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

หรือจดหม�ยข่�วเพื่อก�รประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 3 ประจำ�เดือน

พฤษภ�คม 2559 ในฉบับน้ียังคงเป็นก�รนำ�เสนอเร่ืองร�วเหตุก�รณ์สำ�คัญๆ ท่ีเกิดข้ึนในมห�วิทย�ลัย

ของเร�ในช่วงเดือนที่ผ่�นม� ตลอดจนนำ�เสนอบทบ�ทของมห�วิทย�ลัย โดยเฉพ�ะคว�มสำ�เร็จ

ของบุคล�กรของมห�วิทย�ลัยทักษิณในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีและสร้�งสรรค์ผลง�นอย่�งเข้มแข็ง และ

ทุ่มเท จนเป็นที่ยอมรับของสังคมภ�ยนอก และพิเศษในฉบับนี้ซึ่งเป็นข่�วดีสำ�หรับบัณฑิตของ

มห�วิทย�ลัย ตลอดจนบุคล�กรและนิสิตปัจจุบัน ด้วยสำ�นักร�ชเลข�ธิก�รได้มีหนังสือแจ้งหม�ย

กำ�หนดก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนนิแทนพระองคข์องสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�ร ี

ไปพระร�ชท�นปรญิญ�บตัรแกผู่ส้ำ�เรจ็ก�รศกึษ�จ�กมห�วทิย�ลัยทกัษณิ ประจำ�ปกี�รศกึษ� 2557 

ในวันที่ 13 มิถุน�ยน 2559 เวล� 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วทิย�เขตพทัลงุ และจะเสด็จพระร�ชดำ�เนนิทรงเปดิป�้ยอ�ค�รหอประชมุเฉลิมพระเกยีรต ิในโอก�ส

เดียวกันนี้ด้วย ซึ่งเป็นว�ระสำ�คัญท่ีช�วมห�วิทย�ลัยทักษิณทุกคนเฝ้�รอคอย เพ่ือจะได้ร่วมกัน

ปฏิบัติหน�้ที่เพื่อเตรียมก�รรับเสด็จพระองค์ท�่นอย่�ง สมพระเกียรติอีกครั้งหนึ่ง 

 TSU Newsletter จะเปน็สือ่กล�งในก�รนำ�ขอ้มลูข�่วส�รและเผยแพรก่จิกรรมต�่งๆ ทีเ่กดิขึน้

ในรัว้มห�วทิย�ลยัใหท้กุภ�คสว่นไดร้บัทร�บ และกรณท่ีีหนว่ยง�น หรอืบคุล�กร หรอืนสิิตมขี�่วส�ร

ที่ต้องก�รประช�สัมพันธ์ผ่�น TSU Newsletter ในฉบับต่อๆ ไป ส�ม�รถส่งข้อมูลถึงบรรณ�ธิก�ร

โดยตรง หรือผ่�นเครือข่�ยด้�นก�รประช�สัมพันธ์ของแต่ละหน่วยง�นได้เช่นเคย แล้วพบกันอีก

ครั้งในฉบับต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ 

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

E-mail : sukrakanchana@hotmail.com

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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พิมพ์ที่ : เขน กร�ฟิกสตูดิโอ
55 ม.9 ต.ควนมะพร�้ว อ.เมอืง จ.พทัลงุ 93000
โทรศัพท์ 083 1932783
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เฉลิมพระเกียรติ ในโอก�สเดียวกับเสด็จพระร�ชดำ�เนิน

แทนพระองค์ ไปพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�ร

ศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยทักษิณ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2557 

ในวันที่ 13 มิถุน�ยน 2559 เวล� 09.00 น.นำ�คว�ม

ปล�บปลื้มและสำ�นึกในพระกรุณ�ธิคุณอย่�งห�ที่สุดมิได้

ม�ยังผู้บริห�ร บุคล�กร และนิสิตของมห�วิทย�ลัยทักษิณ

 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เป็นอ�ค�รอเนกประสงค์

คอนกรีตเสริมเหล็ก คว�มสูง 2 ชั้น มีพื้นท่ีใช้สอยรวม 

7,200 ต�ร�งเมตร จุคนได้จำ�นวน 2,000 คน เป็นอ�ค�ร

ที่ออกแบบสำ�หรับใช้ประโยชน์ท�งก�รศึกษ�เพื่อรองรับ

ก�รขย�ยตัวท�งวิช�ก�ร และรองรับพิธีพระร�ชท�น

ปรญิญ�บัตร โดยไดร้บัก�รจดัสรรงบประม�ณก�รกอ่สร�้ง

รวม 207 ล�้นบ�ท เริ่มก่อสร�้งเมื่อวันที่ 8 เมษ�ยน 2549 

แลว้เสรจ็เมือ่วนัที ่28 มนี�คม 2551 โดยม ีบรษิทั บลิเลีย่น

เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด เป็นผู้รับจ�้งก่อสร้�ง และควบคุมง�น

ก่อสร้�งโดย บริษัทแพลนนิ่ง แอนด์รีเสิรช คอนซัลแทนต์ 

จำ�กัด 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานทานชื่อ “หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ” 

 เมื่อวันที่ 28 เมษ�ยน 2559 สำ�นักร�ชเลข�ธิก�รได้มี

หนังสือแจ้งม�ยังมห�วิทย�ลัยทักษิณ เรื่อง พระร�ชท�น

ช่ือหอประชมุ มห�วทิย�ลยัทกัษณิ ว�่ ต�มทีม่ห�วทิย�ลยั

ทกัษณิไดม้หีนงัสอืขอใหน้ำ�คว�มกร�บบงัคมทลูสมเดจ็พระ

เทพรัตนร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�ร ีขอพระร�ชท�นชือ่

หอประชุมมห�วิทย�ลัยทักษิณวิทย�เขตพัทลุง ซึ่งได้จัด

สร้�งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ท�งก�รศึกษ�ท้ัง

ภ�ยในมห�วิทย�ลัย ชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภ�ค ประเทศ และ

ใช้เป็นสถ�นที่จัดพิธีรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตรของ

มห�วิทย�ลัย ได้นำ�คว�มกร�บบังคมทูลทร�บฝ่�ละออง

พระบ�ทแล้ว พระร�ชท�นชื่อหอประชุมดังกล�่วว่� “หอ

ประชุมเฉลิมพระเกียรติ” และพระร�ชท�นพระร�ช�นุ

ญ�ตใหเ้ชญิตร�สญัลกัษณ์ง�นเฉลมิพระเกยีรติ สมเดจ็พระ

เทพรตันร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�ร ีในโอก�สฉลองพระ

ชนม�ยุ 5 รอบ 2 เมษ�ยน 2558 ประดับที่ป�้ยชื่อดังกล่�ว

ดว้ย และสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�ร ี

จะเสด็จพระร�ชดำ�เนินทรงเปิดป้�ยอ�ค�รหอประชุม
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 เชิญชวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณใช้

แบบงานนำาเสนอ (TSU PowerPoint Template) เพื่อ

สร้างเอกลักษณ์และสื่ออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

 ต�มทีม่ห�วทิย�ลยัทกัษณิได้จดัก�รประกวดออกแบบ 

“แบบง�นนำ�เสนอ (PowerPoint Template)” โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้คณ�จ�รย์ บุคล�กร และนิสิตของ

มห�วิทย�ลัย ได้นำ�แบบง�นนำ�เสนอ (PowerPoint Tem-

plate) ไปใช้ในก�รเรียนก�รสอน ก�รฝึกอบรม ก�รประชุม 

สัมมน� และนำ�เสนอผลง�นในโอก�สต่�งๆ อันเป็นก�ร

สร้�งเอกลักษณ์และสื่อส�รอัตลักษณ์ของมห�วิทย�ลัย

ทักษิณ โดยปร�กฏผลก�รประกวด ดังนี้

PowerPoint
TSU
Template

 รางวัลที่ 1  เงินร�งวัล 5,000 บ�ท พร้อมเกียรติบัตร 

ได้แก่ น�ย ศุภสัณห์ ศรีสลับ นิสิตคณะศิลปกรรมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ

 รางวัลที่ 2  เงินร�งวัล 3,000 บ�ท พร้อมเกียรติบัตร 

ได้แก่ น�งส�ว ปิ่นขวัญ สุขละเอียด นิสิตคณะศิลปกรรม

ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ

 รางวัลที่ 3  เงินร�งวัล 2,000 บ�ท พร้อมเกียรติบัตร 

ได้แก่ น�งส�ว ประพ�ฬรัตน์ บุญม� (บุคคลทั่วไป)

 

 จึงขอเชญิชวนบคุล�กร และนสิติมห�วทิย�ลยัทกัษณิ 

ร่วมใช้แบบง�นนำ�เสนอ (TSU PowerPoint Template) ทั้ง 

3 แบบ เพื่อสร้�งเอกลักษณ์และสื่ออัตลักษณ์ของ

มห�วิทย�ลัย โดยส�ม�รถด�วน์โหลดได้จ�กเว็บไซต์หน้�

หลักของมห�วิทย�ลัย www.tsu.ac. th เกี่ยวกับ

มห�วทิย�ลยั และด�วนโ์หลด TSU PowerPoint Template



5จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 ในระหว�่งวันที ่26 – 29 พฤษภ�คม 2559 มห�วทิย�ลยั

ทักษิณ โดยสถ�บันวิจัยและพัฒน� ร่วมกับ สำ�นักง�น          

คณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) สำ�นักง�นคณะกรรม        

ก�รก�รอุดมศึกษ� (สกอ.) สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�ร

วิจัย (สกว.) สำ�นักง�นพัฒน�ก�รวิจัยก�รเกษตร (สวก.) 

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ 

(สวทช.) และสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) จัดก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำ�ปี 2559  ภ�ยใต้

หวัขอ้ บรูณ�ก�รง�นวจิยัเพือ่สงัคม (Integrating Research 

into the Society) ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อำ�เภอห�ดใหญ่ 

จังหวัดสงขล� โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีท�งวิช�ก�ร

ให้กับนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษ� ได้มีโอก�ส         

เผยแพร่ผลง�นวิจัยสู่แวดวงวิช�ก�ร พบปะแลกเปลี่ยน

คว�มรู้และประสบก�รณ์ด้�นก�รวิจัย และสร้�งเครือข่�ย

คว�มร่วมมือด้�นก�รวิจัยระหว่�งนักวิจัย หน่วยง�น รวมท้ัง

เครือข่�ยก�รวิจัย 

 ก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติมห�วิทย�ลัยทักษิณ    

ในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำ�คัญ ได้แก่ ก�รบรรย�ย

พิเศษในหวัขอ้ บรูณ�ก�รง�นวจิยัเพือ่สงัคม ซึง่ได้รบัเกยีรติ

จ�ก ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญ�นุวัฒน์  

ผู้ได้รับร�งวัล Excellence research for Asia Pacific                 

จ�ก Huntington University, CANADA เป็นองค์ป�ฐก              

ก�รนำ�เสนอผลง�นวจิยัในส�ข�วชิ�ต�่งๆ ทัง้ภ�คบรรย�ย 

(Oral presentation) และภ�คโปสเตอร์ (Poster presentation) 

จำ�นวนกว่� 213 เรื่อง และกิจกรรมศึกษ�ดูง�น โดยมี          

นักวิจัย นักวิช�ก�ร คณ�จ�รย์ และนิสิตนักศึกษ�จ�ก        

ท่ัวประเทศให้คว�มสนใจเข้�ร่วมก�รประชุมเป็นจำ�นวนม�ก

ประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 26

บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม
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 ผลง�นวิจัย เร่ือง เทคนิคคล่ืนผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์

แบบภาพบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone-Based 

Surface Plasmon Resonance Imaging; SPRi) ของ 

อ�จ�รย์ ดร. ศุภลักษณ์ อำ�ลอย สังกัดคณะวิทย�ศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลยัทกัษณิ และ อ�จ�รย ์ดร. ปกรณ์ ปรชี�บรูณะ 

สังกัดคณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์ ได้รับร�งวัลเหรียญทอง จ�กก�รเข้�ร่วมประกวด

และจัดแสดงผลง�นวิจัย ในง�น 44th International            

Exhibition of Inventions of Geneva ระหว�่งวันที่ 13 – 17 

เมษ�ยน 2559 ณ กรุงเจนีว� สม�พันธรัฐสวิส ภ�ยใต้ก�ร

สนบัสนนุของรฐับ�ลสวสิ (The Swiss Federal Government 

of the State) และองค์ก�รทรัพย์สินท�งปัญญ�แห่งโลก 

(The World Intellectual Property Organization)

 กจิกรรมดงักล่�วมีผลง�นเข�้รว่มประกวดและจดัแสดง

กว�่ 700 ผลง�น ทั้งในระดับประเทศและน�น�ช�ติ จ�ก 

40 ประเทศ โดยผลง�นของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทย       

ได้รับร�งวัลเหรียญทองเกียรติยศ 7 ร�งวัล ร�งวัลเหรียญทอง 

8 ร�งวัล ร�งวัลเหรียญเงิน 17 ร�งวัล ร�งวัลเหรียญทองแดง 

18 ร�งวัล และร�งวัลพิเศษ (Special Prize) จ�กประเทศ

ต�่งๆ 28 ร�งวัล 

44th International 
Exhibition of Inventions of Geneva 
สมาพันธรัฐสวิส

นักวิจัย ม.ทักษิณคว้ารางวัลเหรียญทองในงาน

 ผลง�นวจิยั เรือ่ง เทคนคิคลืน่ผวิพล�สมอนเรโซแนนซ์

แบบภ�พบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone-Based 

Surface Plasmon Resonance Imaging; SPRi) นี้ เป็นก�ร

พัฒน�อุปกรณ์คล่ืนผิวพล�สมอนแบบภ�พโดยก�รปรับ

เทคนิคก�รจัดแสง เพ่ือให้ส�ม�รถทำ�ก�รตรวจวัดส�รบน

โทรศพัทเ์คลือ่นทีไ่ด ้โดยทีล่กัษณะของอปุกรณม์กี�รผนวก

ชิปเซนเซอร์และตัวโฟลเซลล์เข้�ด้วยกัน แต่แยกส่วนของ

อปุกรณท์�งแสงไว ้ดงันัน้หลงัก�รตรวจวดัแลว้อปุกรณท์�ง

แสงยังส�ม�รถใช้ง�นได้ต่อไป ทำ�ให้ร�ค�ต่อหน่วยของ

อปุกรณถ์กูกว�่อปุกรณข์องต�่งประเทศ และส�ม�รถนำ�ไป

ใช้ประโยชน์เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดส�รเคมีหรือส�รชีวเคมี

ท�งด้�นอุตส�หกรรมอ�ห�ร ด้�นก�รเกษตร ด้�นส่ิงแวดล้อม 

และด้�นก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข



7จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

“ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุ

สื่อการเรียนการสอน 

ด้วยการตกอย่างอิสระในแนวดิ่ง” 

สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้รับการจ
ด

อนุสิทธิบัต
ร

44th International 
Exhibition of Inventions of Geneva 

นักวิจัย ม.ทักษิณคว้ารางวัลเหรียญทองในงาน

 กรมทรัพย์สินท�งปัญญ�ได้ออกอนุสิทธิบัตรให้แก่

มห�วทิย�ลยัทกัษณิ อนสุทิธิบตัรเลขที ่11326 สือ่ก�รเรยีน

ก�รสอน “ชุดทดลองก�รเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยก�รตก    

อย่�งอิสระในแนวดิ่ง” จ�กผลง�นก�รประดิษฐ์คิดค้นของ 

น�ยศุภกร กต�ธิก�รกุล และ น�ยสุเจนต์ พรหมเหมือน 

นักวิช�ชีพ ส�ข�วิช�ฟิสิกส์ คณะวิทย�ศ�สตร์ 

 อนุสิทธิบัตรดังกล่�วเป็นผลง�นก�รประดิษฐ์คิดค้น

สร้�งส่ือก�รเรียนก�รสอนท�งด้�นฟิสิกส์ เร่ือง ก�รเคล่ือนท่ี

ของวัตถุด้วยก�รตกอย่�งอิสระในแนวด่ิง เพื่อให้ผู้เรียน

เข้�ใจทฤษฎีและกระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ม�กยิ่งขึ้น 

และแกไ้ขปญัห�ก�รข�ดแคลนอุปกรณ์ก�รทดลองต�่งๆ ที่

เสรมิก�รเรยีนรู ้เนือ่งจ�กเครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นก�ร

เรียนก�รสอนวิช�ฟิสิกส์ส่วนใหญ่ต้องนำ�เข้�จ�กต่�ง

ประเทศ และมีร�ค�แพง ทำ�ให้อุปกรณ์ก�รทดลองต่�งๆ 

มีไม่เพียงพอต่อคว�มต้องก�รของผู้เรียน 

 นอกจ�กน้ีอุปกรณ์ก�รทดลองท่ีนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ

ยังมีปัญห�ในก�รดูแลรักษ�และซ่อมแซมที่ยุ่งย�กและมี  

ค่�ใช้จ่�ยสูง จึงจำ�เป็นต้องพัฒน�สื่อก�รเรียนก�รสอนที่

ส�ม�รถสร้�งขึ้นม�ใช้ง�นเองได้ และมีร�ค�ถูก 

 สือ่ก�รเรยีนก�รสอน ชดุทดลองก�รเคลือ่นทีข่องวตัถุ

ดว้ยก�รตกอย�่งอสิระในแนวดิง่นี ้เปน็ผลง�นก�รประดษิฐ์

ท่ีเกี่ยวข้องกับก�รศึกษ�ก�รเคล่ือนท่ีของวัตถุท่ีตกอย่�ง

อสิระในแนวดิง่ โดยอ�ศยัหลักก�รตรวจจบัก�รตกของวตัถุ

ดว้ยแสงเลเซอร ์พรอ้มทัง้วดัคว�มเรว็ของวตัถ ุณ ตำ�แหนง่

ต่�งๆ และระยะท�งในก�รเคลื่อนที่ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ตก

อย่�งอิสระภ�ยในท่อพล�สติกใส โดยมีวงจรควบคุมกลไก

ระบบก�รปลอ่ยวตัถใุห้ตกลงม�อย�่งอสิระ โดยใชแ้มเ่หลก็

โซลินอยด์ไปควบคุมก�รยึดและปล่อยวัตถุ เมื่อมีก�รอ่�น

ค่�ระยะท�งที่วัตถุจะเคลื่อนที่แล้ว วัตถุจะถูกปล่อยผ่�น 

ชดุตรวจจบัคว�มเรว็ทีต่ำ�แหนง่ต�่งๆ และชดุตรวจจบัเวล�

จะส�ม�รถประมวลผลค่�ของเวล�ในก�รเคลื่อนที่และ

คว�มเร็วในก�รเคลื่อนที่ ณ ตำ�แหน่งต่�งๆ ได้ 
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 น�ยปณิธ�น แก้วมุนีโชค โรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัย

สงขล�นครนิทร ์จงัหวดัปตัต�น ีนกัเรยีนจ�กศนูยโ์อลมิปกิ

วิช�ก�ร สอวน. ส�ข�ชีววิทย� คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ทักษิณ คว�้ร�งวัลเหรียญทอง พร้อมร�งวัลคะแนนสูงสุด 

อีก 3 ร�งวัล ได้แก่ ร�งวัลคะแนนรวม (ภ�คทฤษฎีและ

ปฏิบัติก�ร) สูงสุด ร�งวัลคะแนนภ�คปฏิบัติก�รสูงสุด และ

ร�งวัลคะแนนรวมระดับภูมิภ�ค (ภ�คใต้) สูงสุด จ�กก�ร

แข่งขันชีววิทย�โอลิมปิกระดับช�ติ ครั้งที่ 13 “The 13th 

Thailand Biology Olympiad (13th TBO)” ระหว�่งวันที่       

5-9 เมษ�ยน พ.ศ. 2559 ณ คณะวทิย�ศ�สตร ์มห�วทิย�ลยั

ศลิป�กร วิทย�เขตพระร�ชวงัสน�มจนัทร ์จงัหวดันครปฐม

ก�รแข่งขันโอลิมปิกวิช�ก�รระดับช�ติ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ     

สง่เสรมิโอลมิปกิวชิ�ก�รและพฒัน�ม�ตรฐ�นวทิย�ศ�สตร์

ศึกษ� ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอเจ้�ฟ้�

กัลย�ณิวัฒน� กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ (มูลนิธิ  

สอวน.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีคว�ม

ส�ม�รถท�งวิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์มีโอก�ส ได้รับ

ก�รพัฒน�ศักยภ�พคว�มถนัดทั้งในด้�นทฤษฎีและทักษะ

ด�้นปฏบิตัทิ�งด�้นคณิตศ�สตร ์คอมพวิเตอร ์เคมี ชวีวทิย� 

นักเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

และฟิสิกส์ เพื่อสืบส�นง�นพัฒน�นักเรียนไทยให้มี

ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์-คณิตศ�สตร์ 

ของประเทศให้ได้ระดับม�ตรฐ�นส�กลต่อไป โดยใน

ปจัจบุนัสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ� สย�มบรมร�ชกุม�รฯี 

ทรงพระกรุณ�รับเป็นองค์ประธ�นมูลนิธิฯ 

 ก�รแข่งขันชีววิทย�โอลิมปิกระดับช�ติครั้งนี้ เป็น      

ครั้งที่ 13 มีนักเรียนจ�กศูนย์โอลิมปิกวิช�ก�ร สอวน.               

จ�กคณะวิทย�ศ�สตร์ของมห�วิทย�ลัยท่ัวประเทศ 13 ศูนย์ 

จำ�นวน 103 คน เข้�ร่วมก�รแข่งขัน โดยศูนย์โอลิมปิกวิช�ก�ร 

สอวน. ส�ข�ชีววิทย� คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ทักษิณ ได้ส่งนักเรียนเข้�ร่วมแข่งขัน จำ�นวน 6 คน                

มี อ�จ�รย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทม�นนท์ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 

ดร.ณัฐธย�น์ ฟ�น เบม และ อ�จ�รย์ ดร. เกษศิรินทร์  รัทจร 

เป็นผู้ควบคุมทีม

คว้ารางวัลเหรียญทอง และรางวัลคะแนนสูงสุด 
การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ คร้ังที่ 13 
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นักเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 เมื่อวันที่ 18 เมษ�ยน 2559 น�ยสกล วรรณพงษ์      

ผู้ว่�ก�รก�รกีฬ�แห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมด้วย        

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

ทักษิณ เป็นประธ�นในพิ ธีลงน�มบันทึกข้อตกลง                

คว�มร่วมมือด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�ระหว่�ง กกท. กับ 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ โดยมี น�ยอนุชิต ตระกูลมุทุต�             

รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดสงขล� ร่วมเป็นสักขีพย�น ณ       

โรงแรมบีพี สมิหล� บีช อำ�เภอเมืองสงขล� 

 ก�รลงน�มคว�มร่วมมือในครั้ งนี้ เป็นแผนง�น         

ส่วนหนึ่งของ กกท. ในก�รนำ�วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�ม�สู่

ระดับภูมิภ�ค โดยเฉพ�ะด้�นบุคล�กร อุปกรณ์ ง�นวิจัย 

ก�รจัดก�รประชุมวิช�ก�ร และง�นอื่นๆ ที่จะร่วมมือและ

ชว่ยเหลอืกนัทัง้สองหนว่ยง�น กกท. ตอ้งก�รคว�มรว่มมอื

จ�กมห�วิทย�ลัย และนักวิช�ก�รท่ีเก่ียวข้องด้�นวิทย�ศ�สตร์

ก�รกฬี� หรอืด�้นสงัคมวทิย� จติวทิย� ในก�รพฒัน�ด�้น

ก�รกีฬ�ของช�ติ โดยบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือด้�น

วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ� ระหว่�ง กกท. และมห�วิทย�ลัย

ทักษิณ นี้ ทั้งสองหน่วยง�นจะให้ก�รสนับสนุนสถ�นที่ 

อปุกรณ ์ครภุณัฑว์ทิย�ศ�สตรก์�รกฬี� บคุล�กร ตลอดจน

สิง่อำ�นวยคว�มสะดวกต�่งๆ ในก�รพฒัน�องคค์ว�มรูด้�้น

วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ� รวมทั้งก�รทำ�วิจัยด้�นวิทย�ศ�สตร์

ก�รกีฬ�และพัฒน�นักกีฬ�ไปสู่คว�มเป็นเลิศ โดย กกท. 

ยินดีรับนิสิตในระดับปริญญ�ตรี ปริญญ�โท หรือปริญญ�เอก 

ส�ข�วชิ�วทิย�ศ�สตรก์�รกฬี�และส�ข�ท่ีเกีย่วขอ้ง เข�้ฝกึ

ปฏบิตังิ�นภ�ยในหนว่ยง�นของ กกท. ทัง้ในสว่นกล�งและ

สว่นภมูภิ�ค ตลอดจนส�ม�รถเข�้ไปฝกึปฏบิตัหิน�้ทีใ่ห้กับ

สม�คมกีฬ�แห่งประเทศไทยท่ี กกท. ให้ก�รรับรอง ร่วมกับ

บุคล�กรของฝ่�ยวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ�ของ กกท. เพ่ือเตรียม

นักกีฬ�ให้มีคว�มพร้อมสำ�หรับก�รแข่งขันกีฬ�ระดับ

น�น�ช�ติต่อไป

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
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CLCศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
เปิดตัว “โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างแบรนด์สินค้า
ระดับพรีเมียมของจังหวัดชายแดนภาคใต้”

 เมื่อวันที่ 25 มีน�คม 2559 ศูนย์สร้�งสรรค์ง�น

ออกแบบ (Creative Lab Center; CLC) มห�วทิย�ลยัทกัษณิ 

ได้จัดง�นแถลงข่�วแนะนำ� “โครงก�รเพิ่มมูลค่�และสร้�ง

แบรนด์สินค้�ระดับพรีเมียมของจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้” 

โดยมี พลโท ยอดชัย ยั่งยืน ที่ปรึกษ�กองอำ�นวยก�รรักษ�

คว�มมัน่คงภ�ยใน ภ�ค 4 สว่นหน�้ อธิก�รบดีมห�วทิย�ลัย

ทักษิณ (รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิชัย ชำ�นิ) น�ยไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ 

รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดนร�ธิว�ส และ น�ยวีระกิตติ์          

รันทกิจธนวัชร์ อุตส�หกรรมจังหวัดสงขล� ร่วมเป็นเกียรติ

ในพิธีดังกล่�ว โดยมีสื่อมวลชน ผู้บริห�รของมห�วิทย�ลัย

ทักษิณ ผู้แทนหน่วยง�น และผู้ประกอบก�ร ได้ให้คว�ม

สนใจเข�้ร่วมง�นเป็นจำ�นวนม�ก

 โครงก�รเพ่ิมมูลค่�และสร้�งแบรนด์สินค้�ระดับพรีเมียม

ของจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ เป็นโครงก�รที่ศูนย์สร้�งสรรค์

ง�นออกแบบ (CLC) มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้รับก�ร

สนับสนุนงบประม�ณจ�กสำ�นักบริห�รยุทธศ�สตร์กลุ่ม

จังหวัดช�ยแดนใต้ เป็นจำ�นวนเงิน 9 ล�้นบ�ท เพื่อดำ�เนิน
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ก�รออกแบบและพัฒน�ผลิตภัณฑ์จ�กทรัพย�กรท้องถิ่น

ในจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต ้จำ�นวน 2 ผลติภัณฑ ์มีระยะเวล�

ในก�รดำ�เนินโครงก�ร ระหว่�งวันที่ 1 ตุล�คม 2558 ถึง 

30 กันย�ยน 2559 โดย CLC จะร่วมกับสำ�นักง�น

อุตส�หกรรมจังหวัดนร�ธิว�ส และสถ�บันฮ�ล�ล 

มห�วทิย�ลยัสงขล�นครนิทร ์ในก�รคัดกรองผูป้ระกอบก�ร

ที่มีคว�มพร้อมในก�รพัฒน�ศักยภ�พผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่

ตล�ดส�กล

 กิจกรรมต่�งๆ ในโครงก�รนี้จะช่วยให้ชุมชนและผู้

ประกอบก�รมีคว�มเข�้ใจ และตระหนักถึงแนวท�งในก�ร

พัฒน�ผลิตภัณฑ์สู่ตล�ดเป้�หม�ย โดย CLC จะเตรียม

คว�มพรอ้มให้กบัชมุชนและผูป้ระกอบก�รให้มศีกัยภ�พใน

ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมมูลค่�และสร้�ง

แบรนด์ของสินค้�ระดับพรีเมียมของจังหวัดช�ยแดนภ�ค

ใต้ โดยผลกระทบจ�กผลลัพธ์และผลผลิตของโครงก�รนี้ 

จะเป็นตัวอย่�งของก�รทำ�โครงก�รในรูปแบบที่สร้�งสรรค์

ให้กับหน่วยง�นและองค์กรต่�งๆ ท้ังภ�ครัฐและภ�ค

เอกชน เพือ่สร�้งอ�ชพีและร�ยไดใ้ห้กบัท้องถิน่อย�่งมัน่คง 

มัง่คัง่ และยัง่ยนื และจะเปน็มติแิละพลงัใหมข่องก�รทำ�ง�น

ร่วมกันอย�่งสร�้งสรรค์ของทุกๆ ฝ�่ย 
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 ในช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ที่ผ่�นม� ผู้บริห�ร บุคล�กร 

และนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณทั้งวิทย�เขตสงขล� และ

วิทย�เขตพัทลุง ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสืบส�นประเพณี

สงกร�นต์หรอืปีใหม่ไทย ประกอบด้วย ก�รทำ�บญุตกับ�ตร 

ก�รสรงน้ำ�พระ ก�รรดน้ำ�ขอพรจ�กผู้ใหญ่ เพื่อคว�มเป็น

ศิริมงคล อันเป็นก�รสืบทอดประเพณีอันดีง�ม 

 นอกจ�กนีว้ทิย�เขตพทัลงุยงัจดัใหม้กี�รตรวจสขุภ�พ

ผูส้งูอ�ย ุก�รมอบทนุก�รศกึษ�แกเ่ดก็และเย�วชนในพืน้ที ่

ก�รมอบของขวัญของที่ระลึกแก่ และก�รรับประท�น

อ�ห�รร่วมกัน โดยมีคณ�จ�รย์ บุคล�กร นิสิต และร�ษฎร

ในพืน้ทีเ่ข�้รว่มกจิกรรมเปน็จำ�นวนม�ก บรรย�ก�ศเตม็ไป

ด้วยคว�มรักคว�มอบอุ่น และสนุกสน�น 

ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์


