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จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ       ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษ�ยน 2560

ทรงพระเจริญ
วันที่ ๒ เมษายน  วันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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  วสัดเีพือ่นบคุล�กร และนสิติมห�วทิย�ลยัทกัษณิทีร่กัทกุท�่น พบกบั TSU Newsletter หรอื

จดหม�ยข่�วเพื่อก�รประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษ�ยน 

2560 ในฉบับนี้ยังคงเป็นก�รนำ�เสนอเรื่องร�วเหตุก�รณ์สำ�คัญๆ ที่เกิดขึ้นในมห�วิทย�ลัยของเร�

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

ก�รศึกษ� 2558 เม่ือวนัที ่20 กมุภ�พนัธ ์2560 ซึง่เปน็อกีว�ระหนึง่ทีบ่คุล�กรและนสิติมห�วทิย�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 นับเป็นพระมห�กรุณ�ธิคุณและเป็นมงคลสูงสุดแก่            

ช�วมห�วิทย�ลัยทักษิณ         

 พิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรของมห�วิทย�ลัยทักษิณในปีนี้ โดยภ�พรวมของก�รจัดก�ร               

ตลอดจนก�รเตรียมง�นเพื่อรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ท้ังนี้เป็นผล

จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ และทุ่มเทกำ�ลังก�ยกำ�ลังใจ ตลอดจนประส�น

คว�มร่วมมือของผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ บุคล�กร และนิสิต ตลอดจนทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง  

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

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

ได้รับทร�บ และกรณีที่หน่วยง�น หรือบุคล�กร หรือนิสิตมีข่�วส�รที่ต้องก�รประช�สัมพันธ์ผ่�น 

TSU Newsletter ในฉบบัตอ่ ๆ  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 
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พิมพ์ที่ : ลมม�เยือน / พัทลุง
 โทรศัพท์ 081 9590798

 เมื่อวันที่ 31 มีน�คม 2560 มห�วิทย�ลัยทักษิณ โดย

ฝ่�ยบริห�รกล�งและทรัพย�กรบุคคล ร่วมกับฝ่�ยตรวจ

สอบภ�ยใน ไดจั้ดโครงก�รสมัมน�สร�้งคว�มรูค้ว�มเข�้ใจ

เพื่อก�รป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้ปฏิบัติง�นใน

มห�วิทย�ลัย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำ�นักหอสมุด 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตสงขล� โครงก�รดังกล่�วมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือใหผู้บ้รหิ�รและบคุล�กรของมห�วทิย�ลัย

ตระหนกัถงึก�รปฏบิตังิ�นในหน�้ทีด่ว้ยคว�มสจุรติ ยดึมัน่

ในคุณธรรมและจริยธรรม และไม่กระทำ�ก�รใดโดยอ�ศัย

ตำ�แหน่งหน้�ที่อันอ�จก่อให้เกิดคว�มเคลือบแคลงหรือ

สงสัยว่�จะมีคว�มขัดแย้งกันระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ Conflict of interest 

สอดคลอ้งกบัก�รประก�ศเจตจำ�นงสจุรติในก�รบรหิ�รง�น 

และก�รประก�ศม�ตรฐ�นจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์

ทับซ้อนของอธิก�รบดี และก�รเตรียมก�รเพื่อรับก�ร

ประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินง�นของ

มห�วิทย�ลัยทักษิณ โดยได้รับเกียรติจ�ก ผู้ช่วย

ศ�สตร�จ�รย์ ดร. ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ประธ�นกรรมก�ร

ปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทุจรติประจำ�จังหวดัสงขล� และ

น�ยซ�เล็ม อุสตัส กรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�ร

ทุจริตประจำ�จังหวัดสงขล� เป็นวิทย�กร มีผู้บริห�รและ

บคุล�กรของมห�วทิย�ลยัทกัษณิเข�้รว่มกว�่ 200 คน และ

ในโอก�สนี้อธิก�รบดีร่วมกับผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยทักษิณ

ได้ประก�ศเจตจำ�นงสุจริตในก�รบริห�รง�น อย่�งเป็น

ท�งก�รด้วย

ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดสัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการป้องกัน
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พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง
วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทน

พระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยทักษิณประจำาปีน้ี ขอแสดงความช่ืนชมกับบัณฑิตทุกคนท่ี

ได้รับเกียรติและความสำาเร็จ

 บัณฑิตท้ังหลายเม่ือได้รับการศึกษาอบรมให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในหลักวิชาแล้ว ย่อมมุ่งหวังว่าความรู้ท่ีมีอยู่

จะเปน็ปัจจัยเครือ่งสนบัสนนุให้แต่ละคนสามารถบรรลุถงึความสำาเรจ็และความเจรญิในหนา้ท่ีการงานได ้แตแ่ท้จรงิ

ความสำาเร็จและความก้าวหน้าในงาน ไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้เพียงอย่างเดียว หากยังต้องอาศัยความเชื่อมั่น 

เป็นเครื่องน้อมนำาความเจริญอีกทางหนึ่งด้วย ความเชื่อมั่นดังกล่าว ได้แก่ ความเชื่อมั่นในงาน ในเพื่อนร่วมงาน 

และในหน่วยงานของตน ความเชื่อมั่นในงาน จะทำาให้บุคคลมีความรักความภาคภูมิใจในงานที่ทำา นำามาซึ่งความ

กระตอืรอืรน้และความพากเพยีรทีจ่ะทำางานใหส้ำาเรจ็ ความเชือ่มัน่ในเพือ่นรว่มงาน จะทำาใหแ้ตล่ะคนเคารพนบัถอื

ซึ่งกันและกัน ประสานงานประสานประโยชน์กันได้อย่างราบรื่นเรียบร้อย ส่วนความเชื่อมั่นในหน่วยงาน จะทำาให้

ผูป้ฏบิตังิานมคีวามรกัความผกูพนักบัหนว่ยงานของตน พรอ้มท่ีจะเสียสละ อทิุศตนโดยยดึถอืประโยชนข์องหนว่ย

งานเป็นที่ตั้ง ความเชื่อมั่นทั้งสามประการนี้ จึงเป็นบ่อเกิดของความสุขในการทำางาน เกื้อกูลให้บุคคลมีความตั้งใจ 

มุ่งมั่นที่จะทำางานให้ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด หากบัณฑิตทุกคนปลูกฝังสร้างเสริมความเชื่อมั่นทั้งนั้นให้งอกงาม

และกล้าแข็ง ก็จะมีปัจจัยพื้นฐานอันหนาแน่นควบคู่กับวิชาความรู้ สำาหรับสร้างสรรค์ความสำาเร็จ และความเจริญ

ในหน้าที่การงานให้บรรลุผลได้ดังมุ่งหวังตั้งใจ

 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน     

ณ ที่นี้ มีความสุข ความเจริญ และความสำาเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ�าปีการศึกษา 2558

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

5จดหม�ยข่�วเพื่อก�รประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ

 

 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2560 เวล� 09.15 น. สมเด็จพระเจ�้อยู่หัวทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรด

กระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินแทนพระองค์ไปพระร�ชท�น

ปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยทักษิณ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง อำ�เภอป่�พะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีอ�จ�รย์ตัวอย่�งด้�นก�รบริก�รวิช�ก�ร 

(รองศ�สตร�จ�รย ์ดร. จอมภพ แววศกัดิ ์สงักดัคณะวทิย�ศ�สตร)์ และบคุล�กรตวัอย�่งด�้นก�รวจิยั (รองศ�สตร�จ�รย ์

กรกฎ ทองขะโชค สังกัดคณะนิติศ�สตร์) เข�้รับพระร�ชท�นประก�ศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และมีผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�เข้�รับ

พระร�ชท�นปริญญ�บัตร ประกอบด้วยบัณฑิตระดับปริญญ�เอก 18 คน บัณฑิตระดับปริญญ�โท 448 คน และบัณฑิต

ระดับปริญญ�ตรี 2,832 คน รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 3,298  คน
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การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 6

ของ อาจารย์ ชัยรัตน์ แสงทอง 
ผลงาน “เมล็ดพันธุ์ของพ่อ” 

ผลง�นศลิปะเทคนิคสอีะครลิคิบนผ�้ใบ ชดุ “เมลด็พนัธุข์อง

พอ่” ของ อ�จ�รย ์ชยัรตัน ์แสงทอง คณะศลิปกรรมศ�สตร ์

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศจ�กก�ร

ประกวดศิลปกรรมช้�งเผือก ครั้งที่ 6ประจำ�ปี 2560 ภ�ย

ใต้หัวข้อ “คว�มสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบ�รมี 70 ปี แห่ง

ก�รครองร�ชย์” 

ก�รประกวดศิลปกรรมช้�งเผือก เป็นกิจกรรมซึ่งจัดโดย 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) ม�ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2554 และดำ�เนนิง�นตอ่เนือ่งเรือ่ยม�เปน็ประจำ�ทกุป ีโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นห�ศิลปินไทยรุ่นใหม่ท่ีมีคว�ม

ส�ม�รถท�งศิลปะอันโดดเด่น และส่งเสริมก�รสร้�งสรรค์

ผลง�นที่มีคุณค่�พร้อมนำ�เสนอต่อส�ธ�รณชน ซึ่งถือเป็น

แนวท�งสำ�คญัในก�รเผยแพรค่ว�มรูค้ว�มเข�้ใจด�้นศลิปะ

ร่วมสมัยให้ขย�ยไปสู่ก�รรับรู้ของสังคมวงกว�้ง 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) ได้นำ�เสนอผลง�น

จติรกรรม ประติม�กรรม ภ�พพมิพแ์ละสือ่ผสม ในรปูแบบ

เหมือนจริง ที่ได้รับร�งวัลจ�กก�รประกวดศิลปกรรมช้�ง

เผอืก ครัง้ที ่6 ประจำ�ป ีพ.ศ. 2560 ในนทิรรศก�รศลิปกรรม

ช้�งเผือก ครั้งที่ 6 “คว�มสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบ�รมี 

70 ปี แห่งก�รครองร�ชย์” ซึ่งจะจัดแสดงระหว�่งวันที่ 6 

เมษ�ยน - 16 กรกฎ�คม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรงุเทพมห�นคร โดยมจีำ�นวนผลง�นทีไ่ดร้บัร�งวลั 21 ชิน้

และผลง�นร่วมแสดง 40 ชิ้น รวมจำ�นวนผลง�นที่จัดแสดง

ในนิทรรศก�รทั้งสิ้น 61 ชิ้นง�น

คว้ารางวัล

รองชนะเลิศ
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ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบโปสเตอร์

จาก Mitsui Sumitomo Insurance, Thailand Branch
“คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม”

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 เมื่อวันที่ 10 มีน�คม 2560 บริษัท มิตซุย สุมิโตโม  

อินชัวรันซ์ จำ�กัด ส�ข�ประเทศไทย (Mitsui Sumitomo 

Insurance, Thailand Branch) ร่วมกับ สำ�นักง�นกองทุน

สนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) มูลนิธิเม�ไม่ขับ   

กองบังคับก�รตำ�รวจจร�จร และมูลนิธิป่อเต็กต๊ึง ได้จัด 

โครงก�ร “คนรุ่นใหม่ เม�ไม่ขับ รับผิดชอบสังคม”                            

ณ สำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รสร�้งเสรมิสขุภ�พ (สสส.) 

โครงก�รดังกล่�วประกอบด้วยกิจกรรมต่�ง ๆ อ�ทิ ก�ร

บรรย�ยเพื่อให้คว�มรู้ด้�นคว�มปลอดภัยในก�รใช้รถใช้

ถนน และก�รรักษ�วินัยจร�จร ก�รปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น

เมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน และก�รประกวด

ออกแบบโปสเตอรห์วัขอ้ “คนรุน่ใหม ่เม�ไมข่บั รบัผดิชอบ

สังคม” ทั้งนี้ก�รประกวดออกแบบโปสเตอร์มีวัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่คว�มรู้และเป็นสื่อรณรงค์จูงใจให้เกิดคว�ม

ตระหนักในเร่ืองคว�มปลอดภัยบนถนนของประช�ชนท่ัวไป 

เพ่ือกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ตระหนักในเรื่องคว�มปลอดภัย  

ในก�รใช้รถใช้ถนน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รเม�ไม่ขับ และ

เพ่ือเปิดโอก�สให้นักศึกษ�ได้พัฒน�คว�มส�ม�รถใน               

เชิงสร้�งสรรค์ออกแบบสื่อ 

 ในโอก�สนี้ผลง�นก�รประกวดออกแบบโปสเตอร์ 

ภ�ยใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ เม�ไม่ขับ รับผิดชอบสังคม” ของ

นสิติชัน้ปทีี ่3 ส�ข�วชิ�ศลิปะก�รออกแบบ คณะศลิปกรรม

ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ภ�ยใต้ก�รควบคุมและให้    

คำ�ปรึกษ�ของ อ�จ�รย์อัฏฐพล เทพย� ได้รับคัดเลือกให้

ได้รับร�งวัลจำ�นวน 2 ผลง�น ได้แก่ 

 ผลง�น “เม� + ขับ = ก�รสูญเสีย”  ของ น�ย กลวัชร 

จันทร์บัว ได้รับร�งวัล popular vote 

 ผลง�น “แค่ขวดเดียว ชีวิตอ�จเปล่ียน” ของ น�งส�ว 

จีรวรรณ เสรีเวส�รัตน์ ได้รับร�งวัลชมเชย 

7จดหม�ยข่�วเพื่อก�รประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ



8 จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยทักษิณ

 นักเรียนจ�กศูนย์ สอวน. คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ทักษิณ คว้� 3 เหรียญทองแดง จ�กก�รแข่งขันชีววิทย�

โอลิมปิกระดับช�ติ ครั้งที่ 14 “The 14th Thailand Biology 

Olympiad (14th TBO)” ระหว่�งวนัที ่11-16 เมษ�ยน 2560 

ณ คณะวิทย�ศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ซึ่งมูลนิธิ

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

ศึกษ� ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอเจ้�ฟ้�

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

สอวน.) โดยมสีมเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ช

กุม�รี ทรงเป็นองค์ประธ�น ร่วมกับคณะวิทย�ศ�สตร์ 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย จัดก�รแข่งขันขึ้น เพื่อคัดเลือก

นักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันชีววิทย�โอลิมปิก

ระดับน�น�ช�ติ (International Biology Olympiad, IBO) 

 ก�รแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนจ�กศูนย์โอลิมปิกวิช�ก�ร 

สอวน. จ�ก 13 ศูนย์ ทั่วประเทศ จำ�นวน 104 คน เข�้ร่วม

แขง่ขนั โดยศนูยโ์อลมิปกิวชิ�ก�ร สอวน. คณะวทิย�ศ�สตร ์

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้ส่งนักเรียนเข้�ร่วมก�รแข่งขัน

นักเรียนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยทักษิณ

จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

จำ�นวน 6 คน มี อ�จ�รย์ ดร. ธนพันธุ์ ปัทม�นนท์ คณบดี

คณะวิทย�ศ�สตร์ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ณัฐธย�น์ ฟ�น เบม 

และ อ�จ�รย์ ดร. เกษศิรินทร์ รัทจร เป็นอ�จ�รย์ผู้ควบคุม

ทีม 

 ผลก�รแข่งขัน ผู้แทนนักเรียนจ�กศูนย์ สอวน. 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้รับร�งวัล 3 เหรียญทองแดง 

ประกอบด้วย น�ยณัฐนนท์ คุณ�รักษ์ จ�กโรงเรียนคณะ

ร�ษฎรบำ�รุง จังหวัดยะล� น�ยหริศ หริรัตนกุล และ น�ย

เอกปวีร์ เจ๊ะโส๊ะ จ�กโรงเรียนส�ธิตมห�วิทย�ลัยสงขล�

นครินทร์ จังหวัดปัตต�นี

คว้า 3 เหรียญทองแดง 
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จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

 เมือ่วันที ่2 กมุภ�พนัธ์ 2560 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

วิจัยแห่งช�ติ (วช.) ได้จัดพิธีมอบร�งวัลสภ�วิจัย : ร�งวัล   

นกัวจิยัดเีดน่แหง่ช�ติ ร�งวลัผลง�นวจิยั ร�งวลัวทิย�นพินธ ์

ประจำ�ปี 2559 และร�งวัลผลง�นประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 

2560 ณ ศูนย์นิทรรศก�รและก�รประชุมไบเทคบ�งน� 

กรงุเทพมห�นคร เพือ่เชดิชนูกัวจิยัไทยทีมี่ผลง�นวจัิยดเีดน่

และได้อุทิศตนในก�รทำ�วิจัยม�อย่�งต่อเนื่อง รวมทั้งเป็น

ผูม้ผีลง�นวจิยัทีแ่สดงถงึก�รรเิริม่และเปน็ผลง�นทีส่ัง่สมม�

เป็นเวล�ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นปี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ได้รับก�ร

ยอมรับและยกย่องในวงวิช�ก�รน้ัน ๆ  โดยมี พลอ�ก�ศเอก

ประจิน จ่ันตอง รองน�ยกรฐัมนตร ีเปน็ประธ�นในพธิมีอบ

ร�งวัล 

 ในโอก�สนี้ อ�จ�รย์ ดร. ศุภลักษณ์ อำ�ลอย สังกัด

ส�ข�วิช�ฟิสกิส ์คณะวทิย�ศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัทกัษณิ ได้

รับร�งวัล “ประก�ศเกียรติคุณ” ร�งวัลสภ�วิจัยแห่งช�ติ: 

ร�งวัลผลง�นประดิษฐ์คิดค้น ประจำ�ปี 2560 จ�กผลง�น 

ม�ตรดัชนีหักเหแบบมุมวิกฤติที่ทำ�ง�นบนโทรศัพท์

เคลื่อนที่ โดยได้รับประก�ศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ พร้อม

เงินร�งวัลจำ�นวน 100,000 บ�ท

 ในง�นดังกล่�ว สถ�บันวิจัยและพัฒน� ในน�มของ

มห�วทิย�ลยัทกัษณิ ไดน้ำ�สิง่ประดษิฐจ์�กง�นวจิยัของนกั

วิจัยมห�วิทย�ลัยทักษิณ เข้�ร่วมจัดนิทรรศก�รในง�นวัน

นักประดษิฐ ์ประจำ�ป ี2560 ระหว�่งวนัที ่2 – 6 กมุภ�พนัธ ์

2560 จำ�นวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย 

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับชาติ 
“รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น” ประจำาปี 2560

 • กังหันลมแนวต้ังท่ีมีส่วนบังคับลม โดย รองศ�สตร�จ�รย์ 

ดร. จอมภพ แววศักดิ์ และ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธเนศ 

ไชยชนะ

 • เคร่ืองวัดปริม�ณน้ำ�ฝนแบบช่ังน้ำ�หนัก โดย น�ยศุภกร 

กต�ธิก�รกุล และ น�งส�วจุฑ�รัตน์ น�คทุ่งเต�่

 • ชุดทดลองก�รตกอย่�งอิสระ โดย น�ยศุภกร 

กต�ธิก�รกุล และ น�ยสุเจนต์ พรหมเหมือน 

 • ชุดอุปกรณ์ไร้ส�ยควบคุมไฟรถจักรย�น โดย ผู้ช่วย

ศ�สตร�จ�รย์ ม�รีน� มะหนิ และ น�ยณัฐวัฒน์ บัวพรม 

ดร. ศุภลักษณ์ อำาลอย

การวางแผนกลยุทธ เปนเคร�องมือที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาองคกรไปสูวิสัยทัศนและเปาหมายที่กำหนด พัฒนาขีดความสามารถดานการบริหาร 

จัดการองคกรสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง การวางแผนเชิงกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ ทันตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง จะสงผลใหผลการ 

ดำเนินงานขององคกรโดดเดน มีศักยภาพในการแขงขัน และประสบความสำเร็จ กระบวนการวางแผนกลยุทธตามแนวทาง Malcolm Baldrige 

(รางวัลคุณภาพแหงชาติ Thailand Quality Award - TQA) เปนแนวทางที่เปนมาตรฐานสากลระดับโลก และเปนตนแบบรางวัลคุณภาพแหงชาติที่ 

ประเทศตางๆ ทั่วโลกนำไปประยุกตใชในกระบวนการวางแผนกลยุทธ

* การสมัครจะสมบูรณเม่ือชำระคาลงทะเบียนแลว กรณีสมัครหลังวันท่ี 12 พ.ค. 2560 จะตองชำระ

 คาลงทะเบียนอยางชา กอนวันอบรม 3 วัน

* คาลงทะเบียนการฝกอบรมไมรวมคาที่พัก และคาใชจายในการเดินทาง 

* ผูเขาฝกอบรมจากสวนราชการสามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 วาดวย คาใชจายในการ ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549

* กรณีมีจำนวนผูสมัครเขารวมการฝกอบรมต่ำกวาเปาหมาย สถาบันพัฒนาทุนมนุษยขอสงวนสิทธิ

 ในการยกเลิกกำหนดการฝกอบรม และคืนเงินคาลงทะเบียน

คาลงทะเบียนการฝกอบรม

จำนวน

สมัคร 1 คน

สมัครแบบกลุม 3 คน

4,000 บาท

10,800 บาท

4,500 บาท

12,150 บาท

สมัครภายในวันที่
12 พ.ค. 2560

สมัครหลังวันที่
12 พ.ค. 2560

ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษา 

และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนของโรงเรียน

รับจำนวนจำกัด 100 คน สมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

สถาบันพัฒนาทุนมนุษย 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรม 

 วันที่ 5 - 6 มิถุนายน  2560 

 โรงแรมนิว ซีซั่น สแควร (New Season Square Hotel) 

 อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจกระบวนการ
วางแผนกลยุทธตามแนวทางที่เปนมาตรฐานสากล 
“แนวทาง Malcolm Baldrige (Thailand Quality 
Award - TQA)” ที่นำสูการปฏิบัติไดงาย ไมซับซอน

เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถวิเคราะหขอมูล 
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ 
การวิเคราะหความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ 
การกำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ การแปลงวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว 
การกำหนดตัวชี้วัด รวมทั้งการคาดการณผลการดำเนินการ
ในอนาคตขององคกร

ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ
กระบวนการวางแผนกลยุทธตามแนวทาง
ที่เปนมาตรฐานสากล “แนวทาง Malcolm 
Baldrige” ที่สามารถนำสูการปฏิบัติไดจริง

ผูเขารวมอบรมสามารถวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ การวิเคราะหความทาทาย 
และความไดเปรียบเชิงกลยุทธ การกำหนด
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ การแปลงวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการระยะสั้นและ
ระยะยาว การกำหนดตัวชี้วัด รวมทั้ง
การคาดการณผลการดำเนินการในอนาคต
ขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารย นายแพทยสุเมธ พีรวุฒิ

อดีตผูอำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร 

และ คณบดีคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วิทยากร

กลุมเปาหมาย

ประโยชนที่จะไดรับ

หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธตามมาตรฐานสากล : 

แนวทาง Malcolm Baldrige 

(Thailand Quality Award - TQA) สำหรับผูบริหารโรงเรียน”
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 ขอแสดงคว�มยนิดีกบัทมีนกักฬี�ตวัแทนมห�วทิย�ลยั

ทักษิณที่ได้เข้�ร่วมก�รแข่งขันกีฬ�มห�วิทย�ลัยแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรน�รีเกมส์” ในระหว�่งวันที่ 21 

กุมภ�พันธ์ - 2 มีน�คม 2560 ณ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี

สุรน�รี จังหวัดนครร�ชสีม� โดยผลก�รแข่งขัน นักกีฬ�

ตวัแทนมห�วทิย�ลยัทกัษณิส�ม�รถคว�้ชยัชนะไดเ้หรยีญ

ร�งวัลรวม 10 เหรียญ (4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง) 

จ�กกีฬ�ประเภทต่�ง ๆ ดังนี้ 

 เหรียญเงิน

 • ปันจักสีลัต   2 เหรียญ 

 • เปตองทีมหญิง 2 คน  1 เหรียญ

 • มวยส�กลสมัครเล่น รุ่นฟล�ยเวท บุคคลช�ย 1 

เหรียญ

 เหรียญทองแดง

 • ปันจักสีลัต   4 เหรียญ 

 • เซปักตะกร้อทีมชุดช�ย  1 เหรียญ

 • เปตองประเภท shooting  1 เหรียญ 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

คว้า 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 

“สุรนารีเกมส์”

นักกีฬา
ม.ทักษิณ 
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ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

คว้า 4 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง

 ในระหว่�งวันที่ 27 – 31 มีน�คม 2560 คณะมนุษยศ�สตร์

และสังคมศ�สตร์ และคณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ร่วม

กับ สถ�บันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษ� มห�วิทย�ลัยมหิดล 

สถ�บันสันติศึกษ� มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ มูลนิธิศูนย์

ข้อมูลชุมชน สม�คมนักกฎหม�ยสิทธิมนุษยชน แอมเนสตี้           

อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย มูลนธิิอ�ส�สมัครเพือ่สังคม และ

มลูนธิสิง่เสรมิเครอืข�่ยคณุภ�พชวีติแรงง�น  จดัง�นสปัด�ห์สทิธิ

มนุษยชน ครั้งที่ 5 “สิทธิมนุษยชนบนคว�มเคลื่อนไหว (Human 

Rights on the Move)” โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นก�รขับเคลื่อน

ก�รพัฒน�องค์คว�มรู้และก�รทำ�ง�นด้�นสิทธิมนุษยชนของ

องคก์ร และสถ�บนัก�รศกึษ�บนพืน้ฐ�นของสงัคมทีถ่กูครอบงำ�

โดยบริบทท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจภ�ยในประเทศและสังคม

โลก รวมถึงพระร�ชกรณียกิจที่สำ�คัญของพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลที่ 9 และเปิดพื้นที่แลกเปล่ียนมุมมองก�ร

ทำ�ง�นและก�รขับเคลื่อนง�นด้�นสิทธิมนุษยชนให้แก่นิสิต 

นักศึกษ� นักวิช�ก�ร นักพัฒน� และประช�ชนทั่วไป อันจะ

เปน็ก�รสร�้งคว�มตืน่ตัวเพือ่นำ�ไปสูก่�รกำ�หนดบทบ�ททีเ่หม�ะ

สมต่อก�รส่งเสริมและรณรงค์สิทธิมนุษยชนแก่นิสิต/นักศึกษ�

ตลอดจนประช�ชนทัว่ไป ในฐ�นะพลเมอืงทีต่ืน่รูต้อ่สถ�นก�รณ์

เพื่อสร้�งสังคมที่เค�รพสิทธิซึ่งกันและกันอย่�งแท้จริง 

ม.ทักษิณจัดสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 5 
“สิทธิมนุษยชน บนความเคลื่อนไหว 
(Human Rights on the Move)”

 ภ�ยในง�นมีก�รจัดนิทรรศก�รและกิจกรรม

คว�มรูเ้กีย่วกบัสทิธมินษุยชน กจิกรรมตอบปญัห�

ชิงร�งวัล ก�รจัดเวทีเสวน� ภ�ยใต้หัวข้อ “สิทธิ

ชุมชนเท่�กับสิทธิในก�รจัดก�รตนเอง” โดยมี

หล�ยหน่วยง�นจ�กหล�ยภ�คส่วนเข้�ร่วมก�ร

เสวน� ก่อนที่ 10 องค์กรภ�คีด้�นสิทธิมนุษยชน 

จะได้ร่วมลงน�มบันทึกคว�มเข้�ใจ (MOU) และ

อ่�นแถลงก�รณ์ “หยุดก�รใช้อำ�น�จที่สร้�งคว�ม

หว�ดกลัว-คืนประช�ธิปไตยสู่สังคมไทย” ในวันท่ี 

31 มีน�คม 2560 
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โปสเตอร์พลังงาน


