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จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ       ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือนกันย�ยน 2560

พรปีใหม่สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คนไทย

“ให้มีกำ�ลังก�ยที่แข็งแรง มีกำ�ลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท�่ทันอยู่เสมอ”
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  วัสดีเพื่อนบุคล�กร และนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณท่ีรักทุกท่�น พบกับ TSU Newsletter 

หรอืจดหม�ยข�่วเพือ่ก�รประช�สมัพนัธ ์มห�วทิย�ลยัทกัษณิ ปทีี ่4 ฉบบัที ่1 ประจำ�เดอืนมกร�คม 

2560 ฉบับแรกของปีพุทธศักร�ช 2560 ในว�ระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 นี้ ขอถือโอก�สอำ�นวยพรม�ยัง

บุคล�กรและนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณ ขออำ�น�จสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหล�ยโปรดดลบันด�ลให้ทุกท่�น

ประสบแต่คว�มสุข คว�มเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในส่ิงอันพึงปร�รถน�ทุกประก�ร 

ใหป้พีทุธศักร�ช 2560 เปน็ปทีีดี่ทีสุ่ดอกีปหีนึง่ของช�วมห�วทิย�ลัยทักษณิ และขออญัเชญิขอ้คว�ม

ใน ส.ค.ส พระร�ชท�นฉบบัสดุท�้ยทีพ่ระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดชพระร�ชท�น

แก่คนไทยในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 “ให้มีกำาลังกายท่ีแข็งแรง มีกำาลังใจท่ีเข้มแข็งหนักแน่น 

และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ” คำ�สอนของพ่อครั้งสุดท้�ยท่ีพระร�ชท�นให้เป็นหลักในก�รดำ�เนิน

ชีวิตของคนไทย เพื่อให้ส�ม�รถก้�วผ่�นวิกฤตไปได้อย่�งมั่นคง

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

รั้วมห�วิทย�ลัย ตลอดจนคว�มก้�วหน้�ในพันธกิจด้�นต่�ง ๆ ของมห�วิทย�ลัยให้ทุกภ�คส่วนได้

รับทร�บ และกรณีที่หน่วยง�น หรือบุคล�กร หรือนิสิตมีข่�วส�รท่ีต้องก�รประช�สัมพันธ์ผ่�น               

TSU Newsletter ในฉบบัตอ่ๆ ไป ส�ม�รถสง่ขอ้มลูถงึบรรณ�ธกิ�รโดยตรง หรอืผ�่นเครอืข�่ยด�้น

ก�รประช�สัมพันธ์ของแต่ละหน่วยง�นได้เช่นเคย แล้วพบกันอีกครั้งในฉบับต่อไป

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 

ภาพปก “หยาดฝนสีทอง” 

ผลงานจิตรกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยอดชาย พรหมอินทร์ อาจารย์ ชัยรัตน์  แสงทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณี มีมาก 

คณะศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ
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พิมพ์ที่ : ลมม�เยือน / พัทลุง
 โทรศัพท์ 081 9590798

 ต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) ได้

จัดให้มีก�รประกวดผลง�นสิ่งประดิษฐ์ โครงก�ร “รางวัล

นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ม�อย่�งต่อเนื่อง เพื่อ

สนบัสนนุ กระตุ้น และสร�้งแรงจงูใจใหน้กัประดษิฐร์ุน่ใหม่

ได้แสดงแนวคิดและแสดงคว�มส�ม�รถในก�รสร้�งสรรค์

ผลง�นสิง่ประดษิฐ์ทีมี่คุณภ�พ และส�ม�รถพฒัน�ตอ่ยอด

ในก�รพัฒน�ประเทศในด้�นต่�ง ๆ ได้ในอน�คต น้ัน ในปี 

2559 คณะกรรมก�รประเมินผลง�นสิง่ประดิษฐ์ในโครงก�ร 

“ร�งวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ได้พิจ�รณ�ประเมินผล

ง�น และมีมติตัดสินให้ ผลง�น “ระบบผลิตไฮโดรเจนชีวภ�พ

จ�กของเสยีอนิทรยีแ์ละน้ำ�เสยีโดยก�รบรูณ�ก�รกระบวน

ก�รหมักแบบไร้แสงกับกระบวนก�รอิเล็คโตรโลซิสชนิด        

ใช้ตัวเร่งชีวภ�พที่อุณหภูมิสูง” ของ น�ยจิร�วุฒิ สีเงินยวง 

น�ยพีระวัฒน์ คงเกลี้ยง น�ยวรรธนศักดิ์ สุขสง และ               

น�งส�วชลธชิ� ม�มมินิ นสิติระดบับณัฑติศกึษ� ส�ข�วชิ�

เทคโนโลยีชีวภ�พ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ซ่ึงมี ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 

ดร. สมพงศ ์โอทอง คณะวทิย�ศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัทกัษณิ 

และ อ�จ�รย์ ดร. ประวิทย์ คงจันทร์ คณะวิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ เป็นอ�จ�รย์

ท่ีปรึกษ� ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร�งวัลนักคิด 

ส่ิงประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประเภทอุดมศึกษ� กลุ่มส่ิงประดิษฐ์

ด้�นวิศวกรรมศ�สตร์

 ผลง�นสิ่งประดิษฐ์ดังกล่�วได้เข้�ร่วมนิทรรศก�รเพื่อ

นำ�เสนอผลง�นซึง่เกดิจ�กก�รประดษิฐค์ดิคน้ใหเ้ปน็ทีรู่จ้กั

ในวงกว้�งในง�น “วันนักประดิษฐ์” ประจำ�ปี 2560 ใน

ระหว�่งวนัท่ี 2-6 กมุภ�พนัธ ์2560 ณ ศนูยแ์สดงนทิรรศก�ร

และก�รประชุมไบเทค บ�งน� กรุงเทพมห�นคร

นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำาปี 2559
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
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 กรมทรพัยสิ์นทางปญัญาไดอ้อกอนุสิทธิบตัรใหแ้ก่

มหาวิทยาลัยทักษิณ อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11984 “แป้ง

ข้าวสังข์หยดชุบทอด” จากผลงานการประดิษฐ์คิดค้น

ของ อาจารย์ ดร. พรพิมล  มะยะเฉียว คณะเทคโนโลยี

และการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

 แป้งชุบทอด คือแป้งที่ผสมกับส่วนผสมอื่น ใช้ชุบ

อ�ห�รก่อนนำ�ไปทอดเพื่อทำ�ให้กรอบ อ�ห�รที่มีก�รชุบ

แปง้ทอดไดแ้ก ่กุง้ชบุแปง้ทอด ปล�หมกึชบุแปง้ทอด ไกช่บุ

แป้งทอด ผักชุบแป้งทอด เป็นต้น แป้งชุบทอดส่วนใหญ่

ผลิตจ�กแป้งส�ลีและแป้งมันสำ�ปะหลัง ส่วนผสมของแป้ง

ชุบทอดและองค์ประกอบในแป้งมีอิทธิพลต่อลักษณะเนื้อ

สมัผสั ก�รพองตัวและคณุภ�พของผลติภณัฑช์บุทอด รวม

ถึงก�รลดก�รสูญเสียคว�มชื้นและก�รดูดซับน้ำ�มันของ

อ�ห�รระหว�่งทอด 

 สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นแป้งชุบทอดสูตรผสมแป้งข้�วสังข์

หยด ประกอบด้วย แป้งข้�วสังข์หยด 12.5% ต่อน้ำ�หนัก    

 สิ่งประดิษฐ์ 

แป้งข้าวสังข์หยดชุบทอด“

“

แป้งส�ลี 37% ต่อน้ำ�หนัก แป้งข�้วโพด 49% ต่อน้ำ�หนัก 

เกลือ 1% ต่อน้ำ�หนัก และผงฟู 0.5% ต่อน้ำ�หนัก ที่ผ�่น

ก�รเตรียมที่เหม�ะสมก่อนนำ�ไปชุบอ�ห�รและทอด

 คว�มมุ่งหม�ยของก�รประดิษฐ์นี้ เป็นก�รใช้แป้งข้�ว

พนัธุส์งัขห์ยดในสว่นผสมของแปง้ชบุทอดเพือ่ชว่ยเพิม่ส�ร

ที่มีประโยชน์ต่อร่�งก�ย และลดก�รใช้ปริม�ณแป้งส�ลีซึ่ง

ต้องนำ�เข�้จ�กต่�งประเทศ

ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
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 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกอนุสิทธิบัตรให้   

แก่มหาวิทยาลัยทักษิณ อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 12183 

“กรรมวธิกีารผลติกระดาษสำาหรบัทำาบรรจุภณัฑเ์พือ่ยดื

อายุผักและผลไม้” จากผลงานการประดิษฐ์คิดค้น          

ของ อาจารย์ ดร. กรกนก อุบลชลเขต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 คว�มมุง่หม�ยของก�รประดิษฐ์นีเ้กีย่วขอ้งกบักรรมวธิี

ก�รผลิตบรรจุภัณฑ์กระด�ษยืดอ�ยุผักและผลไม้ ด้วยก�ร

เคลือบเงินน�โนที่ผลิตขึ้นจ�กกระบวนก�รสีเขียว โดย

กระบวนก�รผลิตบรรจุภัณฑ์กระด�ษยืดอ�ยุผักและผลไม้

ต�มก�รประดิษฐ์น้ีประกอบด้วย ข้ันตอนก�รเตรียมเงินน�โน

ด้วยกระบวนก�รสีเขียว ข้ันตอนก�รเตรียมไคโตซ�น ข้ันตอน

ก�รแขวนลอยเงินน�โนในไคโตซ�นเหลว และขั้นตอนก�ร

เคลอืบกระด�ษสำ�หรบัเปน็บรรจภุณัฑผ์กัและผลไม ้วสัดทุี่

ได้จ�กก�รผลิตนี้ส�ม�รถต่อต้�นเชื้อร� เชื้อแบคทีเรียรวม

ถงึจลุินทรยีอ์ืน่ ๆ  เปน็ก�รลดก�รเน่�เสยีของผกัและผลไม ้

สง่ผลใหอ้�ยขุองผักและผลไม้ส�ม�รถเก็บไวไ้ด้น�นขึน้ โดย

กระด�ษสำ�หรับทำ�ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ยืดอ�ยุผักและ             

ผลไม้นี้ส�ม�รถประยุกต์ใช้ได้จริงในระบบอุตส�หกรรม

ก�รเกษตรและอ�ห�ร

 สิ่งประดิษฐ์ 

กรรมวิธีการผลิตกระดาษ
สำาหรับทำาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้

“
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
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“
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คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพีวิชาการ

 ผู้แทนคณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ประกอบ

ด้วย น�ยอ�รีฟ หัสบู และ น�ยอภิวัฒน์ ศรีช่วย นิสิตชั้น

ปีที่ 3 ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในก�รแข่งขันตอบ

ปญัห�กฎหม�ย ระดบัอดุมศกึษ� ในวนัรพวีชิ�ก�ร ประจำ�

ปีก�รศึกษ� 2559 ซึ่งจัดโดยคณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์ เมื่อวันที่ 9 มกร�คม 2560 ได้รับโล่ร�งวัล

เกียรติยศและถ้วยร�งวัลพระร�ชท�นจ�กสมเด็จ

พระเจ้�อยูห่วัมห�วชริ�ลงกรณ บดนิทรเทพยวร�งกรู ภ�ย

ใต้ก�รควบคุมทีมของผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศ�สตร์  

มห�วิทย�ลัยทักษิณ (อ�จ�รย์ ธีรยุทธ์ ปักษ�) 

นิสิต
คณะนิติศาสตร์ 
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“พัฒนานักสร้างสุของค์กร (นสอ.)” 
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพีวิชาการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประกวด

ศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 13 

จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สสส. 

 ในระหว่�งวันที่ 25 – 27 มกร�คม 2560 มห�วิทย�ลัยทักษิณ โดยฝ�่ยบริห�รกล�งและทรัพย�กรบุคคล 

ไดจั้ดโครงก�รฝกึอบรมเชงิปฏิบตักิ�ร “พฒัน�นกัสร�้งสขุองคก์ร (นสอ.)” ณ ร�ช�ครี ีรสีอรท์ แอนดส์ป� อำ�เภอ  

ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมร�ช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�นักสร�้งสุของค์กรของมห�วิทย�ลัยทักษิณ ภ�ย

ใต้แนวท�งก�รเสริมสร้�งองค์กรแห่งคว�มสุข (Happy Workplace : Happy Work-Life) และเพื่อสร�้งคว�ม

สัมพันธ์อันดีระหว่�งเครือข�่ยนักสร้�งสุของค์กรของมห�วิทย�ลัยทักษิณ  

 ก�รฝึกอบรมเชงิปฏิบติัก�ร “พฒัน�นกัสร�้งสุของคก์ร (นสอ.)” เปน็กจิกรรมภ�ยใตแ้ผนพฒัน�มห�วทิย�ลยั

ทักษิณ พ.ศ. 2558 – 2567 ประเด็นยุทธศ�สตร์ที่ 6 ก�รพัฒน�มห�วิทย�ลัยให้เป็นมห�วิทย�ลัยสมบูรณ์แบบ 

มีก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ สู่มห�วิทย�ลัยแห่งคว�มสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรม�ภิบ�ล พึ่งพ�ตนเอง

ได้ โดยได้รับงบประม�ณสนับสนุนจ�กโครงก�รมห�วิทย�ลัยแห่งคว�มสุข : ก�รสร้�งสุขภ�วะในองค์กร 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560 – 2561 ของสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 

(สสส.) ประกอบด้วยก�รบรรย�ยพเิศษโดยวทิย�กรจ�กสถ�บนัวจิยัสงัคม จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั และกจิกรรม

ก�รสร้�งพลังก�รทำ�ง�นแบบทีมจ�กทีมวิทย�กรกระบวนก�ร มีคณ�จ�รย์ และบุคล�กรจ�กหน่วยง�นต่�ง ๆ  

และตัวแทนนิสิตเข�้ร่วมโครงก�รจำ�นวน 55 คน
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 สถ�บันพัฒน�ทุนมนุษย์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้จัด

โครงก�รฝึกอบรมหลักสูตร “เกณฑ์คุณภ�พก�รศึกษ�เพื่อ

ก�รดำ�เนนิก�รทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx Criteria): ระดับขอ้กำ�หนด

โดยรวม (Overall)” รุน่ที ่1 ในระหว�่งวนัที ่ 13 – 15 ธนัว�คม 

2559 ณ โรงแรมลี ก�ร์เดนส์ อำ�เภอห�ดใหญ่ และรุ่นที่ 2 

ในระหว่�งวันที ่18 – 20 มกร�คม 2560 ณ โรงแรมนวิ ซซีัน่ 

สแควร ์อำ�เภอห�ดใหญ ่โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้บ้รหิ�ร 

และบุคล�กรของสถ�บันอุดมศึกษ�มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ

เกณฑ์คุณภ�พก�รศึกษ�เพื่อก�รดำ�เนินก�รที่เป็นเลิศใน

ระดับข้อกำ�หนดโดยรวม (Overall) และส�ม�รถนำ�เกณฑ์

คุณภ�พก�รศึกษ�เพื่อก�รดำ�เนินก�รที่เป็นเลิศไปใช้เป็น

เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบระบบบริห�รง�น และพัฒน�

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria)”

องค์กรต�มแนวท�งเกณฑ์คุณภ�พก�รศึกษ�สู่คว�มเป็น

เลิศ มีผู้บริห�รและบุคล�กรของมห�วิทย�ลัยทักษิณ และ

สถ�บันอุดมศึกษ�อื่น ๆ เข้�ร่วมอบรมทั้งสองรุ่นจำ�นวน

กว่� 100 คน

จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
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 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิก�ยน 2559 มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

โดย รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิชัย ชำ�นิ อธิก�รบดี ได้ร่วมลงน�ม

คว�มร่วมมือ (MOU) กับพิพิธภัณฑ์แห่งรัฐเคด�ห์ (Kedah 

State Museum) ประเทศม�เลเซีย โดย YB DATO’ HAJI 

MOHD. Rawi BIN HAJI ABD. HAMID, DSDK., AMK., 

PJK. รฐัมนตรวี�่ก�รกระทรวงก�รทอ่งเทีย่วและวฒันธรรม

ของรัฐเคด�ห์ ประเทศม�เลเซีย และ Mr. Suhaidi bin 

Shukri ผู้อำ�นวยก�รพิพิธภัณฑ์แห่งรัฐเคด�ห์ ประเทศ

ม�เลเซีย โดยมี Mr. Mohd Afandi bin Abu Bakar กงสุลใหญ่

ม�เลเซียประจำ�จังหวัดสงขล� และผู้อำ�นวยก�รสถ�บัน

ทักษิณคดีศึกษ� ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยทักษิณ ร่วมเป็น 

สักขีพย�น ณ สถ�นกงสุลใหญ่ม�เลเซีย ประจำ�จังหวัดสงขล�

 ก�รลงน�มคว�มร่วมมือดังกล่�วเพ่ือสร้�งคว�มร่วมมือ

ด้�นวิช�ก�รและก�รวิจัยด้�นศิลปะวัฒนธรรม ก�รแลกเปล่ียน

นิสิตและบุคล�กร ตลอดจนก�รร่วมกันพัฒน�ง�นด้�น

พพิธิภณัฑแ์ละกจิกรรมของพพิธิภณัฑ ์โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่

สถ�บันทักษิณคดีศึกษ� มห�วิทย�ลัยทักษิณ และ

พิพิธภัณฑ์แห่งรัฐเคด�ห์ ผลจ�กก�รลงน�มคว�มร่วมมือ

ในครั้งนี้จะเป็นส่วนสนับสนุนให้มห�วิทย�ลัยทักษิณ

ส�ม�รถดำ�เนินง�นร่วมกับพิพิธภัณฑ์แห่งรัฐเคด�ห์และ

พิพิธภัณฑ์เครือข่�ยในรัฐเคด�ห์ได้ทั้งหมด 

“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria)”

ลงนามความร่วมมือ (MOU) ลงนามความร่วมมือ (MOU) 
กับพิพิธภัณฑ์แห่งรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 

สำานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำ�บลบ�้นพร้�ว 

อำ�เภอป่�พะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 

โทรศัพท์ 074-693971 ,086-4909205
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 ต�มทีไ่ดเ้กดิภ�วะน้ำ�ทว่มหล�ยจงัหวดัในพืน้ทีภ่�คใต้

เมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่�นม� มห�วิทย�ลัยทักษิณ ทั้ง    

วิทย�เขตสงขล� และวิทย�เขตพัทลุง ในฐ�นะสถ�บัน

อุดมศึกษ�ในพื้นที่ ได้แสดงบทบ�ทเพื่อสังคม โดยได้ตั้ง

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภ�คใต้ ในระหว่�ง

วันที่ 4–12 มกร�คม 2560 เพื่อขอรับบริจ�คเงิน ข�้วส�ร 

อ�ห�ร น้ำ�ดื่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำ�เป็นในภ�วะ

คับขัน เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือและบรรเท�ทุกข์แก่ประช�ชน

ในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมร�ช พทัลงุ และสงขล� ทีป่ระสบ

อุทกภัย โดยได้รับคว�มร่วมมือจ�กพ่ีน้องประช�ชน ผู้บริห�ร 

บุคล�กร และนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณร่วมกันบริจ�คเงิน 

และสิ่งของ และเสียสละแรงก�ยแรงใจเดินท�งเข้�ไปยัง

พืน้ทีป่ระสบภยัเพือ่นำ�สิง่ของไปแจกจ�่ยและใหก้ำ�ลงัใจแก่

ผู้ประสบภัยในพ้ืนท่ี ภ�รกิจของมห�วิทย�ลัยทักษิณในคร้ังน้ี 

เป็นคว�มภ�คภมูใิจรว่มกนัของช�วมห�วทิย�ลยัทกัษณิใน

คว�มเป็นสถ�บันก�รศกึษ�เพือ่รบัใชส้งัคม และมสีว่นรว่ม

ในก�รดูแลท้องถิ่น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ 
และการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
 เม่ือวันท่ี 26 มกร�คม 2560 คณะผู้บริห�รและบุคล�กร

สำ�นักง�นคุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ 

เข้�ศึกษ�ดูง�นด้�นโครงสร้�งระบบส�รสนเทศ นโยบ�ย

ก�รบริก�รจัดก�รด้�นข้อมูลส�รสนเทศ และระบบส�รสนเทศ

เพือ่ก�รประกนัคณุภ�พก�รศึกษ�ของมห�วทิย�ลยัทกัษณิ 

โดยมีรองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิชัย ชำ�นิ อธิก�รบดี

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ให้ก�รต้อนรับ และบุคล�กรสำ�นัก

คอมพิวเตอร์ และฝ่�ยประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ร่วมให้ข้อมูล

แก่คณะศึกษ�ดูง�น

 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิก�ยน 2559 มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วทิย�เขตพทัลงุ จดักจิกรรม โครงก�ร”สร�้งฝ�ยน้ำ�ลน้ เพือ่ถว�ย

เป็นพระร�ชกุศลแด่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล

อดุลยเดช” ณ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 8 ต.บ้�นพร้�ว อ.ป่�พะยอม 

จ.พัทลุง โดยมีอ�จ�รย์ ดร.สุช�ติ สุขสถิตย์ รองอธิก�รบดี

วิทย�เขตพัทลุง  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ส�รภี ไชยรัตน์ คณบดี

คณะวิทย�ศ�สตร์ คณ�จ�รย์ บุคล�กร และ นิสิต จำ�นวนกว่� 

1,000 คน พร้อมกับผู้ใหญ่บ้�น และ ประช�ชนหมู่ที่ 8 จำ�นวน 

30 คน โดยได้ร่วมกันสร้�งฝ�ยน้ำ�ล้น 2 ฝ�ย เพื่อเป็นแหล่ง           

กักเก็บน้ำ�ไว้ใช้ในชุมชน

สร้างฝายน้ำาล้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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