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

หรอืจดหม�ยข�่วเพือ่ก�รประช�สัมพนัธ ์มห�วทิย�ลัยทกัษณิ ปทีี ่3 ฉบบัที ่5 ประจำ�เดอืนกนัย�ยน 

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

ในช่วงเดือนที่ผ�่นม� 

 ในฉบับนี้มีข่�วประช�สัมพันธ์ฝ�กถึงบุคล�กร และนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณ โดยขณะนี้

มห�วิทย�ลัยได้เพิ่มช่องท�งก�รติดต่อสื่อส�รเพิ่มเติมอีกช่องท�งหนึ่ง ผ่�น LINE@ ซึ่งบุคล�กร 

นิสิต และบุคคลทั่วไปส�ม�รถเพิ่มเพื่อนด้วย ID LINE คือ @THAKSIN-UNIVERSITY เพื่อติดต�ม

ข้อมูลข่�วส�รของมห�วิทย�ลัย ในขณะเดียวกันหน่วยง�นของมห�วิทย�ลัยก็ส�ม�รถฝ�กข่�ว

ประช�สัมพันธ์โดยส่งผ่�นท�ง CHAT LINE ได้ โดยผ่�นก�รกล่ันกรองจ�กศูนย์ข้อมูลข่�วส�ร

มห�วิทย�ลัยทักษิณก่อนเผยแพร่ (Broadcast) ออกไปยังสม�ชิก หรือผู้ติดต�ม (follower)

 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 / พัทลุง
 โทรศัพท์ 081 9590798

@THAKSIN-UNIVERSITY 
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พิมพ์ที่ : ลมม�เยือน / พัทลุง
 โทรศัพท์ 081 9590798

 มห�วิทย�ลัยทักษิณ โดยคณะเทคโนโลยีและก�ร

พัฒน�ชุมชน จัดง�นเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12 ภ�ยใต้แนวคิด  

“เกษตรแก้จน” ในระหว�่งวันที่ 26 สิงห�คม - 4 กันย�ยน 

2559 ณ มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง ง�นเกษตร

แฟร์เป็นกิจกรรมที่มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง  

จดัขึน้อย�่งต่อเนือ่งเปน็ประจำ�ทกุป ีโดยในปนีีไ้ด้รบัเกยีรติ

จ�ก น�ยวันชัย คงเกษม ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพัทลุง เป็น

ประธ�นในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 27 สิงห�คม 2559 

 ภ�ยในง�นเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12 มีกิจกรรมม�กม�ย 

อ�ทิ ก�รจัดแสดงนิทรรศก�รท�งวิช�ก�รของหน่วยง�น

ของมห�วิทย�ลัยทักษิณ หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน 

ปร�ชญ์ช�วบ้�น และชุมชน แปลงส�ธิตด้�นก�รเกษตร   

ท้ังพชืและสัตว ์ก�รจำ�หน�่ยสินค�้ก�รเกษตร สินค�้อปุโภค

และบรโิภค ก�รส�ธติ ก�รอบรม     ก�รประกวดผลติภณัฑ์

อ�ห�รและผลผลิตท�งก�รเกษตร ก�รประกวดสัตว์

เศรษฐกิจและสัตว์สวยง�ม ก�รประกวดไม้ดอกไม้ประดับ 

ก�รประกวดธดิ�เกษตร และกจิกรรมก�รแสดงบนเวท ีง�น

เกษตรแฟร์ในปีนี้ได้รับคว�มสนใจจ�กนิสิต นักศึกษ� 

เกษตรกร และประช�ชนเข้�เยี่ยมชมง�นและร่วมกิจกรรม

เป็นจำ�นวนม�ก

เกษตร
แก้จน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

จัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12 
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 คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ร่วมกับ            

Institute of Engineering Mathematics (IMK), Universiti 

Malaysia Perlis (UniMAP) จัดก�รประชุมวิช�ก�รระดับ

น�น�ช�ติ International Conference on Mathematics, 

Engineering & Industrial Applications 2016 (ICoMEIA 

2016) ครั้งที่ 2 ในระหว่�งวันที่ 10–12 สิงห�คม 2559       

ณ โรงแรมบีพี สมิหล�บีช อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขล� ซึ่งมี

พิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 สิงห�คม 2559 โดยได้รับเกียรติจ�ก 

Dato’ Prof. Dr. Zul Azhar Zahid Jamal รองอธิก�รบดี 

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) และรองศ�สตร�จ�รย ์

ดร. วชิยั ชำ�น ิอธกิ�รบดมีห�วทิย�ลยัทกัษณิ เปน็ประธ�น

ในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณ�จ�รย์ และผู้เก่ียวข้อง

เข�้ร่วมง�นอย่�งพร้อมเพรียง

 ก�รประชุมวิช�ก�รระดับน�น�ช�ติ ICoMEIA 2016 

ครัง้ที ่2 นี ้เกดิขึน้หลงัจ�กประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รจดัก�ร

ประชุมคร้ังแรกเม่ือปี 2014 ท่ีปีนัง ประเทศม�เลเซีย โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีท่ีเปิดโอก�สให้นักวิช�ก�รได้นำ�เสนอ

คว�มก้�วหน้�ของก�รค้นคว้�วิจัยในส�ข�คณิตศ�สตร์ 

วิศวกรรมศ�สตร์ ก�รประยุกต์ท�งอุตส�หกรรม และส�ข�

ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนก�รแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้�งเครือข่�ย

เพือ่คว�มรว่มมอืในอน�คต โดยมีนกัวชิ�ก�รทัง้ในและต�่ง

จับมือ UniMAP

ประเทศตอบรับเข�้ร่วมก�รประชุมกว่� 200 คน นอกจ�ก

นี้ยังได้รับเกียรติจ�ก Keynote Speakers ทั้งจ�กประเทศ

ม�เลเซียและประเทศไทย ประกอบด้วย Prof. Dr. Zainal 

Abdul Aziz, Director of UTM Centre for Industrial and 

Applied Mathematics (UTM-CIAM) Universiti Teknologi 

Malaysia และ ศ�สตร�จ�รย์ ดร. ยงค์วิมล เลณบุรี จ�ก 

มห�วิทย�ลัยมหิดล ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�ร Centre 

of Excellence in Mathematics, a National Centre under 

the Postgraduate Education and Research Development 

Office (PERDO) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� 

เข้�ร่วมก�รประชุมในครั้งนี้ด้วย

จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

ICoMEIA 2016 ครั้งที่ 2 
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 โครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อ    

เสริมสร้างจิตสำานึกรักษ์น้ำาของเยาวชนลุ่มน้ำาคลอง      

ท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (3 เพื่อ 9 เรารักษ์น้ำา)” โดย                   

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทกัษ ์สงักดั

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะ         

ได้รับรางวัล Bronze Award จากสำานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ ในงาน Thailand Research Expo 2016

 โครงก�รวจิยัดังกล�่วเปน็โครงก�รวจิยัภ�ยใตโ้ครงก�ร

มุ่งเป้�ตอบสนองคว�มต้องก�รพัฒน�ประเทศ ปี พ.ศ. 2558 

กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อชุมชน “โครงก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�

แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนลุ่มน้ำ�อย่�ง

ยั่งยืน กรณีศึกษ�คลองป่�พะยอม-คลองท่�แนะ จังหวัด

พทัลงุ”  ซึง่ไดร้บัทนุสนบัสนนุจ�กมห�วทิย�ลยัทกัษณิ และ

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงค์

เพื่อถอดบทเรียนก�รบริห�รจัดก�รง�นวิจัยและเครือข่�ย

รักษ์น้ำ�คลองท่�แนะ รวมทั้งสังเคร�ะห์กระบวนก�รเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้�งจิตสำ�นึกรักษ์น้ำ�ของเย�วชนลุ่มน้ำ�คลอง   

ท�่แนะ ประกอบดว้ย 3 โครงก�รยอ่ยต�มภูมินเิวศน ์ตน้น้ำ� 

กล�งน้ำ� และปล�ยน้ำ� กลุ่มเป้�หม�ยในก�รถอดบทเรียน

งานวิจัย“ “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างจิตสำานึกรักษ์น้ำา
ของเยาวชนลุ่มน้ำาคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง 
(3 เพื่อ 9 เรารักษ์น้ำา)

ก�รบริห�รจัดก�รชุดโครงก�รวิจัย ได้แก่ นักวิจัยและ        

นักวิจัยชุมชนจำ�นวน 16 คน แหล่งข้อมูลในก�รสังเคร�ะห์

กระบวนก�รเรียนรู้  ได้แก่  ผลก�รวิจัยก�รพัฒน�

กระบวนก�รเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้�งจิตสำ�นึกรักษ์น้ำ�ของ

เย�วชน คนต้นน้ำ� กล�งน้ำ� และปล�ยน้ำ� เย�วชนแกนนำ� 

45 คน เย�วชน 306 คน ครูและผู้นำ�ชุมชนเสริมสร้�ง

จิตสำ�นึกรักษ์น้ำ� 13 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยก�รถอด  

บทเรียน ก�รสังเกตแบบมีส่วนร่วม ก�รสัมภ�ษณ์แบบไม่

เป็นท�งก�รก�รสนทน�กลุ่ม และก�รสังเคร�ะห์เอกส�ร 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลโดยวิธีก�รสรุปแบบอุปนัย 

ในงาน 
Thailand Research Expo 2016
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ได้รับรางวัล
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ประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ 

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9

 มห�วิทย�ลัยทักษิณ โดยคณะมนุษยศ�สตร์และ

สังคมศ�สตร์ จัดโครงก�รประกวดทักษะก�รใช้ภ�ษ�ไทย 

ระดบัมธัยมศกึษ� ภ�คใต้ ชิงถว้ยร�งวลัพระร�ชท�นสมเดจ็

พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี คร้ังท่ี 9 ประจำ�ปี 

2559 เพื่อแสดงคว�มสำ�นึกในพระกรุณ�ธิคุณ และดำ�เนิน

ต�มรอยพระยุคลบ�ทด�้นก�รอนุรักษ์ และสืบทอดก�รใช้

ภ�ษ�ไทยอย�่งถกูต้อง รวมทัง้ก�รสร�้งคว�มตระหนกั และ

เห็นคว�มสำ�คัญของภ�ษ�ไทย ก�รจัดประกวดทักษะก�ร

ใชภ้�ษ�ไทยในครัง้นี ้ประกอบด้วยกจิกรรมต�่งๆ อ�ทิ ก�ร

แข่งขันก�รเล่�นิท�นประกอบท่�ท�ง เรียงคว�ม ก�รอ่�น

ทำ�นองเสน�ะ และสุนทรพจน์ โดยได้รับคว�มสนใจจ�ก

นักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ในภ�คใต้กว่� 40 โรงเรียน 

 ผลการแข่งขัน
 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

ไดร้บัถว้ยร�งวลัพระร�ชท�นสมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ 

สย�มบรมร�ชกุม�รี และเงินร�งวัล 10,000 บ�ท พร้อม

เกียรติบัตร 

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสะเด� 

“ขรรค์ชัยกัมพล�นนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขล� ได้รับเงิน

ร�งวัล 6,000 บ�ท พร้อมเกียรติบัตร

 • รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ โรงเรียนห้วยยอด 

จังหวัดตรัง ได้รับเงินร�งวัล 3,000 บ�ท พร้อมเกียรติบัตร 
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ประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ 

ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประกวด

ศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 13 

 คณะศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) จัดประกวดศิลปกรรม 

ปตท. เย�วชนภ�คใต้ คร้ังท่ี 13 ภ�ยใต้หัวข้อ “พอเพียง…เพียงพอ ชีวิตท่ีย่ังยืนบนแผ่นดินไทย” เม่ือวันเส�ร์ท่ี   

30 กรกฎ�คม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เย�วชนในภ�คใต้ได้ฝึกฝนทักษะในก�รสร้�งสรรค์         

ผลง�นศลิปะทีมี่คุณค่� เพือ่ใหเ้ย�วชนรูจ้กัใชเ้วล�ว�่งให้เกดิประโยชนใ์นท�งสร�้งสรรค ์และเพือ่เปน็ก�รบรกิ�ร

วิช�ก�รท�งด้�นศิลปะแก่ชุมชน และสร้�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเย�วชนและผู้สนใจด้�นศิลปะในภ�คใต้            

ก�รประกวดศิลปกรรม ปตท. เย�วชนภ�คใต้ ในครั้งนี้ได้รับคว�มสนใจจ�กนักเรียน นักศึกษ� จ�กโรงเรียน

ต่�งๆ ใน 14 จังหวัดภ�คใต้เข้�ร่วมกิจกรรมเป็นจำ�นวนม�ก โดยได้จัดพิธีมอบร�งวัลแก่เย�วชนที่ชนะ                  

ก�รประกวด เมื่อวันที่ 26 สิงห�คม 2559 ณ หอประชุมป�ริช�ต วิทย�เขตสงขล� ท้ังนี้ผลง�นของผู้ชนะ      

ก�รประกวดและผลง�นที่ได้รับก�รคัดเลือกจ�กคณะกรรมก�รจะได้เข้�ร่วมจัดแสดงในนิทรรศก�รศิลปกรรม 

ปตท. ครั้งที่ 31 และ นิทรรศก�รศิลปกรรม ปตท. เย�วชนภ�คใต้ ครั้งที่ 13 ในระหว่�งวันที่ 26 สิงห�คม–      

23 กันย�ยน 2559 ณ สำ�นักหอสมุด มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตสงขล�
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 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎ�คม 2559 ณ ล�นกิจกรรม 

Siam Square One ผู้แทนของมห�วิทย�ลัยทักษิณ โดย     

ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยพัฒน�องค์กรและทรัพย�กรบุคคล     

(ผูช่้วยศ�สตร�จ�รย ์นพดล ศกุระก�ญจน)์ พรอ้มกบัผูแ้ทน

มห�วิทย�ลัยของรัฐในฐ�นะสม�ชิกที่ประชุมอธิก�รบดี 

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) 27 สถ�บัน และเครือข่�ยมห�วิทย�ลัย

เอกชนอีก 5 สถ�บัน ได้เข�้ร่วมพิธีลงน�มคว�มร่วมมือใน

ก�รเผยแพรร่�ยก�รของเครอืข�่ยมห�วทิย�ลยัเพือ่บรกิ�ร

ส�ธ�รณะในน�ม More TV (ม. ทีวี) กับสถ�นีโทรทัศน์

ดิจิตอล 5 สถ�นี ประกอบด้วย Bright TV, Nation TV,  

NEW TV, TRUE4YOU และ Thai PBS โดยมี ศ�สตร�จ�รย์

คลินิก น�ยแพทย ์อดุม คชินทร ในฐ�นะประธ�นที่ประชมุ

อธิก�รบดีแห่งประเทศไทย (ประธ�น ทปอ.) เป็นประธ�น

ในพิธี 

มหาวิทยาลัยทักษิณลงนามความร่วมมือ
เผยแพร่รายการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ 

            ม. ทีวี กับสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล

 ก�รร่วมมือกันของเครือข่�ยมห�วิทย�ลัยทั้ง 32 

สถ�บัน ในก�รผลิตร�ยก�รโทรทัศน์ในน�ม More TV (ม. 

ทีวี) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้�งก�รรับรู้และคว�มตื่นตัวให้   

เกิดขึ้นในสังคมไทยเกี่ยวกับสถ�นีโทรทัศน์ประเภทบริก�ร

ส�ธ�รณะในระบบดจิติอล และเพือ่ประช�สมัพนัธใ์หท้ร�บ

ถงึคว�มพรอ้มในก�รออกอ�ก�ศของ More TV โดยมสีถ�นี

โทรทศันต์�่งๆ ทัง้ 5 ชอ่ง รวมถงึเคเบลิทวีทีอ้งถิน่ ให้คว�ม

ร่วมมือในก�รออกอ�ก�ศร�ยก�รของ More TV ภ�ยใต้

แนวคิด ทั้งชีวิตคือก�รเรียนรู้ (Learning Never Ends)
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันย�ยน 2559 องค์ก�รนิสิต 

และฝ่�ยกิจก�รนิสิต วิทย�เขตสงขล� ได้ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู 

ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559 “อุรุน้อม พร้อมหัตถ� วันท�ครู” 

ณ หอประชุมป�ริช�ต วิทย�เขตสงขล� และในส่วนของ

วิทย�เขตพัทลุง องค์ก�รนิสิต และฝ่�ยกิจก�รนิสิต 

วทิย�เขตพทัลงุ ไดร้ว่มกนัจดัพธิไีหวค้รใูนวนัพฤหสับดทีี ่9 

กันย�ยน 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทย�เขต

พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกซึ่งกตัญญูกตเวที

ที่ศิษย์พึงมีต่อครู และบูรพ�จ�รย์ และร่วมอนุรักษ์และ

สบืส�นธรรมเนยีมปฏิบติัอันดีง�มทีส่บืต่อกนัม�เมือ่เริม่ตน้

ปกี�รศกึษ� พธิไีหวค้รปูระจำ�ปกี�รศึกษ� 2559 ของทัง้สอง

เผยแพร่รายการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ 

            ม. ทีวี กับสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล

พิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2559 

วทิย�เขต ในครัง้นี ้ไดร้บัเกยีรตจิ�กอธกิ�รบด ีผูบ้รหิ�ร และ

คณ�จ�รย์จ�กทุกคณะเข้�ร่วมพิธีอย่�งพร้อมเพรียงกัน        

นำ�ม�ซึ่งภ�คภูมิใจแก่นิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณ 
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โดย ศ�สตร�จ�รยพ์เิศษ ศรศีกัร วลัลโิภดม ทีป่รกึษ�มลูนธิิ

เลก็ –ประไพ วริยิะพนัธุ ์ก�รเสวน�วชิ�ก�ร ในหัวขอ้ “ก�ร

ขบัเคลือ่นง�นบรูณ�ก�รก�รวจิยัและเสรมิสร�้งก�รมสีว่น

ร่วมของชุมชนท้องถิ่นบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำ�ทะเลส�บสงขล�” ก�รนำ�เสนอ       

ผลง�นท�งวิช�ก�ร จำ�นวนกว่� 17 เรื่อง และก�รประชุม

สมัชช�ลุ่มน้ำ�ทะเลส�บสงขล�

 ในระหว่�งวันที่ 30–31 สิงห�คม 2559 วิทย�ลัย

ภมูปิญัญ�ชมุชน มห�วทิย�ลยัทกัษณิ รว่มกบัภ�ควีชิ�ก�ร

ของหน่วยง�นภ�ครัฐ 8 หน่วยง�น ได้จัดก�รประชุม

วิช�ก�รระดับช�ติลุ่มน้ำ�ทะเลส�บสงขล� ครั้งที่ 4 และ

พัทลุงศึกษ�-ภูมิปัญญ�ชุมชน-ลุ่มน้ำ�ทะเลส�บ ครั้งท่ี 2 

“พลังทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลา” 

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วิทย�เขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิช�ก�ร     

ในก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับคว�มรู้และเผยแพร่    

องค์คว�มรู้ และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ก�รบริห�ร

จัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อน

นโยบ�ยส�ธ�รณะ นำ�สูก่�รจดัทำ�ขอ้เสนอเชงินโยบ�ยเพือ่

ก�รพัฒน�ชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำ�ทะเลส�บสงขล� 

 ก�รประชุมวิช�ก�รในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรม

หล�กหล�ย อ�ทิ ก�รป�ฐกถ�พิเศษ ในหัวข้อ “พลัง         

ท�งวัฒนธรรมและภูมิปัญญ�ลุ่มน้ำ�ทะเลส�บสงขล�”                

การประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 4
พัทลุงศึกษา-ภูมิปัญญาชุมชน-ลุ่มน้ำาทะเลสาบ ครั้งที่ 2และ

“พลังทางวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาลุ่มน้ำา

ทะเลสาบสงขลา”
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำาปี 2559
 คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ร่วมกับ 

กระทรวงวิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีสม�คมวทิย�ศ�สตร์

แห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ จัดง�นสัปด�ห์

วิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติ ประจำ�ปี 2559 ในระหว่�งวันที่        

17-19 สิงห�คม 2559 ณ คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่

คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน 

นักศึกษ� และประช�ชนทั่วไปได้เรียนรู้วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยทีีท่นัตอ่ก�รเปลีย่นแปลงของสงัคม และส�ม�รถ

นำ�คว�มรู้ คว�มเข้�ใจด้�นวิทย�ศ�สตร์ม�ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในชีวิตประจำ�วัน ตลอดจนก�รพัฒน�กำ�ลังคน

ของประเทศควบคู่ไปกบัก�รสง่เสรมิจติสำ�นกึในก�รอนรุกัษ์

และก�รพัฒน�ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้ม ภ�ยใต้

หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ 

11จดหม�ยข่�วเพื่อก�รประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ

เสรมิสรา้งชาตดิว้ยเทคโนโลย ีสูวิ่ถแีหง่นวัตกรรม” โดย

ภ�ยในง�นประกอบด้วย นิทรรศก�รเทิดพระเกียรติและ

พระปรีช�ส�ม�รถด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีใน

พระบ�ทสมเด็จพระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว “พระบิด�แห่ง

วิทย�ศ�สตร์ไทย” นิทรรศก�รเทิดพระเกียรติ พระบ�ท

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ในฐ�นะทรงเป็น “พระบิด�แห่ง

เทคโนโลยีไทย” และ “พระบิด�แห่งนวัตกรรมไทย” 

นทิรรศก�รแสดงผลง�นวจิยั ผลง�นวชิ�ก�รของคณ�จ�รย ์

และนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณ นิทรรศก�รท�งด้�น

วทิย�ศ�สตร ์กจิกรรมก�รประกวด ก�รแขง่ขนั และกจิกรรม

เสริมทักษะท�งด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ง�น

สัปด�ห์วิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติในครั้งนี้ได้รับคว�มสนใจ    

จ�กนกัเรยีน นกัศกึษ� และประช�ชนท่ัวไป เข�้รว่มกจิกรรม

เป็นจำ�นวนม�ก
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 เม่ือวันที ่9 สงิห�คม 2559 ฝ�่ยบรหิ�รวทิย�เขตพทัลุง 

จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำ�ปี 2559 เพื่อให้         

ผู้บ ริห�รมห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้แถลงกิจก�รของ

มห�วิทย�ลัย นอกจ�กนี้ยังเป็นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์     

อันดีระหว่�งมห�วิทย�ลัยกับสื่อมวลชน และขอบคุณ

สื่อมวลชนจังหวัดพัทลุงในก�รนำ�เสนอข่�วส�รของ

มห�วิทย�ลัยด้วยดีเสมอม� โดยมีรองศ�สตร�จ�รย์        

ดร. วิชัย ชำ�น ิอธกิ�รบดีมห�วทิย�ลยัทกัษณิ กล�่วตอ้นรบั 

แนะนำ�คณะผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง 

และแถลงร�ยง�นกิจก�รของมห�วิทย�ลัยทักษิณ และ       

ผูบ้รหิ�รรว่มแถลงข�่วกจิกรรมประจำ�ปขีองวทิย�เขตพทัลุง

ต่อสื่อมวลชน 

จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำาปี 2559
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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