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ปีที่ 3 ฉบับที่ 1  ประจำ�เดือกรกฎ�คม-กันย�ยน 2560

 เมื่อวันที่ 28 กรกฎ�คม 2560 เวล� 

08.00 น.ผูบ้ริห�ร คณ�จ�รย ์บคุล�กร และ

นิสิต วิทย�เขตพัทลุง ร่วมทำ�บุญตักบ�ตร

เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศลเนื่องในโอก�ส

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว     

มห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร 

พระชนมพรรษ� 65 พรรษ� ณ อ�ค�ร

อเนกประสงค์หอพักนิสิต มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วทิย�เขตพทัลงุ ตอ่ม�ในเวล� เวล� 09.15น. 

อ�จ�รย ์ดร. สชุ�ต ิสขุสถติย ์รองอธกิ�รบดี

วิทย�เขตพัทลุง เข้�ร่วมพิธีลงน�มถว�ย

พระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว      

มห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร 

เนือ่งในโอก�สวนัเฉลมิพระชนมพรรษ� 65 

พรรษ� 28 กรกฎ�คม 2560 ณ ศนูยป์ระชมุ

องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดพัทลุง 

 อีกทั้งเมื่อวันที่ 25 กรกฎ�คม 2560 

คณ�จ�รย์ บุคล�กร นิสิต มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วิทย�เขตพัทลุ งร่ วมกิจกรรมบำ� เ พ็ญ

ส�ธ�รณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ       

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวมห�วชิร�ลงกรณ      

บดินทรเทพยวร�งกูร เนื่องในโอก�สเฉลิม

พระชนมพรรษ� 65 พรรษ� 28 กรกฎ�คม 

2560 ซึ่งรวมเก็บขยะบริเวณสองข้�งท�ง

ถนนส�ยในมห�วิทย�ลัยทักษิณ-ตล�ด      

ป่�พะยอม และบริเวณด้�นหน้�มห�วิทย�ลัย

ทักษิณ นำ�โดยอ�จ�รย์ ดร.สุช�ติ สุขสถิตย์ 

รองอธิก�รบดีวิทย�เขตพัทลุง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า  คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 65 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
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ถวายพระพรชัยมงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี 

โครงก�รลน้เกล�้ฯ เกศ�มห�ร�ชนิ ีโดยรว่ม

ทำ�กิจกรรมถว�ยพ�นพุ่ม และจุดเทียนชัย

ถว�ยพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ

พระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ ใน

รัชก�ลที่ 9 ณ ล�นอเนกประสงค์หอพัก 

นิสิต โดยมีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุรศักดิ์        

คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและก�ร

พัฒน�ชุมชน พร้อมคณ�จ�รย์ท่ีปรึกษ� 

และนิสิตชั้นปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมเป็นจำ�นวน

ม�ก 

 และ ใน โอก�สมห�มงคล เ ฉ ลิ ม

พระชนมพรรษ� 12 สิงห�คม 2560 สถ�นี

วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 

ไดก้ำ�หนดบันทึกเทปโทรทัศนร์�ยก�รพเิศษ

ถว�ยพระพรชยัมงคล เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ พระบรมร�ชินีน�ถ 

ในโอก�สนี ้อ�จ�รย ์ดร.สชุ�ต ิสขุสถติย ์รอง

อธิก�รบดีวิทย�เขตพัทลุง พร้อมด้วยคณ�จ�รย์ 

และบคุล�กร ไดเ้ข�้รว่มบนัทกึเทปโทรทัศน์

ร�ยก�รพเิศษถว�ยพระพรชัยมงคล ณ หอ้ง

ส่งสถ�นีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

จังหวัดตรัง

 เมื่อวันที่ 12 สิงห�คม 2560 อ�จ�รย์ 

ดร.สชุ�ต ิ สขุสถติย ์รองอธกิ�รบดีวทิย�เขต

พัทลุง อ�จ�รย์ ดร.วิสิทธ์ิ บุญชุม ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักหอสมดุ พร้อมด้วยบคุล�กร และนสิติ

นักศึกษ�วิช�ทห�ร ร่วมกิจกรรมว�งพ�นพุ่ม

ถว�ยร�ชสักก�ระและจุดเทียนชัยถว�ย 

พระพร เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระเกียรติ

พระน�งเจ้�สิริกิติ์พระบรมร�ชินีน�ถ ใน

รัชก�ลที่ 9 ณ ศ�ล�กล�งจังหวัดพัทลุง

 และวันเดียวกัน น�ยคำ�รบ คชภักดี 

หัวหน้�ฝ่�ยกิจก�รนิสิตวิทย�เขตพัทลุง 

พร้อมด้วยนิสิตนักศึกษ�วิช�ทห�รเข้�ร่วม

พิธีลงน�มถว�ยพระพรชัยมงคล สมเด็จ

พระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถใน

รชัก�ลที ่9 เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษ� 

12 สิงห�คม 2560 ณ ที่ว่�ก�รอำ�เภอ        

ป่�พะยอม

 ฝ่�ยกิจก�รนิสิตวิทย�เขตพัทลุงจัด

โครงก�ร “ทำ�บุญหอพกั ประจำ�ปีก�รศกึษ� 

2560” โดยมีกิจกรรมดังนี้  ตักบ�ตร        

พระสงฆ ์จำ�นวน 9 รปู และกจิกรรมบำ�เพญ็

ประโยชน์ เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศล แด่

สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิต์ิ พระบรมร�ชินีน�ถ 

เนื่องในวันแม่แห่งช�ติ 

 และองค์ก�รนิสิตวิทย�เขตพัทลุงจัด 
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ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2560
 วันที่ 8 สิงห�คม 2560 มห�วิทย�ลัย

ทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง โดยฝ่�ยกิจก�ร

นสิติวทิย�เขตพทัลงุ จัดโครงก�รปฐมนเิทศ

นิสิตใหม่ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560 ณ 

อ�ค�รหอประชุ ม เฉลิ มพระ เกี ย ร ติ  

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง ใน

โอก�สนี้ ได้รับเกียรติจ�กน�ยศิลป์ชัย ร�

มณีย์ ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นตัวแทนผู้ว่�

ร�ชก�รจังหวัดพัทลุง ได้ม�กล่�วต้อนรับ

นิสิตใหม่และให้ โอว�ทแก่นิสิต รอง

ศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิชัย ชำ�นิ อธิก�รบดี

มห�วทิย�ลยัทกัษณิ กล�่วต้อนรบันิสติและ

ให้ โอว�ท พร้อมด้ วยคณะผู้ บริห�ร 

คณ�จ�รย์ และบุคล�กร 

 เมือ่วนัที ่17-31 กรกฎ�คม พ.ศ. 2560 

คณะเทคโนโลยีและก�รพัฒน�ชุมชน 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง เป็น

เจ้�ภ�พจัดโครงก�ร “Agri-Relationship 

of ASEAN Universities Network”      

ภ�ยใต้แนวคิด “ภูมิปัญญ�ไทยเพื่อก�ร

พัฒน�ก�รเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

จัดกิจกรรมก�รฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพ

ด้�นพืชศ�สตร์ สัตวศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยีอ�ห�ร และเทคโนโลยีและ

ก�รพัฒน�ชุมชนร่วมกับสถ�บันทั้งในและ

ต่�งประเทศ เพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบั

ก�รเรยีนก�รสอน ก�รวจิยั และก�รบรกิ�ร

วชิ�ก�ร สง่เสรมิใหน้สิิตมคีว�มกระตือรือร้น

ในก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดกิจกรรมแบบ

น�น�ช�ติ  และเพื่อสร�้งคว�มเข้มแข็งท�ง

Agri-Relation of 
Asean Universities Network 

ด้�นก�รเรียนก�รสอนนำ�ไปสู่คว�มเป็นส�กล 

 โดยเมื่อวันที่ 17 กรกฎ�คม 2560             

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. นุกูล อินทระสังข� 

รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�รและวิเทศสัมพันธ์ 

เป็นประธ�นในพิธีเปิดโครงก�ร ณ ห้องประชุม

วิทย�ลัยภูมิปัญญ�ชุมชน วิทย�เขตพัทลุง 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี 

คณบดีคณะเทคโนโลยีและก�รพัฒน�

ชุมชน พร้อมด้วยคณ�จ�รย์ และบุคล�กร 

ร่วมต้อนรับและคอยดูแลอำ�นวยคว�ม

สะดวกตลอดก�รจัดโครงก�ร ซึ่งมีนิสิต 

นักศึกษ�ทั้งในและต่�งประเทศในเอเชีย 

ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ม�เลเซีย 

และประเทศญีปุ่น่ เข�้รว่มโครงก�ร จำ�นวน 

94 คน กจิกรรมประกอบดว้ย ก�รเรยีนรูว้ถิี

ชีวิตเกษตรกรช�วพัทลุง ชมตล�ดสีเขียว 

ส�ธิตก�รทำ�ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินในชุมชน 

เรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมศิลปะภ�คใต้ ซึ่งได้

รับคว�มสนใจจ�กผู้เข้�ร่วมกิจกรรมเป็น

อย่�งม�ก

ร่วมต้อนรับนิสิต ซึ่งมีนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ใน

ระดบัปรญิญ�ตร ีประจำ�ปกี�รศกึษ� 2560 

จำ�นวน 706 คน เข�้ร่วมกิจกรรม 

 นอกจ�กนีย้งัมกีจิกรรมบรรย�ยพิเศษ 

ในหวัขอ้ “ก�รศกึษ�คอือน�คต” โดย ผูช้ว่ย

ศ�สตร�จ�รยเ์ธยีรชยั พนัธค์ง อ�จ�รยจ์�ก

มห�วิทย�ลัยห�ดใหญ่ ต่อด้วยก�รเสวน� 

เรื่อง “ก�รใช้ชีวิตในมห�วิทย�ลัยและวินัย

นิสิต” จ�กนั้นเป็นกิจกรรมแนะนำ�เจ้�

หน�้ทีฝ่�่ยกจิก�รนสิติวทิย�เขตพทัลงุ และ

ฟังก�รบรรย�ย “ทักษิณถิ่นรัก” โดยศิษย์

เก�่มห�วทิย�ลยัทกัษณิ วทิย�เขตพัทลุง ปดิ

ท้�ยด้วยโชว์ก�รแสดงสง่�ง�มน�มทักษิณ 

โดยสภ�นิสิต
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 เมือ่วนัที ่17 - 19 สงิห�คม 2560 คณะวทิย�ศ�สตร ์รว่มกบั สม�คมวิทย�ศ�สตร์

แห่งประเทศไทยในพระบรมร�ชูปถัมภ์ และกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  

จัดง�นสัปด�ห์วิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติ ประจำ�ปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนา

ชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ณ     

คณะวิทย�ศ�สตร์ มีพิธีเปิดง�นในวันที่ 17 สิงห�คม 2560 โดยอ�จ�รย์ ดร.ธนพันธุ์  

ปัทม�นนท์ คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์ และพิธีถว�ยสักก�ระพระบิด�แห่งวิทย�ศ�สตร์ไทย 

(รัชก�ลที่ 4) ในวันที่ 18 สิงห�คม 2560 โดยมีมีผู้ร่วมชมง�น จำ�นวน 5,358 คน และ

มีผู้สมัครเข�้ร่วมก�รแข่งขัน จำ�นวน 956 คน 

 กิจกรรมในง�นประกอบดว้ย ก�รแขง่ขนัทกัษะท�งวทิย�ศ�สตร ์สำ�หรับเย�วชน 

ระดบัประถมศกึษ� เพือ่คดัเลอืกเปน็ตวัแทนระดบัภ�คใตเ้ข�้แขง่ขนัในระดบัประเทศ 

นอกจ�กนี้ยังมีนิทรรศก�รและผลง�นท�งวิทย�ศ�สตร์ 7 ส�ข�วิช� นิทรรศก�ร           

จ�กโครงก�ร GLOBE STEM กิจกรรมเสวน� “วิทยาศาสตร์สร้างชุมชนยั่งยืน” 

ระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐในจังหวัดพัทลุง และ ชุมชนเครือข่�ยก�รใช้วิทย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำาปี 2560

สื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำาปี 2560
 วันที่ 9 สิงห�คม 2560 มห�วิทย�ลัย

ทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง จัดกิจกรรม

สื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำ�ปี 2560 ณ      

ห้องประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย อ�ค�รบริห�ร

และสำ�นักง�น มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขต

พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริห�ร

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้แถลงกิจก�รของ

มห�วิทย�ลัยทักษิณ และประช�สัมพันธ์

ข�่วส�รกจิกรรมทีม่ห�วทิย�ลยัดำ�เนนิก�ร

แก่ส�ธ�รณชนต่อส่ือมวลชนในจังหวัดพัทลุง 

 นอกจ�กน้ียังเป็นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์

อันดีระหว่�งมห�วิทย�ลัยกับสื่อมวลชน 

และขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดพัทลุงใน

ก�รนำ�เสนอข่�วส�รของมห�วิทย�ลัยด้วย

ดีเสมอม� 

 โอก�สน้ี รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิชัย ชำ�นิ 

อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยทักษิณ  พร้อมด้วย

คณะผู้บริห�รมห�วิทย�ลัย บุคล�กร และ

นิสิต ให้ก�รต้อนรับสื่อมวลชนในจังหวัด

พัทลุงที่เข�้ร่วมกิจกรรม จำ�นวน 23 คน
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สื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำาปี 2560
ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงจัด

10 วัน จะมีผู้ม�ร่วมง�นประม�ณ 1 แสนคน 

ภ�ยในง�นมกิีจกรรมม�กม�ย อ�ท ิกจิกรรม

ด�้นวชิ�ก�ร นทิรรศก�ร กจิกรรมก�รแสดง

และจำ�หน่�ยสินค้�ท�งก�รเกษตร ก�รจัด

จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น 

 ตลอดทัง้ 10 วนัมผีูเ้ข้�ชมง�นกว�่ 1.6 

แสนคน

หัวหน้�ส่วนร�ชก�รได้เดินเย่ียมชมบูทแสดง

ผลง�นจ�กนิสิตคณะต่�งๆ ของมห�วิทย�ลัย

ทักษิณที่นำ�ม�จัดแสดงภ�ยในง�น 

 ก�รจดัง�นครัง้นีก้ำ�หนดจดัข้ึนระหว�่ง

วันที่ 25 สิงห�คม ถึง 3 กันย�ยน 2560              

ณ มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง 

อำ�เภอป่�พะยอม ค�ดว่�ตลอดก�รจัดง�น 

 เมื่ อ วั นที่  25  สิ งห�คม 2560                

คณะเทคโนโลยีและก�รพัฒน�ชุมชน 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง จัด   

พิธีเปิดง�นเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13 ภ�ยใต้

แนวคดิ “เกษตรก�้วหน้� สบืส�นภมูปิญัญ� 

พัฒน�นวัตกรรม” ณ เวทีกล�ง (บริเวณ  

ล�นอเนกประสงค์ข้�งอ�ค�รหอประชุม

เฉลิมพระเกียรติ) มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วิทย�เขตพัทลุง อำ�เภอป่�พะยอม โดยมี

น�ยวันชัย คงเกษม ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพัทลุง 

เป็นประธ�นเปิดง�น อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย

ทักษิณ (รศ.ดร.วิชัย ชำ�นิ) กล่�วต้อนรับ      

ผู้เข้�ร่วมง�น คณบดีคณะเทคโนโลยีและ

ก�รพัฒน�ชุมชน (กล่�วร�ยง�น) ทั้งน้ีมี     

ผูบ้รหิ�รมห�วทิย�ลยั น�ยกองค์ก�รบรหิ�ร

ส่วนจังหวัดพัทลุง หัวหน้�ส่วนร�ชก�รใน

จงัหวดัพทัลงุ คณ�จ�รย ์บคุล�กร นิสติ และ

ประช�ชน ร่วมในพิธีเปิดเป็นจำ�นวนม�ก 

 โอก�สนี้ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพัทลุง 

พร้อมด้วยผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยทักษิณ 

5จดหม�ยข่�วประช�สัมพันธ ์มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง

งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13 

 เมื่อวันที่ 29 สิงห�คม 2560 อ�จ�รย์ 

ดร. สุช�ติ  สุขสถิตย์  รองอธิก�รบดี       

วิทย�เขตพทัลงุ น�ยคำ�รบ คชภกัด ีหวัหน�้

ฝ�่ยกิจก�รนิสิตวิทย�เขตพัทลุง พร้อมด้วย

บุคล�กรกลุ่มภ�รกิจบริก�รและสวัสดิก�รนิสิต 

ฝ่�ยกิจก�รนิสิตวิทย�เขตพัทลุง ให้ก�รต้อนรับ 

น�งนงรัตน์ คงเกษม น�ยกเหล่�ก�ช�ด

จังหวัดพัทลงุ และคณะ ซึ่งเป็นตัวแทนของ

การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

สภ�ก�ช�ดไทย ดำ�เนินก�รออกตรวจเยี่ยม

นักเรียนและติดต�มผลก�รเรียนของ

นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้�ฯ     

เพื่อเย�วชนในพระบรมร�ชินูปถัมภ์ ของ

น�งส�วป่ินมณี สุขคุ้ม นิสิตชั้นปีที่  4              

คณะวิทย�ก�รสุขภ�พและก�รกีฬ� 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง
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พิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2560
 เม่ือวันท่ี 7 กันย�ยน 2560 องค์ก�รนิสิต 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง ร่วมกับ

ฝ�่ยกจิก�รนสิติวทิย�เขตพัทลงุ จัดโครงก�ร

ไหว้ครู ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560 ณ หอประชุม

เฉลิมพระเกียรติ มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วิทย�เขตพัทลุง ซึ่งได้รับเกียรติจ�กรอง

อธิก�รบดีวิทย�เขตพัทลุง อ�จ�รย์ ดร.สุช�ติ 

สุขสถิตย์ เป็นประธ�นในพิธีและให้โอว�ท

แก่นิสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริห�รและ

คณ�จ�รย์จ�กคณะต่�งๆ ร่วมเจิมหน้�ผ�ก

และอวยพรแก่นิสิตใหม่  

 ทั้งนี้ได้มีก�รมอบร�งวัลครูในดวงใจ

ของคณะต่�งๆ ร�งวัลบุคคลต้นแบบด้�น

คว�มเสียสละ ก�รมอบทุนก�รศึกษ�ให้แก่

นิสิต มอบร�งวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต    

ท่ีมีคว�มส�ม�รถในด้�นต่�งๆ ร�งวัลแต่งก�ย

ดีเปน็ศรแีกค่ณะและมห�วทิย�ลยั และก�ร

แสดงเทดิพระคณุครจู�กนสิติชัน้ปทีี ่1 และ

 เมื่อวันที่ 7 กันย�ยน 2560 ผู้ช่วย

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.นุกูล อินทระสังข� รอง

อธิก�รบดีฝ่�ยบริก�รวิช�ก�รและวิเทศสัมพันธ์ 

น�ยนิพนธ์ อินทร์ทอง หัวหน�้ฝ่�ยบริห�ร

วิทย�เขตพัทลุง  พร้อมด้วยบุคล�กร

มห�วิทย�ลัยทักษิณ เข้�ร่วมง�นเปิดโลก

ก�รศึกษ�สร�้งปัญญ�เด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 

ประจำ�ปี 2560 ณ วิทย�ลัยเทคนิคพัทลุง 

โดยม ีดร.ดศิกลุ เกษมสวสัด์ิ ผูต้รวจร�ชก�ร

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร เป็นประธ�นเปิดง�น 

ซึ่งปีนี้มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง 

ได้ร่วมจัดนิทรรศก�รแนะนำ�มห�วิทย�ลัย

ทกัษณิ วทิย�ลัยพทัลงุ ในภ�พรวมโดยฝ�่ย

บริห�รวิทย�เขตพัทลุง นิทรรศก�รแนะนำ�

โครงก�รรับนิสิต ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2561 

โดยฝ�่ยวชิ�ก�ร และนทิรรศก�ร “วชิ�ชวีติ

จ�กชมรมน�ฏศิลป์ ส่วนนิสิตมุสลิมได้สวด

ขอพรให้กับคณ�จ�รย์ และตัวแทนนิสิต

มอบดอกไม้แด่คณ�จ�รย์

เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 

จ�กฐ�นภูมิปัญญ�และวัฒนธรรมภ�คใต้” 

โดยวิทย�ลัยภูมิปัญญ�ชุมชน ง�นเปิดโลก

ก�รศึกษ�สร้�งปัญญ�เด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 

ประจำ�ปี 2560 กำ�หนดจัดขึ้นระหว�่งวันที่ 

7 - 9 กนัย�ยน 2560 ณ โรงเรยีนสตรีพัทลุง 

วิทย�ลัยเทคนิคพัทลุง วิทย�ลัยส�รพัดช่�ง

พัทลุง และสวนส�ธ�รณะเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษ� เทศบ�ลเมืองพัทลุง
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พิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2560
 เมื่อวันที่ 9 กันย�ยน 2560 คณะ

วิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ ร่วมกับ 

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลตะแพน โรงพย�บ�ล

สง่เสรมิสขุภ�พตำ�บลบ�้นสวนโหนด ตำ�บล

ตะแพน อำ�เภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

และคณะวิทย�ก�รสุขภ�พและก�รกีฬ� 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ จัดโครงก�รหนึ่งคณะ 

หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3 ก�รอบรมปฏิบัติก�ร 

เร่ือง ก�รลดก�รใช้ส�รเคมีในน�ข้�ว ณ ชุมชน

ตะแพน กิจกรรมประกอบด้วย ก�รตรวจเลือด

เพือ่ห�ส�รพษิในร�่งก�ย โดยนิสติส�ข�วชิ�

ส�ธ�รณสุขศ�สตร์ ร่วมกับ เจ้�หน้�ท่ี รพ.สต.

บ้�นสวนโหนด กิจกรรมก�รดูแลรักษ�สุขภ�พ

เพ่ือลดคว�มเส่ียงในก�รใช้ส�รเคมี โดย            

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ 

คณะวิทย�ก�รสุขภ�พและก�รกีฬ�  กิจกรรม

 เมื่ อ วันที่  15  กันย�ยน 2560                 

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

มห�วิทย�ลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร 

คณ�จ�รย์ บุคล�กร และนิสิต ร่วมง�นมหกรรม

พลังนิสิต นักศึกษ�ขับเคลื่อนปรัชญ�ของ

เศรษฐกจิพอเพียง และพธิลีงน�มบนัทกึขอ้

ตกลงคว�มร่วมมือโครงก�รขับเคล่ือนปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษ�

รว่มกับสถ�บนัก�รศกึษ�ทีเ่ข�้รว่มโครงก�ร

ในระยะที่ 2 โดยมีน�ยแพทย์ธีระเกียรติ 

เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร ประธ�นในพิธี  จัดโดยมูลนิธิ

ร�กแก้ว ก�รจัดมหกรรมในครั้งนี้เพื่อให้

ภ�คก�รศึกษ�อย่�งเป็นท�งก�รร่วมกับ 7 

มห�วิทย�ลัย ได้แก่ มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี 

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

เทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี มห�วิทย�ลัย

พะเย� มห�วทิย�ลยันร�ธวิ�สร�ชนครนิทร ์

มห�วิ ทย �ลั ย ร �ชภั ฏบุ รี รั ม ย์  แ ละ

มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

หนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน 
อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การลดการใช้สารเคมีในนาข้าว

ก�รลดก�รใชส้�รเคมใีนน�ข�้ว และพชื ผกั

ในชุมชน โดย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุดส�คร  

สิงห์ทอง คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ทกัษณิ ซึง่เปน็ก�รบรูณก�รก�รจดัโครงก�ร

บริก�รวิช�ก�รร่วมกับร�ยวิช�เคมีส่ิงแวดล้อม 

มีช�วบ้�นชุมชนตะแพนเข้�ร่วมกิจกรรม 

จำ�นวน 40 คน 

 กิจกรรมดังกล่�วมีก�รจัดบูรณ�ก�ร

รว่มกนัระหว�่งคณะวทิย�ศ�สตร ์และคณะ

วทิย�ก�รสขุภ�พและก�รกฬี� และเปน็ก�ร

บูรณก�รโครงก�รบริก�รวิช�ก�รร่วมกับ

ก�รเรยีนก�รสอนใหก้บันสิติของทัง้ 2 คณะ 

จำ�นวน 38 คน ใน 2 ร�ยวชิ� ไดแ้ก ่ร�ยวชิ�

เคมีสิ่งแวดล้อม ร�ยวิช�ก�รพัฒน�ส่ิง

แวดลอ้มอย�่งยัง่ยนื เป็นก�รใหน้สิติไดเ้รยีน

รูน้อกสถ�นท่ีต�มสภ�พจรงิ รวมถงึเปน็ก�ร

สง่เสรมิก�รฝกึทกัษะใหน้สิติทำ�ง�นร่วมกบั

ชุมชน

สถ�บันก�รศึกษ�ท่ีดำ�เนินง�นร่วมกับมูลนิธิฯ 

ได้ม�ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งปันประสบก�รณ์ 

ใหเ้กดิก�รพฒัน�ตอ่ยอดและขย�ยผล และ

จัดพิธีลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ

รว่มกบัสถ�บันก�รศกึษ�ท่ีเข้�รว่มโครงก�ร

ในระยะที ่2 เพือ่ขย�ยผลก�รขับเคลือ่นก�ร

พัฒน�ต�มปรชัญ�ของเศรษฐกจิพอเพยีงใน
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ที่ปรึกษา : รองอธิก�รบดีวิทย�เขตพัทลุง (อ�จ�รย์ ดร.สุช�ติ  สุขสถิตย์) หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รวิทย�เขตพัทลุง (น�ยนิพนธ์  อินทร์ทอง)

บรรณาธิการ : น�งส�ววิธญ�พร  เอกหิรัณยร�ษฎร์ (หัวหน�้กลุ่มภ�รกิจประช�สัมพันธ์ ฝ�่ยบริห�รวิทย�เขตพัทลุง)  กองบรรณาธิการ :  น�งส�วอ�รย�  ดำ�เรือง 

(หัวหน้�กลุ่มภ�รกิจแผนง�นและยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน� ฝ�่ยบริห�รวิทย�เขตพัทลุง), น�งด�รัณ  ปุรินทร�ภิบ�ล โฟร์ทิ,  เครือข�่ยประช�สัมพันธ์วิทย�เขตพัทลุง 

ศิลปกรรมรูปเล่ม :  น�ยปรเมศวร์  ก�แก้ว ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มภ�รกิจประช�สัมพันธ์ ฝ่�ยบริห�รวิทย�เขตพัทลุง โทรศัพท์ 074-609600 กด 0  

 Facebook : ง�นประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง                      

Thaksin University P h a t t h a l u n g  C a m p u s

http://www.pt.tsu.ac.th
http://www2.tsu.ac.th/demo/adminofficept

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ค่า นิ ย ม ห ลั ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั ก ษิ ณ “คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลัพธ์ที่ดี มีความคุ้มค่า นำาพาสังคม” 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  222 หมู่ 2 ตำ�บลบ้�นพร้�ว อำ�เภอป่�พะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 โทรศัพท์ 074-673222 ,074-609600  โทรสาร 074-673200

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตที่ 001/2558 

ไปรษณีย์ป�่พะยอม

อบรมถ่ายทอดความรู้ ในการวิเคราะห์แนวโน้มราคายาง

 เมื่อวันที่ 19 กันย�ยน 2560 คณะ

วิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วิทย�เขตพัทลุง เปิดโครงก�รฝึกอบรมถ่�ยทอด

คว�มรู้ในก�รวิเคร�ะห์แนวโน้มร�ค�ย�ง

และเทคโนโลยีก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์จ�ก

ย�งพ�ร� ปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงง�น

ต้นแบบและศูนย์ข้อมูลเพื่อก�รพัฒน�

เศรษฐกิจชุมชนและวิส�หกิจขน�ดกล�ง

และขน�ดย่อมด้�นย�งพ�ร� มห�วิทย�ลัย

ทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง ซึ่งมีอ�จ�รย์ 

ดร.นันทพันธ์ นภัทร�นันท์ รักษ�ก�รแทน

คณบดีคณะวิศวกรรมศ�สตร์ ต้อนรับและ

กล่�วร�ยง�น พิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติ

จ�กน�ยสุขทัศน์ ต่�งวิริยะกุล หัวหน้�

สำ�นักง�นตล�ดกล�งย�งพ�ร�จังหวัด

สงขล� เป็นประธ�นในพิธีเปิด โครงก�รดัง

กล่�วจัดขึ้นระหว่�งวันที่ 19-22 กันย�ยน 

2560 ซ่ึงมเีกษตรกร เจ�้หน�้ท่ีสหกรณ ์กลุม่

วิส�หกิจในชุมชน บริษัทต่�งๆ เข้�ร่วม

โครงก�รจำ�นวนกว่� 80 คน 

และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา ปี 2560


