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ปีที่ 3 ฉบับที่ 2  ประจำ�เดือนตุล�คม - ธันว�คม 2560

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ

ครบรอบ 49 ปี

 เมือ่วนัที ่4 ตลุ�คม 2560 มห�วทิย�ลยั

ทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง จัดง�นวันคล้�ยวัน

สถ�ปน�มห�วิทย�ลัยทักษิณ ครบรอบ 49 ปี 

(1 ตุล�คม 2511 - 1 ตุล�คม 2560)             

ณ มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง   

โดยมผีูบ้รหิ�ร คณ�จ�รย ์บคุล�กรและนิสติ 

เข้�ร่วมตักบ�ตรพระสงฆ์ จำ�นวน 19 รูป 

ร่วมกิจกรรมปล่อยปล� จำ�นวน 5,000 ตัว 

ตลอดจนได้ร่วมถว�ยสักก�ระบูช�ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ

ประจำ�วิทย�เขตพัทลุง 

 มห�วิทย�ลัยทักษิณ เป็นสถ�บัน

อุดมศึกษ�ในพื้นที่ภ�คใต้ ถือกำ�เนิดขึ้น   

ภ�ยหลังจ�กก�รสถ�ปน�วิทย�ลัยวิช�ก�ร

ศึกษ�ในสั งกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

วิทย�ลัยวิช�ก�รศึกษ� วิทย�เขตสงขล�    

ไดร้บัก�รสถ�ปน�ขึน้อย�่งเปน็ท�งก�รเมือ่

วันท่ี 1 ตุล�คม 2511 ณ ตำ�บลเข�รูปช้�ง 

อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขล� 

 • 1 ตุล�คม 2511 วิทย�ลัยวิช�ก�ร

ศึกษ� วิทย�เขตสงขล�

 • 2517 ได้ยกฐ�นะเป็น มห�วิทย�ลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ วิทย�เขตสงขล�

 • 20 ตลุ�คม 2535 ปรบัเปลีย่นช่ือใหม่

เป็น มห�วิทย�ลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทย�เขต

ภ�คใต้

 • 1 พฤศจิก�ยน 2539 ยกฐ�นะเป็น 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ

 •  6 กุมภ�พันธ์ 2551 มห�วิทย�ลัย

ทักษิณเป็นมห�วิทย�ลัยในกำ�กับของรัฐ

 ปัจจุบันมห�วิทย�ลัยทักษิณ บริห�รง�น

โดยก�รขย�ยก�รศกึษ�เป็น 2 วทิย�เขต คอื 

วิทย�เขตสงขล� และวิทย�เขตพัทลุง
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ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย

สำ�คญัทีต่อ้งใชพ้ลงัง�นอย�่งมปีระสทิธภิ�พ 

เพื่อลดก�รพึ่งพ�ก�รนำ�เข้�เชื้อเพลิงจ�ก

ต่�งประเทศในก�รผลิตกระแสไฟฟ้�และ

ลดภ�วะโลกร้อน โดยสนับสนุนให้เกิดก�ร

ลงทุนและก�รบริห�รจัดก�รพลังง�นอย่�ง

มีประสิทธิภ�พให้ กับมห�วิทย�ลัยใน        

รูปแบบก�รจัดก�รพลังง�นแบบครบวงจร 

ตั้งแต่ก�รสำ�รวจ ตรวจสอบ วิเคร�ะห์ก�ร

ใช้พลังง�น ออกแบบและเสนอม�ตรก�ร

ประหยัดพลังง�น จัดห� ติดตั้งอุปกรณ์

ประหยัดพลังง�นและประเมินผล ซ่ึงเป็น 

ก�รสนบัสนนุนโยบ�ยก�รประหยดัพลงัง�น

ของประเทศช�ติอีกท�งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้

มห�วิทย�ลัยทักษิณ มีนโยบ�ยประหยัด

พลังง�น โดยได้นำ�ม�ตรก�รต่�ง ๆ ม�ใช้   

ให้เหม�ะสมกับบริบทของมห�วิทย�ลัย       

ทั้งวิทย�เขตสงขล� และวิทย�เขตพัทลุง

 เ ม่ื อ วั นที่  1 9  ตุ ล � คม  2 560 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้เข้�ร่วมลงน�ม

บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ (MOU) 

โครงก�รบริห�รจัดก�รเพื่อก�รประหยัด

พลังง�นในมห�วิทย�ลัยกับก�รไฟฟ้�     

ส่วนภูมิภ�ค (กฟภ.) 

 โดยมีน�ยสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่� 

ก�รว�งแผนและพัฒน�ระบบไฟฟ้�กับ

มห�วิทย�ลัยทักษิณ โดยอ�จ�รย์ ดร.สุช�ติ 

สุขสถิตย์ รักษ�ก�รแทนรองอธิก�รบดี

วิทย�เขตพัทลุง ซึ่งมีรองศ�สตร�จ�รย์    

ดร. จอมภพ แววศกัดิ ์ผู้อำ�นวยก�รศูนยว์จัิย

พลังง�นและส่ิงแวดล้อม มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

และน�ยเลิศช�ย แก้ววิเชียร ผู้อำ�นวยก�ร

ฝ่�ยส่งเสริมพลังง�นทดแทนและอนุรักษ์

พลังง�น เป็นพย�นในก�รลงน�มบันทึก   

ข้อตกลง ณ สำ�นักง�นก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค 

กรงุเทพมห�นคร สำ�หรบัก�รลงน�มบนัทกึ

ข้อตกลงในครั้งนี้ กฟภ.และมห�วิทย�ลัย

ทกัษิณ ต่�งตระหนกัดวี�่พลงัง�นเป็นปัจจยั
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งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

 วันที่ 26 ตุล�คม 2560 คณะผู้บริห�ร 

บุคล�กร และนิสิต มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วิทย�เขตพัทลุง ร่วมพิธีถว�ยดอกไม้จันทน์

ง�นพระร�ชพิธีถว�ยพระเพลงิพระบรมศพ 

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล

อดุลยเดช บรมน�ถบพิตร 

 เวล� 09.00 น. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ 

ดร.นุกูล อินทระสังข� รักษ�ก�รแทน      

รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริก�รวิช�ก�รและ

วิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคล�กร เข้�ร่วมพิธี

ถว�ยดอกไม้จันทน์ในง�นพระร�ชพิธี    

ถว�ยพระเพลิงพระบรมศพพระบ�ทสมเด็จ        

พระปรมินทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช บรมน�ถ

บพิตร ณ พระเมรุม�ศจำ�ลอง สน�มหน้�

ศ�ล�กล�งจังหวัดพัทลุง และในเวล�เดียวกัน 

อ�จ�รย ์ดร.สชุ�ต ิสุขสถติย ์รกัษ�ก�รแทน

รองอธกิ�รบดวีทิย�เขตพทัลงุ ได้เข�้รว่มพธิี

ถว�ยดอกไมจ้นัทน์ในง�นพระร�ชพธิถีว�ย

พระเพลิงพระบรมศพ พระบ�ทสมเด็จ  

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช บรมน�ถ

บพิตร ณ วัดป่�พะยอม จังหวัดพัทลุง

 เวล� 15.00 น. คณะผู้บริห�ร บุคล�กร 

และนิสิต มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง 

ได้เข้�ร่วมถว�ยดอกไม้จันทน์ในง�นพระร�ชพิธี

ถว�ยพระเพลิงพระบรมศพ ณ วดัป่�พะยอม 

จังหวัดพัทลุง โดยมีน�ยอำ�เภอป่�พะยอม

เป็นประธ�นในพิธี ต�มด้วยหัวหน้�ส่วน

ร�ชก�รในอำ�เภอป่�พะยอม ประช�ชนท่ัวไป 

และจิตอ�ส� ซ่ึงมีพสกนิกรช�วอำ�เภอ       

ป่�พะยอม และอำ�เภอใกล้เคียงเดินท�งม�

ร่วมในพิธีว�งดอกไม้จันทน์ จำ�นวน 11,200 คน 

 เวล� 18.00 น. มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วิทย�เขตพัทลุง โดยฝ่�ยกิจก�รนิ สิต

วิทย�เขตพัทลุง ได้นำ�นิสิตมห�วิทย�ลัย

ทักษิณ เข้�ร่วมก�รแสดงมหรสพในง�น 

พระร�ชพิธีถว�ยพระเพลิงพระบรมศพ  

โดยได้นำ�ก�รแสดงโขน ชุดระบำ�ด�วดึงส์  

และเร่ืองร�มเกียรต์ิ ตอนจองถนน ชุดหนุม�น

จับน�งสุพรรณมัจฉ� และก�รขับร้อง           

เพลงพระร�ชนิพนธ์ของพระบ�ทสมเด็จ           

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช และ   

ก�รขับเสภ�ถว�ยคว�มอ�ลัย ซ่ึงได้รับ  

คว�มสนใจจ�กผู้เข้�ร่วมง�นเป็นจำ�นวนม�ก

 นอกจ�กนี้ มห�วิทย�ลั ยทั กษิณ 

วทิย�เขตพทัลงุ ไดร้ว่มจดันทิรรศก�รแสดง

พระบรมร�โชว�ทในหลวงรัชก�ลท่ี 9 จัดซุ้ม

ถ่�ยภ�พบริเวณง�นพระร�ชพิธี และสนับสนุน

ดอกด�วเรืองในก�รจัดง�นพระร�ชพิธีถว�ย

ดอกไม้จันทน์ จำ�นวน 4,000 ต้น อีกท้ัง

สนับสนุนให้นิสิตเข้�ร่วมกิจกรรมจิตอ�ส� 

ในง�นพระร�ชพิธีถว�ยพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล

อดุลยเดช บรมน�ถบพิตร  
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 เมื่อวันที่ 29 ตุล�คม 2560 อ�จ�รย์ ดร.สุช�ติ          

สุขสถิตย์ รักษ�ก�รแทนรองอธิก�รบดีวิทย�เขตพัทลุง 

พร้อมด้วย คณะผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ บุคล�กร และนิสิต

กว่� 100 คน ร่วมเป็นเจ้�ภ�พทอดกฐิน ณ วัดไทรง�ม 

ตำ�บลพน�งตุง อำ�เภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่ง

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง ได้รวบรวมเงิน

ทำ�บุญจ�กผู้มีจิตศรัทธ�ร่วมสมทบทุนสร้�งอุโบสถ                 

มห�อุตรวัดไทรง�ม เป็นเงิน 210,000.50 บ�ท 

เจ้าภาพทอดกฐินวัดไทรงาม จังหวัดพัทลุง 

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

พบปะเครือข่ายความร่วมมือด้านการปฏิบัติงาน

 เ ม่ือวัน ท่ี  9 พฤศจิก�ยน 2560          

คณะพย�บ�ลศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วิทย�เขตพัทลุง นำ�โดยผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์

จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพย�บ�ลศ�สตร์ 

ลงพ้ืนที่พบปะเยี่ยมเยียนคณะผู้บริห�ร   

และกรรมก�รศูนย์พัฒน�เด็กเล็กบ้�น      

ป่�พะยอม อำ�เภอป่�พะยอม จังหวัดพัทลุง 

เพื่อแลกเปลี่ยนทิศท�งก�รดำ�เนินง�น

ให้้ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กส�ม�รถให้ก�รดูแล

และพัฒน�ผู้เรียนอย่�งมีประสิทธิภ�พ

ได้ม�ตรฐ�นต�มเกณฑ์ระดับประเทศ      

โดยน�ยมีศักดิ์  ดวงขวัญ น�ยกองค์ก�ร

บริห�รส่วนตำ�บลป่�พะยอม และคณะ 

ให้ก�รต้อนรับ และต่อม�ช่วงบ่�ยได้ลง 

พื้นที่โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนบ้�น  

ควนตะแบก ตำ�บลเก�ะเต่� อำ�เภอป่�พะยอม 

จังหวัดพัทลุง เพื่อประส�นก�รทำ�ง�นและ

พัฒน�โรงเรียนให้เป็นแหล่งฝึกภ�คปฏิบัติ 

ก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ ปฏิบัติก�รอน�มัย

โรงเรียน โดยมีร้อยตำ�รวจตรีอำ�นวย เสนอินทร์ 

และน�ยด�บตำ�รวจหญงิณชิ�รยี ์ ศรชีทูอง 

ให้ก�รต้อนรับ 
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ฟังออนไลน์ที่ https://radio.pt.tsu.ac.th
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มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

กองร้อยตำารวจตระเวนชายแดนที่ 434

 วนัที ่15 พฤศจกิ�ยน 2560  ฝ�่ยกจิก�ร

นิสิตวิทย�เขตพัทลุง โดยน�ยคำ�รบ คชภักดี 

หัวหน้�ฝ่�ยกิจก�รนิสิตวิทย�เขตพัทลุง 

พร้อมด้วยอ�จ�รย์ ดร.คณิด� สินไหม        

คณะวิทย�ศ�สตร์ และบุคล�กรฝ่�ยกิจก�รนิสิต

วิทย�เขตพัทลุง ให้ก�รต้อนรับ ร้อยตำ�รวจเอก

สุพัฒน์ ขำ�หว�น ผบ.มว.ร้อย กองร้อยตำ�รวจ

ตระเวนช�ยแดนท่ี 434 และคณะผู้แทน     

ตรวจเย่ียมนิสิตทุน ในพระร�ช�นุเคร�ะห์ 

สมเดจ็พระเทพรัตนร�ชสดุ�ฯ สย�มบรมร�ช

กุม�รี เพือ่ตดิต�มผลก�รเรยีน คว�มประพฤติ 

และก�รจ่�ยเงินพระร�ชท�น ของน�งส�ว

รวยด� ส�และ นิสิตช้ันปีท่ี 2 คณะวิทย�ศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง

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

ตรวจเยี่ยมนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์

 เมื่อวันที่  20 พฤศจิก�ยน 2560      

คณะวศิวกรรมศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัทกัษณิ 

วิทย�เขตพัทลุง จัดโครงก�รฝึกอบรม

ถ่�ยทอดคว�มรู้ในก�รวิเคร�ะห์แนวโน้ม

ย�งพ�ร�และเทคโนโลยีก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์

จ�กย�งพ�ร� ปี 2560 รุ่นท่ี 2 ระหว่�งวันท่ี 

20-24 พฤศจิก�ยน 2560 ณ โรงง�น

ต้นแบบและศูนย์ถ่�ยทอดเทคโนโลยีย�ง

เพ่ือชุมชน มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง 

ซ่ึงได้รับเกียรติจ�กน�ยกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ 

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพัทลุง เป็นประธ�น      

ในพิธีเปิด และน�ยพูลสุข อุเทนพันธ์            

โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในการวิเคราะห์แนวโน้มยางพารา

ผู้อำ�นวยก�รก�รย�งแห่งประเทศไทย     

เขตภ�คใต้ตอนล่�ง กล่�วต้อนรับผู้เข้�ร่วม

อบรมจ�กท่ัวทุกภ�คของประเทศไทย จำ�นวน 

120 คน

และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา ปี 2560 รุ่นที่ 2

ฟังออนไลน์ที่ https://radio.pt.tsu.ac.th
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

 เมื่อวันที่  29 พฤศจิก�ยน 2560       

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิชัย ชำ�นิ รักษ�ก�รแทน

อธกิ�รบดมีห�วทิย�ลยัทกัษิณ เปน็ประธ�น

เปิดก�รประชุมสัมมน�วิช�ก�รรูปแบบ

พลังง�นทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย 

ครัง้ที ่10 “พลังง�นยคุเปลีย่นผ�่น เล�่ข�น

วิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชนยั่งยืน” โดย

คณะวศิวกรรมศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัทกัษิณ 

ร่วมกบัสม�คมพลงัง�นทดแทนสูช่มุชนแหง่

ประเทศไทยและก�รจัดง�น โดยผู้ช่วย

ศ�สตร�จ�รย์ ดร. วิรชัย โรยนรินทร์     

น�ยกสม�คมพลังง�นทดแทนสู่ชุมชนแห่ง

ประเทศไทย ระหว่�งวันท่ี 29 พฤศจิก�ยน –   

1 ธันว�คม 2560 กิจกรรมประกอบด้วย 

ก�รเสวน�พิเศษเร่ือง “ระบบพลังง�นทดแทน

แบบผสมผส�น และแนวท�งสนับสนุนก�ร

ใชพ้ลงัง�นทดแทนสูช่มุชน และ “นวตักรรม

กบัก�รพฒัน�พลงัง�นทดแทนอย�่งยัง่ยนื” 

ก�รนำ�เสนอผลง�นวจิยัจ�กนกัวชิ�ก�รและ

เครือข่�ยภ�คชุมชนท่ีเข้�ร่วมจ�กท่ัวประเทศ

กว่� 300 คน โดยในวันท่ี 30 พฤศจิก�ยน 2560 

น�ยกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่�ร�ชก�ร

จังหวัดพัทลุง ให้เกียรติร่วมต้อนรับผู้เข้�ร่วม

กิจกรรม  มอบโล่สนับสนุนแก่ภ�คีเครือข่�ย 

ที่ร่วมสนับสนุนก�รจัดง�น และรับฟัง

ป�ฐกถ�พเิศษ เรือ่ง “พลังง�นยุคเปล่ียนผ่�น 

เล่�ข�นวิถีพอเพียง หล่อเล้ียงชุมชนย่ังยืน” 

โดยรองศ�สตร�จ�รย์ ดร. สัณห์ชัย กล่ินพิกุล 

ผู้ เช่ียวช�ญด้�นพลังง�นทดแทนมูลนิธิ          

ชัยพัฒน� ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง

การประชุมสัมมนาวิชาการ

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิก�ยน 2560  น�งส�วกนกวรรณ  อินพรหม  นิสิตหลักสูตร

วทิย�ศ�สตรบัณฑติ ส�ข�วชิ�เคม ี ช้ันปีท่ี 4 คณะวทิย�ศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัทกัษณิ 

วิทย�เขตพัทลุง เข้�รับร�งวัล  “เย�วชนคุณภ�พแห่งปี 2017” ได้รับทุนก�รศึกษ� 

จำ�นวน 10,000 บ�ท และใบประก�ศเกียรติคุณ ณ ศูนย์ประชุมสถ�บันวิจัยจุฬ�ภรณ์ 

กรุงเทพมห�นคร โดยมูลนิธิสภ�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

(มสวท.) “เย�วชนคุณภ�พแห่งปี 2017” โดยคัดเลือกจ�กแฟ้มประวัติผลง�นด้�น

ก�รเรียนและด้�นกิจกรรมของนิสิต นักศึกษ� คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

จ�กมห�วทิย�ลยัทัว่ประเทศ ซึง่คณะวทิย�ศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัทกัษณิไดรั้บร�งวัล

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และเป็น 1 ใน 19 สถ�บันที่ได้เข้�รับร�งวัล
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รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิก�ยน 2560 ผู้ช่วย

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.นุกูล อินทระสังข� รักษ�ก�ร

แทนรองอธิก�รบดีฝ่�ยบริก�รวิช�ก�รและ

วิเทศสัมพันธ์ เป็นประธ�นเปิดก�รประชุม

เครือข่�ยและสัมมน�วิช�ก�รเพ่ือคว�ม         

ร่วมมือด้�นก�รบริก�รวิช�ก�ร ภ�ยใต้ 

“เครือข่�ยบริก�รวิช�ก�รสถ�บันอุดมศึกษ�

ไทย” ครั้งที่ 3 ประจำ�ปีงบประม�ณ 2560 

ระหว่�งวันที่ 2-3 พฤศจิก�ยน 2560          

ณ วิทย�ลัยภูมิปัญญ�ชุมชน ซึ่งมีเครือข่�ย

บริก�รวิช�ก�รจ�กสถ�บันอุดมศึกษ�ไทย 

35 แห่งทั่วประเทศ เข้�ร่วมประชุมสัมมน� 

โอก�สนี้ได้รับเกียรติจ�ก ศ�สตร�จ�รย์ 

น�ยแพทยว์รีะศกัดิ ์จงสูว่วิฒันว์งศ ์อปุน�ยก

สภ�มห�วิทย�ลัยทักษิณ บรรย�ยพิเศษ

 เมื่อวันที่  8 พฤศจิก�ยน 2560             

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิชัย ชำ�นิ รักษ�ก�รแทน

อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยทักษิณ เป็นประธ�น

ก�รประชุมคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รขับ

เคล่ือนปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

พลังนิสิตนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยทักษิณ       

ณ ห้องประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย อ�ค�รบริห�ร

และสำ�นักง�นกล�ง มห�วิทย�ลัยทักษิณ 

วิทย�เขตพัทลุง โดยมีน�ยจำ�เริญ ยุติธรรมสกุล 

ท่ีปรึกษ�สถ�บันส่งเสริมและพัฒน�กิจกรรม 

ปิดทองหลังพระ สืบส�นแนวพระร�ชดำ�ริ 

และเลข�ธิก�รมูลนิธิร�กแก้ว น�ยบุญชอบ 

สุทธมนัสวงษ์ ผู้ตรวจร�ชก�รกระทรวง

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม และ    

ทีป่รกึษ�ประธ�นมลูนิธริ�กแกว้ พรอ้มด้วย 

เรื่อง “มห�วิทย�ลัยกับบทบ�ทก�รพัฒน�

เชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ช�ติ

การประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ 

“เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย” ครั้งที่ 3

การประชุมคณะกรรมการอำานวยการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยพลังนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)” และก�ร

เสวน� “ก�รจดัก�รน้ำ�แบบบูรณ�ก�ร กรณี

ศึกษ�ในภ�คใต้” ก�รนำ�เสนอผลง�นท�ง

วิช�ก�รจ�กเครือข่�ยฯ และในวันท่ี 3 

พฤศจิก�ยน 2560 มีก�รประชุมเครือข่�ย

บริก�รวิช�ก�รสถ�บันอุดมศึกษ�ไทย คร้ังท่ี 

3/2560 ณ ห้องประชุมสภ�มห�วิทย�ลัย

ทักษิณ โดยมีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.เกรียงไกร 

พร�หมณพันธุ์ เป็นประธ�นก�รประชุม

คณะผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยทักษิณ หัวหน้�

ส่วนร�ชก�รในจังหวัดพัทลุง น�ยอำ�เภอ  

ป่�พะยอม น�ยอำ�เภอป�กพะยูน และ    

น�ยอำ�เภอควนขนุน ผู้นำ�ท้องที่ท้องถิ่น 

ผู้นำ�ชุมชน บริษัทห้�งร้�น และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

กับโครงก�รขับเคลือ่นปรชัญ�ของเศรษฐกจิ

พอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษ�มห�วิทย�ลัย

ทักษิณและมูลนิธิร�กแก้ว เข้�ร่วมประชุม

รับทร�บก�รดำ�เนินง�นของมูลนิธิร�กแก้ว 

จำ�นวนกว่� 50 คน

รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี
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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 (หัวหน้�กลุ่มภ�รกิจประช�สัมพันธ์ ฝ�่ยบริห�รวิทย�เขตพัทลุง)  กองบรรณาธิการ :  น�งส�วอ�รย�  ดำ�เรือง 

(หัวหน้�กลุ่มภ�รกิจแผนง�นและยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน� ฝ่�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://www1.pt.tsu.ac.th/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�บลบ�้นพร้�ว อำ�เภอป่�พะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 โทรศัพท์ 074-673222, 074-609600  โทรสาร 074-673200

ชำ�ระค�่ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตที่ 001/2558 

ไปรษณีย์ป่�พะยอม

Seoul International Invention Fair 2017 
ขอแสดงความยินดีกับรางวัล Gold Prize

 มห�วทิย�ลัยทกัษณิขอแสดงคว�มยนิดกีบัผูช้ว่ยศ�สตร�จ�รย ์ดร.สมพงศ ์   โอทอง 

ส�ข�ชวีวิทย� คณะวิทย�ศ�สตร ์  ทีไ่ด้รบัร�งวลั Gold Prize จ�กก�รประกวดสิง่ประดษิฐ์

และจัดแสดงนิทรรศก�รในง�น Seoul International Invention Fair 2017 ณ กรุงโซล 

ส�ธ�รณรัฐเก�หลี ระหว่�งวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2560 - 3 ธันว�คม 2560 สำ�หรับผล

ง�นวิจัย เรื่อง “ระบบผลิตไฮโดรเจนชีวภ�พจ�กของเสียอินทรีย์และน้ำ�เสียโดยก�ร        

บรูณ�ก�รกระบวนก�รหมกัแบบไร้แสงกบักระบวนก�รอเิลค็โตรไลซสิชนดิใชต้วัเรง่ชวีภ�พ

ที่อุณหภูมิสูง” ซึ่งกองทุนวิจัยมห�วิทย�ลัยทักษิณ ได้สนับสนุนก�รส่งผลง�นเข้�ร่วม

กิจกรรมดังกล�่ว


