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มรภ.สงขลา 

   ผนึก สกว. เปิดตัวโครงการ
วิจัยพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล

มรภ.สงขลา จับมือ สกว. เปิดตัวโครงการวิจัยพ้ืนท่ี
อุทยานธรณีโลกสตูล ดึงสถาบันการศึกษาในเครือข่ายร่วม     
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ควบคู่
ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม ที่ผ่านมา     
มรภ.สงขลา นำาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สกว.ฝ่ายการวิจัย
มุง่เปา้ และนกัวิจยัจาก มรภ.สงขลา พรอ้มดว้ยคณะนกัวจิยัจากสถาบนั
การศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพ่ือการพัฒนาพื้นที่
อุทยานธรณีโลกสตูลฯ อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่                       
เข้าร่วมประชุมเปิดตัวโครงการวิจัยในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล                                
ประจำาปงีบประมาณ 2562 ณ หอ้งประชมุใหญ ่มรภ.สงขลา วทิยาเขต
สตลู พรอ้มทัง้แสดงเจตนารมณแ์ละแนวทางสนบัสนนุการดำาเนนิงาน
วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำานวยการ
ฝ่ายงานวิจัยมุ่งเป้า (สกว.) นายสุเทพ เก้ือสังข์ รองผู้อำานวยการ
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) หรือ อพท. 

 ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า นอกจากนั้น ยังมีการนำาเสนอ                
รายละเอียดโครงการวิจัยในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การพัฒนา                    
การท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว และ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง                 
รับผิดชอบ พร้อมทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน                   
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลสู่ความยั่งยืน 
เนื่องจากแม้แต่ยูเนสโกเองยังให้ความสำาคัญกับ จ.สตูล ดังนั้น คนใน
พื้นที่ต้องช่วยกันปกปักรักษาและสนับสนุนพื้นที่อันทรงคุณค่าแห่งน้ี 
และส่งต่อความรู้สึกรักและหวงแหนในฐานะเจ้าบ้านให้กับลูกหลาน 
ซึ่งตนอยากขอเชิญชวนทุกท่านให้มาเยี่ยมชมอุทยานธรณีโลกสตูล  
เพื่อสะท้อนให้ชาวโลกรู้ว่าอาเซียนของเรามีของดีที่มีคุณค่า และเป็น
มรดกของโลกที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ไม่ใช่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น 

 ด้าน ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำานวยการฝ่ายงานวิจัย  
มุ่งเป้า (สกว.) กล่าวว่า ขณะนี้สำานักวิจัยมุ่งเป้าได้อนุมัติงบประมาณ
ในการดำาเนินการไปแล้วกว่า 28 ล้านบาท และยังมีเฟสที่ 2 ในปี 
2563 และ 2564 ซ่ึงเวทีในวันน้ีทางพ้ืนท่ีหรือเจ้าของบ้าน ผู้ประกอบการ
รวมทั้งทางจังหวัด มาช่วยดูว่าในแผนดำาเนินการมีอะไรบ้างที่จะต้อง
มาเตมิเตม็ และตอ้งปรบัเปลีย่นเพือ่ใหส้อดรบักบัสถานการณป์จัจบุนั 
ทั้งนี้ คณะทำางานได้หารือร่วมกันถึงแนวคิดในการลงนามบันทึก             
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สกว. มรภ.สงขลา ร่วมกับ                 
ทางจังหวัดสตูล คาดว่าจะเป็นการขับเคลื่อนงานหลายๆ ภาคส่วนใน
บริบทของการทำางานของ สกว. ในขณะที่กลุ่มงานอีกกลุ่มหนึ่งจะเน้น
ในเรื่องนวัตกรรมการศึกษาของชุมชน เพ่ือดูการพัฒนาในมิติ                 
ความยั่งยืนของสังคม โดยจะมีนักวิจัยเข้ามาขับเคลื่อนร่วมกับ                 
ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน

3ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดโครงการส่งเสริมความรัก
สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืน  
ดึงผู้นำา 62 หมู่บ้านในพ้ืนท่ี จ.สงขลา พัทลุง สตูล จัดทำาข้อตกลงร่วมใจ 
วางแนวทางสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรัก
สามัคคี ความมรีะเบยีบวนิยั เขา้ใจสทิธหินา้ทีข่องตนเองและผูอ้ืน่ ซึง่จดัโดย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 
มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา ว่า การจัดงานในครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม
ในการสรา้งความรกัสามคัคี ความมรีะเบยีบวนัิย เขา้ใจสทิธหินา้ทีข่องตนเอง
และผู้อ่ืน ภายใต้พ้ืนฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ผ่านการเรียนรู้จากส่ือการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านมโนราห์และการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมมลายู รู้รักสามัคคีเป็นหน้าท่ีพลเมือง ตามพระราโชบาย ร.10 
โดยมตีวัแทนผูน้ำาชมุชนจาก 62 หมูบ่า้น ในพืน้ที ่จ.สงขลา พทัลงุ และสตลู 
เข้าร่วมโครงการประมาณ 500 คน พร้อมทั้งร่วมกันกำาหนดทิศทางการ
สร้างความรักและสามัคคีด้วยการจัดทำาวิสัยทัศน์ชุมชนข้อตกลงร่วมใจ อัน
จะเป็นแนวทางสำาคัญในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า มรภ.สงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ที่เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้รับโอกาสทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างความรัก
และสามคัค ีตลอดจนยกระดบัคณุชวีติใหแ้กป่ระชาชนในพืน้ที ่ผา่นโครงการ
พฒันาทีไ่ดน้อ้มนำาพระบรมราโชบายและพระราชดำารมิาเปน็แนวทางสำาคญั
ในการพัฒนา มรภ.สงขลา พร้อมที่จะร่วมมือกับชุมชนและก้าวไปด้วยกัน 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สมดังปณิธานของเราท่ีว่า “ปัญญาญาณ
ของท้องถิ่น พลังแผ่นดินแห่งสยาม สนองพระราชปิตุคาม งดงามอย่าง
ยั่งยืน”

ด้าน ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมี
พระบรมราโชวาทตอนหน่ึงว่า “ประเทศไหนถ้าประชาชนพลเมือง มีความ
สามัคคีกลมเกลียวกันดี มีระเบียบวินัย ประเทศนั้นก็เจริญและอยู่ในฐานะดี 
จึงเห็นได้ว่าความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างคนในชาติ และความเข้าใจ
รักษาระเบียบวินัยเป็นปัจจัยสำาคัญอันหนึ่ง ที่จะช่วยนำาประเทศชาติสู่ความ
วัฒนาถาวร” ซึ่งพระบรมราโชวาทดังกล่าวเปรียบเสมือนยุทธศาสตร์และ 
เป้าหมายหลักในการบริหารจัดการประเทศ ให้เห็นถึงความร่มเย็นและ 
ความผาสุกของประเทศไทยอย่างย่ังยืน ดังน้ัน รัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความสำาคัญ
ของการสร้างความสามัคคี เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยได้กำาหนด
ให้การสร้างความปรองดองความสมานฉันท์เป็นนโยบายเร่งด่วน โดยนำา
ประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์ 

  ผศ.นาถนเรศ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ขลา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความมุ่งหวังในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในส่วนของบุคคลและแนวทางการ
จดัการทอ้งถิน่ จงึจดัทำาโครงการดงักลา่วขึน้ เพือ่ใหผู้น้ำาชมุชนและประชาชน
ในพ้ืนท่ีได้ดำาเนินกิจกรรมร่วมกัน เกิดการมีส่วนร่วมนำาไปสู่การสร้างความรัก
สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้ 
พ้ืนฐานของประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ และเกิดความ
ภาคภูมิใจร่วมกันอันเป็นการสร้างความยั่งยืนของความรักและสามัคคี 
ในชมุชน ทางคณะฯ หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่การจดัโครงการในครัง้นีจ้ะชว่ยสรา้ง
จิตสำานึกของคนในชุมชนให้เกิดความหวงแหน เกิดความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนในสังคมต่อไปในอนาคต 

มรภ.สงขลา จัดงานส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ  
ดึงตัวแทน ๖๒ หมู่บ้านร่วมกำาหนดวิสัยทัศน์ชุมชน
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำานักศึกษา
ลงแขกเก่ียวข้าว สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวพระบรม
ราโชบาย พร้อมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรเข้าใจวิธีคัดเลือก-เก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ช่วยลดต้นทุนผลิต

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปดิเผยวา่ เมือ่เรว็ๆ นีท้างคณะฯ 
จัดทำาโครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าว ตามแนวพระบรมราโชบาย ถวาย
ในหลวงรชักาลที ่10 โดยนำานกัศกึษารว่มประเพณลีงแขกเกีย่วขา้วในพืน้ที ่
ต.เกาะแตว้ อ.เมอืง จ.สงขลา และใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแกเ่กษตรกรในพืน้ที่
ราว 40 คน เก่ียวกับการคัดเลือกและการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุข้าวอย่างถูกวิธี 
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองบริสุทธิ์และคุณภาพดี 
รวมท้ังช่วยอนุรักษ์พันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองไม่ให้สูญหาย สามารถนำาพันธ์ุข้าวท่ีคัดไว้
ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดีสำาหรับการปรับปรุงพันธ์ต่อไปในอนาคต ตลอดจน
เพื่อให้เห็นถึงความสำาคัญของประเพณีการลงแขก และปลูกจิตสำานึก 
ให้เยาวชนให้ความสำาคัญกับอาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการ 
ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีมาแต่เดิมของไทย และเป็นการพัฒนาท้องถ่ิน
ตามพระบรมราโชบายอย่างยั่งยืน

ดร.มงคล กล่าวว่า มรภ.สงขลา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศที่เข้าร่วมยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ทอ้งถิน่ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) โดยหนึง่
ในพันธกิจที่สำาคัญ คือ ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำา
แนวพระราชดำาริ และทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีแนวทางที่จะ
พัฒนาท้องถ่ินตามพระบรมราโชบายได้ โดยการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดา้นการเกษตรแบบมส่ีวนรว่ม ซึง่คณะเทคโนโลยีการเกษตรดำาเนนิโครงการ
บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพและ
พัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ชุมชน 
ต.เกาะแต้ว ภายใต้โครงการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธ์ุข้าวพ้ืนเมือง 

ด้าน ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายมีการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง 
หลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ เล็บนก หอมกระดังงา หอมจันทร์ ดอกพะยอม  
รวงรี ลูกปลา ดำาเบา จำาปา เป็นต้น ซึ่งพันธุ์ข้าวเหล่านี้สามารถปรับตัว 
เข้ากับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นได้ดี ทั้งยังทนทานต่อการเข้าทำาลายของโรค
และแมลงศัตรู สามารถจัดการผลิตแบบอินทรีย์ได้ง่าย นอกจากนี้ ข้าวพันธุ์
พืน้เมอืงแตล่ะสายพนัธุมี์คณุคา่ทางโภชนาการแตกตา่งกนั และมคีณุสมบตัิ
ที่ดีเกี่ยวกับความหอมนุ่มและรสชาติ ทางคณะฯ จึงเล็งเห็นความสำาคัญ 
ของการ ฟ้ืนฟูการปลูก ข้าวพื้น เมือง เฉพาะ ถ่ิน และการอนุ รั กษ์  
พันธุ์พืชพื้นเมืองในแหล่งที่ปลูก เพื่อช่วยไม่ให้พันธุกรรมข้าวสูญหายไป 
จากธรรมชาติ และเป็นแหล่งพันธุกรรมที่สามารถจะนำาไปใช้ประโยชน์ได้ 
ในอนาคต

อาจารย์สันติ หมัดหมัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า จากการดำาเนินงานโครงการบริการ
วิชาการใน 2 ปีที่ผ่านมาพบว่า เกษตรกรในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ 
ความสำาคญักับการคดัพนัธุข์า้ว และเกบ็รกัษาเมลด็พนัธ์ุอยา่งถกูวธิ ีจงึทำาให้
พันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่เกษตรกรในชุมชนเกาะแต้วปลูกนั้นมีการปะปนพันธ์ุ  
ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่ำาลง ทำาให้เกษตรกรไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ต้องซื้อ 
เมล็ดพันธุ์จากภายนอกเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต ประกอบกับเกษตรกร
ยังมีการเก็บเก่ียวข้าวโดยใช้แกะ ซึ่งต้องใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว  
ทางคณะฯ จึงได้นำานักศึกษาไปร่วมประเพณีการลงแขกเก่ียวข้าว  
ที่กำาลังหายไปจากสังคมเกษตรกรไทย และเป็นประเพณีท่ีแสดงให้เห็น 
ถึงความมีน้ำาใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีกันในหมู่บ้าน ชุมชนที่อาศัยอีกด้วย

มรภ.สงขลา นำา นศ.เกษตร

อนุรักษ์พันธุ์ข้าว
พื้นเมือง   
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สำ�นกัศลิปะฯ มรภ.สงขล� เจ�้ภ�พจดัประชมุประจำ�ปี
ภ�คีหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรม     
ผนึกท้องถิ่น-เครือข่�ยตัวแทน 76 จังหวัด ร่วมขับเคล่ือน                
สู่เป้�หม�ย

น�ยโอภ�ส  อิสโม ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักศิลปะและ
วฒันธรรม มห�วิทย�ลยัร�ชภฏัสงขล� (มรภ.สงขล�) เปดิเผยถงึก�ร
ประชมุประจำ�ปภี�คหีนว่ยอนรัุกษส์ิง่แวดล้อมธรรมช�ตแิละศิลปกรรม
กลุ่มจังหวัด ณ โรงแรม บีพี สมิหล�บีช จ.สงขล� เม่ือวันท่ี ๒๗-๒๙ 
มีน�คม ที่ผ่�นม� ว่� ได้รับเกียรติจ�ก น�ยวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ 
ผู้ว่�ร�ชก�ร จ.สงขล� กล่�วต้อนรับผู้เข้�ประชุม และ อ�จ�รย์จิรภ� 
คงเขียว รองอธิก�รบดีฝ่�ยยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�นักศึกษ�และ
คุณลักษณะบัณฑิต มรภ.สงขล� กล่�วร�ยง�นคว�มเป็นม�                 
ซึง่กจิกรรมประกอบดว้ย ก�รเสวน�สร�้งแรงจงูใจในก�รทำ�ง�นด�้น
สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรมแก่คนรุ่นใหม่ ก�รบรรย�ยและ
ฝกึปฏบิตัใิชง้�นระบบฐ�นขอ้มลูแหลง่สิง่แวดลอ้มศลิปกรรม อนัควร
อนุรักษ์ทั้งประเทศ ก�รศึกษ�แหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและ                 
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมใน จ.สงขล� และ จ.สตูล 

 น�ยโอภ�ส กล่�วว่� ในปี พ.ศ. ๒56๒ หน่วยอนุรักษ์              
สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.สงขล� ได้รับ                
มอบหม�ยจ�กภ�คหีนว่ยอนรัุกษส่ิ์งแวดลอ้มธรรมช�ตแิละศลิปกรรม
กลุ่มจังหวัด ให้เป็นเจ้�ภ�พจัดก�รประชุม วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น
และส่งเสริมให้มีก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นของหน่วยอนุรักษ์                     
สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติศิลปกรรมท้องถ่ินท่ัวประเทศ ให้เกิดก�ร
ประส�นง�นแลกเปลีย่นคว�มคดิเหน็ และรว่มมอืในก�รแกไ้ขปัญห�
ก�รทำ�ล�ย และติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของหน่วยอนุรักษ์ฯ                   
เปน็ไปอย�่งมรีะบบและมปีระสทิธภิ�พ โดยให้มกี�รศกึษ�อบรมและ

มรภ.สงขลา
เจ้าภาพประชุมภาคี

ประช�สมัพนัธแ์กป่ระช�ชนใหม้คีว�มรูค้ว�มเข�้ใจ เพือ่เปน็ก�รป้องกัน
ท่ีต้นเหตุ รวมถึงให้มีหน่วยง�นดูแลและตรวจสอบเพ่ือป้องกันมิให้       
เกิดปัญห�ลุกล�มเกินกว่�จะแก้ไขได้ ตลอดจนให้มีม�ตรก�รควบคุม             
ก�รใช้พ้ืนท่ีให้เป็นไปต�มกฎหม�ย เพ่ือให้ก�รพัฒน�เป็นต�มหลักก�ร              
ที่ถูกต้องเหม�ะสม และประส�นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศช�ติ
โดยรวม 

 นอกจ�กน้ัน ในก�รประชุมครั้งน้ี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช 
เลข�ธิก�รสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่ง
แวดล้อม (สผ.) ได้มอบโล่ประก�ศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนก�ร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยมีผู้แทนจ�ก
หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมช�ติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั้ง ๗6 
จังหวัด เครือข่�ยก�รอนุรักษ์ฯ และเจ้�หน้�ท่ีสำ�นักง�นนโยบ�ยและ
แผนทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้ม ร�ว ๒00 คน เข�้รว่มก�รประชมุ 

	“พื้นที่	จ.สงขลา	กลุ่มที่	18	สงขลา	นราธิวาส	สตูล	ยะลา	
และ	 ปัตตานี	 	 มีแหล่งอันควรอนุรักษ์	 เช่น	 เมืองเก่า	 โบราณสถาน																				
สถานท่ีทางประวัติศาสตร์	 เป็นต้น	 อันควรได้รับการเรียนรู้และลง														
พื้นที่จริง	พร้อมทั้งได้รับข้อมูลองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ	ทั้งนี้	เพื่อให้
เห็นความสำาคัญของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ	 และตระหนัก											
ในการอนรุกัษค์ุม้ครองส่ิงแวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรม	เรามุง่หวงั
ให้ท้องถ่ินเห็นคุณค่าความสำาคัญและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์												
สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรม	เกดิเครอืขา่ยบคุลากรดำาเนนิงาน
อนุรักษ์คุ้มครองส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม	 เพื่อให้เกิด														
การประสานความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน	 เกิดความรวดเร็วและ
สามารถขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายตามที่ต้องการ” ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขล� กล่�ว

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขล� ส�นสัมพันธ์เย�วชนช�ยแดนใต้ ผ่�นค่�ยวิทย์-คณิตฯ

 มรภ.สงขล� จัดกิจกรรมส�นสัมพันธ์ช�ยแดนใต้ผ่�นค่�ยวิช�ก�ร ดึงเย�วชนพัฒน�ทักษะด้�นวิทย์-คณิตฯ 

เรียนรู้คว�มแตกต่�งท�งอัตลักษณ์ พร้อมปลูกฝังแนวคิดอยู่ร่วมกันอย่�งสันติสุข 

  ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.

สงขล�) เปิดเผยว่� ฝ่�ยวิจัยบริก�รวิช�ก�รและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงก�รส�นสัมพันธ์ช�ยแดนใต้ผ่�นค่�ยวิช�ก�ร ค่�ย

วิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์ ประจำ�ปี 2562 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ 2 เขตพื้นที่ จ.สงขล� 4 อำ�เภอ 

(สะบ้�ย้อย เทพ� จะนะ และ น�ทวี) และพื้นที่ส�มจังหวัดช�ยแดนใต้ (ปัตต�นี ยะล� และนร�ธิว�ส) จำ�นวน 2 รุ่นๆ 

ละ 50 คน ระหว่�งเดือนมีน�คม-เมษ�ยน กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือก�รเรียนรู้ในมห�วิทย�ลัยและทัศนศึกษ�

ภ�คกล�ง เพื่อส่งเสริมพัฒน�ก�รเย�วชนจ�กก�รเรียนรู้นอกสถ�นท่ีในสภ�พแวดล้อมของจริง โดยร่วมกับศูนย์

วิทย�ศ�สตร์และหอดูด�วเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโครงก�รส�นสัมพันธ์ช�ยแดนใต้ฯ อย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้น

ม�จนถงึปจัจบุนั ซึง่เปน็ก�รเปดิโอก�สใหเ้ย�วชนไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรูท้�งวชิ�ก�รและวฒันธรรม เพิม่ทกัษะคว�มรูแ้ละ

เตรยีมคว�มพรอ้มด�้นวทิย�ศ�สตรแ์ละคณติศ�สตรใ์นก�รเข�้สูป่ระช�คมอ�เซยีน ตลอดจนปลกูฝงัทศันคตแิละแนวคดิ

ในก�รอยู่ร่วมกันในสังคมอย่�งสันติสุข

 ผศ.ดร.อนมุตั ิกล่�วว�่ พืน้ทีส่�มจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้มอีตัลกัษณใ์นด�้นวถิชีวีติ ภ�ษ� ศ�สน� และวฒันธรรม

แตกต่�งจ�กพื้นที่อื่นของประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่�นี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งในสังคมได้ง่�ย ส่งผลกระทบให้มี

ผ่านค่ายวิทย์-คณิตฯ
มรภ.สงขล� จดักจิกรรมส�นสมัพนัธช์�ยแดนใตผ้�่นค่�ย

วิช�ก�ร ดึงเย�วชนพัฒน�ทักษะด้�นวิทย์-คณิตฯ เรียนรู้คว�ม   

แตกต่�งท�งอัตลกัษณ์ พรอ้มปลกูฝงัแนวคดิอยูร่ว่มกนัอย่�งสนัตสิขุ 

ผศ.ดร.อนมุตั ิเดชนะ คณบดคีณะวิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ี

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยว่� ฝ่�ยวิจัยบริก�ร

วิช�ก�รและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงก�รส�นสัมพันธ์ช�ยแดนใต้ผ่�นค่�ย

วิช�ก�ร ค่�ยวิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์ ประจำ�ปี ๒56๒ ให้กับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษ�ปีที่ ๒ เขตพื้นที่ จ.สงขล� 4 อำ�เภอ (สะบ้�ย้อย เทพ� 

จะนะ และ น�ทวี) และพื้นที่ส�มจังหวัดช�ยแดนใต้ (ปัตต�นี ยะล� และ

นร�ธิว�ส) จำ�นวน ๒ รุ่นๆ ละ 50 คน ระหว่�งเดือนมีน�คม-เมษ�ยน 

กิจกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือก�รเรียนรู้ในมห�วิทย�ลัยและทัศนศึกษ�

ภ�คกล�ง เพื่อส่งเสริมพัฒน�ก�รเย�วชนจ�กก�รเรียนรู้นอกสถ�นที่ใน

สภ�พแวดล้อมของจริง โดยร่วมกับศูนย์วิทย�ศ�สตร์และหอดูด�วเฉลิม   

พระเกียรติฯ จัดโครงก�รส�นสัมพันธ์ช�ยแดนใต้ฯ อย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ปี 

๒558 เป็นต้นม�จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นก�รเปิดโอก�สให้เย�วชนได้               

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท�งวิช�ก�รและวัฒนธรรม เพิ่มทักษะคว�มรู้และเตรียม            

คว�มพรอ้มด�้นวทิย�ศ�สตรแ์ละคณติศ�สตรใ์นก�รเข�้สูป่ระช�คมอ�เซยีน 

ตลอดจนปลกูฝงัทศันคตแิละแนวคิดในก�รอยูร่ว่มกนัในสงัคมอย�่งสนัตสิขุ

 ผศ.ดร.อนุมัติ กล่�วว่� พื้นที่ส�มจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้มี         

อัตลักษณ์ในด้�นวิถีชีวิต ภ�ษ� ศ�สน� และวัฒนธรรมแตกต่�งจ�กพื้นที่

อืน่ของประเทศ ซ่ึงส่ิงเหล่�น้ีเปน็ปจัจัยหนึง่ทีก่อ่ใหเ้กดิคว�มขดัแยง้ในสังคม

ได้ง่�ย ส่งผลกระทบให้มีช่องโหว่จ�กผู้ไม่ประสงค์ดีใช้สถ�นศึกษ�สร้�ง  

คว�มเสี่ยงด้�นย�เสพติด จ�กคว�มหล�กหล�ยของรูปแบบก�รจัด                    

ก�รศึกษ�ในพื้นที่ดังกล่�ว จึงมีคว�มจำ�เป็นต้องให้คว�มสำ�คัญกับ                    

ก�รบูรณ�ก�รก�รศึกษ�ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ของสังคม             

มรภ.สงขลา สานสัมพันธ์เยาวชนชายแดนใต้

พหุวัฒนธรรม ควบคู่กับก�รกระจ�ยอำ�น�จในก�รจัดก�รศึกษ�ของคนใน

ชมุชน และเชือ่มโยงกบัหลักศ�สน� วชิ�ส�มญัและวชิ�ชพี หลกัก�รดงักล�่ว 

ถือเป็นฟันเฟืองหลักในก�รแก้ปัญห�ระยะย�วอย่�งมั่นคง ด้วยก�ร                   

ให้ก�รศึกษ�กับเย�วชนในพื้นที่อย่�งจริงใจและมุ่งมั่น เพ่ือพลิกฟื้นพื้นท่ี

ช�ยแดนใต้ให้เกิดคว�มสันติสุขอย่�งยั่งยืน 

คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขล� กล่�วอีกว่� 

ก�รส่งเสริมคว�มส�ม�รถพิเศษด้�นคณิตศ�สตร์และวิทย�ศ�สตร์                    

อย่�งถูกท�งและเหม�ะสม จะทำ�ให้อัจฉริยภ�พที่แฝงเร้นอยู่ในตัวเย�วชน               

เหล่�นั้นขับเคลื่อนสู่ก�รเป็นทรัพย�กรท่ีมีคุณภ�พยิ่งของประเทศช�ติและ

พ้ืนที่ช�ยแดนใต้ในอน�คต ทั้งน้ี มรภ.สงขล� ได้สนับสนุนก�รศึกษ�                

ก�รให้บริก�รวิช�ก�รในเขตรับผิดชอบ จ.สงขล� สตูล และ พัทลุง รวมทั้ง

จังหวัดใกล้เคียงม�โดยตลอด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมกับภ�ครัฐในก�รจัด                 

ก�รศึกษ�ของเขตพื้นที่เฉพ�ะช�ยแดนใต้ รวมถึงช่วยแก้ไขปัญห�ย�เสพติด                  

และเป็นส่วนหนึ่งในก�รพัฒน�คุณภ�พของเย�วชนและสังคมให้ดีขึ้น              

ด้วยสภ�พปัจจุบันก�รเรียนก�รสอนได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นยึดเย�วชน

เป็นศูนย์กล�งก�รเรียนรู้ ให้เย�วชนส�ม�รถห�คว�มรู้ด้วยตนเอง                       

จ�กประสบก�รณ์ เพื่อให้กล้�คิด กล้�ทำ� นำ�ไปสู่ก�รตัดสินใจด้วยทัศนคติ

เชิงบวกที่ดี 

“การให้เยาวชนได้เรียนรู้นอกสถานที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ			

ส่งเสริมการเรียนรู้	 เพื่อสัมผัสกับประสบการณ์จริงจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

และปราชญ์ชาวบ้าน	 และลงมือปฏิบัติเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม	 ตลอดจนการป้องกัน					

ยาเสพตดิ	มหาวทิยาลยัพรอ้มใหก้ารสนบัสนนุสง่เสริม	และรว่มมอืกนัพฒันา

คุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งจะเป็นอีกมิติหนึ่งของการ							

รว่มกนัสรา้งสนัตสิขุอยา่งยัง่ยนืใหเ้กดิขึน้ในพืน้ที”่ คณบดคีณะวทิย�ศ�สตร์

และเทคโนโลยี มรภ.สงขล� กล่�ว

๗ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา เดินหน้าปั้นบัณฑิตจิตสาธารณะพัฒนาท้องถิ่น 

นำานักศึกษาออกค่าย “อาสาพา Fill เติมฝัน เติมรอยยิ้ม” โรงเรียนใน

พืน้ทีห่า่งไกล ระดมกำาลงัซอ่มแซม ทาสอีาคาร พรอ้มปรบัปรงุภูมทัิศน์

ให้สวยงาม   

  ผศ.ศุภชัย ชัยณรงค์ อาจารยป์ระจำาหลกัสูตรวศิวกรรมโลจสิติกส ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)                
เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6-9 เมษายน ที่ผ่านมา นักศึกษาชมรมปันรอยยิ้มเพื่อ
ท้องถิ่น ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ จัดโครงการ Play and  Learn 
ปี 4 ตอนอาสาพา Fill เติมฝัน เติมรอยยิ้ม ณ โรงเรียนวัดแหลมดินสอ                   
ต.เกาะนางคำา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เนื่องจาก มรภ.สงขลา ในฐานะสถาบัน
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เล็งเห็นถึงความสำาคัญทางการศึกษาของ
นักเรียนในชนบท จึงได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว               
โดยตนพร้อมด้วย ผศ.ชัยยุทธ มีงาม ดร.ผจงจิต พิจิตบรรจง อ.นิพนธ์ 

มณีโชต ิ  นำานักศึกษาลงพื้นที่ซ่อมแซมอาคารเรียน โต๊ะ เก้าอี้ ท่ีชำารุด                    
พร้อมทั้งทาสีอาคารเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีสภาพท่ี
พร้อมจะให้การศึกษาแก่เด็กในชนบทได้ดียิ่งขึ้น 

  ผศ.ศุภชัย กล่าวว่า สิ่งที่นักศึกษาชมรมปันรอยยิ้มเพื่อท้องถิ่น               
ได้รับจากการทำากิจกรรม นอกจากได้นำาทฤษฎีที่เรียนมาใช้ในภาคปฏิบัติจริง 
เรียนรู้การทำางานเป็นหมู่คณะและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับ                   
มอบหมายแล้ว ยังเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะพัฒนาท้องถิ่น                                
ตามอตัลกัษณข์องมหาวทิยาลยัอกีทางหนึง่ดว้ย ซึง่นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มกิจกรรม
ในครั้งนี้ราว 100 คน ต่างบอกตรงกันว่ารู้สึกมีความสุขและภูมิใจอย่างยิ่ง               
ที่ได้เห็นรอยยิ้มของนักเรียนในชนบท 

มรภ.สงขลา

ชมรมวิศวกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
มรภ.สงขลา ออกคา่ย จ.สตลู ฟืน้ฟอูาคารเรยีนในถิน่
ทุรกันดาร ปั้นบัณฑิตจิตอาสา ทำาความดีด้วยหัวใจ 

ผศ.ชัยยุทธ มีงาม อาจารย์ประจำาหลักสูตรวิศวกรรม               
โลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน ที่ผ่านมา ตนพร้อม
ด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาชมรมวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน                      
ราว 100 คน เดินทางไปยังโรงเรียนนิคมซอย 10 หมู่ที่ 2 ต.ควนกาหลง 
อ.ควนกาหลง จ.สตูล  เพื่อฟื้นฟูอาคารเรียนและอาคารต่างๆ ภายในโรงเรียน ให้มี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน อันเป็นการดำาเนินงาน                
ภายใตโ้ครงการฟืน้ฟอูาคารเรยีนในทีท่รุกนัดาร เนือ่งจากโรงเรยีนนคิมซอย 10 ซึง่เปน็โรงเรยีน
ขนาดเล็ก มีจำานวนห้องเรียน 8 ห้อง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2517 และได้จัดการเรียนการสอนมาถึง
ปัจจุบัน อาคารเรียนจึงเกิดการเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน 

ผศ.ชัยยุทธ กลา่วว่า คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มรภ.สงขลา และ นกัศกึษาชมรมวศิวกรรม
เพ่ือการพัฒนาชุมชน ตระหนักถึงปัญหาข้างต้นจึงร่วมกันทาสีและปรับปรุงภายในอาคารเรียน
ให้มีความสวยงาม ถือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาเราทำาความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้
นกัศกึษาเรยีนรูก้ารทำาคณุประโยชนแ์กสั่งคม ทัง้ยงัชว่ยสรา้งความสามคัคใีนหมูค่ณะจาก
การทำางานรว่มกนัเปน็กลุม่ สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวทิยาลยัทีมุ่ง่สง่เสรมิการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นคนดีมีทักษะชีวิต
มีจิตสาธารณะ  

ออกคา่ยฟ้ืนฟู
อาคารเรียนถิ่นทุรกันดาร

มรภ.สงขลา 

ออกค่ายอาสาพา Fill เติมฝันเติมรอยยิ้ม 
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มรภ.สงขลา 

ออกค่ายอาสาพา Fill เติมฝันเติมรอยยิ้ม 

มรภ.สงขลา ออกค่ายอาสา
“นอ้งพีเ่กษตรสมัพนัธ ์เรยีนรูว้ถิชีมุชน” ครัง้ที ่๕ 

มรภ.สงขลา เดินหน้าโครงการน้องพี่เกษตรสัมพันธ์ เรียนรู้วิถีชุมชน  

ครั้งท่ี ๕ นำานักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน หวังสร้างแรงบันดาลใจ               

ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ทำากิจกรรมเพื่อสังคม 

 ดร.ศุภัครชา อภิรติกร อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18-20 เมษายน ที่ผ่านมา หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา จัดโครงการน้องพี่เกษตร
สัมพันธ์ เรียนรู้วิถีชุมชน ครั้งที่ 5 : ออกค่ายอาสาพัฒนา สาขาเกษตรศาสตร์ ณ โรงเรียน
บ้านยางขาคีม ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากทางคณะฯ 
ลงพื้นที่ทำากิจกรรมเพื่อน้องช่วงปิดเทอม ได้แก่ ทาสีรั้วโรงเรียน ทาสีริมทางเขตพื้นที่ห้าม
จอดภายในโรงเรยีน ทาสรีัว้บรเิวณอาคารของน้องนักเรยีนชัน้อนุบาล เดก็เล็ก ทาสเีครือ่ง
เลน่ของนกัเรยีน และกวาดตดัแตง่ตน้ไมก้ิง่ไมบ้รเิวณอาคาร โดยม ีนายโชต รตันประพนัธ ์          
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านยางขาคีม และคณะครูในโรงเรียน ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

  ดร.ศุภัครชา กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา มีการ
จัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องทุกปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
ร่วมกันทำากิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สร้างเสริมความสามัคคี และตระหนัก
ถงึความสำาคญัของการทำากจิกรรมเพือ่สงัคม ตลอดจนสรา้งแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรค์
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ฝึกฝนการทำางานร่วมกันเป็นทีม ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้                    
กล้าคิด กล้าทำา กล้าแสดงออกในทางที่ดี นอกจากนั้น ยังเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำานึก
ให้นักศึกษามีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ

นัก ศึกษาคณะเทคโนโลยีการ เกษตร มรภ .สงขลา                                    

ควา้ ๓ รางวลัระดบัดมีาก ภาคบรรยายและโปสเตอร ์กลุม่สาขาประมง 

การจัดการศัตรูพืช อุตสาหกรรมอาหารฯ เวทีประชุมวิชาการ RUCA            

ครั้งที่ 6 

 ผศ.ดร.อมรรตัน ์ชมุทอง รองคณบดีฝา่ยวจัิยและบรกิารวชิาการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า 
นกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร เขา้รว่มนำาเสนอผลงานวจิยัในงานประชมุ
วิชาการ RUCA ครั้งท่ี 6 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล
ระดับดีมาก รวม 3 รางวัล ได้แก่ กลุ่มสาขาการจัดการศัตรูพืช รางวัลการนำา
เสนอภาคบรรยาย ระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง ฤทธิ์ต้านเชื้อรา Sclerotium 
rolfsii ของสารสกัดจากรากพาหมี จัดทำาโดย นางสาวเวธนี พรหมจันทร์ 
และ นางสาวศภุากร พุม่ชว่ย  ควบคมุดแูลโดย ผศ.ดร.อมรรตัน ์ชมุทอง

กลุม่สาขาอุตสาหกรรมอาหาร ธรุกจิเกษตร เกษตรกลวธิาน และสาขา
ที่เกี่ยวข้อง รางวัลภาคโปสเตอร์ ระดับดีมาก จากผลงานเรื่อง การศึกษาการ
ปลูกหญ้าพันธ์ุหวายข้อเพื่อทดแทนพืชหลักในอำาเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
นางสาวสายชล บุญช่วย และ นางสาวกุลธิดา ผายพิมพ์ ควบคุมดูแล
โดย อาจารย์ปริยากร สุจิตพันธ์ และ กลุ่มสาขาประมง รางวัลการนำาเสนอ
ภาคบรรยาย ระดับดีมาก จากผลงานเร่ือง ปรสิตของปลาไหลนาจากตลาดเกาะหมี 
ตำาบลคอหงส์ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวปารีดา  นกเกษม และ 
นางสาวซูฮาดา มูน๊ะ ควบคุมดูแลโดย อาจารย์วิจิตรา ตุ้งซ่ี

นศ.เกษตร คว้า ๓ รางวัล

ระดับดีมาก  เวทีนำาเสนอผลงานวิจัย
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นักศึกษาดนตรีไทย มรภ.สงขลา สุดภูมิใจ คว้า ๒ รางวัลรองชนะเลิศ
ประกวดหนังตะลุงรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

สำ�นกัศลิปะและวฒันธรรม มห�วทิย�ลยัร�ชภฏัสงขล� (มรภ.สงขล�) 
เปิดเผยว่� เมื่อวันที่ ๑๖-๒๑ เมษ�ยน ที่ผ่�นม� นายธนากร ศรีสมโภชน์ 
นกัศกึษ�ชัน้ปท่ีี ๑ โปรแกรมวชิ�ดนตรไีทย คณะศิลปกรรมศ�สตร์ มรภ.สงขล� 
ไดร้บัร�งวลัรองชนะเลศิอันดับ ๑ ก�รประกวดบทเกีย้วจอหนงัตะลงุ และร�งวลั
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทหนังตะลุง จ�กก�รประกวดหนังตะลุงรณรงค์
ป้องกันและแก้ปัญห�ย�เสพติด ถ้วยพระร�ชท�นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ร�ชกัญญ� สิริวัฒน�พรรณวดี ณ วัดสว่�งอ�รมณ์ อ.เก�ะสมุย จ.สุร�ษฎร์ธ�นี

นายธนากร กล่�วว่� รู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจกับทั้ง ๒ ร�งวัลที่ได้รับ 
ซึง่เปน็คร้ังแรกทีต่นเข�้ร่วมก�รประกวดหนังตะลงุ จึงพย�ย�มทำ�ใหเ้ตม็ทีท่ีส่ดุ 
โดยได้รับก�รฝึกฝนจ�กหนังบอล พรเทพ จ.พัทลุง เเละ หนังหนูนัด ศ.ลำ�ดวล 
จ.สงขล� เป็นผู้ถ่�ยทอดคว�มรู้ด้�นก�รแสดงหนังตะลุง 

มรภ.สงขลา 

คว้า๒ รางวัลประกวดหนังตะลุง
รณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด

นศ.ครุฯ มรภ.สงขลา

คว้าอันดับ ๓ แข่งขันปันจักสีลัตที่เบลเยียม
“อภิสิทธ์ิ หวันสู” นักศึกษาครุศาสตร์ มรภ.สงขลา สุดเจ๋ง คว้ารางวัล

ชนะเลิศอันดับ 3 แข่งขันปันจักสีลัตนานาชาติท่ีประเทศเบลเยียม เจ้าตัวเผย 
ใฝ่ฝันอยากเป็นครูพละ พร้อมเปิดค่ายมวยป้ันนักกีฬาตัวน้อย 

อาจารย์พลากร นคัราบณัฑิต อ�จ�รย์ประจำ�หลกัสตูรครศุ�สตรบัณฑติ 
ส�ข�วิช�พลศึกษ� คณะครุศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�)  
เปิดเผยว่� นายอภิสิทธิ์ หวันสู นักศึกษ�ส�ข�วิช�พลศึกษ� มรภ.สงขล� ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬ�มห�วิทย�ลัยเข้�ร่วมก�รแข่งขัน International 
Belgian Pencaksilat Championship ๒0๑9 ระหว่�งวันท่ี ๒๖-๒8 เมษ�ยน ท่ีผ่�นม� 
ณ ประเทศเบลเยียม และส�ม�รถคว้�ร�งวัลชนะเลิศอันดับ 3 จ�กก�รแข่งขัน 
ครั้งนี้ได้สำ�เร็จ ถือเป็นนักศึกษ�ของ มรภ.สงขล� คนที่ ๒ ที่เคยไปแข่งขัน และ 
ได้เหรียญร�งวัลท่ีประเทศเบลเยียม ต่อจ�กรุ่นพ่ีอย่�ง นางสาวนรินทิรา เรืองโรจน์ 
นักศึกษ�ส�ข�วิช�พลศึกษ� เมื่อ ๒ ปีที่แล้ว โดยมีตนเป็นผู้ฝึกสอนและควบคุม
ดูแล

 อ�จ�รย์พล�กร กล่�วว่� รู้สึกภูมิใจม�กและอย�กให้ท�งมห�วิทย�ลัย
ใหก้�รสนบัสนนุในก�รใชกี้ฬ�เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒน�นกัศกึษ�เพ่ิมขึน้ ตนเชือ่ว�่
ยังมีนักศึกษ� มรภ.สงขล� อีกม�กที่มีคว�มส�ม�รถ แต่ยังข�ดผู้ให้ก�รสนับสนุน
หรือผู้ที่จะประส�นง�น เพื่อให้เข�เหล่�นั้นได้แสดงคว�มส�ม�รถออกม�

  ด�้น นายอภสิทิธ์ิ หวันส ูกล�่วถงึทีม่�ของก�รเลน่กีฬ�ปนัจกัสีลตัว่� 
ก่อนจะม�เลน่กีฬ�ชนิดน้ีเข�เคยเป็นนักมวยอ�ชีพม�ก่อน ยอมรบัว�่มคีว�มกดดนั
ม�กพอสมควร แต่ด้วยกีฬ�ปันจักสีลัตมีคว�มใกล้เคียงกับมวยไทย ต่�งกันตรงที่
มวยจะออกอ�วุธได้ม�กกว่� ขณะที่ปันจักสีลัตมีก�รต่อสู้ที่ค่อนข้�งหล�กหล�ย  
จึงทำ�ให้ปรับตัวได้ค่อนข้�งเร็ว และรู้สึกอย�กเล่นกีฬ�ชนิดนี้อย่�งจริงจังม�กขึ้น 
ตนมีคว�มฝันอย�กเป็นครูพละและอย�กเปิดค่�ยมวยหรือยิมด้วย เพื่อจะได้นำ�
คว�มรู้และประสบก�รณ์ที่มีไปถ่�ยทอดและฝึกซ้อมให้กับเด็กๆ ต่อไป
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มรภ.สงขลา-ร.ร.แจ้งวิทยา สุดปลื้ม ทีมศิลป์สร้างสรรค์
สงขลา โชว์ผลงานระดับประเทศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ภาคใต้ ประกวดดนตรีและการแสดงพ้ืนบ้าน รับถ้วยเกียรติยศ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม พรอ้มเงนิรางวลั 80,000 บาท    

ผศ.ทัศนียา คัญทะชา ประธ�นหลักสูตรน�ฏยรังสรรค์  
คณะศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยว่� 
ตนพร้อมด้วย อาจารย์ยุทธพงศ์ ช่วยนาเขต อ�จ�รย์หลักสูตรน�ฏศิลป์
และก�รแสดง นำ�สม�ชิกทีมศิลป์สร้�งสรรค์สงขล� ซ่ึงเกิดจ�กก�รรวมตัวกัน
ของนักศึกษ�หลักสูตรน�ฏยรังสรรค์และดนตรีไทย มรภ.สงขล� นักเรียน 
ร.ร.แจ้งวิทย� ร.ร.ทับช้�งวิทย�คม อ.น�ทวี ร.ร.คณะร�ษฎรบำ�รุง จ.ยะล� 
และนักดนตรีอิสระจ�กนครศรีธรรมร�ช ที่ ช่ืนชอบก�รแสดงพื้นบ้�น 
เหมือนกัน เข้�ร่วมก�รประกวดดนตรีและก�รแสดงพ้ืนบ้�น รอบชิงชนะเลิศ 
ประจำ�ปี ๒5๖๒ รวมศิลป์ แผ่นดินสย�ม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน 
ร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกมุ�ร ีเมือ่วนัที ่30 เมษ�ยน ทีผ่�่นม� ณ โรงละคร
เคแบงก์สย�มพิฆเนศ กรุงเทพมห�นคร ผลปร�กฏว่�ทีมศิลป์สร้�งสรรค์
สงขล� ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ภ�คใต้ รับถ้วยเกียรติยศ 
จ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรและเงินร�งวัล 
80,000 บ�ท  

 ผศ.ทัศนีย� กล่�วว่� ทีมศิลป์สร้�งสรรค์สงขล�ผ่�นก�รคัดเลือก
รอบตัวแทนภ�คใต้ จ�ก ๑0 ทีมคัดเหลือ 3 ทีมเพ่ือไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ที่กรุงเทพฯ ซึ่งก�รแสดงที่ใช้ประกวดค่อนข้�งย�ก ต้องร้อยเรียงก�รแสดง
พื้นบ้�นภ�คใต้ 5 ประเภท ได้แก่ ลิเกป่� โนร�ตัวอ่อน รองเง็ง ซัมเป็ง และ 
ลิเกร์ฮูลู ให้สวยง�มกลมกลืน จึงต้องดึงเครือข่�ยม�ช่วยซ้อม แม้สม�ชิกในทีม
จะมีคว�มหล�กหล�ย แต่ก�รฝึกซ้อมร่วมกันกลับไม่ย�กเลย ทุกคน 
เป็นมืออ�ชีพ ขณะแสดงบนเวทีมีคว�มเป็นธรรมช�ติและสนุกม�ก  
โดยในก�รแสดงมีอ�จ�รย์ผู้ควบคุมรวม 4 คน ได้แก่ ๑. ลิเกป่�  
อาจารย์ยุทธพงศ์ ช่วยนาเขต ๒. รองเง็ง ซัมเป็ง ลิ เกร์ฮูลู   
ผศ.ทัศนียา คัญทะชา 3. โนร�ตัวอ่อน ครูสิรินาฏ หาญณรงค์  
ร.ร.แจ้งวิทย� (ศิษย์เก่�น�ฏยรังสรรค์ มรภ.สงขล�) 4. ดนตรี   
นายอภิชาติ คัญทะชา จ�กมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย  
เป็นผู้ควบคุมและถ่�ยทอดเพลง 

 “ในฐานะหนึ่งในทีมผู้ฝึกสอน รู้สึกดีใจและภูมิใจที่มีโอกาส 
ได้นำาการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ทั้ง 5 ประเภท มานำาเสนอต่อสายตา
สาธารณชน เพราะปัจจุบันการแสดงพ้ืนบ้านบางอย่างกำาลังจะสูญหายไป 
ไม่ก็ประสบปัญหาขาดผู้สืบทอด อย่างเช่นลิเกป่า แต่เราก็ไปเก็บข้อมูล 
จากคณะลิเกป่าบ้านคลองปะเหลียน แล้วนำาพัฒนาให้น่าสนใจมากย่ิงข้ึน 
นอกจากนั้น ยังรู้สึกดีใจมากๆ ที่มีเด็กและเยาวชนในทีม รวม 28 คน  
รกัในศิลปะการแสดงพืน้บา้นเชน่เดยีวกบัเรา พวกเขาเหลา่นีจ้ะเปน็ผูส้บืทอด
และนำาพาให้การแสดงพื้นบ้านภาคใต้อยู่รอดต่อไป ไม่สูญหายไป 

จากภาคใต้บ้านเรา” ประธ�นหลักสูตรน�ฏยรังสรรค์ กล่�ว
 ด้�น นายกายสิทธ์ิ ศิริแสง นักศึกษ�ปีท่ี 3 หลักสูตรน�ฏยรังสรรค์ 

คณะศิลปกรรมศ�สตร์ มรภ.สงขล� ผู้รับบทเป็นแขกแดง ลิเกป่� กล่�วว่� 
สิง่ทีภ่มูใิจทีส่ดุคอืไดร้บัโอก�สใหร้อ้งเพลงเทิดพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรัตน
ร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ซ่ึงประพันธ์โดย อาจารย์มลิวัลย์ ทองขวัญ 
ครูภ�ษ�ไทย ร.ร.ห�ดใหญ่รัฐประช�สรรค์ ศิษย์เก่�เอกภ�ษ�ไทย  
มรภ.สงขล� ซึง่ในก�รแขง่ขันรอบชงิชนะเลศิระดบัประเทศ วนิ�ททีีป่ระก�ศ
ชื่อทีมศิลป์สร้�งสรรค์สงขล� ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รู้สึกดีใจ 
ที่สุดแล้ว และที่ภ�คภูมิใจม�กกว่�นั้นก็คือ ได้ร่วมสืบส�นศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้�นภ�คใต้ และได้เผยแพร่วัฒนธรรมให้คนทั่วประเทศได้รู้ว่�ศิลป
วัฒนธรรมของภ�คใต้บ้�นเร�นั้น มีเสน่ห์และมีลวดล�ยลีล�ที่สวยง�มม�ก

มรภ.สงขลา-ร.ร.แจ้งวิทยา ปล้ืมผลงานทีม “ศิลป์สร้างสรรค์สงขลา” 
คว้ารองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับประเทศ ประกวดดนตรี-การแสดงพ้ืนบ้าน

๑๑ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



“ท่ีเขาพูดกันว่า เด็กสมัยน้ีไม่รักการอ่าน น่ันอาจไม่ใช่ความจริงท้ังหมด                           
แต่คงเพราะหลายคนไม่มีโอกาสเข้าถึงหนังสือและส่ือท่ีเสริมสร้างพัฒนาการมากกว่า              
จึงทำาให้ขาดแรงกระตุ้นจนกลายเป็นหลงลืมเร่ืองความสำาคัญของการอ่านไป”  

ข้อความข้างต้นมาจากประโยคสนทนาตอนหน่ึงท่ี อาจารย์สุกานดา จันทวี สาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้สะท้อนถึงปัญหาและเหตุผลสำาคัญของการริเร่ิมจัดทำาโครงการ          
ห้องสมุดมีชีวิตเป็นปีแรก

อาจารย์สุกานดา ผู้ดูแลโครงการห้องสมุดมีชีวิต เล่าถึงท่ีมาของการจัดกิจกรรมว่า ต้องการ
ท่ีจะพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต รองรับกระแสความเปล่ียนแปลงท่ีก่อให้              
เกิดผลกระทบต่อสังคม โดยเฉพาะด้านการสร้างนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมสู่การเป็นนักอ่าน นักคิด              
นักปฏิบัติ โดยให้หนังสือจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กๆ ขับเคล่ือนสังคมไทย             
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นกลไกสนับสนุนวาระแห่งชาติเร่ืองการอ่านให้เข้มแข็งย่ิงข้ึน                
โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ และอาจารย์สาขาวิชา                  
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เข้ามาช่วยในโครงการน้ีด้วย 

 ท้ังน้ี ได้ชักชวนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.ภาษาไทย) 
ท่ีสนใจเข้าร่วมเป็นจิตอาสามาร่วมกันคิดและปรับปรุงห้องสมุด ร.ร.บ้านน้ำากระจาย อำาเภอเมืองสงขลา 
แม้นักศึกษาจะไม่มีความรู้ด้านบรรณารักษ์มาก่อน แต่ตนใช้การอบรมให้ความรู้เบ้ืองต้น และทดลอง
ทำาร่วมกัน ท้ังนักศึกษา ครู และยังให้โอกาสนักเรียนในโรงเรียนได้ออกความคิดเห็น มีส่วนร่วม        
ในการวางแผนด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสุด ซ่ึงโครงการน้ีไม่ได้ใช้          
งบประมาณจากทางมหาวิทยาลัย แต่ด้วยความเสียสละของนักศึกษาท่ีต้ังใจช่วยอย่างเต็มท่ี รวมถึง
การช่วยเหลือจากทางคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา และบุคคลภายนอกท่ีทราบข่าวมาร่วมบริจาค
ส่ิงของด้วย ทำาให้ภารกิจน้ีสำาเร็จลุล่วง หลังจากน้ีจะเป็นการติดตามขยายผล ดูแลให้ห้องสมุดอยู่ใน
สภาพดีคงเดิม และต่อยอดโดยการพัฒนาให้ท่ีน่ีเป็นศูนย์เรียนรู้และลานกิจกรรมของชุมชน โดยมี
การจัดแบ่งโซนให้ผู้ปกครองสามารถเข้ามาใช้บริการได้ด้วย 

ด้าน ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวระหว่างเป็นประธาน                    
เปิดโครงการห้องสมุดมีชีวิต ว่า รู้สึกดีใจแทนเด็กๆ ท่ีผู้ใหญ่เห็นความสำาคัญของการศึกษา                           
เพราะแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี การท่ีเราปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน รักการเรียนรู้                       
ย่อมเป็นการเพาะเมล็ดพันธ์ุให้เติบโตข้ึนมาเป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ซ่ึงห้องสมุดถือเป็นศูนย์กลาง                 
แห่งการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่กับเด็กนักเรียนเท่าน้ัน แต่ยังหมายรวมถึงชุมชนด้วย เช่นเดียวกับ                     
มรภ.สงขลา ท่ีมุ่งม่ันให้การศึกษาแก่เยาวชนในท้องถ่ิน หากมีส่ิงใดท่ีจะสามารถร่วมมือกับชุมชนได้
ก็ยินดีอย่างย่ิง  เพราะเราเป็นสถาบันการศึกษาท่ีอยู่คู่กับท้องถ่ินมายาวนานนับ 100 ปีแล้ว  

ญาณิศา ทองปาน หรือ ปลา นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย เล่าว่า           
ห้องสมุดเป็นแหล่งสะสมปัญญาและต่อยอดความรู้ในแขนงต่างๆ ท้ังวิชาการและตามความสนใจ

สกู๊ปโดย สุนทรียา  ลาสสวัสด์ิ

ศศ.บ.ภาษาไทย มรภ.สงขลา รวมใจเป็นหนึ่ง
เนรมิต “ห้องสมุดมีชีวิต” สร้างสุขให้น้อง

ญาณิศา ทองปาน
ธนัญญา แซ่ว่อง

วิศลย์ เรืองกิจชู

12 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน 
เปิดประสบการณ์เรียนรู้ความแตกต่างด้านสังคม วัฒนธรรม แลกเปล่ียนข้อมูล
งานประกันคุณภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมนักศึกษา   

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เม่ือวันท่ี 18-23 กุมภาพันธ์       
ท่ีผ่านมา ตนพร้อมด้วยรองคณบดี เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ จำานวน 
38 คน เดินทางไปศึกษาเรียนรู้และสัมมนาเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาและประกัน
คุณภาพการศึกษาราชภัฏภาคใต้-ภาคอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา
ทักษะในการดำาเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเพ่ิมพูนประสบการณ์ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนเพ่ือสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการ
จัดกิจกรรม และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง มรภ.สงขลา กับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคอีสาน 

ผศ.นาถนเรศ กล่าวว่า สำาหรับสถานท่ีต่างๆ ท่ีทางคณะมนุษยศาสตร์ฯ              
มรภ.สงขลา เดินทางไปศึกษาดูงานในคร้ังน้ี ประกอบด้วย โครงการช่างหัวมัน ใน      
พระราชดำาริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
จ.เพชรบุรี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ ฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เยือนราชภัฏภาคอีสาน
แลกเปลี่ยนความรู้ประกันคุณภาพ สร้างเครือข่ายกิจกรรม นศ. 

ของแต่ละคน นอกจากจะมีหนังสือแล้วในปัจจุบันยังมีเคร่ืองมือเทคโนโลยีดิจิตอล ซ่ึงเป็น
อีกส่ือสำาคัญท่ีเข้ามามีส่วนช่วยในการสืบค้นข้อมูลร่วมด้วย แต่ยังมีห้องสมุดโรงเรียน       
อีกมากมายท่ียังคงขาดแคลน ตนและเพ่ือนๆ จึงอยากช่วยกันทำาให้น้องๆ มีโอกาส         
ได้อ่านหนังสือดีๆ และมีทักษะการเรียนรู้เหมาะสมตามวัย เพ่ือจะได้เติบโตเป็นกำาลัง
สำาคัญในการพัฒนาสังคมต่อไป 

วิศลย์ เรืองกิจชู หรือ กาย นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาไทย 
กล่าวบ้างว่า สมาชิกในโครงการทุกคนได้รับมอบหมายงานในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน       
ตนมีหน้าท่ีหลักอยู่ท่ีโซนของเล่นเสริมการเรียนรู้ และได้ประดิษฐ์เคร่ืองบินของเล่นจาก
กระดาษลัง บ้านของเล่นสำาหรับเด็กช้ันประถมศึกษา รวมไปถึงส่วนอ่ืนๆ ท่ีพอช่วยได้ 
เช่น เล่านิทาน ชวนน้องเล่นเกม ซ่ึงการดำาเนินงานจนมีกิจกรรมเหล่าน้ีต้องใช้ทักษะ       
ด้านการส่ือสารเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและเข้าใจ ทุกคนได้แสดงศักยภาพของตัวเอง      
ออกมา แม้ในการทำางานจะไม่ได้ราบร่ืนเสมอไป บางคร้ังมีปัญหาเข้ามาท้าทาย จำาเป็น
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมช่วยกันระดมความคิด น่ีจึงถือเป็นการนำาเอาศาสตร์ความรู้ด้าน
ทักษะการส่ือสาร คิดวิเคราะห์ในสาขาวิชาภาษาไทยท่ีเรียนมาใช้จนเกิดผลจริงๆ                  
และด้วยกำาลังใจท่ีดีไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนระหว่างทาง พวกเราต่างมีเป้าหมายท่ีชัดเจนคือ
การได้เห็นเด็กๆ มีความสุขอยู่ในโลกของห้องสมุด 

ปิดท้ายด้วย ธนัญญา แซ่ว่อง หรือ ฝ้าย นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 หลักสูตร 
ศศ.บ.ภาษาไทย เล่าถึงเหตุผลท่ีเข้าร่วมโครงการห้องสมุดมีชีวิต ว่า เพราะเป็นโครงการ
ท่ีน่าสนใจ และเป็นคร้ังแรกท่ีได้ออกไปทำากิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย ทุกคนได้ใช้ความ
สามารถอย่างเต็มท่ี ซ่ึงตนมีหน้าท่ีหลักๆ ในการจัดหมวดหมู่และลงทะเบียนหนังสือ      
ก่อนนำาข้ึนช้ัน ด้วยความต้ังใจอยากปรับปรุงและเปล่ียนแปลงห้องสมุดให้ดูน่าใช้บริการ
มากข้ึน ส่วนผลตอบแทนท่ีได้กลับคืนมาคือความประทับใจจากรอยย้ิมและความสุขของเด็กๆ 

บรรยากาศของห้องสมุดท่ีช้ันวางอัดแน่นด้วยหนังสือตำาราเรียน วรรณกรรม 
รวมท้ังความรู้ท่ัวไป ในขณะท่ีมีเด็กบางคนกำาลังต้ังหน้าต้ังตาอ่านหนังสือเหล่าน้ันอยู่  
อีกมุมหน่ึงเด็กๆ ได้รวมกลุ่มกันเล่นเกมส์อย่างมีความสุข กับบรรดาของเล่นเสริมทักษะ
เพ่ิมเติมจากความรู้ในห้องเรียน น่ีคงไม่ใช่ภาพในฝัน ห้องสมุดโรงเรียนต้องมีชีวิต                          
เพ่ือสร้างอีกหลายร้อยชีวิตด้วยการเปิดโลกกว้าง เติมเต็มจินตนาการด้วยการอ่านไม่รู้จบ
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 มรภ.สงขลา จัดอบรมให้บริการช่วยเหลือครอบครัว

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เทียบเชิญวิทยากรให้ความรู้                

ผู้ปกครองเข้าใจแนวทางส่งเสริมพัฒนาการ พร้อมสอนทักษะ

สื่อสาร ลดพฤติกรรมอาละวาด เตรียมตัวเข้าโรงเรียน

 ผศ.ดร.โสภณชัย วัฒนกุลวานิช รักษาการผู้อำานวยการ

สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.

สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม ที่ผ่านมา หน่วยบริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและ

ครอบครัว จัดอบรมเรื่องการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว

สำาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้                 

ความเขา้ใจและคำาปรกึษาแกผู้่ปกครองเกีย่วกบัการสง่เสรมิพฒันาการ

ของเด็ก ตลอดจนจัดบริการและความช่วยเหลือท่ีเหมาะสม โดยเชิญ

วิทยากร ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร อาจารย์ภาควิชาพ้ืนฐานและ

พฒันาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่มาบรรยาย

ในหวัขอ้การสอนใหส้ือ่สาร สอนมารยาทและกาลเทศะ ลดพฤติกรรม

อาละวาดเมื่อถูกขัดใจ การเตรียมตัวเข้าโรงเรียน ควบคู่ไปกับการฝึก

ปฏิบัติในหัวข้อ แผนการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว โดยมีผู้ปกครอง

เด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าร่วมอบรมจำานวน 20 คน        

อาจารย์หทยัภทัร ศรชียัชนะ จากหนว่ยบรกิารชว่ยเหลอื

ระยะแรกเริม่สำาหรบัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษและครอบครวั สถาบนั

พัฒนาการการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า 

สังคมปัจจุบันมองเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากขึ้น 

ชมุชนเปดิโอกาสให้ทกุคนในสงัคมไมว่า่จะมคีวามแตกตา่งกนัหรอืไม ่

สามารถอยูร่ว่มกนับนความแตกตา่งไดอ้ยา่งมคีวามสขุ รวมถงึเดก็ทีม่ี

ความต้องการพิเศษที่ได้รับโอกาสให้เข้าสู่สังคมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง

กับนโยบายการศึกษาชาติท่ีให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนไทยทุกคน

ให้สามารถเรียนได้ในทุกที่ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน การจัดการ

ศึกษาพิเศษเป็นการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ ความต้องการ

จำาเป็นพิเศษและความถนัดแตกต่างกัน ให้ได้รับการพัฒนาได้อย่าง

เตม็ทีต่ามศกัยภาพของตนเอง ภายใตห้ลกัการให้บรกิารและชว่ยเหลือ

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

“หน่วยบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำาหรับเด็กที่มีความ

ตอ้งการพเิศษฯ ให้ความสำาคญักบัผู้ปกครองเป็นหลกั ในขณะทีค่รแูละ

นักวิชาชีพจะเป็นตัวที่คอยเสริม ผู้ปกครองจึงจำาเป็นต้องได้รับความรู้

เกี่ยวกบัการดแูลเดก็มีความต้องการพิเศษและความชว่ยเหลอือืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้งทกุดา้น เพือ่ใหเ้ดก็ไดร้บัการกระตุน้พฒันาการและไดร้บัการ

ช่วยเหลือให้เร็วที่สุด” อาจารย์หทัยภัทร กล่าว

ด้าน ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร วิทยากร กล่าวเพิ่มเติมว่า 

ออทสิตกิ (Autistic Disorder) เปน็โรคทางจติเวชทีม่คีวามผดิปกตดิา้น

พัฒนาการทางสมองที่ล่าช้าใน 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านการพูด 

และ ด้านภาษาหรือพฤติกรรม ซ่ึงประเทศไทยพบอัตราผู้ป่วยโรค    

ออทิสติกได้ 6 คน ในประชากรทุกๆ 1,000 คน คาดว่าทั่วประเทศ

จะมีเด็กป่วยเป็นโรคนี้ประมาณ 3,000 คน ซึ่งในจำานวนนี้ยังเข้าถึง

บรกิารนอ้ยมากประมาณรอ้ยละ 10 หรอืปีละ 30,000 กว่าคนเทา่นัน้ 

อีกทั้งสาเหตุของภาวะออทิสติกยังเกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่      

ความผิดปกติทางสมอง (ระบบประสาท) ทั้งก่อนคลอดและหลังคลอด 

ความผดิปกตขิองโครโมโซม Fragile x Syndrome Down Syndrome 

ความผดิปกตขิองการเผาผลาญสารอาหาร เช่น นมววั ขา้วสาล ีน้ำาตาล     

โรคติดเชื้อ (หัดเยอรมัน) หรือแม้แต่พันธุกรรมและสาเหตุอื่นๆ อย่าง

วัคซีน เป็นต้น

มรภ.สงขลา จัดอบรมให้บริการ
ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
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มรภ.สงขลา จัดอบรมให้บริการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา เปิดบ้านรับโครงการ

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นักศึกษาโชว์กึ๋น นำาเสนอ 7 ผลงาน

พฒันากลุม่วสิาหกจิชมุชน ผสมผสานภูมปิญัญาเขา้กบัวทิยากร

สมัยใหม่ ปูทางสู่อาชีพ

ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา เมื่อวันท่ี 
12 มีนาคม  ที่ผ่านมา ว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำาเสนอโครงการย่อย
ในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน โดยมีนักศึกษา มรภ.สงขลา       
นำาเสนอโครงงานเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ จ.สงขลา 
รวม 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเล้ียงนกกระทาบ้านบ่อเต้ีย 
2. กลุ่มแม่บ้านไข่เค็มกะทิสดใบเตย 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน                
หัวทรายขาว 4. กลุ่มแม่บ้านตำาบลปากรอ 5. กลุ่มขนมเป๊ียะ                                  
6. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผึ้งโพรง 7. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
เกาะแต้ว ซึ่งจะทำาให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ     
โดยมีโอกาสพัฒนาเป็นอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองได้                
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยากร     
สมัยใหม่ที่สร้างประโยชน์เป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผล     
ได้อย่างชัดเจรวมทั้งสามารถพัฒนาองค์ความรู้เป็นหลักการ แนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ

มรภ.สงขลา เปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์
นศ. โชว์ ๗ ผลงานพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มรภ.สงขลา กล่าวว่า สำาหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ธนาคารออมสิน
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ลงพื้นที่ดำาเนินกิจกรรมเสริมสร้างและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนา                   
องค์ความรูท้างธุรกจิ นำามาประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนและแกไ้ขปญัหา    
แบ่งปันองค์ความรู้ในการพัฒนาและประเทศชาติ เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมเรียน ร่วมรู้ และร่วมทำา สามารพัฒนามูลค่า
ของผลติผลให้เกิดมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ สร้างมลูคา่เพิม่ในผลติภณัฑ ์
และบริการแก่กลุ่มองค์กรชุมชน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 
สร้างโอกาสทางการตลาด ส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
ฐานรากอย่างย่ังยืน รวมถึงสามารถฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
โดยผสมผสานภูมิปัญญาในท้องถิ่นกับความรู้ทางวิทยากรสมัยใหม่ 
เพื่อให้เกิดอาชีพและรายได้ที่มั่นคง  

ด้าน นายจิระ จันทวงศ์ ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน              
เขตสงขลา 1 กล่าวว่า ธนาคารออมสินมีนโยบายและแผนงาน ประจำาปี 
2562 ในการจัดกิจกรรมด้านการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญา  
ท้องถ่ิน โดยการบูรณาการภูมิปัญญาและวิทยาการสมัยใหม่ของ
สถาบันอุดมศึกษากับภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถ่ิน เพื่อสร้าง
กระบวนการในการเสริมสร้างและพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถ
ในการประกอบการของกลุ่มชุมชนที่รวมตัวกันสร้างผลิตภัณฑ์หรือ
บรกิารให้มศีกัยภาพ มมูีลค่าเพิม่ สามารถยกระดบัคณุภาพผลติภณัฑ์
หรือบริการ ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการเสริม
ความมั่นคงในอาชีพและรายได้ การมีวินัยทางการเงินและศักยภาพ
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนในแต่ละท้องถ่ินให้มีความ
มั่นคง เกิดผลที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันนิสิตนักศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการจะเกิดการเรียนรู้ เข้าใจในวิถีชีวิต 
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตระหนักถึงความสำาคัญของ
ภูมิปัญญาไทยและทรัพยากรอันมีค่า เพื่อจะช่วยกันจรรโลงรักษาให้
อยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป
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นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดประกวดทักษะทางวิชาชีพ ปีที่ 2                  
ผลิตคลิปวิดีโอออนไลน์ สกู๊ป สารคดีเชิงข่าว โต้วาที มุ่งหวังนักศึกษาเรียนรู้             
การทำางานเป็นทีม พร้อมสร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่เส้นทางอาชีพ

 ผศ.เฉลิมศรี อรรจนกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถงึโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์และการประกวดทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ปีท่ี 2 
เม่ือเร็วๆ น้ีว่า แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพนิเทศาสตร์ให้แก่นักศึกษา และส่วนที่ 2 คือการนำา          
ผลงานผลิตสื่อด้านต่างๆ ท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนมาประกวดแข่งขันทักษะ                      
3 ประเภท ได้แก่ การผลิตคลิปวิดีโอออนไลน์ หัวข้อ “พลิกฟื้นส่ือพื้นบ้าน” การผลิต       
สกู๊ปข่าว/สารคดีเชิงข่าวจากการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง และการแข่งขันโต้วาที 

“คาดหวังว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จะช่วยในการช่วยเสริมสร้างและเพิ่มพูน
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพนิเทศศาสตร์อย่างรอบด้าน และสร้างโอกาสให้นักศึกษา
เรียนรู้การทำางานเป็นทีม อีกท้ังยังเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจ ทำาให้เกิดเป้าหมายในการเรียน 
หมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อก้าวสู่วงการวิชาชีพนิเทศศาสตร์ได้อย่างมั่นใจ” ผศ.เฉลิมศรี กล่าว

ด้าน อาจารย์วรสันต์ ถาวรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิต
บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดข้ึนในครั้งนี้ถือเป็น             
อีกหนึ่งเวทีที่จะทำาให้เกิดการพัฒนา และเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับ
นักศึกษา ได้มีประสบการณ์วิชาชีพและก้าวไปสู่การทำางานในอนาคต เปรียบเสมือน              
การฝึกซ้อมเพื่อขึ้นชกของนักมวยบนสังเวียน หากได้มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำาเสมอแล้ว               
การขึ้นสังเวียนจริงก็ไม่ไกลเกินฝัน

 สำาหรับผลการประกวดทักษะทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ประเภทคลิปวิดีโอ
ออนไลน์ หัวข้อพลิกฟื้นสื่อพื้นบ้าน ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รางวัลชนะเลิศ รับเงิน
รางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีมทะเลก็มีชีวิต จากผลงาน “เคร่ืองป้ันดินเผา
สทิงหม้อ” จัดทำาโดย นายทวีรัฐ เหวยย่ือ นายนิพนธ์ แซ่ลก ประเภทสารคดีเชิงข่าว/               
สกู๊ปข่าว ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อม
เกยีรติบตัร ได้แก ่ทีม Midlane (มดิเลน) จากผลงาน “เชือ้ราไตรโคเดอร์มากำาจดัโรคพชื” 
จัดทำาโดย นายฆโนทัย ไชยยาว นายเฉลิมพล พงษ์พัฒนกิจ นางสาวชัญญา อินทกาญจน์ 

นอกจากนั้น ยังมีการประกวดโต้วาที ญัตติ “อยู่ในเมืองดีกว่าอยู่ในชนบท”          
ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
ได้แก่ ทีมราชสีห์ตัวน้อย สมาชิกในกลุ่ม นางสาวสุธัญญา ไกรรอด นางสาวปริญดา                 
มีแสวง นายปวริศ กงศูนย์ นายธนกฤษณ์ ชนะสิทธ์ิ 

เปิดเวทีประกวดทางวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา
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สำานักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา จัดอบรม EngTech & Apps 
เสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น
คุณภาพ  หวังกระตุ้นนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 

ผศ.ดร.อำานาจ ทองขาว ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) 
เปิดเผยถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EngTech & Apps ณ           
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 
ที่ผ่านมา ว่า ปัจจุบันเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นต่างๆ เข้ามามีบทบาท
ในการใชช้วีติประจำาวนั รวมไปถงึการเรยีนการสอนภาษา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ภาษาองักฤษซ่ึงเปน็ภาษาสากล ทา่มกลางบรรดาเว็บไซตแ์ละ
แอปพลเิคช่ันชว่ยสอนภาษาองักฤษทีม่คีวามหลากหลายและทนัสมยั 
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ       
ได้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน ดังน้ัน หากผู้เรียนเหล่าน้ันสามารถ      
เลือกใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นต่างๆ เหล่าน้ันให้เหมาะกับ                   
ความสนใจและระดับความรู้ของตนเอง ผู้เรียนก็จะสามารถพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ รองผู้อำานวยการสำานัก        
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ          
กลา่ววา่ งานศนูยค์วามเปน็เลศิดา้นภาษา เลง็เหน็ถงึความสำาคญัและ
ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะเว็บไซต์และแอปพลิเคช่ัน
ต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง       
ของนักศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรม EngTech & Apps ให้แก่

นักศึกษา มรภ.สงขลา ภาคปกติทุกชั้นปี จำานวน 45 คน เข้าร่วม          
รับฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติใน 4 หัวข้อ ได้แก่ Speaking & Voice Thread: 
Digital Storytelling Pronunciation Scaffolder , Listening TED Talks 
BBC: 6-minute English , Writing Cambridge Write and Improve 
และ Vocabulary Augmented Reality: Zappar โดยมี นายณภัทร 
จิตไพศาลวัฒนา อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชา
ภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed 
learning) และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษามีคุณลักษณะ             
ด้านการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21               
(21st Century Skills) ซึ่งถือเป็นทักษะที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต
ท่ามกลางโลกแห่งเทคโนโลยี

มรภ.สงขลา อบรม “EngTech & Apps” 

สำานักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่จัดห้องสมุด

โรงเรียน ตชด. บ้านหินจอก จ.ตรัง สร้างบรรยากาศน่าเรียนรู้ จูงใจ

นักอ่านรุ่นเยาว์

อาจารย์เสรี ชะนะ รองผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า 
เมื่อเร็วๆ นี้ สำานักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา นำาคณะบุคลากรลงพื้นที่       
จัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) บ้านหินจอก 
อำาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินงานบริการ
วิชาการโรงเรียน ตชด. ตามพระราโชบาย โดยร่วมมือกับตำารวจตระเวน
ชายแดนในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และพัฒนาการศึกษา            
ของโรงเรียน ตชด. ในพื้นที่ต่างๆ 

อาจารย์เสรี กล่าวว่า ห้องสมุดถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่มีความสำาคัญสำาหรับคนทุกเพศทุกวัย เป็นที่เก็บรวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศที่หลากหลาย มีบทบาทและความสำาคัญอย่างย่ิงในการ       
ส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝังให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถ
แสวงหาองค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต         
ด้วยความสำาคัญดังกล่าว สำานักวิทยบริการฯ จึงมีแนวคิดในการจัด          
ห้องสมุดให้เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า และเสริมสร้างบรรยากาศ                 
แห่งการเรียนให้กับเยาวชน ตามพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพ         
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงเห็นว่าการจะปลูกฝังให้              
เดก็นกัเรยีนมนีสิยัรักการอา่นการคน้ควา้ และเกดิการใฝรู่อ้ยา่งตอ่เนือ่ง 
ได้นั้น จำาเป็นต้องมีแหล่งเรียนรู้ที่ดีและสามารถเข้าถึงได้ง่าย

มรภ.สงขลา พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด. 

สร้างบรรยากาศน่าเรียนรู้
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  มรภ.สงขลา เปิดหลักสูตร “การจัดการนวัตกรรมการค้า” แห่งแรกในภาคใต้ 

  มรภ.สงขลา เปิดหลักสูตรใหม่ “วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา”

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา เปิดตัวหลักสูตรน้องใหม่อินเทรน “การจัดการนวัตกรรม
การคา้” แหง่แรกในภาคใต ้จบัมอืซพี ีออลล ์รว่มจดัการศกึษา เชือ่มโยงความรูเ้ชงิวชิาการควบคูส่รา้ง
ประสบการณ์ทำางานจริง ปั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่รองรับยุค 4.0   

  ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จลุสุวรรณ ์คณบดคีณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) 
เปดิเผยถงึการเปดิสาขาวชิาการจดัการนวตักรรมการคา้ ซึง่เปน็สาขาวชิาใหมล่า่สดุในหลกัสตูรบรหิารธรุกิจบณัฑติ 
และเป็นหลักสูตรแรกในภาคใต้ ว่า ทางคณะฯ ได้ออกแบบพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิต  
ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาในรูปแบบเชิงบูรณาการกับการทำางาน (Work-Integrated Learning : Wil)             
ซึ่งเป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการจริง โดยเน้นความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้
เชิงวิชาการกับการสร้างประสบการณ์ทำางานจริงในสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์ความรู้    
ฝึกทักษะการทำางานและทักษะทางวิชาชีพ ตลอดจนทักษะการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นก่อนสำาเร็จการศึกษา ซึ่งจะ
ทำาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงในการทำางานด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ
องค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0         

อาจารย์วรสันต์ ถาวรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ 
มรภ.สงขลา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ มรภ.สงขลา นำาโดย ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดีฯ พร้อมตน     
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระหว่างสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์  (EEC) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
รวม 7 แห่ง ได้แก่ มรภ.สงขลา มรภ.จันทรเกษม มรภ.เชียงใหม่ มรภ.ธนบุรี มรภ.บุรีรัมย์ มรภ.รำาไพพรรณี และ 
มรภ.อุบลราชธาน ีเพือ่ผลติบัณฑติใหต้รงกับความตอ้งการของภาคธรุกจิ พรอ้มทัง้มอบทนุการศกึษาตลอดหลักสตูร 
ซ่ึงสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้าเปิดโอกาสให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และมีโอกาสเป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจของตนเอง ผู้จัดการร้านค้าสไตล์โมเดิร์นเทรด พนักงานบริษัทเอกชน เป็นต้น

ด้าน อาจารย์อรณิช สาครินทร์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
การคา้ คณะวทิยาการจดัการ มรภ.สงขลา กลา่ววา่ สำาหรบัคณุสมบตัขิองนกัศกึษาทีจ่ะสมคัรในสาขาวชิาการจดัการ
นวตักรรมการคา้ มีรายละเอยีดดงัน้ี 1. สำาเรจ็การศกึษาระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า และมคุีณสมบติั
อื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของ มรภ.สงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 2. เนื่องจากเป็นหลักสูตร     
ที่จัดการศึกษาในรูปแบบเชิงบูรณาการกับการทำางาน ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ   
สถานประกอบการจริง ดังนั้น นักศึกษาจะต้องเรียนในมหาวิทยาลัยสลับกับการปฏิบัติในสถานประกอบการจริง

ชูจุดขายมีรายได้เสริมระหว่างเรียน-จบแล้วโอกาสทำางานสูง
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมรภ.สงขลา เปดิตวัหลกัสตูรใหมว่ทิยาศาสตรส์ขุภาพและสปา 

รองรับความต้องการตลาดแรงงาน ชจูุดเด่นเน้นภาษาต่างประเทศสำาหรบังานบรกิาร นักศึกษามีรายได้
เสริมระหว่างเรียน จบแล้วโอกาสได้งานทำาสูง   

ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.
สงขลา) เปิดเผยถึงการเปิดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ซึ่งเป็นสาขาใหม่ล่าสุดในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสปา มุ่งเน้นให้มี
คุณธรรม มีจิตบริการ มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสปา  
โดยบรูณาการองคค์วามรูใ้นทอ้งถ่ินรว่มกบัการดแูลสขุภาพและงานสปาอยา่งมีประสิทธภิาพ สอดคลอ้ง
กบันโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดว้ยนวตักรรม ซ่ึงหลกัสตูรวทิยาศาสตรส์ขุภาพและสปา 
อยู่ในกลุ่มสาธารณสุขและสุขภาพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่เน้นการดูแล
สุขภาพเชิงรุกในปัจจุบัน

ด้าน อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา มรภ.สงขลา     
กลา่ววา่ เน่ืองจากธรุกจิสปาทัว่โลกมีการเจรญิเตบิโตสงูขึน้ ส่งผลดตีอ่ธุรกิจดา้นสขุภาพและความงามในประเทศไทย
ที่ขยายตัวสูงขึ้นตามตลาดโลก ทำาให้มีความต้องการตลาดแรงงานด้านการบริการสุขภาพมากขึ้น ทางคณะฯ จึงเห็น
ความสำาคัญของการสร้างมาตรฐานคุณภาพของบัณฑิตในสาขาดังกล่าว เพื่อยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพและ
ความงาม รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจสปาอย่างเป็นระบบ 

อาจารย์ณฐวรท กล่าวอีกว่า  วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา เป็นสาขาที่เรียนรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์               
การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์เบื้องต้น บริการสุขภาพทางด้านสปา ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  
รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีการฝึกเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปาในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ช่ืนชอบในด้านสปา
สามารถประกอบอาชีพท่ีตนเองใฝ่ฝันได้ เช่น เป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและสปา ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและสปา  
ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสปา หรืออาจประกอบอาชีพอิสระในการเป็นเจ้าของคลินิกด้านความงามได้อีกด้วย

18 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา 

จัดนิทรรศการ

“เอาเรื่อง”

โชว์ผลงานออกแบบนิพนธ์ 
คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดนิทรรศการ             

“เอาเร่ือง” โชว์ผลงานสุดสร้างสรรค์ ฝีมือนักศึกษาสาขาวิชา 
การออกแบบ สะท้อนแนวคิด วิถีชีวิตคนในท้องถิ่น   

 ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) กลา่วระหว่างเขา้ร่วมนทิรรศการผลงานออกแบบ
นิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ เมื่อวันท่ี 1-3 เมษายน    
ที่ ผ่ านมา ณ ศูนย์การ ค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล  หาดใหญ่  ว่ า                               
ทางมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่า
ราชการ จ.สงขลา เปน็ประธานในพธิเีปดิ โดยการจดัแสดงนทิรรศการ
ในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ               
มปีระสบการณน์ำาเสนอผลงานต่อสาธารณชน พรอ้มทัง้รว่มแลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละนำาขอ้เสนอแนะมาพฒันางานตนเองสูก่ารเป็นผู้ประกอบการ
ที่ดีในอนาคต ซึ่งหลักสูตรการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.
สงขลา มุง่เนน้ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ใหเ้ปน็นกัออกแบบ
เพื่อรับใช้สังคมและท้องถิ่น

ด้าน ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดแสดงผลงานออกแบบนิพนธ์ภายใต้ชื่อ 
“เอาเรื่อง” แบ่งออกเป็น 2 แขนง ได้แก่ แขนงวิชาการออกแบบสื่อ 
และ แขนงวชิาการออกแบบผลติภัณฑ ์โดยการจดัแสดงนทิรรศการใน
ครั้งนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่แสดงงาน 2 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ผลงาน
ออกแบบนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 จำานวน 34 ผลงาน และ        
โซนที่ 2 เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ของหลักสูตรออกแบบ 
รว่มกบันกัศกึษาหลกัสตูรศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
จัดแสดงทักษะพื้นฐานด้านการออกแบบในแต่ละชั้นปีร่วมกัน   

นอกจากนัน้ ยงัมกีารเสวนาในหวัขอ้ “นวตักรรมการออกแบบและศลิป
วัฒนธรรม” โดย นายระพีภัทร สำาเร (คำาภีร์ อลังการ) ศิษย์เก่าสาขาวิชา
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะศิลป-กรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เจ้าของ   
ผลงานออกแบบชุดประจำาชาติยอดเยี่ยมมิสยูนิเวอร์ส 2018 

สำาหรับตัวอย่างผลงานที่นำามาจัดแสดง อาทิ การออกแบบ
ชุดแจกันเซรามิกผสมเครื่องจักสาน โดย นายอาลีฟ ลาเต๊ะ ซึ่งได้ 
แรงบันดาลใจจากเคร่ืองมือประมงท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน
แถบทะเลสาบสงขลา และได้นำาเครื่องจักสานมาผสมเข้าด้วยกัน  
เพ่ือให้สะท้อนถึงอาชีพและกล่ินไอของความเป็นชาวประมงพื้นบ้าน 
ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การออกแบบ
ชุดทำางานจากผ้าบาติก โดย นางสาวหนึ่งหทัย กระมล ด้วยแนวคิด
สสีนัแห่งฤดกูาลทีข่า้มผา่นแตล่ะช่วงเวลา ทำาใหสี้ของใบไมเ้ปลีย่นตาม      
ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ ทำาให้เกิดใบไม้สีแดง สีเขียว สีเหลือง
ซ้อนทับกันทั้งยามที่อยู่บนต้นและยามร่วงหล่นลงบนพื้นดิน ลักษณะ
การทบัซอ้นทำาใหเ้หน็เป็นมติิของแสงเงาทีน่า่สนใจและนา่คน้หา สรา้ง
ความสดใสให้แก่ผู้สวมใส่และสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำาวัน 

 ผลงาน “เพราะเราเข้าใจ” การออกแบบโมชั่นกราฟิก 
เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ STOP BULLY LGBTQ โดย  
นางสาวณัฐธยาน์ จีนต่างเมือง เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการ
ทำาความเขา้ใจรูปแบบความหลากหลายทางเพศในปจัจบุนั หยดุรงัแก 
หยุดทำาร้าย ร่างกายเเละจิตใจ โดยนำาเสนอข้อมูลในรูปแบบโมชั่น 
กราฟิก เพื่อนำาไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ให้กระจายการรับรู้  
ที่ี่กว้างขวาง สร้างความเข้าใจเเละการยอมรับในตัวตนของทุกคน

19ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา 19ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ .สงขลา  จั ดอบรมประ เมินคุณธรรมและ                            
ความโปร่งใสการดำาเนินงานภาครัฐ ติวเข้มแนวทางทำางาน                              
เตรียมพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันทุจริตเชิงรุก

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดอบรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ ห้อง
ประชุมชั้น 7 อาคารอำานวยการ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ปัจจุบันการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยภาครัฐ 
ถกูกำาหนดเปน็กลยทุธท์ีส่ำาคญัของยทุธศาสตรช์าต ิวา่ดว้ยการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงถือเป็นการยก
ระดับให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ
จะต้องดำาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน               
ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาอย่างเหมาะสม ทั้งยัง
เป็นการเตรียมความพร้อมคณะทำางานให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก
ถงึความสำาคญัของการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ ตลอดจนได้ทราบ
แนวทางการประเมินและการรวบรวมข้อมูล เพ่ือเตรียมหลักฐานที่
เกี่ยวข้องในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างถูกต้อง 

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบว่าหลายหน่วยงานนำาการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
หลกัธรรมาภบิาล เกดิการปรบัปรงุประสทิธิภาพในการให้บรกิารและการ
อำานวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงบริการสาธารณะด้วยความ            
เป็นธรรม ผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอน
และระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนั้น ในด้านบริหาร
จัดการพบว่าหน่วยงานให้ความสำาคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจ 
เป็นความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน 
หรอืผลประโยชนท์บัซ้อน ทำาใหส้ามารถยบัยัง้ไดอ้ยา่งเทา่ทนัสถานการณ ์
ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกใน
ลักษณะดังกล่าว ก็จะทำาให้การทุจริตในภาพรวมลดลงได้ในที่สุด  ทั้งยัง
ผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำางานภายใน                
หน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำาหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ
ดำาเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถปอ้งกนัการทจุริตเชิงรกุไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธิภาพ รวมทัง้มกีารบรูณาการเคร่ืองมอืสง่เสริมด้านคณุธรรมและ
ความโปร่งใส่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ลดความซ้ำาซ้อนของการดำาเนินงาน และมุ่งเน้นการร่วม                   
ขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ มรภ.สงขลา                 
จงึไดจั้ด โครงการอบรมในคร้ังนีข้ึน้ โดยมผีูบ้ริหาร อาจารย ์และบคุลากร
ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณะทำางานในการ
ประเมิน ITA ประจำาปี พ.ศ.2562 รวม 69 คน เข้าร่วมการอบรม                 
โดยเชิญ นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต                 
จากสำานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                 
แห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.) ประจำาจังหวัดสงขลา มาเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ 

ด้าน นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานป้องกัน      
การทุจริต จากสำานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.) ประจำาจังหวัดสงขลา วิทยากร กล่าวว่า 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
ตนเอง และเป็นเครื่องมือในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย (CPI) โดยมีกรอบการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้           
1. การปฏิบัติหน้าท่ี 2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อำานาจ                                 
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต                    
6.  คุณภาพการดำาเนินงานของหน่วยงาน  7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ของหน่วยงาน 8. การปรับปรุงระบบการทำางานของหน่วยงาน                          
9. การเปิดเผยข้อมูล และ 10. การป้องกันการทุจริต 

มรภ.สงขลา อบรมประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ

20 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นวิตั กลิน่งาม อธกิารบดมีหาวิทยาลัย
ราชภฏัสงขลา เขา้ร่วมพธิเีนือ่งในวนัสถาปนาทพัเรอืภาคที ่2 ครบรอบ
ปีท่ี 27 ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคท่ี 2 ตำาบลบ่อยาง อำาเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรมเดิน-ว่ิง
ลอยฟ้า “100 SKRU RUN” เม่ือวันท่ี 21 เมษายน ท่ีผ่านมา โดยมี           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด 
รายได้มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน         
ทนุทรพัย ์ให้ไดร้บัโอกาสและพฒันาศกัยภาพตวัเอง พรอ้มทัง้มอบเปน็
สาธารณประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

เมื่อวันท่ี 26 เมษายน ท่ีผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สงขลา นำาโดย นายสาธิต เรืองสังข์ รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิค           
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี นายพิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน พร้อมด้วย
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ
และหารอืเกีย่วกบัการปรบัปรงุระบบไฟฟา้ เพือ่พฒันาและปรบัปรงุการ
ให้บริการจำาหน่ายพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกัน

งานศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรม     
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ส่งเสริมและให้ความรู้ด้าน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการขอรับรองมาตรฐาน เมื่อวันที่ 28-30 
มีนาคม ท่ีผ่านมา ได้รับเกียรติจาก นายชายกร สินธุสัย ผู้อำานวยการ
ฝา่ยพฒันาพืน้ทีเ่พือ่เกษตรและชมุชน สถาบนัการจดัการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเกษตร สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช) เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นที่ปรึกษาในเชิงลึกให้แก่กลุ่ม
วิสาหกิจในเขตพื้นที่ จ.สงขลา สตูล และ พัทลุง

งานการเจา้หนา้ที ่มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา จดัโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง Service Mind สำานึกในการบริการนักศึกษา ณ 
ห้องประชุมช้ัน 7 สำานักงานอธิการบดี เม่ือวันท่ี 24 เมษายน ท่ีผ่านมา 
เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานในการบริการ และแนวทางในการให้
บริการแก่นักศึกษา ตลอดจนสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความ
สำาคัญของการให้บริการที่ดีแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา ธัญญพาณิชย์ เป็นวิทยากร 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา นางสาวปัณฑิตา โชติช่วง          
ผู้อำานวยการกองกลาง พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี หัวหน้า
หน่วยอนุรักษ์พลังงาน และ นางสิริกานต์ ฉั่วประเสริฐ เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมพิธี
วางพวงมาลาถวายราชสกัการะและกลา่วถวายราชสดดุฯี เนือ่งในวนั
คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุม
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๑. ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ ๒

๓. เดิน-วิ่งลอยฟ้า “๑๐๐ SKRU RUN”

๕. หารือปรับปรุงระบบไฟฟ้า

๔. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

๖. อบรม Service Mind สำานึกในการบริการนักศึกษา

๒. วางพวงมาลาถวายราชสักการะ

21ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



       

คุณภาพของหน่วยงานตนเอง ดำาเนินการกำากับติดตามคุณภาพ และ

ระบบประเมนิตนเอง (สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2556) 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ดำาเนินงานตามพันธกิจหลักของ

สถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน 

นอกจากนี้ ยังตระหนักถึงความสำาคัญของระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ที่ส่งผลในเชิง

พัฒนาได้หลายมิติ จึงได้มีการพัฒนากรอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพฯ 

ที่สอดคล้องกันทั้งระบบของมหาวิทยาลัย ถือได้ว่าการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาทีค่ลอบคลุมนีจ้ะนำาไปสู่การยกระดบัความเช่ือมัน่ขององคก์ร 

(มหาวิทยาลัย) 

จากการศึกษาวิจัยและการดำาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม      

มผีลตอ่การพฒันาระบบและกระบวนการประกนัคณุภาพการศกึษาได้

อย่างเป็นรูปธรรม (แนวทางการพัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพ

การศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมต่อการ 

บูรณาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2557) และเพื่อ

ส่งเสริม สนับสนุน กำากับ ดูแล การประกันคุณภาพการศึกษาให้มี

ศักยภาพ 

การพัฒนาตัวบ่งชี้อย่างต่อเนื่อง และการพัฒนารูปแบบการ

ประกนัคณุภาพการศกึษา จงึควรดำาเนนิการอยา่งเขม้ขน้และเช่ือมโยง

ทุกมิติในองค์กร ซ่ึง รองศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ ทองแจ่ม ได้กล่าวไว้

ในโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2561 หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ระดับ      

สำานักสถาบัน เมื่อครั้งมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

การพัฒนาคุณภาพ สู่การยกระดับความเชื่อมั่นขององค์กร
* จุฑาพร บุญยัง

นักวิชาการศึกษา งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบราชการมาแล้วหลายครั้ง             

รวมถึงปัจจุบันที่ส่วนหนึ่งของการปฏิรูปนั้น ได้นำาเอาหลักธรรมาภิบาล

และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ เพื่อให้การดำาเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐตอบสนองการพัฒนาประเทศ และตอบสนองการให้

บริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย โดยได้   

ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยต้ังแต่ พ.ศ. 2547 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ                  

แต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล และมีพันธกิจท่ีสำาคัญคือ เน้นการผลิตบัณฑิต            

ที่มีคุณภาพ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำานุบำารุง

ศลิปะและวฒันธรรม เพือ่การพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่ให้มคีวามเขม้แขง็ 

ซึง่สอดคล้องกบัการประกันคณุภาพการศกึษาทีเ่ปน็ระบบซึง่ทกุประเทศ       

ทั่วโลกได้นำามาใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (สำานักงาน                 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา,2556) โดยเป็นสิ่งสำาคัญที่มุ่งให้มี                 

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถสร้างความ

เช่ือมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจาก

สถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่        

พงึประสงค์  ซึง่การประกนัคุณภาพภายในตามเกณฑม์าตรฐานสำานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มุ่งการวางแผนพัฒนาปรับปรุง

22 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



            ข่าวสด

    10 เม.ย. 2562    62098847       19

ข่าวสด	

					19 		62093474	3	เม.ย.	2562
             ข่าวสด 

          2  เม.ย. 2562             19  62092462

‘มรภ.สงขลา’หนุนสรางสามัคคี‘มรภ.สงขลา’หนุนสรางสามัคคี

 ข่าวสด 

19 6209954711 เม.ย. 2562

             ข่าวสด 

     62102939     19     16 เม.ย. 2562

ปลื้มม.ขอนแกนครองอันดับ1ไทย

     ข่าวสด

    62104945 19     19  เม.ย. 2562

             ข่าวสด 

          4  เม.ย. 2562            19  62094212

มรภ.สงขลาจัดคายวิทย-คณิตฯ 
มรภ.สงขลาจัดคายวิทย-คณิตฯ 

            ข่าวสด

    18 เม.ย. 2562    62103933       19

             ข่าวสด 

        17 เม.ย. 2562            19  62103170

‘บอรดกกอ.’เรงแก4มหา’ลัยติดม.44

 ข่าวสด 

19 6211068226 เม.ย. 2562

            ข่าวสด

    29 เม.ย. 2562    62112564      19

สงขลาลุยวิจัยอุทยานธรณีโลกสตูลสงขลาลุยวิจัยอุทยานธรณีโลกสตูล

 ข่าวสด 

19 6211337930 เม.ย. 2562

สงขลา-มหา’ลัยดังไตหวัน
             ข่าวสด 

     1 มี.ค. 2562    62062926       19

          มติชน 

    16 เม.ย. 2562            21  62102619
          มติชน 

    16 เม.ย. 2562            21  62102619

             ข่าวสด 

     15 มี.ค. 2562    62077633       19

ข่าวสด	

					19 			62075438	13		มี.ค.	2562

มติชน  

     21  8  เม.ย. 2562   6209706609-5504-1954
             ข่าวสด

    62087638          19     27 มี.ค. 2562

‘มรภ.สงขลา’เปดหลักสูตร

       กรุงเทพธุรกิจ

     27 มี.ค. 2562             24  62087927

ประจำ�เดือนเมษ�ยน พ.ศ. 2562

Social update_สังคมข่าว _กองบรรณาธิการ
สร้างสรรค์_วลัยลักษณ์ มณีรัตน์

เขียนโดย   :  อิจิคาวะ ยูโตะ  
แปลโดย   :  อิศเรศ ทองปัสโณว์ 
ราคา    :  260 บาท
สำานักพิมพ์   :  ไดฟุกุ

	 เรือเหาะเจลี่ฟิชท่ีมีสภาพเหมือนห้อง
ปิดตายบินฝ่าพายุหิมะ	 ระหว่างนั้นเองก็พบ
สมาชิกรายหนึ่งกลายเป็นศพ	 นั่นเป็นเพียง
จุดเริ่มต้นของการฆาตกรรมต่อเนื่อง	การันตี
ความสนุกตื่น เต้นด้วยรางวัลชนะเลิศ	
Ayukawa	Tetsuya	Award	ครั้งที่	26

เขียนโดย :  ซินอี๋อู้ 
แปลโดย :  ดารินทิพย์ 
ราคา :  540 บาท 
สำานักพิมพ์   :  สยามอินเตอร์ 

	 เราสองคนพบกันตอนที่ยังเด็กเกินไป	
นอกจากรัก	 ก็ไม่ประสาในส่ิงใด	 การรักใคร
คนหนึง่มากเกินไปเปน็เรือ่งนา่กลัว	ทัง้กลัวเขา
จากไป	กลัวเขาเปลี่ยนแปลง	กลัวเขาแก่ตัว
นี่คือตัวตนของเธอ	 นวนิยายรัก	 Bestseller	
สุดอบอุ่นที่ถูกนำาไปสร้างเป็นทีวีซีร่ีส์และ
ภาพยนตร์	

ก้าวไปเป็นคนเก่งอีกขั้น ด้วยการทิ้งวิธีเรียนรู้แบบนกแก้ว (ท่องจำา) 
แล้วมาเรียนรู้ในแบบอัจฉริยะอย่างเข้าใจ

Book_มุมหนังสือ
_กองบรรณาธิการ
สร้างสรรค์_วลัยลักษณ์ มณีรัตน์

ที่แท้เธอยังอยู่ตรงนี้ 
(Book Set) 

แมงกะพรุนไม่เป็นน้ำ�แข็ง 

Love Job_เลิฟ จ็อบ
โดย : read write rose  
สร้างสรรค์_วลัยลักษณ์ มณีรัตน์

 นกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มรภ.สงขลา ควา้ 3
รางวัลดีมาก ภาคบรรยายและโปสเตอร์ กลุ่มสาขาประมง 
การจัดการศัตรูพืช อุตสาหกรรมอาหารฯ เวทีประชุม
วิชาการ RUCA ครั้งที่ 6
 ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

 เป็นที่ฮือฮาไม่น้อย หลังจากซีรี่ส์แนวแอ็คชั่น แฟนตาซีเรื่อง “รสริน ล่าแวมไพร์ (Bangkok Vampire)” ได้ออนแอร์ให้ชมกันแบบรวดเดียวจบ 
โดยไม่มีโฆษณาคั่นผ่านทาง “MONOMAX” (โมโนแมกซ์) ผู้นำาดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ภายใต้การผลิตของ โมโน ออริจินอล ในเครือโมโน 
กรุ๊ป ก็ทำาเอาสาวๆ เกือบทั้งประเทศอยากโดนแวมไพร์หน้าหล่ออย่างพระเอกหนุ่ม “กอล์ฟ-พิชญะ นิธิไพศาลกุล” ในบทบาท นพ กัดกันเป็นแถว 
โดย กอล์ฟ ได้เปิดเผยความรู้สึกถึงกระแสซีรี่ส์หลังออนแอร์ว่า
	 “รสรนิลา่แวมไพรเ์ปน็อกีหนึง่ซรีีส่ท์ีผ่มตัง้ใจถา่ยทำามากเลย	เพราะเรือ่งนีไ้ด้แสดงเปน็แวมไพรน์กัลา่	มบีทบู	๊แอค็ชัน่บา้ง	ซึง่ตอนถา่ยทำาเขา้ฉากกบั	สาย
ป่าน	ค่อนข้างสนุกมากๆ	วันที่ซีร่ีส์ออนแอร์ตอนแรก	#รสรินล่าแวมไพร์	ขึ้นแฮชแท็กอันดับ	2	ของทวิตเตอร์	ผลตอบรับจากกลุ่มแฟนคลับของผมทักเข้ามา
เยอะมากๆ	ครบั	วา่ไดเ้หน็อกีบทบาทหนึง่ของผม	ดแูลว้สนกุ	ไซไฟเยอะ	เนือ้หานา่สนใจ	นา่ตดิตาม	และคอยลุน้ตลอดแทบทุกตอนแทบไมอ่ยากใหจ้บเพราะ
ต้องรออีกตั้งหนึ่งอาทิตย์ถึงจะได้ดูตอนต่อไป	โดยส่วนตัวผมเองก็ได้ดูเหมือนกันครับ	แต่ด้วยความที่เราทำางานในวันที่ละครออนแอร์วันแรกด้วย	จึงไม่ได้
นั่งชมในวัน	เวลา	นั้น	ผมเลยมาดูผ่านแอปพลิเคชั่น	โมโนแมกซ์	แทนครับ	เรียกว่าดูนำาก่อนใครไปแล้ว	เพราะดูแบบรวดเดียวจบ	ชนิดที่ไม่มีโฆษณาคั่น	ซึ่ง
เหมาะสำาหรับคอซีรีส์	ที่ไม่ค่อยมีเวลา	และสามารถชมตอนไหนก็ได้ด้วยครับ”

มรภ.สงขลา คว้า 3 รางวัลระดับดีมาก นำาเสนอผลงานวิจัยด้านเกษตร

“กอล์ฟ” ปลื้ม “รสรินล่าแวมไพร์” กระแสแรง! แฮชแท็กติดอันดับ 2 ในทวิตเตอร์!!!

เขียนโดย    :  หอมหมื่นลี้ 
ราคา   :  320 บาท 
สำานักพิมพ์  :  เป็นหนึ่ง

	 แอบรักคนที่คิดว่าเกินเอื้อม	 ไม่คู่ควร
พอที่จะยืนอยู่ข้างๆ	ในสถานะของคนรัก	ได้แต่
คอยหว่งใยและดแูลอยู่หา่งๆ	ไมก่ลา้เผยเพราะ
เกรงว่าจะโดนเกลียด	 ซ่อนความรักเอาไว้ในใจ										
วนัหนึง่กลบัไดร้บัโอกาสอย่างไม่คาดฝนัจงึตอ้ง
เลือกจะเดินหน้าทำาตามความรู้สึกในหัวใจหรือ
ถอยหลังหลบไปอยู่ในจุดปลอดภัยดังเดิม	

ฉ�ยรักกล�งใจ 

เขียนโดย    :  โทมัส พิเกตตี
แปลโดย   :  ศิริพร วุฒิกุล 
ราคา   :  245 บาท
สำานักพิมพ์   :  โพสต์บุ๊กส์

 รวบรวมบทความของนกัวชิาการดา้นการเงนิ
การลงทุนและคอลัมนิสต์ชื่อดัง	 ท่ีตีพิมพ์ลงใน
หนังสือพิมพ์ลิเบอเรชั่น	และเลอมงด์	อันเก่าแก่
ของฝรั่งเศส	 บทความเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึง
ประวัติศาสตร์ทางด้านการเงิน	และสภาพการเงิน
อันย่ำาแย่ของประเทศต่าง	ๆ		

ทำ�ไมต้องช่วย
น�ยธน�ค�ร?

ราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) เปดิเผยวา่	นกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีารเกษตร	เขา้รว่มนำาเสนอผลงานวจิยัในงานประชมุวชิาการ	
RUCA	ครัง้ที	่6	ณ	มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี	ระหวา่งวนัที	่4-5	เมษายน	2562	ผลปรากฏวา่ไดร้บัรางวลั
ระดับดีมาก	รวม	3	รางวัล	ได้แก่	กลุ่มสาขาการจัดการศัตรูพืช	รางวัลการนำาเสนอภาคบรรยาย	ระดับดีมาก	จากผลงานเรื่อง	
ฤทธิต้์านเชือ้รา	Sclerotium	rolfsii	ของสารสกัดจากรากพาหมี	จดัทำาโดย	นางสาวเวธนี พรหมจนัทร ์และ นางสาวศภุากร พุม่ชว่ย 
ควบคุมดูแลโดย	ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง
	 รางวัลภาคโปสเตอร์	 ระดับดีมาก	กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมอาหาร	ธุรกิจเกษตร	 เกษตรกลวิธาน	และสาขาที่เกี่ยวข้อง	จาก
ผลงานเรื่อง	การศึกษาการปลูกหญ้าพันธุ์หวายข้อเพื่อทดแทนพืชหลักในอำาเภอบางแก้ว	จังหวัดพัทลุง	นางสาวสายชล	บุญช่วย	
และ	นางสาวกุลธิดา ผายพิมพ์ ควบคุมดูแลโดย	อาจารย์ปริยากร สุจิตพันธ์	และ	รางวัลการนำาเสนอภาคบรรยาย	ระดับดีมาก          
กลุ่มสาขาประมง	จากผลงานเรือ่ง	ปรสิตของปลาไหลนาจากตลาดเกาะหม	ีตำาบลคอหงส์	อำาเภอหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	นางสาว
ปารีดา นกเกษม และ	นางสาวซูฮาดา มูน๊ะ ควบคุมดูแลโดย	อาจารย์วิจิตรา ตุ้งซี่

 ติดตามบทบาทแวมไพร์นักล่าของ “กอล์ฟ-พิชญะ” ได้ใน “รสริน ล่าแวมไพร์ (Bangkok Vampire)” แบบรวดเดียวจบ โดยไม่มีโฆษณาคั่นผ่านทาง MONOMAX (โมโนแมกซ์)  
สามารถรับชมพร้อมกันได้ถึง 5 อุปกรณ์ เพียงราคา 250 บาท/เดือน โทรสอบถามที่ 02-100-7007 สำาหรับสมาชิกใหม่ได้รับสิทธิ์ดูฟรี 1 เดือน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
[http://www.monomax.me%20]www.monomax.me 
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