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  วัสดีเพื่อนบุคล�กร และนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณที่รักทุกท่�นครับ พบกับ 

TSU Newsletter หรือจดหม�ยข่�วเพ่ือก�รประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ       

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือนมกร�คม 2559 ซึ่งเป็นฉบับต้อนรับปีใหม่พุทธศักร�ช 

2559 และเป็นฉบับปฐมฤกษ์ที่ได้มีก�รจัดพิมพ์ TSU Newsletter ในรูปแบบของ    

สือ่สิง่พมิพด้์วยนอกเหนอืจ�กสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ทัง้นีเ้พือ่เพิม่ชอ่งท�งก�รสือ่ส�รให้

ทุกภ�คส่วนได้รับทร�บข้อมูลข่�วส�รและบทบ�ทของมห�วิทย�ลัยกว้�งขว�งม�ก     

ย่ิงข้ึน

 และในว�ระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 นี้ ขอถือโอก�สอำ�นวยพรม�ยังบุคล�กรและ

นสิติมห�วทิย�ลยัทกัษณิ ขออำ�น�จสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หล�ยโปรดดลบนัด�ลให้ทกุท�่น

ประสบแต่คว�มสขุ คว�มเจรญิด้วยจตรุพธิพรชยัและสมัฤทธผิลในสิง่อนัพงึปร�รถน�

ทุกประก�ร ให้ปีพุทธศักร�ช 2559 เป็นปีท่ีดีท่ีสุดอีกปีหนึ่งของช�วมห�วิทย�ลัย

ทักษิณ และขออัญเชิญ ส.ค.ส พระร�ชท�นจ�กพระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัวฯ ที่

ทรงพระร�ชท�นต่อพสกนิกรของพระองค์ท่�น เพื่อคว�มเป็นศิริมงคลแก่ช�ว

มห�วิทย�ลัยทักษิณม�ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ “ให้มีกำาลังกายที่แข็งแรง มีกำาลังใจที่

เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ”

 TSU Newsletter จะเป็นสื่อกล�งในก�รนำ�ข้อมูลข่�วส�รและเผยแพร่กิจกรรม

ต่�งๆ ที่เกิดขึ้นในรั้วมห�วิทย�ลัยให้ทุกภ�คส่วนได้รับทร�บ และกรณีที่หน่วยง�น 

หรือบุคล�กร หรือนิสิตมีข�่วส�รที่ต้องก�รประช�สัมพันธ์ผ่�น TSU Newsletter ใน

ฉบับต่อ ๆ ไป ส�ม�รถส่งข้อมูลถึงบรรณ�ธิก�รโดยตรง หรือผ่�นเครือข่�ยด้�น               

ก�รประช�สัมพันธ์ของแต่ละหน่วยง�นได้เช่นเคย แล้วพบกันอีกครั้งในฉบับต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ 

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

ส

ที่ ป รึ ก ษ า  อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยทักษิณ, รองอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�องค์กรและทรัพย�กรบุคคล  

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร  ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�องค์กรและทรัพย�กรบุคคล  

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย 

ฝ่�ยบริห�รกล�งและทรัพย�กรบุคคล สำ�นักง�นมห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

เลขที่ 140 ถนนก�ญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำ�บลเข�รูปช้�ง อำ�เภอเมือง สงขล� 90000 โทรศัพท์ 074 443 967
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 วิทย�เขตสงขล� จัดกจิกรรมส่งท้�ยปเีก�่ตอ้นรบัปใีหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันว�คม 2558 โดยกิจกรรมในภ�คเช้�

เปน็ก�รแขง่ขนักฬี�สีเชือ่มคว�มส�มคัค ีณ อ�ค�รพลศกึษ� 

และภ�คค่ำ�เป็นกิจกรรมก�รแสดงและนันทน�ก�ร และ

กิจกรรมจับของร�งวัลจ�กผู้บริห�ร ณ หอประชุมป�ริช�ต 

ในโอก�สนี้ รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิชัย ชำ�นิ อธิก�รบดี 

พรอ้มดว้ยผูบ้รหิ�รรว่มกล�่วอวยพรปใีหมแ่กบ่คุล�กรท่ีเข�้

ร่วมกิจกรรมกว่� 500 คน

ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ

ร่วมจัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 วิทย�เขตพัทลุง สโมสรคณ�จ�รย์และพนักง�น

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง ร่วมกับหน่วยง�น

ภ�ยในวิทย�เขตพทัลงุ จดัพธีิทำ�บญุตกับ�ตร และกจิกรรม

ส่งท้�ยปีเก�่ต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันว�คม 

2558 โดยในภ�คเช้�เป็นพิธีทำ�บุญท�งศ�สน� พระสงฆ์

จำ�นวน 9 รปู เจรญิพระพทุธมนต ์ณ อ�ค�รหอประชมุและ

ศูนย์บริก�รวิช�ก�ร ภ�คบ่�ย ผู้บริห�ร และบุคล�กร ร่วม

กิจกรรมแข่งขันกีฬ�ส�นสัมพันธ์ ณ โรงฝึกพละศึกษ� และ

ภ�คค่ำ� กจิกรรมสงัสรรค์และรบัประท�นอ�ห�รรว่มกนั ก�ร

จบัร�งวลั และก�รแสดงจ�กผูบ้รหิ�รและบคุล�กรจ�กคณะ 

หน่วยง�นต่�งๆ ณ อ�ค�รหอประชุมและศูนย์บริก�ร

วิช�ก�ร ซึ่งในโอก�สนี้ รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิชัย ชำ�นิ 

อธิก�รบดี พร้อมด้วยผู้บริห�รจ�กส่วนง�นต่�งๆ ใน

วิทย�เขตพัทลุง ร่วมกล่�วอวยพรปีใหม่แก่บุคล�กรที่เข้�

ร่วมกิจกรรมกว่� 500 คน  
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 โครงก�รพัฒน�ผู้นำ�และนักบริห�รเพื่ออน�คตของ

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจ�ก ศ�สตร�จ�รย์        

ดร.จีระ หงส์ลด�รมภ์ เลข�ธิก�รมูลนิธิพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์

ระหว�่งประเทศ และคณะ ซึง่ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วช�ญด�้น

ก�รบรหิ�รและพฒัน�องคก์ร ระดบัประเทศ ม�รว่มพฒัน�

หลักสูตร ถ่�ยทอด ให้คว�มรู้ และร่วมเรียนรู้กับผู้เข้�ร่วม

เร่งพัฒนาผู้นำา
และนักบริหารเพื่ออนาคต

 มห�วทิย�ลยัทกัษณิได้ดำ�เนนิโครงก�รพฒัน�ผูน้ำ�และ

นักบริห�รมห�วิทย�ลัยรุ่นใหม่ “หลักสูตรพัฒน�ผู้นำ�และ

นกับรหิ�รเพือ่อน�คต” ภ�ยใตแ้ผนบรหิ�รทรพัย�กรบคุคล 

10 ปี ของมห�วิทย�ลัย ที่มุ่งสร�้งและพัฒน�ผู้บริห�รทุก

ระดับ เพื่อเป็นพลังในก�รขับเคลื่อนมห�วิทย�ลัยสู่คว�ม

เป็นเลิศ และสร้�งผลง�นที่มีคุณค่�แก่สังคมในอน�คต 

หลักสูตรพัฒน�ผู้นำ�และนักบริห�รเพื่ออน�คตของ

มห�วิทย�ลัยทักษิณ เป็นหลักสูตรก�รเรียนรู้ 125 ชั่วโมง 

รวมระยะเวล� 20 วัน โดยจัดอบรมสัปด�ห์ละ 2 วัน ทุก

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนมกร�คม จนถึงเดือน

พฤษภ�คม 2559 กำ�หนดผู้เข�้ร่วมกลุ่มเป้�หม�ย 2 กลุ่ม 

ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริห�รปัจจุบัน และกลุ่มคณ�จ�รย์

ประจำ� ทั้งนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติและส�ม�รถเข�้ร่วมโครงก�ร

ในครั้งนี้ จำ�นวน 40 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริห�ร 23 คน 

และกลุ่มคณ�จ�รย์ประจำ� จำ�นวน 17 คน 

โครงก�ร โครงก�รดังกล่�วได้มีจัดก�รประชุมเพ่ือสำ�รวจ

และระดมคว�มเห็น หรือ Pre-Planning ก่อนเริ่มโครงก�ร

ไปเมือ่วนัที ่6 มกร�คม 2559 ซึง่เปน็กจิกรรมชีแ้จงหลกัสูตร 

วิธีก�รเรียนรู้ของโครงก�ร สำ�รวจและระดมคว�มคิดเห็น

เพ่ือก�รพัฒน�หลักสูตรพัฒน�ผู้นำ�และนักบริห�รเพื่อ

อน�คตของมห�วทิย�ลัยทักษณิ ให้เปน็ไปต�มวตัถปุระสงค ์

และคว�มค�ดหวังของผู้เข้�ร่วมโครงก�ร และมีพิธีเปิด

โครงก�รและเริ่มอบรมเมื่อวันที่ 22 มกร�คม 2559
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และนักบริหารเพื่ออนาคต

 เมือ่วันที ่30 พฤศจกิ�ยน 2558 ณ หอประชมุป�รชิ�ต 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ โดยคณะเศรษฐศ�สตร์และบริห�รธุรกิจ 

ได้จัดพิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร 

(MOU) ด้�นสหกิจศึกษ�และก�รฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพ

ด้�นบริห�รธุรกิจระหว่�งมห�วิทย�ลัยทักษิณ กับบริษัท 

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) โดยส�ระ          

สำ�คญัในบนัทกึขอ้ตกลงคว�มรว่มมอืท�งวชิ�ก�รดงักล่�ว   

ม.ทักษิณ จับมือ Major Cineplex Group 

ร่วมพัฒนาสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิสิต

บริษทั เมเจอร ์ซนิีเพลก็ซ ์กรุป๊ จำ�กัด (มห�ชน) ยนิดใีหก้�ร

สนับสนุนก�รรับนักศึกษ�เข้�ฝึกง�น หรือฝึกประสบก�รณ์

วิช�ชีพ หรือปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� เพ่ือพัฒน�นิสิตให้มี

คว�มรู้และทักษะในก�รฝึกประสบก�รณ์ภ�ยใต้ก�รถ่�ยทอด

คว�มรู้จ�กสถ�นก�รณ์จริง สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร

ด�้นแรงง�นของสถ�นประกอบก�รและตล�ดแรงง�นท้ังใน

ประเทศและต�่งประเทศ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
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บรรจง นะแส 

‘

นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย 

รางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

พิธีมอบร�งวัลเมื่อวันที่ 14 มกร�คม 2559 ณ ห้องประชุม

บ้�นซูซูกิ สถ�บันทักษิณคดีศึกษ� โดยได้รับเกียรติจ�ก     

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิชัย ชำ�นิ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย

ทักษิณ เป็นประธ�นในพิธีมอบร�งวัล และศ�สตร�จ�รย์

สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ให้เกียรติมอบร�งวัล โดยมีแขกผู้มีเกียรติ 

ผู้บริห�ร บุคล�กร และนิสิต ร่วมเป็นสักขีพย�น และ                

แสดงคว�มยินดีแก่ น�ยบรรจง นะแส ผู้ได้รับร�งวัล

ศ�สตร�จ�รย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์  

 มห�วิทย�ลัยทักษิณ ร่วมกับมูลนิธิทักษิณคดีศึกษ� 

และมลูนธิศิ�สตร�จ�รยส์ธิุวงศ์  พงศ์ไพบลูย ์ได้จดัตัง้ร�งวลั 

สธุวิงศ ์พงศไ์พบลูย ์ขึน้ เพือ่เปน็เกยีรติแกบ่คุคลผูม้บีทบ�ท

สำ�คญัในก�รสง่เสรมิก�รนำ�ภูมิปญัญ� วฒันธรรมม�ใชเ้พือ่

ก�รพฒัน�ด�้นวฒันธรรมเปน็ทีป่ระจกัษแ์กส่�ธ�รณะอย�่ง

ต่อเนื่อง โดยในปีนี้ซึ่งเป็นปีแรก คณะกรรมก�รพิจ�รณ�

ร�งวัลได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบร�งวัลสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 

ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 แก่ น�ยบรรจง นะแส และได้จัด          

‘
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รางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ประวัติและผลงาน นายบรรจง นะแส
 บรรจง นะแส ส�ยเลือดเกษตรกรช�วตำ�บลทุ่งหวัง 

อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขล� สำ�เร็จก�รศึกษ�รัฐประศ�สน

ศ�สตรบัณฑิต (ก�รปกครองท้องถิ่น) จ�กคณะวิทย�ก�ร

จัดก�ร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่ 

เมื่อปี 2524 และวิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต (ก�รจัดก�ร     

ส่ิงแวดลอ้ม) จ�กคณะก�รจดัก�รสิง่แวดลอ้ม  มห�วทิย�ลยั

สงขล�นครินทร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่ เมื่อปี 2541

 หลงัจ�กทีไ่ดส้มัผสักบัวถิชีวีติช�วประมงพืน้บ�้น ตัง้แต่

สมัยเรียนอยู่ที่มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ จนได้พบเจอ

กับอุปสรรคน�นัปก�รในก�รยังชีพของชุมชนประมงท้องถ่ิน 

ผู้อ�ศัยทรัพย�กรช�ยฝั่งในก�รดำ�รงชีวิตม�ชั่วน�ต�ปี         

เปน็เหตุใหล้กูช�วสวนอย�่งบรรจง นะแส เริม่หนัเหชวีติม�

อทุศิใหก้บัก�รอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟทูรพัย�กรช�ยฝัง่นบัตัง้แต่

ก้�วออกจ�กรั้วมห�วิทย�ลัย โดยก�รร่วมผลักดันจนเกิด

โครงก�รพัฒน�ชุมชนประมงขน�ดเล็ก ท่ีบ้�นป�กบ�งน�ทับ 

อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขล� เป็นแห่งแรกในปี 2524 และ

ขย�ยแนวร่วมออกไปอีกหล�ยจังหวัดในน�ม “สม�พันธ์

ช�วประมงพื้นบ�้นภ�คใต้” ในปี 2536 และค่อยๆ ก่อรูป

เปน็ “สม�คมรกัษ์ทะเลไทย” เพือ่ใหค้รอบคลมุพืน้ทีช่�ยฝัง่

ทุกแห่งของประเทศไทยในเวล�ต่อม� 

 บทบ�ทหลกัของสม�คมรกัษท์ะเลไทย คือสง่เสรมิก�ร

อนุรักษ์ทรัพย�กรช�ยฝั่งทะเล โดยก�รสนับสนุนให้ช�ว

ประมงพื้นบ้�นเกิดก�รรวมกลุ่มกัน เพื่อให้เข�ส�ม�รถ        

ช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งตอนนี้มี

ประม�ณ 400 กลุ่ม โดยมีเงินหมุนเวียนในแต่ละกลุ่ม

ประม�ณสิบล้�นบ�ท หรอืกลุ่มแพปล�ชมุชน ท่ีสม�ชิกรวม

ตวักนัเพือ่นำ�สนิค�้ทีไ่ดจ้�กก�รทำ�ประมงม�ข�ยโดยไมต่อ้ง

ผ่�นพ่อค้�คนกล�ง หรือบ�งพ้ืนท่ีท่ีมีคว�มเข้มแข็งก็ช่วย

กนัออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่เพือ่ก�รอนรุกัษท์รพัย�กรช�ยฝัง่ 

เป็นต้น จนถึงปัจจุบัน บรรจง นะแส ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�ร

โครงก�รก�รจัดก�รทรัพย�กรช�ยฝั่งภ�คใต้ และน�ยก

สม�คมรักษ์ทะเลไทย ยังคงเดินหน้�ขย�ยแนวร่วมภ�ค

ประช�ชนด้วยก�รเชื่อมร้อย “เครือข่�ยพลเมืองปกป้อง

แผ่นดินถิ่นเกิด”
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นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสารคดีเชิงข่าว 

 นิสิตส�ข�วิช�เทคโนโลยีและสื่อส�รก�รศึกษ�        

คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ทีม Be Best 01 

ประกอบด้วย น�ยมห� สุขวรรณโณ น�ยกิตติพงค์          

แก้วประดิษฐ์ และ น�ยลิปิกร เมืองสง ได้รับ 3 ร�งวัลชนะเลิศ 

จ�กก�รประกวดส�รคดีเชิงข�่ว โครงก�ร “สิงห์สร�้งสรรค์

คนทีวีปี 10” 

 โครงก�รสิงห์สร้�งสรรค์คนทีวี เป็นก�รประกวดผล

ง�นก�รผลติส�รคดเีชงิข�่ว (News Documentary) ทีบ่รษิทั 

สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน จำ�กัด และ บริษัท ส�ระดี จำ�กัด ในเครือ

บริษัทกันตน� กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ผู้ผลิตร�ยก�รส�รคดี

เชิงข�่ว “เรือ่งจรงิผ�่นจอ” จดัตอ่เนือ่งเปน็ประจำ�ทกุป ีเพือ่

เป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษ� ได้พัฒน�ศักยภ�พตนเองไปสู่

ก�รเป็นผู้นำ�เสนอส�รคดีข�่วโทรทศันท์ีมี่คุณภ�พ และเปน็

บันไดไปสู่วิช�ชีพก�รทำ�ง�นที่ดีในอน�คต โดยเน้น

กระบวนก�รทำ�ง�นอย่�งมืออ�ชีพทุกขั้นตอน ทุกสน�ม

ก�รแข่งขัน ตั้งแต่รอบที่หนึ่งจนถึงรอบชิงชนะเลิศ

 ในก�รแข่งขัน ผู้จัดก�รแข่งขันได้คัดเลือกผลง�นจ�ก 

ผู้ส่งเข�้ประกวดกว่� 194 ทีม จ�ก 51 สถ�บันก�รศึกษ�    

ทัว่ประเทศ โดยรอบแรกคดัเลอืกไวจ้ำ�นวน 16 ผลง�น เพือ่

ออกอ�ก�ศผ่�นร�ยก�รเรื่องจริงผ�่นจอ ทีม Be Best 01 

ส�ม�รถผ่�นก�รคัดเลือกในรอบแรกจ�กผลง�น “รักนะ 

ทะเลน้อย” และส�ม�รถเข้�สู่รอบ 8 ทีมสุดท�้ย ได้เข้�ร่วม

กจิกรรมอบรมให้คว�มรูก้�รผลิตผลง�นส�รคดเีชงิข�่ว โดย

ลงพ้ืนท่ีก�รผลิตต�มโจทย์ของโครงก�รในจังหวัดสมุทรสงคร�ม 

เพื่อผลิตผลง�นสำ�หรับก�รประกวดในรอบสุดท�้ย 

 ผลง�นชุด “ส�ยน้ำ�ส�ยชีวิต” ของทีม  Be Best 01 ที่

นำ�เสนอเรื่องร�วสะท้อนวิถีชุมชน สังคม ที่ใช้ชีวิตผูกพัน

กับส�ยน้ำ� ก�รร่วมมือร่วมใจกันพัฒน�ส�ยน้ำ�ท่ีเป็น

เส้นเลือดใหญ่ของช�วอัมพว�ให้คงอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นก�ร

จุดประก�ยพลังพลเมอืงและสร�้งสรรคสั์งคมให้มคีว�มเปน็

อยู่ท่ีดีข้ึน ส�ม�รถคว้�ร�งวัลถึง 3 ร�งวัล ได้แก่ ร�งวัลชนะเลิศ 

ร�งวลัเขยีนบทโทรทศันย์อดเยีย่ม และร�งวลัประเด็นเรือ่ง

ยอดเยี่ยม ได้รับทุนสนับสนุนก�รศึกษ� พร้อมโล่ร�งวัล 

เส้ือส�ม�รถ เกียรติบัตร และเข้�ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษ�

สร้�งเสริมประสบก�รณ์ ดูง�นด้�นก�รผลิตร�ยก�ร

โทรทัศน์ที่สถ�นีโทรทัศน์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 10 
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ชุดสังเคราะห์ทองคำานาโนโดยใช้ทองคำาเปลว 

 สิง่เลก็ๆ ยงัคงเปน็พืน้ฐ�นตอ่ก�รสร�้งสิง่ทีย่ิง่ใหญไ่ด้

เสมอ สิ่งที่ไม่อ�จมองเห็นได้ด้วยต�เปล่�อย่�งนวัตกรรม

ระดับน�โน เป็นพลังขับเคลื่อนสร้�งคว�มก้�วหน้�และ             

ทันสมัยท�งเทคโนโลยีได้อย่�งน่�สนใจ

 น�โนเทคโนโลยีเป็นคลื่นลูกใหม่ในศตวรรษท่ี 21 

เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รจัดก�ร ก�รสร้�ง ก�รสังเคร�ะห์

วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ให้มีขน�ดเล็ก       

ในระดับน�โนเมตร (1-100 น�โนเมตร) ต�มหลักก�รท�ง

วิทย�ศ�สตร์ เนื่องจ�กอนุภ�คขน�ดเล็กในระดับน�โนจึง

สง่ผลใหส้ดัสว่นของจำ�นวนอะตอมทีอ่ยูบ่รเิวณผวิหน�้และ

ผิวสัมผัสของวัสดุเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงทำ�ให้สมบัติด้�นต่�งๆ 

เปลี่ยนแปลงไป น�โนเทคโนโลยีเข้�ม�มีบทบ�ทในชีวิต

ประจำ�วันม�กขึ้น จึงจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะสร้�งองค์คว�มรู้ 

สือ่ส�รใหเ้กดิคว�มเข�้ใจแกป่ระช�ชนทัว่ไปโดยเฉพ�ะกลุ่ม

เย�วชนซึ่งจะต้องใช้ชีวิตท่�มกล�งยุคสมัยที่ต้องอ�ศัย

น�โนเทคโนโลยีอย่�งเต็มรูปแบบ ควรแก่ก�รส่งเสริมและ

สร้�งคว�มเข้�ใจทั่วกัน 

 อนุสิทธิบัตร 10117 ชุดสังเคร�ะห์ทองคำ�น�โนโดย   

ใช้ทองคำ�เปลว ผลง�นก�รวิจัยของ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 

ดร. นนิน�ท ์จันทร์สรูย ์คณ�จ�รยป์ระจำ�คณะวทิย�ศ�สตร ์

มห�วทิย�ลยัทกัษณิ และคณะ เปน็สือ่ก�รเรยีนรูเ้รือ่งน�โน

เทคโนโลยีที่บูรณ�ก�รกับวิช�ส�ข�เคมี ทองคำ�น�โน

สังเคร�ะหโ์ดยวธิเีซลลไ์ฟฟ�้เคมี (Electrochemical method) 

ใช้ทองคำ�เป็นขั้วแอโนดและทองแดงเป็นขั้วแคโทด

ส�รละล�ยโซเดยีมซเิตรตเปน็ตัวรดิีวซ ์และโซเดียมคลอไรด์

เป็นส�รละล�ยอิเล็กโทรไลต์

 ในกระบวนก�รสังเคร�ะห์ทองคำ�น�โนจะผ่�นกระแส

ไฟฟ�้ 6 โวลตไ์ปยงัขัว้ไฟฟ�้ และใหค้ว�มรอ้นจนส�รละล�ย

เดือดส�รละล�ยที่สังเคร�ะห์ได้จะมีสีม่วงแดง เมื่อนำ�

ทองคำ�น�โนท่ีสังเคร�ะห์ไดไ้ปวเิคร�ะห์ดว้ยเครือ่งสเปกโทร

โฟโตมิเตอร์ ส�รละล�ยดูดกลืนแสงสูงสุดที่คว�มย�วคลื่น 

520 น�โนเมตร และเมือ่นำ�ไปวเิคร�ะหด์ว้ยกลอ้งจลุทรรศน์

อเิล็กตรอนแบบส่องผ�่น พบว�่ทองคำ�น�โนมขีน�ด 10-13 

น�โนเมตร 

 ชุดสังเคร�ะห์ทองคำ�น�โนโดยใช้ทองคำ�เปลว โดยนำ�

ทองคำ�เปลวม�ใชใ้นก�รผลติขัว้ไฟฟ�้ จงึทำ�ให้สะดวก และ

ปลอดภยัตอ่สิง่แวดลอ้ม และทีส่ำ�คญัส�ม�รถลดตน้ทนุใน

ก�รสังเคร�ะห์ทองคำ�น�โน จงึเหม�ะสมอย�่งยิง่ตอ่ก�รนำ�

ไปใช้เป็นชุดส�ธิตก�รสังเคร�ะห์ทองคำ�น�โนในก�รเรียน

ก�รสอนเรื่องน�โนเทคโนโลยี หรือส�ข�ที่เกี่ยวข้องได้

ผลงานของนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
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 มห�วทิย�ลยัทกัษณิสง่นกักฬี�เข�้รว่มก�รแขง่ขนักฬี�มห�วทิย�ลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่43 

“กันเกราเกมส์” ณ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ในระหว่�งวันท่ี 9–18 มกร�คม 2559 โดยทีม

นักกีฬ�มห�วิทย�ลัยทักษิณได้ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รคว้�เหรียญร�งวัลรวม 9 เหรียญ จ�ก 4 

ประเภทกีฬ� เป็นลำ�ดับที่ 39 จ�กจำ�นวนกว่� 75 สถ�บันที่เข้�ร่วมก�รแข่งขัน ประกอบด้วย  

 1 เหรียญทอง 

  • จ�กกีฬ�ปันจักสีลัต ประเภทปันจักลีล� บุคคลช�ย

 1 เหรียญเงิน 

  • จ�กกีฬ�ปันจักสีลัต ประเภท A น้ำ�หนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลช�ย

 7 เหรียญทองแดง  

  • เซปักตะกร้อ ทีมชุด–ช�ย

  • ปันจักสีลัต ประเภท B น้ำ�หนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลช�ย

  • ปันจักสีลัต ประเภท B น้ำ�หนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง

  • ปันจักสีลัต ประเภท F น้ำ�หนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลช�ย

  • เปตอง ประเภท Shooting บุคคลช�ย

  • มวยไทยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. ช�ย

  • มวยไทยสมัครเล่น รุ่นฟล�ยเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. หญิง

ทีมนักกีฬา ม.ทักษิณ คว้าชัยเป็นลำาดับที่ 39 

จากจำานวนกว่า 75 สถาบันที่เข้าร่วม

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 

10 จดหม�ยข่�วเพื่อก�รประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ
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 เมื่อวันที่ 16 มกร�คม 2559 ณ ล�นศูนย์ก�รค้�

เซนทรัลเวิลด์ (Central World) คณบดีคณะนิติศ�สตร์ 

(อ�จ�รย์ศรุต จุ๋ยมณี) และคณบดีคณะมนุษยศ�สตร์และ

สังคมศ�สตร์ (รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) 

เป็นผู้แทนมห�วิทย�ลัยทักษิณ ร่วมลงน�มคว�มร่วมมือ 

กับ กรมก�รปกครอง กระทรวงมห�ดไทย มห�วิทย�ลัยรังสิต 

สำ�นกัง�นประส�นก�รพฒัน�สงัคมสขุภ�วะ (สปพส.) คณะ

กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ (กสม.) มูลนิธิชุมชนไท 

และเครือข่�ยไทยพลัดถิ่น เพื่อร่วมมือในก�รดำ�เนินก�ร

แก้ไขปัญห�สถ�นะและสิทธิบุคคลของคนไทยพลัดถิ่น 

 โดยเฉพ�ะกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเชื้อส�ย

ไทยที่ต้องกล�ยเป็นคนในบังคับของประเทศอื่น เนื่องจ�ก

ก�รเปลี่ยนแปลงอ�ณ�เขตของร�ชอ�ณ�จักรไทย และได้

อพยพเข้�ม�อ�ศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวล�หนึ่ง

โดยมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย ซึ่งได้รับก�รสำ�รวจต�มกฎหม�ย

ว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร ภ�ยใต้หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

ทีค่ณะรฐัมนตรกีำ�หนด รวมถงึบตุรของคนไทยพลดัถิน่ทีย่งั

ไม่ได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิด ให้ได้รับก�รแก้ปัญห�เรื่อง

สถ�นะบุคคลและสัญช�ติอย่�งถูกต้องรวดเร็ว เป็นธรรม 

และทั่วถึงภ�ยใต้หลักเกณฑ์และวิธีก�รที่กฎหม�ยกำ�หนด 

 ในส่วนของมห�วิทย�ลัยทักษิณ จะเน้นคว�มร่วมมือ

ในก�รเผยแพรใ่หค้ว�มรูด้้�นกฎหม�ยเกีย่วกบัสญัช�ต ิก�ร

จัดทำ�แผ่นพิมพ์หรือแผ่นพับแจกจ่�ยให้คว�มรู้เกี่ยวกับ

กฎหม�ยสัญช�ติ และเรื่องอื่นที่ประช�ชนควรรู้ และ

สนบัสนนุก�รปฏบิติัง�นของอำ�เภอโดยก�รจดัก�รบคุล�กร 

(นกัศกึษ�) เพือ่เปน็ผูช้ว่ยเหลอืเจ�้หน�้ทีส่ว่นกล�งของกรม

ก�รปกครอง จังหวัดและอำ�เภอ ในก�รรับคำ�ร้อง ให้คำ�

แนะนำ�กบัผูย้ืน่คำ�รอ้ง ก�รเตรยีมพย�นหลกัฐ�นก�รจดัทำ�

เอกส�รทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่พสิจูนแ์ละรบัรองคว�มเปน็คนไทย

พลัดถิ่น และง�นอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับก�รแก้ไขปัญห�

สถ�นะบคุคลและสญัช�ต ิภ�ยใตก้รอบภ�รกจิทีต่กลงรว่ม

กันกับกรมก�รปกครอง

ลงนามความร่วมมือ

เพื่อดำาเนินการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล

ของคนไทยพลัดถิ่น 



12 จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข
น 

กร
�ฟ

ิกส
ตูด

ิโอ
 0

83
 1

93
27

83


