
1จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

http://www.tsu.ac.th

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ                  ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนพฤศจิก�ยน 2558



2 จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ส
Editor’s Message

       วัสดีเพื่อนบุคล�กร และนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณที่รักทุกท�่นครับ พบกับ TSU Newsletter หรือ

จดหม�ยข่�วเพ่ือก�รประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ในรูปของส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 ประจำ�เดือน

พฤศจิก�ยน 2558 ซึง่ฉบบันีมี้กำ�หนดออกตรงกบัว�ระสำ�คญัเนือ่งในโอก�สมห�มงคลเฉลมิพระชนมพรรษ� 

88 พรรษ� 5 ธันว�คม 2558 ซึ่งเป็นโอก�สที่ช�วมห�วิทย�ลัยทักษิณ และคนไทยทุกคนจะได้แสดงออกซึ่ง

คว�มจงรักภักดีและสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณแห่งพระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัวฯ อีกว�ระหนึ่ง 

 ในปีนี้เนื่องในโอก�สมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ�พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 88 พรรษ�                 

5 ธันว�คม 2558 รัฐบ�ลได้ร่วมกับประช�ชนช�วไทย พร้อมใจสนองพระร�ชปณิธ�นของสมเด็จพระบรม

โอรส�ธิร�ชฯ สย�มมกุฎร�ชกุม�รอีกคร้ัง กับกิจกรรมจักรย�นเฉลิมพระเกียรติ “ป่ันเพ่ือพ่อ” BIKE FOR DAD 

ในวันศกุรท์ี ่11 ธันว�คม 2558 เวล� 15.00 น. ณ กรงุเทพมห�นคร และในสว่นภมูภิ�คทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ 

จึงขอเชิญบุคล�กรและนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณ ท้ังวิทย�เขตสงขล� และวิทย�เขตพัทลุงเข้�ร่วมกิจกรรม 

“ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD ของจังหวัดสงขล� หรือจังหวัดพัทลุงโดยพร้อมเพรียงกัน

 โดยในส่วนของจังหวัดสงขล� กำ�หนดเส้นท�งจ�กจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่หน�้ศ�ล�กล�งจังหวัดสงขล� 

โดยปั่นไปต�มถนนชล�ทัศน์ ผ่�นหน้�มห�วิทย�ลัยทักษิณ แยกน้ำ�กระจ�ย และผ่�นสถ�นท่ีสิริมงคล                

ของจังหวัด ได้แก่ สวนประวัติศ�สตร์พลเอกเปรมติณสูล�นนท์ วัดแหลมพ้อ สวน 72 พรรษ� โรงสีแดง            

แยกพระพุทธศรีสงขล�นครินทร์ ระยะท�งในก�รปั่นจักรย�น 29 กิโลเมตร

 จังหวัดพัทลุง เริ่มจ�กศ�ล�กล�งจังหวัด ผ่�นศ�ล�จตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตร�ยชัยวัฒน์จตุรทิศ             

เข้�สู่ถนนร�เมศวร์ ผ่�นวัดคูห�สวรรค์ ส่ีแยกบ่อโพธ์ิ ผ่�นวัดภูผ�ภิมุข จวนผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพัทลุง ไปจนถึง

แยกช่องโก ผ่�นวัดปร�งชัย โรงเรียนบ้�นแหลมย�ง ถึงส�มแยกสะพ�นไทร เข้�สู่วนอุทย�นเมืองเก่�ชัยบุรี 

จ�กน้ันเดินท�งกลับผ่�นวัดแจ้ง ผ่�นวัดป�กสระ ส้ินสุด ณ ศ�ล�กล�งจังหวัดพัทลุง รวมระยะท�ง 29.98 กิโลเมตร

แล้วพบกันอีกครั้งในฉบับหน้�

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ 

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

E-mail: sukrakanchana@hotmail.com
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 คณะผู้บริห�ร โดยอธิก�รบดี รองอธิก�รบดี ผู้ช่วย
อธกิ�รบด ีคณบดี และผูอ้ำ�นวยก�ร พรอ้มด้วยคณ�จ�รย ์
บุคล�กร และนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณ ทั้งสองวิทย�เขต 
รว่มบันทกึเทปถว�ยพระพร และแสดงออกถงึคว�มจงรกั
ภักดี เนื่องในวโรก�สเฉลิมพระชนมพรรษ�พระบ�ท
สมเด็จพระเจ�้อยู่หัว 5 ธันว�คม 2558 ณ ห้องส่งสถ�นี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดตรัง เมื่อวัน
ที่ 4 พฤศจิก�ยน 2558 และสถ�นีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย (NBT) จงัหวดัสงขล� เมือ่วนัที ่17 พฤศจิก�ยน 
2558

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
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SMART FOR ALL ครั้งที่ 5 

 ในระหว�่งวนัที ่16 - 20 พฤศจกิ�ยน 2558 ณ หอประชมุ

ป�ริช�ต มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตสงขล� ส�ข�วิช�

เทคโนโลยีและส่ือส�รก�รศึกษ� คณะศึกษ�ศ�สตร์  

มห�วิทย�ลยัทกัษณิ ได้จดัโครงก�ร SMART FOR ALL     ครัง้

ที่ 5 ภ�ยใต้หัวข้อ Media for Life เทคโนโลยีถ่�ยทอดวิถี

วฒันธรรม ซึง่เปน็ก�รประชมุท�งวชิ�ก�รและนำ�เสนอผลง�น

ประจำ�ปีของนิสิตส�ข�วิช�เทคโนโลยีและสื่อส�รก�รศึกษ� 

คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอก�สให้นิสิตและคณ�จ�รย์ได้นำ�เสนอผลง�นซึ่ง

เป็นผลผลิตที่ได้จ�กก�รศึกษ� เผยแพร่ต่อส�ธ�รณะ เพื่อส่ง

เสรมิใหเ้กดิคว�มก�้วหน�้ และมกี�รแลกเปลีย่นท�งวชิ�ก�ร

ด้�นเทคโนโลยแีละสือ่ส�รก�รศึกษ� และสร�้งเครอืข�่ยคว�ม

ร่วมมือท�งวิช�ก�รในอน�คต

“Media for Life เทคโนโลยีถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรม”
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 เมื่อวันที่ 7 ตุล�คม 2558 ฝ่�ยวิช�ก�รและประกัน
คุณภ�พก�รศึกษ� สำ�นักง�นมห�วิทย�ลัย ได้จัดอบรม 
“ระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� CUPT QA” ณ            
หอประชุมป�ริช�ต วิทย�เขตสงขล� โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้�รับก�รอบรมทร�บแนวท�งก�รดำ�เนินง�น
ต�มระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� CUPT QA 
ทำ�คว�มเข้�ใจเก่ียวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ก�รประกันคุณภ�พ
ก�รศึกษ� CUPT QA และเตรียมคว�มพร้อมรับก�ร
ประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2558 
โดยได้รับเกียรติจ�ก อ�จ�รย์ ดร. นันทน์  ถ�วรังกูร            
รองอธกิ�รบดฝี�่ยประกนัคณุภ�พ และอ�จ�รย ์ดร.นคร 
ศรีสุขุมบวรชัย ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยประกันคุณภ�พ 
มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล�้ธนบรุ ีเปน็วทิย�กร 

จัดอบรม “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา”

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

มีผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ และผู้สนใจเข้�ร่วมก�รอบรมกว่� 
200 คน
 ทั้งนี้ CUPT QA หรือ The Council of the Univer-
sity Presidents of Thailand Quality Assurance เป็น
ระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ระดับอุดมศึกษ� ซึ่ง
สถ�บนัอดุมศกึษ�สม�ชกิในกลุม่ทีป่ระชมุอธกิ�รบดแีหง่
ประเทศไทย (ทปอ.) และท่ีประชมุอธกิ�รบดมีห�วทิย�ลยั
ในกำ�กบัของรฐั (ทอมก.) ไดร้ว่มพฒัน�ขึน้เพือ่กำ�หนดให้
มีตัวบ่งชี้ท่ีสอดคล้องกับบริบทของมห�วิทย�ลัยม�กขึ้น 
แทนรปูแบบก�รประกนัคณุภ�พก�รศกึษ�ท่ีกำ�หนดตวับง่
ชี้โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� (สกอ.) 
CUPT QA ประกอบด้วยเกณฑ์และระบบก�รประเมินซึ่ง
ใชแ้นวคดิของก�รประเมนิเพือ่ให้เกดิก�รพฒัน�คณุภ�พ
อย่�งต่อเนื่องสู่คว�มเป็นเลิศและส�ม�รถแข่งขันได้ใน
ระดับโลกทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ หรือเทียบเท�่ 
และระดับสถ�บัน  

CUPT QA
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 ด้วยมห�วิทย�ลัยทักษิณ มีนโยบ�ยในก�รยกย่อง และเชิดชูเกียรติบุคล�กรผู้มีผลง�นวิจัยดีเด่น และสร้�งคุณ
ประโยชน์ท�งวิช�ก�รให้กับมห�วิทย�ลัยและเกิดประโยชน์ต่อสังคม และเป็นผู้มีจริยธรรมและคุณสมบัติเหม�ะสม 
ได้รบัก�รยอมรบัในวงวชิ�ก�ร สมควรเปน็แบบอย�่งแกน่กัวจิยัอืน่ โดยไดม้กีระบวนก�รคดัเลอืกผลง�นทีม่คีว�มโดด
เด่นโดยคณะกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ และในปีนี้มีผลง�นวิจัยประเภทต่�งๆ จำ�นวน 8 ผลง�น ได้รับก�รคัดเลือกให้
เข�้รบัร�งวลัผลง�นวจิยัดเีดน่ โดยมห�วทิย�ลยัไดจ้ดัใหม้พีธิมีอบร�งวลัในง�นวนัสถ�ปน�มห�วทิย�ลยัทกัษณิครบ
รอบปีที่ 47 ณ หอประชุมป�ริช�ต วิทย�เขตสงขล� เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุล�คม พ.ศ. 2558 ที่ผ�่นม� ร�งวัลผล
ง�นวิจัยดีเด่น มห�วิทย�ลัยทักษิณ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 

 1. ประเภทงานวิจัยรับใช้สังคม                      
 รางวัลชมเชย 
 ผลงานวิจัย เรื่อง ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รผลิตปล�ดุกร้�เชิงพ�ณิชย์อย่�งยั่งยืน
 เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. อมรรัตน์ ถนนแก้ว    
     อ�จ�รย์ ดร. พรพิมล มะยะเฉียว                 
     น�ยสุทธิรักษ์ เพชรรัตน์                           
 ผลงานวิจัย เรื่อง แนวท�งจัดก�รภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อก�รท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
     กรณีศึกษ� ตำ�บลปูยู อำ�เภอเมือง จังหวัดสตูล
 เจ้าของผลงาน อ�จ�รย์ ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ               
     ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. นิส�กร กล้�ณรงค์     

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำาปี พ.ศ. 2557
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 2. ประเภทงานวิจัยพื้นฐาน
 รางวัลดีเด่น  
 ผลงานวิจัย เรื่อง เอนไซม์ทริปซินจ�กเครื่องในปล�ดุกบิ๊กอุย : ก�รทำ�บริสุทธิ์ ก�รศึกษ�คุณลักษณะ
     และก�รประยุกต์ใช้ สำ�หรับก�รผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต
 เจ้าของผลงาน รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล�้
    
 รางวัลชมเชย 
 ผลงานวิจัย เรื่อง ก�รเปรียบเทียบพันธุ์พริก 35 พันธุ์ภ�ยใต้ 2 วิธีก�รเพ�ะปลูกในจังหวัดพัทลุง
 เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. สรพงค์ เบญจศรี          
     อ�จ�รย์ ดร. สุภ�ภรณ์  เอี่ยมเข่ง                
     อ�จ�รย์ ดร. สมพร ดำ�ยศ                       
     
 ผลงานวิจัย เรื่อง Specific activities and radioative contour maps of  natural and anthropigenic 
     radionuclides in beach sand samples (Patong, Kamala, Kata, Karon and Nai Yang) 
     after tsunami disaster in Phuket province, Thailand
 เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ประสงค์  เกษร�ธิคุณ  
     ดร. อุดร ยังช่วย         
     น�งส�วฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ         
            น�ยศุภวุฒิ เบ็ญจกุล         

 3. ประเภทงานวิจัยการจัดการเรียนรู้
 รางวัลดีเด่น 
 ผลงานวิจัย เรื่อง ก�รพัฒน�บทเรียนบนเว็บเพื่อสอนก�รเขียนภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับ   
     นักศึกษ�มห�วิทย�ลัย ระดับปริญญ�ตรี
 เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. เกร็ดทร�ย วุฒิพงษ์     

 4. ประเภทผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 รางวัลดีเด่น  
 ผลงานวิจัย เรื่อง ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ 
 เจ้าของผลงาน ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ชลทิศ� สุขเกษม     

 รางวัลชมเชย 
 ผลงานวิจัย เรื่อง ส�รกลุ่มเคจซแคฟโฟล์ด 3 ชนิดใหม่จ�กธรรมช�ติที่ออกฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งเต�้นม 
     : อยู่ในรูปอิแนนทิโอเมอร์เดี่ยวหรือของผสมร�ซีเมต
 เจ้าของผลงาน อ�จ�รย์ ดร. ณวงศ์ บุนน�ค      
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 ในระหว�่งวันที่ 23 – 25 ตุล�คม 2558 ฝ�่ยบริห�ร

ง�นสภ�มห�วิทย�ลัย ได้จัดประชุมสัมมน�เพื่อทบทวน

ก�รดำ�เนินง�นของมห�วิทย�ลัยทักษิณหลังก�รเปลี่ยน

สถ�นะเป็นมห�วิทย�ลัยในกำ�กับของรัฐ (Retreat) ณ 

โรงแรม Angsana Laguna จังหวัดภูเก็ต โดยเป็นก�ร

ประชุมร่วมระหว่�งกรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

เพื่อทบทวนการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

หลังการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ

สภามหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนา

และผู้บริห�รมห�วิทย�ลัย ประกอบด้วย อธิก�รบดี รอง

อธิก�รบด ีผูช้ว่ยอธกิ�รบด ีและหวัหน้�สว่นง�น (คณบด ี

ผู้อำ�นวยก�ร) เพื่อร่วมกันระดมสมองในก�รประเมินผล

ก�รดำ�เนนิง�นของมห�วทิย�ลยัภ�ยหลงัก�รปรบัเปลีย่น

สถ�นะเป็นมห�วิทย�ลัยในกำ�กับของรัฐนับตั้งแต่ พ.ศ. 

2551 เป็นต้นม� โดยเฉพ�ะประเด็นคว�มเป็นอิสระของ

มห�วทิย�ลยั ก�รกระจ�ยอำ�น�จก�รบรหิ�ร ก�รบรหิ�ร

วิช�ก�ร และแนวท�งก�รห�ร�ยได้ ก�รประชุมสัมมน�

ในครัง้นีส้ภ�มห�วทิย�ลยัไดใ้หข้อ้เสนอแนะและแนวท�ง

เชงินโยบ�ยตอ่ผูบ้รหิ�ร เพ่ือรว่มกนัขบัเคล่ือนยทุธศ�สตร์

ของมห�วิทย�ลัย
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การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียน

โครงการกองทุนการศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

ม.ทักษิณเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

 เมื่อวันที่ 30 ตุล�คม 2558 อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย
ทกัษณิ (รองศ�สตร�จ�รย ์ดร.วชิยั ชำ�น)ิ ได้ใหก้�รตอ้นรบั
คุณหญิง กษม� วรวรรณ ณ อยุธย� ในโอก�สเดินท�ง
ม�เป็นประธ�นก�รประชุม “ก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือ
ระหว่�งสถ�บันอุดมศึกษ�กับโรงเรียนโครงก�รกองทุน
ก�รศึกษ�ในเขตจังหวัดสงขล� ยะล� ปัตต�นี และ
นร�ธวิ�ส” และมอบนโยบ�ยใหแ้กค่ณะกรรมก�รบรหิ�ร
โครงก�รกองทุนก�รศึกษ� คณะครู และผู้แทนสถ�บัน
อุดมศึกษ�ที่เข้�ร่วมประชุมเพื่อรับทร�บแนวท�งในก�ร
ดำ�เนนิง�น โครงก�รกองทนุก�รศึกษ�ดังกล�่วเกดิขึน้จ�ก
ก�รน้อมนำ�แนวพระร�ชดำ�รัสในพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัว “ก�รสร้�งคนดีสู่สังคม” โดยพระบ�ท
สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรด
กระหม่อมพระร�ชท�นเงินส่วนพระองค์ให้ประธ�น
องคมนตรีและองคมนตรีประกอบเป็นคณะกรรมก�ร
โครงก�รกองทนุก�รศกึษ� ดำ�เนนิก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอื
เพือ่พฒัน�ก�รเรยีนก�รสอนอย�่งยัง่ยนื และในชว่งบ�่ย 
พลเอก สุรยุทธ์ จุล�นนท์ องคมนตรี และ พลเรือเอก 
จมุพล ปจัจสุ�นนท ์องคมนตร ีได้เดินท�งม�เปน็ประธ�น
เพื่อรับฟังร�ยง�นสรุปแนวท�งในก�รดำ�เนินง�น “ก�ร
ส่งเสริมคว�มร่วมมือระหว่�งสถ�บันอุดมศึกษ�กับ
โรงเรียนโครงก�รกองทุนก�รศึกษ�ในเขตจังหวัดสงขล� 
ยะล� ปัตต�นี และนร�ธิว�ส” พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
และแนวคิดในก�รดำ�เนินง�น โดยมีคณะผู้บริห�ร
มห�วิทย�ลัยทักษิณ ให้ก�รต้อนรับ และร่วมรับฟังก�ร
ร�ยง�นผลก�รประชุม ณ หอประชุมป�ริช�ต 
มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตสงขล�
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“สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 10”
 นิสิตส�ข�วิช�เทคโนโลยีและสื่อส�รก�รศึกษ� คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ทีม Be Best 01 ซึ่ง

ประกอบด้วย น�ยมห� สุขวรรณโณ น�ยกิตติพงค์ แก้วประดิษฐ์ และ น�ยลิปิกร เมืองสง ได้รับ 3 ร�งวัลชนะเลิศ

ระดบัประเทศ ไดร้บัทนุก�รศกึษ� 100,000 บ�ท และร�งวลัศกึษ�ดงู�นต�่งประเทศ 250,000 บ�ท จ�กก�รประกวด

ส�รคดีเชิงข�่ว โครงก�ร “สิงห์สร้�งสรรค์คนทีวีปี 10” 

 โครงก�รสิงห์สร้�งสรรค์คนทีวี เป็นก�รประกวดผลง�นก�รผลิตส�รคดีเชิงข่�ว (News Documentary) ที่บริษัท 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด และ บริษัท ส�ระดี จำ�กัด ในเครือบริษัทกันตน� กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ผู้ผลิตร�ยก�ร

ส�รคดีเชิงข่�ว “เรื่องจริงผ่�นจอ” จัดต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี เพ่ือเป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษ� ได้พัฒน�ศักยภ�พ

ตนเองไปสูก่�รเป็นผูน้ำ�เสนอส�รคดีข�่วโทรทศันท่ี์มคีณุภ�พ และเปน็บนัไดไปสู่วชิ�ชพีก�รทำ�ง�นท่ีดใีนอน�คต โดย

เน้นกระบวนก�รทำ�ง�นอย่�งมืออ�ชีพทุกขั้นตอน ทุกสน�มก�รแข่งขัน ตั้งแต่รอบที่หนึ่งจนถึงรอบชิงชนะเลิศ

 ในก�รแข่งขัน ผู้จัดก�รแข่งขันได้คัดเลือกผลง�นจ�กผู้ส่งเข้�ประกวดกว่� 194 ทีม จ�ก 51 สถ�บันก�รศึกษ�

ท่ัวประเทศ โดยรอบแรกคัดเลือกไว้จำ�นวน 16 ผลง�น เพ่ือออกอ�ก�ศผ่�นร�ยก�รเร่ืองจริงผ่�นจอ ทีม Be Best 01 

ส�ม�รถผ่�นก�รคัดเลือกในรอบแรกจ�กผลง�น “รักนะ ทะเลน้อย” และส�ม�รถเข้�สู่รอบ 8 ทีมสุดท้�ย ได้เข้�ร่วม

กิจกรรมอบรมให้คว�มรู้ก�รผลิตผลง�นส�รคดีเชิงข่�ว โดยลงพื้นที่ก�รผลิตต�มโจทย์ของโครงก�รในจังหวัด

สมุทรสงคร�ม เพ่ือผลิตผลง�นสำ�หรับก�รประกวดในรอบสุดท้�ย ผลง�นชุด “ส�ยน้ำ�ส�ยชีวิต” ของทีม Be Best 01 ที่

นำ�เสนอเรือ่งร�วสะทอ้นวถิชีมุชน สงัคม ทีใ่ชชี้วติผกูพนักบัส�ยน้ำ� ก�รรว่มมอืรว่มใจกนัพฒัน�ส�ยน้ำ�ท่ีเปน็เส้นเลือด

ใหญ่ของช�วอัมพว�ให้คงอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นก�รจุดประก�ยพลังพลเมืองและสร�้งสรรค์สังคมให้มีคว�มเป็นอยู่ที่ดี

ขึน้ ส�ม�รถคว�้ร�งวลัถงึ 3 ร�งวลั ไดแ้ก ่ร�งวลัชนะเลศิ ร�งวลัเขยีนบทโทรทศันย์อดเยีย่ม และร�งวลัประเดน็เรือ่ง

ยอดเยี่ยม ได้รับทุนสนับสนุนก�รศึกษ� พร้อมโล่ร�งวัล เสื้อส�ม�รถ เกียรติบัตร และเข้�ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษ�

สร้�งเสริมประสบก�รณ์ ดูง�นด้�นก�รผลิตร�ยก�รโทรทัศน์ที่สถ�นีโทรทัศน์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

10

คว้า 3 รางวัลชนะเลิศ

นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
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 1. ฝ่ายนิติการ (Legal Affairs Division)
 ฝ่�ยนิติก�ร (Legal Affairs Division) เป็นหน่วยง�นระดับฝ่�ย
ภ�ยในสำ�นกัง�นมห�วทิย�ลยั (หนว่ยง�นภ�ยในของสว่นง�นต�ม
ม�ตร� 9 (2) แห่งพระร�ชบัญญัติมห�วิทย�ลัยทักษิณ พ.ศ. 2551) 
มีพันธกิจและคว�มรับผิดชอบง�นด้�นคดีและกฎหม�ยของ
มห�วิทย�ลัย ก�รให้คำ�ปรึกษ�และคว�มเห็นท�งกฎหม�ย 
นติิกรรมสญัญ�และระเบยีบขอ้บงัคบั และก�รดำ�เนนิก�รท�งวนิยั
และจรรย�บรรณ ซึง่เดมิพนัธกจิข�้งตน้อยูใ่นคว�มรบัผดิชอบของ
บคุล�กรในสงักดักลุม่ภ�รกจิวนิยัและนติกิ�ร ฝ�่ยบรหิ�รกล�งและ
ทรัพย�กรบุคคล สำ�นักง�นมห�วิทย�ลัย

 2. ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Creative Lab 
Center; CLC) 
 ศูนย์สร้�งสรรค์ง�นออกแบบ (Creative Lab Center; CLC) 
เป็นหนว่ยง�นลกัษณะพเิศษ ต�มขอ้บงัคับมห�วทิย�ลัยทักษณิ ว�่
ดว้ย หนว่ยง�นลกัษณะพเิศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ มพีนัธกจิและคว�มรบั
ผิดชอบหลักด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ง�นด้�นก�รออกแบบ ก�ร
ตล�ด และเทคโนโลยี ในก�รเพิ่มมูลค่�ทรัพย�กรและผลิตภัณฑ์ 
โดยเน้นก�รทำ�ง�นแบบบูรณ�ก�รร่วมกับหน่วยง�นภ�ยใน
มห�วิทย�ลัย ประยุกต์ และต่อยอดง�นวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่�ให้กับ
ทรัพย�กรและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคว�มส�ม�รถด้�นก�ร
แขง่ขนัในระดบัน�น�ช�ติ โดยมี อ�จ�รย ์ฮัดสนั สริสิวุพงศ ์อ�จ�รย์
ประจำ�คณะศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยก�ร 

แนะนำาหน่วยงานใหม่

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558 

ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 2 หน่วยงาน


