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“

COVID-19
เป็นโอกาสสำ�คัญ
ให้เราเรียนรู้การแบ่งปัน
และการช่วยเหลือกัน
ในฐานะมนุษย์ที่เท่ากัน

“
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ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ

รับประกาศเกียรติคุณรางวัล
“ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”
ประจำ�ปี พ.ศ.2563
มู ล นิ ธิ เ พื่ อ สั ง คมไทย จั ด โครงการ
หนึ่ ง ล้ า นกล้ า ความดี ต อบแทนคุ ณ
แผ่นดิน มอบรางวัล “ความดีตอบแทน
คุณแผ่นดิน” และ “บุคคลตัวอย่างแห่งปี”
ประจำ�ปี 2563 โดยมีพลอากาศเอก
ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการ
มู ล นิ ธิ พ ระดาบส เป็ น ประธานในพิ ธี
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ โอกาสนี้
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับ
รางวัล ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์
กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผน
การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้
รับประกาศเกียรติคณ
ุ “ความดีตอบแทน
คุณแผ่นดิน” BEST PRACTICE AWARDS
2020 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร

2. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา
สุวรรณวิจติ ร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ ได้รบั ประกาศเกียรติคณ
ุ
“ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” BEST
PRACTICE AWARDS 2020 สาขา
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์

รางวัลเพชรราชภัฏเนื่องในวันราชภัฏ 63

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการ
นิสิต สงขลา รับรางวัลเพชรราชภัฏ ประเภทศิษย์เก่า (วิทยาลัยครูยะลา) สาขา
วิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนือ่ งในวันราชภัฏ 63 สืบสาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ถวายราชสดุดี ในหลวงรัชกาล
ที่ 9 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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โครงการนีเ้ พือ่ ส่งเสริมให้ท�ำ ความดี
เป็นคนคุณภาพแห่งสังคมไทย และเพื่อ
ยกย่อง ส่งเสริม ให้กำ�ลังใจบุคลากรและ
องค์กร ทีม่ สี ว่ นร่วมอุทศิ ตนเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และประเทศชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ

ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2562
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ปีพทุ ธศักราช 2562 เพือ่ เป็นการเชิดชูเกียรติศษิ ย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ที่ได้ประกอบความดีความชอบอันเป้นประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
และเป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป ผลการคัดเลือกปรากฎว่า ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร
จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์
เก่าดีเด่นด้านความสำ�เร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน

รางวัลพระราชทาน

เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำ�ปี 2562
นายบูรอดี อาลี นิสิตชั้นปีที่ 2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ทักษิณ รับรางวัลพระราชทานเด็กและ
เยาวชนดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ สาขาพั ฒ นา
เยาวชน บำ�เพ็ญประโยชน์ และส่งเสริม
การมี ส่วนร่วมของเยาวชน โดยเข้ารับ
พระราชทานโล่เกียรติคณ
ุ และเกียรติบตั ร
เนือ่ งในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำ�
ปี 2562
กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกรมกิจการ

เด็กและเยาวชน เพื่อพิจารณาคัดเลือก
และเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
และผูท้ �ำ คุณประโยชน์ตอ่ เด็กและเยาวชน
จำ�นวน 11 สาขากิจกรรม โดยจำ�แนกเป็น
ประเภท เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ
บุ ค คลผู้ ทำ � คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ เด็ ก และ
เยาวชน และองค์กรที่ทำ�คุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชนทีค่ วรค่าแก่การยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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อันดับที่ 44
จาก 120 สถาบัน

3 เหรียญทองแดง ได้แก่

3 เหรียญเงิน ได้แก่

1. นางสาวสุรางคณา รอดขวัญ
ชั้นปีที่ 2 สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เหรียญเงิน เปตอง
ประเภท Shooting หญิง

1. นางสาวชลลดา เจยาคม
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา
เหรียญทองแดง ปันจักสีลัต
ประเภทต่อสู้ รุ่น B หญิง (น้ำ�หนัก 50 – 55 กิโลกรัม)

2. นายฮาฟิต อาแด
ชั้นปีที่ 1 สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เหรียญเงิน ปันจักสีลัต
ประเภทต่อสู้ รุ่น D ชาย (น้ำ�หนัก 60 – 65 กิโลกรัม)

2. นางสาวณัฏฐธิดา แปะซิว
ชั้นปีที่ 2 สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เหรียญทองแดง ปันจักสีลัต
ประเภทต่อสู้ รุ่น C หญิง (น้ำ�หนัก 55 – 60 กิโลกรัม)

3. นายศูฟี โวะ
ชั้นปีที่ 1 สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เหรียญเงิน ปันจักสีลัต
ประเภทต่อสู้ รุ่น F ชาย (น้ำ�หนัก 70 – 75 กิโลกรัม)

3. นายพงษ์นรินทร์ ศรีโคตร
ชั้นปีที่ 2 สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
เหรียญทองแดงปันจักสีลัต
ประเภทต่อสู้ รุ่น G ชาย (น้ำ�หนัก 75 – 80 กิโลกรัม)
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นักประดิษฐ์ ม.ทักษิณ คว้า 2 รางวัล
เวทีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก

Soeul International Invention Fair (SIIF) 2019

งาน Seoul International Invention
Fair (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 27-30
พฤศจิกายน 2562 เป็นการจัดประกวด
และแสดงนิ ท รรศการผลงานและสิ่ ง
ประดิษฐ์เวทีระดับนานาชาติ ซึง่ มีผลงาน
ของนักคิด นักประดิษฐ์กว่า 30 ประเทศ
ทั่วโลก และมีการนำ�เสนอสิ่งประดิษฐ์
มากกว่า 600 ผลงาน โดยมีผู้เข้าร่วม
ชมงานมากกว่า 10,000 คน ถือเป็นงาน
ที่ ส านต่ อ ผลงานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น และ
นวั ต กรรมของนั ก วิ จั ย ให้ ไ ด้ มี โ อกาส
แสดงศักยภาพ และเผยแพร่ประโยชน์ตอ่
สาธารณชนในเวทีระดับนานาชาติ อีกทัง้
เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ
ด้ า นการวิ จั ย และการประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น
ระหว่างประเทศไทยกับองค์กรในระดับ
สากลด้วย
ผลงานที่ได้รับรางวัล :
1. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
จากผลงาน “ชุดตรวจวัดปริมาณสาร
สำ�คัญในวัตถุดบิ สมุนไพรขมิน้ ชันและ

ฟ้าทะลายโจรแบบมือถือสำ�หรับใช้ใน
ภาคสนาม (Hand-held deriver spectrophotometer to control quality
of turmeric and andrographis)” โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค
และ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ชุ ติ ม า
แก้วพิบลู ย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
งานวิจยั นีเ้ ป็นการสร้างเครือ่ งตรวจ
วั ด ปริ ม าณสารสำ � คั ญ แบบภาคสนาม
เพื่อตรวจวัดปริมาณสารสำ�คัญของขมิ้น
ชันและฟ้าทะลายโจรในแปลงปลูก ซึ่ง
เป็นเครื่องที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว และให้
ผลทีน่ า่ เชือ่ ถือ ทีส่ �ำ คัญเกษตรกรสามารถ
ตรวจวัดเองได้
2. รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze
Medal) จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ ท่อแลก
เปลี่ยนความร้อนสมรรถนะสูง (HighPerformance Enhanced Tube) โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
นางสาวอมาวสี รักเรือง ดร.รวมพร นิคม
ดร.นเรศ ฉิมเรศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ศาสตราจารย์
ดร.สมชาย วงศ์วเิ ศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
ผลงานท่ อ แลกเปลี่ ย นความร้ อ น
สมรรถนะสู ง มี จุ ด เด่ น เป็ น ท่ อ แบนที่
มี ห น้ า ตั ด สลั บ ไปมาสามารถนำ � ไป
ประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อนชนิดต่างๆ ซึ่งทำ�ให้อุป กรณ์ แลก
เปลี่ยนความร้อนมีสมรรถนะสูงขึ้น 2-3
เท่า โดยการเพิ่มโอกาสการถ่ายเทความ
ร้อนให้กับของไหลที่อยู่บริเวณกลางท่อ
ให้แลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีขึ้น และ
ยังเป็นการเพิ่มการไหลแบบปั่นป่วน ซึ่ง
ส่งผลให้การถ่ายเทความร้อนมีค่าสูงขึ้น
นอกจากนี้ ผลพลอยได้ที่เกิดจากการ
เพิ่มสมรรถนะให้กับอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนคือ ลดการใช้เชื้อเพลิง ลด
ต้นทุนการใช้พลังงาน และยังเป็นการ
รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มเนื่ อ งจากมี ก ารปลด
ปล่อยมลพิษจากการใช้พลังงานที่ลดลง
อีกด้วย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผลิตเจลล้างมือ

แจกจ่ายประชาชน

ป้องกันการระบาด COVID-19

“

COVID-19
เป็นโอกาสสำ�คัญ
ให้เราเรียนรู้การแบ่งปัน
และการช่วยเหลือกัน
ในฐานะมนุษย์ที่เท่ากัน

“

รองศาสตราจารย์ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรตั น์
รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของเชื้อไวรัส Covid-19 ไปทั่วโลกอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง มี ก ารแพร่ ร ะบาดใน
ประเทศไทยนั้ น หลั ก สู ต รเทคโนโลยี
เครื่องสำ�อางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
คณะอุ ต สาหกรรมเกษตรและชี ว ภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เห็นความสำ�คัญ
ในสุขภาพอนามัยของประชาชนและการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงภาวะ
การขาดแคลนเจลล้างมือแอลกอฮอล์จงึ
ร่วมมือดำ�เนินการผลิตเจลล้างมือชนิดไม่
ต้องล้างออก บรรจุขวดสำ�หรับแจกจ่าย
ให้ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
อีกทัง้ ยังจัดอบรมหลักสูตรการผลิต
เจลล้างมือชนิดไม่ต้องล้างออกให้แก่ผู้

สนใจเพือ่ นำ�ความรูไ้ ปผลิตเจลล้างมือใช้
ด้วยตัวเองหรือต่อยอดในการช่วยเหลือ
ประชาชนทั่วไปในอนาคต ซึ่งจะทำ�ให้
การระบาดของไวรัส COVID-19 ลดลงได้้
อีกด้วย
สำ�หรับสูตรในการทำ�เจลล้างมือชนิด
ไม่ต้องล้างออกในครั้งนี้ ประกอบด้วย
แอลกอฮอล์ 96% คาร์ โ บพอล 940
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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กลี เซอรี น 99.5% โพรพิ ลี น ไกลคอล
สารสกัดอโรเวร่า ไตรเอทาโนลามีน และ
น้ำ�สะอาด ซึ่งส่วนผสมส่วนใหญ่มีสาร
ให้ความชุมชื่นแก่ผิว ทำ�ให้มือไม่แห้ง
ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการพกพา
ผู้สนใจสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อ
เพิ่มจำ�นวนการช่วยเหลือโดยสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ 089-7394641

ทีมวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณคว้า 4 รางวัล

GLOBE Star Award 2019
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ และเครื อ ข่ า ย
คว้า 3 รางวัล GLOBE Star Award
2019 จากสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ในงาน 20 ปี โครงการ GLOBE
ประเทศไทย

จากการทีป่ ระเทศไทยได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกของ GLOBE (Global Learning
and Observations to Benefit the
Environment) และสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสานงานระหว่างประเทศ
ในโอกาสทีไ่ ด้ด�ำ เนินงานมาครบ 20 ปี จึง
จัดกิจกรรม “20 ปี ของโครงการ GLOBE
ประเทศไทย” และมอบรางวัล GLOBE
Star Award 2019 แก่ ครู นักวิทยาศาสตร์

โรงเรียน รวมถึงมหาวิทยาลัยเครือข่าย
โดยมี ดร.คุ ณ หญิ ง กั ล ยา โสภณพนิ ช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกจิ ลิมปิจ�ำ นง ผูอ้ �ำ นวย
การสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ Mr. Noah Geesaman
(Deputy Economic Counselor) สถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำ�
ประเทศไทยร่วมแสดงความยินดี
ในการนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณและ
โรงเรียนในเครือข่ายได้รบั รางวัล GLOBE
Star Award 2019 ดังนี้
- รางวัล GLOBE Star Award
2019 for University
- รางวัล GLOBE Star Award
2019 for Scientists คือ
1. อาจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ�

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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หลั ก สู ต รวิทยาศาสตร์การประมงและ
ทรัพยากรทางน้�ำ คณะวิทยาศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.นันทิดา สุธรรมวงศ์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์
- รางวัล GLOBE Star Award
2019 for School จำ�นวน 3 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
2. โรงเรียนปัญญาวุธ
3. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล
- รางวัล GLOBE Star Award
2019 for Teacher จำ�นวน 2 ท่าน คือ
1. นางภาณินี วรเนติวฒ
ุ ิ ครูโรงเรียน
ป่าพะยอมพิทยาคม
2. นางสาวบุญญา พัฒนพงศ์ ครู
โรงเรียนปัญญาวุธ

รวมใจชุมชน ทำ�ดีเพื่อพ่อ
สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙
WE TSU รวมใจชุ ม ชนบ้ า นใหม่
ตำ � บลสทิ ง หม้ อ อำ � เภอสิ ง หนคร
จังหวัดสงขลา ทำ�ดีเพือ
่ พ่อ สร้างบ้านปลา
หมายเลข ๙ ถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร โอบรัดชุมชน
ตามแนวทางของพ่อ

กิจกรรมการอนุรักษ์และการฟื้นฟู
สิง่ แวดล้อมของประชาชนในพืน้ ทีด่ �ำ เนิน
การมาอย่างต่อเนื่อง และได้ปรากฏให้
เป็นรูปธรรม เป็นต้นว่า การจัดตั้งแนว
เขตอนุรักษ์ในพื้นที่ การปลูกป่าโกงกาง
และการเพาะขยายพันธุ์ปล่อยสัตว์น้ำ�
ในพื้นที่ รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน
“วางซั้ ง ” หรื อ ซุ้ ม สำ � หรั บ ให้ เ ป็ น ที่ อ ยู่
อาศัย แหล่งอนุบาลให้กับสัตว์น้ำ�นานา
ชนิดหรือทีเ่ รียกกันว่า “การสร้างบ้านปลา”

โดยชุมชนเลือกใช้ “หมายเลข ๙” เป็น
สัญลักษณ์หลักสำ�หรับให้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
ของปลา ด้วยเหตุว่า “หมายเลข ๙”
เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการแสดงออกซึ่ ง
ความจงรักภักดีและน้อมสำ�นึกในพระ
มหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และที่สำ�คัญ
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ชือ่ ว่าการสร้างบ้านปลา
โดยเลือกใช้ “หมายเลข ๙” นั้นจะเป็น
แนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์เพิ่มปริมาณ
สั ต ว์ น้ำ � ให้ ม ากขึ้ น และสามารถสร้ า ง
จิตสำ�นึก ของคนในพื้นที่อันจะนำ� ไปสู่
การทำ�ประมงแบบพอเพียงไม่เป็นการ
ล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติ หรือการ
ทำ�ประมงแบบผิดกฎหมาย และทีส่ �ำ คัญ
คือการสร้างอาชีพและแหล่งรายได้ให้กบั
ลูกหลานได้อย่างยั้งยืนดังพระราชบรม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รั ช กาลที่ 9 ที่ ว่ า “…การคุ้ ม ครองสิ่ ง
แวดล้อมของเราไว้ให้ดีน้ี ก็เท่ากับเป็น
การปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลกู หลานของ
เราด้วย…”
ปัจจุบนั “บ้านปลาหมายเลข ๙” หรือ
แหล่งอาศัยอนุบาลสัตว์น�้ำ ทีเ่ กิดจากการ
ร่วมแรงร่วมใจกันของคนในพืน้ ทีไ่ ด้เสือ่ ม
สภาพไปตามกาลเวลา ประชาชนในพืน้ ที่
จึงต้องการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
และน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง และแต่ ง เติ ม สร้ า ง
บ้านปลาหมายเลข ๙ ให้กลับกลายเป็น
ทีห่ ลบซ่อนอาศัยของสัตว์น�้ำ อีกครัง้ แต่
ด้ ว ยเงื่ อ นไขข้ อ จำ � กั ด ของชุ ม ชนทั้ ง ใน
เรือ่ งกำ�ลังแรงและทุนทรัพย์จงึ ไม่สามารถ
ให้แล้วเสร็จตามที่ตั้งหวังไว้ได้ในเร็ววัน
ประกอบกับมหาวิทยาลัยทักษิณมี
“ปณิธาน” ว่า “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม”
และหนึง่ ใน “พันธกิจ” สำ�คัญคือ “ส่งเสริม
สนับสนุนการทำ�นุบ�ำ รุง รักษาและพัฒนา
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและ
สิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิด

คุณค่า มูลค่าเพิม่ ” รวมถึง “ค่านิยมหลัก”
ประการหนึ่งคือ “นำ�พาสังคม” (Social
Responsibility)
ด้วยเหตุน้ี มหาวิทยาลัยทักษิณจึงเป็น
องค์กรที่สามารถไปสู่ปณิธาน พันธกิจ
และค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ
และถือเป็นกำ�ลังหนึง่ ทีส่ ามารถหนุนเสริม
ให้ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 1 และประชาชน
ในพื้นที่ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ คือ การ
ร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างชุมชน องค์กร
ท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา เพื่อร่วม
กันสร้าง “บ้านปลาหมายเลข ๙” สำ�หรับ
เป็นพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นไปตามแนวพระบรมราโชวาทใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร รวมทั้ง “บ้าน
ปลาหมายเลข ๙” ยังสามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนของนักเรียน
นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จน
นำ�ไปสู่การเสริมสร้างจิตสำ�นึกจิตสำ�นึก
เรือ่ งการอนุรกั ษ์และการฟืน้ ฟูทรัพยากร
ธรรมชาติต่อไปในอนาคต

ด้วยสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออก
ซึ่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิ ต ร มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
ในฐานะมหาวิทยาลัยเพือ่ สังคม จึงจะจัด
กิจกรรมเพื่อการหนุนเสริมการอนุรักษ์
ของชุมชนบ้านใหม่ หมู่ 1 ตำ�บลสทิงหม้อ
อำ�เภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยการ
จัดโครงการ “แต่งเติมเสริมหนุนกิจกรรม

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ชุมชน ‘สร้างบ้านปลาหมายเลข ๙ ตาม
แนวทางของพ่อ’ เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร” และ
เพื่อเสริมสร้างจิตสำ�นึกเรื่องการอนุรักษ์
และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กับ
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณและประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามพระบรมราโชวาท
และ “ปณิธาน” “พันธกิจ” และ “ค่านิยม
หลัก” ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

Award
The Design Challenge
(ดีไซน์โดดเด่น)
“Circular Way”
SCG The Challenge
2019

นายพีรณัฐ ปิน่ สุวรรณ และนางสาว
จามจุรี สังข์ทอง นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ รับรางวัล The Design
Challenge (ดีไซน์โดดเด่น) “Circular
Way” SCG The Challenge 2019 รางวัล
ชนะเลิศประเภทศิลปินหน้าใหม่ จากการ
ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความ
ยั่งยืน กับโครงการ “The Challenge –
Packaging Design Contest 2019” ภาย
ใต้แนวคิด “Move towards a Circular
Way” บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ตาม
แนวคิ ด เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น สำ � หรั บ
สิ น ค้ า 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ อาหารแช่ แข็ ง
อาหารพร้อมปรุงและพร้อมรับประทาน
และเครื่องดื่ม

2 เหรียญเงิน
I New Gen Award
ในงานวันนักประดิษฐ์ 2563

1. ผลงานวิจัยเรื่อง การผลิตไบโอ
ดีเซลจากวัสดุเศษเหลือแปรรูปไก่และ
กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นั ก วิ จั ย ประกอบด้ ว ยนิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี
สาขาเคมี นางสาวซูไรยา มะมิง นางสาว
รอฮีหม๊ะ ปะสะกอ โดยมี รองศาสตราจารย์
ดร. กนกพร สังขรักษ์ เป็นที่ปรึกษา

2. ผลงานวิจยั เรือ่ ง เครือ่ งวัดความ
เข้มข้นของน้ำ�เชื่อม ด้วยDTS แสดงผล
อัตโนมัติด้วย IoT บน Smartphone
นักวิจยั ประกอบด้วย นายวิทยารัตนะนาย
วรุณพงศ์เขียดเดชนายยุธนากาฬสินธุ์
นิสติ หลักสูตร กศ.บ วิทยาศาสตร์-เคมี ซึง่
เป็นหลักสูตรร่วมคณะวิทยาศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์โดยมี อาจารย์ ดร.
จิราพร ช่อมณี และนายศุภกร กตาธิการกุล
เป็นที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ตัวแทนประเทศไทย ถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การกีฬา วัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาไทย ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

นายชุตพิ นธ์ ชูชนะ และ นายนรไชย
สามแก้ ว นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 4 สาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการ
สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง ที่ได้รับการคัดเลือกจาก
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาเข้า
ร่วมโครงการสหกิจศึกษาต่างประเทศ
ในการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ท างด้ า น
วิทยาศาสตร์การกีฬา วัฒนธรรมไทย
และภู มิ ปั ญ ญาไทย ในรู ป แบบต่ า งๆ
ทั้งสอนทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วย
ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ณ วัดพุทธบูชา
รั ฐ จอเจี ย ร์ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562-27
เมษายน 2563

รางวัลจากการประกวดเรียง
ความ หัวข้อ ตลาดชุมชนสี
เขียวที่ฉันรักษ์

ชนะเลิศ ประกวดร้องเพลง
Isuzu ร้องเพลงฮิต
พลิกสู่ฝัน

รางวัลศิลปินหน้าใหม่
ตัวแทนประเทศไทยศึกษาดูงาน
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางสาวจิราณี เหมือนชัย นิสติ สาขา
วิ ช าการประกอบการและการจั ด การ
คณะเศรษฐศาสตร์ แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รบั รางวัลชมเชย
อันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา การประกวด
เรียงความ หัวข้อ “ตลาดชุมชนสีเขียวที่
ฉันรักษ์” ในโครงการคิดเพือ่ น้อง...บ่มเพาะ
ลูกไม้ใต้ต้น ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
2562 ซึ่งจัดโดย ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ
รายย่อย โดยมี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.
เจษฎา นกน้อย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับ
รางวัลจากการประกวดร้องเพลง รายการ
Isuzu : ร้องเพลงฮิต พลิกสู่ฝัน ในงาน
All-New Isuzu D-Max Infinite World
ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จำ�นวน
3 คน ประกอบด้วย 1. นายสุทธิวัฒน์
ศรีอนิ ทร์ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ 2. นางสาว
ศรัณย์รัชณ์ รัตนมนตรี ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 1 และ3. นางสาวรุจิกร
พูลสวัสดิ์ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

นางสาวรัชดา พานชมภู นิสิตสาขา
วิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ จาก
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ศิลปินรุน่ ใหม่ ประจำ�ปีงบประมาณ 2563
โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้ร่วมเดินทางไป
ศึกษาดูงานและจัดนิทรรศการ ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งทำ�การคัดเลือกจากผู้
เข้าร่วมโครงการจำ�นวนทัง้ สิน้ 73 คน ให้
เหลือเพียง 10 คน

ได้รบ
ั คัดเลือกรับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษา
การสร้างสรรค์ศล
ิ ปะ “มูลนิธพ
ิ ลเอกเปรม ติณสูลานนท์”
นิสิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกรับทุนจาก
กองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม
ติณสูลานนท์” รับทุนสร้างสรรค์ศิลปะคนละ 30,000 บาท จำ�นวน 4 คน ดังนี้
1. นายอดิศักดิ์ ศิรินุพงศ์ วิชาเอกศิลปะไทย
2. นางสาวรัชดา พานชมภู วิชาเอกศิลปะไทย
3. นางสาวเจนจิรา สุวรรณลอยล่อง วิชาเอกจิตรกรรม
4. นายอนุพงษ์ เทพสุวรรณ วิชาเอกประติมากรรม
ทุนนีเ้ พือ่ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศลิ ปะ โดยคัดเลือกจากนักศึกษาทัว่ ประเทศ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ที่ปรึกษา : อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำ�นิ), รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา (รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์),
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง (อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์), รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์ สายพิณ วิไลรัตน์),
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์)
บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์)
กองบรรณาธิการ : นายปรเมศวร์ กาแก้ว, นายสุรศักดิ์ วงศ์สันติ, นายนนทพัทธ์ นวลนิ่ม, เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทร. 0-7431-7600
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222
นพร้าThaksin
ว อ.ป่University
าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทร. 0-7460-9600
มหาวิทหมู
ยาลั่ ย2ทักต.บ้
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