ปฏิบัติก�รชุมชนเพื่อก�รศึกษ�แบบบูรณ�ก�ร ณ ชุมชน
ตะโหมด จังหวัดพัทลุง พร้อมทั้งได้นำ�เสนอโครงก�รเด่น
ของมห�วิทย�ลัยทักษิณ และนำ�ชมโครงก�รผลิตก๊�ซ

ชีวภ�พชุมชน และศูนย์วิจัยพลังง�นและสิ่งแวดล้อม             
ณ วิทย�เขตพัทลุง
 นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�ยังได้จัด
เสวน�ร่วมกับเครือข่�ยอุดมศึกษ�ภ�คใต้ตอนล่�ง ใน
หัวข้อ “บทบ�ทสถ�บันอุดมศึกษ�กับก�รพัฒน�ภ�คใต้” 
โดยเชิญนักวิช�ก�รอ�วุโสด้�นสังคมศ�สตร์ของประเทศ
ร่วมระดมคว�มคิดเห็นต่อประเด็นก�รพัฒน�กำ�ลังคน
ด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีเพื่อก�รพัฒน�ภ�คใต้ 
และก�รพฒัน�ชดุวจิยัท�งสงัคมศ�สตรท์ีม่ผีลกระทบตอ่
ภ�คใต ้โดยทีป่ระชมุมแีนวคดิสนบัสนนุใหส้ถ�บนัทกัษิณ
คดีศึกษ� มห�วิทย�ลัยทักษิณ เป็นศูนย์คว�มรู้แห่งช�ติ 
เพื่อสร้�งผู้รู้และองค์คว�มรู้เกี่ยวกับภ�คใต้ รวมทั้งเป็น
แหลง่รวมนกัคดิ นกัปร�ชญ ์ทัง้ในและต�่งประเทศทีจ่ะมี
กิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้�งสรรค์ง�นวิช�ก�ร

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเยี่ยมชม 

Best Practice 
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ชุมชนตะโหมด

พร้อมประกาศสนับสนุนให้สถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นศูนย์ความรู้แห่งชาติ เพื่อสร้างผู้รู้

และองค์ความรู้เกี่ยวกับภาคใต้ รวมทั้งเป็นแหล่งรวมนักคิด นักปราชญ์ ทั้งในและต่างประเทศ



10 จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

จัดประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 12

 เมื่อวันที่ 26 กรกฎ�คม 2558 คณะศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้จัดโครงก�รประกวด

ศิลปกรรม ปตท. เย�วชนภ�คใต้ ครั้งที่ 12 ภ�ยใต้หัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้” : IMAGE OF THE 

FUTURE ขึ้น ณ หอประชุมป�ริช�ต มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตสงขล� โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง

เสริมเย�วชนในเขตภ�คใต้ได้ฝึกฝนทักษะในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นศิลปะท่ีมีคุณค่� เพ่ือให้เย�วชนรู้จัก

ใช้เวล�ว�่งให้เกิดประโยชน์ในท�งสร�้งสรรค์ เพื่อเป็นก�รบริก�รวิช�ก�รท�งด้�นศิลปะแก่ชุมชน และ

เพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเย�วชนและผู้สนใจศิลปะในภ�คใต้ กำ�หนดประก�ศผลก�รตัดสินในวัน

ที ่3 สงิห�คม 2558 ณ สำ�นกัง�นคณะศิลปกรรมศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัทกัษณิ และมกีำ�หนดจดันทิรรศก�ร

แสดงผลง�น ในระหว�่งวันที่ 21 สิงห�คม–18 กันย�ยน 2558 ณ สำ�นักหอสมุด มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วิทย�เขตสงขล�

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


