
1จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

	 เมื่อวันที่	 8	 มีนาคม	 2561	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ															

สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 วิทยาเขตพัทลุง	 ในการ

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ	 ประจำาปีการศึกษา	 2559	 จำานวน	 2,717	 คน	 ในโอกาสน้ี	

พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่พระภิกษุ	จำานวน	1	รูป	และพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ	จำานวน	4	ท่าน

ปีที	่3	ฉบับที	่3		ประจำาเดือนมกราคม	-	มีนาคม	2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำาปีการศึกษา 2559



2 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง

	 1.	พระครูสุนทรกิจจานุโยค	(พระล่อง	เดชปัญฺโญ)	ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

	 2.	นายสุเมธ		ตันติเวชกุล		ปริญญาการศึกษาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

	 3.	นายกฤษณพงศ์		กีรติกร		ปริญญาการศึกษาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

	 4.	ศาสตราจารย์วีรชาติ		เปรมานนท	์	ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

	 5.	นายเฉลิม		เรืองเพ็ง		ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาสัตวศาสตร์

	 และพระราชทานประกาศนยีบตัรแกอ่าจารยต์วัอยา่งดา้นการเรยีนการสอน	และบุคลากรตวัอยา่งดา้นการวจิยัและดา้นการบรกิาร

วิชาการ	ประจำาปี	2560	จำานวน	3	ท่าน	ดังนี้

	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรพงค์		เบญจศรี	อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน	

	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงศ์		โอทอง	บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย

	 3.	อาจารย์ถาวร	จันทโชต	ิบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ
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พิธีเปิดโครงการแข่งขันนำาเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ จังหวัดพัทลุง ประจำาปี 2561

	 เมื่ อ วั นที่ 	 18 	 มกราคม	 2561																								

รองศาสตราจารย์	ดร.วิชัย	ชำานิ	รักษาการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลั ยทั กษิณ										

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขัน						

นำาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ	

จังหวัดพัทลุง	ประจำาปี	2561	ณ	ศูนย์การ

ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง	

โดยมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียน

มัธยมศึกษาจากประเทศไทย	 มาเลเซีย	

อินโดนีเซีย	 เข้าร่วมนำาเสนอโครงงาน				

ฟิสิกส์	เคมี	ชีววิทยา	คณิตศาสตร	์จำานวน	

20	 โรงเรียน	 ซึ่งมีการวิพากษ์โครงงาน						

โดยคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพััทลุง

โครงการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 

	 เม่ือวันท่ี	21	มีนาคม	2561	มหาวิทยาลัย

ทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง	โดยอาจารย์	ดร.สุชาติ	

สุขสถิตย์	 รักษาการแทนรองอธิการบดี

วิทยาเขตพัทลุง	เข้าร่วมโครงการ	ลด	ละ	เลิก	

การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร	“Phatthalung	

Say	 No	 To	 Foam”	 จังหวัดพัทลุ ง	

ปีงบประมาณ	2561	ณ	ห้องประชุมมโนราห์	

อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 โรงพยาบาลพัทลุง	

โอกาสน้ีได้ รับเ กียรติจากนายกู้ เกียรติ 											

วงศ์กระพันธ์ุ	 ผู้ ว่าราชการจังหวัดพัทลุง							

เป็นประธานเปิดโครงการ	 และร่วมเป็น

ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ				

ร่วมมือ	(MOU)	เพ่ือรณรงค์	ลด	ละ	เลิกการใช้

 “Phatthalung Say No To Foam” 

โฟมบรรจุอาหาร	ระหว่างจังหวัดพัทลุงกับ

มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง	และ

หน่วยงานต่าง	ๆ	ในจังหวัดพัทลุงที่เข้าร่วม	

ซ่ึงมีนายธนิศ		เสริมแก้ว	นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดพัทลุง	เป็นพยาน	ต่อจากนั้นได้ร่วม

แถลงขา่ว	โครงการลด	ละ	เลกิ	การใช้ภาชนะ

โฟมบรรจุอาหาร	“Phatthalung	Say	No	To	

Foam”	จงัหวดัพทัลงุ	ปงีบประมาณ	2561	

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง	 นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง	 ผู้อำานวยการ					

โรงพยาบาลพัทลุง	นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง	

ประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดพัทลุง
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งานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 35 
“เกษตรรุ่งเรือง เมืองหนังโนราห์ สี่จอบสามห้า ภาคีพอเพียง”

	 วันที่	5	มกราคม	2561	มหาวิทยาลัย

ทักษิณ	 วิทยาเขตพัทลุง	 เป็นเจ้าภาพ									

จัดประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่ง

ประเทศไทย	ครัง้ที	่1/2561	ณ	หอ้งประชมุ

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ	 มหาวิทยาลัย

ทักษิณ	 วิทยาเขตพัทลุง	 มีสมาชิกสภา

คณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย	

เข้าร่วมประชุม	 35	 สถาบัน	 ในโอกาสน้ี					

มหาวิทยาลัยทักษิณ	 วิทยาเขตพัทลุง													

โดยมีตัวแทนคณาจารย์	 นิสิต	 นักศึกษา		

จากมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

ด้านเกษตร	 เข้าร่วมงานกว่า	 1,400	 คน					

จาก	12	มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ	

	 กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ	การพูดส่งเสริมการเกษตร	

โครงงานทางการเกษตร	 การแข่งขันบรรจุ

พันธุ์ปลา	 การคล้องโคและล้มโค	 และการ

แข่งขันกีฬาสากล	 กิจกรรมการแสดงและ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	 กิจกรรมบำาเพ็ญ

ประโยชน์	 และการสัมมนาร่วมระหว่างผู้

บริหารคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 นิสิตและ

นักศึกษาสมาชิกภาคี	เป็นการนำาเอาความ

รู้ทางด้านการเกษตร	 ท่ีได้ศึกษามาปฏิบัติ

จริง	 รวมท้ังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้	

ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สู่สังคม	

เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์

อันดีให้แก่นิสิต	 นักศึกษาทางการเกษตร			

ต่อไปในอนาคต	

รองศาสตราจารย์	ดร.	วิชัย	ชำานิ	รักษาการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณร่วม

ต้อนรับ	 ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณ	 ได้รับ

เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประเพณี	

4	จอบ	แห่งชาติ	ครั้งที่	35	“เกษตรรุ่งเรือง	

เมืองหนังโนราห์	ส่ีจอบสามห้า	ภาคีพอเพียง”	

ระหว่างวันท่ี	 5-10	 มกราคม	 2561																

ณ 	 ห อ ป ร ะ ชุ ม ม เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ 	

ตอน “นิทานพาไป”เทศกาลนิทานพื้นบ้านนานาชาติ 
	 เมื่อวันที่	 9	 กุมภาพันธ์	 2561	 รองศาสตราจารย์	 ดร.	 วิชัย	 ชำานิ	 รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ	 เป็นประธานเปิดงานเทศกาลนิทานพื้นบ้านนานาชาติ		

ตอน	 “นิทานพาไป”	 ซึ่งวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ร่วมกับ																						

ศนูยม์านษุยวทิยาสรินิธร	(องคก์ารมหาชน)	ศนูยภ์มูภิาควา่ดว้ยโบราณคดแีละวจิติรศลิป์	

และมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา	จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ทางคติชน	การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	

สร้างความเขา้ใจ	ความหลากหลายทางวฒันธรรม	สะทอ้นใหเ้หน็ถงึวถิชีวีติ	ขนบธรรมเนยีม

ประเพณี	ความเชื่อ	ค่านิยม	และอัตลักษณ์	พร้อมยังสอดแทรกศีลธรรม	จริยธรรม	และ

แนวทางดำาเนนิชวีติรว่มกบัผูอ้ืน่ในสงัคม	โดยการเรยีนรูร้ว่มกบัผูเ้ชีย่วชาญนทิานพืน้บา้น	

นักเล่านิทาน	ครู	และนักปฏิบัติการทางคติชน	จากนานาชาติ	ยุโรป	อาเซียน	และเครือข่าย	

4	ภาค	สถาบันการศึกษา	และเยาวชนผู้ก่อการปฏิบัติการนิทานและชุมชนประกอบการ

ทางวัฒนธรรม	กิจกรรมประกอบด้วย	การแสดงนิทาน	4	ภาค	การแสดงพื้นบ้าน	“ดิเกย์	

บารัต”	 นิทานสนทนา	 ล้อมวงเล่านิทานไทยและต่างชาติ	 และการอบรมเทคนิคการ										

เล่านิทาน	จัดขึ้นระหว่างวันที่	9	-	10	กุมภาพันธ์	2561	ณ	วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน



5จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

สำานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

ภูมิปัญญา	 และมีความเป็นอัตลักษณ์ของ

จังหวัดพัทลุงท่ีผ่านการคัดเลือกเข้ารับการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	 โดย							

อาจารย์พลัฏฐ์	ย้ิมประเสริฐ	อาจารย์อัฏฐพล	

เทพยา	คณะศลิปกรรมศาสตร	์มหาวิทยาลัย

ทักษณิ	และคณะท่ีปรกึษาจากมหาวทิยาลยั

ทักษิณ

บรษิทั	ประชารฐัรกัสามคัคพีทัลงุ	(วสิาหกจิ

เพื่อสังคม)	จำากัด	

	 นอกจากนี้ภายในงานยังมีการอบรม

หัวข้อ	Business	Model:	แนวทางการวาง

กลยุทธ์และแผนทางการตลาด	เพื่อสื่อสาร

สินค้าสู่ผู้บริโภค	โดยคุณอุกฤณ	น้านิรัติศัย	

และกิจกรรมเก็บข้อมูลภูมิปัญญาของผลิตภัณฑ์

	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 25	กุมภาพันธ	์ 2561	

สำานักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน	

มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ได้จัดพิธีลงนามความ

ร่วมมือการพัฒนาสินค้า	OTOP	และผลิตภัณฑ์

ชุมชนตลาดห่วงโซ่คุณค่า	 (Value	 Chain)			

เ พ่ือรองรับการท่องเ ท่ียวจังหวัดพัทลุง													

โดยสำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง	

มหาวิทยาลัยทักษิณ	 และบริษัทประชารัฐ					

รักสามัคคีพัทลุง	 (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)	 จำากัด	

โอกาสน้ี	 ได้รับเกียรติจากนางสาวดวงพร					

บุญครบ	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง						

เป็นประธานเปิดงาน	และมีตัวแทนผู้บริหาร					

จาก	3	หน่วยงานร่วมลงนาม	คือ	นางลภารมณ์	

หนูสวัสดิ์ 	 หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ											

การพัฒนาชุมชน	 ปฏิบั ติราชการแทน

พัฒนาการจังหวัดพัทลุง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.นุกูล	 อินทระสังขา	 รักษาการแทน															

ผู้อำานวยการสำานักบ่มเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจ								

ในชุมชน	มหาวิทยาลัยทักษิณ	และ	ดร.นาท	ี

รัชกิจประการ	 ประธานกรรมการบริหาร	

5จดหมายข่าวประชาสัมพันธ	์มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง

ลงนามความร่วมมือการพัฒนาสินค้า

	 เมื่อวันที่ 	 22-24	 มีนาคม	 2561		

มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ร่วมกับ

สำานกังานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาติ	(วช.)	

กำาหนดจัดงาน	“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค

ประจำาปี	 2561	 (Regional	 Research												

Expo	 2018)”	 ณ	 อาคารศรีวิศววิทยา													

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย	 และโรงสีแดง	 เมืองเก่า

สงขลา	อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	ภายใต้

แนวคิด	 “วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การ

พึ่งพาของสังคม”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ขยายผลการนำาองค์ความรู้จากผลงานวิจัย	

เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 ไปสู่การใช้

ประโยชน	์เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล

งานวิจัยและข้อมูลทางการศึกษาอื่น	 ๆ							

ในการกระจายโอกาสและเพิ่มพูนความรู้			

ให้แก่นักเรียน	 นิสิตนักศึกษา	 ครู	 อาจารย์	

หน่วยงานและผู้สนใจ

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำาปี 2561 
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ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
	 เ มื่ อ วั นที่ 	 1 9 	 มี น าคม 	 2561																					

นายจีระศักด์ิ		ชูความดี	ผู้อำานวยการสำานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	จงัหวดั

พัทลุง	 พร้อมคณะ	 ได้เข้าหารือกับคณะ

วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 และ

หน่วยสาธิตและวิจัยก๊าชชีวภาพเพื่อชุมชน	

คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการ

จัดการสิ่งแวดล้อม	โดยเน้นการจัดการขยะ

สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือจัดตั้ง

รางวัลผลงานการประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปี 2561
	 เมื่อวันท่ี	 2	 กุมภาพันธ์	 2561	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 ได้เข้าร่วมงาน																	

วัน“นักประดิษฐ์”	ประจำาปี	2561	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	

กรุงเทพมหานคร	 ในโอกาสน้ีคณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ได้เข้ารับรางวัล								

จากสภาวจิยัแหง่ชาต	ิ:	ประเภทรางวลัผลงานประดษิฐค์ดิคน้	ประจำาป	ี2561	ได้แก	่

ผลงานสิ่งประดิษฐ์รางวัลระดับดีมาก	เรื่อง	คลื่นผิวพลาสมอนเรโซแนนซ์เซ็นเซอร์

ที่ทำางานบนสมาร์ทโฟน	 โดย	 ดร.ศุภลักษณ์	 อำาลอย	 และผลงานส่ิงประดิษฐ์												

รางวัลประกาศเกียรติคุณ	 เรื่อง	 แบบจำาลองระบบสุริยะโลกเสมือนผสานโลกจริง	

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุวิทย์	 คงภักดี	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้									

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ	ในงานวันนักประดิษฐ์	2561	จำานวน	2	เร่ือง	คือ	อนุสิทธิบัตร	

เร่ือง	 “กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำาท้ิงโดยใช้เอนไซม์ไลเปสจากผลปาล์ม				

เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา”	 ผู้ประดิษฐ์	 รองศาสตราจารย์	 ดร.กนกพร	 สังขรักษ์															

คณะวิทยาศาสตร์	และอนุสิทธิบัตรเรื่อง	“เชื้อเพลิงขยะ	Refuse	Derived	Fuel	

(RDF)	 ผสมกะลาปาล์ม	 และกรรมวิธีการผลิต”	 ผู้ประดิษฐ์	 รองศาสตราจารย์	

ดร.จอมภพ	แววศักดิ์	คณะวิทยาศาสตร์	

มูลฝอยต่าง	 ๆ	 การเปลี่ยนขยะไปสู่พลังงานทดแทนประเภทต่าง	 ๆ	 เพื่อสร้างการจัดการ

ขยะในระดับครัวเรือน	 และชุมชน	 อันนำาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	
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ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

	 เม่ือวันที่	 22-31	 มกราคม	 2561							

รองศาสตราจารย์	ดร.วิชัย	ชำานิ	รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ	 และ	

อาจารย	์ดร.สชุาต	ิสขุสถติย	์รกัษาการแทน																	

รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง	 ได้นำาคณะ

นักกีฬาและผู้ฝึกสอน	มหาวิทยาลัยทักษิณ	

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง

ประเทศไทย	 ครั้งที่	 45	 ราชมงคลธัญบุรี

เกมส	์ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	

	 ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยทักษิณ				

ทำาผลงานได้	1	เหรียญเงิน	5	เหรียญทองแดง	

จากกฬีาปนัจกัสลีตั	1	เหรียญเงนิ	2	เหรียญ

ทองแดง	 กีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย								

1	 เหรียญทองแดง	 กีฬาเปตอง	 Shooting	

	 นิสิตระดับปริญญาเอก	คณะวิทยาศาสตร	์ได้แก่	นายโอภาส	ชูนุตร		

นางสาวธนาภรณ์	 รักการ	 และนางสาวนาริสา	 บินหะยีดิง	 ได้เข้าร่วม

ประกวดโครงการ	 “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”	 ประจำาปี	 2561	

ระดับอุดมศึกษา	 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 ซึ่งได้รับถ้วย			

รางวัลพร้อมเงินรางวัล	 จำานวน	 50,000	 บาท	 จากผลงานวิจัย	 “เรื่อง																											

พลังงานและสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตด้วย															

กระบวนแบบสองขึ้นตอน”	ซึ่งมีรองศาสตราจารย	์ดร.กนกพร	สังขรักษ	์															

คณะวิทยาศาสตร์	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 
“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำาปี 2561 ระดับอุดมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

บุคคลหญิง	 1	 เหรียญทองแดง	 และกีฬา

มวยไทยสมัครเล่น	 รุ่นมิดเดิลเวทชาย	 1	

เหรียญทองแดง	 สรุปผลการแข่ง ขัน

มหาวิทยาลัยทักษิณอยู่ในอันดับที่	60	จาก

สถาบันการศึกษาในประเทศไทยเข้าร่วม	

114	สถาบัน	
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ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที	่001/2558	

ไปรษณีย์ป่าพะยอม

คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

นักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายโครงการ TSU GLOBE STEM

	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน

เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์	อำาเภอเมือง	จังหวัดพัทลุง	ที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	พร้อมทุนการศึกษา	30,000	บาท	จากการ	

นำาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าระดับประถมศึกษา												

เร่ืองสมบัติดินและการเจริญเติบโตของพริก	 (Capsicum	

frutescens	L.)	ในพื้นที่ตำาบลพญาขัน	อำาเภอเมือง	จังหวัด

พัทลุง	ในงาน	GLOBE	STUDENT	RESEARCH	COMPETITION	

(GSRC)	2018	ระหวา่งวนัที	่		28-30	มีนาคม	2561	ณ	โรงแรม

วินเซอร์	 สวีทส์	 สุขุมวิท	 กรุงเทพฯ	 จัดโดยสถาบันส่งเสริม					

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 	 ภายใต้การ	

เตรียมความพรอ้มการนำาเสนอผลงานวจิยัโครงการ	GLOBE	

สำาหรับนักเรียนโรงเรียนเครือขา่ย	โดยมีอาจารย์	ดร.นันทิดา		

สุธรรมวงศ	์ประธานบริหารโครงการ	TSU	GLOBE	STEM																	

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ควบคุมดูแล	


