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จดจารึกประวัติศาสตร์
ถวายงานในหลวง ร.๙

เปิดสอนฟรี 
ว่ายน้ำาเพื่อเอาชีวิตรอด

ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ออกค่ายสร้างฝาย-ปลูกป่า ๕
นาฏยรังสรรค์ โชว์วัฒนธรรม  ๖
มรภ.สงขลา แต่งเพลงถวายอาลัยในหลวง ร.๙ ๗
แจกฟรีน้ำาดื่ม ๙๙๙ ขวด ถวายเป็นพระราชกุศล ๘

ปั้น นศ. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ๙

น้อมนำาพระบรมราโชวาท ร.๙ สร้างความรู้ชุมชนเกาะยอ ๑๐ 
“ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์” รับโล่ผู้มีจิตสาธารณะ ๑๑
มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดประชุมอธิการบดีฯ ๑๒
ร.ร.สาธิตฯ  ๑๓
รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
ร.ร.สาธิตฯ คว้ารางวัลส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ๑๓  
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอบรมทำาโรตี-ซาลาเปา ๑๔
ผนึกกรมวิทยาศาสตร์ฯ  ๑๕
สร้างเครือข่ายเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  
คณะวิทย์ฯ เตรียมจับมือมาเลย์ แลกเปลี่ยน นศ. ๑๕
“นิภาวรรณ ทองจินดา” นศ.ครุ คว้าเยาวชนดีเด่น ๑๖
มรภ.สงขลา ร่วมพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์มะพร้าวสตูล ๑๘
มรภ.สงขลา วางกรอบพัฒนา นศ. ๔.๐ ๑๙
ติวเทคนิคอาจารย์ที่ปรึกษา ๑๙
จดอนุสิทธิบัตร ๒ งานวิจัยทางเกษตร ๒๐
วิจัยผสมยางธรรมชาติ-ยางสังเคราะห์  ๒๑ 
เพิ่มความยืดหยุ่น   
เล็งทำา ‘MOU’ ศูนย์ยุทธศาสตร์ภาษาฯ อินโด  ๒๒  
มองผ่านเลนส์ ๒๒



อาจารย์ มรภ.สงขลา สุดปีติถวายงานในวาระสุดท้ายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จับมือนักวิชาการจด
จารึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ ส่งมอบความรู้ธรรมเนียมปฏิบัติลด
ธงครึ่งเสา-ยิงสลุตถวายความเคารพพระบรมศพ บอกเล่า
ประชาชนชาวไทย  

อ.วสิน ทับวงษ์ อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์                              
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                     
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ตนมีโอกาสเขียนบทความเร่ือง ธรรมเนียมตะวันตก    
ในพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์สยาม ลงหนังสือ “เสด็จสู่แดนสรวง                 
: ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ”                  
เพื่อรวมเล่มร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยอื่นๆ สำาหรับหนังสือเล่มนี้
ประชาชนทั่วไปสามารถหาอ่านได้ฟรีจาก https://drive.google.com/
file/d/0B5BpTtXUXhCeX09XYkRHbm1OZGc/view?pli=1 ขณะที่
รปูเลม่ท่ีตพีมิพเ์ผยแพรน่ัน้มหีนว่ยงานราชการ ๓ แหง่ คอื สำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษา ข้ันพื้นฐาน (สพฐ. )กระทรวงศึกษาธิการ                                    
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มิวเซียมสยาม สถาบัน
พพิธิภณัฑก์ารเรยีนรูแ้หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) สง่มอบใหก้บัโรงเรยีนใน
สังกัด สพฐ. ในแต่ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และจัดส่งมาให้หอสมุด                 
มรภ.สงขลา จำานวน 1 เล่ม ซึ่งในการทำางานทีมงานทุกคนทุ่มเทแรงกาย
แรงใจ ทั้งบุคลากรในแวดวงวิชาการและงานเขียนผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความ
ตั้งใจถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 เพื่อให้ได้
หนังสือที่เป็นวิชาการ แต่คนท่ัวไปรวมถึงเด็กนักเรียนสามารถอ่านแล้ว
เข้าใจง่าย 

อ.วสิน กล่าวว่า งานเขียนที่จัดทำาขึ้นในครั้งนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาก 
ใช้เวลาเกือบปีในการศึกษาค้นคว้าจนกระทั่งเสร็จเป็นรูปเล่มด้วยความ
เหน็ดเหนื่อย โดยเฉพาะบรรณาธิการ ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์                
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                  
เป็นผู้จัดตั้งคณะทำางานขึ้นมา ท้ังท่ีลาศึกษาต่อปริญญาเอก ที่วิทยาลัย
บูรพาคดีและแอฟริกันศึกษา (School of Oriental and African Studies 
: SOAS) มหาวิทยาลยัลอนดอน กย็งัทำางานราวกบัอยูเ่มอืงไทย แมก้ระทัง่
บางครั้งต้องส่งงานตอนตีสองเพื่อตรวจและทยอยปรับแก้ ทีมงานทุกท่าน
ต่างช่วยเหลือประสานงานกันเป็นอย่างดี 

อ.วสิน ทับวงษ์ 

อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชาประวัติศาสตร์ มรภ.สงขลา                   
กล่าวอีกว่า ตนในนามของราชภฏัทัง้ในฐานะผู้ศกึษาประวตัศิาสตร ์                
ผู้สอนประวัติศาสตร์ รู้สึกภาคภูมิใจและถือเป็นเกียรติอย่างย่ิง 
เนือ่งดว้ยชว่งพระราชพธิเีมือ่วนัที ่๒๖ ตลุาคม ๒5๖0 ผูบ้รรยายฯ 
อ่านเรื่อง “การยิงสลุตถวายความเคารพแด่พระบรมศพ”                    
และเรื่อง “ราชรถปืนใหญ่ พระเกียรติยศอย่างทหาร”                                
จากบทความที่ตนได้ร่วมเขียนในหนังสือ 

“ตอนทีผู่บ้รรยายอา่บทความทีผ่มรว่มเขยีนในหนงัสอืเสดจ็
สู่แดนสรวงฯ ผมน้ำาตาร่วงหนักมาก ปล้ืมใจที่ความฝันว่าจะได้
ถวายงานพระองค์ท่านในวาระอันเป็นที่สุด คือพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ได้บรรลุเป้าหมายของชีวิต และสามารถ
นอนตายตาหลับแล้ว อยากให้คนไทยแปรเปลี่ยนความโศกสลด 
เป็นความปลาบปลื้มใจที่ได้เกิดมาในแผ่นดินของพระองค์ท่าน 
รวมถึงสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ในวิถีของแต่ละคน”  

๓ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



ความสำาเร็จของ โครงการ “ฝาย” รวมใจ (ฟ้ืนฟูพื้นที่
ประสบภัยอุทกภัย) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิน-   
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มี ๗ เครือข่าย กยศ. สถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต้ ร่วมเปลี่ยนความแห้งแล้งทุกข์ยากของคนบ้านนาหมอบุญ 
เป็นความชุ่มชื้นงอกงาม คือกระจกท่ีสะท้อนพลังของเยาวชนจิต
อาสาได้ชัดเจนอย่างยิ่ง 

 อ.จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
นกัศกึษาและคณุลกัษณะบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) 
เปิดเผยถึงโครงการ “ฝาย” รวมใจ (ฟื้นฟูพ้ืนที่ประสบภัยอุทกภัย) 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัด
โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เมื่อวันที่ ๑-๓ กันยายน ที่ผ่านมาว่า 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชดำารัสว่า 
“การปลกูปา่ทดแทนปา่ไมท้ีถ่กูทำาลายนัน้ จะตอ้งสรา้งฝายเลก็เพือ่หนนุน้ำา
ส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้าน ซึ่งจะให้น้ำาค่อยๆ         
แผ่ขยายออกไปทำาความชุ่มชื้นในบริเวณนั้นด้วย” ดังนั้น เมื่อ มวล. จัดทำา
โครงการสร้างฝายฯ ขึ้น หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จึงได้คัดเลือกนักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน ให้เข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว ณ บ้านนาหมอบุญ ต.อ่าวศรีเมือง อ.จุฬาภรณ์ 
จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสนองพระราชดำาริที่พระองค์ท่านทรงพระราชทาน
ไว ้และเพือ่ใหเ้ยาวชนจติอาสาไดร้บัโอกาสทางการศกึษาจาก กยศ. มโีอกาส
สร้างฝายฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ตอบแทนกลับคืนสู่สังคม และทำาให้
คนในชมุชนในพืน้ทีเ่กดิความรกั ความหวงแหนพืน้แผน่ดนิบา้นเกดิอกีทาง
หนึ่งด้วย 

อ.จิรภา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-     
อดลุยเดช ทรงตระหนกัถงึความสำาคญัของการอยูร่อดของปา่ไมเ้ปน็อยา่งยิง่ 
ทรงเสนออปุกรณอ์นัเปน็เครือ่งมอืทีจ่ะใชป้ระโยชนใ์นการอนรุกัษแ์ละฟืน้ฟู
ปา่ไมท้ีไ่ดผ้ลดยีิง่ กลา่วคอื ปญัหาสำาคญัทีเ่ปน็ตวัแปรแหง่ความอยูร่อดของ
ป่าไม้นั้น น้ำา คือสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยแท้ พระองค์ทรงแนะนำาให้ใช้ฝายกั้นน้ำา 

หรือเรียกว่า Check Dam หรือฝายชะลอความชุ่มชื้น Check Dam คือสิ่ง
ที่ก่อสร้างขวางกั้นทางเดินของลำาน้ำา ซึ่งปกติมักจะกั้นห้วยลำาธารขนาดเล็ก
ในบริเวณที่เป็นต้นน้ำาหรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ทำาให้พืชสามารถ      
ดำารงชีพอยู่ได้ และหากช่วงที่น้ำาไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำาให้
ช้าลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในบริเวณลุ่มน้ำาตอนล่าง นับเป็น   
วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำาได้ดีมากวิธีการหนึ่ง                 

ด้าน น.ส.วศินี หอยสังข์ นักศึกษาปี ๑ โปรแกรมวิชา
สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้ดำาเนินตามแนว     
พระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ แม้การทำาฝาย
อาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวในการทำาความดีเพื่อพระองค์ท่าน แต่สำาหรับตนถือ
เปน็จดุเริม่ตน้ในการเผยแพร ่กระจายแนวคดิการมสีว่นรว่มฟืน้ฟทูรพัยากร
น้ำาและผืนดิน ซึ่งเป็นการร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษาเครือข่าย กยศ.        
จากสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ทั้ง ๗ แห่ง ได้แก่ มรภ.สงขลา มวล. 
ม.หาดใหญ่ ม.ทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง และ วิทยาเขตสงขลา) มรภ.ภูเก็ต 
และ มรภ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับคนในชุมชน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เคยตรัสว่า  “...ชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำาคนอยู่ได้ ถ้า
ไมม่นี้ำา คนอยูไ่มไ่ด ้ไมม่ไีฟฟา้คนอยูไ่ด ้แตถ่า้มไีฟฟา้ไมม่นี้ำาคนอยูไ่มไ่ด.้..” 
และน่ีจึงเป็นแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมทำาฝายในคร้ังนี้ แม้สถานท่ี       
การกนิการอยูจ่ะไมส่ะดวกสบายมากนกั แตก่ไ็มไ่ดส้ง่ผลตอ่จติใจแมแ้ตน่อ้ย 
เพราะทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการทำาความดีเพื่อในหลวง และเพื่อ
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 

“การมาอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนแปลกหน้าเป็นสิ่งท่ียากลำาบาก    
แต่ค่ายน้ีสามารถทำาให้คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หันมาทำาความรู้จัก    
เรียนรู้ แลกเปลี่ยน ทั้งนิสัย ความคิด ประสบการณ์ และความเอื้ออาทร   
ต่อกัน ทุกคนเป็นเพื่อนกันไม่มีแบ่งแยก แม้การทำาฝายจะไม่ใช่งานที่ง่าย       
แต่ทุกคนก็ช่วยกันอย่างเต็มกำาลัง ทั้งผู้หญิง  ผู้ชาย เด็ก คุณลุง คุณป้า        
ทุกคนล้วนทำาหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม ค่ายนี้ยังสอนให้เราทำางานพร้อมกัน   
พักพร้อมกัน  กินข้าวพร้อมกัน เข้านอนพร้อมกัน เรียกได้ว่าเรามีหัวใจ       
ที่มุ่งมั่นดวงเดียวกันนั่นเอง” น.ส.วศินี กล่าว
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ขณะที่ นายจักรกฤษ เลิศลับ นักศึกษาปี ๓ โปรแกรมวิชา
รฐัประศาสนศาสตร ์คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์กลา่ววา่ ความคดิ
แรกที่สมัครใจลงชื่อเข้าร่วมโครงการ เพราะอยากทำาส่ิงดีๆ ให้แก่สังคม      
ในการชว่ยรกัษาธรรมชาตแิละชว่ยเหลอืใหก้ำาลงัใจผูท้ีเ่ดอืดรอ้น โดยนอ้มนำา
แนวพระราชดำาริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        
ทรงพระราชทานไว้เกี่ยวกับการสร้างฝายในพ้ืนที่แห้งแล้งของประเทศไทย        
ใหม้คีวามอุดมสมบรูณ ์มนี้ำากนิน้ำาใชต้ลอดป ีขอขอบคณุ มวล. ทีจ่ดัโครงการ
ดีๆ ข้ึนมา ทำาให้ตนได้เห็นคุณค่าการทำาเพ่ือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน และขอ
ชื่นชมชาวชุมชนบ้านนาหมอบุญ ที่มีความรักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ร่วมสร้างฝายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยความมุ่งมั่น
อย่างที่สุด จนทำาให้งานสำาเร็จลุล่วงด้วยดี   

ปิดท้ายด้วย น.ส.พัตราภรณ์ เรืองดำา นักศึกษาปี ๒ โปรแกรม
วิชาการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่สุดที่กอง

พัฒนานักศึกษาคัดเลือกให้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการสร้างฝายฯ ทำาให้
นึกถึงในหลวง ร.๙ ตอนที่พระองค์ท่านยังไม่สิ้นพระชนม์ และมี                
พระพลานามัยแข็งแรงอยู่นั้น ทรงมีพระราชดำาริให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    
ทำาฝายชะลอน้ำาไว้มากมาย เพื่อช่วยชาวบ้านให้มีน้ำาใช้ในฤดูแล้ง ซึ่งตั้งแต่
จำาความไดพ้ระองคท์รงทำาเพือ่ประชาชนในประเทศอยา่งมากมายมหาศาล 
เคยคิดไว้ว่าหากมีโอกาสทำาสิ่งทดแทนพระองค์ท่านได้บ้าง ถึงจะเล็กน้อยก็
ไม่เกี่ยง ดังนั้น เมื่อได้รับโอกาสจากกองพัฒนานักศึกษา จึงรีบคว้าไว้ทันที 
ซึ่งการไปค่ายคร้ังน้ีทำาให้ตนได้พบเพ่ือนใหม่ต่างมหาวิทยาลัย ได้ทำา     
ความรูจ้กัและแลกเปลีย่นความคดิกนั ระหวา่งทำาฝายมชีาวบา้นมารว่มดว้ย 
แถมยังซื้อน้ำา ขนมมาให้ สร้างความประทับใจอย่างยิ่ง  

สิ่งสำาคัญที่ได้จากการสร้างฝาย คือประสบการณ์ชีวิตที่หา    
ไม่ไดจ้ากหอ้งเรยีน แม้จะมาจากตา่งที ่ตา่งสถาบนั แตท่กุคนมเีปา้หมาย
เดียวกัน นั่นคือการได้เป็นจิตอาสาที่สามารถทำาประโยชน์ให้แกส่ังคม 

ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มรภ.สงขลา ตามรอยศาสตร์        
พระราชา นำานักศึกษากว่า 100 ชีวิตออกค่ายปลูกป่า คัดพันธุ์ไม้
ชนิดดดูซบัคารบ์อนชว่ยลดโลกรอ้น พรอ้มสรา้งฝายตน้น้ำา อ.รตัภมู ิ 

อ.กมลนาวิน อินทนูจิตร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ที่ปรึกษาชมรมรักษ์
สิง่แวดลอ้ม เปดิเผยถงึการนำานกัศกึศกึษาในชมรมฯ จำานวน ๑๐๓ คน ออกคา่ย
สร้างฝายต้นน้ำาและปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำา ณ ศูนย์เรียนรู้
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำาริ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ ตุลาคม ที่ผ่านมาว่า ในทุกปีสมาชิกชมรมรักษ์
สิง่แวดลอ้มจะดำาเนนิกจิกรรมอนรุกัษป์า่ตน้น้ำาและสิง่แวดลอ้มศลิปกรรมใน
พื้นที่ จ.สงขลา และใกล้เคียง โดยปีที่แล้วเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำาผาดำา ส่วนปีนี้
บูรณาการร่วมกับสำานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ จ.สงขลา จัดค่าย
ปลกูสำานกึรกัษส์ิง่แวดลอ้ม รปูแบบกจิกรรมประกอบดว้ย เรยีนรูก้ารอนรุกัษ์
ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เรียนรู้พันธุ์กล้าไม้ที่เหมาะสม 
ต่อการดูดซับคาร์บอนเพื่อลดสภาวะโลกร้อน การจัดการขยะ ณ แหล่งท่องเท่ียว
ธรรมชาติ และการจัดทำาฝายต้นน้ำาบริเวณพื้นที่เขาวัง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  

ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ออกค่ายสร้างฝาย-ปลูกป่า 
ปั้น นศ. ซึมซับศาสตร์พระราชา อนุรักษ์แหล่งต้นนํ้า

อ.กมลนาวิน กล่าวว่า สิ่งสำาคัญที่สุดของการอนุรักษ์ทรัพยากร     
ป่าไม้อันมีค่าของเรา คือ การปลูกจิตสำานึก สำานึกจะเกิดไม่ได้หากไม่มี         
แบบอย่างที่ดี คนไทยและเยาวชนไทยโชคดีที่มีแบบอย่าง เช่น ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ที่พระราชทานมรดกอันยิ่งใหญ่ที่สุดในแก่คนไทย คือ ศาสตร์
พระราชา ซึ่งเป็นของจริงทำาแล้วดีจริง หวังว่าเยาวชนจะซึมซับศาสตร์        
พระราชาอย่างถูกต้องให้มากที่สุด เพ่ือความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมไทย      
ในสว่นของ มรภ.สงขลา จะดำาเนนิการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่อียา่งตอ่เนือ่ง 
ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยจะเพิ่มพื้นปลูกต้นไม้ประมาณ ๖๐%                             
ทั่วมหาวิทยาลัย 

ด้าน นายฮูซัย หนูหัน ประธานชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า 
จากกจิกรรมดงักลา่วทำาใหท้กุคนไดร้ว่มเรยีนรูถ้งึกระบวนการสรา้งฝาย เเละ
ปลูกจิตสำานึกให้คนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำาลังสำาคัญของชาติต่อไปในอนาคต 
ได้ช่วยกันดูแลโลกที่เราอยู่อาศัย เเละรักษาสิ่งเเวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี
ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ่งแม้เราจะไม่สามารถปลูกต้นไม้ในหัวใจของ      
ทกุคนได ้เเตส่ามารถทำาใหท้กุคนเรยีนรูก้ระบวนการปลกูตน้ไม ้และเหน็ถงึ
ความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อทุกชีวิตบนโลกได้

อ.กมลนาวิน อินทนูจิตรฮูซัย หนูหัน
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สถานกงสุลใหญ่เมืองปีนัง เทียบเชิญ มรภ.สงขลา                  
เผยแพร่วัฒนธรรมงาน Thai Festival 2017 เฉลิมฉลอง               
ครบรอบ ๖0 ป ีสถาปนาความสมัพนัธท์างการทตูไทย มาเลเซยี 
คณะศิลปกรรมฯ ส่งอาจารย์-นักศึกษานาฏยรังสรรค์ จัดเต็ม 
๕ ชุดการแสดง

อ.รวิสรา ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๘-๑๐ 
กนัยายน ท่ีผา่นมา โปรแกรมวชิานาฏยรงัสรรค ์คณะศลิปกรรมศาสตร ์
มรภ.สงขลา ได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศ
มาเลเซีย ให้เดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน Thai Festival 
2๐๑7 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ ๖๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย โดยการเดินทางไปแสดง
ครั้งนี้ มี อ.รวิสรา ศรีชัย อ.ทัศนียา คัญทะชา ประธานโปรแกรม
วิชานาฏศิลป์และการแสดง อ.รัชยา วีรการณ์ ผู้ ช่วยคณบดี                     
คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม และมีนักศึกษาสาขา
นาฏยรังสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำานวน ๖ คน เป็นตัวแทนไป
แสดงในงานนี้ด้วย โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก น.ส.เอกจิต                       
กรัยวิเชียร กงสุลใหญ่ฯ และ เรือตรี ปิยพันธุ์ อติแพทย์                       
กงสุลประจำาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง 

อ.รวิสรา กลา่ววา่ การแสดงทีน่ำาไปเผยแพรสู่ส่ายตาชาวมาเลเซยี
ในครั้งนี้มีทั้งหมด ๕ ชุด ได้แก่ ระบำากฤดาภินิหาร เซิ้งกะลากันตรึม 
เซิ้งโปงลาง นาฏศิลป์ร่วมสมัยชุดกระต่ายเต้น และ Andaman sun     

ซึ่งตลอดช่วงการเผยแพร่วัฒนธรรมของ มรภ.สงขลา พิธีกรบนเวทีได้
นำาเสนอชื่อ Rajabhat Songkhla. University ด้วยความชื่นชม ทั้งยัง
ไดร้บัการตอบรบัอยา่งอบอุน่จากชาวปีนงั ตดิตามขอถา่ยรปูและรอชม
การแสดงเต็มหน้าเวทีตลอดทั้ง ๓ วัน 

ประการสำาคัญ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งลงนามความสัมพันธ์                
ไทย-มาเลเซีย คณะนักแสดงจาก มรภ.สงขลา จึงถ่ายภาพไว้เป็น                   
ที่ระลึกด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
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มรภ.สงขลา กลัน่ความรูส้กึถงึในหลวง ร.๙ แตง่บทเพลง 
“ข้าราชภัฏสงขลาถวายอาลัย” อธิการฯ นำาทีมถ่ายทำามิวสิค
วิดีโอ เทิดพระมหากรุณาธิคุณไว้เหนือเกล้า

เมื่อวันที่ 2๕ ตุลาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม 
อธกิารบดมีหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) พรอ้มดว้ยคณะ
ผูบ้รหิาร คณาจารย์ และบคุลากรของมหาวทิยาลยั รว่มถา่ยทำามวิสคิ
วิดีโอเพลง “ข้าราชภัฏสงขลาถวายอาลัย” แต่งเนื้อร้องโดย 
ดร.บรรจง ทองสร้าง ทำานองโดย ดร.กรฤต นิลวานิช อ.สหภัส 
อักษรถึง เรียบเรียงเสียงประสาน ดร.กรฤต นิลวานิช อ.สหภัส 
อักษรถึง อ.สิทธิโชค กบิลพัตร อ.วิชัย มีศรี และ อ.พัชรี สุวรรณธาดา 
ซึ่งเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ                    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ่อของแผ่นดิน 

“บุญแผ่นดิน	 ปิ่นพสก	 ทรงปกเกศ
ถ้วนประเทศ	 ประเทืองสุข	 ตลอดยุคสมัย
ทรงตรากตรำา	 กรำางาน	 ทั่วฐานไทย
เสด็จไป	 ปางแร้น	 แม้แดนดง
พระเสโท	 หลั่งสาย	 ปลายนาสิก
ทรงพื้นพลิก	 ผลางาม	 ตามประสงค์
ก่อนเสด็จ	 เสวยสวรรค์	 มั่นดำารง
สายพระเนตร	 เจตน์ประจง	 ประจักษ์จินต์
ฝากแผ่นดิน	 ฝากความรู้	 ให้ครูสอน
ลัญจกร	 ก่องเด่น	 อันเป็นปิ่น
พระราชทาน	 มาประทับ	 ประดับดิน
ภาพื้นถิ่น	 ถ้วนงาม	 ทั้งนามตรา
ทูลละออง	 รองฟ้า	 ฝ่าพระบาท
เหล่าข้าราช-	 ภัฏพงศ	์	 แห่งสงขลา	
จักสืบงาน	 ฐานปักษ์	 ฟากทักษิณา	
เพียงพอพา		 ผลโภชน์		 จวบโรจน์นิรันดร์”	
ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ในฐานะที่ มรภ.สงขลา เป็นสถาบัน

อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณน้ี
ไวเ้หนอืเกลา้ และพรอ้มใจกนัแสดงถงึความจงรกัภกัดแีละนอ้มรำาลกึ
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

 ด้าน อ.สหภัส อักษรถึง โปรแกรมวิชาดนตรีสากล                   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งและปลื้มปีติที่ได้มี                
ส่วนร่วมกันเป็นหมู่คณะในการร่วมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ                   
พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมบนาถบพติร ในหลวงรชักาล
ที่ ๙ ผ่านทางบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรกัภกัดขีองคณาจารยแ์ละนกัศกึษา มรภ.สงขลา ขอบคณุทกุๆ ฝา่ย
ที่ร่วมใจกันเพื่อแสดงออกและร่วมถวายอาลัยด้วยกันในครั้งนี้

อ.สิทธิโชค กบิลพัตร ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีสากล                
กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมาก ที่ได้ร่วมร้องเพลงเทิดพระเกียรติ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ร่วมกับหน่วยงาน คณะต่างๆ และซาบซ้ึงใน                 
พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อราชภัฏฯ ทั่วประเทศ ตนจะ
น้อมนำาคำาสอนของพระองค์ไปปฏิบัติในชีวิตและครอบครัว  

ดร.จรรยส์มร ผลบญุ รองผูอ้ำานวยการสำานกัศลิปะและวฒันธรรม 
กล่าวว่า รู้สึกปลาบปล้ืมท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของการบันทึกเสียงในวันนี้ 
เหมือนเป็นแรงขับเล็กๆ ที่ทำาเพื่อพ่อในวาระสุดท้าย

อ.ทัศนียา คัญทะชา ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และ                 
การแสดง กล่าวว่า รู้สึกปลาบปลื้มเป็นที่สุดที่มีโอกาสได้เป็นข้าของ               
แผ่นดินเป็นคนของพระราชา วันนี้ได้มีโอกาสมาร้องเพลงให้พ่อหลวง                    
ซึ่งท่านเป็นครูต้นแบบให้เราได้ยึดคำาสอนมาปฏิบัติในการทำางานต่อไป

อ.อุรารัตน์ ปานรอด โปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ                     
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและอิ่มเอมใจที่มี
โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมถ่ายทำามิวสิควิดีโอเพลงข้าราชภัฏฯ             
เพื่อถวายอาลัยแด่พ่อหลวงของชาวไทยทุกคน

อ.ญาณิกา สุวรรณวิจิตร โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง 
กล่าวว่า ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะคนของพระราชาและ
ลูกของพ่อ ถึงแม้จะไม่ใช่การทำาหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ แต่อย่างน้อยเราได้               
ทำาด้วยใจที่เต็มเปี่ยม ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้

อ.รวิสรา ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ปลื้มใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของบทเพลงเพื่อพ่อ 

อ.ศศิธร วิศพันธุ์ ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรม กล่าวว่า รู้สึก
เป็นเกียรติและยินดีเป็นที่สุดที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วม                 
ร้อง เพลงเพื่ อถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่  ๙ น้อมรำาลึกใน                                            
พระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

อ.วิชัย มีศร ี โปรแกรมวิชาดนตรีสากล กล่าวว่า รู้สึกดีที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้  ได้ เห็นถึงความตั้งใจของทุกคน                       
แมจ้ำานวนคนอาจไมม่ากด้วยขอ้จำากดัด้านเวลา แตท่กุคนกท็ำาดว้ยใจ และ
ได้ผลงานที่ดีต่อใจของทุกคน

น.ส.วันวิสาข์ ทองสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลป-                
กรรมศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจท่ีเป็นหน่ึงกำาลังเล็กๆ ท่ีได้ร้องเพลงเพ่ือพ่อ 
ไม่ว่าพ่อจะได้รับฟัง รับรู้ได้หรือไม่ แค่ได้ทำาก็ภูมิใจเป็นที่สุดแล้ว

น.ส.ธวัลยา คงบัว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลป-                   
กรรมศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและต้ืนตันใจมากท่ีได้มีส่วนร่วมในการ                 
เแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙

น.ส .นันทิกา  ดนหมาน  เ จ้ าหน้ าที่ บ ริหารงานทั่ ว ไป                                 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวตรงกันว่า รู้สึกดีใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมที่ดีครั้งนี้ และจะนำาคำาสั่งสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

เช่นเดียวกับ น.ส.มนทิรา เหมอารัญ นักวิเคราะห์นโยบาย               
และแผน คณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกปลาบปลื้มและประทับใจ 
ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ร่วมร้องเพลงเพื่อในหลวงรัชกาลที่ ๙

7ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



สระว่ายน้ำา มรภ.สงขลา จับมือโปรแกรมพลศึกษา 
เปิดสอนฟรีหลักสูตรว่ายน้ำาเพ่ือเอาชีวิตรอด หวังช่วยลดสถิติ
เดก็อาย ุ๙-๑๒ ป ีจมน้ำาเสยีชวีติ ถวายเปน็พระราชกศุลพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ.พลากร นัคราบัณฑิต ผู้จัดการสระว่ายน้ำามหาวิทยาลัย
ราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) เปดิเผยวา่ สระวา่ยน้ำารว่มกบัโปรแกรมวชิา
พลศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เปิดสอนว่ายน้ำาในหลักสูตรว่ายน้ำา 
เพ่ือเอาชีวิตรอด ให้แก่เด็กอายุระหว่าง ๙-๑๒ ปี ที่ไม่เคยมีประสบการณ์
การว่ายน้ำามาก่อน ได้เรียนรู้ฟรีตลอดเดือนตุลาคม เพื่อถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
เป็นโอกาสให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา ที่จะจบออกไปเป็นนัก
วชิาการสายปฏบิตั ิไดฝ้กึทกัษะการสอนวา่ยน้ำา เพือ่ใหเ้กดิความชำานาญ
จากการได้ออกปฏิบัติงานอย่างสม่ำาเสมอ  

 อ.พลากร กล่าวว่า จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าใน
ชว่ง ๑๐ ปทีีผ่า่นมา ตัง้แตป่ ี๒๕๕๐-๒๕๕๙ เฉพาะเดือนตลุาคมเดอืนเดยีว 
มีเด็กจมน้ำาเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ ๑๐๑ คน โดยในปี ๒๕๕๙ เด็กไทยจมน้ำาเสีย
ชีวิต ๖๙๙ คน เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเกือบ 3 เท่าตัว กลุ่มอายุที่
พบมากทีส่ดุคอืกลุม่เดก็อายตุ่ำากวา่ ๕ ป ีรองลงมาคอื ๕-๙ ป ีและ ๑๐-๑๔ 
ปีตามลำาดับ ซึ่งช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำาเสียชีวิตมากที่สุด ที่
สำาคัญ การจมน้ำายังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ ของเด็กไทยอายุต่ำา
กว่า ๑๕ ปี 

ผู้จัดการสระว่ายน้ำา มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า จากตัวเลขดังกล่าว
สะท้อนถึงความสำาคัญของการมีทักษะในการว่ายน้ำา ดังนั้น ตนจึงได้เปิด
หลักสูตรว่ายน้ำาเพื่อเอาชีวิตรอด ซึ่งขณะนี้มีเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสมัคร
เข้ามากว่า 3๐ คน และได้เริ่มฝึกว่ายน้ำาไปบ้างแล้ว โดยเดือนหน้าจะเปิด
สอนฟรีให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ จ.สงขลา 

สำ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ                
มรภ.สงขลา แจกฟรีน้ำาด่ืม ๙๙๙ 
ขวด แก่ผู้มาใช้บริการห้องสมุด 
ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง           
ร.๙ สนองพระบรมราโชวาท 
หนังสือคือธนาคารความรู้

        ผศ.ดร.อำานาจ ทองขาว ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำานักวิทย-
บริการฯ ให้บริการน้ำาด่ืมฟรีจำานวน ๙๙๙ ขวด แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด ณ 
บริเวณหน้าลิฟต์ช้ัน ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงให้ความสำาคัญ
ต่อการอ่าน ดังพระบรมราโชวาทท่ีว่าหนังสือคือธนาคารความรู้ 

“หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกส่ิงทุกอย่างท่ีมนุษย์
ได้สร้างมาทำามาคิดมาแต่โบราณกาลจนทุกวันน้ี หนังสือจึงเป็นส่ิงท่ี
สำาคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นส่ิงท่ีจะทำาให้
มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้”

ผศ.ดร.อำานาจ กล่าวว่า คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีสำานักวิทย- 
บริการฯ ได้ร่วมต้ังปณิธานเดินตามรอยพ่อ ทุกคนรู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็น
ส่วนหน่ึงในการมอบโอกาสและส่ิงของ ซ่ึงเป็นน้ำาด่ืมให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา บุคลากรผู้รักการอ่านท่ีเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ซ่ึงล้วน
ตระหนักถึงคุณูปการท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ได้กระทำาไว้ตลอดช่วงรัชสมัย และยังคงเศร้าโศกเสียใจท่ีพระองค์
เสด็จสู่สวรรณคาลัย ดังน้ัน เพ่ือให้ทุกคนท่ีเข้ามาอ่านหนังสือในห้อง
สมุดได้รำาลึกถึงพระองค์ท่าน สำานักวิทยการฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือ
ท่ีนำาเสนอเร่ืองราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ ให้ผู้อ่านได้ร่วมซาบซ้ึงไปพร้อมกัน

หากโรงเรียนใดมีความประสงค์ให้จัดสอนว่ายน้ำา สามารถติดต่อมาได้ ตนจะเปิดรอบสอนฟรีให้กับโรงเรียนนั้นๆ 
โดยติดต่อได้ที่ อ.พลากร นัคราบัณฑิต โทร. ๐๘๑-๙๕๙๒๙๔๕
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หากโรงเรียนใดมีความประสงค์ให้จัดสอนว่ายน้ำา สามารถติดต่อมาได้ ตนจะเปิดรอบสอนฟรีให้กับโรงเรียนนั้นๆ 
โดยติดต่อได้ที่ อ.พลากร นัคราบัณฑิต โทร. ๐๘๑-๙๕๙๒๙๔๕

มรภ.สงขลา จับมือมูลนิธิรากแก้วร่วมขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ดึงพลังคนรุ่นใหม่
สร้างกิจกรรมพัฒนาท้องถ่ิน สืบสานแนวพระราชดำาริในหลวง ร.๙ เล็งต่อยอดโครงการพัฒนา 
แก้ปัญหาชุมชนย่ังยืน 

อ.จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เม่ือวันท่ี ๑๕ กันยายน ท่ีผ่านมา ตนพร้อมด้วยตัวแทน
นักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วมงานมหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
จัดโดยมูลนิธิรากแก้ว ในเครือมูลนิธิปิดทองหลังพระ ในการสืบสานแนวพระราชดำาริพระบาทสมเด็จ        
พระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ ทรงพระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยนำาศาสตร์
พระราชาผสานกับความรู้ทางทฤษฎีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ไปประยุกต์ใช้ดำาเนินโครงการพัฒนา เพ่ือให้   
เกิดการต่อยอดและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยเฉพาะนักศึกษาซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีจะช่วยขับเคล่ือนงาน  
ในส่วนน้ีได้ ท้ังยังสนองนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) สำาหรับเป็นแนวทางในการดำารงชีวิตของประชาชนทุกระดับ 
โดยสถาบันการศึกษาเป็นกลไกสำาคัญในการส่งเสริมให้นำาความรู้และพลังนักศึกษามาร่วมแก้ไขปัญหาตาม
ความต้องการอย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ร่วมกันขับเคล่ือนท้ังในด้าน           
องค์ความรู้ การพัฒนาพ้ืนท่ีในชุมชน โดยจะผลักดันให้นักศึกษาเร่ิมขับเคล่ือนในพ้ืนท่ีชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
ก่อนเป็นอับดับแรก ซ่ึงตรงกับปรัชญาของ มรภ.สงขลา ท่ีว่า สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

ด้าน นายจักรกฤษ เลิศลับ นักศึกษาปี 3 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า จากการเข้าร่วมงานดังกล่าวทำาให้ตนเห็นถึงพลังของนักศึกษา ท่ีต้องการสืบสาน
แนวพระราชดำาริ และสนับสนุนการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะให้เยาวชนมีความเป็นผู้นำาท่ีมีจิตอาสา เป็น
เยาวชนท่ีมีคุณภาพ เข้าใจปัญหาของสังคม และสามารถทำางานร่วมกับทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาชุมชนและประเทศ
อย่างย่ังยืน แม้ มรภ.สงขลา จะเป็นเครือข่ายเล็กๆ แต่ก็มีส่วนสำาคัญในการพัฒนาท้องถ่ิน ขอบคุณกองพัฒนา
นักศึกษาท่ีให้โอกาสตนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิรากแก้ว ทำาให้ได้รับฟังการดำาเนินงานในระยะแรกท่ีเกิด
ผลสำาเร็จแล้ว โดยเฉพาะจากเพ่ือนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและมาบอกเล่าประสบการณ์ พร้อมต้ังคำาถาม
ชวนคิดว่า ๔ ปีของมหาวิทยาลัยคุณได้อะไรมากกว่าใบปริญญา ทำาให้ตนและเพ่ือนๆ ได้แนวคิดถึงกิจกรรม
ท่ีจะทำาในมหาวิทยาลัยต่อหลังจากน้ี

 นายวรวัฒน์ รอดพิบัติ นักศึกษาปี ๔ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะครุศาสตร์ กล่าว
บ้างว่า ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระราชดำารัสตอนหน่ึงว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต 
รากฐานความม่ันคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้น่ันเอง ส่ิง
ก่อสร้างจะม่ันคงได้ก็อยู่ท่ีเสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำาไป” ดังน้ัน เม่ือ
ตนได้เป็นส่วนหน่ึงในการดำาเนินรอยตามพระองค์ท่าน จึงรู้สึกดีใจและภูมิใจมาก ซ่ึงในการดำาเนินงานน้ัน
มหาวิทยาลัยถือเป็นตัวหลักในการพัฒนาพ้ืนท่ี ด้วยการนำาศาสตร์มาผนวกกับศิลป์ คิดวางแผนพัฒนาด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนและช่วยให้ประชาชนสามารถอยู่ได้อย่างย่ังยืน โดยใช้
กระบวนการทำางาน ๔ ข้ันตอน คือ เตรียมการ วางแผน ปฏิบัติงาน และ ติดตามผล ภายใต้คอนเซ็ปต์ระเบิด
จากข้างใน มีขอบเขตพ้ืนท่ีชัดเจน พัฒนาทุกมิติ ซ่ึงจากการดูงานคร้ังน้ีมีหลายมหาวิทยาลัยท่ีดำาเนินโครงการ
ดังกล่าว เล่าว่าเขาไปอยู่อาศัยกับชาวบ้านในการศึกษาข้อมูลโดยเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพราะชุมชนเปรียบ
เสมือนครูคนหน่ึงท่ีสอนเขาในหลายๆ อย่าง ทำาให้เข้าใจปัญหามากข้ึน และลุกข้ึนสู้กับปัญหาเพ่ือให้ชาวบ้าน
มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีข้ึน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวขับเคล่ือน  

 ขณะท่ี นายธิติ ธนโสภณพิทักษ์ นักศึกษาปี ๒ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า จุดประสงค์ของงานในคร้ังน้ีคือสืบสานแนวพระราชดำาริ
ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ และสนับสนุนการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะให้เยาวชนมีความเป็นผู้นำาท่ีมีจิตใจอาสา 
พร้อมท้ังนำาเสนอผลการดำาเนินงานของ ๔ สถาบันการศึกษาท่ีนำาร่องโครงการไปก่อนหน้าน้ี ได้แก่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึง
ทำางานร่วมกับชาวบ้าน ไปนอน ไปกิน และช่วยพัฒนาชุมชนให้มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ท้ังยังนำาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน ทำาให้พวกตนท่ีได้เข้าร่วมประชุมเห็นตรงกันว่าในส่วน
ของนักศึกษา มรภ.สงขลา สมควรมีกิจกรรมเพ่ือสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน โดยดำาเนินการ
อย่างสอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาของท้องถ่ิน  

ปิดท้ายด้วย นายนัฐนนท์ พรหมอินทร์ นักศึกษาปี 3 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ กล่าวว่า การเข้าร่วมงานนี้ทำาให้ตนได้รับแนวคิดพื้นฐานในการดำาเนินโครงการ โดย 
บูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีตามแนวพระราชดำาริ การพัฒนาตามลำาดับข้ันตอน บูรณาการจากหน่วยงานอ่ืนๆ การจัดการ
ความรู้เละพัฒนาคน ซ่ึงต้องขอขอบคุณมูลนิธิรากแก้วท่ีจัดงานน้ีข้ึนมา ตนจะนำาความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ใน
มหาวิทยาลัย อาจจัดข้ึนในรูปแบบของการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา เก่ียวกับการพัฒนาตนเอง โดยนำา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และนำานักศึกษาลงพ้ืนท่ีสำารวจพ้ืนท่ีท่ีเป็นปัญหา เก็บข้อมูล 
นำามาวิเคราะห์ เพ่ือดำาเนินการแก้ปัญหาต่อไป

จักรกฤษ  เลิศลับ

วรวัฒน์  รอดพิบัติ 

ธิติ  ธนโสภณพิทักษ์

  นัฐนนท์ พรหมอินทร์
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หทัยชนาถ เจริญวรรณ

“ความรูใ้นวชิาการ เป็นสิง่หน่ึงท่ีจะทำาใหส้ามารถฟนัฝา่อปุสรรค

ได้ และทำาให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่สามารถ เป็นคนที่มีความพอใจ

ได้ในตัวว่า ทำาประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม นอกจากวิชาความรู้ 

ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคม สอดคล้องกับ

สมยัและสอดคลอ้งกบัศลีธรรมทีด่งีาม ถ้าไดท้ัง้วิชาการ ทัง้ความรูร้อบตัว 

และความรู้ในชีวิต ก็จะทำาให้เป็นคนที่ครบคน ที่จะภูมิใจได้”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ทรง

พระราชทานไวแ้กค่นไทย เปน็สิง่ควรคา่แกก่ารยดึมัน่สำาหรบับคุคลทีท่ำางานในวง

วิชาการ และเป็นแรงผลักให้โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร ์(มรภ.สงขลา) ลงพืน้ท่ีชุมชนเกาะยอ เพือ่ช่วยเหลอืกระตุน้เศรษฐกิจ

ใหช้าวบ้าน ดว้ยการนำาศาสตรภ์าษาไทยไปสรา้งองคค์วามรู ้เพือ่การพฒันาทกัษะ

ด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้าน ในขณะที่ทาง   

โปรแกรมฯไดแ้สดงศกัยภาพความรูท้ีต่นมไีปชว่ยเหลอืชมุชนตามนโยบายของทาง

มหาวิทยาลัย

ด้วยเหตุว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ

พฒันาทอ้งถ่ิน ดงันัน้ งานบรกิารวชิาการชมุชนจงึเปน็ภารกจิหลกัทีส่ำาคญั แมก้าร

ลงพื้นที่เกาะยอในครั้งนี้ในตอนแรกอาจเป็นเพียงการสนองนโยบายของทาง

มหาวิทยาลัย แต่เมื่อได้สัมผัสคลุกคลีกับชาวบ้านในพื้นท่ี ส่ิงท่ีได้รับกลับคืนมา 

กลับยิ่งใหญ่ ทั้งความรู้ มิตรภาพ ความจริงใจ เรียกว่ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     

ซึ่งกันและกัน เกื้อกูลกันระหว่างความรู้ในเชิงวิชาการ กับภูมิปัญญาชาวบ้าน        

เรามีในสิ่งที่เขายังไม่มี และเขามีในสิ่งที่เราไม่เคยมี 

ดร.มุจลินทร์ ผลกล้า อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชาภาษาไทย เล่าถึง

โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร “การพดูเพือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์” ซึง่เป็นการ

การลงพื้นที่บริการวิชาการให้แก่ชาวชุมชนเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยก่อน  

หน้านี้คณาจารย์ในโปรแกรมฯ ลงพื้นที่เกาะยอรวม ๕ ครั้ง เพื่อสำารวจพื้นที่และ

สอบถามความต้องการของชุมชน สำาหรับนำามาเป็นข้อมูลในการบริการวิชาการ   

ที่ตรงกับความต้องการของชาวเกาะยอให้มากที่สุด ซึ่งวิถีชีวิตของคนที่นี่ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพค้าขาย จากทรัพยากรบวกกับภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิม สิ่งที่พวกเขา

ต้องการคืออยากให้สินค้าขายดีและมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ในการอบรมฯ คณะผู้จัดงานจึงพยายามให้คนในชุมชนได้

ประโยชน์มากทีส่ดุ ทัง้ในแงค่วามรูจ้ากการบรรยายของมอือาชีพดา้นการเขียนส่ือ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ อ.กีรกิต จิตสมบูรณ์ และฝึกเขียนงานโฆษณาสินค้า

ตนเองด้วย นอกจากน้ัน ยังเปิดโอกาสให้ชาวเกาะยอฝึกจัดรายการวิทยุกับ       

อ.ปิยกุล   บุญญาศรีรัตน์  นักจัดรายการวิทยุมืออาชีพของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง    

หลังการอบรมเสร็จสิ้นมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมจากแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์              

มาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านรายการช่อเสลา ทางสถานีวิทยุเพื่อ        

การศึกษา มรภ.สงขลา 105.75 MHz. 

นอกจากบริการวิชาการแล้ว สิ่งสำาคัญอีกอย่างคือการทำาวิจัยร่วมด้วย   

ดงันัน้ ตนจะกลบัไปทำาวจิยัสนบัสนนุการทอ่งเทีย่วและพฒันาผลติภัณฑชุ์มชน โดย

ขณะน้ีทางโปรแกรมฯ ไดร้บัทนุสนับสนุนการทำาวจิยัจำานวน 2 เรือ่งคอื การศกึษา

สารสนเทศชุมชนเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชน

เกาะยอ จ.สงขลา โดยมี ดร.มุจลินทร์ ผลกล้า เป็นหัวหน้าโครงการ และ การ

ศกึษาแนวทางการพฒันากจิกรรมการทอ่งเทีย่วตลาดวฒันธรรมวถิชีมุชนในพืน้ที ่

อ.ละงู จ.สตูล ที่มี อ.ณทรัตน์จุฑา ไชยสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งโครงการ

วจิยัทัง้   2 เรือ่งถอืเป็นมิติใหม่ของคณาจารย์โปรแกรมวชิาภาษาไทยท่ีจะได้ขยาย

พื้นที่บริการวิชาการและการวิจัยไปพร้อมๆ กัน 

ด้าน อ.สร้อยสุดา ไชยเหล็ก อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย อีกคนหนึ่ง 

ซึ่งร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย กล่าวว่า ชุมชนเกาะยอมีความอุดมสมบูรณ์ท้ังในแง่

ของทรพัยากรธรรมชาติและความคดิสรา้งสรรค ์โดยไดร้ว่มกันจดัตัง้กลุม่วิสาหกจิ

ชุมชนขึ้นมาหลายกลุ่ม นำาสิ่งที่มีอยู่มาแปรรูปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง  

โด่งดัง ด้วยชาวบ้านที่นั่นมีความเป็นปราชญ์ทางภูมิปัญญาอยู่แล้ว พวกเขามี

ผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง เช่นเดียวกับที่ทางโปรแกรมฯ มีอาจารย์ที่มีความรู้และ

เชี่ยวชาญในศาสตร์ของการพูด การเขียนเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งตรง

กบัความตอ้งการของชาวบา้นทีต่อ้งการใหส้นิคา้ของตวัเองขายดเีป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ 

มรภ.สงขลา จะขอใชค้วามรูท้างวชิาการสรา้งสรรคป์ระโยชนใ์ห้

แก่ส่วนรวม มีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน เป็นก้าวเล็กๆ ของปณิธาน 

“เดินตามรอยเท้าพ่อ” สืบต่อไป
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คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา นำานักศึกษาผนึกหน่วยงาน

พันธมติร รว่มทำาดเีพือ่พอ่ สรา้งบา้นปลาในทะเลสาบสงขลา หวงัสรา้ง

จิตอาสาหวงแหนธรรมชาติ อนุรักษ์สัตว์น้ำาคู่ทะเลไทย

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ทางคณะฯ 

ร่วมกับบริษัท ปตท.สผ. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ สงขลา 

และกลุม่อนรุกัษช์ายฝัง่และฟารม์ทะเลชมุชนบ้านใหม ่จัดโครงการ “ทำาดเีพ่ือพ่อ” 

ด้วยการสร้างบ้านปลาเป็นสัญลักษ์เลข ๙ ไทย ในทะเลสาบสงขลา-พัทลุง      

ณ บรเิวณกลุม่อนรุกัษช์ายฝัง่และฟารม์ทะเลฯ ต.สทงิหมอ้  อ.สงิหนคร จ.สงขลา

 ด้าน น.ส.ศิริวรรณ ชุมนิรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชา   

ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา หนึ่งในผู้เข้าร่วม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ทำ�ดีเพ่ือพ่อ ร่วมสร้�งบ้�นปล�เป็นเลข ๙

โครงการ กลา่ววา่ สำาหรบัการทำากิจกรรมทำาความดีเพือ่พอ่ เม่ือวนัที ่2๔ ตลุาคม 

ที่ผ่านมา ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างจิตสำานึกของคนในสังคม         

ในเรื่องการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี เพราะการปล่อยสัตว์น้ำา   

การสร้างบ้านให้ปลา ถือเป็นการสร้างจิตสำานึกที่ดีต่อทะเล หากเราจับปลา 

ทำาลายธรรมชาติ สักวันหนึ่งทรัพยากรเหล่านี้ก็ต้องหมดไป 

  ประการสำาคัญ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็น       

พระราชกุศลแด่รัชกาลที่ ๙ นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษาเพื่อ

นำาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นคนเก่งแล้ว ยังสร้างความเป็นคนดี           

เป็นที่พึ่งของคนในสังคมได้  โดยการสร้างจิตอาสาภายใต้จิตสำานึกของความ

เป็นคนไทยที่ต้องเป็นอนาคตของชาติ เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ          

รัชกาลที่ ๙

“ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์” อดีตรองอธิการฯ มรภ.สงขลา 

รับโล่ผู้มีจิตสาธารณะอุทิศตนเพื่องานกิจการนักศึกษา

ที่เชื่อถือได้  ซึ่งที่ผ่านมา ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์ ได้อุทิศตนเพื่องาน
กิจการนิสิตนักศึกษาและงานสมาคมหรือมูลนิธิอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลายาวนาน โดยเฉพาะการร่วมขับเคลื่อนหลักสูตรบ่มเพาะคนดี         
ตามปณิธานพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ      
ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ที่ผ่านมา ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์ 

อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา (มรภ.สงขลา) อาจารย์ประจำาโปรแกรมวชิาหลกัสตูรและ

การจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ พร้อม

เกียรติบตัร ผูมี้จติสาธารณะอทุศิตนเพือ่งานกจิการนกัศกึษาและ

งานสมาคมหรือมูลนิธ ิจดัโดยสมาคมครศุาสตรส์มัพนัธ ์ซึง่รางวลั

ดังกล่าวกำาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกไว้ว่า ต้องเป็นคณาจารย์ที่

ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 3 ปี และอุทิศตนในงานด้านกิจการนักศึกษา จนมี  

ผลงานเป็นที่ยอมรับ 

  นอกจากน้ัน จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะอุทิศตนเพ่ืองาน
สมาคมหรอืมลูนธิ ิโดยเปน็กรรมการปฏบิตังิานในสมาคมหรอืมลูนธิทิีม่ี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือการศกึษามาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 ป ีมผีลงานเปน็ทีย่อมรบั
หรอืไดร้บัรางวลัหรอืการประกาศเกยีรตคุิณอย่างใดอย่างหนึง่จากสถาบนั
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มรภ.สงขลา เจา้ภาพจดัประชมุอธกิารบดฯี ทัว่ประเทศ 
ผนกึกำาลงั 38 ราชภฏัขบัเคลือ่นงานยทุธศาสตรพ์ฒันาทอ้งถิน่ 
สนองพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ควบคู่เป็นต้นทางผลิตครูคุณภาพ

ผศ.ดร.นวิตั กลิน่งาม อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ คร้ังท่ี 6 ประจำาปี 2๕60 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 7 สำานักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม   
ที่ผ่านมาว่า นับเป็นครั้งแรกที่ มรภ.สงขลา รับเป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมอธิการฯ เนื่องจากตนต้องการเปิดเวทีให้บุคลากรได้เห็น
กระบวนการในการจัดงานลักษณะนี้ และเกิดการเรียนรู้เพื่อนำามา
พัฒนาตนเองและองค์กร ตามนโยบายและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 
โดยนำาประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปทำาแผนปรับปรุงงานของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อภาพลักษณ์และผลงานที่ดียิ่งขึ้นขององค์กร 
ขณะเดียวกัน ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งท่ีอธิการบดีจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ ได้มาเยือน มรภ.สงขลา เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิต     
ความเป็นอยู่ อาหารการกิน ที่สำาคัญ มหาวิทยาลัยมีโอกาสได้แสดง
ศกัยภาพ โดยเฉพาะดา้นดนตร ีศลิปวฒันธรรม ทีม่คีวามโดดเดน่และ            
สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ  

  ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศในครั้งนี้ มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การเลือก
ประธานทีป่ระชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั (ทปอ.) แทน รศ.ดร.
สมบัติ คชสิทธิ์ ท่ีหมดวาระในวันท่ี 18 ตุลาคม 2๕60 โดย              
ที่ประชุมได้มีมติเลือก ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มรภ.
อุตรดิตถ์ เป็นประธาน ทปอ. คนใหม่ ในการร่วมกันขับเคลื่อนการ
ดำาเนินงานพัฒนาท้อง ถ่ินตามพระบรมราโชบายของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10 ซึ่ ง เมื่อครั้ งที่พลเอกดาว์พงษ์                    
รัตนสุวรรณ องคมนตรีและคณะ เดินทางมาติดตามการดำาเนินงาน

ของ มรภ.สงขลา เมื่อไม่นานมานี้ ได้กล่าวไว้ว่า 
 	“พวกเราโชคดีเหลือเกินที่มีในหลวงมาเปิดฟ้าให้	 ที่ผ่านมา

เรามักได้ยินคำาปรามาสเกี่ยวกับความเป็นราชภัฏ	 ซึ่งบางเรื่องไม่ใช่				
แต่บางเรื่องก็ต้องยอมรับ	 ประกอบกับสถานการณ์ที่เปล่ียนไป										
โลกเปลี่ยน	การศึกษากลายเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่ต้องมีการแย่งลูกค้า	
ในหลวงรชักาลที	่10	จงึพระราชทานแนวทางในการทำางานของราชภฏั	
ด้วยการยกระดับ	 ซึ่งหมายถึงการพัฒนาตัวเอง	 ส่ิงที่พระองค์ท่าน
แนะนำาผ่านมายังผมคือการทำางานให้เข้าเป้า	 ต้องวิเคราะห์	 รับทราบ
ปญัหา	และทราบความตอ้งการของทอ้งถิน่	ส่ิงทีอ่ยากเหน็คอื	งานวจิยั
ราชภัฏกับการพัฒนาท้องถ่ิน	 ซึ่งถือเป็นหน้าท่ีหลักของราชภัฏ								
ส่วนเรื่องวัฒนธรรมทำาได้ดีอยู่แล้ว	แต่มันยังไม่พอ	ชาวบ้านจะรู้จักเรา
ได้ด้วยการเข้าไปหาเขา	 อยากฝากให้สื่อสารไปยังประชาชนในพื้นที่
ของท่านว่า	 การพัฒนาท้องถิ่นคือพันธกิจของราชภัฏ	 แต่เหนือสิ่งอื่น
ใดที่ทำาให้ตนลงมาในครั้งนี้คือ	 ในหลวงรัชกาลที่	 10	 ทรงห่วงใย
ประชาชนไม่แพ้กษัตริย์พระองค์ใด	 ทรงมีความผูกพันกับคนราชภัฏ			
มานาน	พระองค์จึงจริงจังถึงขนาดส่งองคมนตรีมาดูแลอย่างใกล้ชิด” 

  อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า ที่ประชุมอธิการบดีฯ         
ได้หารือกันถึงประเด็นการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น โดย
อาจมีการทำาปฏิญญาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 
นอกจากนั้น ยังมีการหารือในประเด็นการผลิตครู ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี ให้ความสำาคัญ           
โดยได้กล่าวไว้เมื่อครั้งมาเยือน มรภ.สงขลา ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 รับส่ังให้ไปดูการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ ซึ่งราชภัฏคือ
ตน้ทางในการผลติคร ูคำาวา่คณุภาพจะวดัทีจ่ำานวนสอบบรรจอุย่างเดยีว
คงไม่ได้ เพราะตัวชี้วัดที่สำาคัญคือ การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งครูใหม่ๆ 
อาจยงัทำาไดไ้มด่นีกั จงึอยากใหท้างคณะครศุาสตรช์ว่ยดทูีต่วัหลกัสตูร
ว่าได้ให้ความรู้แก่นักศึกษามากพอหรือยัง รวมถึงเทคนิคการสอน   
ต่างๆ ด้วย 

ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา คว้ารางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

โชว์ผลงาน “นํ้ายาอเนกประสงค์ สูตรนํ้าหมักชีวภาพ” จากขยะ
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ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา 

รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา คว้ารางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

โชว์ผลงาน “นํ้ายาอเนกประสงค์ สูตรนํ้าหมักชีวภาพ” จากขยะ

ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา เข้ารับ
ตราพระราชทานบา้นนกัวทิยาศาสตรน์อ้ย 
ประเทศไทย ผุดโครงงาน ผลไม้ดูดสี-น้ำา
เพือ่ชีวติ ชว่ยนอ้งอนบุาลสนกุกบัการเรยีนรู ้
มีเจตคติที่ดีต่อวิทย์ ควบคู่พัฒนาครูให้
เชี่ยวชาญด้านจัดกิจกรรมสำาหรับเด็ก
ปฐมวยั สนองพระราชดำารสิมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร          
รองอธิการบดี รักษาราชการผู้อำานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ โรงเรียน
สาธิตฯ ระดับปฐมวัย เข้ารับตราพระราชทาน 
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
สำาหรับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรอบที่ 2      
โดยมี อ.รัศมิ์ดาว สุขมาตย์ เป็นตัวแทน      
เข้าร่วมพิธีรับตรา ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทอง
ธานี   ซึ่งโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการบ้าน         
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 

2๕๕๕ ดำาเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ทางด้านการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์       
สำาหรับเด็กปฐมวัย ในรูปแบบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพ     
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา อย่างต่อเนื่อง และผ่านการ
ประเมินได้รับตราพระราชทานครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.2๕๕6 ภายใต้การให้คำาปรึกษาจาก อ.ชนกพร 
ประทมุทอง อาจารยป์ระจำาโปรแกรมวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครศุาสตร ์มรภ.สงขลา ในฐานะผูด้แูล
สมาชิกโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ 

ทั้งน้ี อ.ชนกพร เป็นผู้ให้คำาปรึกษาแนะนำาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์          
การทดลองเรือ่ง น้ำา อากาศ และ การจดัทำาโครงงานทางวทิยาศาสตรใ์นระดบัปฐมวยั ซึง่โรงเรยีนสาธติฯ 
ได้จัดทำาโครงงาน “ผลไม้ดูดสี” และโครงงาน “น้ำาเพื่อชีวิต” ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ภายใต้การดูแล
ของคุณครูนัยนา สายสะโร คุณครูร่มหล่ะ บินอะหลี และคณะครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1-3        
ทกุคน  ในการรว่มกนัดำาเนนิโครงการในปกีารศกึษา 2๕๕๙ ทีผ่า่นมา กจิกรรมการเรยีนรูจ้ากโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้ 
และ   ส่งเสริมทักษะการคิดผ่านกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว และสามารถนำาไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้เป็นอย่างดี

ร.ร.สาธิต มรภ.สงขลา รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร โชว์ผลงานเด่น น้ำายาอเนกประสงค์ สูตรน้ำาหมักชีวภาพ 
เปลี่ยนเศษผักผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เตรียมขยายผล
ถ่ายทอดความรู้ให้เครือข่าย  

ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดี รักษาราชการ         
ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า 
เมื่อเร็วๆ นี้ ตนเป็นตัวแทนโรงเรียนสาธิตฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณโรงเรียน
สง่เสรมิสขุภาพระดับเพชร ป ีพ.ศ.2๕60 ณ โรงแรมเอเชยีแอรพ์อรท์ จ.ปทมุธาน ี
โดยมีสถาบันการศึกษา 8๕ แห่งทั่วประเทศ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้รับ
รางวัลดังกล่าว ซึ่งต้องยกความดีให้กับทีมผู้บริหารของโรงเรียนฯ ที่มีวิสัยทัศน์
ในการนำาพาองค์กรไปสู่รางวัลระดับเพชร ตลอดจนทีมงานที่ช่วยกันขับเคลื่อน 
และทีล่มืไมไ่ด้คอื เด็กนกัเรยีนทีเ่ขา้มามสีว่นรว่มอยา่งเขม้แขง็ รางวลัทีไ่ดม้าถอื
เปน็ผลตอบแทนจากการทำางานอยา่งตอ่เนือ่งของทกุฝา่ย   หลงัจากนีจ้ะตัง้คณะ
ทำางานเพือ่ใหเ้กดิความตอ่เนือ่ง ภายใตแ้นวคดิ ควบคมุ พฒันา ขยายผล พรอ้ม
ทั้งนำาสิ่งที่ทางโรงเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจนเป็นผลสำาเร็จ ไปถ่ายทอดให้กับ
โรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาให้ยั่งยืน 

ดร.พิพัฒน์ กล่าวว่า ในส่วนของโรงเรียนสาธิตฯ มีการดำาเนิน      
โครงงานเรือ่ง น้ำายาอเนกประสงค ์(สตูรน้ำาหมกัชวีภาพ) ซึง่เปน็ผลงานทีม่คีวาม

โดดเด่นทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และเป็นปัจจัยหลักที่ทำาให้ได้รับรางวัล
ในคร้ังน้ี โดยเหตุผลท่ีทางโรงเรียนเลือกทำาน้ำายาอเนกประสงค์ฯ เนื่องจาก         
ท่ีผ่านมานักเรียนบางส่วนมีอาการแพ้ ระคายเคืองจากการใช้น้ำายาตาม         
ท้องตลาด ประกอบกับโรงเรียนมีเศษผัก เปลือกผลไม้ที่ต้องทิ้งในแต่ละวัน      
เปน็จำานวนมาก จงึเชญิวทิยากรมาใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการทำาน้ำายาอเนกประสงคฯ์ 
แล้วให้นักเรียนร่วมกันดำาเนินการทดลองตามขั้นตอน และนำาไปใช้จริงกับ        
ทั้งโรงเรียน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลจากการทำาแบบสอบถามก่อน-หลังการใช้งาน 
ผลปรากฏวา่นกัเรยีนไมม่อีาการแพจ้ากการใชน้้ำายาอเนกประสงค ์(สตูรน้ำาหมกั
ชีวภาพ) ท้ังยังสามารถผลิตขึ้นใช้เองภายในครัวเรือน ช่วยลดปริมาณขยะได้   
เป็นอย่างดี 

รักษาราชการผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า 
สำาหรบัแรงบนัดาลใจในการพฒันาสูโ่รงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดบัเพชร มาจาก
ความพรอ้มของโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการพฒันาจากโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดบัทอง 
ความท้าทายของตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ท่ีสามารถส่งเสริม
การพัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ
นกัเรยีน ดา้นสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้มและอาหารในโรงเรยีน เปน็ตน้ รวมถงึความ
ตอ้งการใหท้กุคนในโรงเรยีนมสีขุภาพทีด่แีละมคีวามสขุ เพราะสขุภาพใจทีด่ยีอ่ม
ส่งผลให้การเรียนและการทำางานดีตามไปด้วย 
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เมือ่วนัที ่๒๙ กนัยายน ทีผ่า่นมา พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีลงพืน้ที ่จ.สตลู 
ส่งมอบเน็ตประชารัฐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) วิทยาเขตสตูล โดยมี ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา 
นายกสภาฯ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากภาคส่วนต่างๆ 
คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาว จ.สตูล นับพันคนร่วมให้การต้อนรับ 

ในโอกาสนี ้คณะผูบ้รหิาร มรภ.สงขลา ไดน้ำาเสนอแผนดำาเนนิงานวทิยาเขตสตลูตอ่นายกรฐัมนตร ี
ตลอดจนนำาเยี่ยมชมนิทรรศการอุทยานธรณีสตูล ที่เพ่ิงได้รับรางวัลกินรี ครั้งที่ 11 ประจำาปี ๒560   
Thailand Tourism Awards ๒017 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
ถ้ำาเล สเตโกดอน (ตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์) จัดโดย ททท. ซึ่งเกิดจากการทำางานร่วมกันทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ภาคราชการ ภาคท้องถิ่น และ ภาคประชาชน

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา จัดอบรม 2 หลักสูตร ทำาโรตี-ซาลาเปา 
ปั้นผู้ประกอบการรายใหม่ด้านอาหาร ชวนคนในชุมชนเรียนรู้กระบวนการทำาจาก     
ร้านดัง ดึงงานวิจัยทางเกษตร คหกรรม ต่อยอดสร้างความเติบโตทางธุรกิจ 

น.ส.อมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมหลักสูตรธุรกิจผลิตและจำาหน่ายซาลาเปาและหลักสูตรโรตี 
เมื่อเร็วๆ นี้ว่า มีที่มาจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมีนโยบายส่งเสริมผลักดัน และสนับสนุนให้เกิด
การนำางานวิจัยที่คณาจารย์ของ มรภ.สงขลา จัดทำาไว้ออกสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นช่องทางให้เกิด
การประกอบธรุกจิใหม ่โดยใชค้วามรูใ้นสถาบนัอดุมศกึษาเปน็ฐาน การจดัอบรมทัง้ ๒ หลกัสตูร
เป็นการตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน ที่ต้องการมีอาชีพหรือรายได้เสริมจากการ
จำาหน่ายซาลาเปาไส้ไหลและไส้อื่นๆ และผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ โรตีสูตรแป้งนุ่ม โรตีมะตะบะห์ 
โรตีสลัด โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรละ 40 คน ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ สำาหรับนำาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจ
ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์บ่มเพาะฯ 

 น.ส.อมราวดี กล่าวว่า การจัดอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเพียง ๒ วันที่ประชาสัมพันธ์ข่าวออกไปมีผู้
ใหค้วามสนใจสมคัรเขา้อบรมเปน็จำานวนมาก ยอดผูส้มคัรเกนิกวา่เปา้ทีต่ัง้ไว ้รวมแลว้หลกัสตูร
ละกวา่ 60 คน ซึง่ศนูยบ์ม่เพาะธรุกจิรบัไวท้ัง้หมด เนือ่งจากตอ้งการใหค้นในชมุชนมอีาชพีและ
รายไดเ้ลีย้งครอบครวั โดยใชเ้งนิลงทนุไมม่าก อปุกรณท์ีใ่ชส้ว่นใหญห่าไดจ้ากครวั นอกจากนัน้ 
ยงัมองไปถงึการพฒันาผลติภณัฑใ์หม้คีวามนา่สนใจ และสามารถเตบิโตตอ่ไปไดใ้นอนาคต ซึง่
นับเป็นโชคดีที่ มรภ.สงขลา มีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับคณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(คหกรรมศาสตร)์ จงึสามารถใชอ้งค์ความรู้และงานวิจัยของคณาจารย์
ท้ัง ๒ คณะ ในการร่วมสร้างผู้ประกอบการได้อย่างดีย่ิง 

“ทั้ง 2 หลักสูตรมาจากการสำารวจความคิดเห็นของคนในชุมชน ถึงสิ่งที่อยากให้จัด
อบรม โดยผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนจนสามารถทำาเองได้ และนำาความรู้นั้นไป
ตอ่ยอดจนถงึขัน้ทำาเปน็ธรุกจิ อย่างหลักสูตรซาลาเปาทางเราได้เชิญเจ้าของร้านซาลาเปาเกียดฟ่ัง 
ร้านดังประจำา จ.สงขลา มาถ่ายทอดเทคนิคความอร่อย ส่วนหลักสูตรโรตีมีเจ้าของร้านโรตีบัง
ชรฟีมาสาธติขัน้ตอนการทำาอยา่งละเอยีด แตท่ีศ่นูยบ์ม่เพาะฯ ตอ้งการจะตอ่ยอดคอืตวัแปง้ โดย
อาจทำาเป็นแป้งไขมันต่ำา และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเข้าไป เพื่อเป็นทางเลือกคนรักสุขภาพ
ที่ชอบรับประทานโรตีรสชาติไม่หวานจนเกินไปนัก” ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา 
กล่าว   14 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมห้อง
ทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร เตรียมบูรณาการความร่วมมือเป็นเครือข่ายเพิ่ม
ศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

 นายพเิชษฐ ์จนัทว ีรองอธกิารบดฝีา่ยยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการบรหิารและ
พัฒนาหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม  ที่ผ่านมา    กรมวิทยาศาสตร์บริการ  นำาโดย นางแน่งน้อย เวทยพงษ์  
รองอธิบดีฯ พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภท
อาหารและน้ำาของศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา ในการนี้ผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน
ได้หารือในประเด็นการบูรณาการความร่วมมือเป็นเครือข่ายดำาเนินโครงการส่งเสริม
เทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ฯ ดำาเนิน
การมาต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒556 จนถึงปัจจุบัน วัตถุประสงค์เพื่อนำาความรู้ด้าน
วทิยาศาสตรจ์ากหอ้งปฏบิตักิารไปแกไ้ขปญัหาและพฒันากระบวนการผลิตสินคา้โอทอป
ใหม้คีณุภาพและปลอดภยัตามมาตรฐาน โดยถา่ยทอดเทคโนโลยีในการพฒันาสนิคา้ให้
แก่ผู้ประกอบการทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของ
ประดบัตกแตง่และของทีร่ะลกึ และ สมนุไพรทีไ่มใ่ชอ่าหาร โดยบรูณาการรว่มกับสถาบนั
การศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่

สำาหรับห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร มรภ.สงขลา เปิดดำาเนินการ
เมื่อเดือนตุลาคม ๒55๙ มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้าเข้าสู่ตลาด
ประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาดจาก 
ท้องถิ่นสู่ตลาดสากล เพิ่มโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตที่จะขายสินค้าได้ทั้งในและนอก
ประเทศ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ จ.สงขลา และใกล้เคียง ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและ
ประมง นำาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า แต่ยังไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้
และไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เนื่องจากการผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
ประเภทอาหารเน่าเสียได้ง่ายในระหว่างกระบวนการผลิตและขนส่ง ดังนั้น ศูนย์
วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา จึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นมา เพื่อ
ช่วยทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การอาหารและยากำาหนด

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ศึกษาดูงาน 
ม.เทคโนโลยี มารา ประเทศมาเลเซีย พร้อมเจรจาความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนอาจารย์-นักศึกษา ร่วมทำาวิจัย สหกิจ สร้างความ 
เข้มแข็งทางวิชาการ  

เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำาโดย อ.วาสนา มู่สา ดร.ภวิกา                
มหาสวัสดิ์ ดร.ปวีณา ดิกิจ และ น.ส.อาซือนะ บูเก๊ะเจ๊ะลี นำา
นักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4 และ 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร
ชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ จำานวน 
16 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี มารา กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ( Faculty of 
Health Sciences, Universiti Teknologi MARA) ซึง่การไปศกึษาดงูาน
ครั้งนี้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และความรู้จากหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยประเทศเพื่อนบ้าน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้ง 
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ส่งผลให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียน 

นอกจากนัน้ ในการศกึษาดงูานดงักลา่ว ยงัเกดิการเจรจาความ
รว่มมอื (MOU) ในขัน้ตน้ เกีย่วกบัการแลกเปลีย่นอาจารยแ์ละนกัศกึษา
ระหว่างสองประเทศ ทั้งในด้านการวิจัย สหกิจศึกษา และการศึกษาใน
หอ้งเรยีนในสาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ ซึง่ในอนาคตอนัใกลค้ณาจารย์
จากประเทศมาเลเซยี จะเดนิทางมาแลกเปลีย่นทางวชิาการรว่มกบัคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา 

15ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



“อย่าตั้งคำาถามว่า มหาวิทยาลัยให้อะไรแก่เราบ้าง แต่จงย้อนถาม
ตัวเองว่าเราต่างหากได้ให้อะไรบ้างกับมหาวิทยาลัย”

น.ส.นิภาวรรณ ทองจินดา หรือ “มิวสิค” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ คณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) เจา้ของ
รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ กล่าวถึงวิธีคิดในแบบของเธอ 
และเลา่ถงึทีม่าในการไดร้บัรางวลัในครัง้นีว้า่ เริม่แรกไดร้บัการคดัเลอืกเป็นตวัแทน
ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งรายชื่อไปเข้ารับการคัดเลือกต่อในส่วนของ จ.สงขลา ผล
ปรากฏว่าผ่านการสัมภาษณ ์จึงไดเ้ปน็ตัวแทนจังหวัดในการเขา้รบัคดัเลอืกจากสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสุดท้ายผ่านการ 
คัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ รวม ๒4 คนท่ัวประเทศ ส่ิงท่ีได้รับคือทุนการศึกษา 
5,000 บาท โล่เกียรติคุณ เกียรติบัตรสำาหรับตนและมหาวิทยาลัย พร้อมเข็มเชิดชู
เกียรติ  

นอกเหนือจากรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ที่เพิ่ง
ได้มาสดๆ ร้อนๆ แล้ว ที่ผ่านมา นิภาวรรณ ยังได้รับรางวัลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ รางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ เยาวชนดีเด่นจากสภาพัฒนาการเมือง รางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดี 
จากสภาคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย รางวัลนักศึกษาผู้บำาเพ็ญ

ประโยชน์ให้แก่คณะครุศาสตร์  รางวัลนักศึกษาพระราชทาน  ปี  ๒55๙  และ   นักศึกษาทุนมูลนิธิ 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเธอรู้สึกภาคภูมิใจกับทุกรางวัล และดีใจที่ได้สร้างเกียรติประวัติให้กับ
ครอบครัวและมหาวิทยาลัย ถือเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง นอกจากนั้น เธอ
ยังเชื่อในคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้ทำา ความดีไม่มีวันตาย จะวันนี้หรือวันไหนย่อมส่งผลถึงแน่นอน  

นิภาวรรณ กล่าวถึงเหตุผลที่เลือกเรียนครูว่า เพราะมีใจรักในความเป็นครูมาตั้งแต่ต้น อยากใช้
ความสามารถที่มีถ่ายทอด แบ่งปัน และพัฒนาชีวิตผู้อื่น ซึ่งถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ สำาหรับเธอแล้วชีวิต
ในรัว้มหาวทิยาลยัเรือ่งเรยีนและทำากจิกรรมมคีวามสำาคญัพอๆ กนั แตจ่ะย้ำากบัตนเองเสมอว่าหนา้ทีห่ลกั

คืออะไร ในเมื่อทำากิจกรรมได้เกรดก็ต้องไม่ตกด้วย การทำากิจกรรมระหว่างเรียนมีประโยชน์หลายอย่าง โดยเฉพาะในเรื่องของทักษะ
ชีวิต ประสบการณ์จริงที่ได้รับบวกการฝึกฝนจะทำาให้มีภูมิต้านทานชีวิต เช่นเดียวกับที่เธอเจอมาเกือบทุกสถานการณ์ จนตอนนี้มอง
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว  

“อยากฝากถงึเยาวชนใหห้นัมองรอบตวัใหม้ากขึน้ ยังมอีีกหลายอย่างท่ีนา่เรยีนรู ้บางอย่างอยู่ใกล้ตัวเราแท้ๆ แตเ่รากลบัมอง
ข้าม เรามักพยายามมองหาสิ่งที่ขาด จนพลาดสิ่งที่เรามีอยู่ ยิ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ยิ่งต้องใส่ใจให้มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรม 
ประเพณ ีและทีส่ำาคญัยิง่คอื คณุธรรมจรยิธรรม เพราะถา้เราไมท่ำากไ็มรู่จ้ะเอาอะไรไปใหเ้ดก็รุน่หลงัไดด้เูปน็แบบอย่าง” เจา้ของรางวลั
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ มรภ.สงขลา กล่าว
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นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา สุดเจ๋ง คว้า 9 รางวัลผลิตสื่อ
วิทยุโทรทศัน ์จาก 4 เวทปีระกวดระดับภูมภิาคและระดับประเทศ 
ปั้นนักศึกษาปฏิบัติจริงปูทางสู่มืออาชีพด้านสื่อสารมวลชน 

ผศ.เฉลิมศรี อรรจนกุล ประธานโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภสงขลา) เปิดเผย
ว่า โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ส่งเสริมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 
เข้าร่วมแสดงความสามารถทางวิชาชีพในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์จากภาคทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติจริง และก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพด้านสื่อสารมวลชนต่อไปใน
อนาคต โดยลา่สดุนกัศกึษาไดเ้ขา้รว่มประกวดเวทรีะดบัประเทศและระดับ
ภูมิภาค  4 รายการ และคว้ามาได้ถึง ๙ รางวัล ประกอบด้วย             
รองชนะเลศิอันดับ 1 ประกวดภาพยนตรส์ัน้ โครงการสือ่ศิลปป์ ี5 รางวลั
รองชนะเลศิและชมเชยจากโครงการประกวดสือ่ปอ้งกนัการทจุริต รางวัล
เกียรติยศ และรางวัลผลโหวตยอดเยี่ยมจากยอดวิวยูทูป 3 รางวัล ได้แก่ 
รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการ
ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ รางวัลชนะเลิศและรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดคลิปวิดีโอ “เรื่องดีๆ...ที่บ้านฉัน”   

 ด้าน ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำาโปรแกรม
วชิานเิทศศาสตร ์ในฐานะอาจารยท์ีป่รกึษาหลกัของนกัศกึษาทีส่ง่ผลงาน
เข้าประกวด กล่าวว่า การผลิตผลงานในเวทีต่างๆ จะช่วยส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการของรายวิชานั้นๆ รวมทั้งกระตุ้นให้
นักศึกษาลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง และรู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
โดยมีคณาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ให้คำาปรึกษาอย่างใกล้ชิด 
สำาหรบัผลงานทีไ่ด้รบัรางวลัลา่สดุนัน้ เปน็รางวลัระดบัชาต ิไดแ้ก ่รางวัล
จากโครงการสือ่ศลิปปี์ 5 “Human Rights : แลตะ๊แลใต”้ จดัโดยองคก์าร
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) ร่วมกับ
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และแอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) มีผู้ส่งงานเข้าประกวด ๒5 ทีม จากกว่า 10 
มหาวิทยาลัย โดยมี ๒ ทีมจากโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์เข้ารอบ 5 ทีม
สุดท้าย ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมละ ๒0,000 
บาท ได้แก่ ทีม Victory จากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “เกาะเนรมิต” และทีม
สามสาวทหารเสือ จากเรื่อง “คำาถามที่ไม่มีคำาตอบ” และในรอบตัดสิน
เรื่อง “คำาถามที่ไม่มีคำาตอบ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คว้าเงิน
รางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 

ดร.ศุภฤกษ์ กล่าวว่า สำาหรับรางวัลระดับชาติอีกหนึ่งรายการ 
ทีน่กัศกึษาโปรแกรมวชิานเิทศศาสตรส์รา้งชือ่เสยีงใหแ้ก ่มรภ.สงขลา คอื 
รางวัลจากโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำาปี ๒560 ของ

สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย
ประเภทภาพยนตรโ์ฆษณาระดบัอดุมศกึษา มผีูส้ง่ผลงานเขา้ประกวดกวา่ 
51 ทีม ซึ่งทีม 3 หนุ่ม 3 มุม จากนิเทศศาสตร์ ราชภัฏสงขลา สามารถ
คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จากเรื่อง “คุณจะเลือกเป็นคนแบบไหน?” และ
ทีม Flashlight คว้ารางวัลชมเชย จากเรื่อง “ความเคยชิน” รับเงินรางวัล 
๒0,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

นอกจากนั้น นักศึกษานิเทศศาสตร์ยังสามารถคว้ารางวัลการ
ประกวดระดับภูมิภาคอีก ๒ รายการ โดยคว้า 4 รางวัลรวดจากการ
ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ ในโครงการ “ไปรษณีย์
เพิ่มสุข ยกยอ ทอปั่น เกาะยอ” จัดโดยสำานักงานไปรษณีย์เขต ๙ บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำากัด ได้แก่ รางวัลเกียรติยศ จากเรื่อง “ไปรษณีย์ ส่งรัก 
ส่งความคิดถึง” โดยทีม NSY รางวัลผลโหวตยอดเยี่ยมจากยอดวิวยูทูป 
3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จากเรื่อง “สุขใจเมื่อไปเกาะยอ” โดยทีม
ผู้หญิงหลังกล้อง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่เร่ือง “เที่ยวผ่าน
ไปรษณีย์” โดยทีม One Capture รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากเรื่อง 
“เงาะป่ากับไปรษณีย์” จากทีมกล้องตัวเดียว ได้รับเงินรางวัลรวม 
๒0,000 บาทพรอ้มเกยีรตบิตัร และรางวลัระดบัภมูภิาคลา่สดุ คอื รางวลั
ชนะเลศิและรางวัลรองชนะเลศิอนัดับ ๒ จากการประกวดคลปิวดิโีอ “เรือ่ง
ดี ๆ...ที่บ้านฉัน” ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยจังหวัด
นราธิวาส ซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่เรื่อง “เสน่ห์เมืองเก่าสงขลา” จากทีม 
Next Step และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่เรื่อง “ปัตตานี ของดี
ที่บ้านฉัน”  จากทีมวินวิน รับรางวัลรวม 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
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มรภ.สงขลา ติวเทคนิคอาจารย์ที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษาจาก มรภ.สงขลา ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม

คลัสเตอร์มะพร้าว จ.สตูล สร้างแบรนด์เจลอาบน้ำา “บลูโคโค่” เพิ่ม
มูลค่าผลิตผลท้องถ่ิน คว้ารองอันดับ 1 ประกวดแบรนด์และ
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวไทย

น.ส.อมรรัตน์ บุญสว่าง อาจารย์ประจำาสาขาการออกแบบ 
โปรแกรมวชิาศลิปกรรม คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ตามที่สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ได้บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม ดำาเนินโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 เพื่อสร้าง
เครือขา่ยและยกระดบั SME ในอตุสาหกรรมมะพร้าว รวมถงึหว่งโซก่ารผลติ 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตลาดในเชงิพาณชิย ์พรอ้มรองรบัการขยายตวั
ของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำานวน 
3,300 ราย จากพื้นท่ีเป้าหมาย 18 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา สตูล ปัตตานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี 
ฉะเชิงเทรา นครนายก นครสวรรค์ เลย ขอนแก่น หนองคาย นครราชสีมา
ร่วมกับสระบุรี และ ร้อยเอ็ด 

ในการน้ี อาจารยป์ระจำาสาขาการออกแบบ โปรแกรมวชิาศิลปกรรม 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรม มรภ.สงขลา ได้
รบัเชญิเป็นทีป่รึกษาพัฒนากลุม่คลสัเตอรม์ะพรา้ว โดย อ.อมรรตัน ์บญุสวา่ง 
ดูเเล จ.สตูล (บลูโคโค่) อ.วงศ์วรุฒ อินตะนัย ดูเเล จ.ปัตตานี (มะพร้าว
คั่ว) และ ดร.นวิทย์ เอมเอก ดูเเล จ.พังงา (น้ำามันสกัดเย็น) ร่วมกับ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื จนไดผ้ลติภณัฑต์น้แบบ
สง่เขา้โครงการประกวดและประชาสัมพันธแ์บรนดม์ะพร้าวไทยและผลติภณัฑ์
จากมะพร้าวไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ผลปรากฏว่าผลิตภัณฑ์    
เจลอาบน้ำาบลูโคโค่ (BLUE COCO) จากคลัสเตอร์มะพร้าว จ.สตูล ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

“จ.สตลู อุดมสมบรูณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาต ิมีสวนผลไมป้ลกูแซม
ตลอดทาง โดยมะพร้าวกำาลังออกผลผลิตพร้อมรอจำาหน่ายหลายไร่ และ
สามารถให้ผลผลิตไดอี้กหลายป ีนอกจากการจำาหนา่ยมะพร้าวกะทใินชมุชน

แลว้ ตอ้งการขยายตลาดด้วยผลติภณัฑ์ท่ีแปรรปูจากมะพรา้ว จึงเปน็ทีม่าของ 
บลูโคโค่ ชาวเวอเจล พร้อมเม็นทอลให้ความเย็นสดชื่น กลิ่นโปโลสปอร์ต 
หอมสไตลย์โุรป ผสมน้ำามนัมะพรา้วสกดัเย็น เพือ่เพิม่ความนุ่มของผวิ ภายใต้
สโลแกนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมะพร้าวพันธุ์พื้นถิ่น กลิ่นหอม-เย็นสดชื่น 
ใกล้ชิดกลิ่นไอชายทะเล ทุกครั้งที่ได้ลูบไล้ พร้อมต้อนรับทุกท่านมาสัมผัส
ธรรมชาติอันงดงาม ขอขอบคุณ สสว. สถาบันอาหาร พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ คลัสเตอร์มะพร้าว จ.สตูล คณะเภสัชกรรม มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร ์ท่ีมีส่วนช่วยใหเ้ราประสบความสำาเรจ็” น.ส.อมรรตัน ์กลา่ว
และว่า

อย่างไรก็ตาม ในมุมของนักออกแบบเเละที่ปรึกษาโครงการที่มี   
ส่วนร่วมในการดูเเลผลิตภัณฑ์ตั้งเเต่ต้น ตนมองว่าผลงานจะประสบความ
สำาเร็จอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเกษตรกรสามารถผลิตงานได้ตามคำาสั่งซื้อ     
ตลอดจนจัดการเรื่องกระบวนการบรรจุ การจัดส่ง เเละส่งเสริมการขายอื่นๆ 
ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องมีการติดตามผลเเละช่วยเหลือเกษตรกร    
อีกสักระยะหนึ่ง คาดว่าอย่างน้อยประมาณ 1 ปี เเต่โครงการของ สสว. เเละ
สถาบนัอาหารนัน้ปดิงบประมาณสิน้สดุเดอืนกนัยายนนี ้งานทีเ่หลอืคอืความ
ช่วยเหลือที่ทางสาขาการออกแบบเเละ มรภ.สงขลา จะต้องดูเเลบริการ
วชิาการในพืน้ทีร่บัผดิชอบของมหาวทิยาลยั โดยกอ่นปดิงบฯ สถาบนัอาหาร
จะมอบเงินสนับสนุนการดำาเนินงานให้คลัสเตอร์ละ 100,000 บาท 

ทั้งนี้ ตนและทีมงานได้ประชุมกับเกษตรกรถึงสิ่งที่เขาต้องการเพิ่ม 
ได้เเก่ การทำาน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของบลูโคโค่ ให้
ได้มาตรฐานรับรองคุณภาพ โดยตรวจผ่านศูนย์วิจัยของคณะเภสัชกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท้ังยังต้องการสูตรทำาวุ้นมะพร้าวน้ำาหอม        
ทำากะทกิลอ่ง ซึง่จำาเปน็ตอ้งบรูณาการองคค์วามรูร้ว่มกบัอาจารย์ในสาขาอ่ืนๆ 
กับมหาวิทยาลัยด้วย โดยที่ผ่านมามีการทำางานร่วมกับทางคหกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยเีกษตรเกษตร คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม ในโครงการอืน่ๆ 
รวมถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการออกแบบ ที่มีส่วนร่วมในการจัด
กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารใหเ้กษตรกร ชว่ยเกบ็ขอ้มลู วเิคราะห์ขอ้มลู และ
ช่วยงานออกแบบในครั้งนี้ด้วย
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มรภ.สงขลา ติวเทคนิคอาจารย์ที่ปรึกษา

มรภ.สงขลา วางแนวทาง
พัฒนานักศึกษายุค 4.0 ปรับบทบาท
จากเน้นสอนเพื่อความรู้ เปลี่ยนเป็น
ใชก้จิกรรมสรา้งประสบการณ ์เพิม่
ภูมิคุ้มกันชีวิต หวังปั้นบัณฑิตเก่ง 
ดี มีคุณค่าต่อสังคม ป้อนตลาด
แรงงาน

อ.จิรภา คงเขียว รอง

มรภ.สงขลา วางกรอบพัฒนา นศ. ๔.๐ 

ชูกิจกรรมสร้างประสบการณ์เรียนรู้-มีภูมิคุ้มกันชีวิต 

เตรียมตัวเป็นพลเมืองโลก จากแนวคิดภาพอนาคตในตลาดงานสำาหรับ
บัณฑิตที่มีแนวโน้มน้อยลง ทว่ากลับมีการแข่งขันกันสูงขึ้น ทำาให้รู้สึกตื่นตัว
มากข้ึนในฐานะอาจารย์ที่ต้องการให้บัณฑิตจบออกไปอย่างมีคุณลักษณะ    
ที่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพ การอยู่ร่วมกัน
ในสงัคม หรอืทกัษะทางด้านตา่งๆ เช่น ภาษาในการสือ่สาร การใชเ้ทคโนโลย ี
ความคิดสร้างสรรค์ ตนในฐานะอาจารย์ผู้สอนที่มีผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิต ก็ควรปรับบทบาทหรือแนวทางพัฒนานักศึกษาให้ทัน  
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย 

ขณะที่ นายแวอัซมัน  แวมูซอ นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบงาน
ด้านพัฒนานักศึกษา ประจำาคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ผู้เข้าอบรม
อกีคนหนึง่ กลา่ววา่ จากการเขา้ประชมุอบรมในครัง้นีท้ำาใหต้นไดแ้นวคดิใน
การพัฒนานักศึกษา โดยจำาแนกออกตามชั้นปีต่างๆ ตั้งแต่ปี 1-ปี 4 โดย
ตนจะนำาเสนอแนวคิดนี้ให้ทางคณะฯ พิจารณา เพื่อพัฒนานักศึกษา           
ให้สามารถปรับตัวได้ตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นำาความรู้ที่ได้จากการ
ศึกษาเล่าเรียนและทำากิจกรรมต่อยอด เอาตัวรอดในตลาดแรงงานได้

อธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการโครงการอบรม
พัฒนานักศึกษา 4.0 เม่ือเร็วๆ นี้ว่า มีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตให้
สอดคลอ้งกับความตอ้งการพัฒนากำาลงัคนภายใตโ้มเดล Thailand 4.0 เพือ่
พฒันาประเทศใหก้า้วสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื โดยปรบัเปลีย่นบทบาท
จากการสอนเพื่อให้ความรู้  ไปเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ผ่านทางกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 
ควบคู่ไปกับจัดการศึกษาที่เน้นการลงมือปฏิบัติและสร้างคุณค่าจากสิ่งท่ีเรียนรู้ 
ซ่ึงจะช่วยพัฒนาสังคมและการดำาเนินชีวิตมากกว่าแค่การเรียนรู้ในศาสตร์
เท่านัน้ โดยไดร้บัเกยีรตจิากวทิยากร ดร.จริวฒัน ์วรีงักร จากมหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร ์แนะเทคนคิจดุเนน้การพฒันานกัศกึษาใหท้นัยคุ 4.0 พรอ้มทัง้
แนะนำาการจัดทำาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนานักศึกษาแก่ผู้เข้าอบรม

ดา้นผูเ้ขา้อบรมอยา่ง ผศ.วรีชยั มฏัฐารกัษ ์รองคณบดฝ่ีายพฒันา
นักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา กล่าวว่า 
ขอขอบคุณวิทยากรที่ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายของการพัฒนานักศึกษาเพื่อ

มรภ.สงขลา เทยีบเชญิผูเ้ชีย่วชาญดา้นจติวทิยา แนะเทคนคิ
การให้คำาปรึกษาแก่อาจารย์ หวังต่อยอดความรู้ช่วยผู้เรียนปรับตัว
เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยความสุข  

อ.จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
นักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) 
เปดิเผยถงึการอบรมเรือ่ง กระบวนการและเทคนคิการใหค้ำาปรกึษา เมือ่เรว็ๆ 
นีว่้า เนือ่งจากอาจารยท์ีป่รกึษาเปน็ผู้ท่ีมีบทบาทสำาคญัในการดแูลนกัศกึษา 
ทัง้ในเชงิวชิาการและเชงิจติวทิยาแนะแนว ทำาหนา้ทีช่ว่ยเหลอืใหส้ามารถคดิ
และตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเองได้ กองพัฒนานักศึกษาจึงได้เชิญ            
ผูเ้ชีย่วชาญในศาสตรแ์ขนงน้ี ไดแ้ก ่ผศ.ดร.สกล วรเจรญิศร ีอาจารยป์ระจำา
ภาควิชาการแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ดร.สาธร ใจตรง อาจารย์ประจำาสาขาวิชาจิตวิทยา มรภ.จันทรเกษม   
รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ         
ดร.ภรูเิดช พาหยุทุธิ ์อาจารย์พิเศษคณะจติวทิยามหาวทิยาลยัเกษมบัณฑิต 
มาถ่ายทอดเทคนิคการให้คำาปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนใจ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการทำางาน
อาจารย์ที่ปรึกษา

 ด้าน นางไปยดา สตุระ นกัแนะแนวการศกึษาและอาชีพ ประจำา
กองพัฒนานกัศกึษา มรภ.สงขลา ผูเ้สนอโครงการ กลา่ววา่ การดแูลนกัศกึษา
ในระดบัอดุมศกึษามคีวามแตกตา่งจากการดแูลผู้เรียนในระดบัอ่ืน  เนือ่งจาก
ต้องอยู่ห่างไกลพ่อแม่ มีความเป็นอิสระในการดำาเนินชีวิตมากขึ้น ซึ่ง        
ส่วนหนึ่งไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาแบบใหม่ เพื่อนใหม่           

สภาพแวดลอ้มใหม ่ตลอดจนมปัีญหาด้านสงัคม สง่ผลกระทบตอ่สภาพจิตใจ
และการเรียน ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการให้    
คำาแนะนำาและสนับสนุนนักศึกษาทุกด้าน ทั้งทางด้านการเรียน บุคลิกภาพ 
การเข้าร่วมกิจกรรม สวัสดิการและการบริการ การวางแผนชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนการอยู่ร่วมกับสังคม ซึ่งนอกจากทีมวิทยากรจะ
ถ่ายทอดเทคนิคการให้คำาปรึกษาด้านต่างๆ แก่ผู้เข้าอบรมแล้ว ยังให้แสดง
บทบาทสมมุติสลับกันเป็นนักศึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำาให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น เป็นประโยชน์ในการนำาไป
ต่อยอดปรับใช้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี  

อ.กมลนาวนิ อนิทนจูติร อาจารยค์ณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ผู้เข้าอบรม กล่าวว่า ทีมวิทยากรสามารถบรรยายได้เข้าถึงทั้งทางทฤษฎีและ
การนำาไปใช้ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับของจิต บุคลิกภาพจาก
วิวัฒนาการของชั่วอายุ ปมด้อยปมเด่น การให้ความเชื่อถือและมอบความ  
รบัผดิชอบ การเช่ือว่ามนษุยม์คุีณค่า มศัีกด์ิศร ีมศัีกยภาพในการแก้ไขปญัหา
และสามารถตัดสินใจได้ การร่วมวางแผนแก้ไขอย่างเป็นขั้นตอน ภาพรวม
ของปัญหา สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สามารถเข้าใจนักศึกษาแต่ละคนได้มากขึ้น 
ซึ่งผู้เป็นท่ีปรึกษาจะต้องมีลักษณะท่ีเป็นจริง และมีท่าทางพฤติกรรมที่รับรู้
ความรู้สึกของผู้รับคำาปรึกษาได้อย่างถูกต้อง เช่น สีหน้า ประสานสายตา 
กิริยา ท่าทาง น้ำาเสียง การสัมผัส ระยะห่าง ต้องขอขอบคุณหน่วยแนะแนว
การศกึษาและอาชพี กองพฒันานกัศกึษา ทีจ่ดัโครงการดีๆ  เชน่นีข้ึน้มา ตน
จะนำาความรูท้ีไ่ด้รบัไปใชใ้หป้ระโยชนส์งูสดุ ทัง้ตอ่นกัศกึษาและบคุลากรผูร้บั
คำาปรึกษา 
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ผศ.ณิศา  มาชู

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกอนุสิทธิบัตร ๒ งานวิจัย
ทางเทคโนโลยีเกษตร มรภ.สงขลา จากผลงานเพาะปลาดุก
ลูกผสม “บิ๊กลำาพัน” ชูจุดเด่นเลี้ยงง่าย โตไว ทดแทนปลาดุกใน
ธรรมชาติที่เสี่ยงสูญพันธุ์ และผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมัก
เน้ือนุม่รสกระเทยีมพริกไทยจากเปลอืกมะละกอ ชว่ยลดปรมิาณ
ขยะ เพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือ

 ผศ.ณิศา มาชู อาจารย์โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) 
เปดิเผยวา่ เมือ่เรว็ๆ นีก้รมทรพัยส์นิทางปัญญาไดอ้อกอนสุทิธบิตัรใหก้บั
ผลงานวจิยัของตน ในช่ือ “การประดษิฐ์กรรมวธิเีพาะพนัธุป์ลาดกุลกูผสม
ระหว่างปลาดุกลำาพันและปลาดุกเทศ” ซึ่งเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์
ระหว่างแม่ปลาดุกลำาพันกับพ่อปลาดุกเทศ จนออกมาเป็นปลาดุก      
ชนิดใหม่ที่ตนให้ชื่อว่า ปลาดุกบิ๊กลำาพัน เนื่องจากปัจจุบันปลาดุกลำาพัน
ในธรรมชาตทิีม่แีหลง่อาศยัในพืน้ทีป่า่พร ุมจีำานวนลดนอ้ยลงมาก จงึจดั
เป็นปลาหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ซึ่งปลาดุกลำาพันเป็นปลาที่มี
ความอดทนสงู สามารถเลีย้งในน้ำาทีม่คุีณภาพต่ำาได ้ตนจงึนำาพอ่แม่พันธุ์
ปลาดกุลำาพนัมาเลีย้งในสภาพน้ำาจดืทัว่ไป ทีโ่ปรแกรมวชิาการเพาะเลีย้ง
สตัวน้์ำา คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มรภ.สงขลา และนำามาเพาะขยายพนัธุ์
ให้อัตราการผสมติดและฟักเป็นตัว ประมาณ 40-50% 

 ผศ.ณศิา กลา่ววา่ ลกูปลาดกุลำาพนัทีไ่ดม้อีตัราการเจรญิเตบิโต
คอ่นขา้งชา้ และเปน็ปลาทีม่ผิีวหนงับางถลอกไดง่้าย ตนจงึปรบัปรงุพันธ์ุ
ด้วยการนำามาผสมข้ามพันธุ์กับปลาดุกเทศ ซึ่งเป็นปลาที่เจริญเติบโตเร็ว 
โดยนำาปลาดุกลำาพันเพศเมียมาผสมพันธุ์กับปลาดุกเทศเพศผู้ ใช้วิธีการ
ฉีดฮอร์โมนผสมเทียม พบว่าแม่ปลาดุกลำาพันสามารถผสมข้ามพันธุ์กับ
พ่อปลาดุกเทศได้ มีอัตราการผสมติดและอัตราการฟักเป็นตัวประมาณ 
30-40% เมื่อนำาปลาดุกลูกผสมที่ได้ (ดุกลำาพัน×ดุกเทศ) มาอนุบาล

เปรียบเทียบกับลูกปลาดุกลำาพัน และลูกปลาดุกเทศ เป็นระยะเวลา 
8 สปัดาห ์พบว่าปลาดกุลกูผสมมีน้ำาหนกัและความยาวเฉลีย่มากกวา่
ปลาดุกลำาพัน แต่น้อยกว่าปลาดุกเทศ โดยที่ปลาทั้ง 3 ชนิด มีอัตรา
การรอดตายไม่แตกต่างกันทางสถิติ  โดยปลาดุกลูกผสมมีลักษณะ
เด่น คือ มีลำาตวัยาว มีลายสขีาวบนลำาตวัในแนวขวางเหมือนแม ่(ปลา
ดกุลำาพนั) ทำาใหม้คีวามสวยงามและนา่สนใจ ในขณะเดยีวกนักม็กีาร
เจริญเติบโตที่ดีคล้ายพ่อ (ปลาดุกเทศ) อีกทั้งยังสามารถกินอาหาร
สำาเร็จรูปได้ดี 

 อาจารย์โปรแกรมวิชาการเพาะเลีย้งสตัว์น้ำา กลา่วเพิม่เตมิ
ว่า อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาข้อมูลการเลี้ยงและการยอมรับของ
ผู้บริโภคต่อปลาดุกลูกผสมชนิดนี้ให้ชัดเจน เพื่อจะได้ผลตอบแทนที่
คุม้คา่ มีโอกาสพัฒนาเลีย้งเปน็ปลาเศรษฐกจิได้ในอนาคต ซึง่จะชว่ย
รักษาพันธ์ุของปลาดุกลำาพันไว้ในทางอ้อม เน่ืองจากต้องมีผู้สนใจ
เพาะเลี้ยงเพ่ือป้อนฟาร์มผลิตปลาดุกลูกผสม ระหว่างปลาดุกลำาพัน
กับปลาดุกเทศด้วยเช่นกัน

 ในโอกาสเดยีวกันน้ี กรมทรัพยส์นิทางปญัญายงัได้ออกอนุ
สิทธิบัตรให้กับผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมักเนื้อนุ่ม
รสกระเทยีมพรกิไทยจากเปลอืกมะละกอ จดัทำาโดย ดร.ธติมิา พานชิย์
ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ
คณะ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลืออย่างเปลือกมะละกอ 
ช่วยลดปริมาณขยะและเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเศษเหลือ อีกทั้งข้อมูลที่
ได้จากการศึกษายังสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการนำาเปลือกมะละกอ
มาใช้จดัทำาผลติภณัฑ์ผงหมักเน้ือนุ่มในระดับอตุสาหกรรม และนำาไป
ประยุกต์ใช้ในการผลิตผงหมักเนื้อนุ่มรสชาติอื่นๆ ได้ต่อไป
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อ.วัชรินทร์  สายน้ำาใส

นักวิจัย มรภ.สงขลา นำายางธรรมชาติผสมกับยาง
สงัเคราะห ์ชว่ยเพิม่ความยืดหยุ่น ทนทาน ใชใ้นผลิตภณัฑย์างลอ้รถ 
คว้ารางวัลบทความดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ          
งานประชมุวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่9 พฒันางานวจิยั สรา้งสรรค์
อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0  

อ.วชัรนิทร ์สายน้ำาใส อาจารยป์ระจำาโปรแกรมวชิาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน ที่ผ่านมา 
ตนพร้อมด้วยนักศึกษาในโปรแกรมฯ 4 คน คือ นายอดิศักดิ์ เหมือนจันทร ์
น.ส.ชาวดี ปะตาแระ น.ส.อัสมา ศิกะคาร และ น.ส.อาตีฟ๊ะ บุตรา 
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์
อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ณ มรภ.นครปฐม โดยมีผลงาน
วิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมนำาเสนอทั้งสิ้น 329 ผลงาน จากสถาน
ศึกษาต่างๆ 65 หน่วยงาน ซึ่งตนและทีมงานนำาเสนอผลงานวิจัยในกลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จำานวน 2 เร่ือง คือ 1.การใช้ฟูมซิลิกาใน
ผลิตภัณฑ์โฟมยางที่ผลิตจากน้ำายางธรรมชาติ จัดทำาโดย อัสมา ศิกะคาร 
อาตีฟ๊ะ บุตรา เอกฤกษ์   พุ่มนก และ รัฐพงษ์ หนูหมาด 2.การอ่อนตัว
ของความเคน้และพลงังานสญูเสยีของยางธรรมชาตผิสมยางบอีาร ์และยาง
ธรรมชาติผสมยางเอสบีอาร์ จัดทำาโดย ชาวดี  ปะตาแระ อดิศักด์ิ 
เหมือนจันทร์ และ วัชรินทร์ สายน้ำาใส ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้ได้รับรางวัล
บทความดีเด่น (Best Paper Award) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

 อ.วัชรินทร์ กล่าวถึงที่มาของการทำาวิจัยเร่ืองดังกล่าวว่า ยาง
ธรรมชาติเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญของประเทศไทย ปัจจุบันมีการนำาไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด สมบัติเด่นของยางธรรมชาติคือมีความ
ต้านทานต่อแรงดึงสูง แม้ไม่ได้เติมสารเสริมแรง เน่ืองจากมีโครงสร้าง
โมเลกุลที่สม่ำาเสมอ ทำาให้ตกผลึกได้เมื่อดึงและสามารถยืดได้ถึงประมาณ 
1000% หรือมากกว่าน้ัน สมบัติในการยืดได้สูงน้ีทำาให้ยางธรรมชาติ
สามารถทำาเปน็ผลติภณัฑท์ีม่คีวามยดืหยุน่สงู ความรอ้นสะสมภายในทีเ่กดิ
ขณะใช้งานต่ำา และมีสมบัติการเหนียวติดกันที่ดี จึงเหมาะสำาหรับการผลิต

ยางรถบรรทกุ ยางลอ้เครือ่งบนิ หรอืใชผ้สมกบัยางสงัเคราะหใ์นการผลติ
ยางรถยนต์ นอกจากนั้น ยังมีความต้านทานต่อการฉีกขาดสูง ท้ังท่ี
อุณหภูมิต่ำาและอุณหภูมิสูง 

อย่างไรก็ตาม แม้ยางธรรมชาติจะมีสมบัติที่ดี เหมาะสำาหรับ
ทำาผลิตภัณฑ์ยาง แต่ยางธรรมชาติมีข้อเสียหลักคือ การเสื่อมสภาพเร็ว
ภายใต้แสงแดด ออกซิเจน โอโซน และความร้อน เนื่องจากโมเลกุลของ
ยางธรรมชาติมีพันธะคู่ (double bond) อยู่มาก ทำาให้ยางไวต่อการทำา
ปฏกิริยิากบัออกซเิจนและโอโซน โดยมแีสงแดดและความรอ้นเปน็ตวัเรง่
ปฏิกิริยา ดังนั้น ในการแก้ไขข้อด้อยเหล่านี้สามารถทำาได้โดยการเลือก
เอาสมบัติที่ดีจากยางสังเคราะห์ชนิดอื่นมาทดแทน โดยการผสมยาง
ธรรมชาติกับยางสังเคราะห์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ยางที่มีสมบัติเหมาะ
สมในการใช้งาน เช่น สมบัติด้านความทนทานต่อการขัดถูของยางบีอาร์ 
(บวิทาไดอนี, BR) สมบตัคิวามทนทานตอ่น้ำามนัของยางไนไตรล ์(NBR) 
สมบัติความทนทานต่อความร้อนและโอโซนของยางเอทธิลีนโพรพิลีน    
ไดอีน (EPDM) สมบัติด้านความทนทานต่อการเสียดสีของยางเอสบีอาร์   
(สไตรีนบิวทาไดอีน, SBR) เป็นต้น 

“วัสดุยางเมื่อถูกกระทำาอย่างต่อเน่ืองจะมีการอ่อนตัวของ
ความเค้น หรือเกิดการแตกหักเสียหายได้ ปรากฏการณ์การอ่อนตัวของ
ความเค้นนี้รู้จักกันทั่วไปในชื่อผลของมูลลินส์ (Mullins effect) นอกจากนี้ 
ยางซึ่งเป็นวัสดุประเภทหยุ่นหนืดจะเกิดการสูญเสียพลังงานจากแรง
กระทำาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ แรงที่ใช้ในการผิดรูปจะมากกว่าแรงที่ใช้
ในการคืนตัวกลับ โดยพลังงานที่สูญเสียไปนี้จะอยู่ในรูปของพลังงาน  
ความร้อนสะสม งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาผลของสัดส่วนการผสมของยาง
ธรรมชาติกับยางบีอาร์และยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ ต่อสมบัติการ
อ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญเสีย เนื่องจากยางบีอาร์และยาง     
เอสบีอาร์เป็นยางที่นิยมใช้ผสมกับยางธรรมชาติในการผลิตยางล้อรถ       
โดยเฉพาะในส่วนของดอกยางล้อ เพื่อจะได้นำาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ในอุตสาหกรรมยางต่อไป”  อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา กล่าว
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มรภ.สงขลา จับมือศูนย์ยุทธศาสตร์ภาษาและพัฒนา

ด้านต่างประเทศ  อินโดนีเซีย   หารือแนวทางความร่วมมือ  

แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกศึกษา ศิลปวัฒนธรรม พร้อมให้ทุน 

เรียนต่อ ป.โท-เอก 

ผศ.ดร.นิวตั กลิน่งาม อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ที่ผ่านมา สถานกงสุล
อินโดนีเซีย ประจำา จ.สงขลา พร้อมด้วยสถานทูตอินโดนีเซีย กรุงเทพฯ 
นำาคณะบคุคลจากศนูยย์ทุธศาสตรภ์าษาและการพฒันาดา้นตา่งประเทศ 
(Center for Language Strategy and Diplomacy Development) 
ประเทศอินโดนีเซีย เข้าพบคณะผู้บริหารและคณาจารย์แต่ละคณะของ 
มรภ.สงขลา เพื่อร่วมพูดคุยและหารือเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความ  
รว่มมอืระหวา่งสององคก์รใน 3 ประเดน็หลกั ไดแ้ก ่๑. การสง่คร/ูอาจารย์
จากประเทศอินโดนีเซียมาช่วยสอนในรายวิชาบาฮาซา-อินโดนีเซีย                           
2. ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ และ 3. การทำาบันทึกข้อตกลงความ     
ร่วมมือ (MOU) ระหว่างกัน 

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า รายละเอียดความร่วมมือในการส่งครู/
อาจารย์มาช่วยสอนที่ มรภ.สงขลา จากการพูดคุยคาดว่าจะสามารถ
ดำาเนินการได้เร็วที่สุดในช่วงเปิดเทอมต้นเดือน มิถุนายน 2๕6๑ โดย
ศูนย์ยุทธศาสตร์ภาษาฯ จะส่งครู/อาจารย์ในระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปรญิญาเอก มาชว่ยสอนในรายวชิาบาฮาซา-อนิโดนเีซยี เปน็ชว่ง
ระยะเวลา 3 เดือนหรือ 6 เดือน ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าจะทำาเรื่องขอ
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดอย่างไร ส่วนเร่ืองทุนการศึกษาจากประเทศ
อินโดนีเซียจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ๑. ทุนเรียนภาษาอินโดนีเซีย
ระยะสั้น 6 เดือน หรอื ๑ ปี โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และสอบคดัเลอืก
ที่สถานกงสุลอินโดนีเซีย จ.สงขลา 2. ทุนสำาหรับนักศึกษาที่จะศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 3. ทุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ในส่วนของการทำาบันทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมอืนัน้ ทัง้สององคก์รเหน็ชอบรว่มกนัวา่อยากใหม้กีาร
ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน โดยอาจจะมีการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักศึกษา แลกเปลี่ยนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะต้องมีการ
พูดคุยในรายละเอียดต่อไป

มองผ่านเลนส์

ผศ .ดร .นิ วั ต  กลิ่ น ง าม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อดีตคณาจารย์ 
คณาจารย์ปัจจบัุน บุคลากร และนกัศกึษา 
ร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี เมื่อวันที่ ๑3 
ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

เมือ่วนัที ่3๐ ตลุาคม ทีผ่า่นมา ผศ.ดร.นวิตั กลิน่งาม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำาคณะผู้บริหาร ให้โอวาทและขวัญกำาลังใจแก่
ทัพนักกีฬาและผู้ฝึกซ้อม ที่กำาลังจะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย    
ครั้งที่ ๔๕ (รอบคัดเลือก เขตการแข่งขันภาคใต้)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จัดคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้ม The Voice 
Project Album #1 คอนเสิร์ต       
ผลงานเพลงลิ ขสิทธิ์ ของ  ๑๘ 
นักศึกษาเอกขับร้อง โปรแกรมวิชา
ดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แต่ง
เนื้อร้องและทำานองขึ้นใหม่ ภายใต้

การดูแลควบคุมของ อ.สหภัส อักษรถึง ซึ่งมีแนวคิดที่จะผลักดันให้
นักศึกษารังสรรค์ผลงานเพลงของตัวเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางใน
สายอาชีพหลังจบการศึกษา

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา พร้อมด้วยบุคลากรและ
นักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายสักการะพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง

ในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ณ ลานพระรูปรัชกาลที่  ๕                     
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

๑. บำ�เพ็ญกุศลถว�ยเป็นพระร�ชกุศล

๓. ให้โอว�ทนักกีฬ�

๒. ว�งพวงม�ล�วันปิยมห�ร�ช

๔. คอนเสิร์ตเปิดอัลบั้ม The Voice Project
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