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มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

งานกาชาดประจำาปี
ของดีเมืองลุง 
ประจำาปี 2561 

ม.ทักษิณ ภายใต้แนวคิด “เขา ป่า นา เล กับศาสตร์พระราชา” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการแนะนำาศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยียางเพ่ือชุมชน และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงงานยางต้นแบบ 

นอกจากนี ้ไดเ้ข้ารว่มกจิกรรมขบวนแหแ่นะนำามหาวทิยาลัยทกัษณิ 

ร่วมกับจังหวัดพัทลุง และส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง ซ่ึงมีผู้บริหาร 

บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมจำานวน 84 คน และอาจารย์ ดร.สุชาติ 

สุขสถิตย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ได้เข้าร่วม

เป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกาชาดประจำาปีของดีเมืองลุง ประจำาปี 

2561  และเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ผู้บริหารและบุคลากร

มหาวทิยาลยัทกัษณิไดเ้ขา้รว่มปฏบิตัหินา้ทีป่ระจำารา้นนาวากาชาด

จังหวัดพัทลุง 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 4  ประจำาเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561

เข้าร่วม

 วันที่ 4 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตราย

ชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำาปี ของดีเมืองลุง ประจำาปี 

2561 และในโอกาสนี ้อาจารย ์ดร. สชุาต ิสขุสถติย ์รกัษาการแทน

รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ได้ ร่วมบริจาคสิ่ งของจาก

มหาวิทยาลัยทักษิณ มูลค่ารวม 5,000 บาท ในงานสัปดาห์รวมน้ำาใจ

สู่กาชาด ประจำาปี 2561 ณ สำานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง

 และระหวา่งวนัที ่15–24 มถินุายน 2561 มหาวทิยาลยัทกัษณิ 

ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง    

ในงานกาชาดประจำาปขีองดเีมอืงลงุ ประจำาป ี2561 โดยไดเ้ขา้รว่ม

จัดนิทรรศการแนะนำามหาวิทยาลัยทักษิณ นิทรรศการ อพ.สธ. 
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 วันท่ี 11 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. 

อาจารย ์ดร.สชุาต ิสขุสถติย ์รกัษาการแทน

รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง พร้อมด้วย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ฝ่ายบริหารวิทยาเขต

พัทลุง เข้ าร่ วมกิจกรรมรดน้ำ าขอพร                 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายกู้เกียรติ           

วงศ์กระพันธ์) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

พัทลุง เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์

 และในเวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับราษฎร     

หมู่ที่ 2, 3 และ 8 ตำาบลบ้านพร้าว อำาเภอ

ปา่พะยอม จดักจิกรรมสืบสานประเพณีไทย 

เน่ืองในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำาปี 2561 

ณ ศาลาหมู่บ้านทุ่งลานโยพัฒนา หมู่ที่ 8 

ตำาบลบ้านพร้าว ในโอกาสน้ี อาจารย์ ดร.สุชาติ 

สุขสถิตย์ รักษาการแทนรองอธิการบดี

วิทยาเขตพัทลุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์         

เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร คณบดีคณะวิทยาการ

สุขภาพและการกีฬา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จิรพรรณ พีรวุฒิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

อาจารย์ ดร. เปล้ือง สุวรรณมณี ผู้อำานวยการ

สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษา    

แบบบูรณาการ  อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม 

ผู้อำานวยการสำานักหอสมุด พร้อมด้วย

คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนหมู่ที่ 2, 

3 และหมู่ที่ 8 ตำาบลบ้านพร้าว  เข้าร่วม

กิจกรรมเป็นจำานวนมาก 

 กจิกรรมประกอบดว้ยการทำาพิธเีจรญิ

พระพทุธมนต ์สรงน้ำาพระพทุธรปู รดน้ำาขอ

พรผู้สูงอายุ จำานวน 40 คน และมอบของ 

ที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมมอบทุนการ

ศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน

สืบสานประเพณีสงกรานต ์
ประจำาปี 2561 
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ปัจฉิมนิเทศนิสิต
 เมื่ อวันที่  2  พฤษภาคม 2561              

ฝา่ยกจิการนสิติวทิยาเขตพัทลงุ จัดโครงการ

ปัจฉิมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 4 ประจำาปีการศึกษา 

2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพ่ือให้

ผู้บริหารและคณาจารย์ ได้แสดงความยินดี

และให้โอวาทแก่นิสิตที่กำาลังจะสำาเร็จ    

การศกึษา จำานวน 470 คน และเพือ่ใหน้สิติ

ได้กล่าวคำาอำาลาอาจารย์ และสถาบัน 

 นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาคุณลักษณะ

ความเป็นบัณฑิต ทั้งความรู้ ความสามารถ 

บคุลกิภาพ สำานึกทางจรยิธรรม เปน็บณัฑติ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 
และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกภาค 4 
“พัทลุงเกมส์”
 วันที่ 25 เมษายน 2561 จังหวัดพัทลุง

จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 46 

และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ คร้ังท่ี 

36 รอบคัดเลือกภาค 4 “พัทลุงเกมส์” 

“สามัคคี มีน้ำาใจ คือสายใยแห่งมิตรภาพ”    

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง โดยมี    

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการ

จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด 

 จงัหวดัพทัลงุ ไดร้บัมอบหมายจากการ

กีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัด

แข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 46 คัดเลือกภาค 4 

ระหว่างวันท่ี 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 

และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ         

คร้ังท่ี 36 คัดเลือกภาค 4 ระหว่างวันท่ี 5-8 

พฤษภาคม 2561 ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัย

ทกัษิณ วทิยาเขตพทัลงุ ไดร้บัมอบหมายให้

ดำาเนินการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่ง

ชาติ คร้ังท่ี 46 และการแขง่ขนักฬีาคนพกิาร

แห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกภาค 4 

“พัทลุงเกมส์” ข้ึน โดยได้จัดขบวนนำาทัพ

นักกีฬาเข้าสู่สนาม การแสดงมโนราห์ศิลป

วัฒนธรรมแหง่ภาคใต ้จากนสิติมหาวทิยาลยั

ทักษิณ จำานวน 100 คน ซึ่งควบคุมและ

ฝึกสอนโดยอาจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 

ที่มีคุณภาพรับใช้สังคมตามปณิธานของ

มหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป 

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย 

ชำา นิ  รักษาการแทนอธิการบดี  และ    

อาจารย ์ดร.สชุาต ิสขุสถติย ์รกัษาการแทน

รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ได้กล่าวให้ 

โอวาทแก่นิสิตท่ีกำาลังจะสำาเร็จการศึกษา     

ในปีการศึกษา 2560 ตัวแทนนิสิตกล่าว

อำาลาอาจารย์และสถาบัน และมอบพวงมาลัย

อำาลาอาจารย์ ซ่ึงมีผู้บริหาร คณจารย์เข้าร่วม

แสดงความยินดีแก่นิสิตเป็นจำานวนมาก 

 กิจกรรมประกอบด้วยการรับฟัง      

การบรรยาย เรื่อง “การเตรียมตัวเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร” โดยอาจารย์

พิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก การบรรยายเร่ือง 

“จุดพลังเติมไฟ ก่อนตะลุยโลก” โดย

อาจารยอ์รนาถ เกษมวชิญ ์และการบรรยาย

เรื่อง “สมัครงานให้ได้งาน” ตลอดจนการ

ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแกน่สิติเรือ่งการชำาระ

หนี้คืนกองทุน กยศ. 

ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560
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โครงการปั้นฝันสู่นักเขียน

 เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม 2561          

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ 

สโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

และฝา่ยบรหิารวทิยาเขตพัทลงุ จัดโครงการ 

ของมหาวิทยาลัย 

 โดย เส้นทางแข่ งขัน เริ่ มต้นจาก            

วัดตะโหมด ธารน้ำาเย็น อำาเภอเขาชัยสน 

หาดแสนสุขลำาปำา สวนพฤษศาสตร์ทะเลน้อย 

และจุดสิ้นสุด ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วม

โครงการ จำานวน 163 คน จำานวนรถยนต์ 

47 คัน  

“TSU Family Car Rally” เพื่อสนับสนุน

ให้บุคลากร และครอบครัวได้ทำากิจกรรม

ร่วมกัน ช่วยเสริมสร้างให้ครอบครัว               

มีความรัก ความผูกพัน และความสัมพันธ์ท่ีดี

ต่อกัน สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความ

สำาคัญของสถาบันครอบครัว ส่งผลให้เกิด

ความรกัความผกูพนัตอ่องคก์ร และรว่มแรง

ร่วมใจกันในการสร้างความก้าวหน้าสู่เป้าหมาย

 เม่ือวันที่ 10–11 เมษายน 2561 

อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม เป็นประธาน     

พิธีเปิด โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

โครงการปัน้ฝนัสูน่กัเขยีน โดยมวีตัถปุระสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้หลักการใช้

ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมสำาหรับการ

เขียนเชิงสรา้งสรรค ์ มผีูเ้ข้ารว่มเปน็นกัเรยีน

ระดับชั้นมัธยมศกึษา ในพืน้ที่จงัหวัดพัทลุง 

และใกล้เคียง จำานวน 35 คน ณ วิทยาลัย

ภูมิปัญญาชุมชน และได้รับเกียรติจาก      

คุณศุ บุญเลี้ยง และทีมงานกะทิกะลา      

เป็นวิทยากรในการอบรม
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โครงการปั้นฝันสู่นักเขียน

“อายุยืนด้วยวิถีธรรมชาติ วัฒนธรรมและ

ภมูปัิญญา” การแสดงผลงานนวตักรรมการ

ดแูลสขุภาพสูก่ารมอีายยุนืยาว นทิรรศการ

และการสาธิตการดูแลสุขภาพต่าง ๆ และ

การประชมุแสดงความคดิเหน็จากผู้เขา้ร่วม

โครงการเพื่อหารือแนวทางการทำางานร่วม

ภาคีเครือข่าย เพื่อเข้าสู่สถาบันอายุยืน

ดร. ภาคภูมิ พานิชยูปการนันท์ ผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและ

เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ การบรรยายเชิงวิชาการ 

เรื่อง “การแพทย์องค์รวมเพื่อสังคมสูงวัย” 

โดย นายแพทย์วิทยา พืชน์ไพบูลย์ แพทย์ 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเวชกรรม การเสวนา หวัขอ้ 

 เ มื่ อ วั นที่  2 6  เ มษ ายน  2 561                      

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการประชุม

วิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสู่การมีอายุ

ยนืยาว และเปดิสถาบนัอายยุนื ณ หอประชมุ

เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ           

วิทยาเขตพัทลุง โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                      

เชาวลักษณ์  ฤทธิสรไกร คณบดีคณะวิทยาการ

สุขภาพและการกีฬา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ของการจัดงาน โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธาน 

ซ่ึงมผู้ีสูงอาย ุอาสาสมคัรสาธารณสขุ แกนนำา

ชุมชน นักวิชาการ บุคลากรด้านสุขภาพและ

ผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมจำานวนมาก 

 กจิกรรมประกอบด้วย การปาฐกถาเรือ่ง 

“สังคมสูงวัย ผู้สูงวัยไทยจะไปทางไหนกัน” โดย 

นายแพทย์อำาพล จินดาวัฒนะ อดีตเลขาธิการ

สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ         

การบรรยายพิเศษ เร่ือง “มหัศจรรย์ผักพ้ืนบ้าน

เพ่ือการดูแลสุขภาพ” โดยรองศาสตราจารย์ 

โครงก�รประชุมวิช�ก�ร
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยสู่การมีอายุยืนยาว

 เมื่อวันที่ 27–29 เมษายน 2561 วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน จัดโครงการค่ายเยาวชน

คนเก่งสืบสานภูมิปัญญาการทำานาภาคใต้ ครั้งที่ 6 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน และ      

ศูนย์เครือข่ายการทำานาของชุมชนในจังหวัดพัทลุง เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้เร่ือง        

การทำานา การประกอบพิธีกรรมทำาขวัญข้าว วิถีชีวิตเกษตรพอเพียง และการละเล่นพ้ืนบ้าน 

กิจกรรมประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติภูมิปัญญาการทำานาภาคใต้            

ฐานเมล็ดมหัศจรรย์พันธุกรรมข้าวพื้นบ้าน ฐานวัฒนธรรมข้าว การทำาชุดบูชาพิธีกรรม

ทำาขวัญข้าว ฐานข้าวเปล่ียนรูป ฐานการละเล่นท้องทุ่ง “ป้ันดินให้เป็นเร่ือง” เรียนรู้วิถีชีวิต

ชุมชนคนตะโหมด ชุมชนรักษ์ป่าต้นน้ำาบ้านขาม สายน้ำามีชีวิต 

 และในวันที่ 29 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์ รักษาการแทนรอง

อธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ ณ วัดตะโหมด จังหวัดพัทลุง   

ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำานวน 60 คน 
5จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ค่�ยเย�วชนคนเก่งสืบส�นภูมิปัญญ�ก�รทำ�น�ภ�คใต้ ครั้งที่ 6
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โครงก�รพัฒน�และสร้�งผู้ประกอบก�ร

 เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561   

สำานักบ่มเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)         

จัดโครงการพฒันาและสรา้งผูป้ระกอบการ 

โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน 

“หลักสูตรการทำาธุรกิจผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอาง

จากสารสกัดธรรมชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ืออบรมความรู้และทกัษะในการประกอบ

อาชีพ และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ

ด้านการทำาผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอาง ซึ่งได้  

นำาภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านศาสตร์

ของการแพทยแ์ผนไทย มาประยกุต์ใชท้ำาให้

เกิดองค์ความรู้เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์

ใหม่ โดยเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้       

ด้านการทำาผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอางจากสารสกัด

 เมื่อวันท่ี 2–5 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร. ธนพันธ์ 

ปัทมานนท์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร

โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ นำานักเรียนเข้าร่วมการประกวด       

โครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม SCiUS FORUM คร้ังที่ 8     

ณ โรงแรมหรรษา เจ.บ.ี จงัหวดัสงขลา ซึง่ผลการแขง่ขนันกัเรียน

โครงการ วมว.- ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำานวน 6 

โครงงาน รางวัลเหรียญเงิน จำานวน 2 โครงงาน และรางวัล

เหรียญทองแดง จำานวน 5 โครงงาน 

 ซ่ึงทุกโครงการจะมีอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นที่ปรึกษา

นักเรียนโครงการ วมว. - ม. ทักษิณ 

ธรรมชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำาปรุง (น้ำาหอม) 

ท่ีสกัดจากดอกไม้ไทยโบราณ ผลิตภัณฑ์

แป้งฝุ่นที่ทำาจากธรรมชาติ และลิปสติก   

จากไขผึ้งธรรมชาติแท้ 100% ซ่ึงมีผู้สนใจ        

เข้าร่วมอบรมจำานวน 40 คน

 และเมื่อวันท่ี 29-30 มิถุนายน และ    

1 กรกฎาคม 2561 สำานักบ่มเพาะวิชาการเพ่ือ

วิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับ

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ไดจ้ดั“หลกัสตูรการทำาธรุกจิจากผลติภณัฑ์

แปรรูปสละ” เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์โดยให้ความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏบิตัดิา้นวทิยาศาสตรอ์าหาร (Food 

Science) และเทคโนโลยีต่างๆ นำามา         

ใช้ทำาให้เกิดองค์ความรู้เพื่อต่อยอดเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ

ผลติผลทางการเกษตร เชน่ การแปรรูปสละ

ลอยแก้ว สละอบแห้ง สละแช่อิม่ เยลลีส่ละ 

และแยมสละ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

จำานวน 40 คน

ขอแสดงคว�มยินดีกับ
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โครงก�รพัฒน�และสร้�งผู้ประกอบก�ร

 เมื่อวันที่ 3–9 พฤษภาคม 2561 นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต 

23rd Open Belgium Pencak Silat Championship 2018 

ณ เมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม จำานวน 2 คน คือ           

นายอรุณ ติเอียดย่อ และนายณัฐดนัย อ่อนแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 3 

สาขาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา คณะวทิยาการสขุภาพและการกฬีา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 ซึ่งผลการแข่งขันนายณัฐดนัย อ่อนแก้ว ได้รับรางวัล        

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ รุ่น G ชาย 

น้ำาหนัก 75–80 กิโลกรัม

 เมื่อวันที่  8-9 พฤษภาคม 2561 

สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัทกัษิณ 

ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั 

(สกว.) สำานักงานพัฒนาการวจิยัการเกษตร 

(สวก.) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี(สวทช.) และสถาบนัสง่เสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ 28  ประจำาปี 2561  ภายใต้

หัวข้อ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Research and 

Innovation for Social Stability, Prosperity 

นักกีฬาปันจักสีลัตตัวแทนประเทศไทย

ง�นประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ

ณัฐดนัย อ่อนแก้ว

and Sustainability)  โดยไดร้บัเกยีรตจิาก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต  ศิลธรรม 

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาเป็นประธานในพิธีเปิดและการปาฐกถา

พเิศษ หวัขอ้ “การสรา้งสงัคมทีม่ัน่คง มัง่คัง่ 

และยั่งยืน โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรม” 

ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำาเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา

ขอแสดงคว�มยินดีกับ

TSU Conference ครั้งที่ 28 ประจำ�ปี 2561
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ที่ปรึกษา : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง (อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์) หัวหน้าฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (นายนิพนธ์  อินทร์ทอง)

บรรณาธิการ : นางสาววิธญาพร  เอกหิรัณยราษฎร์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง)  กองบรรณาธิการ :  นางสาวอารยา  ดำาเรือง 

(หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง), นางดารัณ  ปุรินทราภิบาล โฟร์ทิ,  เครือข่ายประชาสัมพันธ์วิทยาเขตพัทลุง 

ศิลปกรรมรูปเล่ม :  นายปรเมศวร์  กาแก้ว ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มภารกิจประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง โทรศัพท์ 074-609600 กด 0  

 Facebook : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง                      

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
https://www.pt.tsu.ac.th/adminoffice/index.php

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 ตำาบลบ้านพร้าว อำาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 โทรศัพท์ 074-673222, 074-609600  โทรสาร 074-673200

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 001/2558 

ไปรษณีย์ป่าพะยอม

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561  รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำานิ 

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ดร.บุญส่ง จำาปาโพธ์ิ  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามบันทึก      

ขอ้ตกลงความร่วมมอืทางวชิาการ ระหวา่งมหาวทิยาลยัทกัษณิ กบั

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เตรียมพัฒนา     

ขีดความสามารถงานวิจัย และนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์อาชีวศึกษาไปสู่

มลูคา่เพิม่และการใชป้ระโยชนอ์ยา่งเปน็รปูธรรม ณ หอ้งประชมุ 1 

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ 

 โดยช่วงแรกคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.นันทพันธ์   

นภัทรานันทน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

หลังจากนั้นจะขยายไปยังคณะอื่นๆ เพ่ือร่วมกันพัฒนางานวิจัย 

นวัตกรรม เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์จากยางพารา และเทคโนโลยีการผลิต 

รวมไปถึงงานวิทยาการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต 

 และเม่ือวันพุธ ท่ี 30 พฤษภาคม 2561 สำานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมด้วยผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิค    

ในจงัหวดัพทัลงุ จำานวน 5 แหง่ เขา้เยีย่มชมศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยี

ยางเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.นันทพันธ์ 

นภัทรานันทน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ         

และร่วมหารือแนวทางการดำาเนินงานตามท่ีได้ทำา MOU ร่วมกัน          

ซึ่งปัจจุบันได้มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากแผ่นยางพารากันอย่างต่อเนื่อง 

คณะวิศวกรรมศ�สตร์ลงน�มคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร

ด้�นง�นวิจัยเพื่อสร้�งผลิตภัณฑ์จ�กย�งพ�ร�


