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1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

ก้าวสู่ปีที่ 50 แห่งการสถาปนา
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     วัสดีเพื่อนบุคล�กร และนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณที่รักทุกท่�น พบกับ TSU Newsletter        

หรือจดหม�ยข่�วเพื่อก�รประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 ประจำ�เดือน               

สิงห�คม 2560 ในฉบับนี้ยังคงเป็นก�รนำ�เสนอเรื่องร�วเหตุก�รณ์สำ�คัญๆ ท่ีเกิดขึ้นในรั้ว

มห�วิทย�ลัย ตลอดจนคว�มก้�วหน้� และคว�มสำ�เร็จในด้�นต่�งๆ ของบุคล�กร และนิสิตของ

มห�วิทย�ลัยทักษิณในช่วงเดือนที่ผ่�นม�

 จดหม�ยข่�วฉบับนี้ยังตรงกับก�รเปิดภ�คเรียนใหม่ ปีก�รศึกษ� 2560 จึงขอถือโอก�สแสดง

คว�มยินดี และขอต้อนรับนิสิตใหม่ ป�ริช�ตช่อที่ 49 ของมห�วิทย�ลัยทักษิณ ด้วยคว�มยินดียิ่ง 

ที่นิสิตทุกท่�นได้เข�้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคว�มภ�คภูมิใจในมห�วิทย�ลัยแห่งภ�คใต้ 

 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 ในฉบับต่อๆ ไป ส�ม�รถส่งข้อมูลถึงบรรณ�ธิก�รโดยตรง หรือผ่�นเครือข่�ยด้�น

ก�รประช�สัมพันธ์ของแต่ละหน่วยง�นได้เช่นเคย แล้วพบกันอีกครั้งในฉบับต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ศุกระกาญจน์ 

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

E-mail : sukrakanchana@hotmail.com

 ภาพปก ตร�สัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี มห�วิทย�ลัยทักษิณ ผลง�นก�รออกแบบ โดย น�ยภัทรพล เรืองเสน

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

(KBANK) มีบุคล�กรส�ยสนับสนุนของมห�วิทย�ลัยเข้� 

ร่วมโครงก�ร จำ�นวน 51 คน

 โครงก�รพัฒน�ผู้บริห�รสถ�บันอุดมศึกษ� ส�ย

สนับสนุน มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจ�ก 

ศ�สตร�จ�รย ์ดร.จีระ หงส์ลด�รมภ ์เลข�ธกิ�รมลูนธิพิฒัน�

ทรัพย�กรมนุษย์ระหว่�งประเทศ และคณะ ซึ่งประกอบ

ด้วยผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รบริห�รและพัฒน�องค์กรระดับ

ประเทศ ม�เป็นผู้ถ่�ยทอด ให้คว�มรู้ และร่วมเรียนรู้กับ   

ผู้เข้�ร่วมโครงก�ร   

 ดว้ยเลง็เหน็ถงึคว�มสำ�คัญของบคุล�กรส�ยสนบัสนนุ 

ซึ่งมีส่วนสำ�คัญยิ่งในก�รขับเคลื่อนมห�วิทย�ลัยทักษิณ 

ฝ�่ยบรหิ�รกล�งและทรพัย�กรบคุคล จงึจดัโครงก�รพฒัน�

ผู้บริห�รสถ�บันอุดมศึกษ� ส�ยสนับสนุน ขึ้น ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งของแผนพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลระยะ 5 ปี ของ

มห�วิทย�ลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้�งขีด                

คว�มส�ม�รถ และพัฒน�ผู้บริห�รส�ยสนับสนุนของ

มห�วทิย�ลยัทกัษณิใหมี้วสิยัทศัน ์คว�มรู ้ทกัษะก�รบรหิ�ร 

และสร�้งเครอืข�่ยในก�รบรหิ�รง�น ภ�วะผูน้ำ� ก�รทำ�ง�น

เชิงรุก ก�รสร้�งแรงบันด�ลใจ และทัศนคติที่ดีเพื่อก�ร

พัฒน�ตนเอง พฒัน�ง�น และองคก์รอย�่งมปีระสทิธภิ�พ

และประสิทธิผล โครงก�รดังกล�่วเป็นหลักสูตรก�รเรียนรู้ 

60 ชั่วโมง ประกอบด้วย ก�รเรียนรู้ในห้องเรียนสัปด�ห์ละ 

2 วัน ระหว่�งวันที่ 4 กรกฎ�คม - 31 สิงห�คม 2560 ก�ร

มอบหม�ยง�นเพื่อก�รศึกษ�เพิ่มเติมด้วยตนเอง และก�ร

ศึกษ�ดูง�นด้�นก�รพัฒน�นวัตกรรมเพื่อก�รพัฒน�ง�น

และก�รบรหิ�รจดัก�รในองค์กรภ�คเอกชนชัน้นำ� ประกอบ

ด้วย มห�วิทย�ลัยรังสิต บริษัท Unilever และ KBTG 

พัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ม.ทักษิณ

สายสนับสนุน
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 เมื่อวันที่ 11 กรกฎ�คม 2560 เวล� 19.00 น. สมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�ฯ พระร�ชท�น    

พระร�ช�นุญ�ตให้ คณะผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยทักษิณ 

ประกอบด้วย อธิก�รบดี รองอธิก�รบดี ผู้ช่วยอธิก�รบดี 

คณบดี ผู้อำ�นวยก�ร และผู้แทนบุคล�กร ร่วมเป็นเจ�้ภ�พ

บำ�เพญ็กศุลพระบรมศพ พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�

ภูมิพลอดุลยเดช โดยคณะผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยทักษิณได้

เชิญพวงม�ล�ไปถว�ยสักก�ระหน้�พระบรมฉ�ย�ลักษณ์

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช ณ 

พระที่นั่งดุสิตมห�ปร�ส�ท พระบรมมห�ร�ชวัง เพื่อแสดง

คว�มอ�ลยัและนอ้มรำ�ลกึในพระมห�กรณุ�ธคิณุ และเปน็

เจ้�ภ�พในก�รบำ�เพ็ญกุศลและสดับปกรณ์ถว�ยพระบรมศพ 

พระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช รว่มกับ

หน่วยง�นต่�งๆ อ�ทิ คณะวิทย�ศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์

มห�วิทย�ลัย และมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี โดย 

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

ทักษิณ เป็นประธ�นบำ�เพ็ญกุศลในก�รพิธีธรรมสวด       

พระอภิธรรมพระบรมศพ

มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับพระราชทานพระราชานุญาต 

ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมประดิษฐ์ 

“ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”
 บุคล�กรและนิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณ ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์      

จ�กวัสดุท่ีส�ม�รถห�ได้ในท้องถ่ิน ได้แก่ ใบตองแห้ง เปลือกข้�วโพด กระด�ษส� 

ใบย�งพ�ร� และผักตบชว� เป็นดอกไม้จันทน์ 7 ชนิด ประกอบด้วย ดอกด�ร�รัตน์ 

ดอกกุหล�บ ดอกพุดต�น ดอกลิลลี่ ดอกกล้วยไม้ ดอกชบ�ทิพย์ และดอก

ชบ�หนูเพื่อนำ�ส่งให้กับสำ�นักง�นวัฒนธรรมจังหวัดสงขล� และจังหวัดพัทลุง   

ในเดือนกันย�ยน 2560 เพื่อใช้ในพระร�ชพิธีถว�ยพระเพลิงพระบรมศพต่อไป

 ทั้งนี้โบร�ณเชื่อว่�กลิ่นหอมของดอกไม้จันทน์จะนำ�พ�ดวงวิญญ�ณของ    

ผู้ล่วงลับสู่สวรรค์ ใช้เป็นตัวแทนของคว�มเค�รพรักและระลึกถึงผู้ที่จ�กไปเป็น

ครั้งสุดท�้ย
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ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมประดิษฐ์ 

“ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”

ปริญญ�ตรี จำ�นวน 706 คน เข�้ร่วมกิจกรรม นอกจ�กนี้

ยังมีกิจกรรมบรรย�ยพิเศษ หัวข้อ “ก�รศึกษ�คืออน�คต” 

โดย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ เธียรชัย พันธ์คง อ�จ�รย์จ�ก

มห�วิทย�ลัยห�ดใหญ่ ก�รเสวน� เรื่อง “ก�รใช้ชีวิตใน

มห�วทิย�ลยัและวนิยันสิติ” ซึง่มผีูร้ว่มเสวน�ประกอบดว้ย 

รองอธิก�รบดีวิทย�เขตพัทลุง รองคณบดีฝ่�ยวิช�ก�รและ

พัฒน�นิสิต คณะวิทย�ศ�สตร์ รองคณบดีฝ่�ยวิช�ก�ร

ศึกษ�และพัฒน�นิสิต คณะเทคโนโลยีและก�รพัฒน�

ชุมชน และ อ�จ�รย์เอกร�ช สุวรรณรัตน์ คณะนิติศ�สตร์ 

นำ�เสวน�โดยหัวหน้�ฝ่�ยกิจก�รนิสิตวิทย�เขตพัทลุง     

(น�ยคำ�รบ คชภักดี) และก�รบรรย�ย “ทักษิณถิ่นรัก” โดย

ศิษย์เก่�มห�วิทย�ลัยทักษิณ   วิทย�เขตพัทลุง

 มห�วิทย�ลัยทักษิณจัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับ

ปริญญ�ตรี ปีก�รศึกษ� 2560 เมื่อวันที่ 4 สิงห�คม 2560 

(วิทย�เขตสงขล�) และวันที่ 8 สิงห�คม 2560 (วิทย�เขต

พัทลุง) เพื่อเป็นก�รต้อนรับนิสิตใหม่ (ป�ริช�ตช่อที่ 49) สู่

ก้�วแรกในรั้วมห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตสงขล� และ

วทิย�เขตพัทลงุ เพือ่สร�้งคว�มภ�คภูมิใจในคว�มเปน็นสิติ

ของมห�วิทย�ลัยทักษิณ และแนะนำ�นิสิตใหม่ให้ได้รับรู้

ข้อมูลเกี่ยวกับมห�วิทย�ลัย ก�รใช้ชีวิตและก�รเรียนใน

มห�วิทย�ลัย 

 วทิยาเขตสงขลา โดยฝ�่ยกจิก�รนสิติวทิย�เขตสงขล� 

ร่วมกับองค์ก�รนิสิต จัดพิธีปฐมนิเทศภ�ยใต้ชื่อ “ปฐม

โอว�ท ป�ริช�ตช่อที่ 49” ณ สน�มฟุตบอล มห�วิทย�ลัย

ทักษณิ วิทย�เขตสงขล� โดยม ี รองศ�สตร�จ�รย ์ดร. วชิยั 

ชำ�นิ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยทักษิณ เป็นประธ�นในพิธี 

กิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมก�รองค์ก�รนิสิตและ

ประธ�นสโมสรนิสิตทุกคณะ นำ�นิสิตใหม่เข้�สู่บริเวณพิธี 

นสิติและผู้เข้�รว่มง�นรว่มรำ�ลกึในพระมห�กรณุ�ธคิณุของ

สถ�บันพระมห�กษัตริย์ ขบวนอัญเชิญตร�สัญลักษณ์

มห�วิทย�ลยั ก�รใหโ้อว�ทของอธิก�รบดี และคณบดคีณะ

ต่�งๆ กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ โดยผู้แทนนิสิตใหม่มอบ

ม�ลัยดอกไม้แด่ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัย และคณ�จ�รย์ 

กิจกรรมปฏิญ�ณตนของนิสิตใหม่ นำ�โดย น�ยวีรยุทธ รุ่นมี 

น�ยกองค์ก�รนิสิต มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตสงขล� 

 วิทยาเขตพัทลุง โดยฝ่�ยกิจก�รนิสิตวิทย�เขตพัทลุง 

จัดพิธีปฐมนิเทศปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 

2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทย�เขตพัทลุง โดย

ได้รับเกียรติจ�ก น�ยศิลป์ชัย ร�มณีย์ ปลัดจังหวัดพัทลุง 

เป็นตัวแทนผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพัทลุง กล่�วต้อนรับนิสิต

ใหม่และให้โอว�ทแก่นิสิต และรองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิชัย 

ชำ�น ิอธกิ�รบดมีห�วทิย�ลยัทกัษณิ กล�่วตอ้นรบันสิติและ

ใหโ้อว�ท พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิ�ร คณ�จ�รย ์และบคุล�กร 

ร่วมให้ก�รต้อนรับนิสิต โดยมีนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ระดับ

ระดับ
ปริญญาตรี

ปีการศึกษา 
2560
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รกัษ�ทรพัย�กรธรรมช�ตไิวเ้พือ่เปน็มรดกใหล้กูหล�น และ

ฝ�กไว้เป็นทรัพย์แห่งแผ่นดินต่อไป

 ง�น “ฅนโหมด ๙ ย่�ง ต�มท�งพ่อ ดิน น้ำ� ป่�” 

ประกอบด้วยกิจกรรม ก�รป�ฐกถ�พิเศษ หัวข้อ “ตะโหมด

กบัก�รสืบส�นพระร�ชปณธิ�น วถิพีอเพยีง แบง่ปนั ผกูพนั 

ดิน น้ำ� ป่�” นิทรรศก�รท�งวิช�ก�ร ก�รจัดแสดงและ

จำ�หน�่ยผลิตภณัฑข์องชมุชน ในโอก�สนีส้ถ�บนัปฏบิตักิ�ร

ชุมชนเพื่อก�รศึกษ�แบบบูรณ�ก�ร มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

ยงัไดร้ว่มเปน็เจ้�ภ�พในก�รระดมทุนเพือ่จัดตัง้กองทนุดแูล

รักษ�ป่� ดิน น้ำ� ชุมชนคน  ตะโหมด ด้วย

6 จดหม�ยข่�วเพื่อก�รประช�สัมพันธ ์มห�วิทย�ลัยทักษิณ

 เมื่อวันที่ 18 สิงห�คม 2560 สถ�บันปฏิบัติก�รชุมชน

เพื่อก�รศีกษ�แบบบูรณ�ก�ร มห�วิทย�ลัยทักษิณ ซึ่งเป็น

เครือข่�ยหลักในก�รร่วมพัฒน�ชุมชนม�อย่�งต่อเนื่อง 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ร่วมจัดง�น “ฅนโหมด ๙ ย่�ง ต�มท�ง

พ่อ ดิน น้ำ� ป่�” ณ วัดตะโหมด อำ�เภอตะโหมด จังหวัด

พัทลุง ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมห�วิทย�ลัยทักษิณ อำ�เภอตะโหมด 

เทศบ�ล ชุมชน และหน่วยง�นต่�งๆ ในพื้นที่ร่วมกัน         

จดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่แสดงคว�มชื่นชมและยกยอ่ง      

เชิดชูเกียรติชุมชนตะโหมด ในโอก�สที่ได้รับร�งวัล      

ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำ�ปี พ.ศ. 2559 ภ�ยใต้หัวข้อ 

“สืบส�นพระร�ชปณิธ�น วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน       

ดิน น้ำ� ป่�” จ�ก บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) ในฐ�นะชุมชน

ซึ่งทำ�หน้�ที่ปกป้องรักษ�ทรัพย�กรธรรมช�ติ ดิน น้ำ� ป�่ 

และระบบนเิวศ ด้วยหวัใจทีเ่ขม้แขง็ โดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน 

เป็นต้นแบบของก�รทำ�คว�มดีเพื่อสิ่งแวดล้อม เปรียบ

เสมอืนพลงัสเีขยีวทีย่ิง่ใหญ ่ซึง่พรอ้มทีจ่ะขบัเคลือ่นวถิที�ง

แห่งก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม       

และพร้อมส่งต่อแนวคิดจ�กรุ่นสู่รุ่นอย่�งไม่มีวันส้ินสุด 

ตร�บใดที่โลกยังคงหมุนไปข้�งหน�้ และทำ�หน้�ที่ปกป้อง

ร่วม

จัดงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศีกษาแบบบูรณาการ 

“ฅนโหมด ๙ ย่าง ตามทางพ่อ ดิน น้ำา ป่า”
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คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดประกวด 

 เมื่อวันที่ 22 กรกฎ�คม 2560 คณะศิลปกรรมศ�สตร์ 

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

จัดก�รประกวดศิลปกรรม ปตท. เย�วชนภ�คใต้ ครั้งที่ 14 

ภ�ยใต้หัวข้อ “ก้�วต�มรอยพระร�ช� ส�นต่อที่พ่อทำ�” 

(Following the King’s Footsteps) โดยมีเย�วชนให้คว�ม

สนใจรว่มสร�้งสรรค์ผลง�นเข�้ประกวดจำ�นวนกว�่ 462 ชิน้ 

ประกอบด้วยระดับอนุบ�ล 37 ผลง�น ระดับประถมศึกษ�

ตอนต้น 68 ผลง�น ระดับประถมศึกษ�ตอนปล�ย 79 ผล

ง�นระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น 140 ผลง�น และระดับ

มัธยมศึกษ�ตอนปล�ยและอ�ชีวศึกษ� 138 ผลง�น 

 คณะกรรมก�รได้ตัดสินให้ผลง�นที่เข้�ประกวดได้รับ

ร�งวัลยอดเยี่ยม จำ�นวน 5 ร�งวัล ร�งวัลดีเด่น จำ�นวน 10 

ร�งวัล ร�งวัลชมเชย จำ�นวน 15 ร�งวัล และคัดเลือกผล

ง�นเข้�ร่วมแสดงนิทรรศก�ร จำ�นวน 116 ชิ้น โดยมีพิธี

มอบร�งวัลเมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงห�คม 2560 ณ หอประชุม

ป�รชิ�ต มห�วทิย�ลยัทกัษณิ วทิย�เขตสงขล� ทัง้นีผ้ลง�น

ศลิปกรรมของเย�วชนทีไ่ดร้บัร�งวลั และผลง�นทีผ่�่นก�ร

คดัเลือกจะมกี�รจัดแสดงในนทิรรศก�รแสดงผลง�น ซึง่เปดิ

ให้เข้�ชมฟรี ณ สำ�นักหอสมุด มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วทิย�เขตสงขล� ในระหว�่งวนัท่ี 25 สิงห�คม - 22 กนัย�ยน 

2560 

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

ศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 14
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 ผลง�นวิจัย เร่ือง ต้นแบบเซลล์เช้ือเพลิงจุลินทรีย์       

แบบทุ่นลอย-ระบบบำาบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับ

อุตสาหกรรม (Float Cathode Microbial Fuel Cell-Turbo 

Bio-Treatment Plant Prototype) ของ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 

ดร. ชลทิศ� สุขเกษม สังกัดคณะเทคโนโลยีและก�รพัฒน�

ชุมชน มห�วิทย�ลัยทักษิณ และคณะ ได้รับก�รคัดเลือก

ให้เข�้ร่วมจัดแสดงนิทรรศก�ร และได้รับร�งวัลเหรียญเงิน  

(Silver Medal) ในง�นนทิรรศก�รสิง่ประดิษฐ์น�น�ช�ต ิ(45th 

International Exhibition of Inventions of Geneva) ซ่ึงจัดข้ึน 

ณ นครเจนีว� สม�พันธรัฐสวิส ในระหว่�งวันท่ี 29 มีน�คม –   

2 เมษ�ยน 2560 ซึ่งในปีนี้ผลง�นของนักประดิษฐ์/นักวิจัย

ไทยยังส�ม�รถคว้�ร�งวัลสูงสุดของง�นคือ ร�งวัล Grand 

Prix (Grand Prix du Salon International des Inventions 

de Geneve) อีกด้วย จ�กผลง�น “ก�รตรวจคัดกรองผู้ป่วย

โรคเบ�หว�นขึน้จอต�อย�่งอัตโนมัติจ�กภ�พถ�่ยจอต�บน

ในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
(45th International Exhibition of Inventions of Geneva) ณ สมาพันธรัฐสวิส 

สม�ร์ทโฟน” ของนักวิจัยจ�กมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 

 ง�นวจัิย ตน้แบบเซลล์เชือ้เพลิงจุลินทรยีแ์บบทุ่นลอย-

ระบบบำ�บดัชวีภ�พประสทิธภิ�พสงูระดบัอตุส�หกรรมของ 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ชลทิศ� สุขเกษม และคณะ เป็นระบบ

ท่ีอ�ศัยหลักก�รท�งชีวเคมีไฟฟ้�ในก�รบำ�บัดน้ำ�เสียและ

ส�รพิษในน้ำ�เสียได้อย่�งสมบูรณ์ ภ�ยในเวล�อันรวดเร็ว 

เร็วกว่�ระบบหมักแบบไร้อ�ก�ศ 20 วัน ในขณะท่ีต้นทุน

ก�รบำ�บดัใกลเ้คยีงกนั ใชพ้ืน้ทีใ่นก�รบำ�บดันอ้ยลง 10 เท�่ 

ส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กพื้นท่ีได้คุ้มค่�กว่� ติดตั้งง่�ย        

ค่�บำ�รุงรักษ�ต่ำ� ขย�ยขน�ดได้ไม่จำ�กัด ส�ม�รถใช้ง�นร่วมกับ

ระบบบำ�บัดต่�งๆ ได้ทุกระบบโดยไม่ต้องดัดแปลงเทคโนโลยี 

 ระบบบำ�บัดโดยเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์นี้ ค�ดว่�จะ

ส�ม�รถพัฒน�ต่อยอดให้เป็นต้นแบบในก�รบำ�บัดน้ำ�เสีย

จรงิในระดบัอตุส�หกรรมได ้โดยก�รสร�้งเปน็หนว่ยยอ่ยๆ 

ต่อกันเป็นลำ�ดับ ทำ�ให้ส�ม�รถรองรับปริม�ณน้ำ�เสียจริงต่อ

วันได้ ช่วยลดพ้ืนท่ีในก�รเก็บกักน้ำ�เสียระหว่�งก�รบำ�บัด 

ทำ�ใหใ้ชพ้ืน้ทีใ่นก�รบำ�บดันอ้ย ระบบมเีสถยีรภ�พสงู ทำ�ให้

ต้นทุนก�รจัดก�รระบบต่ำ� และอ�จได้กระแสไฟฟ้�เป็น

ผลพลอยได ้อนัเปน็แรงจงูใจแกผู่ป้ระกอบก�รอตุส�หกรรม

ต่�งๆ ในก�รสร้�งระบบบำ�บัดน้ำ�เสียอย่�งจริงจัง ช่วยลด

ปัญห�สิ่งแวดล้อม และฟื้นฟูระบบนิเวศท�งธรรมช�ติใน

ระยะย�ว และส�ม�รถพัฒน�ให้ผลิตกระแสไฟฟ�้ศักย์ต่ำ� 

เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังง�นท�งเลือกในอน�คตได้

นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณคว้ารางวัลเหรียญเงิน 
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ในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
(45th International Exhibition of Inventions of Geneva) ณ สมาพันธรัฐสวิส 

เลขที่อนุสิทธิบัตร  12605

กระบวนการผลิตพอลิไวนิลคลอไรด์นาโนไฟเบอร์
ที่มียางธรรมชาติทำาหน้าที่เป็นตัวพลาสติไซเซอร์

ผู้ประดิษฐ์ : อาจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ยื่นขอรับความคุ้มครองเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2558

ได้รับความคุ้มครอง วันที่ 19 เมษายน 2560

 

 กระบวนก�รผลิตพอลิไวนิลคลอไรด์น�โนไฟเบอร์ที่มี

ย�งธรรมช�ติทำ�หน้�ที่เป็นตัวพล�สติไซเซอร์ ด้วยเทคนิค 

อิเล็กโทรสปินนิ่งมีส่วนประกอบหลัก คือ พอลิไวนิลคลอ

ไรด์ ย�งธรรมช�ติ และตัวทำ�ละล�ยไดเมทิลฟอร์ม�ไมด์ 

(DMF) ซึ่งมีขั้นตอน ตั้งแต่ก�รเตรียมส�รละล�ยพอลิไวนิล

คลอไรด์กับส�รละล�ยย�งธรรมช�ติ ที่ใช้ตัวทำ�ละล�ย ได

เมทิลฟอร์ม�ไมด์ (DMF) แล้วทำ�ก�รผสมให้เข้�เป็นเนื้อ

เดียวกัน ทำ�ก�รขึ้นรูปเป็นน�โนไฟเบอร์ ด้วยเทคนิค อิเล็ก

โทรสปินนิ่ง หลังจ�กนั้นจะได้ผืนเส้นใยลักษณะเป็นแผ่น

เรียบที่เป็นแบบไม่ได้ทอ (Non - woven) ซึ่งน�โน ไฟเบอร์

ทีไ่ดจ้ะมลีกัษณะมรีพูรนุ มคีว�มยดืหยุน่ ทนตอ่แรงฉกีข�ด 

โดยห�กใช้พอลิไวนิลคลอไรด์เพียงอย่�งเดียวจะได้น�โน

ไฟเบอร์ที่มีลักษณะแข็งเปร�ะซึ่งเป็นคุณสมบัติของ

ผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์

พล�สตกิ แตเ่มือ่ผสมย�งธรรมช�ตเิข�้ไปเพือ่ทำ�หน�้ทีเ่ปน็

ตวัพล�สตไิซเซอรจ์ะทำ�ให้ไดแ้ผน่น�โนไฟเบอรม์คีว�มออ่น

นุ่ม ยืดหยุ่นม�กขึ้น

ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร
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เลขที่อนุสิทธิบัตร  12761

เครื่องวัดปริมาณน้ำาฝน
ด้วยการวัดค่าความจุไฟฟ้า

ผู้ประดิษฐ์ : นายศุภกร กตาธิการกุล และ นายสุเจนต์ 
พรมเหมือน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร : สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย และ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ยื่นขอรับความคุ้มครองเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2558
ได้รับความคุ้มครอง วันที่ 19 เมษายน 2560

ผู้ประดิษฐ์ : รองศาสตราจารย์ ดร. จอมภพ แววศักดิ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผู้ขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ยื่นขอรับความคุ้มครองเมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2558

ได้รับความคุ้มครอง วันที่ 19 เมษายน 2560

 ก�รประดิษฐ์นี้ใช้ในก�รวัดปริม�ณน้ำ�ฝนท่ีแตกต่�ง
จ�กท่ีใช้อยู่ท่ัวไปท่ีส่วนใหญ่ใช้แบบกรวยกระดก หรือก�ร
เทลงในกระบอกตวงเพือ่ใชใ้นก�รอ�่นค�่ปรมิ�ณน้ำ�ฝน ซึง่
เครื่องวัดท่ีประดิษฐ์ขึ้นม�จะใช้หลักก�รท่ีแตกต่�งไปคือ 
อ�ศัยหลักก�รอ่�นค่�คว�มจุไฟฟ้�เป็นสัญญ�ณไฟฟ้� มี
แผน่อเิลก็โตรดทีท่ำ�จ�กแผน่อลมูเินยีมบ�งตดิบนทอ่ท่ีเป็น
ฉนวนด้วยรูปแบบกึ่งทรงกระบอก ผลท่ีได้คือค่�คว�มจุ
ไฟฟ้�มีอัตร�ท่ีแปรผันต�มกับปริม�ณน้ำ�ฝน โดยมีวงจร
ควบคมุไปควบคมุกลไกระบบก�รปลอ่ยปรมิ�ณน้ำ�ฝน เมือ่
ทำ�ก�รอ่�นค่�เรียบร้อยแล้ว ด้วยอ�ศัยก�รใช้เซอร์โว
มอเตอร์ไปควบคุมค�นกระดกเพ่ือกดว�ล์วเปิดปิดน้ำ�ท�ง
เดียวให้ทำ�ง�น เมื่อเสร็จก�รปล่อยน้ำ�แล้วเซอร์โวมอเตอร์
จะหมุนกลับม�ยังตำ�แหน่งเดิม ส่งผลให้ว�ล์วอยู่ในสภ�พ
ปกติที่ส�ม�รถจะวัดปริม�ณน้ำ�ฝนต่อไปได้ 

เนื่องจ�กในพื้นที่ท�งภ�คใต้ของประเทศไทยเป็นแหล่งอุตส�หกรรม
น้ำ�มันป�ล์ม ซึ่งในกระบวนก�รสกัดน้ำ�มันป�ล์มนั้นมีวัสดุเหลือทิ้งที่
ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ประโยชน์ได้เป็นจำ�นวนม�ก เช่น กะล� ทะล�ยเปล่� 
และเส้นใย เป็นต้น ดังนั้นก�รนำ�กะล�ป�ล์มน้ำ�มันม�ผสมกับขยะเพื่อ

เลขที่อนุสิทธิบัตร 12606

เชื้อเพลิงขยะ Refuse Derived Fuel (RDF) 
ผสมกะลาปาล์ม และกรรมวิธีการผลิต

ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร

ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร

ผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์

ผลงานวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์

ผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ Refuse Derived Fuel (RDF) เป็นอีกแหล่งพลังง�นท�งเลือกหนึ่งที่น�่สนใจ ซึ่งส�ม�รถนำ�เชื้อ
เพลิงขยะไปใช้ได้ทั้งในรูปของคว�มร้อนและก�รนำ�ไปผลิตพลังง�นไฟฟ�้  
 ก�รประดษิฐน์ีเ้ปน็กรรมวธิกี�รผลติเชือ้เพลงิขยะ Refuse Derived Fuel (RDF) ผสมกะล�ป�ล์มเพือ่นำ�เชือ้เพลงิขยะ
ไปเป็นเชื้อเพลิงในก�รผลิตน้ำ�ร้อนในอุตส�หกรรมก�รนึ่งทะล�ยป�ล์ม หรือก�รนำ�ไปผลิตเป็นโปรดิวเซอร์แก๊ส โดยมี
ส่วนประกอบของกะล�ป�ล์ม กระด�ษ พล�สติก และปูนข�ว ที่อัตร�ส่วน 1:1:1:10, 1:1:1:20, 1:2:1:20, 1:1:2:20 และ 
2:1:1:10
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คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน

 คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ร่วมกับ สม�คม

วิทย�ศ�สตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ และ

กระทรวงวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีจดัง�นสปัด�หว์ทิย�ศ�สตร์

แห่งช�ติ ประจำ�ปี 2560 ภ�ยใต้แนวคิด “จุดประก�ยคว�มคิด 

พัฒน�ชีวิตด้วยวิทย�ศ�สตร์ เสริมสร้�งช�ติด้วยเทคโนโลยี          

สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ในระหว่�งวันที่ 17-19 สิงห�คม 2560         

ณ คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง โดยมี

พิธีเปิดง�นในวันที่ 17 สิงห�คม 2560 และมีพิธีถว�ยสักก�ระ

พระบดิ�แหง่วทิย�ศ�สตรไ์ทย (รชัก�ลที ่4) ในวนัท่ี 18 ส.ค. 2560 

 ภ�ยในง�นสปัด�หว์ทิย�ศ�สตรแ์หง่ช�ติประจำ�ปนีี ้ประกอบ

ด้วย ก�รแข่งขันทักษะท�งวิทย�ศ�สตร์สำ�หรับเย�วชน ระดับ

ประถมศึกษ� เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภ�คใต้เข้�แข่งขันใน

ระดับประเทศ 5 กิจกรรม ได้แก่ ก�รแข่งขันตอบปัญห�วิทย�ศ�สตร์ 

ก�รแขง่ขนัว�ดภ�พจนิตน�ก�รวทิย�ศ�สตร ์ก�รว�ดภ�พก�รต์นู

วทิย�ศ�สตร ์ก�รประกวดก�รแสดงวทิย�ศ�สตร ์(Science show) 

และก�รประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมน้อย กิจกรรมก�ร

ประกวดโครงง�นวิทย�ศ�สตร์ ก�รแข่งขันตอบปัญห�วิทย�ศ�สตร์ 

ก�รตอบปัญห�ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ และก�รแข่งขันก�ร

พูดท�งวิทย�ศ�สตร์ ระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

 นอกจ�กนีย้งัมนีทิรรศก�รแสดงผลง�นท�งด�้นวทิย�ศ�สตร์

ส�ข�ต�่งๆ ก�รแสดงหุน่ยนตจ์�กคณะวศิวกรรมศ�สตร ์กจิกรรม

เสวน� “วิทย�ศ�สตรส์ร�้งชมุชนยัง่ยนื” ของหนว่ยง�นภ�ครฐัใน

จังหวัดพัทลุง และ ชุมชนเครือข่�ยก�รใช้วิทย�ศ�สตร์และ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำาปี 2560

เทคโนโลยีของคณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ทักษิณ โดยมีนักเรียน นักศึกษ� คณ�จ�รย์ และผู้

สนใจผู้ร่วมชมง�น และร่วมกิจกรรมก�รแข่งขัน 

จำ�นวนกว่� 5,358 คน 

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