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COVID-19
เป็นโอกาสสำ คัญ
ให้เราเรียนรู้การแบ่งปัน
และการช่วยเหลือกัน
ในฐานะมนุษย์ที่เท่ากัน

““
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 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ 

กาญจนมุกดา รองอธิก�รบดีฝ่�ยว�งแผน 

ก�รคลงั และกจิก�รสภ�มห�วทิย�ลยั ได้

รบัประก�ศเกียรติคณุ “คว�มดตีอบแทน

คุณแผ่นดนิ” BEST PRACTICE AWARDS 

2020 ส�ข� บริห�รและพัฒน�องค์กร

รางวัลเพชรราชภัฏเนื่องในวันราชภัฏ 63

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ 

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ 

มูลนิธิเพ่ือสังคมไทย จัดโครงการ          
หน่ึงล้านกล้าความดีตอบแทนคุณ                 
แผ่นดิน มอบรางวัล “ความดีตอบแทน                           
คุณแผ่นดิน” และ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” 
ประจำ ปี 2563 โดยมีพลอากาศเอก 
ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการ
มูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี   
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ  โอกาสน้ี 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับ
รางวัล ดังนี้

 2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วาสนา 

สุวรรณวิจิตร คณบดีคณะเศรษฐศ�สตร์

และบริห�รธุรกิจ ได้รับประก�ศเกียรติคุณ 

“คว�มดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST 

PRACTICE AWARDS 2020 ส�ข�         

ส่งเสริมก�รท่องเที่ยว

 รองศ�สตร�จ�รย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์ รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�รและกิจก�ร

นิสิต สงขล� รับร�งวัลเพชรร�ชภัฏ ประเภทศิษย์เก่� (วิทย�ลัยครูยะล�)  ส�ข�

วชิ�ภ�ษ�ไทย คณะมนษุยศ�สตรแ์ละสงัคมศ�สตร ์เนือ่งในวนัร�ชภัฏ 63 สบืส�น

ศ�สตร์พระร�ช� สู่ก�รพัฒน�ท้องถิ่นช�ยแดนใต้ ถว�ยร�ชสดุดี ในหลวงรัชก�ล

ที่ 9 เมื่อวันที่ 14 กุมภ�พันธ์ 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ�  

5 ธันว�คม 2550 มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล�

 โครงก�รนีเ้พือ่สง่เสรมิให้ทำ�คว�มด ี

เป็นคนคุณภ�พแห่งสังคมไทย และเพื่อ

ยกย่อง ส่งเสริม ให้กำ�ลังใจบุคล�กรและ

องค์กร ท่ีมีส่วนร่วมอุทิศตนเป็นประโยชน์

ต่อก�รพัฒน�เศรษฐกิจ สังคม ก�รเมือง 

และประเทศช�ติ

รับประกาศเกียรติคุณรางวัล
“ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”
ประจำ ปี พ.ศ.2563
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ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ

 มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ คัดเลือกศิษย์เก่�ดีเด่น มห�วิทย�ลัยสงขล�

นครนิทร ์ ปพีทุธศกัร�ช 2562 เพือ่เปน็ก�รเชดิชูเกยีรตศิษิยเ์ก�่มห�วทิย�ลยัสงขล�

นครินทร์ที่ได้ประกอบคว�มดีคว�มชอบอันเป้นประโยชน์แก่สังคมและสถ�บัน     

และเปน็ทีย่อมรบัโดยทัว่ไป ผลก�รคดัเลอืกปร�กฎว�่ ผู้ชว่ยศ�สตร�จ�รย ์ดร.ถ�วร  

จันทโชติ คณบดีคณะอุตส�หกรรมเกษตรและชีวภ�พ ได้รับก�รคัดเลือกเป็นศิษย์

เก่�ดีเด่นด้�นคว�มสำ�เร็จในอ�ชีพ หน้�ที่ก�รง�น

 น�ยบูรอดี  อ�ลี นิสิตช้ันปีที่ 2  

คณะพย�บ�ลศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ทักษิณ รับร�งวัลพระร�ชท�นเด็กและ

เย�วชนดีเด่นแห่งช�ติ ส�ข�พัฒน�

เย�วชน บำ�เพ็ญประโยชน์ และส่งเสริม

ก�รมีส่วนร่วมของเย�วชน โดยเข้�รับ

พระร�ชท�นโลเ่กยีรติคณุและเกยีรตบิตัร 

เน่ืองในโอก�สวันเย�วชนแห่งช�ติ ประจำ�

ปี 2562 

 กิจกรรมดังกล่�วจัดโดยกรมกิจก�ร

รางวัลพระราชทาน
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำ ปี 2562

เด็กและเย�วชน เพ่ือพิจ�รณ�คัดเลือก

และเชิดชูเด็กและเย�วชนดีเด่นแห่งช�ติ 

และผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อเด็กและเย�วชน 

จำ�นวน 11 ส�ข�กจิกรรม โดยจำ�แนกเป็น

ประเภท เด็กและเย�วชนดีเด่นแห่งช�ติ 

กลุ่มเด็กและเย�วชนดีเด่นแห่งช�ติ 

บุคคลผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อเด็กและ

เย�วชน และองค์กรที่ทำ�คุณประโยชน์

ต่อเด็กและเย�วชนท่ีควรค่�แก่ก�รยกย่อง

เชิดชูเกียรติ
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3 เหรียญทองแดง ได้แก่
1. นางสาวชลลดา เจยาคม

ชั้นปีท่ี 4 ส�ข�วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ� คณะวิทย�ก�รสุขภ�พ

และก�รกีฬ�

เหรียญทองแดง ปันจักสีลัต

ประเภทต่อสู้ รุ่น B หญิง (น้ำ�หนัก 50 – 55 กิโลกรัม)

2. นางสาวณัฏฐธิดา แปะซิว

ชั้นปีที่ 2 ส�ข�พลศึกษ� คณะศึกษ�ศ�สตร์

เหรียญทองแดง ปันจักสีลัต

ประเภทต่อสู้ รุ่น C หญิง (น้ำ�หนัก 55 – 60 กิโลกรัม)

3. นายพงษ์นรินทร์ ศรีโคตร

ชั้นปีที่ 2 ส�ข�พลศึกษ� คณะศึกษ�ศ�สตร์

เหรียญทองแดงปันจักสีลัต

ประเภทต่อสู้ รุ่น G ช�ย (น้ำ�หนัก 75 – 80 กิโลกรัม)

3 เหรียญเงิน ได้แก่
1. นางสาวสุรางคณา รอดขวัญ

ชั้นปีที่ 2 ส�ข�พลศึกษ� คณะศึกษ�ศ�สตร์

เหรียญเงิน เปตอง

ประเภท Shooting หญิง

2. นายฮาฟิต อาแด

ชั้นปีที่ 1 ส�ข�พลศึกษ� คณะศึกษ�ศ�สตร์

เหรียญเงิน ปันจักสีลัต

ประเภทต่อสู้ รุ่น D ช�ย (น้ำ�หนัก 60 – 65 กิโลกรัม)

3. นายศูฟี โวะ

ชั้นปีที่ 1 ส�ข�พลศึกษ� คณะศึกษ�ศ�สตร์

เหรียญเงิน ปันจักสีลัต

ประเภทต่อสู้ รุ่น F ช�ย (น้ำ�หนัก 70 – 75 กิโลกรัม)

อนัดบัที ่44 
จาก 120 สถาบัน
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Soeul International Invention Fair (SIIF) 2019

นักประดิษฐ์ ม.ทักษิณ คว้า 2 รางวัล
เวทีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก

 ง�น Seoul International Invention 

Fair (SIIF 2019) ณ กรุงโซล ส�ธ�รณรัฐ

เก�หลี จัดขึ้นระหว่�งวันที่  27-30 

พฤศจิก�ยน 2562 เป็นก�รจัดประกวด

และแสดงนิทรรศก�รผลง�นและสิ่ง

ประดษิฐเ์วทรีะดบัน�น�ช�ต ิซึง่มีผลง�น

ของนักคิด นักประดิษฐ์กว่� 30 ประเทศ

ทั่วโลก และมีก�รนำ�เสนอสิ่งประดิษฐ์

ม�กกว่� 600 ผลง�น โดยมีผู้เข้�ร่วม    

ชมง�นม�กกว่� 10,000 คน ถือเป็นง�น

ท่ีส�นต่อผลง�นประดิษฐ์คิดค้นและ

นวัตกรรมของนักวิจัยให้ได้มีโอก�ส 

แสดงศกัยภ�พ และเผยแพรป่ระโยชนต่์อ

ส�ธ�รณชนในเวทรีะดับน�น�ช�ติ อีกทัง้

เป็นก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือ  

ด้�นก�รวิจัยและก�รประดิษฐ์คิดค้น

ระหว่�งประเทศไทยกับองค์กรในระดับ

ส�กลด้วย

 ผลงานที่ได้รับรางวัล :

  1. ร�งวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)  

จ�กผลง�น “ชุดตรวจวัดปริมาณสาร

สำาคญัในวตัถดุบิสมนุไพรขมิน้ชนัและ

ฟา้ทะลายโจรแบบมอืถอืสำาหรบัใชใ้น

ภาคสนาม (Hand-held deriver spec-

trophotometer to control quality      

of turmeric and andrographis)” โดย       

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ณวงศ์ บุนน�ค 

และ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชุติม�     

แก้วพิบูลย์ คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

ทักษิณ

 ง�นวจิยันีเ้ปน็ก�รสร�้งเครือ่งตรวจ

วัดปริม�ณส�รสำ�คัญแบบภ�คสน�ม 

เพื่อตรวจวัดปริม�ณส�รสำ�คัญของขมิ้น

ชันและฟ้�ทะล�ยโจรในแปลงปลูก ซึ่ง

เป็นเครื่องที่ใช้ง�นง่�ย รวดเร็ว และให้

ผลทีน่�่เช่ือถอื ท่ีสำ�คญัเกษตรกรส�ม�รถ

ตรวจวัดเองได้

 2. ร�งวัลเหรียญทองแดง (Bronze 

Medal) จ�กผลง�นสิ่งประดิษฐ์ ท่อแลก

เปล่ียนความร้อนสมรรถนะสูง (High- 

Performance Enhanced Tube) โดย 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน 

น�งส�วอม�วส ีรกัเรอืง ดร.รวมพร นคิม 

ดร.นเรศ ฉิมเรศ คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยทักษิณ และ ศ�สตร�จ�รย์ 

ดร.สมช�ย  วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�

ธนบุรี

 ผลง�นท่อแลกเปล่ียนคว�มร้อน

สมรรถนะสูง มีจุดเด่นเป็นท่อแบนที่

มีหน้�ตัดสลับไปม�ส�ม�รถนำ�ไป

ประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์แลกเปล่ียนคว�ม

ร้อนชนิดต่�งๆ ซึ่งทำ�ให้อุปกรณ์แลก

เปล่ียนคว�มร้อนมีสมรรถนะสูงข้ึน 2-3 

เท่� โดยก�รเพิ่มโอก�สก�รถ่�ยเทคว�ม

ร้อนให้กับของไหลท่ีอยู่บริเวณกล�งท่อ

ให้แลกเปลี่ยนคว�มร้อนได้ดีขึ้น และ    

ยังเป็นก�รเพิ่มก�รไหลแบบปั่นป่วน ซึ่ง    

ส่งผลให้ก�รถ่�ยเทคว�มร้อนมีค่�สูงขึ้น 

นอกจ�กนี้ ผลพลอยได้ที่เกิดจ�กก�ร 

เพ่ิมสมรรถนะให้กับอุปกรณ์แลกเปลี่ยน

คว�มร้อนคือ ลดก�รใช้เชื้อเพลิง ลด

ต้นทุนก�รใช้พลังง�น และยังเป็นก�ร

รักษ�สิ่งแวดล้อมเนื่องจ�กมีก�รปลด

ปล่อยมลพิษจ�กก�รใช้พลังง�นท่ีลดลง

อีกด้วย

5มห�วิทย�ลัยทักษิณ Thaksin University



6มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University

 จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ด 

ของเชื้อไวรัส Covid-19 ไปทั่วโลกอย่�ง

ต่อเนื่อง รวมท้ังมีก�รแพร่ระบ�ดใน

ประเทศไทยนั้น หลักสูตรเทคโนโลยี

เครื่องสำ�อ�งและผลิตภัณฑ์อ�ห�รเสริม 

คณะอุตส�หกรรมเกษตรและชีวภ�พ 

มห�วทิย�ลยัทักษณิ ไดเ้หน็คว�มสำ�คญั

ในสขุภ�พอน�มยัของประช�ชนและก�ร

ระบ�ดของไวรัส COVID-19 รวมถงึภ�วะ

ก�รข�ดแคลนเจลล�้งมอืแอลกอฮอลจึ์ง 

รว่มมอืดำ�เนนิก�รผลติเจลล�้งมือชนดิไม่

ต้องล้�งออก บรรจุขวดสำ�หรับแจกจ่�ย

ให้ประช�ชนทั่วไปอย่�งต่อเนื่อง

 อกีทัง้ยังจัดอบรมหลกัสตูรก�รผลติ

เจลล้�งมือชนิดไม่ต้องล้�งออกให้แก่ผู้

ผลิตเจลล้างมือ
ป้องกันการระบาด
แจกจ่ายประชาชน

COVID-19

มหาวิทยาลัยทักษิณ

COVID-19
เป็นโอกาสสำ คัญ
ให้เราเรียนรู้การแบ่งปัน
และการช่วยเหลือกัน
ในฐานะมนุษย์ที่เท่ากัน

สนใจเพือ่นำ�คว�มรูไ้ปผลติเจลล�้งมอืใช้

ด้วยตัวเองหรือต่อยอดในก�รช่วยเหลือ

ประช�ชนท่ัวไปในอน�คต ซึ่งจะทำ�ให้

ก�รระบ�ดของไวรสั COVID-19 ลดลงได้้

อีกด้วย

 สำ�หรับสูตรในก�รทำ�เจลล้�งมือชนิด

ไม่ต้องล้�งออกในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

แอลกอฮอล์ 96% ค�ร์โบพอล 940      

กลีเซอรีน 99.5% โพรพิลีนไกลคอล      

ส�รสกดัอโรเวร�่ ไตรเอท�โนล�มนี และ

น้ำ�สะอ�ด ซ่ึงส่วนผสมส่วนใหญ่มีส�ร   

ให้คว�มชุมชื่นแก่ผิว ทำ�ให้มือไม่แห้ง    

ใช้ง�นง่�ยและสะดวกต่อก�รพกพ�

 ผู้สนใจส�ม�รถร่วมสมทบทุนเพื่อ

เพิ่มจำ�นวนก�รช่วยเหลือโดยสอบถ�ม

ร�ยละเอียดได้ที่ 089-7394641

““
รองศาสตราจารย์ดร. ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์

รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิจัยและบริก�รวิช�ก�ร

มห�วิทย�ลัยทักษิณ

6มห�วิทย�ลัยทักษิณ Thaksin University
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มหาวิทยาลัยทักษิณและเครือข่าย  
ควา้ 3 รางวลั GLOBE Star Award 
2019 จากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
ในงาน 20 ปี โครงการ GLOBE 
ประเทศไทย

ทีมวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณคว้า 4 รางวัล
GLOBE Star Award 2019

 จ�กก�รท่ีประเทศไทยได้เข้�ร่วมเป็น

สม�ชิกของ GLOBE (Global Learning 

and Observations to Benefit the              

Environment) และสถ�บันส่งเสริมก�ร

สอนวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 

ทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้ประส�นง�นระหว่�งประเทศ 

ในโอก�สท่ีได้ดำ�เนินง�นม�ครบ 20 ปี จึง

จัดกจิกรรม “20 ปี ของโครงก�ร GLOBE 

ประเทศไทย” และมอบร�งวัล GLOBE 

Star Award 2019  แก ่คร ูนกัวทิย�ศ�สตร ์

โรงเรียน รวมถึงมห�วิทย�ลัยเครือข่�ย    

โดยมี ดร.คุณหญิงกัลย� โสภณพนิช 

รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำ�นง ผู้อำ�นวย

ก�รสถ�บนัส่งเสรมิก�รสอนวทิย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี และ Mr. Noah Geesaman 

(Deputy Economic Counselor) สถ�น

เอกอัครร�ชทูตสหรัฐอเมริก� ประจำ�

ประเทศไทยร่วมแสดงคว�มยินดี 

 ในก�รนี้ มห�วิทย�ลัยทักษิณและ

โรงเรยีนในเครอืข�่ยไดร้บัร�งวลั GLOBE 

Star Award 2019 ดังนี้

 - รางวัล GLOBE Star Award 

2019 for University

 - รางวัล GLOBE Star Award 

2019 for Scientists คือ

 1. อ�จ�รย์ ดร.ธัญญ� พันธ์ฤทธิ์ดำ� 

หลักสูตรวิทย�ศ�สตร์ก�รประมงและ

ทรัพย�กรท�งน้ำ� คณะวิทย�ศ�สตร์

 2. อ�จ�รย์ ดร.นันทิด�  สุธรรมวงศ์ 

หลักสูตรวิทย�ศ�สตร์ส่ิงแวดล้อม คณะ

วิทย�ศ�สตร์

 - รางวัล GLOBE Star Award 

2019 for School จำ�นวน 3 โรงเรยีน คอื

 1. โรงเรียนป่�พะยอมพิทย�คม

 2. โรงเรียนปัญญ�วุธ

 3. โรงเรียนวิทย�ศ�สตร์จุฬ�ภรณ

ร�ชวิทย�ลัย สตูล

 - รางวัล GLOBE Star Award 

2019 for Teacher จำานวน 2 ท่าน คือ

 1. น�งภ�ณินี  วรเนติวุฒิ ครูโรงเรียน

ป่�พะยอมพิทย�คม

 2. น�งส�วบุญญ�  พัฒนพงศ์ ครู

โรงเรียนปัญญ�วุธ
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 กิจกรรมก�รอนุรักษ์และก�รฟื้นฟู

สิง่แวดลอ้มของประช�ชนในพ้ืนทีด่ำ�เนนิ

ก�รม�อย่�งต่อเนื่อง และได้ปร�กฏให้

เป็นรูปธรรม เป็นต้นว่� ก�รจัดตั้งแนว

เขตอนุรักษ์ในพื้นที่ ก�รปลูกป่�โกงก�ง

และก�รเพ�ะขย�ยพันธุ์ปล่อยสัตว์น้ำ�  

ในพื้นที่ รวมถึงก�รร่วมแรงร่วมใจกัน 

“ว�งซ้ัง” หรือซุ้มสำ�หรับให้เป็นที่อยู่

อ�ศัย แหล่งอนุบ�ลให้กับสัตว์น้ำ�น�น�

ชนิดหรือท่ีเรียกกันว่� “ก�รสร้�งบ้�นปล�” 

สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙
โดยชุมชนเลือกใช้ “หม�ยเลข ๙” เป็น

สญัลกัษณ์หลกัสำ�หรบัให้เปน็ทีอ่ยูอ่�ศยั

ของปล� ด้วยเหตุว่� “หม�ยเลข ๙”     

เป็นสัญลักษณ์ของก�รแสดงออกซึ่ง

คว�มจงรักภักดีและน้อมสำ�นึกในพระ

มห�กรุณ�ธิคุณในพระบ�ทสมเด็จ

พระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลท่ี 9 และท่ีสำ�คัญ

ประช�ชนในพ้ืนท่ีเช่ือว่�ก�รสร้�งบ้�นปล�

โดยเลือกใช้ “หม�ยเลข ๙” นั้นจะเป็น

แนวท�งหน่ึงในก�รอนุรักษ์เพิ่มปริม�ณ

สัตว์น้ำ�ให้ม�กขึ้นและส�ม�รถสร้�ง

จิตสำ�นึกของคนในพ้ืนท่ีอันจะนำ�ไปสู่

ก�รทำ�ประมงแบบพอเพียงไม่เป็นก�ร

ล้�งผล�ญทรัพย�กรธรรมช�ติ หรือก�ร

ทำ�ประมงแบบผดิกฎหม�ย และทีส่ำ�คญั 

คือก�รสร�้งอ�ชพีและแหลง่ร�ยไดใ้หก้บั

ลูกหล�นได้อย่�งย้ังยืนดังพระร�ชบรม

ร�โชว�ทในพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยูหั่ว

รัชก�ลท่ี 9 ท่ีว่� “…ก�รคุ้มครองสิ่ง

แวดล้อมของเร�ไว้ให้ดีน้ี ก็เท่�กับเป็น   

ก�รปกปักรักษ�อน�คตไว้ให้ลูกหล�นของ

เร�ด้วย…”

 ปัจจุบัน “บ้�นปล�หม�ยเลข ๙” หรือ

แหลง่อ�ศัยอนบุ�ลสัตวน์้ำ�ท่ีเกดิจ�กก�ร

รว่มแรงรว่มใจกนัของคนในพืน้ทีไ่ดเ้สือ่ม

สภ�พไปต�มก�ลเวล� ประช�ชนในพืน้ที่

จึงต้องก�รแสดงออกซ่ึงคว�มจงรักภักดี

และน้อมสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ 

ด้วยก�รปรับปรุงและแต่งเติมสร้�ง    

บ้�นปล�หม�ยเลข ๙ ให้กลับกล�ยเป็น

ทีห่ลบซอ่นอ�ศยัของสตัวน์้ำ�อีกครัง้  แต่

ด้วยเงื่อนไขข้อจำ�กัดของชุมชนทั้งใน 

เร่ืองกำ�ลังแรงและทุนทรัพย์จึงไม่ส�ม�รถ

ให้แล้วเสร็จต�มที่ตั้งหวังไว้ได้ในเร็ววัน

 ประกอบกับมห�วิทย�ลัยทักษิณมี 

“ปณิธ�น” ว่� “มห�วิทย�ลัยเพื่อสังคม” 

และหน่ึงใน “พันธกิจ” สำ�คัญคือ “ส่งเสริม 

สนับสนุนก�รทำ�นุบำ�รุง รักษ�และพัฒน�

ด้�นศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญ�และ  

สิ่งแวดล้อมของภ�คใต้ตอนล่�งให้เกิด

รวมใจชุมชน ทำ ดีเพื่อพ่อ

WE TSU รวมใจชุมชนบ้านใหม่ 
ตำาบลสทิงหม้อ อำา เภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา ทำ ดีเพ่ือพ่อ สร้างบ้านปลา
หมายเลข ๙ ถวายเป็นพระราชกุศล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร โอบรัดชุมชน
ตามแนวทางของพ่อ 
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คณุค�่ มลูค�่เพิม่” รวมถงึ “ค่�นยิมหลกั” 

ประก�รหนึ่งคือ “นำ�พ�สังคม” (Social 

Responsibility)

 ด้วยเหตุน้ี มห�วิทย�ลัยทักษิณจึงเป็น

องค์กรที่ส�ม�รถไปสู่ปณิธ�น พันธกิจ 

และค่�นิยมหลักของมห�วิทย�ลัยทักษิณ 

และถือเป็นกำ�ลังหน่ึงท่ีส�ม�รถหนุนเสริม

ให้ชุมชนบ้�นใหม่ หมู่ 1 และประช�ชน

ในพื้นที่ไปถึงเป้�หม�ยที่ว�งไว้ คือ ก�ร

ร่วมแรงร่วมใจกันระหว่�งชุมชน องค์กร

ท้องถิ่น และสถ�บันก�รศึกษ� เพื่อร่วม

กนัสร�้ง “บ้�นปล�หม�ยเลข ๙” สำ�หรบั

เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งเป็นไปต�มแนวพระบรมร�โชว�ทใน

พระบ�ทสมเดจ็พระปรมินทรมห�ภูมิพล

อดุลยเดชบรมน�ถบพิตร รวมทั้ง “บ้�น

ปล�หม�ยเลข ๙” ยังส�ม�รถใช้เป็น

แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนของนักเรียน 

นิสิต นักศึกษ�และประช�ชนทั่วไป จน

นำ�ไปสู่ก�รเสริมสร้�งจิตสำ�นึกจิตสำ�นึก

เรือ่งก�รอนรุกัษ์และก�รฟืน้ฟทูรพัย�กร 

ธรรมช�ติต่อไปในอน�คต

 ด้วยสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณ

และเป็นสัญลักษณ์ของก�รแสดงออก  

ซึ่ งคว�มจงรักภักดีพระบ�ทสมเด็จ     

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช     

บรมน�ถบพิตร มห�วิทย�ลัยทักษิณ    

ในฐ�นะมห�วทิย�ลัยเพือ่สังคม จึงจะจัด

กิจกรรมเพ่ือก�รหนุนเสริมก�รอนุรักษ์

ของชุมชนบ�้นใหม ่หมู ่1 ตำ�บลสทงิหมอ้ 

อำ�เภอสิงหนคร จังหวัดสงขล� ด้วยก�ร

จดัโครงก�ร “แตง่เตมิเสรมิหนนุกจิกรรม

ชุมชน ‘สร้�งบ้�นปล�หม�ยเลข ๙ ต�ม

แนวท�งของพ่อ’ เพื่อถว�ยเป็นพระร�ช

กศุลในพระบ�ทสมเดจ็พระปรมินทรมห�

ภูมิพลอดุลยเดชบรมน�ถบพิตร” และ

เพ่ือเสริมสร้�งจิตสำ�นึกเรื่องก�รอนุรักษ์

และก�รฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติให้กับ

นิสิตมห�วิทย�ลัยทักษิณและประช�ชน

ในพ้ืนท่ีซึ่งเป็นไปต�มพระบรมร�โชว�ท 

และ “ปณิธ�น” “พันธกิจ” และ “ค่�นิยม

หลัก” ของมห�วิทย�ลัยทักษิณ
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 น�ยพรีณฐั ปิน่สวุรรณ และน�งส�ว

จ�มจุรี สังข์ทอง  นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะ

ศิลปกรรมศ�สตร์ รับร�งวัล The Design 

Challenge (ดีไซน์โดดเด่น) “Circular 

Way” SCG The Challenge 2019 ร�งวลั

ชนะเลิศประเภทศลิปนิหน�้ใหม่ จ�กก�ร

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อคว�ม

ยั่งยืน กับโครงก�ร “The Challenge – 

Packaging Design Contest 2019” ภ�ย

ใต้แนวคิด “Move towards a Circular 

Way” บรรจุภัณฑ์เพื่อคว�มย่ังยืน ต�ม

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน สำ�หรับ

สินค้� 3 กลุ่ม ได้แก่ อ�ห�รแช่แข็ง 

อ�ห�รพร้อมปรุงและพร้อมรับประท�น 

และเครื่องดื่ม

 น�ยชตุพินธ ์ชชูนะ และ น�ยนรไชย 

ส�มแก้ว นิ สิตชั้นปี ท่ี 4 ส�ข�วิช�

วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ� คณะวิทย�ก�ร

สุขภ�พและก�รกฬี� มห�วทิย�ลยัทกัษิณ

วิทย�เขตพัทลุง ที่ได้รับก�รคัดเลือกจ�ก

คณะวิทย�ก�รสุขภ�พและก�รกีฬ�เข้�

ร่วมโครงก�รสหกิจศึกษ�ต่�งประเทศ  

ในก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ท�งด้�น

วิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ� วัฒนธรรมไทย 

และภูมิปัญญ�ไทย ในรูปแบบต่�งๆ     

ทั้งสอนทักษะก�รต่อสู้ป้องกันตัวด้วย

ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ณ วัดพุทธบูช�     

รัฐจอเจียร์  ประเทศสหรัฐอเมริก� 

ระหว่�งวันที่ 7 พฤศจิก�ยน 2562-27 

เมษ�ยน 2563

The Design Challenge 
(ดีไซน์โดดเด่น)

“Circular Way” 
SCG The Challenge 

2019 

Award
ตัวแทนประเทศไทย ถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาไทย ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

2 เหรียญเงิน
I New Gen Award 

ในงานวันนักประดิษฐ์ 2563

 1. ผลง�นวิจัยเรื่อง ก�รผลิตไบโอ

ดีเซลจ�กวัสดุเศษเหลือแปรรูปไก่และ

กระบวนก�รที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นักวิจัยประกอบด้วยนิสิตปริญญ�ตรี 

ส�ข�เคมี น�งส�วซูไรย� มะมิง น�งส�ว

รอฮีหม๊ะ ปะสะกอ โดยมี รองศ�สตร�จ�รย์ 

ดร. กนกพร สังขรักษ์ เป็นที่ปรึกษ�

 2. ผลง�นวิจัยเร่ือง เคร่ืองวัดคว�ม

เข้มข้นของน้ำ�เชื่อม  ด้วยDTS แสดงผล

อัตโนมัติ ด้วย  IoT  บน  Smartphone       

นักวิจัยประกอบด้วย น�ยวิทย�  รัตนะ  น�ย

วรุณพงศ์  เขียดเดช  น�ยยุธน�  ก�ฬสินธุ์ 

นิสิตหลักสูตร กศ.บ วิทย�ศ�สตร์ -เคม ีซึง่

เปน็หลกัสตูรรว่ม  คณะวทิย�ศ�สตร ์และ

คณะศึกษ� ศ�สตร์ โดยมี อ�จ�รย์ ดร.      

จิร�พร ช่อมณี และน�ยศุภกร  กต�ธิก�รกุล 

เป็นที่ปรึกษ�
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 นิสิตส�ข�วิช�ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศ�สตร์ ได้รับคัดเลือกรับทุนจ�ก

กองทุนส่งเสริมก�รศึกษ�ก�รสร้�งสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม 

ติณสูล�นนท์” รับทุนสร้�งสรรค์ศิลปะคนละ 30,000 บ�ท จำ�นวน 4 คน ดังนี้

 1. น�ยอดิศักดิ์ ศิรินุพงศ์ วิช�เอกศิลปะไทย

 2. น�งส�วรัชด� พ�นชมภู วิช�เอกศิลปะไทย

 3. น�งส�วเจนจิร� สุวรรณลอยล่อง วิช�เอกจิตรกรรม

 4. น�ยอนุพงษ์ เทพสุวรรณ วิช�เอกประติม�กรรม

 ทุนน้ีเพ่ือส่งเสริมก�รสร้�งสรรค์ศิลปะ โดยคัดเลือกจ�กนักศึกษ�ท่ัวประเทศ

 น�งส�วจิร�ณ ีเหมือนชัย นสิติส�ข�

วิช�ก�รประกอบก�รและก�รจัดก�ร 

คณะเศรษฐศ�สตร์และบริห�รธุรกิจ 

มห�วทิย�ลยัทกัษณิ  ได้รบัร�งวลัชมเชย 

อันดับ 1 ระดับอุดมศึกษ� ก�รประกวด

เรียงคว�ม หัวข้อ “ตล�ดชุมชนสีเขียวที่

ฉันรักษ์” ในโครงก�รคิดเพ่ือน้อง...บ่มเพ�ะ

ลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 5 ธันว�คม 

2562 ซึ่งจัดโดย ธน�ค�รไทยเครดิตเพื่อ

ร�ยย่อย โดยมี ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. 

เจษฎ� นกน้อย  เป็นอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�

 นิสิตคณะศิลปกรรมศ�สตร์ ได้รับ

ร�งวลัจ�กก�รประกวดรอ้งเพลง ร�ยก�ร 

Isuzu : ร้องเพลงฮิต พลิกสู่ฝัน ในง�น 

All-New Isuzu D-Max Infinite World     

ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล ห�ดใหญ่ จำ�นวน 

3 คน ประกอบด้วย 1. น�ยสุทธิวัฒน์   

ศรีอินทร ์ไดร้บัร�งวลัชนะเลิศ 2. น�งส�ว

ศรัณย์รัชณ์ รัตนมนตรี ได้รับร�งวัลรอง

ชนะเลิศ อันดับ 1 และ3. น�งส�วรุจิกร 

พูลสวัสด์ิ ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

 น�งส�วรัชด� พ�นชมภู นิสิตส�ข�

วิช�ทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรม

ศ�สตร์ ได้รับร�งวัลศิลปินหน้�ใหม่ จ�ก

ก�รคัดเลือกเข้�ร่วมโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พ

ศลิปนิรุน่ใหม ่ประจำ�ปงีบประม�ณ 2563 

โดยผู้ได้รับร�งวัลจะได้ร่วมเดินท�งไป

ศึกษ�ดูง�นและจัดนิทรรศก�ร ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริก� ซึ่งทำ�ก�รคัดเลือกจ�กผู้

เข�้รว่มโครงก�รจำ�นวนทัง้สิน้ 73 คน ให้

เหลือเพียง 10 คน 

ได้รับคัดเลือกรับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษา
การสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์”

รางวัลศิลปินหน้าใหม่
ตัวแทนประเทศไทยศึกษาดูงาน 

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลจากการประกวดเรียง
ความ หัวข้อ ตลาดชุมชนสี

เขียวที่ฉันรักษ์ 

ชนะเลิศ ประกวดร้องเพลง 
Isuzu ร้องเพลงฮิต 

พลิกสู่ฝัน
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