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  วสัดีเพือ่นบคุล�กร และนสิติมห�วทิย�ลยัทกัษณิทีร่กัทกุท�่นครบั พบกบั TSU Newsletter 

หรอืจดหม�ยข�่วเพือ่ก�รประช�สัมพนัธ ์มห�วทิย�ลัยทกัษณิ ปทีี ่3 ฉบบัที ่4 ประจำ�เดอืนกรกฎ�คม 

2559 ในฉบับนี้ยังคงเป็นก�รนำ�เสนอเรื่องร�วเหตุก�รณ์สำ�คัญๆ ที่เกิดขึ้นในมห�วิทย�ลัยของเร�

ในช่วงเดือนที่ผ่�นม� โดยเฉพ�ะพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประจำ�ปี

พุทธศักร�ช 2558 เมื่อวันที่ 13 มิถุน�ยน 2559 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บุคล�กรและนิสิตมห�วิทย�ลัย

ทักษิณได้มีโอก�สเข�้เฝ้�รับเสด็จฯ ในวโรก�สที่สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 

ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินแทนพระองค์ม�พระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�ก

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ณ วิทย�เขตพัทลุง และเสด็จพระร�ชดำ�เนินทรงเปิดป้�ยอ�ค�รหอประชุม

เฉลิมพระเกียรติ ในโอก�สเดียวกันนี้ด้วย 

 พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรของมห�วิทย�ลัยทักษิณในปีนี้ แม้จะเป็นปีแรกท่ีใช้สถ�นที่ใน

วิทย�เขตพัทลุง แต่โดยภ�พรวมของก�รจัดก�ร ตลอดจนก�รเตรียมง�นเพื่อรับเสด็จฯ เป็นไปด้วย

คว�มเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ได้รับคำ�ชมเชยจ�กหล�ยๆ ฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นผลจ�กก�ร

ปฏิบัติหน�้ที่อย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ ทุ่มเทพลังก�ยพลังใจ และคว�มร่วมมือทั้งจ�กผู้บริห�ร 

คณ�จ�รย์ บุคล�กร และนิสิต ตลอดจนทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 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 : ลมม�เยือน
17 ม.9 ต.ควนมะพร�้ว อ.เมอืง จ.พทัลงุ 93000
โทรศัพท์ 081 9590798
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พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

วันจันทร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม ใหข้า้พเจา้มาปฏบิตัพิระราช
กรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำาปีนี้ ขอแสดง
ความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ
 กจิการงานทัง้ปวงทีบ่ณัฑติจะได้ปฏบัิตติอ่ไปนัน้ จะสำาเรจ็ผลอยา่งมปีระสทิธภิาพไดต้อ้งอาศยัปจัจยั 
๒ ส่วน คือบัณฑิตซึ่งเป็นผู้ทำางาน กับบุคคลอื่นซึ่งต้องติดต่อประสานสัมพันธ์ และร่วมมือร่วมงานด้วย 
เหตุน้ี การรู้จักตนเอง และเข้าใจผู้อ่ืน จึงมีความสำาคัญและจำาเป็น การรู้จักตนเอง คือรู้ว่าตนมีข้อดีข้อด้อย
อย่างไร ทั้งในด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ และนิสัยใจคอ จะได้นำาข้อดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
และปรับปรุงแก้ไขข้อด้อยเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ส่วนการเข้าใจผู้อื่น ก็คือรู้ถึงความสามารถ               
ความเช่ียวชาญ และอัธยาศัยใจคอของผู้อ่ืน แล้วยอมรับความรู้ความสามารถ รวมท้ังรับฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ืน่ซึง่อาจแตกต่างจากของตน จะไดป้ระสานความรูค้วามคดิเขา้ดว้ยกนัให้บงัเกดิประโยชนส์งูสดุ
แก่งาน ตลอดจนร่วมมือร่วมงานและสมาคมกันได้อย่างราบรื่น หากบัณฑิตรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น
ดังท่ีกล่าวมานี้ ก็จะสามารถทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และงานท่ีทำาก็จะดำาเนินลุล่วงไป    
จนสำาเร็จผลสมบูรณ์ จึงขอให้ทุกคนนำาสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติ เพ่ือความสำาเร็จและ    
ความเจริญก้าวหน้าในงานอันจะอำานวยประโยชน์ทั้งแก่ตน แก่องค์กร และแก่ประเทศชาติสืบไป
 ในพระปรมาภไิธยพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว ขออวยพรให้บณัฑติใหม่ทุกคน และทุกท่านท่ีมารว่ม
งานในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดี มีความสำาเร็จในสิ่งอันพึงประสงค์จงทั่วกัน
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 เมื่อวันที่ 13 มิถุน�ยน 2559 เวล� 09.16 น. สมเด็จ

พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ได้เสด็จ

พระร�ชดำ�เนินม�ยังมห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง 

ทรงเปิด “หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ” ท่ีได้พระร�ชท�นน�ม

และพระร�ชท�นพระร�ช�นญุ�ตใหเ้ชญิตร�สญัลกัษณง์�น

เฉลิมพระเกียรติ ในโอก�สฉลองพระชนม�ยุ 5 รอบ 2 

เมษ�ยน 2558 ประดับที่ป�้ยชื่อหอประชุม ซึ่งเป็นอ�ค�ร

เอนกประสงค์ 2 ชั้น สร้�งแล้วเสร็จปี 2551 รองรับก�ร

เจริญเติบโตของมห�วิทย�ลัยที่ มีนิสิตม�กขึ้นทุกปี            

และใช้ประโยชน์ด้�นก�รศึกษ� และกิจกรรมต่�งๆ ท้ังใน

ชุมชน ภูมิภ�ค และน�น�ช�ติ เช่น ก�รปฐมนิเทศ พิธีรับ

พระร�ชท�นปริญญ�บัตร และก�รประชุมท�งวิช�ก�ร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำ เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำ ปีการศึกษา 2557
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

1จดหมายขาวประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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แก่ผู้สำ เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำ ปีการศึกษา 2557
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 จ�กนัน้ ทรงพระดำ�เนนิเข�้หอประชมุเฉลมิพระเกยีรต ิ

ซึ่งพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�

โปรดกระหม่อมให้เสด็จพระร�ชดำ�เนินแทนพระองค์        

ไปพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�ก

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2557 มีผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 ร�ย รบัพระร�ชท�นปรญิญ�กติติมศักด์ิ และอ�จ�รยแ์ละ

บุคล�กรตัวอย�่งด้�นก�รเรียนก�รสอน ก�รวิจัย และก�ร

บริก�รวิช�ก�ร จำ�นวน 3 ร�ย รับพระร�ชท�น

ประก�ศนียบัตร และผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�เอก 

โท และตร ีจำ�นวน 3,029 คน รบัพระร�ชท�นปรญิญ�บตัร

 หลงัเสรจ็สิน้พธิพีระร�ชท�นปรญิญ�บตัร พระร�ชท�น

พระร�ชวโรก�สให้ รองศ�สตร�จ�รย์วิชัย ชำ�นิ อธิก�รบดี

มห�วิทย�ลัยทักษิณ นำ�นักเรียนและคณะกรรมก�รจัด

ประกวดโครงก�รง�นส่งเสริมดนตรีไทยภ�คใต้สำ�หรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ใน 14 จังหวัดภ�คใต้ ครั้งที่ 26 

เฝ�้ทลูละอองพระบ�ทรบัพระร�ชท�นถว้ยร�งวลัชนะเลศิ 

ประเภทวงปีพ่�ทยไ์มน้วมเครือ่งคู ่ไดแ้ก ่โรงเรยีนทีปร�ษฎร์

พิทย� จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี ประเภทวงเครื่องส�ยเครื่อง

คูผ่สมขมิ ไดแ้ก ่โรงเรยีนสตรทีุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมร�ช 

และโล่ร�งวัลชนะเลิศติดต่อกัน 3 ปี ประเภทวงปี่พ�ทย์

ไม้นวมเครื่องคู่ และวงเครื่องส�ยเครื่องคู่ผสมขิม ได้แก่ 

โรงเรียนมห�วชิร�วุธ จังหวัดสงขล�

1จดหมายขาวประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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 เม่ือวันท่ี 10 มิถุน�ยน 2559 ท่ีห้องประชุมข้�ว           

สังข์หยด ชั้น 5 อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ โรงพย�บ�ลพัทลุง                 

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

และ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะ

พย�บ�ลและสหเวชศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัทกัษณิ ไดร้ว่มลง

น�มในบนัทกึขอ้ตกลงคว�มรว่มมือ (MOU) กบัโรงพย�บ�ล

พัทลุง โดยน�ยแพทย์ เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำ�นวยก�ร

โรงพย�บ�ลพทัลงุ ในก�รผลติบณัฑติด�้นพย�บ�ลศ�สตร์

ของคณะพย�บ�ลและสหเวชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วิทย�เขตพัทลุง โดยมี น�ยส�นันท์ สุพรรณชนะบุรี             

ประธ�นมลูนธิโิรงพย�บ�ลพทัลงุ และคณะกรรมก�รพฒัน�

มห�วิทย�ลัยทักษิณ เป็นประธ�นในพิธีและร่วมเป็นสักขี

พย�น

 สืบเนื่องจ�กที่สภ�มห�วิทย�ลัยทักษิณได้มีมติให้จัด

ตัง้คณะพย�บ�ลและสหเวชศ�สตร ์ณ มห�วทิย�ลยัทักษณิ 

วิทย�เขตพัทลุง เพื่อผลิตบัณฑิตด้�นก�รพย�บ�ลรองรับ

คว�มต้องก�รบริก�รด้�นส�ธ�รณสุขในจังหวัดพัทลุงและ

พื้นที่ภ�คใต้ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยคณะพย�บ�ลและ

สหเวชศ�สตร์ จะเปิดรับนิสิตในปีก�รศึกษ� 2561 เป็นรุ่นแรก 

คณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมมือโรงพยาบาลพัทลุง
เตรียมผลิตพยาบาลวิชาชีพ

ใน 2 ส�ข�วิช� คือ ส�ข�วิช�พย�บ�ลศ�สตร์ และส�ข�

วิช�ก�ยภ�พบำ�บัด ส�ข�ละ 60 คน โดยจะมีโรงพย�บ�ล

พัทลุงเป็นหน่วยรองรับก�รฝึกปฏิบัติของนิสิต ตลอดจน

ก�รแลกเปลี่ยนบุคล�กร เครื่องมือ และระบบส�รสนเทศ 

และสนับสนุนก�รจัดก�รเรียนก�รสอนของมห�วิทย�ลัย
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กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35

และ
“ส
งข
ลา
เกม
ส์”

 ต�มที่จังหวัดสงขล�ได้รับเกียรติจ�กก�รกีฬ�แห่ง

ประเทศไทย (กกท.) ให้เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รแข่งขันกีฬ�   

แห่งช�ติ ครั้งที่ 45 “สงขล�เกมส์” ในระหว�่งวันที่ 20-30 

มิถุน�ยน 2560 และก�รแข่งขันกีฬ�คนพิก�รแห่งช�ติ      

ครั้งที่ 35 “สมิหล�เกมส์” ระหว�่งวันที่ 20-24 กรกฎ�คม 

2560 คณะกรรมก�รจัดก�รแข่งขันจึงได้จัดให้มีพิธีมอบธง

ก�รแขง่ขนัพรอ้มทัง้ก�รแถลงข�่วขึน้เม่ือวนัที ่29 มถินุ�ยน 

2559 ณ หอ้งประชมุชัน้ 24 อ�ค�รเฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ

พระชนมพรรษ� ก�รกฬี�แหง่ประเทศไทย กรงุเทพมห�นคร 

โดยน�ยทรงพล สว�สดิ์ธรรม ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดสงขล� 

น�ยอนุชิต ตระกูลมุทุต� รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดสงขล� 

น�ยนิพนธ์   บุญญ�มณี น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด

สงขล�และน�ยกสม�คมกีฬ�แห่งจังหวัดสงขล� รศ.ดร.วิชัย 

ชำ�นิ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยทักษิณ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม 

รองอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย  

ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี รองอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

สงขล� ผศ.สุพจน์ โกวิทย� รองอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย

สงขล�นครนิทร ์น�ยณัฐวฒุ ิเรอืงเวส รองผูว้�่ก�รฝ�่ยกฬี�

เป็นเลิศและวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ� กกท. น�ยร�เชลล์        

ได้ผลธัญญ� รองผู้ว่ �ก�รฝ่�ยส่งเสริมกีฬ� กกท.                         

น�ยเกียรติศักดิ์ อุ่นเสียม ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�เป็นเลิศ 

กกท. และ น�ยเกยีรติกร สภุ�ภรณ์ ผูอ้ำ�นวยก�รกองแขง่ขนั

กีฬ�เป็นเลิศ กกท. ได้ร่วมกันแถลงข่�วและรับมอบธง     

ก�รแข่งขันกีฬ�แห่งช�ติ ครั้งท่ี 45 “สงขล�เกมส์” และ     

ก�รแขง่ขนักฬี�คนพกิ�รแหง่ช�ต ิครัง้ที ่35 “สมหิล�เกมส”์ 

 ก�รแข่งขันกีฬ�แห่งช�ติ คร้ังท่ี 45 จะเป็นก�รชิงชัย

ของนักกีฬ�กว่� 45 ชนิดกีฬ� โดยใช้รูปแมวชื่อ “สิงหล�” 

หนูชื่อ “สิงขร” เป็นสัตว์นำ�โชค ภ�ยใต้คำ�ขวัญ “เกมส์แห่ง

สปริติและมติรภ�พ” และกฬี�คนพกิ�รแหง่ช�ต ิ  ครัง้ที ่35 

“สมิหล�เกมส์” ใช้รูปน�งเงือกช่ือ “น้องสมิหล�” เป็นตัวนำ�โชค 

ภ�ยใต้คำ�ขวัญ “กีฬ�แห่งคว�มหวังและกำ�ลังใจ” โดย        

ทัง้สองมหกรรมกฬี�จะเนน้เรือ่งของคว�มบรสิทุธิย์ตุธิรรม 

มีม�ตรฐ�น น้ำ�ใจนักกีฬ�และมิตรภ�พ ใช้งบประม�ณ

จัดก�รแข่งขันประม�ณ 100 ล้�นบ�ท

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

“ส
มิห
ลา
เก
มส
์”
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 ในระหว่�งวันที่ 2–4 มิถุน�ยน 2559 มห�วิทย�ลัยทักษิณ โดยฝ่�ยบริห�รกล�งและทรัพย�กรบุคคล ได้จัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศพนักง�นใหม่ ณ อนันตร� สิเก� รีสอร์ทแอนด์สป� อำ�เภอสิเก� จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นกิจกรรมสำ�คัญที่

มห�วทิย�ลยัจดัขึน้อย�่งต่อเนือ่ง โดยมีวตัถปุระสงคเ์พือ่เปดิโอก�สใหพ้นกัง�นมห�วทิย�ลยัใหมไ่ดร้บัทร�บแนวนโยบ�ย 

และทศิท�งในก�รพฒัน�มห�วทิย�ลยั ค�่นยิมและวฒันธรรมองคก์ร แผนพฒัน�ทรพัย�กรบคุคล ระบบและหลกัเกณฑ์

ก�รบริห�รง�นบุคคล เส้นท�งคว�มก�้วหน�้ในอ�ชีพ ตลอดจนบทบ�ทและภ�ระหน้�ที่ของพนักง�นมห�วิทย�ลัยต่อ

องค์กรโดยรวมในฐ�นะสม�ชิกใหม่ และเป็นโอก�สที่พนักง�นใหม่ได้มีโอก�สทำ�คว�มรู้จักและสร้�งคว�มสัมพันธ์เพื่อ

คว�มร่วมมือกันในอน�คต กิจกรรมปฐมนิเทศพนักง�นใหม่ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจ�กอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยทักษิณ    

(รองศ�สตร�จ�รย ์ดร. วชิยั ชำ�น)ิ รองอธกิ�รบดฝี�่ยพฒัน�องคก์รและทรพัย�กรบคุคล (อ�จ�รยส์�ยพณิ วไิลรตัน)์ และ

ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�องค์กรและทรัพย�กรบุคคล (ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ นพดล ศุกระก�ญจน์) ร่วมเป็นวิทย�กร     

มีพนักง�นใหม่ทั้งส�ยคณ�จ�รย์และส�ยสนับสนุนจ�กคณะและหน่วยง�นต่�งๆ เข้�ร่วมกิจกรรมจำ�นวน 40 คน

มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรม

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่TSU
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มหาวิทยาลัยทักษิณจัดกิจกรรม

ทรัพย์สินจ�กประสบก�รณ์ของมห�วิทย�ลัยทักษิณ ใน

โอก�สนี้อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยทักษิณได้มอบหม�ยให้ 

อ�จ�รยส์�ยพณิ วไิลรตัน ์รองอธกิ�รบดฝี�่ยพฒัน�องคก์ร

และทรัพย�กรบุคคล และผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ นพดล        

ศุกระก�ญจน์ ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�องค์กรและ

ทรัพย�กรบุคคล ร่วมให้ก�รต้อนรับคณะศึกษ�ดูง�น และ

บรรย�ยในหัวข้อ มห�วิทย�ลัยทักษิณกับก�รเป็นมห�วิทย�ลัย

ในกำ�กับของรัฐ และก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลของ

มห�วิทย�ลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษาดูงาน
เตรียมความพร้อมสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในกำ กับของรัฐ

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎ�คม 2559 มห�วิทย�ลัยทักษิณ     

ได้ให้ก�รต้อนรับคณะศึกษ�ดูง�นจ�กมห�วิทย�ลัยแม่โจ้   

นำ�โดย อ�จ�รย์รชฏ เช้ือวิโรจน์  รองอธิก�รบดีฝ่�ยยุทธศ�สตร์ 

ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ผู้อำ�นวยก�รกอง และ

หัวหน้�ง�นในสำ�นักง�นอธิก�รบดี จำ�นวนกว่� 70 คน  

 ก�รศึกษ�ดูง�นของมห�วิทย�ลัยแม่โจ้ในครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมก�รสู่ก�ร

เป็นมห�วิทย�ลัยในกำ�กับของรัฐ ตลอดจนศึกษ�รูปแบบ

ก�รจัดองค์กร โครงสร้�งก�รบริห�ร และแผนก�รบริห�ร
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มหกรรมการแสดงละครภาคใต้ ครั้งที่ 4 
“TSU Drama Festival #4”
 มห�วิทย�ลัยทักษิณ เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของกิจกรรม

ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน  โดยเฉพ�ะบทบ�ทก�รเป็น

ศูนย์กล�งท�งด้�นศิลปะก�รแสดงละครของภ�คใต้ จัด

โครงก�รมหกรรมก�รแสดงละครภ�คใต้ คร้ังท่ี 4 (TSU Drama 

Festival #4) ขึ้น เมื่อวันอ�ทิตย์ที่ 10 กรกฎ�คม 2559       

ณ บ้�นนครใน ถนนนครนอก อำ�เภอเมือง สงขล� โดยได้

รบัก�รสนบัสนนุจ�กมูลนธิิสวนประวตัศิ�สตร ์พลเอกเปรม 

ตณิสลู�นนท ์และบ้�นนครใน โดยหยงเตียน มีวตัถปุระสงค์

เพื่อสร้�งร�กฐ�นในก�รเป็นศูนย์กล�งท�งด้�นศิลปะก�ร

แสดงละครของภ�คใต้ ก�รสร้�งเครือข่�ยท�งด้�นศิลปะ

ก�รแสดงละครภ�คใต้ และเพื่อเปิดโอก�สให้ผู้สนใจได้มี

โอก�สห�คว�มรู้ และแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์

 มหกรรมก�รแสดงละครภ�คใต้ของมห�วิทย�ลัยทักษิณ 

เป็นกิจกรรมที่จัดม�อย่�งต่อเนื่อง และได้รับก�รตอบรับ

เปน็อย�่งดจี�กภ�คเีครอืข�่ยและภ�คประช�ชนในทอ้งถิน่ 

นอกเหนือจ�กก�รแสดงบนเวทีจ�กคณะละครต่�งๆ แล้ว       

ยังจัดให้มีก�รบรรย�ยและส�ธิตโดยผู้เชี่ยวช�ญและมี             

ชื่อเสียงในวงก�รละครระดับประเทศ ในหัวข้อต�่งๆ อ�ทิ

 “ก�รนำ�กระบวนก�รละครเข้�ม�ประยุกต์ใช้กับศิลปะ

ก�รแสดงโนร�” โดย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ธรรมนิตย์           

นิคมรัตน์ ส�ข�ศิลปะก�รแสดง คณะศิลปกรรมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

 “ละครประเด็นศึกษ� เรื่อง คว�มรักถูกทุกข้อ ในก�ร

สร�้งฐ�นคดิท�งปญัญ� เพือ่พฒัน�สขุภ�วะท�งเพศ” โดย 

อ�จ�รยโ์ตมร อภวินัทน�กร ผูก้อ่ตัง้กลุม่ “ม�นมี�นะ” กลุม่

ละครและศิลปะเพื่อก�รพัฒน�

 “สีด� พญ�ยกัษ:์ ศลิปะส่ือก�รแสดงสดหรอืก�รแสดง

สดท�งทัศนศิลป์ (Sita the Great Giant: Performance Art)” 

โดย อ�จ�รย์ริญญ�ภัทร์ นิธิภัทรอนันต์

 “ก�กี: ก�รดัดแปลงวรรณคดีเป็นบทละครเวทีสมัยใหม่” 

โดย รองศ�สตร�จ�รย์มนตรี มีเนียม คณะศิลปศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตห�ดใหญ่

 “ละครโรงเล็ก กับ เทศก�ลละครเควียร์กรุงเทพ คร้ังท่ี 1” 

โดย อ�จ�รยส์รร ถวลัยว์งศศ์ร ีส�ข�ศลิปะก�รละคร คณะ

ศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสวนสุนันท� 

“กว�่จะม�เปน็หุ่นละครเลก็โจหลยุส”์ โดย อ�จ�รยส์รุนิทร ์

ยังเขียวสด 
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 โครงก�รส่งเสริมดนตรีไทยภ�คใต้ของมห�วิทย�ลัยทักษิณ 

เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศ�สตร์ก�รเสริมสร้�งคว�มเป็นเลิศ

ด้�นศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญ�และก�รจัดก�รส่ิงแวดล้อม 

เพื่อก�รพัฒน�สังคมแห่งปัญญ�และสันติสุขที่ยั่งยืน ซึ่งได้

ดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ปีก�รศึกษ� 2523 โดย

ส�ข�วิช�ดุริย�งคศ�สตร์   คณะศิลปกรรมศ�สตร์ 

 โครงก�รส่งเสริมดนตรีไทยภ�คใต้เป็นกิจกรรมก�ร

ประกวดดนตรีไทยของสถ�นศึกษ�ในเขต 14 จังหวัดภ�คใต้ 

โดยมห�วิทย�ลัยทักษิณได้รับพระกรุณ�ธิคุณจ�กสมเด็จ

พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี พระร�ชท�น    

ถ้วยร�งวัลแก่วงดนตรีไทยที่ชนะก�รประกวด นอกจ�กนี้

ยงัมกีจิกรรมก�รสมัมน�เชงิปฏิบตักิ�รสำ�หรบัครดูนตรไีทย

ที่นำ�วงดนตรีไทยเข้�ประกวด เพื่อก�รพัฒน�ทักษะและ

หลักก�รดนตรีอีกด้วย                           

 โครงก�รส่งเสริมดนตรีไทยภ�คใต้ ครั้งที่ 27 ได้จัดขึ้น

ระหว�่งวันที่ 22–23 กรกฎ�คม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุม

ป�ริช�ต มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตสงขล� โดยได้         

รับเกียรติจ�ก รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิชัย ชำ�นิ อธิก�รบดี

มห�วิทย�ลัยทักษิณ เป็นประธ�นในพิธีเปิด มีนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษ�จ�กโรงเรียนในภ�คใต้เข้�ร่วมก�รประกวด

จำ�นวน 21 โรงเรียน ปร�กฎผลก�รประกวดในประเภท

ต�่งๆ ดังนี้

 • ร�งวัลชนะเลิศ ประเภทวงปี่พ�ทย์ไม้นวมเครื่องคู่ 

ถ้วยร�งวัลประเภท ก (เพลงร�ตรีประดับด�ว เถ�)

 ได้แก่ โรงเรียนมห�วชิร�วุธ จังหวัดสงขล� 

 • ร�งวัลชนะเลิศ ประเภทวงปี่พ�ทย์ไม้นวมเครื่องคู่ 

ถ้วยร�งวัลประเภท ข (เพลงมอญดูด�ว สองชั้น)

 ได้แก่ โรงเรียนพะตงวิทย�มูลนิธิ จังหวัดสงขล�

 • ร�งวัลชนะเลิศ ประเภทวงเครื่องส�ยเดี่ยวผสมขิม 

ถ้วยร�งวัลประเภท ก (เพลงเขมรลออองค์ เถ�)

 ได้แก่ โรงเรียนมห�วชิร�วุธ จังหวัดสงขล� 

 • ร�งวัลชนะเลิศ ประเภทวงเครื่องส�ยเดี่ยวผสมขิม 

ถ้วยร�งวัลประเภท ข (เพลงเขมรเอวบ�ง สองชั้น)

 ได้แก่ โรงเรียนน�ทวีวิทย�คม จังหวัดสงขล�
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