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กับการเปิดโลกเชื่อมต่อความรู้ให้ผู้คน

กับ การเปิดโลกเชื่อมต่อความรู้ให้ผู้คน

พลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท์ อดี ต
ประธานองคมนตรี และรั ฐ บุ รุ ษ ไม่
เพียงแต่เป็นผู้มีสายตายาวไกลเรื่อง
การบริหารบ้านเมือง แต่ยังลุ่มลึกทาง
ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมป
ิ ญ
ั ญาทีเ่ ชือ
่ มร้อยผูค
้ นไว้ดว
้ ยกัน

ท้องถิ่นภาคใต้ ศิลปะและหัตถกรรม
สถาปั ต ยกรรม วรรณกรรมรวมทั้ ง  
งานศึกษาวิชาการทางคติชนวิทยาทุก
แขนง   พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ จึงสนับสนุน
งบประมาณ   เพิ่มเติมในการก่อสร้าง
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ซึ่งต่อมาได้
เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาค้ น คว้ า ทางคติ ช น
วิทยาของภาคใต้ที่สำ�คัญแห่งหนึ่งซึ่ง
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ นายก
รัฐมนตรีเดินทางมาประกอบพิธีวาง
ศิ ล าฤกษ์ สถาบั น ทั ก ษิ ณ คดี ศึ ก ษา      
ณ ตำ�บลเกาะยอ อำ�เภอเมือง จังหวัด
สงขลา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.
2530 ดวงตาของท่านมองเห็นรากฐาน

เพราะเล็ ง เห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการ
ศึ ก ษาด้ า นคติ ช นวิ ท ยาและการก่ อ ตั้ ง
สถาบั น ทั ก ษิ ณ คดี ศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น แหล่ ง
รวบรวมผลงานไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญา
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“

ดนตรีทำ�ให้ผมมีความสุข
แต่ผมจะสุขที่สุด
ถ้าดนตรีสามารถส่งผลดี
ต่อแผ่นดิน

แบบร่วมสมัยผสมผสานกับศิลปะพื้น
ถิ่นภาคใต้และสถาปัตยกรรมพื้นบ้าน
จำ�นวน 4 ชัน้ มีชนั้ ใต้ดนิ สำ�หรับจอดรถ
มีพนื้ ทีใ่ ช้สอย รวม 11,700 ตารางเมตร
จำ�นวนทีน่ งั่ 1,860 ทีน่ งั่ โดยเน้นการใช้
ประโยชน์ในการแสดงดนตรีและศิลปะ

ด้ ว ยเหตุ ผ ลนี้ จึ ง เป็ น ต้ น ธารให้
มหาวิทยาลัยทักษิณขออนุญาตนำ�ชื่อ
ของพลเอกเปรมมาตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติ
การดนตรีและหอศิลปะการแสดงเพื่อ
เป็นเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจใน
ชื่อว่า “อาคารหอเปรมดนตรี”
อาคารหอเปรมดนตรี เป็นอาคาร

การแสดง ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
เป็นศูนย์ปฏิบตั กิ ารดนตรีและหอศิลปะ
การแสดงทีส่ มบูรณ์แบบสามารถรองรับ
การใช้งานที่หลากหลาย คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่มหาวิทยาลัยทักษิณ
และสังคมส่วนรวม

“

สำ�คัญทีเ่ ชือ่ มร้อยมหาวิทยาลัยอันเป็น
สถาบันการศึกษารับใช้สงั คมเข้าด้วยกัน
กั บ สั ง คมผ่ า นการเรี ย นรู้ กั บ สถาบั น
ทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันแห่งคุณค่าอัตลักษณ์ความเป็น
ใต้อันโออ่าบนเกาะยอที่ยืนหยัดผ่าน
เวลาอย่างยาวนาน
นอกจากการมองเห็นความสำ�คัญ
ของการศึกษาทางด้านคติชนวิทยาแล้ว
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ยังเป็นคน
ลุ่มลึกและสง่างาม และให้ความสนใจ
เรื่องดนตรี ดวงตาแห่งทหารกล้าของ
แผ่นดินยังมองหยั่งลึกถึงสุนทรียะอัน
บ่งบอกความเป็นมนุษย์ ท่านได้ประพันธ์
บทเพลงไว้มากมาย หลากหลายบทเพลง
ที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ประพันธ์
ขึ้นล้วนใช้ภาษาได้อย่างงดงาม และ
สอดรับกับท่วงทำ�นองที่น่าฟัง เต็มไป
ด้วยจินตนาการและความรู้สึกละเมียด
ละไม เป็นทีป่ ระจักษ์แก่ทกุ คนทีไ่ ด้รบั ฟัง
ตั ว อย่ า งเช่ น บทเพลงใต้ แ สงจั น ทร์ ,    
ขอสัญญา, กลิน่ นาง, แค่ฝนั , หมายปอง,
ไม้ขีดกับดอกทานตะวัน, รักหาย, ฉาย
เดี่ยว, ตาห่างใจไม่ห่าง, As if an angel,
Love at large และ “ตอบแทนบุญคุณ
แผ่นดิน”
หลายบทเพลงของท่านแต่งขึ้นใน
วั ย หนุ่ ม เมื่ อ ครั้ ง ยั ง เป็ น นายทหารยศ
ร้อยโทอยู่เชียงตุง ซึ่งย้อนรำ�ลึกความ
หลังไปเมื่อราว 70 ปีก่อน พลเอกเปรม
เคยกล่าวว่า “ดนตรีท�ำ ให้ผมมีความสุข
แต่ผมจะสุขทีส่ ดุ ถ้าดนตรีสามารถส่ง
ผลดีต่อแผ่นดิน”
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 29

“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ร่ ว มกั บ
สำ�นักงานเลขาธิการคุรสุ ภา และสถาบัน
คี นั น แห่ ง เอเชี ย จั ด ประชุมวิชาการ   
ระดับชาติ ครัง้ ที่ 29 ภายใต้หวั ข้อ “วิจยั
และนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน”
(Research and Innovation for           
Sustainability Development) ระหว่าง
วันที่ 9-10 พ.ค.62 ณ โรงแรมสยาม      
ออเรียนทัล อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลาเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์

ด้านการวิจยั ร่วมกัน และนำ�ผลงานวิจยั
ไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติครัง้ นี้
ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษหัวข้อ
“แนวโน้มการวิจัยและนวัตกรรมในโลก
ปัจจุบนั ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.
ชัยเลิศ  พิชติ พรชัย ผูอ้ �ำ นวยการสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
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คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและครู ไ ทยในยุ ค
4.0 โดย ดร.ทินสิร  ิ ศริ โิ พธิ์ รองเลขาธิการ          
คุรสุ ภา รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี   
แย้ ม กสิ ก ร ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิสำ� นั ก งาน
เลขาธิการคุรสุ ภา ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย
สะเต็มศึกษา ซีมีโอ และ Professor
Thomas Corcoran and Dr.Makoto
Yoshida ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการวิ จัย
นโยบายทางการศึกษาจาก Teachers
College, Columbia University รวมทั้ง
การนำ�เสนอผลงานวิจยั จากนักวิชาการ
และนิ สิ ต จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั่ ว
ประเทศ โดยมีผลงานวิจยั ภาคบรรยาย
จำ�นวน 143 ผลงาน ภาคโปสเตอร์
จำ�นวน 193 ผลงาน รวม 336 ผลงาน
ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงาน
วิจัยจากหน่วยงานร่วมจัด โดยได้รับ
ความสนใจจากนักวิจยั นักวิชาการ ครู
นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมงานจำ�นวนมาก

รางวัลการแข่งขัน
เคมีโอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 15

นักเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้รบั รางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขัน
เคมีโอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 ณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำ�เภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่
1. นางสาวญาณิศา รัตนวิระกุล

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. นางสาวพฤทธิพร ฤทธิช  ู โรงเรียน
พัทลุง
3. นายพัชรพล เกื้อเม่ง โรงเรียน
พัทลุง
โดยศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย คังฆะมโน และ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ ดร.ปริชาติ เทพทอง เป็นผู้
มีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พนิตา ก้งซุ่น ควบคุมทีม

รางวัลการแข่งขัน
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2
นั ก เรี ย นศู น ย์ ภูมิศ าสตร์ โ อลิ ม ปิ ก            
สอวน. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รบั เหรียญรางวัล
จากการแข่งขันภูมศิ าสตร์โอลิมปิกระดับ
ชาติ ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2562 ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-1 เมษายน 2562
ณ คณะอั ก ษรศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
มหาวชิราวุธ สงขลาได้รางวัลเหรียญเงิน
จังหวัดนครปฐม ดังนี้
3. นางสาวพิมพ์ญาดา ไกรนรา
1. นายเมธั ส ธาวิ น วิ ม ลทรง  
โรงเรียนเบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุ าภรณราชวิทยาลัย
ตรัง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
จากผลการแข่งขันดังกล่าว่งผลให้
2. นายภานุพงศ์ คงเพชร โรงเรียน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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นายเมธั ส ธาวิ น วิ ม ลทรง และนาย       
ภานุพงศ์ คงเพชร ได้รับคัดเลือกเป็น
นักเรียนทีม่ สี ทิ ธิเ์ ข้าค่ายคัดเลือกเป็นผูแ้ ทน
ประเทศไทยไปแข่งขันภูมศิ าสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ 16 ระหว่างวันที่
30 กรกฎาคม 5-5 สิงหาคม 2562 ณ
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน

กับนวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายางพารา
หนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่แปรรูปผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ สร้างเทคโนโลยี
ยางเพือ
่ ชุมชน คิดนวัตกรรมเพิม
่ มูลค่า
ยางพารา หนุนสร้างผูป
้ ระกอบการใหม่
แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิม่ อำ�นาจ
การต่อรองให้ชาวสวนยางได้จริง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อ
ชุ มชน ภายใต้ ค ณะวิศ วกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำ�เนินการเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา และส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีในการผลิตยางแผ่นรมควัน
ของสถาบันเกษตรชาวสวนยาง ทั้งยัง
เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
ด้านการผันผวนของราคายางพารา การ
แปรรูปยางพารา และการวางแผนธุรกิจ
ให้กบั นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจ
โดยการดำ�เนินงานที่ผ่านมา ได้จัดฝึก
อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูป
ยางพาราไปแล้ว 4 รุ่น ซึ่งมีผู้สนใจเข้า
ร่วมแล้วกว่า 500 คน
ในด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
การผลิ ต ยางแผ่ น รมควัน มีวิส าหกิจ
ชุมชนหลายแห่งให้ความสนใจและให้ผู้
เชี่ยวชาญของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ยางเพือ่ ชุมชนเข้าไปปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตยางแผ่นรมควัน เช่น การปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ของ สกย.
บ้านหนองศรีจันทร์ จำ�กัด ซึง่ ตัง้ อยูใ่ น

จังหวัดตรัง การปรับปรุงห้องรมควัน  
ของ สกย. บ้านคลองขันพัฒนา จังหวัด
นครศรีธรรมราช การปรับปรุงเตาประหยัด
พลังงาน ให้กับ สกย. บ้านบางหล่อ
จังหวัดพัทลุง และสกย. อื่นๆ ในพื้นที่
จังหวัด พัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา
มีการพัฒนาสูตรยางปูพน้ื ในคอกปศุสตั ว์
ให้ ส หกรณ์ ก ารเกษตรบ้ า นแพรกหา    
จำ�กัด โดยนำ�เศษวัสดุและของเสียจาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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กระบวนการผลิตหมอนยางพารามาใช้
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียดังกล่าว
นอกจากนั้น ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ยางอื่นๆ  ให้กับผู้ประกอบการอีกกว่า
10 รายการ เช่น ยางหยุดรถ ไม้กวาด
ยาง รองเท้าบู๊ท ถุงมือเคลือบยาง และ
อาสนะ เป็นต้น
และในปีน้ี ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยี
ยางเพื่อชุมชนยังได้ดำ�เนินการขอเป็น
ศู น ย์ ท ดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม าตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ การพัฒนาของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน
ลาดับที่
1
พื้นสนามเล็กเล่ น

อุตสาหกรรม ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้
กับผู้ที่มาใช้บริการในอนาคตอีกด้วย
พื้นสนามเด็กเล่น
เป็นแผ่นพื้นที่พัฒนาสูตรยางโดย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน
เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆ เช่น
สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และสำ�หรับ
ผูส้ งู อายุ นอกจากนัน้ ยังมีการออกแบบ
ให้แต่ละแผ่นสามารถยึดเกาะกันได้อย่าง
แน่นหนา
แผ่นพืน
้ กันลืน
่ อเนกประสงค์
เป็นแผ่นพืน้ อีกรูปแบบหนึง่ ทีใ่ ช้ใน
2
งานปศุสตั ว์ และกันลืน่ ทัว่ ไป โดยสหกรณ์
การเกษตรบ้านแพรกหา จำ�กัด ร่วมกับ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน
เป็นผู้พัฒนาสูตรยางโดยนำ�เศษเหลือ
ทิ้งของยางฟองน้ำ�  จากการผลิตหมอน
และทีน่ อนยางพารา มาเป็นส่วนประกอบ
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียที่เกิดใน
กระบวนการผลิ ต หมอนและที่ น อน
ยางพารา
ยางหยุดรถ
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างที่ ริ เ ริ่ ม โดย
บริษทั แอดวานซ์ เทคโนเคม จำ�กัด โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนำ�ขยะจาก
ยางกลับมาใช้ใหม่   โดยร่วมกับศูนย์
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ย างเพื่ อ ชุ ม ชน       
ในการออกแบบทั้งชิ้นงานและสูตรยาง
นอกจากนั้น ยังมีความมุ่งหวังเพื่อลด
ปริมาณการใช้ซีเมนต์ซึ่งการได้มาของ
ซีเมนต์ถึงแม้จะมีราคาที่ถูก แต่ทำ�ให้
เกิดมลพิษอย่างมาก
ยางชะลอความเร็วรถ
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ศู น ย์ ถ่ า ยทอด

รายการ

4

5

รายละเอียด

4

5

ยางชะลอความเร็
วรถ
เป็ นแผ่ น พื้ น ที่ พ ัฒ นาสู ตรยางโดยศู น ย์ถ่ า ยทอด

เป็ นผลิ ต ภ
ชุ มชน ไดช
ตามมาตรฐต
ใช้ผลิตภัณใ

รองเท้ าบู๊ทจากยางพารา

เป็ นอีกหน
เพื่อ ชุ ม ชนเป
จัง หวัด ตรเ
จนเกิ น ไป
จ
หลัง จากก
พยายามนจา
และผลักดัหน

เทคโนโลยียางเพื่อชุมชน เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน
ต่ า งๆ เช่ น สนามเด็ ด เล่ น สนามกี ฬ า และส าหรั บ
ผูส้ ู งอายุ นอกจากนั้น ยังมีการออกแบบให้แต่ละแผ่น
สามารถยึดเกาะกันได้อย่างแน่นหนา

รองเท้ าบู๊ทจากยางพารา

แผ่ นพื้นกันลื่นอเนกประสงค์

เป็ นแผ่นพื้นอีกรู ปแบบหนึ่ งที่ใช้ในงานปศุสัตว์ และ
กัน ลื่ น ทั่ว ไป โดยสหกรณ์ ก ารเกษตรบ้า นแพรกหา
จากัด ร่ วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อ ชุ ม ชน
เป็ นผู ้พ ัฒ นาสู ต รยางโดยน าเศษเหลื อ ทิ้ ง ของยาง
ฟองน้ า จากการผลิ ตหมอนและที่นอนยางพารา มา
เป็ นส่ วนประกอบ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั ของเสี ยที่ เกิ ด
ในกระบวนการผลิตหมอนและที่นอนยางพารา

เทคโนโลยียางเพื่อชุมชน ได้พัฒนาขึ้น
โดยอ้ า งอิ ง รู ป แบบ และสมบั ติ ต าม
มาตรฐาน มอก. 2726-2559 เพื่อผลัก
ดันให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
รองเท้าบู๊ทจากยางพารา
เป็ น อี ก หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ศู น ย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชนได้
พั ฒ นาสู ต รยางให้ กั บ ชุ ม นุ ม สหกรณ์
จังหวัดตรัง จำ�กัด เพือ่ แก้ปญ
ั หาการขึน้
รูปที่นานจนเกินไป และการบลูมของ
สารเคมีบนผิวรองเท้าหลังจากการขึ้น
รูป ซึง่ เป็นอีกหนึง่ ผลิตภัณฑ์ทพี่ ยายาม
นำ�ยางพารามาใช้ในการแปรรูป เพือ่ เพิม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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เ

ยางชะลอความเร็วรถ

มูลค่าและผลักดันให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์
จากยางพารา
ปลาพะยูนมหัศจรรย์
เป็นผลิตภัณฑ์ทคี่ ดิ ขึน้ โดยสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา
จำ�กัด ซึ่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียาง
เพือ่ ชุมชน เป็นผูพ้ ฒ
ั นาสูตรยางเพือ่ แก้
ปัญหาการบลูมของสารเคมีบนชิ้นงาน
นอกจากนั้นยังช่วยลดปริมาณของเสีย
ทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิต โดยปลา
พะยูนมหัศจรรย์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ลง
ในเครือ่ งซักผ้าเพือ่ ลดการพันกันของผ้า
ในถังซักผ้าแบบอัตโนมัติ

พ
แ

ทัพนักกีฬา ม.ทักษิณ คว้าเหรียญรางวัล
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 46
“ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผลสรุปเหรียญรางวัลทีไ่ ด้รบ
ั 1 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง ดังนี้

1. รางวัลเหรียญเงินมวยสากลสมัครเล่น
		
นายชัยวัฒน์  หมวกทอง รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท-ชาย น้ำ�หนัก เกิน 60 กิโลกรัม ไม่เกิน 64 กิโลกรัม
2. รางวัลเหรียญทองแดงมวยไทยสมัครเล่น
		
นายวรเชษฐ์  นกหมุด  รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำ�หนัก เกิน 60 กิโลกรัม ไม่เกิน 63.5 กิโลกรัม-ชาย
3. รางวัลเหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่น
		
นายพราน  เพชรไฝ  รุ่นไลท์ฟลายเวท-ชาย น้ำ�หนักเกิน 46  กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 49  กิโลกรัม
4. รางวัลเหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น
		
นางสาวรัตติยากร  แก้วหนู  รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำ�หนักกิน 45  กิโลกรัม ไม่เกิน 48  กิโลกรัม-หญิง
5. รางวัลเหรียญทองแดง เปตอง ทีมหญิง 3 คน
นางสาวกมลทิพย์  ทองอนันท์ นางสาวชนากานต์  ธรรมธินโน นางสาววันวิสาข์  สังขะพันธ์
และนางสาวสุรางคนา  รอดขวัญ
6. รางวัลเหรียญทองแดง เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย
นายปุญญวีร  ์ แดงเปีย นายธวัชชัย  บุญศัพท์ นายฮานิฟ  สาแลแม นายเราะห์มนั   ยะโก๊ะ และนายรุสดี  หลีเหร็ม  
7. รางวัลเหรียญทองแดง ปันจักสีลัต รุ่น B หญิง
		
นางสาวชลลดา  เจยาคม
8. รางวัลเหรียญทองแดง ปันจักสีลัต รุ่น E หญิง
		
นางสาววิวรรณ  ชุมแสง  
9. รางวัลเหรียญทองแดง ปันจักสีลัต รุ่น G ชาย
		
นายณัฐดนัย  อ่อนแก้ว  
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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พลังงานและสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
Idea to Prototype Pitching :
GSB Startup University Model

นิสต
ิ ปริญญาเอก หลักสูตรเทคโนโลยีชวี ภาพ ทีม PHB Energy
คณะวิทยาศาสตร์ ซึง่ มีนายโอภาส ชูนต
ุ ร นางสาวนาริสา บินหะยีดงิ
และนางธนาภรณ์ รักการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร
สังขรักษ์ เป็นอาจารย์ทป
่ี รึกษา ผนึกกำ�ลังสร้างสรรค์ ผลงาน :
พลังงานและสารหล่อลืน
่ ชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบวิ ทิเรตคว้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการ Idea to Prototype
Pitching : GSB Startup University Model สนับสนุน
โดยธนาคารออมสิน

นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสนใจ
การศึกษาการเพิ่มมูลค่าจากน้ำ�มันปาล์มและการใช้เทคโนโลยี
ชีวภาพ สร้างน้ำ�มันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นจากน้ำ�มันปาล์มนี้
อย่างมาก
ซึง่ การศึกษาพลังงานและสารหล่อลืน่ ชีวภาพจากพอลิไฮดรอก
ซีบวิ ทิเรต ด้วยกระบวนการสองขั้นตอน พบว่า พลังงานชีวภาพที่
ได้จะมีคุณสมบัติคล้ายเมทิลเอสเทอร์ (ไบโอดีเซล) จากนั้นใน     
ขั้นตอนที่สองเป็นการนำ�พลังงานชีวภาพมาผลิตเป็นสารหล่อลื่น
ชีวภาพ แล้วนำ�มาทดสอบตามวิธีการมาตรฐาน พบว่าสารหล่อ
ลื่นชีวภาพที่ได้มีค่ามาตรฐานตรงกับ SO VG-15 ซึ่งสามารถนำ�
มาประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรไฮโดรลิก และเครื่องยนต์ที่ใช้งานใน
เขตหนาวได้
การผลิตพลังงานและสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอก  
ซีบิวทิเรตด้วยกระบวนการสองขั้นตอน เป็นวิธีการที่เหมาะสม  
คุม้ ทุน และสามารถนำ�มาทดแทนการผลิตทางการค้าได้ พลังงาน
และสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต มีข้อดี คือ     
ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และไม่      
ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงสารตั้งต้นสำ�หรับการผลิตอาหารและ
พลังงาน
ดังนั้นการใช้พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตในการผลิตพลังงานและ
สารหล่อลื่นชีวภาพจึงเป็นทางเลือกใหม่ และไม่กระทบต่อห่วงโซ่

มหาวิทยาลัยทักษิณ

9

อาหาร อีกทั้งพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตผลิตได้จากจุลินทรีย์
ทำ � ให้ ผ ลิ ต ได้ ม ากและรวดเร็ ว เป็ น แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี
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รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์

บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร
สังขรักษ์ เป็นผูท
้ ม
่ี ค
ี วามมุง่ มัน
่ ทุม
่ เทกับ
การวิจัย และมีผลงานวิจัยที่โดดเด่น
และการได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในด้านชีวภาพ และพอลิเมอร์ชีวภาพ
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ จั ย
ในวารสารระดั บ ประเทศ 11 เรื่ อ ง
วารสารระดั บ นานาชาติ 29 เรื่ อ ง
การนำ�เสนอผลงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 51 เรื่อง ผลงานอันเป็น
ที่ประจักษ์ และการเป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านการวิจยั มหาวิทยาลัยทักษิณ จึง
มีมติยกย่องให้เป็นบุคลากรตัวอย่าง
ด้านการวิจยั ระดับมหาวิทยาลัย ประจำ�ปี
ไบโอดีเซลจากน้�ำ ทิง้ โดยใช้เอนไซม์ ไลเปส
พ.ศ. 2561

ผลงานเรือ่ ง “Optimized synthesis
method for transesterification of     
residual oil from palm oil mill effluent
and lipase from Pacific white shrimp
(Litopenaeus vannamei) hepatopancreas
to environmental friendly biodiesel”,
“Feasibility of residual oil form palm
oil mill effluent and crude lipase from
oil palm fruit as a biodiesel substrate
and catalyst” และ “Optimized synthesis
of biodiesel using lipase from Pacific
white shrimp (Litopenaeus vannamei)
hepatopancreas” ยังได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ ฐาน ISI web
of Science Quartile 1 (Impact factor
5.439-5.128) นอกจากนีย้ งั มีต�ำ รา และ
ที่สำ�คัญผลงานเรื่อง “กรรมวิธีการผลิต

จากผลปาล์มเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า “กรรม
วิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำ�ทิ้งโดยใช้
เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า “กรรม
วิธีการผลิตสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอ
ลิไฮดรอกซีบิวทิเรตด้วย กระบวนการ
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันแบบสองขั้น
ตอน และ“สูตรอาหารเลีย้ งเชือ้ แบคทีเรีย
Alcaligenes eutrophus เพื่อการผลิต
พอลิ ไ ฮดรอกซี บิ ว ทิ เรตและกรรมวิ ธี   
การผลิตแบบสองขั้นตอน ได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 13478,
13479, 14165” และ 14970 ตามลำ�ดับ
รวมถึงผลงานที่อยู่ในระหว่างดำ�เนิน
การยืน่ ขอจดทะเบียนอนุสทิ ธิบตั รอีก 4
เรื่อง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลนักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ รางวัลเหรียญทอง
และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง นักคิด
สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ประจำ�ปี พุทธศักราช 2561 รางวัล Idea
to Prototype Pitching : GSB Startup
University Model รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับสาม และได้รับรางวัลเส้นทาง
นวัตวณิชย์ ประจำ�ปีพุทธศักราช 2562
ระดับภูมิภาค (Research 2 Market–
R2R 2019) ระดับรางวัลชมเชย
ทั้ ง นี้ ยั ง ได้ รั บ เชิ ญ เป็ น Keynote
Speaker เรือ่ ง Biofuel and Biolubricant
from Polyhydroxybutyrate ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปีพุทธศักราช 2561
เป็นบรรณาธิการวารสารนานาชาติในฐาน
ข้อมูล Scopus เช่น วารสาร Energy
Procedia
นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นผู้ทรง
คุณวุฒใิ นการตรวจสอบต้นฉบับเพือ่ ลง
ตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติทอี่ ยูใ่ นฐาน
ข้อมูล ISI และฐาน Scopus มากกว่า
100 เรื่อง
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร    
สังขรักษ์ ตั้งใจและทุ่มเทให้กับการสอน
การนำ�ผลงานวิจัยบูรณากับการสอน
การควบคุมวิทยานิพนธ์ การอุทิศตน
เพื่อการวิจัยอย่างมีสำ�นึกที่จะอุทิศสติ
ปัญญาในการทำ�วิจยั เพือ่ ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ ประโยชน์สขุ ของสังคมและ
มวลมนุษยชาติ ตามปณิธาน พันธกิจ
และวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยที่มีความ
เป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของสังคมและชุมชน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว

บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์
ถนนแก้ว เป็นผูน
้ ำ�องค์ความรูไ้ ปแก้ไข
ปัญหา พัฒนาสังคมบนฐานการใช้
ความเชี่ยวชาญผสมผสานความรู้ที่
เรียกว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อสังคม” สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรได้หลากหลาย
ไม่วา่ จะเป็นการแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารและเวชสำ�อาง
การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
มาตรฐานและความปลอดภัยไปบริการ
วิชาการแก่ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ หรือ
กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม ด้วย
การให้คำ�ปรึกษา และการฝึกเชิงปฏิบต
ั ิ
ผลงานอันเป็นทีป
่ ระจักษ์ตามปณิธาน
มหาวิทยาลัยเพือ
่ สังคม มหาวิทยาลัย
ทักษิณจึงมีมติยกย่องให้เป็นบุคลากร
ตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำ�ปี
พ.ศ. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์
ถนนแก้ว มีผลงานเพือ่ การพัฒนาพืน้ ที่
ที่หลากหลาย การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแปรรูปอาหารเพือ่ สุขภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ซอสอเนกประสงค์จากวัสดุ
เศษเหลือของกระบวนการผลิตปลาดุกร้า
การแปรรูปอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่ผลผลิตทางการเกษตร การผลิตข้าว
สังข์หยดแบบครบวงจรสู่ความยั่งยืน
การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า
อย่างยัง่ ยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่
ผงสำ�เร็จรูปจากข้าวสังข์หยดเพาะงอก

ที่เสริมใยอาหารและสาร ช่วยระบาย
สำ�หรับผู้สูงอายุ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
แกงคั่วเห็ดแครงชนิดแห้ง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ซเี รียลบาร์เสริมใยอาหารจาก
รำ�ข้าวสังข์หยด การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สำ�หรับทาขนมปังจากน้ำ�ผึ้งโพรง การ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ยมมั ล เบอร์ ร่ีแ บบ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ การ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซ อสข้ า วยำ � จากน้ำ �
หมักปลาดุกร้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่
ก้อนจากข้าวไร่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สบู่ก้อนจากข้าวสังข์หยด เป็นต้น
สามารถเชื่อมโยงสู่การประกอบ
การเชิงพาณิชย์ และการท่องเทีย่ วชุมชน
ที่สำ�คัญคือ การแปรรูปปลาดุกร้าและ
โรงงานต้นแบบปลาดุกร้าทีส่ ามารถผลิต
ได้จริงในระดับอุตสาหกรรม สามารถ
ควบควบคุมภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
การร่วมผลักดันผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าขึน้
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ทะเบียน “มรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
แห่งชาติ”
การเป็นส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ น
ขึน้ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ (Geographical Indications) การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำ�พริก
ปลาดุกร้า ผลิตภัณฑ์ผงชงพร้อมดืม่ จาก
ข้าวสังข์หยดเพาะงอก (GABA DRINK)
น้ำ�มันรำ�ข้าวสังข์หยดบีบเย็น (Oryzan)
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพือ่ ความงาม
ที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้แก่
ชุมชน
นอกจากนี้ยังอุทิศตนให้กับการให้
คำ�ปรึกษา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ชุมชน ผู้ประกอบการ ประชาชน
นักเรียน นักศึกษา ทัง้ ในและต่างประเทศ
เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารนำ�ผลงานวิจยั และ
พัฒนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ การพัฒนา
ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มี
ศักยภาพเหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละ
ชุมชนท้องถิ่น เกิดผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะสร้างงาน
สร้างอาชีพและการประกอบการผ่านกลุม่
องค์กร และเป็นสะพานเชือ่ มสูก่ ารปฏิบตั ิ
การเพือ่ การบริการวิชาการของหน่วยงาน
ในหลายระดับ ตลอดจนได้รวบรวมความรู้
เผยแพร่เป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจทั่วไป
จนผลสำ�เร็จจากการวิจัย นวั ต กรรม
และการบริการวิชาการได้ตอบสนอง
ตามปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม”
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ

อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา
พิพฒ
ั น์เพ็ญ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ทุม
่ เท
และอุทศ
ิ ตนในการปฏิบต
ั ิ หน้าทีอ
่ ย่าง
ตัง้ ใจ และเต็มความสามารถตลอดมา
มหาวิทยาลัยทักษิณจึงมีมติยกย่อง
ให้เป็นอาจารย์ตวั อย่างด้านการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย ประจำ�ปี
พ.ศ. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา
พิพัฒน์เพ็ญ เป็นอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถในการสอนและถ่ายทอด
ความรู้แก่นิสิตทุกระดับจนได้รับการ
ประเมินผลการสอนจากนิสิตในระดับ
ดีมาก มีความประพฤติและการปฏิบัติ
ตนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ เป้าหมาย
และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น อาจารย์
มหาวิทยาลัย และเป็นผู้มีความรู้สูงใน
ศาสตร์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
จนได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ เป็นผูท้ ม่ี มี นุษยสัมพันธ์ดี
และมีทักษะการทำ�งานแบบมีส่วนร่วม

ทัง้ ต่อนิสติ เพือ่ นร่วมงานและบุคคลอืน่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา
พิ พั ฒ น์ เ พ็ ญ มี ค วามมานะพยายาม
อุตสาหะ อดทน ตัง้ มัน่ ในความซือ่ สัตย์
สุจริต และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูอย่างสมบูรณ์ ยึดหลักการ
ครองตน ครองคน และครองงานอย่าง
เหมาะสมไม่ทำ�ให้หน่วยงานเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง นับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย และเป็นผู้มี

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ความสามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีแ่ ละงาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วยความรับผิดชอบ
มีความคิดริเริ่มพัฒนางานในรูปแบบ
และวิธคี ดิ ทีม่ คี วามหลากหลาย ปรับปรุง
งานให้มคี วามทันสมัยและเท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยความเพียร
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในสังคมใน
วงกว้างได้อย่างแท้จริง นอกจากนีอ้ าจารย์
ไม่เพียงแต่สอนศาสตร์ทางวิชาการแต่
ยังคอยสอนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนิสิตอยู่เสมอ โดยพยายามสอด
แทรกคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ ในระหว่าง
ที่สอน หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การ
ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ความรับผิดชอบ เป็นต้น
ด้ ว ยเหตุ ที่ ทุ่ ม เทและอุ ทิ ศ ตน        
ในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์อย่างตั้งใจ
แ ล ะ เต็ ม ความสามารถตลอดมา
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ จึ ง มี ม ติ ย กย่ อ ง     
ให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียน    
การสอนของมหาวิทยาลัย ประจำ�ปี
พ.ศ. 2561

2 ศิลปิน ม.ทักษิณ โบยบินแสดงงานเทศกาลศิลปะระดับโลก

Thailand Biennale KRABI 2018

สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์
ผลงานประติมากรรม “วิหคใต้ทะเล
อันดามัน : สังคมมิตรภาพ (Flying
beneath the Andaman sea :
Friendship Society)” ของ
อาจารย์พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ และ
ผลงาน “ร่มเงา” ของอาจารย์นน
ั ทวุฒิ
สิ ท ธิ วั ง คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ได้ รั บ เลื อ ก
เป็ น ตั ว แทนศิ ล ปิ น ไทยร่ ว มแสดง
ผลงานในเทศกาลศิลปกรรมนานาชาติ
Thailand Biennale KRABI
2018 ภายใต้แนวคิด “Edge of
the Wonderland สุ ด ขอบฟ้ า
แห่ ง ดิ น แดนมหั ศ จรรย์ ” ร่ ว มกั บ
ศิลปินทั่วโลก

Thailand Biennale, Krabi 2018
เป็ น การจั ด แสดงศิ ล ปกรรมร่ ว มสมั ย
นานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย จัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 256128 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นระยะเวลา 4
เดือนเต็ม ภายใต้แนวคิด “Edge of the
Wonderland สุดขอบฟ้าแห่งดินแดน
มหัศจรรย์” ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานของ
ศิลปินร่วมสมัยชือ่ ดังจากทัว่ โลกกว่า 50
คน ผลงานจัดแสดงในลักษณะศิลปะ
เฉพาะที่ (Site-specific) บนตำ�แหน่ง
เฉพาะเจาะจงและคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม
ในพืน้ ที่ นอกจากประติมากรรมกลางแจ้ง
แล้วยังเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ทีช่ มุ ชน
เข้ามามีส่วนร่วมสำ�คัญ ทั้งถนนศิลปะ
ถนนประติมากรรม ถนนสายวัฒนธรรม

ผลงาน “ร่มเงา”
เทคนิค เชื่อมโลหะ

ผลงาน วิ ห คใต้ ท ะเลอั น ดามั น : สั ง คม
มิตรภาพ (Flying beneath Andaman Sea :
Friendship Society)
เทคนิค เชือ่ ม-ดัด วัสดุ เหล็กแผ่นหนา 4 ม.ม.,
สเตนเลส, ทองแดง, ทองเหลื อ งยึ ด รี เวต
แลคเกอร์เคลือบโลหะ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

13

Thaksin University

Thailand Biennale จัดขึ้นทุก 2 ปี
ตามเทศกาลศิลปะนานาชาติเบียนนา
เล่ (Biennale) ที่จัดขึ้นทุกสองปี อย่าง
เช่นที่เวนิสเบียนนาเล่
Thailand Biennale, Krabi 2018
จะเป็ น เทศกาลศิ ล ปกรรมร่ ว มสมั ย
นานาชาติให้กับศิลปินทั่วโลก และนัก
ท่องเที่ยวผู้ไปเยือนกระบี่อันน่าจดจำ�
เมืองแห่งศิลปะอันดามัน สัมผัสวิถชี วี ติ
และเสน่ ห์ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น อั น น่ า
ประทับใจ

วิจัยระดับชาติ

กวาด 6 รางวัล จาก “งานวันนักประดิษฐ์ 2562”

นิ สิ ต และคณาจารย์ ก วาดรางวั ล
ผลงานวิจย
ั รางวัลวิทยานิพนธ์ และ
รางวัลนักคิดสิง่ ประดิษฐ์รน
ุ่ ใหม่ จาก
“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2562
ภายใต้ แ นวคิ ด “สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละ
นวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของ
ประเทศไทย”

คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณนำ�เสนอสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรม
ใช้ความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คดิ ค้น
ทำ � ให้ เ กิ ด การขยายผลและนำ � ไปใช้
ประโยชน์ ในมิติต่างๆ สอดคล้องกั บ      
เป้ า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ    
20 ปี
สำ�หรับในปีนี้นิสิตและคณาจารย์
มหาวิทยาลัยทักษิณด้รับรางวัลดังนี้
รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบ
เครื่ อ งกลที่ ใช้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค วบคุ ม
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล
ฝังตัว จากผลงานเรื่อง ท่อแลกเปลี่ยน

ความร้อนแบบแบนที่มีการสลับพื้นที่
หน้าตัดไปมาสำ�หรับเพิม่ สมรรถนะและ
ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน โดย
น.ส.อมาวสี  รักเรือง หลักสูตรวิศวกรรม
พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
กลุ่ ม สิ่ ง แวดล้ อ มและพลั ง งาน จาก          
ผลงานเรื่อง ไลโปไดเจส : จุลินทรีย์ผง
อเนกประสงค์ สำ�หรับย่อยสลายไขมัน
ในน้ำ�เสีย โดย นายวิศรุต  ตุกังหัน และ
น.ส.สุพัตตรา   อินทร์จันทร์ หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
3. ได้รบั เหรียญเงิน จากการประกวด
กลุ่มสร้างสรรค์การศึกษา สังคม และ
การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต จากผลงาน
เรือ่ ง สือ่ การเรียนการสอนชุดการทดลอง
การเคลือ่ นทีแ่ บบซิมเปิลฮาร์โมนิก โดย
น.ส.เทพินท์  แวอุมา และ น.ส.ญาณนันท์  
สิทธิชัย หลักสูตรร่วมระหว่าง คณะ
วิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
4. ได้ รั บ เหรี ย ญทองแดง กลุ่ ม  
เครือ่ งมืออุปกรณ์อจั ฉริยะ ระบบเครือ่ งกล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ที่ ใ ช้ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค วบคุ ม ปั ญ ญา
ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
จากผลงานเรื่อง เครื่องวัดก๊าซที่อัตรา
การไหลต่�ำ แบบอัตโนมัตดิ ว้ ยการแทนที่
ของเหลว โดย นายจิราวุฒิ ศรีเงินยวง
และ น.ส.คณาธิป พรหมนวล หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์
1. รางวัลผลงานวิจยั ระดับดี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
จากสภาวิจัยแห่งชาติ อาจารย์ชัยวัฒน์
จุมพลกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก    
ผลงานวิจยั เรือ่ ง ของไหลนาโน นวัตกรรม
ใหม่ของของไหลทำ�งาน
2. รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก
จากสภาวิจยั แห่งชาติ ดร.ชลธิชา มามิมนิ    
อดีตนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจยั เรือ่ ง การ
เพิม่ ผลผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากน้�ำ
ทิ้งโรงงานสกัดน้ำ�มันปาล์มดิบด้วยการ   
ย่อยสลายแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่
อุณหภูมิสูง

รางวัล Gold Award การนำ�เสนอผลงานวิจัย
ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561

นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณร่วม
นำ�เสนอผลงานวิจัยในงาน “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand       
Research Expo 2018) โดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อสร้าง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย
และประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในเวทีระดับชาติ
เพื่อขยายความรู้ไปสู่ประชาชนผู้สนใจ
ในวงกว้าง
ทัง้ นี้ ผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ทักษิณ นำ�เสนอภายใต้ประเด็น : งาน
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม ผลงาน
วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการน้ำ�แบบมี คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง โดยมีนัก ลีลายุทธชัย และคณะ ได้รบั รางวัล Gold
ส่วนร่วมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ลุม่ น้�ำ วิจัย ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ ดร.จินตนา Award ถ้วยรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์
อย่างยัง่ ยืน กรณีศกึ ษาคลองป่าพะยอม- กสินันท์  ดร.เตือนตา ร่าหมาน  อ.อรศิริ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

“หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม”

ประจำ�พื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ
สำ � นั ก บ่ ม เ พ า ะ วิ ช า ก า ร เ พื่ อ
วิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปิดตัว “หน่วยขับเคลือ่ นนวัตกรรมเพือ่
สังคม” ประจำ�พื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นที่
ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ ในการนำ�
กิจการเข้าสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้การ
สนับสนุน  ของสำ�นักนวัตกรรมแห่งชาติ
เพื่อสนับสนุนทางวิชาการ และให้คำ�
ปรึ ก ษาแก่ ผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ การ
พัฒนาสินค้าและบริการ ให้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคควบคู่ไปกับ

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โดยนำ�นวัตกรรมเข้ามาใช้ในการผลิต
สินค้า   และบริการ ซึ่งต้องคำ�นึงถึง
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
มหาวิทยาลัยทักษิณ

15

Thaksin University

ผลกระทบทางสั ง คม และความเป็ น
ธรรมด้านราคา อันจะนำ�ไปสูค่ วามเป็น
ธรรมและลดความเลื่อมล้ำ�ในสังคมใน
โอกาสต่อไป

รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ทักษิณ

สานฝัน “ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์”
เป็นปลัดอำ�เภอรุ่นใหม่ไฟแรง

ตลอดระยะเวลา 12 ปีของหลักสูตร
รั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทั ก ษิ ณ มุ่ ง มั่ น พั ฒ นา
บั ณ ฑิ ต เพื่ อ เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
รับใช้สงั คมท้องถิน่ สร้างบุคลากรของ
ประเทศและพัฒนาต่อเนือ
่ งเป็นแหล่ง
เพาะสร้างความรู้คู่สังคม

นายขจรศักดิ์ ณ นรินทร์ อดีต
นิ สิ ต รหั ส 561011005 หลั ก สู ต ร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปลัดอำ�เภอ
หนุ่มไฟแรง จังหวัดระนอง คนหนุ่ม
ผู้มุ่งมั่นและมาดหมายจะเดินในเส้น
ทางปลั ด อำ � เภอมาตั้ ง แต่ วั ย เยาว์
เส้นทางฝันผ่านการบ่มเพาะและการ
เลือกเข้าศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยทักษิณ
ก็ ปู ท างไปสู่ ถ นนแห่ ง ความสำ � เร็ จ
WETSU มี โ อกาสได้ พู ด คุ ย กั บ เขา
ผู้ที่ได้เดินอยู่บนถนนแห่งความฝัน
ของตัวเองอย่างภาคภูมิแล้ว
คุณมีแรงจูงใจอะไรที่เลือกที่จะเป็น
ปลัดอำ�เภอ
การเป็นปลัดอำ�เภอเป็นหนึง่ ในอาชีพ
ในฝันของนิสติ สายรัฐประศาสนศาสตร์
และรัฐศาสตร์ โดยส่วนใหญ่ ผมก็มี
ความฝันนี้ตั้งแต่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 แล้ว
ครับ อีกทัง้ ปลัดอำ�เภอเป็นตำ�แหน่งทีม่ ี
บทบาทและมีหน้าที่ในการบำ�บัดทุกข์

บำ�รุงสุข ร่วมแก้ไขปัญหา พัฒนาความ
เป็นอยู่ และสร้างความสุขให้กบั ประชาชน
ทำ�ไมจึงเลือกเรียนที่ ม.ทักษิณ เพื่อ
สานฝันการเป็นปลัดอำ�เภอ
แม้วา่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
จะมีการเปิดสอนอยู่หลายที่ แต่ผมก็
ตั ด สิ น ใจเลื อ กเรี ย นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ทักษิณ เพราะเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
ภาคใต้ ชื่อเสียงและเกียรติประวัติของ
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จัก ตั้งแต่เริ่มเข้า
เรียนจนกระทั่งจบชั้นปีที่ 4 ผมมั่นใจว่า
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จะ
ช่วยพัฒนาความรูแ้ ละศักยภาพ เพือ่ ให้
ผมมีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความฝัน
ของการเป็นปลัดอำ�เภอได้สำ�เร็จ

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ม.ทั ก ษิ ณ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของความ
สำ�เร็จของคุณอย่างไร
ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัย
ทักษิณเปรียบเสมือนแสงส่องทางทีช่ ว่ ย
ให้ผมก้าวไปสู่ความสำ�เร็จ ผมต้องขอ
ขอบคุณมหาวิทยาลัย ขอบคุณอาจารย์
ขอบคุณเพื่อนร่วมรุน่ ขอบคุณกิจกรรม
และประสบการณ์ตา่ งๆ ทัง้ ในห้องเรียน
การออกพืน้ ทีผ่ า่ นกิจกรรมนอกชัน้ เรียน
เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน การฝึกงาน
แบบเข้มข้น เหล่านี้ช่วยบ่มเพาะเมล็ด
พันธ์เมล็ดนี้ ให้สามารถเติบใหญ่ขึ้นได้
อย่างมั่นคง
สาขา รปศ. มีส่วนช่วยสนับสนุนและ
ผลักดันอย่างไรบ้าง

สาขารั ฐ ประศาสนศาสตร์ เ ป็ น
แหล่งก่อเกิดและสร้างความรูพ้ นื้ ฐานใน
การสอบเข้าแข่งขันให้กับตัวผม ทั้งแรง
ผลักดันและกำ�ลังแรงใจทีด่ จี ากอาจารย์
เพื่อนพ้องน้องพี่ในหลักสูตร และส่วน
หนึง่ ผมอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้รนุ่
น้องๆ ว่าเราสามารถทำ�ฝันของเราให้
สำ�เร็จได้ด้วยความพยายาม เพราะผม
ทราบดีวา่ หากผมทำ�ได้ น้องๆ ก็จะต้อง
ทำ�ได้
ปัจจัยสำ�คัญที่สุดที่สร้างความสำ�เร็จ
ในการเป็นปลัดอำ�เภอ
สำ�หรับผมแล้ว สิ่งที่สำ�คัญที่สุดก็
คือ ความพยายาม และกำ�ลังใจจากคน
รอบข้าง เพราะสนามการสอบแข่งขัน
ปลัดอำ�เภอ เป็นสนามที่ค่อนข้างยาก
ในขณะเดียวกันคู่แข่งก็เยอะ
การสอบปลัดอำ�เภอมีขั้นตอนหลัก
อะไรบ้าง
ขั้นตอนหลักๆ ขั้นตอนแรกก็คือ
การค้นคว้าและรวบรวมเนือ้ หา กฎหมาย
หลักทีร่ ะบุไว้ในระเบียบประกาศการรับ
สมัครสอบ ซึ่งมีปริมาณเยอะ ต้องใช้
เวลาค่อนข้างมากในรวบรวมเพื่อสรุป
เนื้อหา และขั้นตอนสำ�คัญก็คือ การ
อ่านและทำ�ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ด้วย
เนื้อหาที่เยอะ และคล้ายคลึงกัน จึง
จำ�เป็นอย่างมากที่ต้องทำ�ความเข้าใจ
เนื้อหาให้มากกว่าการท่องจำ�
เตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนสอบ
ปลัดอำ�เภอ
สิง่ แรกทีผ่ มทำ�คือการตัง้ ความหวัง
ซึง่ ผมมองว่าการทีเ่ รามีความหวังและมี
เป้าหมายที่ชัดเจน จะช่วยให้เราเดินไม่

หลงทิศและช่วยสร้างแรงผลักดันให้เรา เติมเรื่องใดอีกบ้างที่ส่งเสริมให้นิสิต
เกิดความพยายามมากยิ่งขึ้น อีกอย่าง สามารถสอบเป็นปลัดอำ�เภอได้
หนึง่ คือการแบ่งเวลา ด้วยเนือ้ หาทีเ่ ยอะ
สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือ เนื้อหาความ
การแบ่งเวลาด้วยการลดเวลาเทีย่ ว เพิม่ รูใ้ นหลักของกฎหมายทีจ่ ะต้องใช้ในการ
เวลาอ่าน จึงจำ�เป็นอย่างมาก
สอบปลัดอำ�เภอ เพราะ โดยส่วนใหญ่
กระบวนการใดของการสอบทีม่ คี วาม เนือ้ หากฎหมายทีใ่ ช้ในการสอบ จะเป็น
สำ�คัญมากที่สุด 				
กฎหมายที่ใช้เฉพาะตำ�แหน่ง อาจจะ
กระบวนการที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด คื อ นอกเหนือจากวิชาเรียน การเพิ่มเติม
กระบวนการอ่านและทำ�ความเข้า ใจ หรือปูพื้นฐานตั้งแต่เนิ่นๆ จะเป็นตัว
กฎหมาย เพราะ ภาค ข (การทดสอบ ช่ ว ยที่ ดี ที่ จ ะทำ � ให้ นิ สิ ต ที่ มี ค วามฝั น
ความรู้ประจำ�ตำ�แหน่ง) เสมือนประตูที่ อยากเป็นปลัดอำ�เภอ สามารถเข้าใจ
จะเข้าไปสู่ตำ�แหน่งปลัดอำ�เภอครับ
เนือ้ หาเบือ้ งต้น และเตรียมความพร้อม
สาขา รปศ. และ ม.ทักษิณ ต้องเพิ่ม ได้ดียิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

รางวัลการสร้างนักบริหารดีและเก่ง
นิ สิ ต คณะเศรษฐศาสตร์ แ ละ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รบั
รางวัลจากโครงการสร้างนักบริหารดี
และเก่ง ของมูลนิธยิ ทุ ธสาร ณ นคร เพือ่
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ ดังนี้
1. นางสาวมู นี เราะห์ ดื อ ราซอ
สมาชิ ก ที ม MinorGenic นิ สิ ต สาขา
วิชาการตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รบั
2 รางวัลจากผลงานชื่อโปรเจค TDPAC
(Training and Development for         
Parents of Autistic Children ) ดังนี้
- รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวด  

Business Plan that Drive Social
Change for Better Future
- รางวัลชนะเลิศนักบริหารดีและเก่ง
โดยมี อ าจารย์ จิ ร าพร คงรอด เป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. นางสาวณั ฐ กานต์ เหลาแตว
นิ สิ ต สาขาวิ ช าการประกอบการและ
การจั ด การ คณะเศรษฐศาสตร์ แ ละ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ สมาชิก
ทีม just one ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 จากผลงาน Grant-X (Camp
and Workshop Organizer) การประกวด
Business Plan that Drive Social
Change for Better Future โดยมี
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

รางวัลที่ 1 Museum Thailand Awards 2018
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดวงจันทร์
รั ก ษาการแทนผู้ อำ � นวยการสถาบั น
ทั ก ษิ ณ ค ดี ศึ ก ษ า เ ป็ น ตั ว แ ท น
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ เข้ า รั บ รางวั ล    
Museum Thailand Awards 2018
เนื่องจากพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ได้รับ
คะแนนความนิยม popular vote สูงสุด
ระดับประเทศ จากพิพธิ ภัณฑ์และแหล่ง
การเรียนรูจ้ �ำ นวน 1,500 แห่ง ซึง่ คะแนน
ความนิยมดังกล่าวมาจากการโหวตของ
ประชาชนทั่ ว ประเทศผ่ า นเว็ บ ไซต์
มิวเซียมไทยแลนด์ และเป็นแหล่งเรียน

รู้ที่ไ ด้รับคัด เลือกจากกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิจากสาขาต่างๆ
การประกวดดังกล่าว เพือ่ สนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์และแหล่ง
เรี ย นรู้ ใ นประเทศไทยให้ เ ป็ น สถานที่
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การท่ อ งเที่ ย วด้ า น
พิพิธภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นการ
กระจายรายได้สู่ภูมิภาคอีกทั้งยังเป็น
รางวัลสำ�หรับการยกย่องเชิดชูและเป็น
กำ�ลังใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านในพิพธิ ภัณฑ์
และแหล่งการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมมือ

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานใน
พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัด
พัทลุง ลงนามระหว่างจังหวัดพัทลุงกับ             
สมาพันธ์หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทางนานาชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
และสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้
จังหวัดพัทลุงได้กำ�หนดนโยบายเร่งด่วน
ในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อ
เพิ่ ม พื้ น ที่ เ กษตรอิ น ทรี ย์ ข องจังหวัด
พัทลุง โดยมีเป้าหมายในการดำ�เนินการ
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนพื้นที่ 1.3
ล้านไร่ และเพิม่ พืน้ ทีเ่ กษตรอินทรียข์ อง
จังหวัดพัทลุง จำ�นวน 10,800  ไร่ ภายใน
ปี 2564
สำ�หรับการขับเคลื่อนพื้นที่เกษตร
อินทรียข์ องจังหวัดพัทลุงให้เป็นไปตาม ร่วมมือในการดำ�เนินการอย่างจริงจัง และ
เป้าหมายนัน้ เกษตรกรจะต้องให้ความ ต่อเนือ่ ง นอกจากนัน้ หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ภาครัฐเอกชน และประชาคม ต้องให้
ความร่วมมือในการขับเคลือ่ นเกษตรอินทรีย์
ของจังหวัดพัทลุงอย่างเต็มทีด่ ว้ ย  ดังนัน้
การจั ด ลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการขั บ
เคลือ่ นเกษตรอินทรียใ์ นครัง้ นี้ จึงบ่งชีว้ า่
นโยบายในการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์
ให้ได้ จำ�นวน 10,800 ไร่ ภายในปี 2564
นั้นจะบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอน

ขับเคลื่อนงานวิจัย

สู่นวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์

เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่า ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายการขับเคลื่อนทรัพย์สิน
ทางปัญญาระดับประเทศได้มงุ่ เน้นการ
ใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาใน   
เชิงพาณิชย์ โดยมีการส่งเสริมให้เกิด
การบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ที่ดีในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
และองค์กรต่างๆ รวมทัง้ การขับเคลือ่ น
งานวิจยั ในปัจจุบนั มุง่ เน้นการสร้างองค์
ความรู  ้ และนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อ
สังคม และภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยทักษิณจึงมีนโยบาย
สนับสนุนการจัดตัง้ หน่วยบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพือ่ เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดการด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัย การบริหาร
จัดการองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากผลงาน
วิ จั ย อั น จะนำ �ไปสู่ น วั ต กรรมหรื อ การ
ต่ อ ยอดเชิ ง พาณิ ช ย์ เ พื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า
มูลค่า และขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
สั ง คมของประเทศไปสู่ก ารแข่ ง ขั น ใน
ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณมีระบบกลไก
เพือ่ ส่งเสริมผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
ไปสูก่ ารจัดการคุม้ ครองสิทธิทเ่ี ป็นระบบ
มากยิง่ ขึน้ มีกจิ กรรมและพัฒนานักวิจยั
ให้ มี ค วามตระหนั ก และเข้ า ใจในการ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกิดจากงานวิจัย และนักวิจัยมีการนำ�

ผลงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับ
ความคุม้ ครองมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี
2556 จนถึงปัจจุบนั ซึง่ มีจ�ำ นวนการยืน่
ขอรับความคุ้มครองฯ ปัจจุบันจำ�นวน
ทั้งสิ้น 66 การประดิษฐ์โดยแบ่งเป็น
สิทธิบตั รการประดิษฐ์  6  เรือ่ ง อนุสทิ ธิ
บัตร 60 เรื่อง ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับ
การจดสิทธิบตั ร อนุสทิ ธิบตั รแล้วจำ�นวน
15 เรื่อง
ทั้งนี้ผลงานวิจัยที่ยื่นขอรับความ
คุม้ ครองทัง้ หมดนัน้ แบ่งเป็นหลากหลาย
สาขา ได้แก่
• สือ่ การสอนวิทย์ 10 การประดิษฐ์
• เทคโนโลยีชวี ภาพ 20 การประดิษฐ์
• เกษตร/ชีววิทยา/ยาง 14 การ
ประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

20

Thaksin University

• เคมี/เวชสำ�อาง 4 การประดิษฐ์
• อาหาร เครือ่ งดืม่ 6 การประดิษฐ์
• วิศวกรรม พลังงาน ฟิสิกส์ 12
การประดิษฐ์ เช่น
1) แป้งข้าวสังข์หยดชุบทอด
โดย ดร.พรพิมล มะยะเฉียว คณะ
อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
2) แผ่นปูพน้ื จากยางธรรมชาติและ
กรรมวิธีการผลิต  
โดย ผศ.ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
3) กรรมวิธกี ารผลิตไบโอดีเซลจาก
น้�ำ ทิง้ โดยใช้เอนไซม์ไลเปสจากผลปาล์ม
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร
สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ

ประเภท

			

เลขที่ ชื่อการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์

1. อนุสิทธิบัตร 11984 แป้งข้าวสังข์หยดชุบทอด
2. อนุสิทธิบัตร 12183 กรรมวิธกี ารผลิตกระดาษสำ�หรับทำ�บรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อยืดอายุผักและผลไม้
3. อนุสิทธิบัตร 13169 กรรมวิธกี ารผลิตเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสมสารสกัด
จากข้าว
4. อนุสิทธิบัตร 13269 กรรมวิธกี ารผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์เจือเงิน
ด้วยวิธโี ซล-เจล และการตกตะกอนร่วมสำ�หรับ
ควบคุมเชื้อราหน้ายางพารา
5. อนุสิทธิบัตร 12606 กรรมวิธีการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse
Derived Fuel or RDF) ผสมกะลาปาล์ม
6. อนุสิทธิบัตร 12605 กระบวนการผลิ ต พอลิ ไวนิ ล คลอไรด์ น าโน
ไฟเบอร์ทม่ี ยี างธรรมชาติท�ำ หน้าทีเ่ ป็นตัวพลาส
ติไซเซอร์
7. อนุสิทธิบัตร 14011 กรรมวิธกี ารผลิตวัสดุตอ่ ต้านเชือ้ ราไทเทเนียม
ไดออกไซด์เจือนิกเกิลสำ�หรับ ผสมปูนยาแนว
กระเบื้องปูพื้น
8. อนุสิทธิบัตร 13477 ระบบผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากของเสียอินทรีย์
และน้�ำ เสียโดยการบูรณาการกระบวนการหมัก
แบบไร้แสงกับกระบวนการอิเล็คโตรไลซิสชนิด
ใช้ตัวเร่งชีวภาพที่อุณหภูมิสูง
9. อนุสิทธิบัตร 13479 กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำ�ทิ้งโดยใช้
เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
10. อนุสิทธิบัตร 13478 กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำ�ทิ้งโดยใช้
เอนไซม์ไลเปสจากผลปาล์ม เป็นตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
11. อนุสิทธิบัตร 13017 กรรมวิธกี ารควบคุมการเจริญเติบโตของพ่อแม่
พั น ธุ์ เ พรี ย งทรายหรื อ ไส้ เ ดื อ นทะเลในสกุ ล
Perinereis spp. ด้วยการควบคุมระดับความ
เค็มของน้ำ�ร่วมกับปริมาณแสงสว่างที่ได้รับ
12. อนุสิทธิบัตร 13748 แผ่นปูพื้นจากยางธรรมชาติและกรรมวิธีการ
ผลิต
13. อนุสิทธิบัตร 14165 กรรมวิธีการผลิตสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิ
ไฮดรอกซีบวิ ทิเรตด้วยกระบวนการทรานส์เอส
เทอริฟิเคชันแบบสองขั้นตอน
14. อนุสิทธิบัตร 14235 ชุดทำ�สลบแมลงหวี่
15. อนุสิทธิบัตร 14970 สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย Alcaligenes
eutrohus เพือ่ การผลิต พอลิไฮดรอกซีบวิ ทิเรต
และกรรมวิธีการผลิตแบบสองขั้นตอน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ชื่อผู้ประดิษฐ์		

สังกัด

ดร.พรพิมล  มะยะเฉียว
คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ
อ.ดร.กรกนก  อุบลชลเขต คณะวิทยาศาสตร์
อ.ดร.รัทรดา สมพงษ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ

อ.ดร.กรกนก  อุบลชลเขต คณะวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.จอมภพ  แววศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์

อ.ดร.กฤษฎา  พัชรสิทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ.ดร.กรกนก  อุบลชลเขต คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.ดร.สมพงศ์  โอทอง
นายพีระวัฒน์  คงเกลี้ยง

คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวเสาวคนธ์ สุวรรณโณ
รศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์
อ.ดร.ธัญญา  พันธ์ฤทธิ์ดำ� คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวอมรรัตน์  เสนพริก
อ.ดร.เตือนตา  ร่าหมาน
อ.ดร.กฤษฎา  พัชรสิทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์
นางสาวธนาภรณ์  รักการ

คณะวิทยาศาสตร์

นางสาวมานี  แก้วชนิด
ผศ.ดร.กนกพร  สังขรักษ์
น.ส.ปิยธิดา  เกื้อนุ่น

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
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สุมหัว อ่าน-เขียน
เพิ่มบรรทัดชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ บนขบวนรถไฟบรรทุก
ความฝัน พวกเขาและเธอรวมตัวกัน คิด-อ่านเขียน ในนามกลุ่ม “Write Style” กอบฝันก้าวสู่
โลกของการเป็ น ผู้ ใ หญ่ และเรี ย กตั ว เองว่ า เป็ น
“สัตว์ประหลาด” ทางความคิด

ห้วงเวลาที่โลกหมุนเร็วขึ้น และ
ข้ อ มู ล กล่ า วอ้ า งคนไทยอ่ า นหนั ง สื อ
เฉลี่ย 7 บรรทัดต่อปีอาจไม่น่าเชื่อถือ
อีกต่อไป ขณะที่นิยาย Y เต็มแผงและ
ตัวหนังสือในแสงสีฟ้าของสมาร์ทโฟน
กระจายไปทุกซอกเมือง นั่นไม่เพียง
ย้อนแย้ง แต่โลกของการอ่านในวันนี้
กำ�ลังหมุนไปอีกทาง ยุคสมัยจะทิง้ แผ่น
กระดาษและหนังสือแบบเดิมไว้ขา้ งหลัง
หรื อ ไม่ น้ั น อาจไม่ ใช่ ป ระเด็ น สำ � คั ญ  
ขณะที่นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณกลุ่ม
หนึง่ พวกเขารวมตัวกัน คิด-อ่าน  ศิลปะ
และวรรณกรรม เพื่อกอบฝันก้าวสู่โลก
ของการเป็ น ผู้ ใ หญ่ เรี ย กตั ว เองเป็ น
“สัตว์ประหลาด” ในนามกลุ่ม “Write
Style” และการพูดคุยกันในครั้งนี้เขา
และเธอก็ขอคุยกับเราในนามตัวแทนกลุม่
คิดว่าเป็น “สัตว์ประหลาด”
เราเป็นเหมือน “สัตว์ประหลาด” มี
ความรู้สึกที่ว่าเราแตกต่างจากคนอื่น
สิง่ ทีค่ ดิ ฝันมันดูแปลกไปจากคนหมูม่ าก
แต่เรารู้สึกสบายใจ อบอุ่นในความรู้สึก

ที่ อ ย่ า งน้ อ ยเรามี สั ต ว์ ป ระหลาดอี ก
หลายตัวนัน่ คือ “เพือ่ นของเรา” มีความ
รูส้ กึ ปลอดภัย เวลาไปเจอหนังสือทีอ่ า่ น
แล้วชอบมาเล่าให้เขาฟังก็ยังมีคนที่ตั้ง
หน้าตัง้ ตาฟังเราแบบไม่ตอ้ งฝืน สนุกไป
กับเรื่องที่แสนจะธรรมดาของเรา เป็น
สัตว์ประหลาดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมี
โอกาสได้พดู คุยกันแล้วรูส้ กึ ว่าบทสนทนา
มันไหลไปเรื่อย ๆ
ชื่อ “Write Style”
ด้วยสมาชิกในกลุ่มของพวกเรามี
ความแตกต่างกันอย่างชัดเจน พวกเรา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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จึงตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาว่า “Write   Style”  
เรายังจำ�ความรู้สึก ตอนนั้นได้ดี เด็ ก
มหาวิทยาลัยกลุม่ หนึง่ ทีต่ นื่ เต้นกับสิง่ ที่
อยากทำ� ตืน่ เต้นกับความฝันอันเล็กนิด
เดี ย วแต่ ใ นความรู้ สึ ก ของเรามั น คื อ
สนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ คิดเพียงแค่วา่
มันต้องสนุกแน่ ๆ ก็แค่พวกเราชอบ
อ่านหนังสือ
“Write Style” เริม่ มาจากจุดไหน
กิจกรรมแรกที  ่ Write  Style จัดคือ
ให้แต่ละคนนำ�หนังสือทีต่ วั เองชอบหรือ
สนใจมาเล่าให้เพือ่ น ๆ ฟัง เป็นหนังสือ

“

เด็กมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่ง
ที่ ต่ื น เต้ น กั บ สิ่ ง ที่ อ ยากทำ �
ตื่นเต้นกั บ ความฝั น อั น เล็ ก
นิดเดียวแต่ในความรูส
้ ก
ึ ของ
เรามั น คื อ สนา มเ ด็ ก เ ล่ น
ขนาดใหญ่ คิดเพียงแค่วา่ มัน
ต้องสนุกแน่ ๆ ก็แค่พวกเรา
ชอบอ่านหนังสือ

“

แนวไหนก็ได้ เมื่อจัดกิจกรรมก็ต้องมี    
ผู้เข้าร่วมตอนนั้นก็มีน้อง ๆ ในสาขา    
ที่สนใจมาร่วมพูดคุยกับพวกเรา ด้วย
ความที่พวกเราเป็นกลุ่มที่เล็กจริง ๆ     
ก็ เ ลยตกลงว่ า จะไปจั ด กั น ที่ ห อสมุ ด
เหมื อ นกั บ การได้ ม านั่ ง พู ด คุ ย แลก
เปลี่ยนเรื่องราวที่แต่ละคนสนใจ น้อง
บางคนบอกเขาชอบดูโฆษณาของไทย
ประกันชีวิต บางคนชอบอ่านนิตยสาร
ท่องเทีย่ ว เราเชือ่ ว่าการล้อมวงคุยกันที่
หอสมุดวันนั้นเป็นจุดเริ่มที่น่าจดจำ�
ผ่านกิจกรรมแรกไปก็คิดกันว่าจะ
จัดอ่านเรื่องสั้น “มหาวิทยาลัยชีวิต”
ของคุณเสกสรรค์ ประเสริฐกุล รูปแบบ
ก็เหมือนเดิม ใครคิดเห็นอย่างไรก็พูด
คุยแลกเปลีย่ นกัน แต่คราวนัน้ เราคิดว่า
ต้ อ งมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยการทำ �
โปสเตอร์ ติ ด ตามบริ เวณต่ า ง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย จึงมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นกว่า
ครัง้ แรก มีเพือ่ น ๆ จากต่างสาขามาร่วม
ด้วย ทำ�ให้พวกเรามีแรงีจ่ ะทำ�สิง่ นีต้ อ่ ไป
“Write Style” เป็นพืน้ ทีแ่ บบไหน
“Write  Style” มันคือสนามเด็กเล่น
ขนาดใหญ่ พอได้ลงไปเล่นจริง ๆ มัน
ไม่ได้มแี ค่กระดานลืน่ ทีไ่ ถลตัวลงมาด้วย
ความตืน่ เต้นพร้อมกับเสียงหัวเราะ  แต่
บนกระดานลื่นมีทรายมีฝุ่นเต็มไปหมด
แน่ น อนว่ า เมื่ อ ไหร่ ที่ เราได้ ตั ด สิ น ใจ    
พุ่งตัวให้ไถลลงมา เนื้อตัวเราก็จะเต็ม
ไปด้ ว ยเศษฝุ่ น ทราย แต่ ถึ ง อย่ า งไร
ธรรมชาติของเด็กเวลาได้เข้าไปอยู่ใน
สนามเด็กเล่นมักจะลืมความเจ็บและ
ตรงหน้ามีแต่ความสนุก เหมือนการได้
ขึน้ รถไฟขบวนทีเ่ ต็มไปด้วยความฝัน จุด

หมายปลายทางไม่ รู้ ว่ า จะลงที่ ส ถานี
ไหน
แล้วคิดว่าได้อะไรกัน
พวกเราได้ เรี ย นรู้ อ ะไรมากมาย
แต่ละกิจกรรมกว่าจะออกมาเป็นที่น่า
พอใจไม่ใช่เรื่องง่าย เวลาทำ�อะไรความ
คาดหวังคือตัวแปรสำ�คัญ จะบอกว่าทุก
ครั้งพวกเราหวังว่าจะมีเพื่อนๆ มาร่วม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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สนุกกับพวกเรา และแน่นอนความหวัง
มักจะมาพร้อมความผิดหวังมากกว่า
ความสมหวังเสมอ พวกเราคุยกันตลอด
ไม่วา่ จะมีคนเขเ้าร่วมกีค่ นเราก็จะทำ�ต่อ
ไป มาถึงตอนนี้พวกเรามาไกลเกินกว่า
ที่ฝันไว้มาก
“Write Style” อยูใ่ นกระแสมัย๊ ?
เวลาเดินสวนกันในมหาวิทยาลัย มี
คนทักและถามตลอดว่า “พวก “Write  
Style” จะจัดกิจกรรมอีกเมือ่ ไหร่?”  “จะ
มีกิจกรรมอะไรอีกบ้าง?” อาจจะดูเกิน
ความจริงถ้าจะบอกว่าถ้อยคำ�เหล่านี้
ทำ�ให้พวกเราหันหน้ามายิ้มพร้อมกัน
มั น เป็ น ความรู้ สึ ก ที่ เ หมื อ นกั บ เราฟั ง
เพลงที่คนอื่นเขาไม่ฟังกัน แต่อยู่ ๆ มี
ใครก็ไม่รเู้ ข้ามาถามว่าฟังเพลงอะไรและ
ขอฟั ง เพลงนั้ น ด้ ว ย ทำ � ให้ เราได้ รู้ ว่ า
เพลงที่เราชอบฟังยังมีคนอื่นชอบด้วย
เหมือนกัน ...ตอบแบบนี้ได้ไหม
ประสบความสำ�เร็จกันแค่ไหน
วันนี้ Writer  Style มีเพื่อน ๆ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้ามาร่วม
ด้วย อีกไม่กี่เดือนพวกเราบางส่วนก็จะ
เรียนจบกันแล้ว ไม่นา่ เชือ่ ว่าการเริม่ ต้น
กันในวันนัน้ เราเดินด้วยกันมาหลายก้าว
และระหว่างทางได้เรียนรู้หลายอย่าง
ร่วมกัน ทุกอย่างล้วนเป็นบททดสอบให้
พวกเราได้กา้ วเดินอีกขัน้ นัน่ คือ “ขัน้ ของ
ความเป็นผูใ้ หญ่”  ถึงแม้วา่ พวกเราจะมี
งานมากแค่ ไ หนแต่ ก็ ยั ง มี กิ จ กรรม
เหมื อ นเดิ ม ใครที่ ยั ง ไม่ เ คยเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมกับพวกเราหรือมีเวลาว่างก็มา
ร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้ ก่อนจะก้าว
ไปสู่โลกของการเป็นผู้ใหญ่

กวาดรางวัลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ภายใต้แนวคิด จากหิ้งสู่ห้าง “ทำ�ได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง”
RUTS Research Expo 2019

ประเภทบุคลากรสายวิชาการและบุคคลทั่วไป
คณาจารย์ แ ละนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ทักษิณ ร่วมกวาดรางวัล งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม จากงานมหกรรมวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562
(RUTS Research Expo 2019) มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำ�ปี 2562 ภายใต้
แนวคิด จากหิ้งสู่ห้าง “ทำ�ได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง”
ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักประดิษฐ์คิดค้นมี
โอกาสแสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม
ต่อสาธารณชนในระดับนานาชาติ เพื่อเชื่อมโยงผลงาน
วิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมกับกลุ่มอุตสาหกรรม
อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยี

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1

ชื่อผลงาน: อุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณฟ้าทะลายโจรแบบ
มือถือ
รายชื่อนักวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ สาชาวิชา
ชีววิทยา
รางวัลเหรียญเงิน

ชื่ อ ผลงาน อาหารปลาดุ ก บิ๊ ก อุ ย เสริ ม สารแอนโดรก
ราโฟไลด์แยกจากใบฟ้าทะลายโจร
ผลการประกวดแข่งขัน ทีมคณาจารย์และนิสิตคณะ
รายชื่อนักวิจัย
วิทยาศาสตร์กวาดรางวัลได้มากมาย ดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ สาชาวิชา
ชีววิทยา
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  

อาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์  บุนนาค
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  แก้วพิบูลย์
รางวัลเหรียญทองแดง

ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเขตภาคใต้

ชื่อผลงาน ชุดการระเหิดแบบย่อส่วน
รายชื่อนิสิต
1. นายปรเมศวร์  มณี  นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ.เคมี
2. นางสาวแสงอรุณ  รัตนขวัญ นิสติ ชัน้ ปีท่ี 4 กศ.บ. เคมี
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์

รางวัล เหรียญทอง

ชื่อผลงาน สารสกัดกระเทียมโทนดำ�
รายชื่อนิสิต
1. นางสาวณัฐกุล  อินทร์ทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  แก้วพิบูลย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์  บุนนาค

ชือ่ ผลงาน การเพิม่ สารต้านอนุมลู อิสระในข้าวกล้องงอก ชื่อผลงาน ชุดตรวจวัดองค์ประกอบสี
รายชื่อนิสิต
สังข์หยดพัทลุงที่มีฤทธิ์ชะลอความชรา
1. นายสิริภพ  วรรธนะนาถ นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ.เคมี
รายชื่อนิสิต
2. นายศิรสิทธิ์  กลับอยู่ นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ.เคมี
1. นางสาวอาทิตตยา  ทวนทอง สาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  แก้วพิบูลย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์  บุนนาค
ชื่อผลงาน บอร์ดเกมส์โต้ตอบชนิดแม่เหล็กการเรียน
ชื่อผลงาน แอปพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้การอ่านชื่อสาร เซลล์ไฟฟ้าเคมี
รายชื่อนิสิต
อินทรีย์ (Name Hunt)
1. นางสาวจิรสุดา  บัวสม  นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ. เคมี
รายชื่อนิสิต
2. นางสาวศิริวรรณ  เปียคง นิสิตชั้นปีที่ 4 กศ.บ. เคมี
1. นางสาวนฤมล   เข็มจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 5กศ.บ.
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยาศาสตร์-เคมี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวงศ์ บุนนาค
2. นางสาวชญานิ ษ ฐ์    นวลสนอง นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 4
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์
กศ.บ.เคมี
รางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2
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ชนะเลิศอ่านทำ�นองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา

“ถวายชัย ทำ�นองไทย ทำ�นองชาติ”
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณคว้ารางวัล
ชนะเลิศการประกวดอ่านทำ�นองเสนาะ
ระดับอุดมศึกษา ในโครงการ “ถวายชัย
ทำ�นองไทย ทำ�นองชาติ” ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

1. นายอภิชัย จันทร์เกษ นิสิตชั้น
ปี ที่ 5 การศึ ก ษาบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต ร      
ภาษาไทย ซึ่ ง ผลิ ต ร่ ว มระหว่ า งคณะ
ศึกษาศาสตร์ กับ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. นางสาวอรไพลิน สุวรรณหงษ์
นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 3 ศิ ล ปศาสตร์ บั ณ ฑิ ต
หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล รอง    
ชนะเลิศอันดับสาม
การแข่งขันครั้งนี้ มีผู้สมัครรอบคัด
เลือกกว่า 120 คน จากทัว่ ประเทศ โดย
มีผู้ผ่านคัดเลือกเข้ามาแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศเพียงชาย 5 คน หญิง 5 คน
สำ�หรับรูปแบบการแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศประกอบด้วย การอ่านทำ�นอง
เสนาะ การขับเสภา การพากย์โขน และ

ขั บ ร้ อ งเพลงไทยเดิ ม มี รู ป แบบการ
ประกวดแบบฉับพลัน ซึ่งผู้ประกวดไม่
เคยเห็นตัวบทมาก่อน และไม่ทราบล่วง
หน้ า ว่ า จะต้ อ งอ่ า นทำ � นองเสนาะคำ �
ประพันธ์ประเภทใด เสภาไทย ลาว หรือ
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มอญ และพากย์โขนชนิดใด
การประกวดครัง้ นีม้ ี อาจารย์วราเมษ
วัฒนไชย อาจารย์ประจำ�สาขาภาษาไทย
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
เป็นผู้ฝึกสอน

มหาวิทยาลัยทักษิณ
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“ครูไทยใจอาสา”

แก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส อ่าน-เขียนไม่ได้

มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ สร้ า งครู เ พื่ อ
สังคม แบ่งปันโอกาสทางการศึกษา
รวมตัว“ครูไทยใจอาสา” หวังพัฒนา
ทักษะการอ่าน-การเขียนให้นักเรียน
และเด็กที่ด้อยโอกาส คิดกิจกรรม
“คลินก
ิ ภาษาพัฒนาเยาวชน” “พีอ
่ าสา
พาน้องอ่านเขียน” ฝันขจัดปัญหาเด็ก
ไทยอ่าน-เขียนไม่ได้ ลดช่องว่างความ
เหลื่อมล้ำ�ทางสังคมอีกทางหนึ่ง

“กลุ่มครูไทยใจอาสา” เป็นกลุ่ม
นิสิตมุ่งมั่นคิดหาทางขยายการจัดการ
ศึกษาสูเ่ ด็กๆ ด้อยโอกาสเพือ่ แก้ปญ
ั หา
เด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะ
เชือ่ ว่าการให้โอกาสทางการศึกษาไม่ได้
จำ�กัดเพียงแต่เด็กในห้องเรียนหรือใน
สถานศึกษาเพียงอย่างเดียว หากแต่
รวมไปถึงเด็กและเยาวชนทีเ่ คยเดินทาง
ผิดพลาดทางสังคมให้เขาได้รับโอกาส
เท่าเทียมด้วย ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ได้รว่ มกันเรียน

รู้ แ ละกลั บ มุ ม มองการศึ ก ษา ขยาย
โอกาสแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ผ่านกิจกรรม “คลินิกภาษาพัฒนา
เยาวชน” ในโครงการ “พี่อาสาพาน้อง
อ่านเขียน”
“คลิ นิ ก ภาษาพั ฒ นาเยาวชน”
โครงการ “พีอ่ าสาพาน้องอ่านเขียน” จัด
ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ ทำ�ให้นสิ ติ ได้กลับมุมมองทางการ
ศึกษาอีกมิติหนึ่ง รวมทั้งการให้โอกาส
แก่น้องๆ ที่กระทำ�ความผิดเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เป็นผู้ที่รู้เท่าทัน กล้ายอม
รับ และพร้อมปรับปรุงตัวก่อนออกไปสู่
อ้อมกอดของสังคม   สิ่งหนึ่งที่ “กลุ่ม
ครูไทยใจอาสา” ได้สมั ผัสคือ “ห้องเรียน”
อีกมิติซึ่งมีนักเรียนที่ประสบปัญหามา
อย่างหลากหลายมารวมกัน บางคนไม่
ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ บางคนมี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ปัญหาด้านการอ่าน-เขียนภาษาไทย แต่
น้องๆ ทุกคนก็พร้อมทีจ่ ะเรียนรู้ ปรับตัว
ทำ�ให้ “กลุม่ ครูไทยใจอาสา” มุง่ มัน่ และ
พยายามศึกษาวิธีการแก้ปัญหาที่หลาก
หลายด้วยการสอนพวกเขาให้อ่านออก
เขียนได้เป็นรายบุคคล
กลุม่ ครูไทยใจอาสา ได้ผสานความ
ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม ภายใต้
โครงการจิตสำ�นึกรักเมืองไทย โดยการ
จัดกิจกรรมแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1-6 รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาภาษาไทยตลอดปีการศึกษา
โดยมีนิสิตเป็นแกนนำ�จิตอาสาหลาก
หลายมากยิ่ ง ขึ้ น ประกอบด้ ว ยนิ สิ ต
คณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกภาษาไทย  
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสือ่ สารการ
ศึกษา ชีววิทยา และเคมี

Award
สตรีตัวอย่างแห่งปี
Women’s Examplified
Award 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา
สุวรรณวิจติ ร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
และบริหารธุรกิจ รับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี
Women’s Examplified Award 2018”
สาขาการวิจยั และพัฒนา  ณ หอประชุม
กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ซึง่ จัด
โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี พลเอก
สุ ร ยุ ท ธ์ จุ ล านนท์ องคมนตรี เป็ น
ประธานในพิธี
ทั้ ง นี้ รางวั ล ดั ง กล่ า วได้ ม อบให้      
แก่ ผู้ ส ร้ า งประโยชน์ ใ ห้ กั บ สั ง คมและ
ประเทศชาติ อีกทั้งตอบแทนคุณแผ่น
ดินในรูปแบบต่าง ๆ

รางวัล
SONGKHLA GRAB
Campus Challenge 2018

คว้ารางวัลตอบปัญหา
กฎหมายระดับอุดมศึกษา
ประจำ�ปี 2562

นิสติ คณะนิตศิ าสตร์ คว้ารางวัลตอบ
ปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา ประจำ�
ปี 2562 ณ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
1. รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1  
(มหาวิทยาลัยทักษิณ ทีมที่ 2 พัทลุง)
ประกอบด้วย
     1) นายภาณุ  สมุทรเก่า
     2) นายณัฐวุฒิ  เพชรสังข์
     3) นางสาวณัฐวรรณ  หนูด้วง
2. รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2
(มหาวิทยาลัยทักษิณ ทีมที่ 2 สงขลา)
ประกอบด้วย
     1) นางสาวศิริณีย์  หัสชัย
   
2) นางสาวจุไรรัตน์  สงขาว
   
3) นายอานนท์  คล้ายรุ่ง
โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เจษฎา  
ทองขาว   อาจารย์วิรัตน์   นาทิพย์เวท
อาจารย์มาตา  สนิ ดำ� และอาจารย์พงค์ศกั ดิ  ์
เจ๊ะพงค์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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นิ สิต สาขาวิ ช าการตลาด คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รับ
รางวัลในการประกวดแผนการตลาด
SONGKHLA GRAB Campus          
Challenge 2018
ทีม Grab Good ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1.  นางสาววรรณิดา  ดิษฐ์เสถียร
2.  นางสาวสิริลักษณ์  เอียดแก้ว
3.  นางสาวสุดารัตน์  ช่วยชูศรี
4.  นายศตวรรษ  ศรีสุข
โดยมี อ าจารย์ ดร. นิ จ กานต์        
หนูอุไร เป็นที่ปรึกษาและควบคุมทีม
ทีม 4G! Conveniently ได้รับ
รางวัลชมเชย
1. นางสาวอารีรัตน์  วรรณมี
2. นางสาวสโรชา  แดงนิ่ม
3. นางสาวภัทรสุมนิ ต์  แกล้วทนงค์
4. นางสาวฮัสซาลีน่า  ขุนหมอน
โดยมี อ าจารย์ จิ ร าพร   คงรอด  
เป็นที่ปรึกษาและควบคุมทีม

บุคคลเกียรติยศ
ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
เนื่องในวันมหิดล 2561

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ธ รรมนิ ต ย์     
นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับ
คัดเลือกเป็นบุคคลเกียรติยศด้านอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดงานปาฐกถา
ประจำ�ปีของมูลนิธโิ กมลคีมทอง เมือ่ วันที่
24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม
ประกอบ หุตะสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์

อาจารย์ดำ�รง ชีวะสาโร และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ย อดชาย พรหมอิ น ทร์   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ เนื่องในวันมหิดล ประจำ�ปี
การศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน
2561 ณ ห้ อ งประชุ ม อาคารเฉลิ ม        
พระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม
อันดับ 3 เหรียญทองแดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64

Idea สร้างสรรค์ Smart
Start Idea by GSB

Award
ผ่านคัดเลือกศึกษาดูงาน
ด้านศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น

นางสาวบุ ษ กร จั น ทร์ เ มื อ ง
นิสติ ทัศนศิลป์ ปีที่ 3 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็น 1
ใน 12 คน ที่ผ่านการคัดเลือกโดย
สำ�นักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม ไปศึกษาดูงาน
ด้านศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น ใน”
โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่น
ใหม่ ประจำ�ปี พ.ศ. 2562 YOUNG
ARTISTS TALENT #10

อาจารย์จิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ ได้รับ
รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินยิ ม อันดับ
3 เหรียญทองแดง จากชุดผลงาน สีสัน
ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมของชาวใต้ หมายเลข
3 จากการประกวดโครงการศิลปกรรม
แห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำ�ปี 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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นิ สิ ต สาขาวิ ช าการตลาด คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ได้รบั รางวัล
ชนะเลิศในการประกวด Idea สร้างสรรค์
Smart Start Idea by GSB Startup ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์
2562 ประกวด IDEA WoW สร้างธุรกิจ
ชุมชนยุคใหม่โดยใช้เสน่ห์ชุมชน และได้
เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศ

รางวัลชมเชย
เรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรม
รางวัลเบญจวาช

ชนะเลิศ
เเผนด้านการทรัพยากรมนุษย์
HR Genius 2018

รองชนะเลิศอันดับ 2
ประกวดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ

นายอั ษ ฎาวุ ธ ไชยวรรณ นิ สิ ต
หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ได้
รับรางวัลชมเชย เรือ่ งสัน้ ส่งเสริมคุณธรรม
รางวัลเบญจวาช ประจำ�ปี 2561 แนว
เรื่อง “มีอะไรอยู่ในป่า” (ไม่มีผู้ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ) รางวัลเกียรติยศ และ
เงิน 5,000 บาท ผลงานได้รบั การตีพมิ พ์
เผยแพร่ระดับประเทศ ณ อนุสรณ์สถาน
80 ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผาติ
การามวรวิหาร

นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. (การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ นางสาวศรั ญ ญา สุ ข ขี     
นายยุทธวีร์ พรหมสีลาย และ นายศุภชัย
รุง่ เสรีกลุ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
แผนด้านการทรัพยากรมนุษย์ ในโครงการ
“HR Genius 2018” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นางสาวฟาติน ฮูลู นิสิตหลักสูตร
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ชั้นปีท่ี 2 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ “ประกวด
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา”
ในหัวข้อ “Technology will change the
world.” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุุราษฎร์ธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
และรางวัลขวัญใจมหาชน ในการแข่งขันมโนราห์ดาวรุ่ง
ชิงแชมป์ประเทศไทย 2562
นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 และรางวัลขวัญใจมหาชน จัดการแข่งขันมโนราห์ดาวรุง่ ชิงแชมป์ประเทศไทย
2562 ในงานกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 2562 เมื่อวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2562 จำ�นวน 7 คน ประกอบด้วย
1. นางสาวรัตนาวดี ทองมา
2. นางสาวจุฑารัตน์ จันทกาโร
3. นางสาวกาญจนา นุ่นสงค์  
4. นางสาวรุ้งนภา ชุมประเสริตฐ์  
5. นางสาวธัญธิตา บุตรคง
6. นายรัตนพล กาญจนารักษ์
7. นายธัญวัฒน์ วิเชียรรัตน์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
ประจำ�ปี พ.ศ.2562 ระดับภาค

รางวัลเหรียญเงิน
ผลงานนวัตกรรมสาย
อุดมศึกษา ประจำ�ปี 2562

Award
รองชนะเลิศอันดับ 3
ศิลปกรรมกรุงไทย ครัง้ ที่ 4

นายนรพิชญ์ เลื่องลือ นิสิตสาขา
วิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการ
คัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรี
ไทย ประจำ�ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค
ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดย      
ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจะได้ เข้ า ร่ ว มพิ ธี    
มอบถ้ ว ยรางวั ล พระราชทาน สมเด็ จ  
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม
นางสาวรั ต ติ ย า แหละหมั น
นิ สิ ต สาขาวิ ช าทั ศ นศิ ล ป์ คณะ
ศิ ล ปกรรมศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล         
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 3 จากการ
ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครัง้ ที่ 4
ในชื่ อ ชุ ด ผลงานสั จ จะความจริ ง   
จากใบบัว จัดโดยธนาคารกรุงไทย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม   
ที่แสดงออกถึงเรื่องราวและเนื้อหา
ของความเป็นไทย ให้พัฒนาก้าวสู่
ระดับสากล

นางสาวมาณี    แก้ ว ชนิ ด และ
นางสาวอรวรรณ  ธนูศร บุคลากรสังกัด
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น บุ ค ลากรดี เ ด่ น
สายสนั บ สนุ น ของคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำ�ปี
การศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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นายอนุ วั ฒ น์ พั ฒ นเชี ย ร นิ สิ ต
ปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
รั บ รางวั ล เหรี ย ญเงิ น ในการประกวด      
ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำ�ปี
2561 งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2562 (Thailand Research  Expo 2019”

ชนะเลิศ
การแข่งขันฟุตบอลประชาชน
“สงขลาคัพ” ครัง้ ที่ 6

ที ม ฟุ ต บอลมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ   
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล
ประชาชน “สงขลาคัพ” ครั้งที่ 6 ประจำ�
ปี 2562 ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดสงขลา
โดยทำ�การแข่งขันระหว่างวันที่ 16-28
เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์
จังหวัดสงขลา

รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำ�เสนอและประกวด
แนวปฏิบต
ั ท
ิ ด
่ี ด
ี า้ นพัฒนานิสต
ิ /นักศึกษา
ในโครงการเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 10

สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จากการนำ�เสนอและประกวดแนวปฏิบตั ิ
ทีด่ ดี า้ นพัฒนานิสติ /นักศึกษา ในโครงการ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์
ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ณ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โครงการ   
ดังกล่าวเป็นความร่วมมือของสถาบันใน

เครือข่าย ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิ ชั ย คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนคริ น ทร์ และคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งภายในงาน
ประกอบด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ การ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในและภายนอก
กิจกรรมประกวดโครงการ Best Practice
ของนักศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนความ
รู้ในการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษา 5
สถาบัน และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสาน
สัมพันธ์ระหว่าง 5 สถาบัน

ชนะเลิศอ่านออกเสียง
ร้อยแก้วภาษาไทยสำ�หรับนิสต
ิ
นักศึกษาต่างประเทศ

นางสาว ออง ซิน โหร นิสิตสาขา
วิชาภาษาไทย ชัน้ ปีท่ี 3 คณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น นั ก เรี ย นทุ น  
จากประเทศมาเลเซี ย ได้ รั บ รางวั ล       
ชนะเลิ ศ การประกวดอ่ า นออกเสี ย ง   
ร้อยแก้วภาษาไทยสำ�หรับนิสิตนักศึกษา
ต่างประเทศ “บัณฑิตจิตอาสา พัฒนา
สังคมโลก” ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ปันจักสีลต
ั ม.ทักษิณ คว้าเหรียญทอง
International Pencaksilat Belgium Open
Championship 2019
เมือ่ วันที่ 25-28 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตสงขลา อาจารย์ ดร.เกษม   พันธุสะ และอาจารย์คัชชา     
ศิริรัตนพันธ์ นำ�ทีมนักกีฬาปันจักสีลัต เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ International           
Pencaksilat Belgium Open Championship 2019
ผลการแข่งขัน 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทอง) ได้แก่ Andy sulkarnaen
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) ได้แก่ นายสุรชาติ เปาะมะ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ได้แก่ นายฉัตรมงคล เอีย่ มระยับ  
นายอัลอะมีน ดาโต๊ะ และนายอภิสิทธิ์ หวันสู
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ
รางวัล เพชรพาณิชย์ ประจำ�ปี 2561
สาขาผูท
้ รงคุณวุฒิ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์จารย์ ดร.ถาวร  จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
เเละชีวภาพ เข้ารับรางวัล “เพชรพาณิชย์ ประจำ�ปี 2561” สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ทีก่ ระทรวงพาณิชย์ มอบให้เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผูท้ าํ
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่
สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
ของบุคคลที่แสดงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และ อุทิศตนเพื่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ
การค้าการพาณิชย์ สังคมส่วนรวม ทั้งในระดับองค์กร และระดับประเทศ สำ�หรับ
ในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” จำ�นวนทั้งสิ้น 18 ราย

อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์
รางวัล “คนดี” แทนคุณแผ่นดิน ปี 2561
อาจารย์ เ ทพรั ต น์    จั น ทพั น ธ์ แกนนำ � หลั ก อนุ รั ก ษ์ อ าหารพื้ น ถิ่ น ลุ่ ม น้ำ �
ทะเลสาบสงขลา (สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช) เพือ่ อนุรกั ษ์ตอ่ ยอดอาหาร
พืน้ ถิน่ และพัฒนาไปสูอ่ าหารทีเ่ ป็นเมนูสากล โดยใช้นวัตกรรม “คิวอาร์โค้ด” เพือ่
เข้าถึงการดูคลิปวีดีโอ แหล่งวัตถุดิบ แนะนำ�วิธีการทำ�อย่างละเอียดทุกขั้นตอนที่
สามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อจะได้นำ�ไปประกอบเป็นอาชีพได้

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง
ได้รบ
ั การรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจย
ั
จากสำ�นักงานคณะกรรมการวิจย
ั แห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ ได้รับการรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาค
บรรยาย หมวดที่ 2 การกำ�หนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับ
นโยบายการวิจยั ของประเทศตามบริบทของชุมชนตามภารกิจหลัก โดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน
รับทุนนักวิจย
ั แกนนำ� ประจำ�ปี 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร แก้วอ่อน เป็นหนึ่งในทีมวิจัยซึ่งได้รับทุน
พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการทุนนักวิจยั แกนนำ�ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จากโครงการวิจัยเรื่อง “การเพิ่มการถ่ายเท
ความร้อนเชิงนวัตกรรมสำ�หรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในอนาคต”
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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สัมมนาคาร

มหาวิทยาลัยทักษิณ
Photo : krisda suwankarn

รองรับการจัดประชุมหลากหลายรูปแบบ

การจัดแบบ Class Room, U Shape และ Theater พร้อมโสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัย

สำ�รองจองห้องจัดประชุมและห้องพักได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 074-673222
ในวันและเวลาทำ�การ

ติดต่อสอบถาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำ�บลบ้านพร้าว
อำ�เภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0 -74609-600 โทรสาร 0 -7467-3200
https://www.pt.tsu.ac.th
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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มหาวิทยาลัย
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และชุมชน ภายในปี 2580

www.tsu.ac.th
we.tsu.ac.th

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

ที่ปรึกษา : อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำ�นิ), รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา (รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ดวงจันทร์),
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง (อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขสถิตย์), รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (อาจารย์สายพิณ 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 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทร. 0-7460-9600
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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