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	 เพราะเล็งเห็นถึงคุณค่าของการ

ศึกษาด้านคติชนวิทยาและการก่อตั้ง

สถาบันทักษิณคดีศึกษาซึ่งเป็นแหล่ง

รวบรวมผลงานไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญา

กับ การเปิดโลกเชื่อมต่อความรู้ให้ผู้คน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ท้องถิ่นภาคใต้	 ศิลปะและหัตถกรรม	

สถาปัตยกรรม	 วรรณกรรมรวมทั้ง		

งานศกึษาวชิาการทางคตชินวทิยาทุก

แขนง	 	 พลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์	

นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้	จึงสนับสนนุ

งบประมาณ			เพิ่มเติมในการก่อสร้าง

สถาบันทักษิณคดีศึกษา	 ซึ่งต่อมาได้

เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางคติชน

วิทยาของภาคใต้ท่ีสำาคัญแห่งหนึ่งซึ่ง

ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

	 พลเอกเปรม		ตณิสูลานนท์	นายก

รัฐมนตรีเดินทางมาประกอบพิธีวาง

ศิลาฤกษ์	 สถาบันทักษิณคดีศึกษา						

ณ	ตำาบลเกาะยอ	อำาเภอเมอืง	จงัหวดั

สงขลา	เมื่อวันที่	7	พฤศจิกายน	พ.ศ.	

2530	ดวงตาของท่านมองเห็นรากฐาน

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีต
ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ไม่
เพียงแต่เป็นผู้มีสายตายาวไกลเรื่อง
การบริหารบ้านเมือง แต่ยังลุ่มลึกทาง
ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภมูปิญัญาทีเ่ชือ่มร้อยผูค้นไวด้ว้ยกนั

ในสายตา “ป๋าเปรม”
กับการเปิดโลกเชื่อมต่อความรู้ให้ผู้คน
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กับ การเปิดโลกเชื่อมต่อความรู้ให้ผู้คน

สำาคญัทีเ่ชือ่มรอ้ยมหาวทิยาลยัอนัเปน็

สถาบนัการศกึษารับใชส้งัคมเข้าด้วยกนั

กับสังคมผ่านการเรียนรู้กับสถาบัน

ทักษิณคดีศึกษา	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

สถาบันแห่งคุณค่าอัตลักษณ์ความเป็น

ใต้อันโออ่าบนเกาะยอที่ยืนหยัดผ่าน

เวลาอย่างยาวนาน	 	 	

	 นอกจากการมองเห็นความสำาคัญ

ของการศกึษาทางดา้นคตชินวทิยาแลว้	

พลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์	 ยังเป็นคน

ลุ่มลึกและสง่างาม	 และให้ความสนใจ

เรื่องดนตรี	 ดวงตาแห่งทหารกล้าของ

แผ่นดินยังมองหยั่งลึกถึงสุนทรียะอัน

บ่งบอกความเป็นมนุษย์	ท่านได้ประพันธ์

บทเพลงไว้มากมาย	หลากหลายบทเพลง

ที่พลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์ประพันธ์

ขึ้นล้วนใช้ภาษาได้อย่างงดงาม	 และ

สอดรับกับท่วงทำานองที่น่าฟัง	 เต็มไป

ด้วยจินตนาการและความรู้สึกละเมียด

ละไม	เป็นท่ีประจักษ์แก่ทุกคนท่ีได้รับฟัง	

ตัวอย่างเช่น	 บทเพลงใต้แสงจันทร์,				

ขอสัญญา,	กล่ินนาง,	แค่ฝัน,	หมายปอง,	

ไม้ขีดกับดอกทานตะวัน,	รักหาย,	ฉาย

เดี่ยว,	ตาห่างใจไม่ห่าง,	As	if	an	angel,	

Love	at	large	และ	“ตอบแทนบุญคุณ

แผ่นดิน”

	 หลายบทเพลงของท่านแต่งขึ้นใน

วัยหนุ่มเมื่อครั้งยังเป็นนายทหารยศ

ร้อยโทอยู่เชียงตุง	 ซึ่งย้อนรำาลึกความ

หลังไปเมื่อราว	70	ปีก่อน	พลเอกเปรม

เคยกล่าวว่า	“ดนตรีทำ�ให้ผมมีคว�มสุข 

แต่ผมจะสขุทีส่ดุ ถ้�ดนตรสี�ม�รถส่ง

ผลดีต่อแผ่นดิน”

““ดนตรีทำ ให้ผมมีความสุข 
แต่ผมจะสุขที่สุด 

ถ้าดนตรีสามารถส่งผลดี
ต่อแผ่นดิน

	 ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นต้นธารให้

มหาวิทยาลัยทักษิณขออนุญาตนำาชื่อ

ของพลเอกเปรมมาตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติ

การดนตรีและหอศิลปะการแสดงเพื่อ

เป็นเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจใน	

ชื่อว่า	“อ�ค�รหอเปรมดนตรี”

	 อาคารหอเปรมดนตรี	 เป็นอาคาร

แบบร่วมสมัยผสมผสานกับศิลปะพื้น

ถิ่นภาคใต้และสถาปัตยกรรมพื้นบ้าน	

จำานวน	4	ชัน้	มชีัน้ใตด้นิสำาหรบัจอดรถ	

มพีืน้ทีใ่ชส้อย	รวม	11,700	ตารางเมตร	

จำานวนทีน่ัง่	1,860	ทีน่ัง่	โดยเนน้การใช้

ประโยชน์ในการแสดงดนตรีและศิลปะ

การแสดง	 ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ	 วิทยาเขตสงขลา	

เปน็ศนูยป์ฏบิตักิารดนตรแีละหอศลิปะ

การแสดงท่ีสมบรูณแ์บบสามารถรองรบั

การใช้งานที่หลากหลาย	คุ้มค่าและเกิด

ประโยชนส์งูสดุแกม่หาวทิยาลยัทกัษณิ

และสังคมส่วนรวม

กับการเปิดโลกเชื่อมต่อความรู้ให้ผู้คน
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 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ร่วมกับ

สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา	และสถาบัน

คีนันแห่งเอเชีย	 จัดประชุมวิชาการ			

ระดับชาติ	คร้ังท่ี	29	ภายใต้หัวข้อ	“วิจัย

และนวัตกรรมเพ่ือก�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน” 

(Research	 and	 Innovat ion	 for											

Sustainability	Development)	ระหว่าง	

วันท่ี	 9-10	 พ.ค.62	ณ	 โรงแรมสยาม						

ออเรียนทัล	 อำาเภอหาดใหญ่	 จังหวัด

สงขลาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์

ดา้นการวจิยัรว่มกนั	และนำาผลงานวจิยั

ไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน

การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

	 การประชุมวิชาการระดับชาติคร้ังน้ี	

ประกอบด้วย	 การบรรยายพิเศษหัวข้อ	

“แนวโน้มการวิจัยและนวัตกรรมในโลก

ปจัจบุนั”	โดย	รองศาสตราจารย	์ดร.นพ.

ชยัเลศิ		พชิติพรชยั	ผูอ้ำานวยการสถาบนั

นวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล	

การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 “การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและครูไทยในยุค	

4.0	โดย	ดร.ทินสิริ		ศิริโพธ์ิ	รองเลขาธิการ										

คุรุสภา	 รองศาสตราจารย์	 ดร.มนตรี			

แย้มกสิกร	 ผู้ทรงคุณวุฒิสำานักงาน

เลขาธิการคุรุสภา	ดร.พรพรรณ		ไวทยางกูร	

ผู้อำานวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วย

สะเต็มศึกษา	 ซีมีโอ	 และ	 Professor	

Thomas	 Corcoran	 and	 Dr.Makoto	

Yoshida	 ผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจัย

นโยบายทางการศึกษาจาก	 Teachers	

College,	Columbia	University	รวมทั้ง

การนำาเสนอผลงานวิจัยจากนักวิชาการ	

และนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาทั่ว

ประเทศ	โดยมีผลงานวิจัยภาคบรรยาย	

จำานวน	 143	 ผลงาน	 ภาคโปสเตอร์	

จำานวน	193	ผลงาน	รวม	336	ผลงาน	

ตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงาน

วิจัยจากหน่วยงานร่วมจัด	 โดยได้รับ

ความสนใจจากนกัวจิยั	นกัวชิาการ	คร	ู

นิสิต	นักศึกษาเข้าร่วมงานจำานวนมาก	

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 29 
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
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	 นักเรียนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ	สอวน.	

คณะวิทยาศาสตร	์มหาวทิยาลยัทกัษณิ

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขัน

เคมีโอลิมปิคระดับชาติ	ครั้งที่	15	ซึ่งจัด

ขึ้นเมื่อวันที่	10-14	มิถุนายน	2562	ณ	

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อำาเภอท่าศาลา	

จังหวัดนครศรีธรรมราช	ได้แก ่

	 1.	 นางสาวญาณิศา	 รัตนวิระกุล	

 นักเรียนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก												

สอวน.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยทักษิณ	ได้รับเหรียญรางวัล

จากการแขง่ขนัภมูศิาสตรโ์อลมิปกิระดับ

ชาติ	ครั้งที่	2	ประจำาปี	2562	ซึ่งจัดขึ้น

ระหว่างวันท่ี	28	มีนาคม-1	เมษายน	2562	

ณ	 คณะอักษรศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร	วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	

จังหวัดนครปฐม	ดังนี้

	 1 . 	 นายเมธัสธาวิน	 วิมลทรง		

โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ	นครศรธีรรมราช	

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

	 2.	นายภานุพงศ์	คงเพชร	โรงเรียน

รางวัลการแข่งขัน
เคมีโอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 15 

รางวัลการแข่งขัน

โรงเรียนสาธิต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

	 2.	นางสาวพฤทธิพร	ฤทธิชู		โรงเรียน

พัทลุง

	 3.	นายพัชรพล	 เกื้อเม่ง	 โรงเรียน

พัทลุง

	 โดยศูนย์โอลิมปิกวิชาการ	 สอวน.	

คณะวทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลยัทกัษณิ

มีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.พนิตา	 ก้งซุ่น	

ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2

มหาวชิราวุธ	สงขลาได้รางวัลเหรียญเงิน

	 3.	 นางสาวพิมพ์ญาดา	 ไกรนรา	

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย	

ตรัง	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

	 จากผลการแข่งขันดังกล่าว่งผลให้	

นายเมธัสธาวิน	 วิมลทรง	 และนาย							

ภานุพงศ์	 คงเพชร	 ได้รับคัดเลือกเป็น

นักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้าค่ายคัดเลือกเป็นผู้แทน

ประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ	คร้ังท่ี	16	ระหว่างวันท่ี	

30	กรกฎาคม	5-5	สิงหาคม	2562	ณ	

เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกงแหง่สาธารณรฐั

ประชาชนจีน

อาจารย์	 ดร.ธวัชชัย	 คังฆะมโน	 และ

อาจารย์	 ดร.ปริชาติ	 เทพทอง	 เป็นผู้

ควบคุมทีม
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	 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อ	

ชุมชน	 ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์		

มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ดำาเนินการเพื่อ

พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา	และส่งเสริมการ

ใช้เทคโนโลยีในการผลิตยางแผ่นรมควัน

ของสถาบันเกษตรชาวสวนยาง	 ทั้งยัง

เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้

ด้านการผันผวนของราคายางพารา	 การ

แปรรูปยางพารา	และการวางแผนธุรกิจ

ใหก้บันกัศกึษา	และบคุคลทัว่ไปทีส่นใจ	

โดยการดำาเนินงานที่ผ่านมา	 ได้จัดฝึก

อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูป

ยางพาราไปแล้ว	4	รุ่น	ซึ่งมีผู้สนใจเข้า

ร่วมแล้วกว่า	500	คน	

	 ในด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

การผลิตยางแผ่นรมควัน	 มีวิสาหกิจ

ชุมชนหลายแห่งให้ความสนใจและให้ผู้

เชี่ยวชาญของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ยางเพ่ือชุมชนเข้าไปปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตยางแผ่นรมควัน	เช่น	การปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต	ของ	สกย.

บ้านหนองศรีจันทร์	 จำากัด	 ซ่ึงต้ังอยู่ใน

กับนวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายางพารา

จังหวัดตรัง	 การปรับปรุงห้องรมควัน		

ของ	สกย.	บ้านคลองขันพัฒนา	จังหวัด

นครศรีธรรมราช	การปรับปรุงเตาประหยัด

พลังงาน	 ให้กับ	 สกย.	 บ้านบางหล่อ	

จังหวัดพัทลุง	และสกย.	อื่นๆ	ในพื้นที่	

จงัหวดั	พทัลงุ	ตรงั	และนครศรธีรรมราช	

	 การพฒันาผลติภณัฑจ์ากยางพารา	

มีการพัฒนาสูตรยางปูพ้ืนในคอกปศุสัตว์

ให้สหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา				

จำากัด	 โดยนำาเศษวัสดุและของเสียจาก

กระบวนการผลิตหมอนยางพารามาใช้

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียดังกล่าว	

นอกจากนั้น	 ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก	

ยางอื่นๆ		ให้กับผู้ประกอบการอีกกว่า	

10	รายการ	เช่น	ยางหยุดรถ	ไม้กวาด

ยาง	รองเท้าบู๊ท	ถุงมือเคลือบยาง	และ

อาสนะ	เป็นต้น

	 และในปีน้ี	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ยางเพื่อชุมชนยังได้ดำาเนินการขอเป็น

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์มาตรฐาน

หนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่แปรรูปผลิตภัณฑ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน

มหาวทิยาลยัทกัษณิ สรา้งเทคโนโลยี
ยางเพ่ือชุมชน คิดนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า
ยางพารา หนุนสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพ่ิมอำ นาจ
การต่อรองให้ชาวสวนยางได้จริง
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กับนวัตกรรมเพิ่มมูลค่ายางพารา อุตสาหกรรม	ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้

กับผู้ที่มาใช้บริการในอนาคตอีกด้วย

 พื้นสนามเด็กเล่น
		 เป็นแผ่นพื้นที่พัฒนาสูตรยางโดย

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน	

เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆ	 เช่น	

สนามเด็กเล่น	 สนามกีฬา	 และสำาหรับ	

ผูส้งูอาย	ุนอกจากนัน้	ยงัมีการออกแบบ

ให้แต่ละแผ่นสามารถยึดเกาะกันได้อย่าง

แน่นหนา	

 แผน่พืน้กันล่ืนอเนกประสงค์
	 เป็นแผ่นพืน้อกีรปูแบบหนึง่ทีใ่ชใ้น

งานปศุสัตว์	และกันล่ืนท่ัวไป	โดยสหกรณ์

การเกษตรบ้านแพรกหา	จำากัด	ร่วมกับ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน	

เป็นผู้พัฒนาสูตรยางโดยนำาเศษเหลือ

ทิ้งของยางฟองน้ำา	จากการผลิตหมอน

และท่ีนอนยางพารา	มาเป็นส่วนประกอบ	

เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียท่ีเกิดใน

กระบวนการผลิตหมอนและที่นอน

ยางพารา

 ยางหยุดรถ
		 เป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ ริ เริ่มโดย	

บรษิทั	แอดวานซ	์เทคโนเคม	จำากดั	โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนำาขยะจาก

ยางกลับมาใช้ใหม่	 	 โดยร่วมกับศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน							

ในการออกแบบทั้งชิ้นงานและสูตรยาง	

นอกจากนั้น	 ยังมีความมุ่งหวังเพื่อลด

ปริมาณการใช้ซีเมนต์ซึ่งการได้มาของ

ซีเมนต์ถึงแม้จะมีราคาที่ถูก	 แต่ทำาให้

เกิดมลพิษอย่างมาก

 ยางชะลอความเร็วรถ
	 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีศูนย์ถ่ายทอด

ผลติภัณฑ์ภายใต้การพฒันาของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยยีางเพ่ือชุมชน 
ล าดับที ่ รายการ รายละเอียด 

1 พื้นสนามเลก็เล่น 

 

 

เป็นแผ่นพื้นที่พ ัฒนาสูตรยางโดยศูนย์ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยยีางเพื่อชุมชน เพื่อให้เหมาะกบัการใชง้าน
ต่างๆ  เช่น  สนามเด็ดเล่น สนามกีฬา และส าหรับ
ผูสู้งอาย ุนอกจากนั้น ยงัมีการออกแบบให้แต่ละแผน่
สามารถยดึเกาะกนัไดอ้ยา่งแน่นหนา  
 

2 แผ่นพื้นกันล่ืนอเนกประสงค์ 

 
 

เป็นแผ่นพื้นอีกรูปแบบหน่ึงที่ใชใ้นงานปศุสัตว ์และ
กันล่ืนทั่วไป โดยสหกรณ์การเกษตรบา้นแพรกหา 
จ ากดั ร่วมกบัศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน 
เป็นผู ้พ ัฒนาสูตรยางโดยน า เศษเหลือทิ้งของยาง
ฟองน ้ า จากการผลิตหมอนและที่นอนยางพารา มา
เป็นส่วนประกอบ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัของเสียที่เกิด
ในกระบวนการผลิตหมอนและที่นอนยางพารา 
 

3 ยางหยุดรถ 

 

เป็นผลิตภณัฑท์ี่ริเร่ิมโดยบริษทั แอดวานซ์ เทคโนเคม 
จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการน าขยะจากยาง
กลบัมาใชใ้หม่  โดยร่วมกบัศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยี
ยางเพือ่ชุมชน ในการออกแบบทั้งช้ินงานและสูตรยาง 
นอกจากนั้น ยงัมีความมุงหวงัเพื่อลดปริมาณการใช้
ซีเมนตซ่ึ์งการไดม้าของซีเมนต ์ ถึงแมจ้ะมีราคาที่ถูก 
แต่ท าใหเ้กิดมลพษิอยา่งมาก 
 

 

4 ยางชะลอความเร็วรถ 

 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อ
ชุมชน ได้พฒันาขึ้น โดยอ้างอิงรูปแบบ และสมบติั
ตามมาตรฐาน มอก. 2726-2559 เพื่อผลกัดนัให้มีการ
ใชผ้ลิตภณัฑจ์ากยางพารา 
 
 

5 รองเท้าบู๊ทจากยางพารา 

 

เป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑ์ที่ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยียาง
เพื่อชุมชน ได้พฒันาสูตรยางให้กับชุมนุมสหกรณ์
จังหวัดตรัง จ  ากัด เพื่อแก้ปัญหาการขึ้ นรูปที่นาน
จนเกินไป และการบลูมของสารเคมีบนผิวรองเทา้
หลังจากการขึ้ นรูปขึ้ น ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงผลิตภัณฑ์ที่
พยายามน ายางพารามาใชใ้นการแปรรูป เพือ่เพิม่มูลค่า
และผลกัดนัใหมี้การใชผ้ลิตภณัฑจ์ากยางพารา 
 
 

3 ยางหยุดรถ 

 

เป็นผลิตภณัฑท์ี่ริเร่ิมโดยบริษทั แอดวานซ์ เทคโนเคม 
จ ากดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการน าขยะจากยาง
กลบัมาใชใ้หม่  โดยร่วมกบัศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยี
ยางเพือ่ชุมชน ในการออกแบบทั้งช้ินงานและสูตรยาง 
นอกจากนั้น ยงัมีความมุงหวงัเพื่อลดปริมาณการใช้
ซีเมนตซ่ึ์งการไดม้าของซีเมนต ์ ถึงแมจ้ะมีราคาที่ถูก 
แต่ท าใหเ้กิดมลพษิอยา่งมาก 
 

 

4 ยางชะลอความเร็วรถ 

 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อ
ชุมชน ได้พฒันาขึ้น โดยอ้างอิงรูปแบบ และสมบติั
ตามมาตรฐาน มอก. 2726-2559 เพื่อผลกัดนัให้มีการ
ใชผ้ลิตภณัฑจ์ากยางพารา 
 
 

5 รองเท้าบู๊ทจากยางพารา 

 

เป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑ์ที่ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยียาง
เพื่อชุมชน ได้พฒันาสูตรยางให้กับชุมนุมสหกรณ์
จังหวัดตรัง จ  ากัด เพื่อแก้ปัญหาการขึ้ นรูปที่นาน
จนเกินไป และการบลูมของสารเคมีบนผิวรองเทา้
หลังจากการขึ้ นรูปขึ้ น ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงผลิตภัณฑ์ที่
พยายามน ายางพารามาใชใ้นการแปรรูป เพือ่เพิม่มูลค่า
และผลกัดนัใหมี้การใชผ้ลิตภณัฑจ์ากยางพารา 
 
 

เทคโนโลยียางเพื่อชุมชน	ได้พัฒนาขึ้น	

โดยอ้างอิงรูปแบบ	 และสมบัติตาม

มาตรฐาน	มอก.	2726-2559	เพื่อผลัก

ดันให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา

 รองเท้าบู๊ทจากยางพารา
		 เป็นอีกหนึ่ งผ ลิตภัณฑ์ ท่ีศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชนได้

พัฒนาสูตรยางให้กับชุมนุมสหกรณ์

จงัหวดัตรงั	จำากดั	เพือ่แกป้ญัหาการขึน้

รูปที่นานจนเกินไป	 และการบลูมของ

สารเคมีบนผิวรองเท้าหลังจากการข้ึน

รปู	ซึง่เปน็อกีหนึง่ผลติภณัฑท์ีพ่ยายาม

นำายางพารามาใช้ในการแปรรูป	เพ่ือเพ่ิม

มูลค่าและผลักดันให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์

จากยางพารา

 ปลาพะยูนมหัศจรรย์
		 เปน็ผลติภณัฑท์ีค่ดิขึน้โดยสหกรณ์

กองทุนสวนยางบ้านคลองโตนพัฒนา	

จำากัด	 ซึ่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียาง

เพือ่ชมุชน	เปน็ผูพ้ฒันาสตูรยางเพือ่แก้

ปัญหาการบลูมของสารเคมีบนชิ้นงาน	

นอกจากนั้นยังช่วยลดปริมาณของเสีย

ทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติ	โดยปลา

พะยูนมหัศจรรย์	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ลง

ในเครือ่งซกัผ้าเพือ่ลดการพนักันของผา้

ในถังซักผ้าแบบอัตโนมัติ
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 มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 46  
 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 ผลสรุปเหรียญรางวัลท่ีได้รับ 1 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง ดังน้ี
 

 1. ร�งวัลเหรียญเงินมวยส�กลสมัครเล่น 

  นายชัยวัฒน์		หมวกทอง	รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท-ชาย	น้ำาหนัก	เกิน	60	กิโลกรัม	ไม่เกิน	64	กิโลกรัม

 2. ร�งวัลเหรียญทองแดงมวยไทยสมัครเล่น 

  นายวรเชษฐ์		นกหมุด		รุ่นไลท์ฟลายเวท	น้ำาหนัก	เกิน	60	กิโลกรัม	ไม่เกิน	63.5	กิโลกรัม-ชาย

 3. ร�งวัลเหรียญทองแดงมวยส�กลสมัครเล่น 

  นายพราน		เพชรไฝ		รุ่นไลท์ฟลายเวท-ชาย	น้ำาหนักเกิน	46		กิโลกรัม	แต่ไม่เกิน	49		กิโลกรัม

 4. ร�งวัลเหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น 

  นางสาวรัตติยากร		แก้วหนู		รุ่นไลท์ฟลายเวท	น้ำาหนักกิน	45		กิโลกรัม	ไม่เกิน	48		กิโลกรัม-หญิง

 5. ร�งวัลเหรียญทองแดง เปตอง ทีมหญิง 3 คน

	 	 นางสาวกมลทิพย์		ทองอนันท์	นางสาวชนากานต์		ธรรมธินโน	นางสาววันวิสาข์		สังขะพันธ์	

	 	 และนางสาวสุรางคนา		รอดขวัญ		

 6. ร�งวัลเหรียญทองแดง เซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวช�ย

	 	 นายปุญญวีร์		แดงเปีย	นายธวัชชัย		บุญศัพท์	นายฮานิฟ		สาแลแม	นายเราะห์มัน		ยะโก๊ะ	และนายรุสดี		หลีเหร็ม		

 7. ร�งวัลเหรียญทองแดง ปันจักสีลัต รุ่น B หญิง  

  นางสาวชลลดา		เจยาคม 

 8. ร�งวัลเหรียญทองแดง ปันจักสีลัต รุ่น E หญิง

  นางสาววิวรรณ		ชุมแสง		

 9. ร�งวัลเหรียญทองแดง ปันจักสีลัต รุ่น G ช�ย

  นายณัฐดนัย		อ่อนแก้ว		

ทัพนักกีฬา ม.ทักษิณ คว้าเหรียญรางวัล
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
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พลังงานและสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ทีม PHB Energy 
คณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีนายโอภาส ชูนุตร นางสาวนาริสา บินหะยีดิง 
และนางธนาภรณ์ รักการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กนกพร 
สังขรักษ์ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ผนึกกำ ลังสร้างสรรค์ ผลงาน : 
พลังงานและสารหล่อล่ืนชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตคว้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการ Idea to Prototype 
Pitching : GSB Startup University Model สนับสนุน
โดยธนาคารออมสิน

	 นายสมคดิ	จาตุศรพิีทกัษ	์รองนายกรฐัมนตร	ีไดใ้ห้ความสนใจ

การศึกษาการเพิ่มมูลค่าจากน้ำามันปาล์มและการใช้เทคโนโลยี

ชีวภาพ	 สร้างน้ำามันเช้ือเพลิงและสารหล่อลื่นจากน้ำามันปาล์มนี้

อย่างมาก

	 ซึง่การศกึษาพลังงานและสารหล่อล่ืนชีวภาพจากพอลิไฮดรอก

ซีบิวทิเรต	ด้วยกระบวนการสองขั้นตอน	พบว่า	พลังงานชีวภาพที่

ได้จะมีคุณสมบัติคล้ายเมทิลเอสเทอร์	 (ไบโอดีเซล)	 จากนั้นใน					

ขั้นตอนที่สองเป็นการนำาพลังงานชีวภาพมาผลิตเป็นสารหล่อลื่น

ชีวภาพ	 แล้วนำามาทดสอบตามวิธีการมาตรฐาน	พบว่าสารหล่อ

ลื่นชีวภาพที่ได้มีค่ามาตรฐานตรงกับ	 SO	 VG-15	 ซึ่งสามารถนำา

มาประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรไฮโดรลิก	 และเครื่องยนต์ที่ใช้งานใน

เขตหนาวได้	

	 การผลิตพลังงานและสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอก		

ซีบิวทิเรตด้วยกระบวนการสองขั้นตอน	 เป็นวิธีการที่เหมาะสม		

คุ้มทนุ	และสามารถนำามาทดแทนการผลติทางการคา้ได	้พลงังาน

และสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต	 มีข้อดี	 คือ					

ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม	 ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ	 และไม่						

ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงสารตั้งต้นสำาหรับการผลิตอาหารและ

พลังงาน	

	 ดังนั้นการใช้พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตในการผลิตพลังงานและ

สารหล่อลื่นชีวภาพจึงเป็นทางเลือกใหม่	และไม่กระทบต่อห่วงโซ่

Idea to Prototype Pitching : 
GSB Startup University Model 

อาหาร	อีกทั้งพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตผลิตได้จากจุลินทรีย์

ทำาให้ผลิตได้มากและรวดเร็ว	 เป็นแหล่งวัตถุดิบที่มี

ศักยภาพในการทดแทนปิโตรเลียมที่กำาลังจะหมดไปใน

อนาคต
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	 ผลงานเร่ือง	“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

ในวารสารระดบันานาชาติ	ฐาน	ISI	web	

of	Science	Quartile	1	(Impact	factor	

5.439-5.128)	นอกจากน้ียงัมีตำารา	และ

ที่สำาคัญผลงานเรื่อง	“กรรมวิธีการผลิต

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  สังขรักษ์ 
บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย 
ประจำ ปี พ.ศ. 2561

 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร 
สังขรักษ์ เป็นผู้ท่ีมีความมุ่งม่ัน ทุ่มเทกับ
การวิจัย และมีผลงานวิจัยที่โดดเด่น
และการได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
ในด้านชีวภาพ และพอลิเมอร์ชีวภาพ 
ดังจะเห็นได้จากตีพิมพ์ผลงานวิจัย   
ในวารสารระดับประเทศ 11 เรื่อง 
วารสารระดับนานาชาติ 29 เรื่อง 
การนำ เสนอผลงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 51 เรื่อง ผลงานอันเป็น
ที่ประจักษ์ และการเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในด้านการวิจัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ จึง
มีมติยกย่องให้เป็นบุคลากรตัวอย่าง
ด้านการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย ประจำ ปี 
พ.ศ. 2561 ไบโอดีเซลจากน้ำาท้ิงโดยใช้เอนไซม์	ไลเปส

จากผลปาล์มเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา	 “กรรม	

วิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำาทิ้งโดยใช้

เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา	 “กรรม	

วิธีการผลิตสารหล่อล่ืนชีวภาพจากพอ

ลิไฮดรอกซีบิวทิเรตด้วย	 กระบวนการ

ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันแบบสองขั้น

ตอน	และ“สูตรอาหารเล้ียงเช้ือแบคทีเรีย	

Alcaligenes	 eutrophus	 เพ่ือการผลิต

พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตและกรรมวิธี		

การผลิตแบบสองขั้นตอน	ได้รับการจด

ทะเบียนอนุสิทธิบัตร	 เลขท่ี	 13478,	

13479,	14165”	และ	14970	ตามลำาดบั	

รวมถึงผลงานที่อยู่ในระหว่างดำาเนิน

การยืน่ขอจดทะเบยีนอนสุทิธบิตัรอีก	4	

เรื่อง	 นอกจากน้ียังได้รับรางวัลนักคิด	

สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่	 รางวัลเหรียญทอง	

และรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับสอง	นักคิด

สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่	 ระดับอุดมศึกษา	

ประจำาป	ีพทุธศักราช	2561	รางวลั	Idea	

to	Prototype	Pitching	:	GSB	Startup	

University	 Model	 รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับสาม	 และได้รับรางวัลเส้นทาง

นวัตวณิชย์	ประจำาปีพุทธศักราช	2562	

ระดับภูมิภาค	 (Research	 2	 Market–

R2R	2019)	ระดับรางวัลชมเชย	

	 ท้ังนี้ยังได้รับเชิญเป็น	 Keynote	

Speaker	เร่ือง	Biofuel	and	Biolubricant	

from	 Polyhydroxybutyrate	 ณ	 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยฮอกไกโด	

ประเทศญี่ปุ่น	เมื่อปีพุทธศักราช	2561	

เป็นบรรณาธิการวารสารนานาชาติในฐาน

ข้อมูล	 Scopus	 เช่น	 วารสาร	 Energy	

Procedia	

	 นอกจากนี้ยังได้รับเชิญเป็นผู้ทรง

คณุวฒิุในการตรวจสอบตน้ฉบับเพือ่ลง

ตพีมิพใ์นวารสารนานาชาตท่ีิอยู่ในฐาน

ข้อมูล	 ISI	และฐาน	Scopus	มากกว่า	

100	เรื่อง	

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.กนกพร				

สังขรักษ์	ตั้งใจและทุ่มเทให้กับการสอน	

การนำาผลงานวิจัยบูรณากับการสอน	

การควบคุมวิทยานิพนธ์	 การอุทิศตน

เพื่อการวิจัยอย่างมีสำานึกที่จะอุทิศสติ

ปัญญาในการทำาวิจัย	เพ่ือความก้าวหน้า

ทางวชิาการ	ประโยชนส์ขุของสงัคมและ

มวลมนุษยชาติ	 ตามปณิธาน	 พันธกิจ	

และวิสัยทัศน์	 “มหาวิทยาลัยท่ีมีความ

เป็นเลิศทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคมและชุมชน”
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อมรรัตน์	

ถนนแกว้	มผีลงานเพือ่การพฒันาพืน้ที่

ที่หลากหลาย	 การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การแปรรูปอาหารเพ่ือสุขภาพ	การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ซอสอเนกประสงค์จากวัสดุ

เศษเหลือของกระบวนการผลิตปลาดุกร้า	

การแปรรูปอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

แก่ผลผลิตทางการเกษตร	การผลิตข้าว

สังข์หยดแบบครบวงจรสู่ความยั่งยืน	

การพฒันาการผลติผลติภัณฑ์ปลาดุกร้า

อย่างย่ังยืน	การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืม

ผงสำาเร็จรูปจากข้าวสังข์หยดเพาะงอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว
บุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัย บุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ  

ประจำ ปี พ.ศ. 2561
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ 
ถนนแก้ว เปน็ผูน้ำ องคค์วามรู้ไปแกไ้ข
ปัญหา พัฒนาสังคมบนฐานการใช้
ความเชี่ยวชาญผสมผสานความรู้ที่
เรียกว่า “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อสังคม” สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลผลติทางการเกษตรไดห้ลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารและเวชสำ อาง 
การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
มาตรฐานและความปลอดภัยไปบริการ
วิชาการแก่ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจ หรือ
กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม ด้วย
การใหค้ำ ปรกึษา และการฝกึเชงิปฏบิตั ิ
ผลงานอนัเปน็ทีป่ระจกัษต์ามปณธิาน
มหาวทิยาลยัเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยั
ทกัษณิจงึมีมตยิกยอ่งใหเ้ปน็บคุลากร
ตัวอย่างด้านการบริการวิชาการ ประจำ ปี 
พ.ศ. 2561

ที่เสริมใยอาหารและสาร	 ช่วยระบาย

สำาหรับผู้สูงอายุ	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

แกงค่ัวเห็ดแครงชนิดแห้ง	 การพัฒนา

ผลติภัณฑซ์เีรยีลบาร์เสรมิใยอาหารจาก

รำาข้าวสังข์หยด	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สำาหรับทาขนมปังจากน้ำาผึ้งโพรง	 การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์แยมมัลเบอร์ร่ีแบบ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ	 การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสข้าวยำาจากน้ำา

หมักปลาดกุรา้	การพฒันาผลติภณัฑส์บู่

ก้อนจากข้าวไร่	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สบู่ก้อนจากข้าวสังข์หยด	เป็นต้น

	 สามารถเชื่อมโยงสู่การประกอบ

การเชิงพาณิชย์	และการท่องเท่ียวชุมชน	

ที่สำาคัญคือ	 การแปรรูปปลาดุกร้าและ

โรงงานต้นแบบปลาดุกร้าท่ีสามารถผลิต

ได้จริงในระดับอุตสาหกรรม	 สามารถ

ควบควบคุมภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน	

การรว่มผลกัดนัผลติภณัฑป์ลาดกุรา้ขึน้

ทะเบียน	“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

แห่งชาติ”	

	 การเปน็สว่นหนึง่ในการขบัเคลือ่น

ขึน้ทะเบยีนส่ิงบ่งชีท้างภมูศิาสตร์	(Geo-

graphical	 Indications)	 การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	ไม่ว่าจะเป็น	น้ำาพริก

ปลาดกุรา้	ผลิตภณัฑ์ผงชงพรอ้มด่ืมจาก

ข้าวสังข์หยดเพาะงอก	(GABA	DRINK)	

น้ำามันรำาข้าวสังข์หยดบีบเย็น	 (Oryzan)	

พฒันาตอ่ยอดผลติภณัฑเ์พือ่ความงาม	

ที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้แก่

ชุมชน	

	 นอกจากนี้ยังอุทิศตนให้กับการให้

คำาปรึกษา	และการถ่ายทอดเทคโนโลยี	

แก่ชุมชน	 ผู้ประกอบการ	 ประชาชน	

นักเรียน	นักศึกษา	ท้ังในและต่างประเทศ	

เพือ่สง่เสรมิใหม้กีารนำาผลงานวจิยัและ

พัฒนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์	การพัฒนา

ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ท่ีมี

ศักยภาพเหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละ

ชุมชนท้องถิ่น	 เกิดผลลัพธ์ท่ีเป็นมูลค่า

ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะสร้างงาน	

สร้างอาชีพและการประกอบการผ่านกลุ่ม	

องค์กร	และเป็นสะพานเช่ือมสู่การปฏิบัติ

การเพ่ือการบริการวิชาการของหน่วยงาน

ในหลายระดับ	ตลอดจนได้รวบรวมความรู้

เผยแพร่เป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจทั่วไป

จนผลสำาเร็จจากการวิจัย	 นวัตกรรม	

และการบริการวิชาการได้ตอบสนอง

ตามปณิธาน	“มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม”	

ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน 
ประจำ ปี พ.ศ. 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา 
พิพัฒน์เพ็ญ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ทุม่เท
และอทุศิตนในการปฏบิตั ิหนา้ทีอ่ยา่ง
ตัง้ใจ และเตม็ความสามารถตลอดมา 
มหาวิทยาลัยทักษิณจึงมีมติยกย่อง
ใหเ้ปน็อาจารย์ตวัอยา่งด้านการเรยีน
การสอนของมหาวิทยาลัย ประจำ ปี 
พ.ศ. 2561

ความสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีและงาน

ทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความรบัผดิชอบ	

มีความคิดริเริ่มพัฒนางานในรูปแบบ

และวิธีคิดท่ีมีความหลากหลาย	ปรับปรุง

งานให้มคีวามทันสมยัและเท่าทันความ

เปล่ียนแปลงของสังคมด้วยความเพียร	

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในสังคมใน

วงกว้างได้อย่างแท้จริง	นอกจากน้ีอาจารย์

ไม่เพียงแต่สอนศาสตร์ทางวิชาการแต่

ยังคอยสอนในเรื่องคุณธรรม	จริยธรรม

ให้กับนิสิตอยู่เสมอ	 โดยพยายามสอด

แทรกคุณธรรม	จริยธรรมต่างๆ	ในระหว่าง

ที่สอน	หรือแนวปฏิบัติต่าง	ๆ	เช่น	การ

ตรงต่อเวลา	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 และ

ความรับผิดชอบ	เป็นต้น

	 ด้ วยเหตุ ท่ี ทุ่ม เทและอุทิศตน								

ในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์อย่างตั้งใจ	

และ เ ต็มความสามารถตลอดมา	

มหาวิทยาลัยทักษิณจึงมีมติยกย่อง					

ให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียน				

การสอนของมหาวิทยาลัย	 ประจำาปี	

พ.ศ.	2561	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.มณฑนา	

พิพัฒน์เพ็ญ	 เป็นอาจารย์ที่มีความรู้

ความสามารถในการสอนและถา่ยทอด

ความรู้แก่นิสิตทุกระดับจนได้รับการ

ประเมินผลการสอนจากนิสิตในระดับ	

ดีมาก	มีความประพฤติและการปฏิบัติ

ตนที่ยึดมั่นในอุดมการณ์	 เป้าหมาย

และศักดิ์ศรีของความเป็นอาจารย์

มหาวิทยาลัย	และเป็นผู้มีความรู้สูงใน

ศาสตรส์าขาวชิาหลกัสตูรและการสอน

จนได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง	ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์	เป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ดี

และมีทักษะการทำางานแบบมีส่วนร่วม

ทัง้ตอ่นสิติ	เพือ่นรว่มงานและบคุคลอืน่	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.มณฑนา	

พิพัฒน์เพ็ญ	 มีความมานะพยายาม	

อตุสาหะ	อดทน	ตัง้มัน่ในความซือ่สตัย	์

สุจริต	 และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพครูอย่างสมบูรณ์	 ยึดหลักการ

ครองตน	ครองคน	และครองงานอย่าง

เหมาะสมไม่ทำาให้หน่วยงานเสื่อมเสีย

ชื่อเสียง	 นับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย	 และเป็นผู้มี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน 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” ของอาจารย์นันทวุฒิ 
สิทธิวัง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเลือก    
เป็นตัวแทนศิลปินไทยร่วมแสดง    
ผลงานในเทศกาลศิลปกรรมนานาชาติ    
Thailand Biennale KRABI 
2018 ภายใต้แนวคิด “Edge of 
the Wonderland สุดขอบฟ้า   
แห่งดินแดนมหัศจรรย์” ร่วมกับ
ศิลปินทั่วโลก

	 Thailand	 Biennale,	 Krabi	 2018	

เป็นการจัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย

นานาชาติครั้งแรกของประเทศไทย	จัด

ขึ้นระหว่างวันที่	2	พฤศจิกายน	2561-	

28	กุมภาพันธ์	2562	เป็นระยะเวลา	4	

เดือนเต็ม	ภายใต้แนวคิด	“Edge	of	the	

Wonderland	 สุดขอบฟ้าแห่งดินแดน

มหัศจรรย์”	ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานของ

ศลิปนิรว่มสมยัชือ่ดังจากท่ัวโลกกวา่	50	

คน	 ผลงานจัดแสดงในลักษณะศิลปะ

เฉพาะที่	 (Site-specific)	 บนตำาแหน่ง

เฉพาะเจาะจงและคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม

ในพ้ืนท่ี	นอกจากประติมากรรมกลางแจ้ง

แล้วยังเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ	ท่ีชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมสำาคัญ	 ทั้งถนนศิลปะ	

ถนนประตมิากรรม	ถนนสายวฒันธรรม

	 Thailand	Biennale	จัดขึ้นทุก	2	ปี	

ตามเทศกาลศิลปะนานาชาติเบียนนา

เล่	 (Biennale)	 ที่จัดขึ้นทุกสองปี	 อย่าง

เช่นที่เวนิสเบียนนาเล่

	 Thailand	 Biennale,	 Krabi	 2018	

จะเป็นเทศกาลศิลปกรรมร่วมสมัย

นานาชาติให้กับศิลปินท่ัวโลก	 และนัก

ท่องเที่ยวผู้ไปเยือนกระบี่อันน่าจดจำา

เมอืงแห่งศลิปะอนัดามนั	สมัผสัวถิชีวีติ

และเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถ่ินอันน่า

ประทับใจ

ผลงาน “ร่มเงา” 

เทคนิค เชื่อมโลหะ 

ผลงาน วิหคใต้ทะเลอันดามัน : สังคม

มิตรภาพ (Flying beneath Andaman Sea : 

Friendship Society) 

เทคนคิ เชือ่ม-ดดั วสัดุ เหลก็แผน่หนา 4 ม.ม., 

สเตนเลส, ทองแดง, ทองเหลืองยึดรีเวต 

แลคเกอร์เคลือบโลหะ 
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	 คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัย

ทักษิณนำาเสนอส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรม	

ใช้ความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้น

ทำาให้เกิดการขยายผลและนำาไปใช้

ประโยชน์ในมิติต่างๆ	 สอดคล้องกับ						

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ				

20	ปี

	 สำาหรับในปีนี้นิสิตและคณาจารย์

มหาวิทยาลัยทักษิณด้รับรางวัลดังนี้

 ร�งวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่

	 1.	 รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 1	

กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ	 ระบบ

เครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล

ฝังตัว	จากผลงานเรื่อง	ท่อแลกเปลี่ยน

กวาด 6 รางวัล จาก “งานวันนักประดิษฐ์ 2562”
วิจัยระดับชาติ

ความร้อนแบบแบนท่ีมีการสลับพื้นที่

หนา้ตดัไปมาสำาหรบัเพิม่สมรรถนะและ

ประสทิธิภาพการถา่ยเทความรอ้น	โดย	

น.ส.อมาวส	ี	รกัเรอืง	หลักสูตรวศิวกรรม

พลังงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

	 2.	 รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 1	

กลุ่มส่ิงแวดล้อมและพลังงาน	 จาก										

ผลงานเรื่อง	 ไลโปไดเจส	 :	จุลินทรีย์ผง

อเนกประสงค์	 สำาหรับย่อยสลายไขมัน

ในน้ำาเสีย	โดย	นายวิศรุต		ตุกังหัน	และ	

น.ส.สุพัตตรา	 	 อินทร์จันทร์	 หลักสูตร

เทคโนโลยีชีวภาพ	คณะวิทยาศาสตร์	

	 3.	ได้รับเหรียญเงิน	จากการประกวด

กลุ่มสร้างสรรค์การศึกษา	 สังคม	 และ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต	 จากผลงาน

เร่ือง	ส่ือการเรียนการสอนชุดการทดลอง

การเคลือ่นทีแ่บบซมิเปลิฮารโ์มนกิ	โดย	

น.ส.เทพินท์		แวอุมา	และ	น.ส.ญาณนันท์		

สิทธิชัย	 หลักสูตรร่วมระหว่าง	 คณะ

วิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์	

	 4.	 ได้รับเหรียญทองแดง	 กลุ่ม		

เคร่ืองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ	ระบบเคร่ืองกล

ที่ ใช้อิ เล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญา

ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว	

จากผลงานเรื่อง	 เครื่องวัดก๊าซท่ีอัตรา

การไหลต่ำาแบบอตัโนมัตดิว้ยการแทนท่ี

ของเหลว	โดย	นายจิราวุฒิ	ศรีเงินยวง	

และ	น.ส.คณาธิป	พรหมนวล	หลักสูตร

เทคโนโลยีชีวภาพ	คณะวิทยาศาสตร์	

 ร�งวัลผลง�นวิจัย/วิทย�นิพนธ์

 1.	รางวลัผลงานวจิยั	ระดบัดี	สาขา

วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย	

จากสภาวิจัยแห่งชาติ	อาจารย์ชัยวัฒน์	

จุมพลกุล	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จาก				

ผลงานวิจัยเร่ือง	ของไหลนาโน	นวัตกรรม

ใหม่ของของไหลทำางาน

	 2.	รางวัลวิทยานิพนธ์	ระดับดีมาก	

จากสภาวิจัยแห่งชาติ	ดร.ชลธิชา	มามิมิน			

อดีตนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ	

คณะวทิยาศาสตร	์ผลงานวิจัย	เรือ่ง	การ

เพิม่ผลผลติไฮโดรเจนและมเีทนจากน้ำา

ทิ้งโรงงานสกัดน้ำามันปาล์มดิบด้วยการ			

ย่อยสลายแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่

อุณหภูมิสูง

นิสิตและคณาจารย์กวาดรางวัล       
ผลงานวิจยั  รางวัลวทิยานพินธ ์และ
รางวลันกัคดิสิง่ประดษิฐร์ุน่ใหม ่จาก 
“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำ ปี 2562  
ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม เพ่ือความก้าวไกลของ
ประเทศไทย” 
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	 สำ านั กบ่ ม เพาะวิ ช ากา ร เพื่ อ

วิสาหกิจในชุมชน	มหาวิทยาลัยทักษิณ	

เปดิตัว	“หนว่ยขบัเคลือ่นนวตักรรมเพือ่

สังคม”	 ประจำาพื้นที่ภาคใต้	 เพื่อเป็นที่

ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ	 ในการนำา

กิจการเข้าสู่ธุรกิจเพื่อสังคม	ภายใต้การ

สนบัสนนุ		ของสำานกันวตักรรมแหง่ชาติ	

เพ่ือสนับสนุนทางวิชาการ	 และให้คำา

ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ	 เพื่อการ

พัฒนาสินค้าและบริการ	ให้ตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคควบคู่ไปกับ

	 นักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณร่วม

นำาเสนอผลงานวิจัยในงาน	 “มหกรรม

งานวิจัยแห่งชาติ	 2561”	 (Thailand							

Research	Expo	2018)	โดยสำานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 เพื่อสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย	

และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ในเวทีระดับชาติ

เพื่อขยายความรู้ไปสู่ประชาชนผู้สนใจ

ในวงกว้าง	

	 ทัง้นี	้ผลงานวิจยัของมหาวทิยาลยั

ทักษิณ	นำาเสนอภายใต้ประเด็น	:	งาน

วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม	 ผลงาน

วิจัยเรื่อง	 การบริหารจัดการน้ำาแบบมี

สว่นรว่มเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติลุม่น้ำา

อย่างย่ังยืน	กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม-

“หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม” 
ประจำ พื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ

รางวัล Gold Award การนำ เสนอผลงานวิจัย 
ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน		

โดยนำานวัตกรรมเข้ามาใช้ในการผลิต

สินค้า	 	 และบริการ	 ซึ่งต้องคำานึงถึง

คุณภาพสินค้า	 คุณภาพสิ่งแวดล้อม	

คลองท่าแนะ	 จังหวัดพัทลุง	 โดยมีนัก

วิจัย	ดร.เชิดศักดิ์	 เกื้อรักษ์	ดร.จินตนา	

กสินันท์		ดร.เตือนตา	ร่าหมาน		อ.อรศิริ	

ผลกระทบทางสังคม	 และความเป็น

ธรรมด้านราคา	อนัจะนำาไปสูค่วามเปน็

ธรรมและลดความเล่ือมล้ำาในสังคมใน

โอกาสต่อไป	

ลีลายุทธชัย	และคณะ	ไดร้บัรางวลั	Gold	

Award	ถว้ยรางวลัจาก	พลเอกประยทุธ์	

จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี
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 น�ยขจรศักดิ์ ณ นรินทร์  อดีต      

นิสิตรหัส 561011005 หลักสูตร                      

รัฐประศ�สนศ�สตรบัณฑิต ปลัดอำ�เภอ

หนุ่มไฟแรง จังหวัดระนอง   คนหนุ่ม

ผู้มุ่งมั่นและม�ดหม�ยจะเดินในเส้น

ท�งปลัดอำ�เภอม�ตั้งแต่วัยเย�ว์  

เส้นท�งฝนัผ�่นก�รบม่เพ�ะและก�ร

เลือกเข�้ศกึษ�ท่ีมห�วทิย�ลัยทกัษิณ

ก็ปูท�งไปสู่ถนนแห่งคว�มสำ�เร็จ  

WETSU มีโอก�สได้พูดคุยกับเข�       

ผู้ที่ได้เดินอยู่บนถนนแห่งคว�มฝัน

ของตัวเองอย่�งภ�คภูมิแล้ว  

คุณมีแรงจูงใจอะไรที่เลือกที่จะเป็น

ปลัดอำ�เภอ

	 การเป็นปลัดอำาเภอเป็นหน่ึงในอาชีพ

ในฝนัของนสิติสายรฐัประศาสนศาสตร์

และรัฐศาสตร์	 โดยส่วนใหญ่	 ผมก็มี

ความฝันนี้ตั้งแต่เข้าเรียนชั้นปีที่	1	แล้ว

ครบั	อีกทัง้ปลดัอำาเภอเปน็ตำาแหนง่ทีม่ี

บทบาทและมีหน้าที่ในการบำาบัดทุกข์	

ตลอดระยะเวลา 12 ปขีองหลกัสตูร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มุ่งมั่นพัฒนา
บัณฑิตเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
รบัใชสั้งคมท้องถ่ิน สร้างบุคลากรของ
ประเทศและพัฒนาต่อเน่ืองเป็นแหล่ง
เพาะสร้างความรู้คู่สังคม

รัฐประศาสนศาสตร์ ม.ทักษิณ 
สานฝัน “ขจรศักดิ์ ณ นรินทร์”
เป็นปลัดอำ เภอรุ่นใหม่ไฟแรง

บำารุงสุข	ร่วมแก้ไขปัญหา	พัฒนาความ

เป็นอยู่	และสร้างความสุขให้กับประชาชน

ทำ�ไมจึงเลือกเรียนท่ี ม.ทักษิณ เพื่อ

ส�นฝันก�รเป็นปลัดอำ�เภอ

	 แม้วา่หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร	์

จะมีการเปิดสอนอยู่หลายที่	 แต่ผมก็

ตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย

ทักษิณ	 เพราะเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง

ภาคใต้	 ชื่อเสียงและเกียรติประวัติของ

มหาวิทยาลัยเป็นท่ีรู้จัก	 ตั้งแต่เริ่มเข้า

เรียนจนกระทั่งจบชั้นปีที่	4	ผมมั่นใจว่า	

หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ	จะ

ชว่ยพัฒนาความรูแ้ละศกัยภาพ	เพ่ือให้

ผมมีความพร้อมท่ีจะก้าวไปสู่ความฝัน

ของการเป็นปลัดอำาเภอได้สำาเร็จ

ม.ทักษิณ เป็นส่วนหนึ่งของคว�ม

สำ�เร็จของคุณอย่�งไร

	 ดงัทีก่ลา่วมาขา้งตน้	มหาวทิยาลยั

ทักษณิเปรยีบเสมอืนแสงส่องทางทีช่ว่ย

ให้ผมก้าวไปสู่ความสำาเร็จ	 ผมต้องขอ

ขอบคณุมหาวทิยาลยั	ขอบคณุอาจารย	์

ขอบคุณเพื่อนร่วมรุน่	ขอบคุณกิจกรรม

และประสบการณต์า่งๆ	ทัง้ในหอ้งเรยีน	

การออกพืน้ทีผ่า่นกจิกรรมนอกชัน้เรยีน

เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน	 การฝึกงาน

แบบเข้มข้น	 เหล่านี้ช่วยบ่มเพาะเมล็ด

พันธ์เมล็ดนี้	 ให้สามารถเติบใหญ่ขึ้นได้

อย่างมั่นคง

ส�ข� รปศ. มีส่วนช่วยสนับสนุนและ

ผลักดันอย่�งไรบ้�ง
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	 สาขารัฐประศาสนศาสตร์เป็น

แหลง่กอ่เกดิและสรา้งความรูพ้ืน้ฐานใน

การสอบเข้าแข่งขันให้กับตัวผม	 ทั้งแรง

ผลกัดันและกำาลงัแรงใจทีดี่จากอาจารย	์

เพื่อนพ้องน้องพี่ในหลักสูตร	 และส่วน

หนึง่ผมอยากจะเปน็แรงบนัดาลใจใหรุ้น่

น้องๆ	 ว่าเราสามารถทำาฝันของเราให้

สำาเร็จได้ด้วยความพยายาม	 เพราะผม

ทราบดว่ีาหากผมทำาได้	นอ้งๆ	กจ็ะตอ้ง

ทำาได้

ปัจจัยสำ�คัญท่ีสุดที่สร้�งคว�มสำ�เร็จ

ในก�รเป็นปลัดอำ�เภอ

	 สำาหรับผมแล้ว	 สิ่งท่ีสำาคัญที่สุดก็

คือ	ความพยายาม	และกำาลังใจจากคน

รอบข้าง	 เพราะสนามการสอบแข่งขัน

ปลัดอำาเภอ	 เป็นสนามที่ค่อนข้างยาก	

ในขณะเดียวกันคู่แข่งก็เยอะ

ก�รสอบปลัดอำ�เภอมีขั้นตอนหลัก

อะไรบ้�ง

	 ข้ันตอนหลักๆ	 ขั้นตอนแรกก็คือ	

การค้นคว้าและรวบรวมเน้ือหา	กฎหมาย

หลกัทีร่ะบุไว้ในระเบยีบประกาศการรบั

สมัครสอบ	 ซึ่งมีปริมาณเยอะ	 ต้องใช้

เวลาค่อนข้างมากในรวบรวมเพ่ือสรุป

เนื้อหา	 และข้ันตอนสำาคัญก็คือ	 การ

อา่นและทำาความเขา้ใจอยา่งลกึซ้ึง	ด้วย

เนื้อหาที่เยอะ	 และคล้ายคลึงกัน	 จึง

จำาเป็นอย่างมากที่ต้องทำาความเข้าใจ

เนื้อหาให้มากกว่าการท่องจำา

เตรียมคว�มพร้อมอย่�งไรก่อนสอบ

ปลัดอำ�เภอ

	 สิง่แรกทีผ่มทำาคือการตัง้ความหวงั	

ซึง่ผมมองว่าการทีเ่รามคีวามหวงัและมี

เป้าหมายที่ชัดเจน	จะช่วยให้เราเดินไม่

หลงทิศและช่วยสร้างแรงผลักดันให้เรา

เกิดความพยายามมากยิ่งขึ้น	อีกอย่าง

หนึง่คือการแบง่เวลา	ดว้ยเนือ้หาท่ีเยอะ	

การแบง่เวลาดว้ยการลดเวลาเทีย่ว	เพิม่

เวลาอ่าน	จึงจำาเป็นอย่างมาก

กระบวนก�รใดของก�รสอบท่ีมคีว�ม

สำ�คัญม�กที่สุด     

	 กระบวนการ ท่ีสำา คัญท่ี สุดคือ	

กระบวนการอ่านและทำาความเข้าใจ

กฎหมาย	เพราะ	ภาค	ข	 (การทดสอบ

ความรู้ประจำาตำาแหน่ง)	เสมือนประตูที่

จะเข้าไปสู่ตำาแหน่งปลัดอำาเภอครับ

ส�ข� รปศ. และ ม.ทักษิณ ต้องเพิ่ม

เติมเรื่องใดอีกบ้�งท่ีส่งเสริมให้นิสิต

ส�ม�รถสอบเป็นปลัดอำ�เภอได้

	 สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือ	เนื้อหาความ

รูใ้นหลักของกฎหมายท่ีจะตอ้งใชใ้นการ

สอบปลัดอำาเภอ	 เพราะ	 โดยส่วนใหญ่

เนือ้หากฎหมายทีใ่ชใ้นการสอบ	จะเปน็

กฎหมายท่ีใช้เฉพาะตำาแหน่ง	 อาจจะ

นอกเหนือจากวิชาเรียน	 การเพิ่มเติม

หรือปูพื้นฐานตั้งแต่เนิ่นๆ	 จะเป็นตัว

ช่วยที่ดีที่จะทำาให้นิสิตที่มีความฝัน	

อยากเป็นปลัดอำาเภอ	 สามารถเข้าใจ

เนือ้หาเบือ้งตน้	และเตรยีมความพรอ้ม

ได้ดียิ่งขึ้น
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	 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์		ดวงจันทร์	

รักษาการแทนผู้อำานวยการสถาบัน

ทั ก ษิ ณ ค ดี ศึ ก ษ า 	 เ ป็ น ตั ว แ ท น

มหาวิทยาลัยทักษิณ	 เข้ารับรางวัล				

Museum	 Thailand	 Awards	 2018	

เนื่องจากพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา	ได้รับ

คะแนนความนิยม	popular	vote	สูงสุด

ระดับประเทศ	จากพพิธิภัณฑแ์ละแหลง่

การเรียนรู้จำานวน	1,500	แห่ง	ซ่ึงคะแนน

ความนยิมดงักลา่วมาจากการโหวตของ

ประชาชนทั่วประเทศผ่านเว็บไซต์

มิวเซียมไทยแลนด์	และเป็นแหล่งเรียน

	 นิสิ ตคณะเศรษฐศาสตร์ และ

บรหิารธรุกิจ	มหาวทิยาลยัทกัษิณ	ได้รบั

รางวัลจากโครงการสร้างนักบริหารดี

และเกง่	ของมลูนธิิยทุธสาร	ณ	นคร	เพ่ือ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	

กรุงเทพฯ	ดังนี้

	 1.	นางสาวมูนีเราะห์	 ดือราซอ	

สมาชิกทีม	 MinorGenic	 นิสิตสาขา

วิชาการตลาด	 คณะเศรษฐศาสตร์และ

บรหิารธรุกิจ	มหาวทิยาลยัทกัษิณ	ได้รบั	

2	รางวัลจากผลงานชื่อโปรเจค	TDPAC	

(Training	 and	 Development	 for									

Parents	 of	 Autistic	 Children	 )	 ดังนี้  

	 -	 รางวัลชนะเลิศการประกวด		

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

รางวัลที่ 1 Museum Thailand Awards 2018

รางวัลการสร้างนักบริหารดีและเก่ง

รู้ที่ได้รับคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิจากสาขาต่างๆ

	 การประกวดดังกล่าว	เพ่ือสนับสนุน

สง่เสรมิและพฒันาพพิธิภณัฑแ์ละแหลง่

เรียนรู้ในประเทศไทยให้เป็นสถานท่ี

ท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ ท่ีมีคุณภาพ	

Business	 Plan	 that	 Drive	 Social	

Change	for	Better	Future	

	 -	รางวัลชนะเลิศนักบริหารดีและเก่ง

โดยมีอาจารย์จิราพร	 คงรอด	 เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา

	 2.	นางสาวณัฐกานต์	 เหลาแตว	

นิสิตสาขาวิชาการประกอบการและ	

การจัดการ	 คณะเศรษฐศาสตร์และ

กระตุ้ น ให้ เกิดการท่อง เที่ ยวด้ าน

พิพิธภัณฑ์เพ่ิมมากขึ้นอันจะเป็นการ

กระจายรายได้สู่ภูมิภาคอีกทั้งยังเป็น

รางวัลสำาหรับการยกย่องเชิดชูและเป็น

กำาลงัใจให้กบัผูป้ฏบิตังิานในพพิธิภณัฑ์

และแหล่งการเรียนรู้

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	
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	 นายกู้เกียรติ	 วงศ์กระพันธ์ุ	 ผู้ว่า

ราชการจังหวัดพัทลุง	 เป็นประธานใน

พธีิลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมือ

ในการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์จังหวัด

พัทลุง	 ลงนามระหว่างจังหวัดพัทลุงกับ													

สมาพันธ์หน่ึงแถบหน่ึงเส้นทางนานาชาติ	

มหาวิทยาลัยทักษิณ	 วิทยาเขตพัทลุง	

และสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง	 ท้ังน้ี

จังหวัดพัทลุงได้กำาหนดนโยบายเร่งด่วน

ในการขับเคล่ือนเกษตรกรรมย่ังยืนเพ่ือ

เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของจังหวัด

พัทลุง	 โดยมีเป้าหมายในการดำาเนินการ

ขับเคลื่อนเกษตรกรรมย่ังยืนพื้นที่	 1.3	

ลา้นไร่	และเพ่ิมพืน้ทีเ่กษตรอินทรยีข์อง

จังหวัดพัทลุง	จำานวน	10,800		ไร่	ภายใน

ปี	2564	

	 สำาหรับการขับเคลื่อนพื้นที่เกษตร

อนิทรยีข์องจงัหวดัพทัลงุใหเ้ปน็ไปตาม

เปา้หมายนัน้	เกษตรกรจะตอ้งใหค้วาม

ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมมือ

ภาครัฐเอกชน	 และประชาคม	 ต้องให้

ความร่วมมือในการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย์

ของจังหวดัพทัลงุอยา่งเตม็ทีด่ว้ย		ดงันัน้

การจัดลงนามบันทึกข้อตกลงการขับ

เคล่ือนเกษตรอินทรีย์ในคร้ังน้ี	 จึงบ่งช้ีว่า	

นโยบายในการเพ่ิมพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์

ให้ได้	จำานวน	10,800	ไร่	ภายในปี	2564	

นั้นจะบรรลุเป้าหมายอย่างแน่นอน

ร่วมมือในการดำาเนินการอย่างจริงจัง	และ

ต่อเนือ่ง	นอกจากนัน้หนว่ยงานตา่ง	ๆ 	ท้ัง
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	 นโยบายการขับเคล่ือนทรัพย์สิน

ทางปญัญาระดบัประเทศไดมุ้ง่เนน้การ

ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาใน			

เชิงพาณิชย์	 โดยมีการส่งเสริมให้เกิด

การบรหิารจัดการทรพัยส์นิทางปญัญา

ท่ีดีในสถาบันการศึกษา	 สถาบันวิจัย	

และองคก์รต่างๆ	รวมทัง้การขบัเคลือ่น

งานวิจัยในปจัจุบนัมุง่เนน้การสรา้งองค์

ความรู	้	และนวัตกรรมใหต้อบสนองตอ่

สังคม	และภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น	

	 มหาวิทยาลัยทักษิณจึงมีนโยบาย

สนับสนนุการจัดตัง้หน่วยบรหิารจัดการ

ทรพัย์สินทางปญัญาเพ่ือเปน็หนว่ยงาน

หลักในการจัดการด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญาของมหาวิทยาลัย	 การบริหาร

จัดการองค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากผลงาน

วิจัยอันจะนำาไปสู่นวัตกรรมหรือการ

ต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างคุณค่า	

มูลค่า	และขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน	

สังคมของประเทศไปสู่การแข่งขันใน

ระดับนานาชาติ

	 มหาวิทยาลัยทักษิณมีระบบกลไก

เพ่ือส่งเสริมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ไปสู่การจัดการคุ้มครองสิทธิท่ีเป็นระบบ

มากยิง่ขึน้	มกีจิกรรมและพฒันานกัวจิยั

ให้มีความตระหนักและเข้าใจในการ

คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่

เกิดจากงานวิจัย	 และนักวิจัยมีการนำา

ขับเคลื่อนงานวิจัย
สู่นวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์  
เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่า ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับ

ความคุม้ครองมาอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตป่	ี

2556	จนถงึปจัจบุนั	ซึง่มจีำานวนการยืน่

ขอรับความคุ้มครองฯ	 ปัจจุบันจำานวน

ทั้งสิ้น	 66	 การประดิษฐ์โดยแบ่งเป็น	

สทิธบิตัรการประดิษฐ	์	6		เรือ่ง	อนสุทิธิ

บัตร	 60	 เร่ือง	 ซึ่งมีผลงานวิจัยท่ีได้รับ

การจดสิทธิบัตร	อนุสิทธิบัตรแล้วจำานวน	

15	เรื่อง	

	 ทั้งนี้ผลงานวิจัยท่ีย่ืนขอรับความ

คุ้มครองท้ังหมดน้ันแบ่งเป็นหลากหลาย

สาขา	ได้แก่

	 •	สือ่การสอนวทิย	์10	การประดษิฐ	์

	 •	เทคโนโลยีชีวภาพ	20	การประดิษฐ์

	 •	 เกษตร/ชีววิทยา/ยาง	 14	 การ

ประดิษฐ์

	 •	เคมี/เวชสำาอาง	4	การประดิษฐ์

	 •	อาหาร	เครือ่งด่ืม	6	การประดษิฐ์

	 •	 วิศวกรรม	พลังงาน	ฟิสิกส์	 12	

การประดิษฐ์	เช่น	

	 1)	แป้งข้าวสังข์หยดชุบทอด	

	 โดย	ดร.พรพิมล	มะยะเฉียว	คณะ

อุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

	 2)	แผน่ปพูืน้จากยางธรรมชาตแิละ

กรรมวิธีการผลิต		

	 โดย	ผศ.ดร.กฤษฎา	พชัรสทิธิ	์คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

	 3)	กรรมวธิกีารผลติไบโอดเีซลจาก

น้ำาท้ิงโดยใช้เอนไซม์ไลเปสจากผลปาล์ม

เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา	

	 โดย	รองศาสตราจารย	์ดร.กนกพร	

สังขรักษ์	คณะวิทยาศาสตร์
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ขับเคลื่อนงานวิจัย
เพื่อสร้างคุณค่า มูลค่า ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน
ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
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อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

11984

12183

13169

13269

12606

12605

14011

13477

13479

13478

13017

13748

14165

14235

14970

แป้งข้าวสังข์หยดชุบทอด

กรรมวธิกีารผลติกระดาษสำาหรบัทำาบรรจภัุณฑ์

เพื่อยืดอายุผักและผลไม้

กรรมวิธีการผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมสารสกัด

จากข้าว

กรรมวธิกีารผลติไทเทเนยีมไดออกไซด์เจอืเงิน

ดว้ยวธิโีซล-เจล	และการตกตะกอนร่วมสำาหรบั

ควบคุมเชื้อราหน้ายางพารา

กรรมวิธีการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ	 (Refuse	

Derived	Fuel	or	RDF)	ผสมกะลาปาล์ม

กระบวนการผลิตพอลิไวนิลคลอไรด์นาโน	

ไฟเบอร์ท่ีมียางธรรมชาติทำาหน้าท่ีเป็นตัวพลาส	

ติไซเซอร์

กรรมวธิกีารผลติวสัดตุอ่ตา้นเชือ้ราไทเทเนยีม

ไดออกไซด์เจือนิกเกิลสำาหรับ	ผสมปูนยาแนว

กระเบื้องปูพื้น

ระบบผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากของเสียอินทรีย์

และน้ำาเสียโดยการบูรณาการกระบวนการหมกั

แบบไรแ้สงกบักระบวนการอิเลค็โตรไลซิสชนดิ

ใช้ตัวเร่งชีวภาพที่อุณหภูมิสูง

กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำาทิ้งโดยใช้

เอนไซม์ไลเปสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำาทิ้งโดยใช้

เอนไซม์ไลเปสจากผลปาล์ม	เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

กรรมวธิกีารควบคุมการเจรญิเตบิโตของพอ่แม่

พันธุ์เพรียงทรายหรือไส้เดือนทะเลในสกุล	

Perinereis	 spp.	 ด้วยการควบคุมระดับความ

เค็มของน้ำาร่วมกับปริมาณแสงสว่างที่ได้รับ

แผ่นปูพื้นจากยางธรรมชาติและกรรมวิธีการ

ผลิต

กรรมวิธีการผลิตสารหล่อลื่นชีวภาพจากพอลิ

ไฮดรอกซีบิวทเิรตดว้ยกระบวนการทรานสเ์อส

เทอริฟิเคชันแบบสองขั้นตอน

ชุดทำาสลบแมลงหวี่

สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย	 Alcaligenes	

eutrohus	เพือ่การผลติ	พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต

และกรรมวิธีการผลิตแบบสองขั้นตอน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

ดร.พรพิมล		มะยะเฉียว

อ.ดร.กรกนก		อุบลชลเขต

อ.ดร.รัทรดา	สมพงษ์

อ.ดร.กรกนก		อุบลชลเขต

รศ.ดร.จอมภพ		แววศักดิ์

อ.ดร.กฤษฎา		พัชรสิทธิ์	

อ.ดร.กรกนก		อุบลชลเขต

ผศ.ดร.สมพงศ์		โอทอง

นายพีระวัฒน์		คงเกลี้ยง	

	ผศ.ดร.กนกพร		สังขรักษ์

นางสาวเสาวคนธ์	สุวรรณโณ

รศ.ดร.กนกพร		สังขรักษ์

อ.ดร.ธัญญา		พันธ์ฤทธิ์ดำา

นางสาวอมรรัตน์		เสนพริก

อ.ดร.เตือนตา		ร่าหมาน

อ.ดร.กฤษฎา		พัชรสิทธิ์	

รศ.ดร.กนกพร		สังขรักษ์

นางสาวธนาภรณ์		รักการ	

นางสาวมานี		แก้วชนิด

ผศ.ดร.กนกพร		สังขรักษ์

น.ส.ปิยธิดา		เกื้อนุ่น	

ประเภท    เลขที่    ชื่อก�รประดิษฐ์/ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์       ชื่อผู้ประดิษฐ์         สังกัด

   

รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ
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	 ห้วงเวลาที่โลกหมุนเร็วขึ้น	 และ

ข้อมูลกล่าวอ้างคนไทยอ่านหนังสือ

เฉลี่ย	 7	 บรรทัดต่อปีอาจไม่น่าเชื่อถือ

อีกต่อไป	ขณะที่นิยาย	Y	เต็มแผงและ

ตัวหนังสือในแสงสีฟ้าของสมาร์ทโฟน

กระจายไปทุกซอกเมือง	 นั่นไม่เพียง

ย้อนแย้ง	 แต่โลกของการอ่านในวันนี้

กำาลงัหมนุไปอกีทาง	ยคุสมยัจะทิง้แผน่

กระดาษและหนงัสอืแบบเดิมไวข้า้งหลงั

หรือไม่นั้นอาจไม่ใช่ประเด็นสำาคัญ		

ขณะท่ีนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณกลุ่ม

หนึง่	พวกเขารวมตวักัน	คิด-อ่าน		ศิลปะ

และวรรณกรรม	 เพื่อกอบฝันก้าวสู่โลก

ของการเป็นผู้ใหญ่	 เรียกตัวเองเป็น	

“สัตว์ประหลาด”	 ในนามกลุ่ม	 “Write	

Style”	 และการพูดคุยกันในครั้งนี้เขา

และเธอก็ขอคุยกับเราในนามตัวแทนกลุ่ม

 คิดว่�เป็น “สัตว์ประหล�ด”

	 เราเปน็เหมอืน	“สตัวป์ระหลาด”	มี

ความรู้สึกที่ว่าเราแตกต่างจากคนอื่น	

สิง่ท่ีคดิฝันมนัดูแปลกไปจากคนหมู่มาก

แต่เรารู้สึกสบายใจ	อบอุ่นในความรู้สึก	

ที่อย่างน้อยเรามีสัตว์ประหลาดอีก

หลายตวันัน่คอื	“เพือ่นของเรา”	มคีวาม

รูส้กึปลอดภยั	เวลาไปเจอหนงัสือท่ีอ่าน

แล้วชอบมาเล่าให้เขาฟังก็ยังมีคนที่ตั้ง

หนา้ตัง้ตาฟงัเราแบบไมต่อ้งฝืน	สนกุไป

กับเรื่องที่แสนจะธรรมดาของเรา	 เป็น

สัตว์ประหลาดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยมี

โอกาสได้พูดคุยกันแล้วรู้สึกว่าบทสนทนา

มันไหลไปเรื่อย	ๆ

 ชื่อ “Write  Style” 

	 ด้วยสมาชิกในกลุ่มของพวกเรามี

ความแตกต่างกันอย่างชัดเจน	พวกเรา

จึงตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมาว่า	 “Write	 	 Style”		

เรายังจำาความรู้สึกตอนนั้นได้ดี	 เด็ก

มหาวทิยาลยักลุม่หนึง่ทีต่ืน่เตน้กบัสิง่ท่ี

อยากทำา	ตืน่เตน้กบัความฝนัอนัเลก็นดิ

เดียวแต่ในความรู้สึกของเรามันคือ

สนามเดก็เลน่ขนาดใหญ	่คดิเพยีงแค่วา่

มันต้องสนุกแน่	 ๆ	 ก็แค่พวกเราชอบ

อ่านหนังสือ

 “Write  Style” เร่ิมม�จ�กจุดไหน

	 กจิกรรมแรกที	่	Write		Style	จดัคอื

ให้แตล่ะคนนำาหนงัสือท่ีตวัเองชอบหรอื

สนใจมาเลา่ใหเ้พือ่น	ๆ 	ฟงั	เปน็หนงัสอื

นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ บนขบวนรถไฟบรรทุก
ความฝัน พวกเขาและเธอรวมตัวกัน คิด-อ่าน-
เขียน ในนามกลุ่ม “Write Style” กอบฝันก้าวสู่
โลกของการเป็นผู้ใหญ่ และเรียกตัวเองว่าเป็น 
“สัตว์ประหลาด” ทางความคิด

สุมหัว อ่าน-เขียน
เพิ่มบรรทัดชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
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แนวไหนก็ได้	 เมื่อจัดกิจกรรมก็ต้องมี				

ผู้เข้าร่วมตอนนั้นก็มีน้อง	 ๆ	 ในสาขา				

ท่ีสนใจมาร่วมพูดคุยกับพวกเรา	 ด้วย

ความที่พวกเราเป็นกลุ่มที่เล็กจริง	 ๆ					

ก็เลยตกลงว่าจะไปจัดกันที่หอสมุด	

เหมือนกับการได้มานั่ งพูดคุยแลก

เปลี่ยนเร่ืองราวที่แต่ละคนสนใจ	 น้อง

บางคนบอกเขาชอบดูโฆษณาของไทย

ประกันชีวิต	 บางคนชอบอ่านนิตยสาร

ทอ่งเทีย่ว	เราเช่ือวา่การลอ้มวงคุยกนัที่

หอสมุดวันนั้นเป็นจุดเริ่มที่น่าจดจำา

	 ผ่านกิจกรรมแรกไปก็คิดกันว่าจะ

จัดอ่านเรื่องสั้น	 “มหาวิทยาลัยชีวิต”	

ของคุณเสกสรรค์	ประเสริฐกุล	รูปแบบ

ก็เหมือนเดิม	 ใครคิดเห็นอย่างไรก็พูด

คุยแลกเปลีย่นกนั	แตค่ราวนัน้เราคดิวา่

ต้องมีการประชาสัมพันธ์โดยการทำา

โปสเตอร์ติดตามบริเวณต่าง	 ๆ	 ใน

มหาวิทยาลัย	จึงมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นกว่า

คร้ังแรก	มีเพ่ือน	ๆ 	จากต่างสาขามาร่วม

ด้วย	ทำาให้พวกเรามีแรง่ีจะทำาสิง่นีต่้อไป	

 “Write Style” เปน็พ้ืนทีแ่บบไหน

	 “Write		Style”	มันคือสนามเด็กเลน่

ขนาดใหญ่	พอได้ลงไปเล่นจริง	ๆ	มัน

ไมไ่ดม้แีคก่ระดานลืน่ทีไ่ถลตัวลงมาด้วย

ความต่ืนเต้นพรอ้มกบัเสยีงหวัเราะ		แต่

บนกระดานลื่นมีทรายมีฝุ่นเต็มไปหมด

แน่นอนว่าเมื่อไหร่ที่ เราได้ตัดสินใจ				

พุ่งตัวให้ไถลลงมา	 เน้ือตัวเราก็จะเต็ม	

ไปด้วยเศษฝุ่นทราย	 แต่ถึงอย่างไร

ธรรมชาติของเด็กเวลาได้เข้าไปอยู่ใน

สนามเด็กเล่นมักจะลืมความเจ็บและ

ตรงหน้ามีแต่ความสนุก	 เหมือนการได้

ขึน้รถไฟขบวนทีเ่ตม็ไปด้วยความฝนั	จดุ

หมายปลายทางไม่รู้ว่าจะลงท่ีสถานี

ไหน	 

  แล้วคิดว่�ได้อะไรกัน

	 พวกเราได้เรียนรู้อะไรมากมาย	

แต่ละกิจกรรมกว่าจะออกมาเป็นท่ีน่า

พอใจไม่ใช่เรื่องง่าย	เวลาทำาอะไรความ

คาดหวังคอืตวัแปรสำาคญั	จะบอกวา่ทุก

ครั้งพวกเราหวังว่าจะมีเพื่อนๆ	มาร่วม

สนุกกับพวกเรา	และแน่นอนความหวัง

มักจะมาพร้อมความผิดหวังมากกว่า

ความสมหวงัเสมอ	พวกเราคยุกนัตลอด

ไมว่า่จะมคีนเขเา้รว่มกีค่นเรากจ็ะทำาตอ่

ไป	มาถึงตอนนี้พวกเรามาไกลเกินกว่า

ที่ฝันไว้มาก

 “Write  Style” อยูใ่นกระแสมัย๊?

	 เวลาเดนิสวนกนัในมหาวทิยาลัย	มี

คนทักและถามตลอดว่า	 “พวก	 “Write		

Style”	จะจดักจิกรรมอกีเมือ่ไหร่?”		“จะ

มีกิจกรรมอะไรอีกบ้าง?”	 อาจจะดูเกิน

ความจริงถ้าจะบอกว่าถ้อยคำาเหล่านี้

ทำาให้พวกเราหันหน้ามาย้ิมพร้อมกัน	

มันเป็นความรู้สึกท่ีเหมือนกับเราฟัง

เพลงที่คนอื่นเขาไม่ฟังกัน	แต่อยู่	ๆ	มี

ใครกไ็มรู่เ้ข้ามาถามวา่ฟงัเพลงอะไรและ

ขอฟังเพลงนั้นด้วย	 ทำาให้เราได้รู้ว่า

เพลงท่ีเราชอบฟังยังมีคนอ่ืนชอบด้วย

เหมือนกัน	...ตอบแบบนี้ได้ไหม

 ประสบคว�มสำ�เร็จกันแค่ไหน

	 วันนี้	Writer		Style	มีเพื่อน	ๆ 	จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้ามาร่วม

ด้วย	อีกไม่กี่เดือนพวกเราบางส่วนก็จะ

เรยีนจบกนัแลว้	ไมน่า่เชือ่วา่การเริม่ตน้

กนัในวนันัน้เราเดินดว้ยกนัมาหลายก้าว	

และระหว่างทางได้เรียนรู้หลายอย่าง

รว่มกนั	ทุกอยา่งล้วนเปน็บททดสอบให้

พวกเราไดก้า้วเดนิอกีขัน้นัน่คอื	“ขัน้ของ

ความเปน็ผูใ้หญ”่		ถงึแมว้า่พวกเราจะมี

งานมากแค่ ไหนแต่ก็ยั งมี กิจกรรม

เหมือนเดิม	 ใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วม

กิจกรรมกับพวกเราหรือมีเวลาว่างก็มา

ร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้	ก่อนจะก้าว

ไปสู่โลกของการเป็นผู้ใหญ่

“

“

เด็กมหาวิทยาลัยกลุ่มหน่ึง  
ที่ ต่ืนเต้นกับส่ิงท่ีอยากทำา          
ต่ืนเต้นกับความฝันอันเล็ก
นดิเดยีวแตใ่นความรูส้กึของ
เรา มันคือสนามเ ด็ก เล่น
ขนาดใหญ่ คดิเพยีงแคว่า่มนั
ต้องสนุกแน่ ๆ ก็แค่พวกเรา
ชอบอ่านหนังสือ
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คณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ร่วมกวาดรางวัล งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม จากงานมหกรรมวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 
(RUTS Research Expo 2019) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปี 2562 ภายใต้
แนวคิด จากหิ้งสู่ห้าง “ทำ ได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง”  
ที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักประดิษฐ์คิดค้นมี
โอกาสแสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม
ต่อสาธารณชนในระดับนานาชาติ เพื่อเชื่อมโยงผลงาน
วิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมกับกลุ่มอุตสาหกรรม 
อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยี
 

 ผลก�รประกวดแข่งขัน ทีมคณ�จ�รย์และนิสิตคณะ

วิทย�ศ�สตรก์ว�ดร�งวัลได้ม�กม�ย ดังนี้

ประเภทบุคลากรสายวิชาการและบุคคลทั่วไป
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
ชื่อผลง�น: อุปกรณ์ตรวจวัดปริม�ณฟ้�ทะล�ยโจรแบบ

มือถือ

 รายชื่อนักวิจัย

	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ณวงศ์	 บุนนาค	 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน	

	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชุติมา	แก้วพิบูลย์	สาชาวิชา

ชีววิทยา

 
รางวัลเหรียญเงิน  
ช่ือผลง�น อ�ห�รปล�ดุกบ๊ิกอุยเสริมส�รแอนโดรก

ร�โฟไลด์แยกจ�กใบฟ้�ทะล�ยโจร

 รายชื่อนักวิจัย

	 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชุติมา	แก้วพิบูลย์	สาชาวิชา

ชีววิทยา

	 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ณวงศ์	 บุนนาค	 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน	คณะวิทยาศาสตร์

ภายใต้แนวคิด จากหิ้งสู่ห้าง “ทำ ได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง”
RUTS Research Expo 2019

กวาดรางวัลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 
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	 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สุภฎา	 คีรีรัฐนิคม	 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม		

ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเขตภาคใต้
รางวัล เหรียญทอง
ชื่อผลง�น ส�รสกัดกระเทียมโทนดำ�

 รายชื่อนิสิต 

	 1.	นางสาวณัฐกุล		อินทร์ทอง

 อาจารย์ที่ปรึกษา

	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชุติมา		แก้วพิบูลย์

2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณวงศ์		บุนนาค

ชือ่ผลง�น ก�รเพิม่ส�รต�้นอนมูุลอสิระในข�้วกลอ้งงอก

สังข์หยดพัทลุงที่มีฤทธิ์ชะลอคว�มชร�

 รายชื่อนิสิต

	 1.	นางสาวอาทิตตยา		ทวนทอง	สาขาวิชาชีววิทยา

 อาจารย์ที่ปรึกษา

	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชุติมา		แก้วพิบูลย์

	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณวงศ์		บุนนาค

รางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อผลง�น แอปพลิเคชั่นเสริมก�รเรียนรู้ก�รอ่�นชื่อส�ร

อินทรีย์ (Name Hunt)

 รายชื่อนิสิต

	 1.	 นางสาวนฤมล	 	 เข็มจันทร์	 นิสิตชั้นปีที่	 5กศ.บ.	

วิทยาศาสตร์-เคมี

	 2.	 นางสาวชญานิษฐ์	 	 นวลสนอง	 นิสิตชั้นปีที่	 4	

กศ.บ.เคมี

 อาจารย์ที่ปรึกษา

	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณวงศ์		บุนนาค

	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชุติมา		แก้วพิบูลย์

รางวัลเหรียญทองแดง
ชื่อผลง�น ชุดก�รระเหิดแบบย่อส่วน

 รายชื่อนิสิต

	 1.	นายปรเมศวร์		มณี		นิสิตชั้นปีที่	4	กศ.บ.เคมี

	 2.	นางสาวแสงอรุณ		รัตนขวัญ	นิสิตช้ันปีท่ี	4	กศ.บ.	เคมี

 อาจารย์ที่ปรึกษา

	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณวงศ์	บุนนาค

	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชุติมา	แก้วพิบูลย์

ชื่อผลง�น ชุดตรวจวัดองค์ประกอบสี

 รายชื่อนิสิต

	 1.	นายสิริภพ		วรรธนะนาถ	นิสิตชั้นปีที่	4	กศ.บ.เคมี

	 2.	นายศิรสิทธิ์		กลับอยู่	นิสิตชั้นปีที่	4	กศ.บ.เคมี

 อาจารย์ที่ปรึกษา

	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณวงศ์	บุนนาค

	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชุติมา	แก้วพิบูลย์

ชื่อผลง�น บอร์ดเกมส์โต้ตอบชนิดแม่เหล็กก�รเรียน

เซลล์ไฟฟ้�เคมี

 รายชื่อนิสิต

	 1.	นางสาวจิรสุดา		บัวสม		นิสิตชั้นปีที่	4	กศ.บ.	เคมี

	 2.	นางสาวศิริวรรณ		เปียคง	นิสิตชั้นปีที่	4	กศ.บ.	เคมี

 อาจารย์ที่ปรึกษา

	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ณวงศ์	บุนนาค

	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชุติมา	แก้วพิบูลย์

 

ภายใต้แนวคิด จากหิ้งสู่ห้าง “ทำ ได้จริง ใช้ได้จริง ขายได้จริง”



26มหาวิทยาลัยทักษิณ Thaksin University

นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณคว้ารางวัล
ชนะเลิศการประกวดอ่านทำ นองเสนาะ
ระดับอุดมศึกษา ในโครงการ “ถวายชัย 
ทำ นองไทย ทำ นองชาติ” ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น 
 
	 1.	นายอภิชัย	จันทร์เกษ	นิสิตชั้น

ปีท่ี	 5	 การศึกษาบัณฑิต	 หลักสูตร						

ภาษาไทย	 ซึ่งผลิตร่วมระหว่างคณะ

ศึกษาศาสตร์	 กับ	 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

	 2.	 นางสาวอรไพลิน	 สุวรรณหงษ์	

นิสิตชั้นปีที่ 	 3	 ศิลปศาสตร์บัณฑิต	

หลักสูตรภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	 ได้รับรางวัลรอง				

ชนะเลิศอันดับสาม	

	 การแข่งขันครั้งนี้	มีผู้สมัครรอบคัด

เลอืกกว่า	120	คน	จากทัว่ประเทศ	โดย

มีผู้ผ่านคัดเลือกเข้ามาแข่งขันรอบชิง

ชนะเลิศเพียงชาย	5	คน	หญิง	5	คน	

	 สำาหรับรูปแบบการแข่งขันรอบชิง

ชนะเลิศประกอบด้วย	การอ่านทำานอง

เสนาะ	การขบัเสภา	การพากย์โขน	และ

ชนะเลิศอ่านทำ นองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา
“ถวายชัย ทำ นองไทย ทำ นองชาติ”

มอญ	และพากย์โขนชนิดใด

	 การประกวดคร้ังน้ีมี	อาจารย์วราเมษ	

วัฒนไชย	อาจารย์ประจำาสาขาภาษาไทย	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

เป็นผู้ฝึกสอน

ขับร้องเพลงไทยเดิม	 มีรูปแบบการ

ประกวดแบบฉับพลัน	 ซึ่งผู้ประกวดไม่

เคยเหน็ตวับทมากอ่น	และไมท่ราบล่วง

หน้าว่าจะต้องอ่านทำานองเสนาะคำา

ประพนัธ์ประเภทใด	เสภาไทย	ลาว	หรอื
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แก้ปัญหาเด็กด้อยโอกาส อ่าน-เขียนไม่ได้
“ครูไทยใจอาสา”

 “กลุ่มครูไทยใจอ�ส�”	 เป็นกลุ่ม

นิสิตมุ่งม่ันคิดหาทางขยายการจัดการ

ศกึษาสูเ่ดก็ๆ	ดอ้ยโอกาสเพือ่แกป้ญัหา

เด็กไทยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะ

เช่ือวา่การใหโ้อกาสทางการศกึษาไมไ่ด้

จำากัดเพียงแต่เด็กในห้องเรียนหรือใน

สถานศึกษาเพียงอย่างเดียว	 หากแต่

รวมไปถงึเดก็และเยาวชนทีเ่คยเดินทาง

ผิดพลาดทางสังคมให้เขาได้รับโอกาส

เทา่เทียมดว้ย	ทัง้นีก้เ็พือ่ได้รว่มกนัเรยีน

มหาวิทยาลัยทักษิณ สร้างครูเพ่ือ
สังคม แบ่งปันโอกาสทางการศึกษา
รวมตัว“ครูไทยใจอาสา” หวังพัฒนา
ทักษะการอ่าน-การเขียนให้นักเรียน
และเด็กที่ด้อยโอกาส คิดกิจกรรม 
“คลนิกิภาษาพัฒนาเยาวชน” “พีอ่าสา
พานอ้งอา่นเขยีน” ฝนัขจดัปญัหาเดก็
ไทยอ่าน-เขียนไมไ่ด้ ลดชอ่งวา่งความ
เหลื่อมล้ำ ทางสังคมอีกทางหนึ่ง

รู้และกลับมุมมองการศึกษา	 ขยาย

โอกาสแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียน

ไม่ได้ผ่านกิจกรรม	“คลินิกภาษาพัฒนา

เยาวชน”	 ในโครงการ	 “พี่อาสาพาน้อง

อ่านเขียน”

 “คลินิกภ�ษ�พัฒน�เย�วชน” 

โครงการ	“พีอ่าสาพานอ้งอา่นเขยีน”	จดั

ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียน	

ไมไ่ด	้ทำาให้นสิติไดก้ลบัมมุมองทางการ

ศึกษาอีกมิติหนึ่ง	 รวมทั้งการให้โอกาส	

แก่น้องๆ	 ท่ีกระทำาความผิดเพ่ือสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้เป็นผู้ท่ีรู้เท่าทัน	 กล้ายอม

รบั	และพรอ้มปรบัปรงุตวักอ่นออกไปสู่

อ้อมกอดของสังคม	 	 สิ่งหนึ่งที่	 “กลุ่ม

ครไูทยใจอาสา”	ไดส้มัผสัคอื	“หอ้งเรยีน”	

อีกมิติซึ่งมีนักเรียนที่ประสบปัญหามา

อย่างหลากหลายมารวมกัน	 บางคนไม่

ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่	 บางคนมี

ปญัหาดา้นการอ่าน-เขยีนภาษาไทย	แต่

น้องๆ	ทุกคนก็พร้อมท่ีจะเรียนรู้	ปรับตัว	

ทำาให้	“กลุม่ครไูทยใจอาสา”	มุง่ม่ัน	และ

พยายามศึกษาวิธีการแก้ปัญหาท่ีหลาก

หลายด้วยการสอนพวกเขาให้อ่านออก

เขียนได้เป็นรายบุคคล

	 กลุ่มครูไทยใจอาสา	ได้ผสานความ

ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม	 ภายใต้

โครงการจิตสำานึกรักเมืองไทย	โดยการ

จัดกิจกรรมแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก

เขียนไม่ได้	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	

1-6	รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิชาภาษาไทยตลอดปีการศึกษา	

โดยมีนิสิตเป็นแกนนำาจิตอาสาหลาก

หลายมากยิ่งขึ้น	 ประกอบด้วยนิสิต

คณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกภาษาไทย		

คณติศาสตร	์เทคโนโลยแีละสือ่สารการ

ศึกษา	ชีววิทยา	และเคมี
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วาสนา	

สวุรรณวจิติร	คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

และบริหารธุรกิจ	 รับรางวัลประกาศ

เกียรติคุณรางวัล	 “สตรีตัวอย่างแห่งปี	

Women’s	Examplified	Award	2018”	

สาขาการวจิยัและพฒันา		ณ	หอประชุม

กองทพัอากาศ	กรงุเทพมหานคร	ซึง่จดั

โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย	โดยมี	พลเอก

สุรยุทธ์	 จุลานนท์	 องคมนตรี	 เป็น

ประธานในพิธี	

	 ทั้งนี้	 รางวัลดังกล่าวได้มอบให้					

แก่ผู้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและ

ประเทศชาติ	 อีกทั้งตอบแทนคุณแผ่น

ดินในรูปแบบต่าง	ๆ

	 นสิติคณะนติศิาสตร	์ควา้รางวัลตอบ

ปญัหากฎหมายระดับอดุมศกึษา	ประจำา

ป	ี2562	ณ	คณะนติศิาสตร	์มหาวทิยาลัย

สงขลานครินทร์

	 1.	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1		

(มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ทีมที่	 2	 พัทลุง)	

ประกอบด้วย

					 	 1)	นายภาณุ		สมุทรเก่า

					 	 2)	นายณัฐวุฒิ		เพชรสังข์

					 	 3)	นางสาวณัฐวรรณ		หนูด้วง

	 2.	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	

(มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ทีมที่	 2	 สงขลา)	

ประกอบด้วย

					 	 1)	นางสาวศิริณีย์		หัสชัย

				 	 	2)	นางสาวจุไรรัตน์		สงขาว

				 	 	3)	นายอานนท์		คล้ายรุ่ง

	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา		

ทองขาว	 	 อาจารย์วิรัตน์	 	 นาทิพย์เวท	

อาจารย์มาตา		สินดำา	และอาจารย์พงค์ศักด์ิ		

เจ๊ะพงค์	เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

	 นิสิตสาขาวิชาการตลาด	 คณะ

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	 ได้รับ

รางวัลในการประกวดแผนการตลาด	

SONGKHLA	 GRAB	 Campus										

Challenge	2018		

 ทีม Grab Good ได้รับร�งวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

	 1.		นางสาววรรณิดา		ดิษฐ์เสถียร

	 2.		นางสาวสิริลักษณ์		เอียดแก้ว

	 3.		นางสาวสุดารัตน์		ช่วยชูศรี

	 4.		นายศตวรรษ		ศรีสุข

	 โดยมีอาจารย์	 ดร.	 นิจกานต์							

หนูอุไร	เป็นที่ปรึกษาและควบคุมทีม

 ทีม 4G! Conveniently ได้รับ

ร�งวัลชมเชย

	 1.	นางสาวอารีรัตน์		วรรณมี

	 2.	นางสาวสโรชา		แดงนิ่ม

	 3.	นางสาวภัทรสุมินต์		แกล้วทนงค์	

	 4.	นางสาวฮัสซาลีน่า		ขุนหมอน

	 โดยมีอาจารย์จิราพร	 	 คงรอด		

เป็นที่ปรึกษาและควบคุมทีม

สตรีตัวอย่างแห่งปี
Women’s Examplified 

Award 2018

คว้ารางวัลตอบปัญหา
กฎหมายระดับอุดมศึกษา

ประจำ ปี 2562

รางวัล
SONGKHLA GRAB 

Campus Challenge 2018
Award
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	 นางสาวบุษกร	 จันทร์เมือง	

นิสติทัศนศลิป์	ปีที	่3	คณะศลิปกรรม

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	เป็น	1	

ใน	 12	คน	ที่ผ่านการคัดเลือกโดย

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	

กระทรวงวัฒนธรรม	ไปศึกษาดูงาน

ด้านศิลปะ	ณ	 ประเทศญ่ีปุ่น	 ใน”	

โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่น

ใหม่	ประจำาปี	พ.ศ.	2562	YOUNG	

ARTISTS	TALENT	#10	

	 อาจารย์จิรโรจน์	 ศรียะพันธุ์	 ได้รับ

รางวลัประกาศนยีบตัรเกยีรตนิยิม	อนัดบั	

3	 เหรียญทองแดง	จากชุดผลงาน	สีสัน

ในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวใต้	หมายเลข	

3	 จากการประกวดโครงการศิลปกรรม

แห่งชาติ	ครั้งที่	64	ประจำาปี	2561

	 อาจารย์ดำารง	ชีวะสาโร	และ	ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ยอดชาย	 พรหมอินทร์		

คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ได้รับโล่ประกาศ

เกียรติคุณ	 เนื่องในวันมหิดล	 ประจำาปี

การศึกษา	2561	เมื่อวันที่	24	กันยายน	

2561	 ณ	 ห้องประชุมอาคารเฉลิม								

พระบารมี	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	

	 นิ สิตสาขาวิชาการตลาด	 คณะ

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	ได้รับรางวัล

ชนะเลิศในการประกวด	Idea	สร้างสรรค์	

Smart	Start	Idea	by	GSB	Startup	ระดบั

มหาวิทยาลัย	 ประจำาเดือนกุมภาพันธ์	

2562	ประกวด	IDEA	WoW	สร้างธุรกิจ

ชุมชนยุคใหม่โดยใช้เสน่ห์ชุมชน	 และได้

เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศ

	 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ 				

นิคมรัตน์	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ได้รับ

คัดเลอืกเปน็บุคคลเกยีรตยิศดา้นอนรุกัษ์

ศิลปวัฒนธรรม	 ในการจัดงานปาฐกถา

ประจำาปีของมูลนิธิโกมลคีมทอง	เม่ือวันท่ี	

24	 กุมภาพันธ์	 2562	 ณ	 ห้องประชุม

ประกอบ	หุตะสิงห์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ท่าพระจันทร์

ผ่านคัดเลือกศึกษาดูงาน
ด้านศิลปะ ณ ประเทศญี่ปุ่น

Award

ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม 
อันดับ 3 เหรียญทองแดง 

ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
เนื่องในวันมหิดล 2561

Idea สร้างสรรค์ Smart 
Start Idea by GSB

บุคคลเกียรติยศ
ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
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	 นายอัษฎาวุธ	 ไชยวรรณ	 นิสิต

หลักสูตร	ศศ.บ.ภาษาไทย	ชั้นปีที่	4	ได้

รับรางวัลชมเชย	เร่ืองส้ันส่งเสริมคุณธรรม	

รางวัลเบญจวาช	ประจำาปี	 2561	 แนว

เรื่อง	 “มีอะไรอยู่ในป่า”	 (ไม่มีผู้ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ)	 รางวัลเกียรติยศ	 และ

เงิน	5,000	บาท	ผลงานได้รบัการตพีมิพ์

เผยแพรร่ะดบัประเทศ	ณ	อนสุรณ์สถาน	

80	ป	ีสมเดจ็พระมหาวรีวงศ์	วดัราชผาติ

การามวรวิหาร	

	 นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อนัดบั	1	และรางวลัขวญัใจมหาชน	จดัการแขง่ขนัมโนราหด์าวรุง่ชงิแชมป์ประเทศไทย	

2562	 ในงานกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชน์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว	 2562	 เมื่อวันที่	 16	

กุมภาพันธ์	2562	จำานวน	7	คน	ประกอบด้วย	

	 1.	นางสาวรัตนาวดี	ทองมา	 	 2.	นางสาวจุฑารัตน์	จันทกาโร

	 3.	นางสาวกาญจนา	นุ่นสงค์			 4.	นางสาวรุ้งนภา	ชุมประเสริตฐ์		

	 5.	นางสาวธัญธิตา	บุตรคง	 	 6.	นายรัตนพล	กาญจนารักษ์	

	 7.	นายธัญวัฒน์	วิเชียรรัตน์

	 นิสิตหลักสูตร	 ศศ.บ.	 (การจัดการ

ทรพัยากรมนษุย)์	คณะมนษุยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์	 นางสาวศรัญญา	 สุขขี				

นายยทุธวรี	์พรหมสลีาย	และ	นายศภุชัย	

รุง่เสรกีลุ ไดร้บัรางวลัชนะเลิศ	การแข่งขัน

แผนด้านการทรัพยากรมนุษย์	ในโครงการ	

“HR	 Genius	 2018”	 ณ	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

	 นางสาวฟาติน	 ฮูลู	 นิสิตหลักสูตร	

ศศ.บ.	 ภาษาอังกฤษ	 ชั้นปีที่	 2	 คณะ

มนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์	รบัรางวัล

รองชนะเลศิอันดบั	2	โครงการ	“ประกวด

สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา”	

ในหัวข้อ	“Technology	will	change	the	

world.”	เมื่อวันที่	13	มีนาคม	2562	ณ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุุราษฎร์ธานี	

รางวัลชมเชย
เรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรม 

รางวัลเบญจวาช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
และรางวัลขวัญใจมหาชน ในการแข่งขันมโนราห์ดาวรุ่ง

ชิงแชมป์ประเทศไทย 2562

ชนะเลิศ
เเผนด้านการทรัพยากรมนุษย์

HR Genius 2018

รองชนะเลิศอันดับ 2
ประกวดสุนทรพจน์

ภาษาอังกฤษ
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	 นางสาวรัตติยา	 แหละหมัน	

นิ สิตสาขาวิชาทัศนศิลป์	 คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัล									

รองชนะเลิศอันดับ	 3	 จากการ

ประกวดศลิปกรรมกรงุไทย	ครัง้ที	่4	

ในช่ือชุดผลงานสัจจะความจริง			

จากใบบัว	 จัดโดยธนาคารกรุงไทย	

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม			

ที่แสดงออกถึงเร่ืองราวและเนื้อหา

ของความเป็นไทย	 ให้พัฒนาก้าวสู่

ระดับสากล	

	 ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยทักษิณ			

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล

ประชาชน	“สงขลาคัพ”	ครั้งที่	6	ประจำา

ปี	2562	ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดสงขลา	

โดยทำาการแข่งขันระหว่างวันท่ี	 16-28	

เมษายน	2562	ณ	สนามกีฬาติณสูลานนท์	

จังหวัดสงขลา

	 นายอนุวัฒน์	 พัฒนเชียร	 นิสิต

ปริญญาโท	หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ	

รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวด						

ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา	ประจำาปี	

2561	 งาน	 “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	

2562	(Thailand	Research		Expo	2019”

	 นางสาวมาณี		แก้วชนิด	และ	

นางสาวอรวรรณ		ธนูศร	บุคลากรสังกัด

คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	

ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น	

สายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม	 ประจำาปี

การศึกษา	2561

	 นายนรพิชญ์	 เล่ืองลือ	 นิสิตสาขา

วิชาดุริยางคศาสตร์ไทย	คณะศิลปกรรม

ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ได้รับการ

คัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรี

ไทย	ประจำาปกีารศกึษา	2562	ระดับภาค	

ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 โดย						

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมพิธี			

มอบถ้วยรางวัลพระราชทาน	 สมเด็จ		

พระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	

รองชนะเลิศอันดับ 3
ศิลปกรรมกรุงไทย คร้ังท่ี 4

Award

ชนะเลิศ
การแข่งขันฟุตบอลประชาชน 

“สงขลาคัพ” คร้ังท่ี 6 

รางวัลเหรียญเงิน
ผลงานนวัตกรรมสาย

อุดมศึกษา ประจำ ปี 2562

บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 
ประจำ ปี พ.ศ.2562 ระดับภาค
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	 เมือ่วนัที	่25-28	เมษายน	2562	รองศาสตราจารยไ์พบลูย	์ดวงจนัทร	์รองอธกิารบดี

ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตสงขลา	 อาจารย์	 ดร.เกษม	 	 พันธุสะ	 และอาจารย์คัชชา					

ศิริรัตนพันธ์	 นำาทีมนักกีฬาปันจักสีลัต	 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.	รางวัลรองชนะเลศิอันดับ	2	(เหรยีญทองแดง)	ได้แก	่นายฉตัรมงคล	เอีย่มระยับ		

นายอัลอะมีน	ดาโต๊ะ	และนายอภิสิทธิ์	หวันสู

	 สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	

จากการนำาเสนอและประกวดแนวปฏิบตัิ

ท่ีดีด้านพัฒนานิสิต/นักศึกษา	ในโครงการ

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์	

ครั้งที่	10	เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	2562	

ณ	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 โครงการ			

ดงักลา่วเป็นความรว่มมอืของสถาบนัใน

	 นางสาว	 ออง	 ซิน	 โหร	 นิสิตสาขา

วชิาภาษาไทย	ช้ันปีท่ี	3	คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	 ซึ่งเป็นนักเรียนทุน		

จากประเทศมาเลเซีย	 ได้รับรางวัล							

ชนะเลิศ	 การประกวดอ่านออกเสียง			

ร้อยแก้วภาษาไทยสำาหรับนิสิตนักศึกษา

ต่างประเทศ	 “บัณฑิตจิตอาสา	 พัฒนา

สังคมโลก”	ณ		มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร	์	

ปันจักสีลัต ม.ทักษิณ คว้าเหรียญทอง
International Pencaksilat Belgium Open 

Championship 2019

รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำ เสนอและประกวด
แนวปฏิบัติท่ีดีด้านพัฒนานิสิต/นักศึกษา 

ในโครงการเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์ คร้ังท่ี 10

ชนะเลิศอ่านออกเสียง
ร้อยแก้วภาษาไทยสำ หรับนิสิต

นักศึกษาต่างประเทศ

เครือข่าย	ได้แก่	คณะเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยทักษิณ	คณะ

บรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย	 คณะวิทยาการจัดการ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	 คณะ

วทิยาการจดัการ	มหาวทิยาลยันราธวิาส

ราชนครินทร์	 และคณะบริหารธุรกิจ	

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	 ซึ่งภายในงาน

ประกอบด้วยกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้	

การเตรียมความพร้อมในการรับการ

ประกันคุณภาพภายในและภายนอก	

กจิกรรมประกวดโครงการ	Best	Practice	

ของนักศึกษา	กิจกรรมแลกเปลี่ยนความ

รู้ในการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษา	 5	

สถาบนั	และกจิกรรมการแขง่ขนักฬีาสาน

สัมพันธ์ระหว่าง	5	สถาบัน
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	 อาจารย์เทพรัตน์	 	 จันทพันธ์	 แกนนำาหลักอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นลุ่มน้ำา

ทะเลสาบสงขลา	(สงขลา	พทัลงุ	และนครศรธีรรมราช)	เพือ่อนรุกัษต์อ่ยอดอาหาร

พืน้ถิน่	และพฒันาไปสูอ่าหารทีเ่ปน็เมนสูากล	โดยใช้นวตักรรม	“ควิอารโ์คด้”	เพือ่

เข้าถึงการดูคลิปวีดีโอ	แหล่งวัตถุดิบ	แนะนำาวิธีการทำาอย่างละเอียดทุกขั้นตอนที่

สามารถเข้าใจได้ง่าย	เพื่อจะได้นำาไปประกอบเป็นอาชีพได้

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อุษา	 อ้นทอง	 อาจารย์ประจำาสาขาวิชาเคมี	 คณะ

วิทยาศาสตร์	 ได้รับการรับรองเป็น	 “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”	 ภาค

บรรยาย	 หมวดที่	 2	 การกำาหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับ

นโยบายการวจิยัของประเทศตามบรบิทของชมุชนตามภารกิจหลกั	โดยสำานกังาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จตุพร	 แก้วอ่อน	 เป็นหนึ่งในทีมวิจัยซึ่งได้รับทุน

พระราชทานจาก	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกมุาร	ีตามโครงการทนุนกัวจิยัแกนนำาของสถาบนัสง่เสรมิการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	จากโครงการวิจัยเรื่อง	“การเพิ่มการถ่ายเท

ความร้อนเชิงนวัตกรรมสำาหรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในอนาคต”	

	 ผูช่้วยศาสตราจารยจ์ารย	์ดร.ถาวร		จนัทโชต	ิคณบดคีณะอตุสาหกรรมเกษตร

เเละชีวภาพ	เข้ารับรางวัล	“เพชรพาณิชย์	ประจำาปี	2561”	สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ	ซึ่ง

เปน็รางวลัอนัทรงเกยีรต	ิทีก่ระทรวงพาณชิย	์มอบใหเ้พือ่ยกยอ่งเชิดชเูกยีรต	ิผูท้ำา

คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ	ด้านเศรษฐกิจ	การค้า	และการพาณิชย์	รวมถึงผู้ที่

สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแบบอย่าง

ของบุคคลที่แสดงความมุ่งมั่น	ทุ่มเท	และ	อุทิศตนเพื่อการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ	

การค้าการพาณิชย์	สังคมส่วนรวม	ทั้งในระดับองค์กร	และระดับประเทศ	สำาหรับ

ในปีนี้	มีผู้ได้รับรางวัล	“เพชรพาณิชย์”	จำานวนทั้งสิ้น	18	ราย	

อาจารย์เทพรัตน์  จันทพันธ์ 
รางวัล “คนดี” แทนคุณแผ่นดิน ปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อ้นทอง 
ได้รับการรับรองเป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

จากสำ นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  แก้วอ่อน 
รับทุนนักวิจัยแกนนำ  ประจำ ปี 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ 
รางวัล เพชรพาณิชย์ ประจำ ปี 2561 

สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ
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ติดต่อสอบถาม 
มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง	เลขที่	222	หมู่ที่	2	ตำาบลบ้านพร้าว	

อำาเภอป่าพะยอม	จังหวัดพัทลุง	93210	โทรศัพท์	0	-74609-600	โทรสาร	0	-7467-3200

https://www.pt.tsu.ac.th

สำ รองจองห้องจัดประชุมและห้องพักได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์	074-673222	

ในวันและเวลาทำาการ

รองรับการจัดประชุมหลากหลายรูปแบบ 
การจัดแบบ Class Room, U Shape และ Theater พร้อมโสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัย 

สัมมนาคาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ

Photo : krisda suwankarn
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มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัย
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
 และชุมชน ภายในปี 2580

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตสงขล�	140	ถ.กาญจนวนิช	ม.4	ต.เขารูปช้าง	อ.เมือง	จ.สงขลา	90000	โทร.	0-7431-7600

มห�วิทย�ลัยทักษิณ วิทย�เขตพัทลุง	222	ม.2	ต.บ้านพร้าว	อ.ป่าพะยอม	จ.พัทลุง	93210	โทร.	0-7460-9600

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