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วัน�เด�อน��� ��า�นด�าร
�ารสมัครผานระบบรับสมัครของม�าว�ทยาลัยรา��ั�สงขลา

๒๒ ธ�ค� - ๒๒ ก�พ� ๖๑ รับสมัครทางร�บบ�องมหา�ิทยา�ัย ��������
���������������������� หร�อ ������������������������

๑๙-๒๓ ก�พ� ๖๑ ���สมัคร��าร�เงิน�านธนาคาร

๒ มี�ค� ๖๑ �ร�กา�ราย��่อ���มีสิทธิ�สอบสัมภาษ�

๕ มี�ค� ๖๑ สอบสัมภาษ�

๑๓ มี�ค� ๖๑ �ร�กา�ราย��่อ������รับการคั�เ��อกเ��า��กษา

ขอเชิญอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
รุนที่ ๑๔ อบรม ๑๒ กุมภาพันธ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
รุนที่ ๑๕ อบรม ๑๒ มีนาคม - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
รุนที่ ๑๖ อบรม ๒๓ เมษายน - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รุนที่ ๑๗ อบรม ๒๑ พฤษภาคม - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
รุนที่ ๑๘ อบรม ๒๕ มิถุนายน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รุนที่ ๑๙ อบรม ๓๐ กรกฎคม - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
รุนที่ ๒๐ อบรม ๒๗ สิงหาคม - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

ผูสนใจสมัครเขารวมอบรม ลงทะเบียนไดที่ cc.skru.ac.th/regis



ผนึกสวนสัตว์ฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ๕
ศูนย์วิทย์ฯ เปิดค่ายสะเต็มศึกษา ๕
ภาคประชาสังคม มรภ.สงขลา  ๗
ทำาเพจ ‘สื่อสารออนไลน์เชิงบวก’ 
ครุฯ สวมบทพี่เลี้ยงช่วยพัฒนาครู ๑๐
มรภ.สงขลา เสริมความรู้ไอที นศ. ๒ พันคน ๑๐
จับมือมูลนิธิเทคโนโลยีฯ จัดค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกล ๑๑
แจกต้นกล้าผักสวนครัว ช่วยเกษตรกร ๑๑
ปลัด ก.วิทย์ฯ ติดตามความก้าวหน้าหอดูดาว ๑๓
ติวชุมชนสตูล พร้อมรับมือภัยพิบัติพื้นที่ชายฝั่ง ๑๓
จับมือ ม.ซายน์ มาเลเซีย ประชุมเครือข่ายภาษาศาสตร์ ๑๔
คณะมนุษย์ฯ สร้างเครือข่ายวิชาการ ม.อุตระ ๑๕
เตรียมตั้งหน่วยวิจัย บูรณาการความรู้ถ่ายทอดชุมชน ๑๖
ศูนย์ภาษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ๑๖
ปั้น นศ. “สิงห์สมิหลา” คิดโครงการพัฒนาท้องถิ่น ๑๗
วจก. พัฒนานวัตกรรมการสอน ๑๘
ชวน นร.ชายแดนใต้ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ๑๘
รับโล่สถานศึกษาสนับสนุนกิจกรรม นศท. ดีเด่น ๑๙
“ภัทท์สุดา ประดับ” นักกิจกรรมจิตอาสา ๑๙
นักวิจัย มรภ.สงขลา ปรับปรุงพันธุ์  ๒๐
แปรรูปเพิ่มมูลค่าตาลโตนด 
ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นทำาวิจัย ‘จิตภาพโนราคลองแดน’ ๒๑
ประมวลภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๒๒
มองผ่านเลนส์ ๒๒
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แข่งว่ายน้ำาชิงแชมป์ภาคใต้ 
ครั้งที่ ๓

น้อมนำาพระราโชบาย 
ลุยงานเพื่อชุมชน 

นิเทศฯ คว้าสูงสุด ๕ รางวัลรวด
ประกวดสารคดีเชิงข่าวสายฟ้าน้อย 
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ยึดพระราโชบาย 
สร้างความแข็งแกร่งผลิตครู

ร.ร.สาธิตฯ โชว์วิชาการ 
“สืบสานงานพ่อฯ” 

นิเทศฯ คว้า ๒ รางวัลประกวดสื่อ ป.ป.ช.   
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ครุฯ สวมบทพี่เลี้ยงช่วยพัฒนาครู ๑๐
มรภ.สงขลา เสริมความรู้ไอที นศ. ๒ พันคน ๑๐
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อธ��ารฯ มร�.สงขลา แจงผลด�าเน�นงานพัฒนาทองถ�่นตอ รม�.ศึ�ษาฯ 
นอมน�าพระราโ�บายใน�ลวง ร.10 เสร�มสรางความแข็งแ�รงผล�ตครู  ต้ังเ�้า          
สรางโอ�าสทาง�ารศึ�ษาว�ทยาเขตสตูล �ั้นเยาว�นเรียนรูรวม�ันในสังคมพ�ุ
วัฒนธรรม

ผศ.ดร.น�วัต �ล�่นงาม อธิการบ�ีมหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสง��า �มรภ�สง��า� ก�า�
ถ�ง��การ��าเนินงาน�องมหา�ิทยา�ัยตามบทบาทสถาบันอุ�ม��กษาเพ�่อการพัฒนาท�องถ่ินตอ 
พลเอ� สุรเ�ษฐ์ �ัยวงศ ์รัฐมนตรี��ย�าการกร�ทร�ง��กษาธิการ ในโอกาส�ร��ุมสร�างการ
รับร��ค�ามเ��าใจแ��เ�ยแพร��อม���า�สารเพ�่อการพัฒนาคุ�ภาพการ��กษาในพ�้นท่ีจังห�ั�
�ายแ�นภาคใต� จั�โ�ย��นย�ร�สานงานแ��บริหารการ��กษาจังห�ั��ายแ�นภาคใต�          

โครงการพัฒนาทักษ�การคิ�ในเ�ตพ�้นท่ีพัฒนาพิเ�ษจังห�ั��ายแ�นภาค
ใต� โครงการพัฒนาคุ�ภาพการจั�การ��กษาส�าหรับเ�็กพิเ�ษในร��ับ
�ฐม�ัย เ�็นต�น

อธิการบ�ี มรภ�สง��า ก�า�เพิ่มเติม�า ส�าหรับการพัฒนา
น�ัตกรรมการ��ิตแ��พัฒนาคร� มีโครงการ�ิจัยที่ท�าร�มกับค��ครุ�าสตร
ก�ุมรา�ภัฏ แ��ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ�ิจัย �สก��� ในการพัฒนา
น�ัตกรรมการจั�การ��กษาท้ังการจั�การเรียนท้ังร�บบ การจั�การเรียน    
การสอนในห�องเรียนแ��นอกห�องเรียน �ังเ�น การจั�การเรียนการสอน    
ท้ังร�บบในโรงเรยีนแบบพแีอ�ซ ี�P�of����o��l L������� Comm����y� แ��
การจั�การ��กษาแบบจิตต�ัญญา��กษา �Co���m�l���v� Ed�����o��  
��าเนนิการ�ิจัยการพฒันาน�ตักรรมการจั�การเรยีนร��ในสังคมพหุ�ฒันธรรม
ร�มกับค����กษา�าสตร มหา�ิทยา�ัยทักษิ� พัฒนาน�ัตกรรมการจั�การ
เรยีนร��ใน��านตางๆ จั�ท�าโครงการแ�กเ��ีย่นนกั��กษาคร�ซโีม �SEAMEO�        
กับ�ร�เท�ก�ุมอาเซียน พัฒนาโครงการตามพร�รา���าริ ���แก การพัฒนา
ร�บบการจั�การ��กษาโรงเรียนต�าร�จตร�เ�น�ายแ�นใน จ�สง��า พัท�ุง 
ตรัง แ�� สต�� จ�าน�น ๑๔ โรงเรียน อยางตอเน�่องมามากก�า ๓๐ �ี          
การเ��าร�มพัฒนาโรงเรียนในโครงการพัฒนากองทุนการ��กษาใน             
พร�อุ�ถัมภ�องพร�บาทสมเ�็จพร�เจ�าอย�หั� รั�กา�ที่ ๙ ในพ�้นที่ จ�สง��า 

“มรภ.สงขลา ได้รับงบประมาณจาก สกอ. อย่างต่อเนื่องในการ
ดูแลนักศึกษาท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ
แห่งเดยีวในภาคใต ้และไดด้ำาเนนิการโครงการมหาวทิยาลัยพีเ่ลีย้งแก่สถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานใน จ.สตูล เรามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาเป็นวิทยาเขต เพื่อ
สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกับจังหวัดอื่น ที่มีสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน จ.สตูล โดยให้ความสำาคัญ
กับการเป็นเลิศทางด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ท่ีเน้นการสร้างเยาวชนให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” 
อธิการบ�ี มรภ�สง��า ก�า�

���บ�จ�ต�� เม�่อ�ันท่ี ๑ ธัน�าคม ท่ี�านมา�า มรภ�สง��า ���น�อมน�า        
พร�ราโ�บาย�องสมเ�็จพร�เจ�าอย�หั�มหา��ิรา�งกร�บ�ินทรเทพย�รางก�ร       
มาก�าหน�เ�็นแน��ฏบัิต ิโ�ยเฉพา�เร�อ่งการ��ิตคร�ซ�ง่ค��คร�ุาสตร��าเนนิ
การ��ิตแ��พฒันาคร�มาเก�อบ ๑๐๐ �ี เ�็นท่ียอมรบัจากหน�ยงานท่ีเก่ีย���อง
แ��บุค�ากรทางการ��กษา �ัจจบัุน���น�อมน�าพร�บรมราโ�บายมาเสรมิสร�าง
ค�ามแ�็งแกรงแ��เ�็นแรงบัน�า�ใจ �ังเ�น โครงการ��นยพัฒนาคร�แ��
บุค�ากรทางการ��กษาในท�องถิ่น โ�ยใ��โรงเรียนเ�็นฐาน ���ยร�บบโค���ิ่ง
แอน�แมนเตอรริ่ง แ�� พีแอ�ซี เ�็นต�น

����ร�นิ�ัต ก�า��า การ��าเนินงาน�อง มรภ�สง��า                        
ตามยุทธ�าสตรที่ ๒ ��านการ��ิตแ��พัฒนาคร� มีเ�้าหมายส�าคัญ ๓ ��าน 
ค�อ ๑� ��ิตคร�ร�บบ�ิ��เ�ิ� ๒� การพัฒนา�ักยภาพคร� แ�� ๓� การพัฒนา
น�ัตกรรมการ��ิต ซ�่งในการ��ิตคร�ร�บบ�ิ��เ�ิ�นั้นค��ครุ�าสตร��ิตคร�
ตามสั�ส�นที่ก�าหน�โ�ยส�านักงานค��กรรมการการอุ�ม��กษา �สกอ�� ค�อ 
คร�ค�นถ่ินร�อย�� ๒๕ คร�ร�บบ�ิ�ร�อย�� ๔๐ แ��คร�ร�บบเ�ิ�ร�อย�� ๓๕ ส�น
คร�ในร�บบเ�ิ� มรภ�สง��า ��ิตบั�ฑิตคร�สอบบรรจุ���เ�็น��า�ับท่ี ๕         
�อง�ร�เท� แตถ�านับเ�็นสั�ส�นการ��ิตค��ครุ�าสตรค�รมีสั�ส�น          
ใน��า�ับต�นมากก�านี้ ทั้งนี้ เน�่องจากทางค��ฯ ��ิตคร�ตามที่ก�าหน����ใน
แ�นที่เสนอตอ สกอ� แ��คุรุสภา ก�า�ค�อ ๘ สา�า�ิ�ามีอาจารย���รับ�ิ��อบ
ห�ักส�ตร ๕ คน ��ิต���ห�อง�� ๓๐ คน ส�นการพัฒนา�ักยภาพคร�             
มรภ�สง��า พัฒนาคร�ในสถาน��กษา�้ันพ�้นฐานอยางท่ั�ถ�งแ��ตอเน�่อง       
มาโ�ยต�อ�                          

นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนา��ารา�การคร�แ��บุค�ากรทางการ
��กษากอนแตงตัง้ให�มีแ��เ��อ่นเ�็น�ทิยฐาน���านาญการพเิ�ษแ���ทิยฐาน�
เ�ี่ย��าญ ที่��าเนินการอยางตอเน�่องเริ่มตั้งแต�ี พ��� ๒๕๕๕ จนถ�ง�ัจจุบัน
ร�มท้ังส้ิน ๒,๑๑๗ คนโครงการฝึกอบรมมาตรฐานค�ามร���ิ�า�ีพคร��องคุรุ
สภา ๙ มาตรฐาน โครงการบริการ�ิ�าการแกสังคมในพ�้นท่ีรับ�ิ��อบ 
จ�สง��า พัท�ุง แ�� สต�� ���รับงบ�ร�มา�สนับสนุนเฉ�่ีย�ี���มต่�าก�า 
๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการอบรมพัฒนาการจั�การเรียนร��ส�าหรับคร��ฐม�ัย 

๓ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา น้อมนำ�พระร�โชบ�ย ลุยง�นเพื่อชุมชน 

ผนึกพันธมิตรร่วมพัฒน�เชิงพื้นที่ ‘สตูล-สงขล�-พัทลุง’

 มร�.สงขลา นอมน�าพระราโ�บาย เรงขับเคล�่อนงาน
เพ�่อทองถ�่น จับม�อ�นวยงานพันธม�ตรรวมท�าแผนพัฒนา�ุม�น 
ตั้งเ�้าบร��ารว��า�าร�� ๒๕61 ดูแลพ�้นที่เ�้า�มายครอบคลุม           
3 จัง�วัด สตูล-สงขลา-พัทลุง

ดร.บรรจง ทองสราง ���อ�าน�ยการสถาบัน�ิจัยแ��พัฒนา 
มหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสง��า �มรภ�สง��า� เ�ิ�เ�ย�า เม�่อ�ันท่ี ๒๒ 
พฤ�จิกายน ท่ี�านมา มรภ�สง��า เ��าหาร�อแน�ทางการ��าเนินงาน
พัฒนาเ�ิงพ�้นท่ีร�มกับ���แทนจากส�านักงานพัฒนา�ุม�น จ�สต�� เพ�่อ
ตอบสนองพร�ราโ�บาย�องสมเ�็จพร�เจ�าอย�หั� รั�กา�ที่ ๑๐ โ�ยใน  
�ีแรกจ�มกีารจั�ท�าแ�นพฒันา�ุม�น ร�ย� ๔ �ี ร�มกบั�ุม�นเ�า้หมาย
ในพ�้นที่ตางๆ �ังนี้ ๑� บ�านเกา�ย�น ต���ง� อ���ง� ๒� บ�านต�โ��ใส 
ต��ากน้�า อ���ง� ๓� ม�๗ ต�ค�นโ�น อ�ค�นโ�น ๔� ม�๑๐ ต�ทุงนุ�ย 
อ�ค�นกาห�ง ๕� ม�๘ ต��า�มพัฒนา อ�ม�นัง ๖� ม�๔ �บ�านต�โ��ใส� 
ต��ากน้�า อ���ง� แ�� ๗� ม�๓ �บ�านเกา�ย�น� ต���ง� อ���ง�                 
โ�ยมุงพัฒนาพ�้นท่ีใน�ร�เ�็น ๑� การพัฒนาก�ุม��ิตภั�ฑ�ุม�น � 
OTOP ส�ต�า�สาก� ๒� การจั�การทองเที่ย��ุม�น แ�� ๓�การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม�าติ

 �ร�บรรจง ก�า� นอกจากนั้น สถาบัน�ิจัยฯ ยังเ�ินทาง��
หาร�อแน�ทางการ��าเนินงานร�มกับพัฒนา�ุม�น จ�พัท�ุง ในการ
พัฒนาพ�้นที่�ุม�นเ�้าหมาย �ร�กอบ���ย ๑� ต�ทาม�เ��่อ อ�บางแก�� 
๒� ต�ต�โหม� อ�ต�โหม� ๓� บ�านหนองหนุน ต�ทามิหร�า อ�เม�อง         
๔� บ�านเกา�ทองสมใหม ต�โคกม�ง อ�เ�า�ัยสน แ�� ๕� บ�านโพธิ�     
�บ�านหั�พรุ� ต�ค�น�นุน อ�ค�น�นุน โ�ยทั้งสองฝ่ายตางเห็นตรงกัน�า        
ทุกพ�้นท่ีค�รเน�นเร�่องค�ามมั่นคง�องฐานทรัพยากรในท�องถิ่น         
ค�ามห�ากห�ายทาง�ี�ภาพ เ�น พันธุพ��พ�้นเม�อง หร�อ พ���ักพ�้นบ�าน 
โ�ยการส�าร�จ ร�บร�ม แ����กษา�จัิยถ�งสรรพคุ� ค�ุคาทางโภ�นาการ 
เพ�่อน�า��ส�การอนุรักษแ��ใ���ร�โย�นอยางยั่งย�น

 ส�าหรบัร��แบบการ��าเนนิงานตอจากนี ้มรภ�สง��า จ�จั�ต้ัง
งบ�ร�มา���าเนินงานภายใต�พันธกิจการบริการ�ิ�าการแกสังคม      

���เ�ีย�กันทาง จ�สต�� แ�� พัท�ุง โ�ยส�นงานที่เกี่ย���อง จ�จั�ตั้ง          
งบ�ร�มา���าเนินงานในพ�้นท่ี�ุม�นเ�้าหมายท่ีจังห�ั�ก�าหน�        
ต�อ�จนพิจาร�าเสนอ�งนามค�ามร�มม�อในการ��าเนินงานร�มกัน 
โ�ยมอบหมายให� มรภ�สง��า จั�ท�าแ�นการ�ฏิบัติงาน� �ฏิทิน   
��าเนนิงาน จั�สง��ยังจังห��ั �เรียน����ารา�การฯ� เพ�อ่ส�านกังานพฒันา
�ุม�นจังห�ั�จ������าเนินงาน�ร�สานพ�้นที่ตอ��

���อ�าน�ยการสถาบัน�ิจัยแ��พัฒนา มรภ�สง��า ก�า�อีก�า 
ในส�น�องแ�นการ��าเนนิงานบรกิาร�ิ�าการเพ�อ่พฒันาเ�ิงพ�น้ท่ี �ร�จ�า
�ีงบ�ร�มา� พ��� ๒๕๖๑ มรภ�สง��า ���ก�าหน�พ�้นที่เ�้าหมายอันมี
ราย��เอีย��ังนี้ พ�้นที่ตามติสภามหา�ิทยา�ัย จ�าน�น ๓ พ�้นที่ ���แก 
๑� ต�เกา�แต�� อ�เม�อง จ�สง��า ๒� ต�เ�าร����าง อ�เม�อง จ�สง��า        
๓� อ�ค�นโ�น จ�สต�� พ�้นที่สนองพร�บรมราโ�บายฯ จ�าน�น ๕ พ�้นที่ 
���แก ๑� ต�ร�าแ�ง อ�สิงหนคร จ�สง��า ๒�บ�านเกา�ย�น �ม�๓� ต���ง� 
แ�� บ�านต�โ��ใส �ม�๔� ต��ากน้�า อ���ง� จ�สต�� ๓� ต�ทาม�เ��่อ 
อ�บางแก�� จ�พัท�ุง ๔� ต�ต�โหม� อ�ต�โหม� จ�พัท�ุง แ�� ๕�โรงเรียน
ในโครงการกองทุนการ��กษา�องพร�บาทสมเ�็จพร�เจ�าอย�หั�ภ�มิพ�
อ�ุ�ยเ�� ในพ�้นที่ จ�สง��า ๓ โรงเรียน �ร�ร�บ�าน�่าโอน  ม�๖ ต�เทพา 
อ�เทพา, ร�ร�บ�านกร�อาน ม�๔ ต�ทาม�ง อ�เทพา,   ร�ร�บ�านค�นายสัง� 
ม�๖ ต�แค อ�จ�น��

พ�้นท่ีสนองพร�บรมราโ�บายท่ีจังห�ั�ก�าหน�ร�มกับ
มหา�ิทยา�ัย แบงออกเ�็น จ�สง��า ���แก ๑� บ�านทาพรุ ม�๑ ต�เทพา 
อ�เทพา ๒� บ�านทา�ี ม� ๔ ต�เทพา ๓� บ�าน�ากบาง ม�๗ ต�เทพา       
๔� บ�านค�นเจ�ีย ม�๖ ต���า�พ� อ�เทพา ๕� บ�านห�ย�า� ม�๒           
ต�ทาหิน อ�สทิงพร� ๖� บ�านใต� ม�๑๐ ต�ค�นโส อ�ค�นเนียง ส�าหรับ 
จ�สต�� ���แก ๑� ม�๗ ต�ค�นโ�น อ�ค�นโ�น ๒� ม�๑๐ ต�ทุงนุ�ย 
อ�ค�นกาห�ง ๓� ม�๘ ต��า�มพัฒนา อ�ม�นัง ๔� ม�๔ ต��ากน้�า อ���ง� 
๕� ม�๓ ต���ง� อ���ง� แ�� จ�พัท�ุง ���แก ๑� ต�ทามิหร�า อ�เม�อง 
 ๒� ต�โคกม�ง อ�เ�า�ัยสน ๓� บ�านหั�พรุ ต�ค�น�นุน อ�ค�น�นุน 
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มรภ.สงขลา น้อมนำ�พระร�โชบ�ย ลุยง�นเพื่อชุมชน 

ผนึกพันธมิตรร่วมพัฒน�เชิงพื้นที่ ‘สตูล-สงขล�-พัทลุง’
มร�.สงขลา จับม�อสวนสัตว์สงขลา ลงนามความรวมม�อสงเสร�มความ

เขมแข็งทางว��า�าร สรางโอ�าส�ุม�นเขาถึงความรูนอ��องเรียน เตรียมต้ัง
ศูนย์�ระสานงานโครง�ารอันเน�่องมาจา�พระรา�ด�าร� ดานอนุรั�ษ์พันธุ�รรม
พ��และสัตว์ พรอมท�าว�จัยควบคู

ผศ.ดร.น�วัต �ล�่นงาม อธิการบ�ีมหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสง��า �มรภ�สง��า� 
เ�ิ�เ�ย�า เม�่อ�ันที่ ๗ พฤ�จิกายน ที่�านมา มรภ�สง��า �งนามบันท�ก��อตก�งค�าม
ร�มม�อกับส�นสัต�สง��า น�าโ�ย นายเฉล�มวุฒ� เ�ษตรสมบูรณ์ ���อ�าน�ยการ          
ส�นสัต�ฯ โ�ยมี�ัตถุ�ร�สงคเพ�่อร�มม�อกันสนับสนุนสงเสริมค�ามเ��มแ�็งทาง��านการ
บริการ�ิ�าการ การ��ิตบั�ฑิต �ิจัย การทองเที่ย� แ���ิ���ัฒนธรรมให����มาตรฐาน 
สอ�ค��องกับค�ามต�องการ�องสังคม สร�างโอกาสในการเ��าถ�งค�ามร��ใน��านตางๆ นอก
ห�องเรียนให�กับ�ุม�นแ��สังคม โ�ยบันท�ก��อตก�งฉบับน้ีมี��บังคับตั้งแตบั�น้ีเ�็นต�น
�� มีร�ย�เ��าทั้งสิ้น ๔ �ี นับตั้งแต�ันที่ท�าบันท�ก��อตก�งค�ามร�มม�อร�ห�างกัน

����ร�นิ�ัต ก�า��า มรภ�สง��า แ��ส�นสัต�สง��า จ��ร�สานค�ามร�มม�อ
แ��บ�ร�าการ�ิ�าการ จั�ตั้ง��นย�ร�สานงานโครงการอันเน�่องมาจากพร�รา���าริ ��าน
การอนุรกัษพนัธกุรรมพ��แ��สตั� โ�ยจ�ร�มกัน��กษา�จัิยใน��านตางๆ เพ�อ่พฒันาสังคม
ให�มคี�ามเ��มแ�ง็แ��ยัง่ย�น สร�างสังคมแหงการเรยีนร��แ��อย�ร�มกันอยางเ�็นส�ุในสังคม
พหุ�ัฒนธรรมในพ�้นที่ โ�ยทั้งสองฝ่ายจ�ให�การสนับสนุน��านบุค�ากรแ��งบ�ร�มา�
ในการ��าเนินงานตามบันท�ก��อตก�งน้ี พร�อมทั้งจั�ให�มี���แทน�องแต��ฝ่ายอยางน�อย
ฝ่าย�� ๑ คน เพ�่อร�มจั�ท�าแ�นการบริหารจั�การในร��ับตางๆ การ�ร�สานงาน        
ร�มทั้งการติ�ตาม �ร�เมิน�� แ���รับ�รุงแ�นการบริหารจั�การร�มกัน���ย

ศูนย์ว�ทยาศาสตร์ มร�.สงขลา จัดคายสะเต็มศึ�ษา�้ันนั�เรียนตนแบบ 
�ลุ�ความสนใจทางว�ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ว�ศวฯ คณ�ต เนนจัด�ารเรียน�ารสอน
ฝึ�แ��ัญ�า สรางสรรค์นวัต�รรมใ�ม �วังผล�ต��าลังคนแขงขันระดับนานา�าต�

ผศ.ดร.น�วัต �ล�่นงาม อธิการบ�ีมหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสง��า �มรภ�สง��า� เ�ิ�
เ�ย�า เม�่อ�ันที่ ๑ ธัน�าคม ที่�านมา ��นย�ิทยา�าสตรจั�กิจกรรมคายส�เต็ม��กษา �STEM 
Ed�����o� C�m�� ให�แกนักเรียนมัธยม��กษา�ีที่ ๒ ร�ร�หา�ใหญรัฐ�ร��าสรรค จ�าน�น 
๖๐ คน โ�ยใ��ร��แบบการจั�การเรียนการสอนแ��กิจกรรมตามแน�ส�เต็มอี��เค�ั่น �STEM 
Ed�����o�� ซ�่งบ�ร�าการองคค�ามร��ทาง��าน�ิทยา�าสตร �S������� เทคโนโ�ยี            
�T����olo�y� �ิ��กรรม�าสตร �E����������� แ��ค�ิต�าสตร �M����m������ เ��า���ยกัน 
เ�็นการจั�การเรียนการสอนเพ�่อน�า��ส�การคิ�แก��ัญหาแ��การสร�างสรรคน�ัตกรรมใหม 
ต�อ�จนมุง��ิตก�า�ังคนทาง��าน�ทิยา�าสตร ค�ิต�าสตร แ��เทคโนโ�ยี ให�สามารถแ�ง�นั
ในร��ับนานา�าติ���  

ทั้งนี้ �ิทยา�าสตร ค�ิต�าสตร แ��เทคโนโ�ยี เ�็น�ิ�าพ�้นฐานที่จั�ให�นักเรียน���
��กษา โ�ยก�าหน����ในมาตรฐานการเรียนร���อง�าติ ตั้งแตร��ับ�ร�ถม��กษาจนถ�ง
มธัยม��กษา แต��สัมฤทธิ�ในการเรยีน�องนักเรยีนส�นใหญใน��ิา�ทิยา�าสตร ค�ติ�าสตร 
ยัง�มเ�็นที่นาพอใจ �ร�กอบกับรัฐบา�ให�ค�ามส�าคัญกับการใ���ิทยา�าสตรแ��เทคโนโ�ยี
เ�็นฐานในการพฒันา�ร�เท� ��นย�ทิยา�าสตร มรภ�สง��า ตร�หนักถ�งค�ามส�าคญั�ังก�า�
ในการพัฒนา�ักยภาพ�องนักเรียน จ�งจั�กิจกรรมคายส�เต็ม��กษา โ�ยมุงห�ังให�เกิ��ร�โย�นในการสร�างนักเรียนต�นแบบส�เต็มอี��เค�ั่นใน
โรงเรยีน เพ�อ่พฒันาการจั�การเรยีนการสอน�ทิยา�าสตร ค�ติ�าสตร แ��เทคโนโ�ยี�อง�ร�เท� ให�มคี�ุภาพส�ง��น้ โ�ยมทีมีค�าจารย มรภ�
สง��า แ��เจ�าหน�าที่�ร�จ�า��นย�ิทยา�าสตร เ�็น���บริการ�ิ�าการแ��ถายทอ�เทคโนโ�ยีจากฐานการ�ิจัยส�สังคมเพ�่อพัฒนาท�องถิ่น 

       
๕ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



ร.ร.สาธ�ต มร�.สงขลา โ�วค์วามเ�น็ผูน�าทาง�ารศึ�ษา 
จัดงานว��า�าร’60 ส�บสานงานพอ รอยตอของแผนด�น อวดผล
งานนั�เรียนอนุบาล-�ระถมใน 8 �ลุมสาระ�ารเรียนรู 

ดร.พ�พฒัน์ ล�ม�นะพ�ทยาธร รองอธกิารบ�ี รกัษารา�การ
���อ�าน�ยการโรงเรียนสาธิตมหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสง��า �มรภ�สง��า� 
เ�ิ�เ�ยถ�งงานสาธติฯ ��ิาการ’๖๐ ส�บสานงานพอ รอยตอ�องแ�น�ิน 
ร�ห�าง�ันที่ ๑๔-๑๕ ธัน�าคม ที่�านมา ซ�่งมี ผศ.ดร.น�วัต           
�ล�่นงาม อธิการบ�ี มรภ�สง��า เ�็น�ร�ธานในพิธีเ�ิ��า 
�ตัถ�ุร�สงคเพ�อ่ให�นักเรียนร��ับ�้ันอนุบา�ถ�งร��ับ�้ัน�ร�ถม��กษา 
เ��าร�มแ�ง�ันทักษ�ทาง�ิ�าการ น�า��ส�การค�นพบค�ามสามารถ 
ค�ามถนั� ค�ามสนใจ�องตนเอง แ��พัฒนาค�ามสามารถนั้นอยาง
เต็ม�ักยภาพ ทั้งยังเ�็นการเตรียมค�ามพร�อมเ��าร�มแ�ง�ันทักษ�
�ิ�าการในร��ับส�ง �านการจั��ร�สบการ�จริงให�นักเรียน���แ�ก
เ��่ียนเรียนร��ซ�่งกันแ��กัน อันจ�น�า��ส�ค�ามเ�็น���น�าทาง��านการ
��กษา โ�ยในงานมีการเ�ยแพร��งาน�ิ�าการ�องนักเรียนให�เ�็นที่
�ร�จกัษแก�ุม�น ร�มทัง้���กฝังเสรมิสร�างค�ุ�ักษ��อันพ�ง�ร�สงค 
พฒันาทักษ�ตางๆ อนัเ�็นสมรรถน�ส�าคญัให����เรยีนบรร�ตุามเ�า้หมาย

 �ร�พิพัฒน ก�า��า ภายในงานมีนิทรร�การแส�ง��งาน
แ��แ��การแ�ง�นัทกัษ���ิาการใน ๘ ก�ุมสาร�การเรยีนร�� �ร�กอบ
���ย นิทรร�การร��ับ�้ันอนุบา� นิทรร�การการงานอา�ีพแ��
เทคโนโ�ยี นิทรร�การ��ิ��แ���นตร ีนิทรร�การโรงเรียนสงเสรมิส�ุ
ภาพร��ับเพ�ร นิทรร�การโครงงาน นิทรร�การภาษา�ทยแ��
สังคม��กษา ร�มกับที่ท�าการ��รษ�ียสง��าแ���มการแทงหย�ก
เคร�่องส��ร��ับพร�จิตกาธาน นิทรร�การหอ���า� นิทรร�การห�อง
สมุ� นิทรร�การค�ิต�าสตร นิทรร�การภาษาอังกฤษ นิทรร�การ

ส �นสั ต �  ส ง � � า  แ � � 
นิทรร�การ�ิทยา�าสตร โ�ย
สอ�แทรกพร�อัจฉริยภาพ
��านตางๆ �องในห��งร�ักา�
ที่ ๙ ตั�อยางเ�น นิทรร�การ
�องนักเรียน�้ันอนุบา� ๑-๓   
ที่น�าเสนอในหั���อ ส�บสาน
งานพอสร�าง ตามรอยพออยาง
พอเพียง ถายทอ�เร�่องรา�พอ
กับฟ้า � ฝนห��ง พอกับ�ิน � 
นา��า��องพอ พอกับค�าม     
พอเพียง พอกับ�ม � กังหัน�ม พ�ังงาน�ฟฟ้า พอกับเพ�ง � บทเพ�ง         
พร�รา�นิพนธ พอกับ�ิน �  หญ�าแฝก เ�็นต�น

 รักษารา�การ���อ�าน�ยการโรงเรียนสาธิต มรภ�สง��า ก�า�   
อีก�า การจั�การเรียนร��เ�็นกร�บ�นการส�าคัญในการน�าห�ักส�ตรส�การ
�ฏิบัติ ซ�่งห�ักส�ตรแกนก�างการ��กษา�ั้นพ�้นฐาน มุงพัฒนา���เรียน       
ทุกคนซ�่งเ�็นก�า�ัง�อง�าติให�เ�็นมนุษยที่มีค�ามสม�ุ� ทั้ง��านรางกาย 
ค�ามร�� คุ�ธรรม มีจิตส�าน�กในค�ามเ�็นพ�เม�อง�ทยแ��เ�็นพ�โ�ก    
ย��มัน่ในการ�กครองตามร�บอบ�ร��าธ�ิ�ตยอันมีพร�มหากษตัรยิทรง
เ�็น�ร�มุ� มีค�ามร��แ��ทักษ�พ�้นฐาน ร�มทั้งเจตคติที่จ�าเ�็นตอการ
��กษาตอการ�ร�กอบอา�ีพแ��การ��กษาต�อ��ี�ิต โ�ยมุงเน�น���เรียน
เ�็นส�าคญับนพ�น้ฐานค�ามเ��อ่�าทกุคนสามารถเรยีนร��แ��พฒันาตนเอง
���เต็มตาม�ักยภาพ 
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�าค�ระ�าสังคม มร�.สงขลา สรางเพจส�อ่สารออนไลน์
เ��งบว� ดงึเพ�อ่นเยาว�น�ายแดน�าคใตแสดงพลงัเพ�อ่สันต��าพ
ผานเฟซบุ๊� บอ�เลาเร�่องราว�ารอยูรวม�ันดวยสันต� 

ดร.อา�าร�นทร์ แ�้นสุข ���จั�การองคกรพิเ�ษเคร�อ�ายภาค
�ร��าสงัคมเยา��นการส�อ่สาร�ายแ�นใต�ส�สนัติส�ุ มหา�ทิยา�ัยรา�ภฏั
สง��า �มรภ�สง��า� เ�ิ�เ�ยถ�งโครงการสร�างค�ามเ��าใจก�ุมเคร�อ�าย
�ายแ�นภาคใต�ในการพฒันาการ�ร��าสมัพนัธออน��นเ�งิบ�ก�องเคร�อ
�ายภาค�ร��าสงัคม ท่ีม ีน.ส.ท�พวรรณ ศรแี�ว นัก��กษา มรภ�สง��า 
เ�็นหั�หน�าโครงการฯ �า จั���้นเม�่อ�ันที่ ๒๕ พฤ�จิกายน ที่�านมา � 
มหา�ทิยา�ัยสง��านครนิทร �มอ�� �ทิยาเ�ต�ัตตานี �ตัถ�ุร�สงคเพ�อ่ใ��
การส�อ่สารสร�างค�ามรกัในพ�น้ที�่�าย��าม��าน น�า��ส�การสร�างสภา��
แ����อมให�เก�อ้ก��ตอการพ��คยุเพ�อ่สนัตสิ�ุ ซ�ง่เ�็นการ�บัเค��อ่นงานตาม
แน�ทาง�อง��นยอ�าน�ยการบริหารจังห�ั��ายแ�นภาคใต� ��อ�บต�� ใน 
๑๐ �ร�เ�็นค�อ ๑� งานรักษาค�าม��อ�ภัย�ี�ิตแ��ทรัพยสิน ๒� งาน
อ�าน�ยค�ามยุติธรรมแ��เยีย�ยา ๓� งานสร�างค�ามเ��าใจทั้งในแ��ตาง
�ร�เท�แ��เร�่องสิทธิมนุษย�น ๔� งานการ��กษา �าสนาแ���ัฒนธรรม 
๕� งานพัฒนาตาม�ักยภาพ�องพ�้นที่แ��คุ�ภาพ�ี�ิต�ร��า�น ๖� งาน
แส�งหาทางออกจากค�าม��ัแย�งโ�ยสนัต�ิธีิ ๗� งาน�บัเค��อ่นการพฒันา
โครงการเม�องต�นแบบ สามเห�ี่ยม มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งย�น ๘� งาน�ับเค��่อน
นโยบายการแก��ัญหา จังห��ั�ายแ�นภาคใต� � ี๖๐-๖๒ ๙� งาน�้องกัน
แ��แก����ัญหายาเสพต�ิ แ�� ๑๐� งานพฒันาสร�าง�กัยภาพองคกรภาค
�ร��าสังคม 

 ��าน น.ส.ท�พวรรณ ศรีแ�ว นัก��กษา�ั้น�ีที่ ๒ โ�รแกรม
นิเท��าสตร ค���ทิยาการจั�การ มรภ�สง��า ในฐาน�หั�หน�าโครงการฯ 
ก�า�เพิ่มเติม�า โครงการนี้มีค��ท�างานทัง้หม� ๑๑ คน เกิ���้นจากการ
เ�็งเห็นถ�ง�ัญหาการใ��ส�่อออน��นอยางถ�ก�ิธีแ���ิ��ิธี พ�กตนจ�งมี
แน�ค�ิสร�างก�ุมเพจในเฟซบุ๊กใ����อ่ก�ุม�า ส�อ่สารออน��นเ�งิบ�ก เพ�อ่

ให�สมา�กิซ�ง่เ�็นนัก��กษาในพ�น้ทีจั่งห��ั�ายแ�นภาคใต� เ�ยแพร�า�สาร
ที่หน�าสนใจ�งในเพจ แ��เเ�ร��อม��ค�ามร��ให�แกกัน เ�็นการใ��ส�่อ
ออน��นอยางเหมา�สมเเ��กร�จาย�า�สารที่ถ�กต�อง ทั้งน้ี การจ�
พฒันาการ�ร��าสมัพนัธออน��นเ�งิบ�ก�องเยา��น�ายเเ�นใต� ต�องเริม่
จากการ���กฝังท�าค�ามเ��าใจให�กับเยา��นกอน เพ�อ่จ�พฒันาการส�อ่สาร
ให��ี��้นเเ��ถ�กต�อง การจั�โครงการในครั้งน้ีถ�อ�า������ัพธท่ี�ี เพรา�
นัก��กษาทีอ่ย�ในพ�น้ให�ค�ามร�มม�ออยางมาก แ��เห็น���ยกับค�ามค�ิใน
การจั�ท�าโครงการนี้��้นมา  

 “สิง่ทีค่าดหวงัคอืผู้ทีเ่ข้ารว่มโครงการนำาความรูเ้ก่ียวกับหลักการ
ใช้สื่อออนไลน์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน และเผยแพร่ส่งต่อความรู้ความ
เข้าใจสู่เยาวชนรุ่นหลัง หนูเชื่อมั่นมากว่าโครงการน้ีจะก่อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงข้ึนได้ เพราะจากทีเ่ราพดูคุยแลกเปล่ียนความรู้กันกับเพือ่นๆ 
นักศึกษา ทำาให้ทราบถึงความคิดความรู้สึกของเพื่อนๆ มีต่อโครงการน้ี 
ทุกคนเห็นด้วยและช่วยกันโพสต์เร่ืองราวต่างๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนา       
เชิงบวกลงในกลุ่มเพจที่ทำาขึ้น ซึ่งความร่วมมือนี้จะถูกส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่น   ต่อไป” 

 ���ที่ ดร.มุจล�นทร์ ผล�ลา ที่�ร�กษาโครงการฯ ก�า��า 
โครงการน้ีเ�็นมิติใหมแหงการสร�างพ�ังการส�่อสารเพ�่อสันติภาพแหง
�ายแ�นใต� ตนร��ส�กภ�มิใจที่���มาเ�็นที่�ร�กษาฯ แ�����เห็นนัก��กษาคิ�
ร�มพ�ังกันเพ�่อส�่อสารให�เห็น�า จังห�ั��ายแ�นใต��องตนน้ัน มี�ิ��� 
�ัฒนธรรม �ร�เพ�ี ��ิตภั�ฑ เ�รษฐกิจ แ��แห�งทองเที่ย�ที่นาสนใจ
อ��รบ�าง ซ�่งสอ�ค��องตามที่ �อ�บต� สนับสนุน�ร�เ�็นการส�่อสารเพ�่อ
สร�างค�ามเ��าใจทั้ง ๑๐ �ร�เ�็นส�าคัญนี้อย�กอนแ��� โครงการนี้นับเ�็น
ก�า�ส�าคัญแหงการส�่อสาร บอกก�า� เ�าค�ามร��ส�ก�องตนเองออกส�สังคม
โ�ยใ���ิธีการส�่อสารออน��น�านก�ุมในเฟซบุ๊กเ�็นการเ�ิ�โอกาสให�
นัก��กษา���เ�็นนักคิ� นักพัฒนาท�องถิ่น ตามพันธกิจ�อง มรภ�สง��า ที่
�า สถาบันอุ�ม��กษาเพ�่อการพัฒนาท�องถิ่น สิ่งที่พ�กเ�า���ท�า��้นใน
โครงการนี้ ค�อสัญ�ักษ�แหงค�ามรักแ��ห�งแหนท�องถิ่น�องตนนั่นเอง
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นั�ศึ�ษาน�เทศศาสตร์ มร�.สงขลา โ�ว์ผลงานสารคดี
เ��งขาวสะทอนว�ถี�ุม�น ส�่งแวดลอม อัตลั�ษณ์วัฒนธรรม 
�วาด ๕ รางวัลรวด “สายฟ้านอยครั้งที่ 13” ขึ้นแทนสถาบัน
อุดมศึ�ษาที่ควารางวัลสูงสุดแ�ง��

ดร.ศุ�ฤ�ษ์ เวศยาส�ร�นทร์ อาจารย�ร�จ�าโ�รแกรม�ิ�า
นิเท��าสตร ค���ิทยาการจั�การมหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสง��า      
�มรภ�สง��า� ที่�ร�กษาการจั�ท�า��งานเ��า�ร�ก�� เ�ิ�เ�ย�า เม�่อ
�ันที่ ๑๖ ธัน�าคม ที่�านมา สมาคมนัก�า��ิทยุแ��โทรทั�น�ทย    
ร�มกับ บมจ�ทร� คอร�อเร�ั่น จั�งาน�ร�กา���ราง�ั�สายฟ้าน�อย 
ครั้งที่ ๑๓ �ร�จ�า�ี พ���๒๕๖๐ สนับสนุนให�นัก��กษาแส�งค�าม
สามารถ��าน�ิทยุกร�จายเสียงแ���ิทยุโทรทั�น �านการ�ร�ก��      
��งานสารค�ีเ�ิง�า�เ�็น�ร�จ�าทุก�ี ซ�่งใน�ีน้ีโ�รแกรม�ิ�า
นิเท��าสตร มรภ�สง��า สง��งานเ��าร�ม�ร�ก��ทกุ�ร�เภท จ�าน�น 
๑๗ เร�อ่ง แบงเ�็น สารค�ีเ�ิง�า��ทิยุกร�จายเสยีง ๕ เร�อ่ง แ��สารค�ี
เ�ิง�า�โทรทั�น ๑๒ เร�่อง �๔ �ร�เภท� จาก��งาน�องสถาบันการ
��กษาตางๆ ทั่��ร�เท�ที่สงเ��า�ร�ก��ทั้งหม� ๕๙ เร�่อง แบงเ�็น 
สารค�ีเ�ิง�า��ทิยุกร�จายเสียง ๒๐ เร�อ่ง จาก ๖ สถาบันฯ แ��สารค�ี
เ�ิง�า�โทรทั�น ๓๙ เร�่อง �ร�เภท�า�ทั่����ีเ�น ๑๗ เร�่อง จาก       
๘ สถาบันฯ �ร�เภทสิง่แ����อม�ีเ�น ๔ เร�อ่ง จาก ๓ สถาบันฯ �ร�เภท
�ิถี�ุม�น�ีเ�น ๙ เร�่องจาก ๕ สถาบันฯ แ�� �ร�เภทอัต�ักษ�
�ัฒนธรรม ๙ เร�่องจาก ๕ สถาบันฯ

ส�าหรับ��งาน�องนัก��กษาโ�รแกรม�ิ�านิเท��าสตร �าน
เ��ารอบสุ�ท�ายจ�าน�น ๖ เร�่อง แ��สามารถค��าราง�ั�สารค�ีเ�ิง�า�
���มากที่สุ�ถ�ง ๕ ราง�ั� โ�ยสารค�ีเ�ิง�า�โทรทั�นทุก�ร�เภท�มมี
��งานเร�่องใ����รับราง�ั�ราง�ั��ีเ�น มีเพียงราง�ั��มเ�ยเทาน้ัน    
ซ�่งนัก��กษา มรภ�สง��า ���รับ ๔ ราง�ั��มเ�ยจากสารค�ีเ�ิง�า�
โทรทั�น �ร�เภท�ิถี�ุม�น เร�่อง “พ�ิกฟ้ืน�ุม�นค�องแ�น���ย
จิตส�าน�กรักบ�านเกิ�” จากทีม O�� C������ �ร�กอบ���ย              
น.ส. สุอัยณี สะอะ น.ส.นูสีลา ยูโซะ แ�� นายรัฐศาสตร์ ท�้งผอม 
�ร�เภทสิ่งแ����อม�ีเ�น เร�่อง “เติมทราย�ายหา�สมิห�า” จากทีม 
T�� W�����  ��งาน น.ส.พรธ�ดารัตน์ �นูแสง น.ส.อรณ��า       

สุบเ�ยาะ แ�� น.ส.อาซซีะ� ์อีแต �ร�เภทอตั�ักษ��ัฒนธรรม�ีเ�น 
เร�อ่ง   “ฅนบนเร�อ”  จากทมีก��องต�ัเ�ีย� ��งาน นายธน แตรุงเร�อง 
นายพงศธร �านบุญทอง น.ส.ดวงพร เ�ล้ียง�ลม แ��             
น.ส. สุพรรษา เตาวะโต แ��เร�่อง “โนราหโก�น” จากทีมเทเ�ฟิ�ม
��งาน น.ส.พจนีย์ โ�คเ��้อ น.ส.อา�ีมาร์ และสา แ�� นายธนพนธ์        
ถมแ�ว รับโ�เกียรติย� เกียรติบัตร แ��เงินราง�ั� ๔๐,๐๐๐ บาท 

นอกจากน้ัน ยัง���รับราง�ั��มเ�ย อัน�ับ ๒ จากสารค�ี     
เ�ิง�า��ิทยุกร�จายเสียง เร�่อง “เต�อนภัย อันตรายแก๊ง�ักรถ” จากทีม 
“เร�่อง�านเ�นส” ��งาน น.ส.ดวงพร เ�ลี้ยง�ลม น.ส.สุพรรษา        
เตาวะโต แ�� น.ส.ว��าดา �วาน�ู ���รับโ�เกียรติย� เกียรติบัตร 
แ��เงินราง�ั� ๔,๐๐๐ บาท 

�ร��ุภฤกษ ก�า��า การตั�สิน�ร�ก��สารค�ีเ�ิง�า�ราง�ั�
สายฟ้าน�อยครั้งที่ ๑๓ นี้ มี���ทรงคุ��ุฒิ ๑๓ ทานในแ���ง�ิทยุกร�จายเสียง
�ิทยุโทรทั�นร��ับ�ร�เท�เ�็นกรรมการตั�สิน ซ�่งที่�านมานัก��กษา
นิเท��าสตร มรภ�สง��า สง��งานสารค�ีเ�ิง�า�เ��า�ร�ก��ราง�ั�
ร��ับ�ร�เท� ท่ีจ�ัโ�ยสมาคมนัก�า��ทิยุแ��โทรท�ัน�ทย แ�����รบั
ราง�ั�ตอเน�่องมา ๓ �ีซ�อน ค��ามาแ���ถ�ง ๘ ราง�ั� โ�ย���รับราง�ั�
เพิม่มาก��น้ทุก�ี โ�รแกรม��ิานิเท��าสตร จ�งยังคงมุงมัน่ทีจ่�สงเสรมิ
ให�นัก��กษา��ิต��งาน เพ�อ่แส�งค�ามสามารถ��านการ��ิตรายการ
�ิทยุกร�จายเสียงแ���ิทยุโทรทั�นในเ�ทีตางๆ ทั้งร��ับภ�มิภาค แ��
ร��ับ�ร�เท� แ��เพ�อ่เ�็นอีกหน�ง่�องทางทีนั่ก��กษาจ�แส�ง�กัยภาพ
�องตนเองในการเตรยีมค�ามพร�อมเ��าส���ิา�ีพห�ังจากจบการ��กษา

๘ ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



นั�ศึ�ษาน�เทศศาสตร ์มร�.สงขลา โ�วผ์ลงานตอเน�อ่ง 
ควารางวัลรอง�นะเล�ศ-�มเ�ย �ระ�วดส�่อ�้อง�ัน�ารทุจร�ต 
�ระเ�ท�าพยนตร์โฆษณาจา� �.�.�. สรางสรรค์ผลงาน    
“คุณจะเล�อ�เ�็นคนแบบไ�น” และ “ความเคย��น”                 
�ลุ�จ�ตส�านึ�ความซ�่อสัตย์คนในสังคม

ดร.ศุ�ฤ�ษ์ เวศยาส�ร�นทร์ อาจารย�ร�จ�าโ�รแกรม�ิ�า
นิเท��าสตร ค���ิทยาการจั�การ มหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสง��า    
�มรภ�สง��า� ในฐาน�อาจารยที่�ร�กษาการ��ิต��งาน เ�ิ�เ�ย�า 
เม�่อ�ันที่ ๑๗ พฤ�จิกายน ท่ี�านมา นัก��กษานิเท��าสตร            
มรภ�สง��า เ��ารับราง�ั�จาก พล.ต.อ.วั�รพล �ระสารรา���จ 
�ร�ธานกรรมการ�้องกันแ���ราบ�รามการทจุรติแหง�าต ิ�������� 
ในงาน NACC A���d� ๒๐๑๗ �ร�ก��ส�่อ�้องกันการทุจริต �ร�จ�า�ี 
๒๕๖๐ เน�่องใน�ันสถา�นา ������ � ส�านักงาน ������ จ�นนทบุรี 
ซ�ง่ในการ�ร�ก��ครัง้น้ีนัก��กษานิเท��าสตรสง��งานเ��าร�มแ�ง�นั
�ร�เภทภาพยนตรโฆษ�า ในร��ับอุ�ม��กษา แ��สามารถค��ามา
��� ๒ ราง�ั� จากทั้งหม� ๕๑ ทีมทั่��ร�เท� ���แก ราง�ั�รอง�น�เ�ิ� 
จากเร�อ่ง “ค�ุจ�เ��อกเ�็นคนแบบ�หน?” ��งานนัก��กษาทมี ๓ หนุม 
๓ มุม �ร�กอบ���ย นายณพล แซงุน นายนรากร ��พุม แ�� นาย
คมศร จันทร์เล�่อน แ�� ราง�ั��มเ�ยจากเร�่อง “ค�ามเคย�ิน” ทีม 
Fl���l���� ��งาน น.ส.แ�วพทัยาท�พย์ ไพรสมพงษ ์ น.ส.สุ�สัสร 
มณี�าค แ�� น.ส.�ัญญ�า ยังสังข์ รับเงินราง�ั�ร�ม ๒๐,๐๐๐ บาท 
พร�อมโ�เกียรติย�แ��เกียรติบัตร 

  �ร��ุภฤกษ ก�า��า ส�าหรับ��งานที่สงเ��า�ร�ก��ส�่อ
�้องกันการทุจริต ทางโ�รแกรมฯ มุงเน�นตอบสนองตอ�ัตถุ�ร�สงค
�องการ�ร�ก�� ที่ต�องการร�รงค��ุกจิตส�าน�กให�เยา��นมีทั�นคติ
แ��คานิยมค�ามซ�่อสัตยสุจริต แ��เกิ�จิตส�าน�ก�าการทุจริตค�อการ
ท�า�าย�าติ ซ�่งนัก��กษานิเท��าสตร มรภ�สง��า ���สร�างสรรค       
��งานคุ�ภาพส�ท�อนมุมมอง�ังก�า� โ�ยภาพยนตรโฆษ�าเร�่อง     
“คุ�จ�เ��อกเ�็นคนแบบ�หน?” เ�็นการเ�รียบเทียบคน�ีแ��คน�่ั�
ในสังคม เ�็น�่ังเ�นสี�า�แ��สี��าท่ีมีค�ามแตกตางกันอยาง�ั�เจน 
ในเร�่องการย��มั่นใน�ี�ธรรม การแยกแย�สิ่งที่ถ�กต�องแ��ส่ิงที่�ิ�     

ใน���เ�ีย�กันในสังคมยังมีคนอีก�ร�เภทหน�่งอย�เ�็นจ�าน�นมากที่
เ�็น���ทัง้สองสี เ�รยีบ�ังเ�นสีเทา คน�ร�เภทน้ีมคี�าม��น่�ห���ตาม
สถานการ� ถ�อเ�็นบุคค�ทีน่าก�ั� เพรา��มสามารถบงบอก����าเ�็น
คน�ีหร�อคน�ั่� ภาพยนตรโฆษ�าเร�่องนี้จ�งมีค�าถามกับ����ม�า เม�่อร��
�าคน�ร�เภท�หนเ�็นเ�น�ร แ���คุ���จ�เ��อกเ�็นคนแบบ�หน  

ส�นภาพยนตรโฆษ�าเร�่อง “ค�ามเคย�ิน” น�าเสนอให�เห็น
พฤติกรรมการทุจริตที่บุคค�ส�นใหญมัก�ฏิบัติใน�ี�ิต�ร�จ�า�ัน���ย
ค�ามคุ�น�ิน เม�่อ�ฏิบัติบอยเ��าจนติ�เ�็นนิสัย ก็มอง�าเ�็นเร�่อง�กติ 
แท�จริงแ���ส่ิงเห�าน้ีเ�็นบอเกิ��องค�ามทุจริต สง��ให�เยา��น       
รุนห�ังที่พบเห็นน�า���ฏิบัติตาม จนบางครั้งคิ��าสิ่งที่ตนเองท�าอย�
น้ันเหมา�สม ท้ังๆ ทีเ่�็นสิง่�มถ�กต�อง อาท ิฝ่าฝืนกฎจราจร �อก��อสอบ
ในห�องเรียน ฝ่าฝืนค�าเต�อน เ�น ห�ามส�บบุหรี่ เ�็นต�น ภาพยนตร
โฆษ�าเร�อ่งน้ีจ�งต�องการเต�อนสตแิกเยา��นแ���ร��า�นทั�่�� �า�ม
ค�ร�ฏบัิติตนอย�ในการทุจรติทกุร��แบบ ถ�งแม�จ�เ�็นเร�อ่งที�่มร�ายแรง
ก็ตาม

  ��าน นายณพล แซงุน ตั�แทนนัก��กษาทีม ๓ หนุม ๓ มุม 
ก�า��า เน�้อแท�ที่เสนอในค�ิ��ิ�ีโอที่จั�ท�า��้นน้ัน ตนแ��เพ�่อนๆ 
ต�องการสอ�แทรกแงคิ�เพ�่อให�����มเก็บ���บคิ�ถ�งค�ามหมายที่
ต�องการจ�ส�่อ เพรา�พ�กตน�ม���บอกอยาง�ั�เจน�าอยากให�ท�าตาม
น้ันหร�อ�ม ซ�ง่ร��ส�ก�ีทีม่�ี���มเ��าใจแ��สนใจถ�งค�ามหมายทีส่อ�แทรก
���ใน�ิ�ีโอ ถ�งแม�จ�เ�็น��งเ��าสั้นๆ แค ๖๐ �ินาที แตหากสามารถ
��ส�กิ�ใจ หร�อเ��่ียนค�ามคิ��องใครบางคน��� ก็ถ�อ�าพ�กตน
�ร�สบค�ามส�าเร็จกับสิ่งที่อยากน�าเสนอให����รับร�� �อบคุ�ทุกโอกาส
ที่ท�าให�เ��ามาย�นอย�ตรงจุ�นี้��� 

 น.ส.แ�วพัทยาท�พย์ ไพรสมพงษ์ ตั�แทนทีม Fl���l���� 
ก�า�บ�าง�า ร��ส�กภ�มิใจที่���รับราง�ั�น้ี �มคา�ห�ัง���ย�าจ���� �ีใจ    
ที่��งาน�องพ�กตนถ�กน�า��มีส�นร�มในการร�รงคการทุจริต แ��
เ�็นส�่ออีก�องทางหน�่งในการเต�อนสติ���คนใน�ัจจุบัน ให�ตร�หนักถ�ง
สิ่งที่กร�ท�าอย�ทุก�ันนี้ �าเ�็นสิ่งที่�ิ�แ��เ�็นการทุจริต

          ๙ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา เสริมความรู้ไอท ีนศ. ๒ พันคน ต่อยอดสู่อาชีพ มรภ.สงขลา แจกต้นกล้าผักสวนครัว ช่วยเกษตรกรประสบภัยนำ้าท่วม

ส�านั�ว�ทยบร��ารฯ มร�.สงขลา เสร�มความรูดานไอที
นั�ศึ�ษา ๒,000 คน ตลอดเด�อน ม.ค.–�.พ. ๒๕61  �วัง�วย
�ระยุ�ต์ใ��ับ�ารเรียน ตอยอดสูอา�ีพในอนาคต                                                

ผศ.ดร.อ�านาจ ทองขาว ���อ�าน�ยการส�านัก�ิทยบริการแ��
เทคโนโ�ยสีารสนเท� มหา�ทิยา�ัยรา�ภัฏสง��า �มรภ�สง��า� เ�ิ�เ�ย
ถ�งการอบรมใ��งานเทคโนโ�ยีสารสนเท�ส�าหรับนัก��กษา �า จั���้น
ร�ห�างเ��อนมกราคม-กุมภาพันธ ๒๕๖๑ � อาคาร��นยภาษาแ��
คอมพิ�เตอร มรภ�สง��า ให�แกนัก��กษา ๒,๐๐๐ คน ร�ม ๑๒ รุน 
เพ�่อให�มีค�ามร��ค�ามเ��าใจแ��มีทักษ�ใน��านเทคโนโ�ยีสารสนเท�
แ��การส�่อสาร สามารถน�าค�ามร��ท่ี���รับ���ร�ยุกตใ��กับการเรียน
การสอน ใ��ใน�ี�ิต�ร�จ�า�ัน แ��ใ��ในการ�ร�กอบอา�ีพในอนาคต 
นอกจากนั้น ยัง��ยสนับสนุนการจั�การเรียนการสอนแ��เ�ยแพร
ค�ามร��แกนัก��กษา�องมหา�ิทยา�ัย เน�่องจาก�ัจจุบันเทคโนโ�ยี
สารสนเท�เ��ามามบีทบาทตอการ��กษาแ��การ�ร�กอบอา�ีพการงาน
อยางมาก ส�านัก�ิทยบริการฯ ตร�หนักถ�งภารกิจท่ีจ�ต�องบริการ      
��านเทคโนโ�ยีสารสนเท�ให�แกนัก��กษา จ�ง���จั�อบรมในครั้งนี้��้น 

ครุฯ สวมบทพี่เลี้ยงช่วยพัฒนาครู ทำาสื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียน

ครุศาสตร์ มร�.สงขลา รับบทบาทพี่เลี้ยง ร.ร.บานคูนายสังข์ 
อ.จะนะ โรงเรียนในโครง�าร�องทนุ�ารศึ�ษาใน�ลวง   ร.9 ระดม
พลังอาจารย-์นั�ศึ�ษาผล�ตส�อ่�ระตุนเด�็สนใจเรียนรู ควบคูพฒันา
ครูผูสอน พรอม�วยเพ�่มผลสัมฤทธ�์ทาง�ารเรียน 

ดร.มนตรี เดนดวง รองค�บ�ีฝ่ายบริหารแ��พัฒนานัก��กษา 
ค��ครุ�าสตร มหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสง��า �มรภ�สง��า� เ�ิ�เ�ยถ�งการ
��าเนินงานในฐาน�มหา�ิทยา�ัยพี่เ�ี้ยงให�แก ร�ร�บ�านค�นายสัง� อ�จ�น� 
จ�สง��า ซ�่งเ�็นโรงเรียนหน�่งใน “โครงการกองทุนการ��กษา�องพร�บาท
สมเ�็จพร�เจ�าอย�หั�ภ�มิพ�อ�ุ�ยเ��” จากทั้งหม� ๑๕๕ แหงทั่��ร�เท� 
�า การท�างานแบงเ�็น ๒ ส�นห�กัๆ ค�อ อาจารยแ��นัก��กษา โ�ยอาจารย
�องค��ครุ�าสตรเ��า����ย��แ�เร�่องการจั�การ��กษาร��ับ�ฐม�ัยแ��
การพัฒนาคร� อนัเ�็นการบรกิาร�ิ�าการ�องทางค��ฯ อย�แ��� ส�นสโมสร
นัก��กษาเ��า��จั�ท�าโครงการคร�อาสา ���ยการ��ยพัฒนาห�องเรียน แ��
นัก��กษาโ�รแกรม�ิ�าภาษา�ทย��ิตส�่อ�ร�กอบการเรียนการสอนให�กับ

ทางโรงเรยีน เพ�อ่��ยกร�ตุ�นเ�ก็ๆ ให�สนใจการเรยีนมากยิง่��น้ ซ�ง่นัก��กษา
ครุ�าสตรถ�อเ�็นก��กส�าคัญที่มีส�น��ย�ับเค��่อนการท�างาน���อยางมาก  

 �ร�มนตรี ก�า��า ท่ี�านมาทาง ร�ร�บ�านค�นายสัง� มีค�าม      
พ�งพอใจอยางมากตอการ��าเนินงาน�อง มรภ�สง��า แ��อยากให�มกีารจ�ั
กิจกรรมส�าหรับนักเรียนอยางตอเน�่อง ซ�่งเม�่อ�ีที่แ���เน�่องจาก��อจ�ากั���าน
เ��าท่ีคอน��างกร��้ัน�ิ� จ�งท�าให�มีห�ายกิจกรรมท่ียัง�ม���จั�ท�า �ังน้ัน   
ใน�ี ๒๕๖๑ นี้ทางค��ฯ จ�ง�างแ�นที่จ�เ��า����ยเติมเต็มให�ทางโรงเรียน
มีค�ามพร�อมมากยิ่ง��้น โ�ยเฉพา�เร�่องส�่อ�ร�กอบกิจกรรม การพัฒนาคร�
���สอน การจ�ัอบรมพัฒนาแ�นก�ยทุธ�องสถาน��กษาให�กบัโรงเรยีนในกอง
ทุนฯ ที่อย�ในพ�้นที่ จ�สง��า ทั้ง ๓ โรงเรียน ร�มถ�งการ��ยเพิ่ม��สัมฤทธิ�
ทางการเรยีนในบางราย�ิ�าท่ีม�ี�ค�แนน�มเ�็น��ตามคา�ห�งั หร�อแม�แต
การให�นัก��กษาเ��า��ท�ากิจกรรมอยางตอเน�่อง โ�ยอาจจั�ท�าโครงการ        
พ่ีสอนน�องให�อานเ�ียน สนับสนุนงบ�ร�มา�โ�ยสง��าฟอรั่ม ท่ีมุงแก���
�ัญหาเร�่องการ�มออก เ�ียน�ม��� ซ�่งถ�อเ�็น�าร�แหง�าติก็�า��� 

��าน อ.เสรี �ะนะ รอง���อ�าน�ยการส�านัก�ิทยบริการฯ มรภ�
สง��า ในฐาน��ิทยากร ก�า��า ���เ��าอบรมจ����ฝึก�ฏิบัติใ��งาน
โ�รแกรม M���o�of� Offi�� �Wo�d , Po���Po���� แ��เรียนร��เบ�้องต�น
เก่ีย�กับการใ��งานอินเทอรเน็ต การตั้งคาการใ��งานอินเทอรเน็ต     
เบ�อ้งต�น ร��จกัเคร�อ่งม�อแ��การท�างานเ�็บ�องเบราเซอร การตัง้คาตางๆ 
ในการท�างาน�องเ�็บเบราเซอร การ�า�นโห����อม�� การท�สอบ
ค�ามเร็�อินเทอรเน็ต เทคนิคการค�นหา��อม�����ย Goo�l� แ��เรียนร��
การใ��งาน Goo�l�  Fo� Ed�����o� ในการสร�าง�ั้นเรียน การก�าหน�
ราย��เอีย��องราย�ิ�าแ�����สอน การสร�าง�ร�กา� การเพิ่ม��อม��
นัก��กษา การตร�จสอบ��อม��นัก��กษา การมอบหมายงานให�             
นักนัก��กษา การแนบ�ฟ�เพ�่อสั่งงาน แ�� การแก��� �บ มอบหมายงาน 
ซ�่งค�ามร�� ท่ี���จากการอบรมจ���ยพัฒนาทักษ���านเทคโนโ�ยี
สารสนเท�ให�แกนัก��กษา ทั้งยังสอ�ค��องกับการเรียนการสอน           
ในยุค ๔�๐  

๑๐ ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา เสริมความรู้ไอท ีนศ. ๒ พันคน ต่อยอดสู่อาชีพ มรภ.สงขลา แจกต้นกล้าผักสวนครัว ช่วยเกษตรกรประสบภัยนำ้าท่วม

มรภ.สงขลา จับมือมูลนิธิเทคโนโลยีฯ จัดค่ายสิ่งประดิษฐ์สมองกล

คณะเทคโนโลยี�ารเ�ษตร มร�.สงขลา �ูแนวทางเ�ษตรพระรา�า    
เพาะตน�ลาผ�ัสวนครัวแจ�จาย�าวบานพ�น้ท่ี�ระสบ�ยัน้�าทวม เนนผั��ลู�งาย       
ไรสารเคมี มุงบร��ารว��า�ารตามพันธ��จสถาบันอุดมศึ�ษาเพ�่อพัฒนาทองถ�่น   

ผศ.ดร.คร�ษฐ์สพล  �นูพร�ม อาจารยโ�รแกรม�ิ�าเทคโนโ�ยีการเกษตร 
ค��เทคโนโ�ยีการเกษตร มหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสง��า �มรภ�สง��า� ท�าโครงการบริการ
�ิ�าการ���กก��า�ักส�นครั� แจกจายให�กับเกษตรกรในพ�้นท่ีอ�าเภอท่ี�ร�สบภัยจาก       
น้�าท�ม น�ารอง ต�ร�าแ�ง อ�สิงหนคร จ�สง��า ซ�่งเ�็นพ�้นที่ที่เคย�ง��ให�บริการ�ิ�าการ
เกี่ย�กับการเพา�เห็� จ�งมีเคร�อ�ายค�ามร�มม�อกับ�ุม�น �ร�กอบกับในพ�้นท่ี�ังก�า�  
มกั�ร�สบ�ัญหาน้�าท�ม ท�าให��ักส�นคร�ัท่ี�า�บ�าน���ก������รบัค�ามเสยีหาย จ�ง��ยแก�
�ัญหาเกษตรกรใน�ุม�น���ยการเพา�ก��า�ัก���ส�าหรับมอบให��า�บ�านน�า�����กใน     
ครั�เร�อน จ�าน�น ๘๐๐ ต�น ���แก ต�นม�เ��อมัน ม�เ��อเท� ต�นพริก โ�ยกอนหน�านี้���
มอบต�นก��าม���กอมารอบหน�่งแ��� แ�����พ��คุยกับ�า�บ�าน�า�บ�านเร�่องการท�าส�น
�ัก ซ�่งเ�็น�ักที่��แ��มยากแ�����กแบบ�ร�สารเคมี

 ��าน น.ส.เ�ศสุพร มา�สาขา เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่��� ค��เทคโนโ�ยี
การเกษตร มรภ�สง��า ในฐาน�����ร�สานงานแ��มีภ�มิ��าเนาอย�ใน�ุม�น ต�ร�าแ�ง     
ก�า��า �อบคุ�ทางค��ฯ ท่ีเ�็นมากก�าท่ีท�างาน โ�ยเฉพา� ดร.มงคล เทพรัตน       
ค�บ�ีค��เทคโนโ�ยีการเกษตร ที่ให�การสนับสนุนการบริการ�ิ�าการแก�ุม�น ร�มทั้ง 
ผศ.ดร.คร�ษฐส์พล �นูพร�ม ท่ีมอบก��าม���กอแ���ักส�นคร�ั อ.จ�รพงศ์ สุขจันทร ์
สนับสนุนก�อนเ��้อเห็�สงมอบตอให��า�บ�าน ท้ัง�ุม�นร�าแ�ง หนองหอย รัตภ�มิ แ��
�อบคุ�น�องๆ นัก�ิ�าการเกษตร นัก�ิ�าการสัต�บา� แ��น�องๆ ในส�านักงานที่คอย    
��ยเห��อ มหา�ทิยา�ัย�ัง้เ�มิอยาง มรภ�สง��า ยงัมอี��ร�ีๆ  อกีมากมายที่ห�ายคนอาจ
�มร�� โ�ยเฉพา�อยางยิ่งการท�างานเพ�่อพัฒนาท�องถิ่นมายา�นานก�า ๙๐ �ี ร��ส�ก�ีใจที่���
เ�็นส�นหน�่งในการท�า�ร�โย�นแก�ุม�น แม�จ�น�อยนิ�แตหาก�ม���การสนับสนุน             
จากทางมหา�ิทยา�ัยก็คง�มอาจส�าเร็จ��� เพรา�ตนเ��่อ�าการเ�็นเกษตรกรมีคุ�คา
มากก�าที่เห็น 

                               

ค�ิต�าสตร �STEM� ท่ีนักเรียนจ����ค�นหาค�าตอบแ��สร�างค�ามร��จากการ    
�ฏิบัติจริง ค�บค�กับการพัฒนาทักษ�การคิ� ตั้งค�าถามแก��ัญหา หา��อม�� 
�ิเครา�ห��อค�นพบ แ��น�า��อค�นพบนั้น��ใ��กับ�ี�ิต�ร�จ�า�ัน��� 

��าน ดร.�ฎามาศ ธุวะเศรษฐ�ุล กรรมการแ��รองเ��าธิการม��นิธิ
เทคโนโ�ยีสารสนเท�ตามพร�รา���าริสมเ�็จพร�เทพรัตนรา�สุ�าฯ สยามบรม
รา�กุมารี รอง���อ�าน�ยการส�านักงานพัฒนา�ิทยา�าสตรแ��เทคโนโ�ยีแหง�าติ 
ก�า��า ทางม��นิธิฯ �����าเนินกิจกรรมคายสิ่ง�ร��ิษฐสมองก�ฝังตั� แ��สร�าง
�ิ้นงาน ๓ มิติ���ย ๓D-������� ภายใต�โครงการพัฒนาทักษ���านอิเ�็กทรอนิกส
แ��การเ�ียนโ�รแกรมคอมพิ�เตอร โ�ยจั�อบรม ๓ คายตอเน�่องแ���จั�ให�มี
กิจกรรม S�o� & S���� เพ�่อให�นักเรียนจั�ท�าโครงงาน��าน�ิทยา�าสตรแ��
เทคโนโ�ยีน�าเสนอเ�็น�ร�จ�าทุก�ี พร�อมสงเสริมให�สงโครงงานเ��าร�มเ�ทีตางๆ 
��งานท่ีเกิ���้นจ�สร�างโอกาสให�นักเรียน�����กษาตออุ�ม��กษาในโค�ต�าพิเ�ษ 
โ�ยใน�ี ๒๕๖๐ ม��นิธิฯ ร�มกับ มรภ�สง��า จั�กิจกรรมให�กับนักเรียนแ��คร�
จากก�ุมโรงเรียนในโครงการเทคโนโ�ยีสารสนเท�เพ�่อการ��กษา�องโรงเรียนใน
�นบท �ทสร��� แ��โรงเรียนสอน�าสนาอิส�าม จ�าน�น ๑๙๐ คน จาก ๑๑ โรงเรียน 

มร�.สงขลา รวม�บัมูลน�ธ�เทคโนโลยสีารสนเทศตามพระรา�ด�าร�
สมเด็จพระเทพรัตนรา�สุดาฯ สยามบรมรา��ุมารี จัดคายส�่ง�ระด�ษฐ์
สมอง�ลฝังตัว-สราง��้นงาน 3 ม�ต� มุง�ระยุ�ต์ใ�ไอซีทีย�ระดับคุณ�าพ
�ารศึ�ษา พัฒนาครูและนั�เรียนในทองถ�่น 

ผศ.ดร.น�วัต �ล�่นงาม อธิการบ�ีมหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสง��า �มรภ�
สง��า� ก�า�ร�ห�างเ�็น�ร�ธานเ�ิ�การอบรมคายสิ่ง�ร��ิษฐสมองก�ฝังตั� ๒ 
แ��สร�าง�ิ้นงาน ๓ มิติ���ย ๓D-������� แ��คายออกแบบกิจกรรมบ�ร�าการ ๒ 
� ฟิสิกส, สมองก�ฝังตั� � ��นยภาษาแ��คอมพิ�เตอร มรภ�สง��า เม�่อ�ันท่ี 
๑๗-๑๙ พฤ�จกิายน ท่ี�านมา �า เ�็นการ��าเนนิงานภายใต�บันท�ก��อตก�งค�าม
ร�มม�อโครงการเคร�อ�ายมหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสนองพร�รา���าริ � �อซีทีสงเสริม
การเรียนร��ใน�ต�รรษท่ี ๒๑ ภายใต�โครงการเทคโนโ�ยีสารสนเท�ตามพร�รา���าริ
สมเ�จ็พร�เทพรัตนรา�สุ�าฯ สยามบรมรา�กมุารี ท่ีส�านกังานพฒันา�ิทยา�าสตร
แ��เทคโนโ�ยีแหง�าติ กับ มรภ�สง��า ท�าร�มกัน���เม�่อ�ี ๒๕๕๘ โ�ยมุงเน�น
พัฒนานัก��กษาคร�แ��คร��องโรงเรียนในท�องถิ่น ให�สามารถ�ร�ยุกตใ���อซีทียก
ร��ับคุ�ภาพการ��กษา ต�อ�จนสร�างเคร�อ�ายนักการ��กษา เ�น อาจารย          
คร�ท่ีจั�การเรียนร��เ�ิงบ�ร�าการ��าน�ิทยา�าสตร เทคโนโ�ยี �ิ��กรรม แ�� 

๑๑ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มร�.สงขลา จัดตอเน�่อง��ที่ 3 แขงขันวายน้�า��งแ�ม�์�าคใต    
เ�ิดเวทีสรางโอ�าสฉลาม�นุม-เง�อ�สาวพัฒนาตัวเอง�าวสูน�ั�ฬีาอา�พี

นายพลา�ร นัคราบัณฑ�ต ���จั�การสร��ายน้�ามหา�ิทยา�ัย
รา�ภัฏสง��า �มรภ�สง��า� เ�ิ�เ�ยถ�งการแ�ง�ัน�ายน้�า�ิงแ�ม�์ภาคใต� 
ครั้งที่ ๓ เม�่อ�ันที่ ๙-๑๐ ธัน�าคม ที่�านมา � สร��ายน้�า มรภ�สง��า 
โ�ยมี นายพ�เ�ษฐ ์จนัทว ีรองอธิการบ�ฝีา่ยยุทธ�าสตรพฒันาร�บบการ
บริหารแ��พัฒนาหน�ยงาน  ให�เกียรติมอบราง�ั� �า การจั�แ�ง�ัน        
�ังก�า�มี�ัตถุ�ร�สงคเพ�่อ���กฝังแ��สร�างจิตส�าน�กให�เยา��นแ��
�ร��า�นทั�่��ใ��เ��า�างให�เ�น็�ร�โย�น มีน้�าใจนกักฬีาร��แพ�ร���น�ร��อภัย 
แ��มีสุ�ภาพสมบ�ร�แ�็งแรงทั้งรางกายแ��จิตใจ ท่ีส�าคัญ เ�็นโอกาส      
ในการพัฒนาแ��ร�ม��ัก�ัน�งการกีฬา�ายน้�าให�ก�า�หน�า เ�็นที่ร��จัก    
แพรห�ายในร��ับจังห�ั� ร��ับภาค แ�� ร��ับ�ร�เท� ทั้งยังสร�าง        
��อ่เสยีงให�กบัมหา�ิทยา�ัยในการสงเสริมให�เยา��นแ���ร��า�นหาง�ห�
จากยาเสพติ�แ��สิง่ย่ั�ยุตางๆ หันมาแส�งค�ามสามารถทางกฬีา พฒันา
ตนเอง��ส�การเ�็นนักกีฬา�ายน้�าร��ับอา�ีพแ��ทีม�าติในอนาคต

 นายพ�ากร ก�า��า สังคม�ัจจุบันเ�็นสังคมเ�ิ�ที่สามารถ    
เ��าถ�งแห�ง��อม��หร�อ�ัตถุ���งาย หากครอบครั�หร�อสังคม�มเ��มแ�็งพอ
อาจสง��ให�เยา��นหร�อก�ุมคนห�ง�ิ�กับสิ่งยั่�ยุ��� �ังนั้น เ�ทีตางๆ จ�ง     
เ�ิ�ก��างเพ�่อสร�างกิจกรรม�ีๆ ให�เกิ���้นในสังคม เ�ทีกีฬาถ�อเ�็นอีก
บทบาทหน�ง่ทีเ่��ิก��างให�ทกุคน���แส�งค�ามสามารถ ท�าให�เยา��นหร�อ
ก�ุมคนหันมาเ�นกีฬาอยางจริงจัง เพ�่อค�ามเ�็นเ�ิ� ย��เ�็นอา�ีพ หร�อ
สร�างราย��� ซ�่ง�ายน้�าเ�็นอีก�นิ�กีฬาที่���รับค�ามนิยมแพรห�าย         
สร��ายน้�า มรภ�สง��า จ�งจั�การแ�ง�ันตอเน�อ่งเ�น็�ท่ีี ๓ โ�ย�นีีมี้ต้ังแต
รุนอายุ ๗-๑๕ �ี แ��รุนทั่��� ใน ๑๕ �ร�เภทการแ�ง�ัน ���แก ฟรีส�ต� 
๕๐ ม� ฟรีส�ต� ๑๐๐ ม� ฟรีส�ต� ๒๐๐ ม� กรรเ�ียง ๕๐ ม� กรรเ�ียง 
๑๐๐ ม� กรรเ�ียง ๒๐๐ ม� �ีเส�้อ ๕๐ ม� �ีเส�้อ ๑๐๐ ม� �ีเส�้อ ๒๐๐ ม�   
กบ ๕๐ ม� กบ ๑๐๐ ม� กบ ๒๐๐ ม� เ�ี่ย��สม ๒๐๐ ม� ��ั�ฟรีส�ต�     
๔ x ๕๐ ม� ��ั��สม ๔ x ๕๐ ม� โ�ยมีนักกีฬา�ายน้�าเ��าร�มแ�ง�ัน     
รา�  ๔๐๐ คน

“ผมเป็นแค่คนธรรมดาที่อยากทำากีฬาให้เด็กๆ เล่น อยากสร้าง
โอกาสให้พวกเขามีเวทีในการแสดงออกความสามารถของตัวเอง เพื่อเป็น
สนามสู่อนาคต เด็กๆ ยังต้องการโอกาสในการแสดงความสามารถที่เขามี 
ดังนั้น ผู้ใหญ่ทั้งหลายควรให้การสนับสนุนและควรสร้างโอกาสให้เกิดขึ้น 
ไม่วา่จะเปน็เรือ่งกฬีา ดนตรี หรือความสามารถพเิศษดา้นอ่ืนๆ ให้พวกเขา
ได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถ” ��� จั�การสร��ายน้�า                  
มรภ�สง��า ก�า�

                                 

๑๒ ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



อ��ั�รินทร  สายน้�าใส

�ลัด�ระทรวงว�ทยาศาสตร์ฯ ลงพ�้นที่ต�ดตามความค�บ�นา�อสราง�อดูดาว
เฉล�มพระเ�ียรต� 7 รอบ พระ�นมพรรษา สงขลา ดาน “ผอ.เฉล�ม�นม์” เ��อ่�า��อสราง
แลวเสร็จ จะเ�็นแ�ลงทองเที่ยวทางดาราศาสตร์และอว�าศมาตรฐานสา�ลแ�งแร�
ของ�าคใต

เม�อ่�ันที ่๒๗ พฤ�จกิายน ที�่านมา รศ.นพ.สรน�ต ศ�ลธรรม ��ั�กร�ทร�ง�ิทยา�าสตร
แ��เทคโนโ�ยี แ��ค�� �งพ�้นที่ติ�ตามค�ามก�า�หน�าการกอสร�างหอ���า�เฉ�ิมพร�เกียรติ        
๗ รอบ พร��นมพรรษา สง��า ในโอกาสเ�ินทางมา�ร��ุมเ�ิง�ฏิบัติการ “การน�า�ิทยา�าสตร 
เทคโนโ�ยี แ��น�ัตกรรม พัฒนาพ�้นที่ภาคใต�” โ�ยมี ผศ.ดร.น�วัต �ล�่นงาม อธิการบ�ี
มหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสง��า �มรภ�สง��า� พร�อม���ยค�����บริหาร ให�การต�อนรับ พร�อมทั้งเ�็น
สัก�ีพยานพิธีรับมอบงบ�ร�มา�สนับสนุนจากบริษัทเ�ฟรอน�ร�เท��ทยส�าร�จแ����ิต จ�ากั� 
ส�าหรับน�า��ใ��ในการจุ��ร�กายเยา��นให�เ��าถ�งแห�งเรียนร���ารา�าสตรที่ส�าคัญ�องภาคใต�

นายเฉล�ม�นม ์วรรณทอง ���อ�าน�ยการหอ���า�เฉ�ิมพร�เกยีรต ิ๗ รอบพร��นมพรรษา 
สง��า ก�า��า ในนาม���อ�าน�ยการหอ���า�เฉ�ิมพร�เกียรติฯ สง��า สถาบัน�ิจัย�ารา�าสตร
แหง�าติ �องคการมหา�น� �อ�อบคุ�ทุกทานที่เ�ินทางมาในครั้งนี้ หอ���า�เฉ�ิมพร�เกียรติฯ 
สง��า จ�เ�็นแห�งเรียนร����าน�ารา�าสตร เพ�่อสนับสนุนการจั�การ��กษาเรียนร�� �ิจัย ให�กับ 
นักเรียน นัก��กษา คร� อาจารย ทั้งร��ับการ��กษา�ั้นพ�้นฐาน แ��อุ�ม��กษา ร�มทั้งในอนาคต
เม�่อโครงการนี้แ���เสร็จสมบ�ร� ทั้ง�ุ�นิทรร�การภายนอก ภายใน มีถนนทาง��้นที่มั่นคงถา�ร
��อ�ภัย ที่น่ีจ�เ�็นแห�งทองเที่ย�ทาง�ารา�าสตรแ��อ�กา�มาตรฐานสาก�แหงแรก             
�องภาคใต� เม�่อทุกภาคส�น “�ร��า+รัฐ” ที่เก่ีย���องกับบริบทในพ�้นที่ภาคใต� มาร�มม�อ          
ร�มแรง ร�มใจกัน �ร�โย�นในการพัฒนาเยา��นให�เ��มแ�็งทางค�ามคิ� เหตุแ����              
เจริญก�า�หน�าทางสติ�ัญญา ให�ทั�เทียมอารย�ร�เท� เพ�่อเ�็นก�า�ังส�าคัญให�กับแ�น�ินตอ�� 
สิ่งนี้ยอมบังเกิ����ีแนนอน สุ�ท�ายนี้ �อพ�ังใจจากพี่น�อง�ร��า�น�า�ใต�ทุกทาน เราจ�ก�า���
���ยกันเพ�่อภาคใต� แ���ร�เท��ทย 

ว�ทยาลัยนวัต�รรมและ�ารจัด�าร มร�.สงขลา จัดอบรมเพ�่ม   
ขีดความสามารถ�าว�ุม�นสตูล รองรับ�ัยพ�บัต�พ�้นที่�ายฝั่ง เผย�าคใต
เส่ียงไดรบัผล�ระทบสูง เรงวางแนวทาง�้อง�นั พรอม�ระตุนคนในพ�น้ท่ี
เตรียมพรอมรับม�อ

ดร.มมุตาส มรีะมาน อาจารย�ร�จ�า�ิทยา�ยัน�ัตกรรมแ��การจั�การ 
มหา�ิทยา�ัยรา�ภัฎสง��า �มรภ�สง��า� �ิทยาเ�ตสต�� ���เสนอโครงการเพิ่ม�ี�
ค�ามสามารถ�อง�ุม�น เพ�่อรองรับการเกิ�ภัยพิบัติพ�้นที่�ายฝั่ง จ�สต�� เม�่อ�ันที่ 
๑๙-๒๐ธนั�าคม ที�่านมาเ�ิ�เ�ย�า ส�บเน�อ่งจากพ�น้ทีภ่าคใต��อง�ร�เท��ทย���
รับ��กร�ทบจากภัยพิบัติ ทั้งที่เกิ�ภายในพ�้นที่แ��จาก�ร�เท�เพ�่อนบ�าน อาทิ   
ส�นามิ แ�น�ิน�ห� �ฟ�หม��่าจาก�ร�เท�อินโ�นีเซีย ทั้งยัง�ร�สบภัย�ินถ�ม   

ถ้�าถ�ม ห�มุยุบ ถ้�ายุบ  น้�าท�ม ภา��แ��ง เ�็นต�น ตนจ�งจ�ัอบรม
ให�กับตั�แทน�ุม�นแ�����มีส�น���ส�นเสีย เพ�่อให�มีค�ามร��ค�าม
เ��าใจเกีย่�กบัการรบัม�อ�ิกฤตการ�ตางๆ ��างต�น แ��เพ�อ่ก�าหน�
แน�ทางเพ่ิม�ี�ค�ามสามารถ�อง�มุ�น��ค�ามเส่ียงจากภัยพิบัติ
แ��ส่ิงแ����อม ในพ�้นที่น�ารองบริเ���ายฝ่ังสต�� พร�อมทั้งฝึก
�ฏิบัติ�ิเครา�หพ�้นที่เส่ียง คั�เ��อกกิจกรรมหร�อแน�ทางการ
�้องกันภัยพิบัติใน�ุม�น ฝึกจั���า�ับค�ามส�าคัญ แ��น�าเสนอ
การเพิ่ม        �ี�ค�ามสามารถ�อง�ุม�นในการรองรับการเกิ�
ภัยพิบัติ

�ร�มมุตาส ก�า��า การบริหารภัยพบัิตแิ��การบรหิาร
�ิกฤติในภา��ฉุกเฉิน เ�็น�ร�เ�็นท่ีท�าทายท่ี�ร�เท��ทยต�อง  
เตรียมการรองรับ แ��บริหารจั�การค�ามเสี่ยงให�พร�อมเ��ิญกับ
ภัยพิบัติที่สามารถเกิ���้น���ต�อ�เ��า เพรา��ัจจุบัน�ัญหาภัย
พิบัติแ��ส่ิงแ����อมท�ีค�ามรนุแรงมาก��น้ �ร�เท��ทยจ�ัอย�ใน
พ�้นท่ีเ�รา�บาง�องโ�กที่มีค�ามเส่ียงตอการ���รับ��กร�ทบจาก
ภ�มอิากา�เ��ีย่นแ��งส�ง จากการส�าร�จพบ�า�ร��ากร�ทยท่ี���
รับ��กร�ทบจากสาธาร�ภัยมีจ�าน�นมากถ�ง ๗๒ ��านคน ซ�่งส�ง
เ�็น��า�ับที่ ๕ �องโ�ก ส�ญเสียม��คาทางเ�รษฐกิจร�ม ๑๓๕    
หม�่น��านบาท �ังนั้น การจั�การ��านค�ามร��ค�ามเ��าใจแ��การ
เรียนร��เพ�อ่การ�รับตั��อง�มุ�นตอ�ัญหาภัยพบัิติแ��ส่ิงแ����อม        
จ�งเ�็นส่ิงส�าคัญที่มหา�ิทยา�ัยค�ร��าเนินงาน�านการบริการ
�ิ�าการส��ุม�น ใน�กัษ��บ�ร�าการทุกภาคีเพ�อ่สร�างค�ามเ��มแ�ง็ 

         

   �ิทยา�ัยน�ัตกรรมแ��การจั�การ มรภ�
สง��า จั�อบรมเพ่ิม�ี�ค�ามสามารถ�า��ุม�นสต�� รองรับภัย
พิบัติพ�้นที่�ายฝ่ัง เ�ยภาคใต�เส่ียง���รับ��กร�ทบส�ง เรง�าง
แน�ทาง�้องกัน พร�อมกร�ตุ�นคนในพ�้นที่เตรียมพร�อมรับม�อ

๑๓ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร�.สงขลา สรางความรวมม�อ
องค์�รตาง�ระเทศ จับม�อ ม.ซายน์ มาเลเซีย �ระ�ุมเคร�อขาย
ดาน�าษา พรอม�าร�อจัด�ระ�ุมว��า�ารระดับนานา�าต�     
แล�เ�ลี่ยนนั�ศึ�ษาฝึ�งาน�าคสนามทาง�ูม�ศาสตร์   

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ ค�บ�ีค��มนุษย�าสตรแ��
สังคม�าสตร มหา�ิทยา�ัยรา�ภัฎสง��า �มรภ�สง��า� เ�ิ�เ�ย�า 
เม�อ่�นัที ่๑๕-๑๘ พฤ�จกิายน ที�่านมา ทางค��ฯ จ�ัโครงการ�ร��ุม
�ิ�าการเคร�อ�าย��านภาษาแ��ภาษา�าสตร ร�มกับมหา�ิทยา�ัย
ซายน มาเ�เซีย �U��v������ S���� M�l�y���� แ��มหา�ทิยา�ัยทักษิ� 
� มหา�ทิยา�ัยซายน รฐั�ีนัง �ร�เท�มาเ�เซีย �ตัถ�ุร�สงคเพ�อ่สร�าง
ค�ามร�มม�อทาง�ิ�าการกับองคกรตาง�ร�เท� เพ�่อสนับสนุนการน�า
เสนอ��งาน�ิ�าการ��านภาษาแ��ภาษา�าสตร�องอาจารย          
ค��มนุษย�าสตรฯ ร�มทั้งเ�็นการสร�างเคร�อ�ายค�ามร�มม�อ��าน
�ิ�าการกับมหา�ิทยา�ัยภายในแ��ตาง�ร�เท� แ�กเ��่ียนเรียนร��
ทักษ��ร�สบการ�แ��แน�ทางการบริหารจั�การงาน��าน�ิ�าการ
แ��งานที่เก่ีย���องอ�่นๆ นอกจากน้ัน ยังเ�็นแน�ทาง�ฏิบัติเพ�่อยก
ร��ับค�ุภาพแ��มาตรฐานการจ�ัการ��กษา�องค��มนุษย�าสตรฯ 
แ��มหา�ิทยา�ัยส�สาก�

 ���นาถนเร� ก�า��า การ�ร��ุม�ิ�าการเคร�อ�าย��าน
ภาษาฯ เ�็น��ตอเน�่องจากการ�งนามค�ามร�มม�อ �MOU� ร�ห�าง 
มรภ�สง��า กับ ม�ซายน มาเ�เซีย ที่ท�าร�มกัน���เม�่อ�ันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๕๗ โ�ยในครั้งนี้ทั้งสององคกร���มีโอกาสพ��คุยแ�ก
เ��่ียนค�ามคิ�เห็น เสนอแน�กิจกรรมค�ามร�มม�อทาง�ิ�าการใน
ห�ากห�ายมิต ิแ��ตก�งค�ามร�มม�อในการ��าเนินกิจกรรม โครงการ
ตางๆ นอกจากนั้น ยังมีการน�าเสนอ��งานทาง�ิ�าการ�องอาจารย
สา�าภาษาม�าย� ค��มนุษย�าสตรฯ มรภ�สง��า โ�ย อ.ศอลาฮุดดีน 
สมาอูน จากโครงการ�ิจัยเร�่อง “การ��กษาภาษาม�าย�ในภาษาถิ่น
ใต�” ���รับทุนสนับสนุนการ�ิจัยจากส�านักงานค��กรรมการการ
อุ�ม��กษา แ�� อ.ฮัสนีดา สมาอนู จากโครงการ�จิยัเร�อ่ง “การ��กษา

�ิธีการต้ัง��่อ�อง�า��ทยมุส�ิมเ��้อสายม�าย�ในพ�้นที่อ�าเภอเม�อง 
จังห�ั�นราธิ�าส”  รับทุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ�ิจัย

 ��าน อ.ตะวัน รตัน�ระเสร�ฐ �����ยค�บ�ีฝ่าย�เิท�สมัพนัธ 
ค��มนุษย�าสตรฯ มรภ�สง��า ก�า��า โอกาสเ�ีย�กันนี้���บริหาร
ค��ฯ ����ร�กษาพ��คุยใน�ร�เ�็นค�ามร�มม�อทาง�ิ�าการกับ 
�าสตราจารย ดร. Narimah Samat ค�บ�ี S��ool of H�m�������, 
ม�ซายน มาเ�เซยี ใน�ร�เ�็น ๑� การเ�ิญเ��าร�มเ�็นเจ�าภาพจ�ั�ร��ุม
�ิ�าการร��ับนานา�าติ ใน��งเ��อนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ภายใต�หั���อ 
มนุษย�าสตรแ��สงัคม�าสตร ๒� การ�ร��ุมร��ับนานา�าตทิางสา�า
ภ�มิ�าสตร ใน��งเ��อนสิงหาคม ๒๕๖๑ ซ�่งทาง S��ool of                
H�m������� ���เ�ิญ��นแ��สนับสนุนให� มรภ�สง��า มีส�นร�มใน
กิจกรรมครัง้น้ี���ย �ม�าจ�เ�็นการร�มเ�็นเจ�าภาพ เ��าฟงัการบรรยาย 
แ��น�าเสนอ��งานทาง�ิ�าการ โ�ย S��ool of H�m������� จ�สง
ราย��เอีย�เพิ่มเติมให�ทางค��ฯ ในภายห�ังอีกครั้ง 

น�ส�ต��ัน ก�า�อีก�า โครงการที่ ๓� ฝึกงานภาคสนาม     
ร�มกัน ซ�่งค��มนุษย�าสตรฯ มีห�ักส�ตรการเรียนการสอนสา�า           
ภ�มิสารสนเท� ที่มี�ักษ��การเรียนทั้งภาคทฤษฎีแ��ภาค�ฏิบัติ     
เ�นเ�ีย�กับ S��ool of H�m������� จ�งมีแน�คิ�ท�าโครงการ�ฏิบัติ
ภาคสนามร�มกันร�ห�างสองสถาบัน โ�ยก�าหน�ร�ย�เ��าฝึกภาค
สนามให�ตรงกัน แ��จ�ส�ับสับเ��ี่ยนสถานที่ในการฝึก �ร�โย�นที่
���ค�อ นัก��กษามีโอกาสแ�กเ��่ียนค�ามร��แ��การ�ฏิบัติงานภาค
สนามทางสา�าภ�มิ�าสตรร�มกัน ร�มทั้งเ�็นการเ�ิ�โ�กทั�นให�แก
นัก��กษา�องทั้งสองสถาบัน ๔� โครงการ E��l��� S�mm�� C�m� 
เสนอโ�ย D�� R�j� Roz��� BT� B�j� S�l��m�� หั�หน�าภาค�ิ�า
ภาษาอังกฤษ��กษา �อง  S��ool of H�m������� ซ�่งจ�จั���้นใน�ีการ
��กษาหน�าเ�็นเ��า ๕ �ัน เพ�่อให�นัก��กษาสถาบันตางๆ ท�ากิจกรรม
แ��อย�ร�มกัน โ�ยใ��ภาษาอังกฤษในการส�่อสาร แ�� ๕� โครงการ
�ร��ุม�ิ�าการ R�����l Co�f������ ภาค�ิ�าภาษาอังกฤษ��กษา 
โ�ย���เ�ิญโ�รแกรม�ิ�าภาษาอังกฤษ ค��มนุษย�าสตรฯ มรภ�
สง��า เ��าร�มน�าเสนอ��งานทาง�ิ�าการในเ�ที�ังก�า� 

๑๔ ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร�.สงขลา เด�น�นาสราง     
เคร�อขายทางว��า�าร�ับตาง�ระเทศ เล็งลงนามความรวมม�อ        
ม.อุตระมาเลเซีย แล�เ�ลี่ยนนั�ศึ�ษา บุคลา�ร ลงทุนท�าว�จัย
รวม�ัน  

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ ค�บ�ีค��มนุษย�าสตรแ��
สังคม�าสตร มหา�ทิยา�ัยรา�ภฎัสง��า �มรภ�สง��า� เ�ิ�เ�ยถ�งการ
เ�ินทาง��สร�างค�ามร�มม�อทาง�ิ�าการกับมหา�ิทยา�ัยอุตร�
มาเ�เซีย �U��v������ U���� M�l�y���� เม�่อ�ันที่ ๒๙ พฤ�จิกายน        
ที่�านมา�า �ัตถุ�ร�สงคเพ�่อสร�างเคร�อ�าย��าน�ิ�าการแ��กิจกรรม
อ�น่ๆ ทัง้ยังเ�็นโอกาสในการ��กษาแน�ทางการบรหิารแ��การจ�ัการ
ทาง�ิ�าการ�ององคกรตาง�ร�เท� แ��เ�็นแน�ทาง�ฏิบัติในการยก
ร��ับค�ุภาพแ��มาตรฐานการจ�ัการ��กษาส�สาก� ซ�ง่ค�����บรหิาร
�องค��มนุษย�าสตรฯ เ��าพบกับ รศ.ดร.มูฮัม�มัด ฟาไรซอล ราเจม่ี 
���อ�าน�ยการ��นย�ิเท�สัมพันธแ��ค�ามร�มม�อร�ห�าง�ร�เท� 
�C����� of ���������o��l Aff���� ��d Coo������o� � C�AC� แ��
ค�� โ�ย���หาร�อในห�าย�ร�เ�็น�องค�ามร�มม�อที่สามารถเกิ���้น
ในอนาคตอันใก�� ���แก การ�งนามค�ามร�มม�อทาง�ิ�าการ �MOU� 
ร�ห�างค��มนุษย�าสตรแ��สังคม�าสตร มรภ�สง��า กับ
มหา�ิทยา�ัยอุตร�มาเ�เซีย เพ�่อสร�างเคร�อ�ายค�ามร�มม�อที่�ั�เจน
แ��มีห�ักการ โ�ยทางมหา�ิทยา�ัยอุตร�มาเ�เซีย จ�สงราง MOU 
มาให� มรภ�สง��า ตร�จสอบในราย��เอีย���อก�าหน�ตางๆ เม�่อเ�็น
ที่ตก�งร�ห�างสองสถาบันแ���จ���าเนินการ�งนามในร��ับ
มหา�ิทยา�ัยตอ��

 ���นาถนเร� ก�า��า ในโอกาสเ�ีย�กันน้ียังมีการหาร�อ
เก่ีย�กับกิจกรรมทีส่ามารถ��าเนินภายใต�การ�งนามค�ามร�มม�อทาง
�ิ�าการ ซ�่งมหา�ิทยา�ัยอุตร�มาเ�เซียเสนอกิจกรรมตางๆ ที่สามารถ
ท�าค�ามร�มม�อร�ห�างกัน��� เน�่อง���ยทั้งสองสถาบันตั้งอย�ในร�ย�
คอน��างใก��กัน จ�งงายตอการ��าเนินการ ซ�่งกิจกรรมที่�าน้ีค�อ         
การแ�กเ��่ียนนัก��กษาร�ห�างสองสถาบัน โ�ยให�นัก��กษาจาก 

มรภ�สง��า เ��าเรียนแ��พักอา�ัยในมหา�ิทยา�ัยอุตร�มาเ�เซียเ�็น
ร�ย�เ��า ๑ ภาคการ��กษา โ�ย�มเกบ็คาใ��จายในเร�อ่งคา�งท�เบียน
แ��คาที่พัก ���เ�ีย�กันมหา�ิทยา�ัยอุตร�มาเ�เซียจ�สงนัก��กษา
ในจ�าน�นที่เทากันเพ�่อเ��าเรียนแ��พักอา�ัยใน มรภ�สง��า โ�ยทาง 
มรภ�สง��า จ�าเ�็นต�องมีหน�่งราย�ิ�าที่��าเนินการเรียนการสอนโ�ย
ใ��ภาษาอังกฤษต�อ�ภาคการ��กษา แ��จ��มเก็บคาใ��จายในเร�อ่งคา
�งท�เบียนแ��คาทีพ่กักับนัก��กษามหา�ทิยา�ัยอุตร�มาเ�เซียเ�นกัน 

��าน อ.ตะวนั รตัน�ระเสร�ฐ �����ยค�บ�ีฝ่าย�เิท�สมัพนัธ 
ค��มนุษย�าสตรฯ มรภ�สง��า ก�า�เพิ่มเติม�า ค��จาก มรภ�
สง��า ที่เ�ินทาง��ครั้งน้ี�ร�กอบ���ย ค�บ�ีค��มนุษย�าสตรฯ 
รองค�บ�ีฝ่าย�ิ�าการแ���ร�กันคุ�ภาพการ��กษา รองค�บ�ีฝ่าย
�ิจัยแ��บริการ�ิ�าการ รองค�บ�ีฝ่ายพัฒนานัก��กษา �����ยค�บ�ี
ฝ่าย�ิเท�สัมพันธ �ร�ธานโ�รแกรม�ิ�าภาษาตาง�ร�เท� แ��         
นัก�ิ�าการโสตทั�น��กษา โ�ย���ร�มหาร�อในเร�่องการแ�กเ��่ียน
เรยีนร����านบุค�ากร ซ�ง่มหา�ทิยา�ัยอุตร�มาเ�เซียยิน�ีทีจ่�ให�บุค�ากร
�อง มรภ�สง��า เ��า��กษา��งานใน��านการ��าเนินงาน�อง��นย
�ิเท�สัมพันธแ��ค�ามร�มม�อร�ห�าง�ร�เท�เ�็น  เ��า ๑ สั��าห 
พร�อมทั้งจั�หาที่พักในมหา�ิทยา�ัยให�โ�ย�มคิ�คาใ��จาย ส�นเร�่อง
ค�ามร�มม�อ��านการ��าเนินงาน�ิจัย จ�เ�็นการร�มทุนการ�ิจัย
ร�ห�างสถาบัน �M������� ������ ก�า� ค�อ แต��สถาบันจ�ให�เงิน
ทุนการ�ิจัยในจ�าน�นที่เทากัน เ�น หาก มรภ�สง��า ตก�งร�มม�อ
��านการ�ิจัยกับมหา�ิทยา�ัยอุตร�มาเ�เซีย แต��สถาบันจ�ต�องร�ม
�งทุนการ�ิจัยสถาบัน�� ๑,๐๐๐ USD แ�����าเนินการ�ิจัยร�มกัน 
เ�็นต�น 

“ในส่วนของการแลกเปล่ียนนักศึกษาน้ัน อาจมีโครงการ    
ฝึกอบรมระยะส้ันที่นักศึกษาสามารถเข้าร่วมได้ เป็นโครงการอบรม
ระยะส้ันในระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้า
อบรมเพื่อรับความรู้เพิ่มเติมในแง่ของภาษา รวมทั้งมีประสบการณ์    
ในการใช้ชีวิตต่างแดน” 

๑๕ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา เตรียมพร้อมจัดต้ังหน่วยวิจัย บูรณาการความรู้
ทุกแขนงถ่ายทอดสู่ชุมชน เน้นผลงานใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อม         
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ เชื่อหากทำาได้จะสร้างอิมแพ็คอย่างมาก
ต่อสังคม

ผศ.ดร.น�วัต �ล�่นงาม อธิการบ�ีมหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสง��า �มรภ�
สง��า� เ�ิ�เ�ย�า มรภ�สง��า ก�า�ังเตรียมออก�ร�กา�เกี่ย�กับห�ักเก�ฑ
การจ�ัตัง้แ��การบริหารหน�ย�จิยั เน�อ่งจากทางมหา�ทิยา�ยัมนีโยบายให�การ
สนบัสนนุแ��สงเสรมิงาน�จิยัให�มที�ิทางที�่�ัเจน เน�นน�า��การ�จิยั��ตพีมิพ
แ��ถายทอ�เทคโนโ�ยีส��มุ�นเพ�อ่การใ���ร�โย�นอยางแท�จรงิ ซ�ง่การเก�ิ��น้
�องหน�ย�จิยัจ���ยพัฒนา�กัยภาพนกั�จิยัใน�าสตรสา�าตางๆ เ�งิบ�ร�าการ 
กอให�เกิ�ค�ามเ��มแ�็งแ��สร�าง��อ่เสียงให�แกมหา�ิทยา�ัย นอกจากน้ันยังสงเสริม
ให�เกิ�การแส�งหาทุน�ิจัยจากหน�ยงานภายนอก น�า��ส�การเ�ยแพร��งาน
�ิจัยให�เ�็นที่�ร�จักษ อาทิ ��งาน�ิจัยตีพิมพสิทธิบัตรหร�ออนุสิทธิบัตร 
น�ัตกรรม หร�อสิ่ง�ร��ิษฐที่มี��ตอการพัฒนา�ุม�นหร�อท�องถิ่น เ�็นต�น

����ร�นิ�ัต ก�า��า ส�าหรับห�ักเก�ฑในการจั�ต้ังหน�ย�ิจัยนั้น       
ต�องมีนัก�ิจัยตามคุ�สมบัติที่ก�าหน��มน�อยก�า ๓ คน แ��สามารถสังกั����
�มเกิน ๒ หน�ย�ิจัย มีการบ�ร�าการ�าสตรสา�าตางๆ แ��มีแ�น��าเนินงาน
�องหน�ย�ิจัยอยาง�ั�เจนแ��ตอเน�่อง ๔ �ี ซ�่งภายใน ๒ �ีห�ังจาก�งนามใน
สญัญาจ�ต�องมโีครงการ�จิยัที�่��รบัการสนบัสนนุทนุ�จิยัจากแห�งทนุภายนอก

ศูนย์ภาษา มรภ.สงขลา เปิดอบรมพัฒนาทักษะทางภาษา
อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น รวดเดียว 6 โครงการ เสริมความเชื่อมั่นทาง
ภาษาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พร้อมติดต่อส่ือสารชาวต่างชาติ 

ดร.สล�ลา วงศ์�ระจาง ���อ�าน�ยการ��นยภาษา มหา�ทิยา�ยัรา�ภฏั
สง��า �มรภ�สง��า� เ�ิ�เ�ย�า ��นยภาษาพัฒนาทักษ�ทางภาษาให�แก
ค�าจารย เจ�าหน�าท่ี แ��นัก��กษา มรภ�สง��า ���ยการจ�ัอบรมอยางตอเน�อ่ง 
���แก ๑� สนทนาภาษาองักฤษใน��ีติ�ร�จ�า�นั ทกุ�นัจนัทรแ���ันพุธ ร�ห�าง
�ันท่ี ๘ ม�ค�-๗ ก�พ� ๒� ภาษาจีนเบ�อ้งต�น ทุก�ันอังคารแ���ันพฤหัสบ�ี �ันท่ี 
๙ ม�ค�-๑ ก�พ� ๓� ภาษาญี่�ุ่นเบ�้องต�น ทุก�ันจันทรแ���ันพุธ �ันที่ ๘-๓๑ 
ม�ค� ๔� �ร�เมนิค�ามสามารถแ��พฒันาภาษาองักฤษ�องนัก��กษา� ี๑ ต้ังแต
�ันที่ ๓๑ ม�ค� เ�็นต�น�� ๕� เตรียมสอบ TOE�C �ันที่ ๑๖ ม�ค�-๘ ก�พ� แ�� 
๖� อบรมโฟนิกส �P�o����� พ����� ส�ก�เ�็น เน�อ่งจากภาษาตาง�ร�เท�โ�ยเฉพา�
ภาษาอังกฤษมีบทบาทส�าคัญตอการ��ารง�ี�ิต ทั้งใน��านการ��กษา การเม�อง 
เ�รษฐกิจ การทองเที่ย� ต�อ�จนการส�่อสารม���น แ��การติ�ตอส�่อสาร
ร�ห�าง�น�าติตางๆ 

�ร�ส��ิา ก�า��า จาก��การส�าร�จพบ�าทกัษ�ทางภาษาตาง�ร�เท�
�องคน�ทยยงัอย�ในร��บัที�่ม�ีนกั โ�ยเฉพา�การพ��แ��การฟงัอนัเ�น็ทกัษ�
พ�น้ฐานในการส�อ่สารร�ห�างกนั �ร�กอบกบั�จัจบุนั มรภ�สง��า มีการต�ิตอ

มหา�ิทยา�ัย�มต่�าก�า ๒๐๐,๐๐๐ บาท อยางน�อย ๑ โครงการ แ��จ�ต�องมี��งาน
ตพีมิพ�ตอบรบัตพีมิพใน�ารสารร��บั�าต ิทีอ่ย�ในฐาน��อม�� TC� ก�ุม ๑ หร�อ
ที่มี��่อ�รากฏอย�ใน�ร�กา�  สม�� สกอ� แ�� สก�� หร�อร��ับนานา�าติที่
�รากฏในฐาน��อม��การจั�อัน�ับ�ารสาร SJR �SC�m��o Jo����l R��� � 
�������m��oj���om� หร�อมีการตีพิมพใน�ารสาร�ิ�าการร��ับนานา�าติท่ี
�รากฏในฐาน��อม�� �S� หร�อ S�o��� หร�อมกีารจ�สทิธบิตัรหร�ออนสุทิธบัิตร
�มน�อยก�า ๒ �้ินงาน หร�อมีการสร�างราย���จาก��งาน�ิจัยในเ�ิงพา�ิ�ย 

��าน ผศ.ดร.สายฝน ไ�ยศรี รอง���อ�าน�ยการฝ่ายงาน�ิจัยแ��รับใ��
สังคม สถาบัน�ิจัยแ��พัฒนา มรภ�สง��า ก�า�เพิ่มเติม�า การร�มกันเ�็น
หน�ย�จิยัจ�กอให�เก�ิอมิแพค็อยางมากตอสงัคม ต�ัอยางเ�น ท�า�จิยัเร�อ่ง��า� 
นัก�ิจัยจากค��เทคโนโ�ยีการเกษตรอาจ��กษาพันธุ��า� ค���ิทยา�าสตร
แ��เทคโนโ�ยีน�า��า�ที่�����แ�รร�� ค���ิทยาการจั�การ��แ�เร�่องแพ็คเกจ
แ��การจ�าหนาย ส�นค����ิ�กรรม�าสตรค�ิค�นออกแบบทาร�าเกีย่�กบั��า� 
���ที่ค��ครุ�าสตรน�า��สอนนัก��กษาเพ�่อถายทอ�ตอส�โรงเรียนในพ�้นที่ 
เ�็นต�น จ�เห็น����าจุ�เ�น�องหน�ย�ิจัยค�อมีค�ามห�ากห�าย�อง�าสตร
แต��แ�นง ทีม่าร�มต�ักนัแ��บ�ร�าการค�ามร��ทีม่จีนออกมาเ�น็งาน�จิยัทีม่ี
ค�ุภาพ ซ�ง่ในอนาคตหากมีหน�ย�จิยัเก�ิ��น้เ�น็จ�าน�นมากกอ็าจพฒันาเ�น็
��นยค�ามเ�็นเ�ิ�ทางการ�ิจัย�ร�จ�า มรภ�สง��า ตอ��

�ร�สานงานกับตาง�ร�เท�มาก��้น อีกทั้งมี�า�ตาง�าติ�ฏิบัติงานในค��
ตางๆ เพิ่ม��้นเ�นกัน จ�าเ�็นที่จ�ต�องพัฒนาค�ามสามารถการใ��ภาษาอังกฤษ
�องบุค�ากรในมหา�ิทยา�ัย เพ�่อให�มีค�ามร��แ��ค�ามสามารถ แ��มีค�าม
ม่ันใจในการใ��ภาษาอังกฤษมาก��้น อันจ�เ�็นการ��ยเพิ่ม�ร�สิทธิภาพใน
การ�ฏิบัติงาน แ��เ�็น�ร�โย�นในการพัฒนาหน�ยงาน ��นยภาษาจ�งจั�
อบรมสนทนาภาษาอังกฤษใน�ี�ิต�ร�จ�า�ัน เพ�่อพัฒนา�ักยภาพบุค�ากรให�
มีค�ามพร�อม แ��เสริมสร�างค�ามเ��มแ�็งใน��านการส�่อสารภาษาอังกฤษ 

��าน นายฆรวัณณ์ สถล นัก�ิ�าการ��กษา�ร�จ�า��นยภาษา ก�า��า 
โอกาสเ�ีย�กันนี้��นยภาษายังอบรมเร�่องโฟนิกสให�แกนัก��กษา เพ�่อให�เรียนร��
�ิธีการโฟนิกสซ�่งสัมพันธกับทักษ�ในการเรียนภาษาอังกฤษทุกทักษ� �ม�าจ�
เ�็นฟัง พ�� อาน เ�ียน แ��ส�ก�ค�า เม�่อ���เรียนแยกแย�หน�ยเสียงเ�็น           
จ�ท�าให�เ��าใจเ��าฟังเจ�า�องภาษาพ�� เม�่อเ��าใจก็สามารถโต�ตอบ��� แ��เม�่อ
พบค�าใหมกใ็��ห�กัแยกแย�หน�ยเสยีงอาน��� ซ�ง่เม�อ่���เรียนอาน���กจ็�สามารถ
เ�ยีนค�าตามทีอ่าน��� พร�อมทัง้�ร�เมินค�ามสามารถแ��พฒันาภาษาองักฤษ
�องนัก��กษา�ี ๑ ให����ตามเก�ฑ�องมหา�ิทยา�ัย แ��สงเสริมทักษ�ภาษา
อังกฤษให�มี�ักยภาพเพิ่ม��้น โ�ยก�าหน�ให�นัก��กษาที่สอบ�ม�านเก�ฑการ
�ร�เมินค�ามสามารถต�อง��กษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม���ยตนเอง โ�ยใ��
โ�รแกรม Ell�� ตามร�ย�เ��าที่��นยภาษาก�าหน�ให� จ�งจ�สามารถเ��ารับการ
�ร�เมินครั้งที่ ๒ ��� 

๑๖ ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา ผุดแนวคิดสิงห์สมิหลาพัฒนาท้องถ่ิน               
ฝึกนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ทำาโครงการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย เปิดประสบการณ์แหล่งเรียนรู้
จริงนอกห้องเรียน

อ.ศดานนท์ วัตตธรรม อาจารยโ�รแกรม�ิ�ารัฐ�ร��าสน�าสตร 
ค��มนุษย�าสตรแ��สังคม�าสตร มหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสง��า �มรภ�สง��า�             
���เสนอโครงการสิงหสมิห�าพัฒนาท�องถิ่น เ�ิ�เ�ย�า ส�บเน�่องจากทาง
โ�รแกรมฯ จั�การเรยีนการสอนโ�ยมุงให����เรยีนเก�ิค�ามร��ค�ามสามารถ 
แ��น�าค�ามร��ท่ี�����ส�การ�งม�อ�ฏิบัติจริงในพ�้นท่ีท�องถ่ินรอบ��าง
มหา�ิทยา�ัย อันจ�เ�็น�ร�โย�นทั้งตอตั�นัก��กษาที่เกิ�การเรียนร��การ
��าเนินงาน �ร�โย�นตอพ�้นที่แ��ท�องถ่ินใน�ักษ���องการบ�าเพ็ญ
�ร�โย�น�องนัก��กษาในแต��พ�้นที่ �ังนั้น ในราย�ิ�านโยบาย แ�น 
แ��โครงการส�าหรับ�ุม�น ที่จั�การเรียนการสอนให�แกนัก��กษาสา�า
�ิ�ารฐั�ร��าสน�าสตร ก�ุม�ิ�าเอกนโยบายสาธาร��แ��การ�างแ�น                
จ�งจั�กิจกรรมให�สอ�ค��องกับแน�ทาง�องห�ักส�ตรแ��ค�บค�กับการ
จั�การเรียนการสอนในห�อง 

อ���านนท ก�า��า โครงการสิงหสมิห�าพัฒนาท�องถิ่น        
เ�ิ�โอกาสให�นัก��กษาฝึกท�าโครงการบริการสาธาร��ให�กับ�ุม�น กอให�เกิ�
การเรียนร��แ�����รับ�ร�สบการ�จากการ��กษานอกห�องเรียน � แห�ง
เรียนร��จริง ภายใต�การค�บคุม��แ�แ��ให�ค�า�ร�กษา�องอาจารย                   
���รบั�ิ��อบราย�ิ�าแ��อาจารย�ร�จ�าโ�รแกรมฯ ซ�ง่จ�น�า��ส�การเรียน             
การสอนท่ีบ�ร�าการร�มกบัการพฒันานกั��กษาแ��บรกิารสาธาร��ให�
แกท�องถ่ินตางๆ บนพ�้นฐาน�องนัก��กษาเ�็น��นยก�าง�องการเรียนร�� 
แ��สอ�ค��องกับการจั�การเรียนร��ใน�ต�รรษท่ี ๒๑ ในทักษ�ค�ามคิ�ริเร่ิม
แ��การเรียนร��������ยตนเอง ค�ามรับ�ิ��อบแ��ค�ามสามารถในการ��ิต��งาน 
การส�่อสารแ��ค�ามร�มม�อกัน เ�็นการพัฒนาทักษ�ตามมาตรฐาน                  
��การเรียนร�� ในราย�ิ�าแกนัก��กษาให�เกิ�พฤติกรรมตามคุ��ักษ��
�องบั�ฑิตที่พ�ง�ร�สงค 

อาจารยโ�รแกรม�ิ�ารัฐ�ร��าสน�าสตร มรภ�สง��า ก�า�อีก�า 
กอนหน�านีต้น���น�านกั��กษา�งพ�น้ทีเ่รยีนร��การจ�ัท�าโครงการเพ�อ่พัฒนา
ท�องถ่ิน � องคการบริหารส�นต�าบ�ร�าแ�ง �อบต�ร�าแ�ง� อ�สิงหนคร 
จ�สง��า โ�ยเ��ารับฟังบรรยายในหั���อ แน�ทางในการพัฒนาท�องถิ่น
จาก นายอุดม ทั�ขระ นายก อบต�ร�าแ�ง พร�อมทั้งฝึก�ฏิบัติจั�ท�า
โครงการเพ�่อพัฒนาท�องถ่ิน เพ�่อท่ีนัก��กษาจ����น�าค�ามร��มาเ�็น
แน�ทางในการจั�ท�าโครงการ�องตนเอง ซ�่งโครงการตางๆ ที่นัก��กษา

ต้ังใจจ�จั�ท�า��น้ �ร�กอบ���ย ๑� สิงหสมิห�า�รับ�รุงภ�มิทั�น�ั�ท�ายยอ 
ต�เกา�ยอ  ๒� สิงหสมิห�าเติมค�ามร��ยาเสพติ�ให�น�อง ร�ร��ั�แ�มอุทิ� 
ต�เ�าร����าง  ๓� สิงหสมิห�าร�มใจก�าจั��ย�ริม�ายหา��ุม�นบ�านเกา�ถ้�า 
ต�เ�าร����าง  ๔� สิงหรักษน้�า � ต�เ�าร����าง เพ�่อแก��ัญหาน้�าเนาเสีย 
แ�� ๕� สิงหสมิห�าสร�างส�อ่เพ�อ่น�องโรงเรียน�ั�แมเตย อ�หา�ใหญ 

“เหตุผลที่เลือกรำาแดงเป็นกรณีศึกษา เพราะเป็นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อปท.) พ้ืนทีเ่ลก็ๆ แต่เต็มไปด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และเป็นพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านการสร้างเรื่องราว
ของวิถชีวิีต โหนด นา ไผ่ คน นอกจากนัน้ ยังเป็น อปท.ทีไ่ด้รบัการจัดสรร
งบประมาณไม่มาก จัดเก็บภาษีไม่สูง แต่ได้รับงบประมาณจากการขาย
ความคิดและการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่เป็นฐาน จนได้รับการสนับสนุน
และพิสูจน์ความสำาเร็จได้จากหน่วยงานภายนอกทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ทั้งยังมีนวัตกรรมท้องถิ่นจำานวนมากโดยเกิดจากการอาศัย
ทรัพยากรและศกัยภาพของคนในพ้ืนทีเ่อง ถอืเป็นแหลง่เรียนรู้โดยไมต้่อง
ปรงุแต่ง หรอืบีบบังคบัว่าต้องม ีแต่เกดิจากการต่อยอดจากการจดักจิกรรม
ต่างๆ และต้องการให้คงอยู่ โดยไม่ได้คาดหวังว่าต้องติดตลาด หรือทำา
เพ่ือผลกำาไรเป็นหลัก ขณะเดียวกันผู้บริหารและบุคลากรท้องถ่ินมีความ
พร้อมและทุ่มเทการทำางาน เพื่อให้ภาพของความเป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ทำาเพ่ือประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง” 
อาจารยโ�รแกรม�ิ�ารัฐ�ร��าสน�าสตร ก�า�

��าน น.ส.สุ�าพร ไ�ยเจร�ญ ตั�แทนนัก��กษาท่ีเ��าร�มโครงการ 
ก�า��า จากการ�งพ�น้ท่ี � บ�านร�าแ�ง ท�าให�ตนแ��เพ�อ่นๆ ���ทราบถ�ง
ค�ามเ�็นมา�องบ�านร�าแ�ง �โหน� นา �� คน� ก�า�ค�อ บ�านร�าแ�ง 
ถ�อเ�็นสถานท่ีท่ีมีตา�โตน�จ�าน�นมาก แ��ยังน�ามาใ���ร�โย�น���ท้ังต�น 
เ�น ใบ���าต�น น�ามาท�าที่อย�อา�ัย ��น�ามาท�าน้�าตา�แ��น้�าส�มสาย�� 
���ทราบถ�งบริบททั้ง ๑๐ บริบท�องพ�้นที่ ���แก ๑� สร�างค�ามเ��มแ�็ง  
๒� สร�างเ�รษฐกิจเ��มแ�็ง ๓� เ�็นต�าบ�ที่�มทอ�ทิ้งกัน ๔� เ�็นต�าบ�
อนุ รักษ ส่ิงแ����อม ๕� ใ��พ�ังงาน�ุม�น ๖� ต�าบ���อ�ภัย                          
๗� การส�่อสาร�ุม�น ๘� ร�บบการ��กษา�ุม�น ๙� ร�บบสุ�ภาพ�ุม�น 
แ�� ๑๐� การ�ิจัยแ��โยง��ส�นโยบาย ���เห็นถ�งแน�ทางในการพัฒนา
ท�องถิ่น�องบ�านร�าแ�งอยางเ�็นร�บบ �ังนี้ ๑� การท�า�ร��าคม �รับฟัง
ค�ามเห็น�อง�ร��า�น� ๒� แ�นพัฒนา ๓� ��อบัญญัติงบ�ร�มา� แ��
���เรียนร��เก่ีย�กับการ�ิเครา�หสภา��แ����อมภายนอก�ใน�องบ�านร�าแ�ง 
เ�น จุ�แ�็ง � ที่�ินมีคุ�ภาพ จุ�ออน � พ�้นที่เ�็นท่ีราบ�ุมน้�าท�ม�ัง            
ทุก�ี โอกาส � ยังคงมีรองรอยแ��ย��ถ�อ�ัฒนธรรม�้ังเ�ิม อุ�สรรค � 
เสี่ยงน้�าท�ม�ัง 

๑๗ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



นวัตกรรมการสอน 
เสริมศักยภาพอาจารย์

วจก. พัฒนา

มรภ.สงขลา ชวน นร.ชายแดนใต้
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์

คณะว�ทยา�ารจัด�าร มร�.สงขลา พัฒนานวัต�รรม�ารเรียน
�ารสอน เสร�มสรางศั�ย�าพอาจารย์ยุค 4.0 มุงเนนผลลัพธ์�ารเรียนรู 
ควบคู�ระย�ุต์ใ�ไอที�ลา��ลายร�ูแบบ �วัง�ัน้ผูเรยีนมทัี�ษะตาม
สังคมตอง�าร

ผศ.น�ตยา จ�ตรั�ษ์ธรรม ค�บ�ีค���ิทยาการจั�การ ��จก�� 
มหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสง��า �มรภ�สง��า� เ�ิ�เ�ยถ�งโครงการพัฒนา
น�ัตกรรม��านการจ�ัการเรยีนการสอน เพ�อ่เสรมิสร�าง�ักยภาพอาจารย ครัง้
ท่ี ๑ ในห�ั��อ น�ัตกรรมการเรยีนการสอนกบัการ��กษาในร�บบ ๔�๐ ร�ห�าง
�ันที่ ๒๕-๒๖ ธัน�าคม ที่�านมา�า มี�ัตถุ�ร�สงคเพ�่อสงเสริมให�ค�าจารย
�อง มรภ�สง��า มีค�ามร��ค�ามเ��าใจในกร�บ�นการจั�การเรียนร��ที่เน�น
���ัพธการเรียนร�� แ��สามารถพัฒนาทักษ�การจั�การเรียนการสอนให�บรร�ุ�� 

แ��สามารถ�ร�ยุกตใ��เทคโนโ�ยีในห�ากห�ายร��แบบเพ�อ่การเรียนการสอน 
เน�่องจากทางค���ิทยาการจั�การเ�็งเห็นถ�งค�ามท�าทาย��านการจั�การ
��กษาใน�ต�รรษที่ ๒๑ กับร�บบการ��กษา�ทย ๔�๐ ในการ��ิตบั�ฑิตออก
ส�สังคม ท่ีต�องมีการเตรียมค�ามพร�อม��านตางๆ โ�ยเน�น���เรียนเ�็นส�าคัญ 
แ��มี�ิธีการสอนที่ห�ากห�าย �ังนั้น อาจารยจ�งต�องเ�็น���ที่มีค�ามสามารถ
ในการใฝ่หาค�ามร�� มีทักษ�ค�าม��านาญ ใน��านการพัฒนาการสอนอยางมี
�ร�สิทธิภาพแ��ตอเน�่อง เพ�่อให����เรียนมีทักษ�ตางๆ ตามที่สังคมต�องการ

���นติยา ก�า��า อาจารยถ�อเ�น็ฟันเฟืองส�าคญัท่ีจ��ับเค��อ่นให�เก�ิ
การพัฒนา โ�ยอา�ัยกร�บ�นการจั�การ��กษาใน�ต�รรษที่ ๒๑  แ��เพ�่อ
ให�สอ�ค��องกับร�บบการ��กษา�ทย ๔�๐ จ�ง���จั�เ�็น�ุ�กิจกรรมภายใต�
โครงการพัฒนาน�ัตกรรม��านการจั�การเรียนการสอน เพ�่อเสริมสร�าง

มร�.สงขลา สรางเคร�อขายความรวมม�อทางว�ทยาศาสตร์                    
น�านั�เรียนมัธยมศึ�ษา ร.ร.นราธ�วาส เขาคายฝึ�ใ�เคร�่องม�อ�อง
���บัต��าร  �วังวางรา�ฐานพัฒนาทองถ�่น-�ระเทศ

ผศ.ดร.น�วัต �ล�่นงาม อธิการบ�ีมหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสง��า                  
�มรภ�สง��า� เ�ิ�เ�ยถ�งการจั�อบรมคาย�ิทยา�าสตรให�แกนักเรียนร��ับ
มัธยม��กษา�ีที่ ๒-๖ ร�ร�นราธิ�าส ก�า ๑๐๐ คน เม�่อ�ันที่ ๒-๔  แ�� ๙-๑๑ 
พฤ�จิกายน ที่�านมา �า เ�็นการสร�างเคร�อ�ายค�ามร�มม�อกับโรงเรียนใน
พ�้นที่ภาคใต� แ���ร��าสัมพันธ มรภ�สง��า ในฐาน�เ�็นแห�งเรียนร����าน
�ิทยา�าสตรแ��การให�บรกิารเคร�อ่งม�อ�ิทยา�าสตรส�าหรบัการบริการ�ิ�าการ 
การ�ิจัย แ��การเรียนการสอน ให�เ�็นที่ร��จักมากยิ่ง��้น ทั้งยังสอ�ค��องตาม
ยทุธ�าสตร�องมหา�ิทยา�ัย ในการให�บรกิาร�ิ�าการแ��ถายทอ�เทคโนโ�ยี
ตามค�ามต�องการ�องท�องถ่ิน โ�ยน�านักเรียนก�ุมเ�้าหมายเ��ารับองคค�ามร��
เกีย่�กบั�รากฏการ�โฟโต�อเิ�็กทรกิส�งจร�ฟฟ้า RLC สมบติัเ�ิงค��น่�องแสง 
�ารา�าสตร การ�ทเทรต กร�-เบส การหา�ริมา�เห�็กในน้�าตั�อยางโ�ย
เทคนิคการใ��เคร�่อง S�����o��o�om���� เทคนิคพ�้นฐานทางจุ��ี��ิทยา               
แ�� เน�อ้เย�อ่สัต���ยสร�างทักษ�การใ��เคร�อ่งม�อในห�อง�ฏิบติัการ แ��สงเสรมิ
การเรียนร��นอกห�องเรียน กอให�เกิ�เจตคติที่�ีตอการเรียน�ิทยา�าสตร

����ร�นิ�ัต ก�า��า �ิทยา�าสตรแ��เทคโนโ�ยีถ�อเ�็นพ�้นฐานส�าคัญ
แ��จ�าเ�น็ในการพัฒนา�ร�เท�แ��ท�องถ่ิน �งัจ�เหน็���จากยทุธ�าสตร�อง
�ร�เท�ท่ีใ���ิทยา�าสตรฯ เ�น็พ�งั�ับเค��อ่น�ักยภาพในการแ�ง�ันกบันานา
�ร�เท� การจั�การ��กษาทุกร��ับจ�งมีราย�ิ�า�ิทยา�าสตรอย�ในห�ักส�ตร 
โ�ยอยางยิ่งร��ับมัธยม��กษา มีการ�รับ�รุงห�ักส�ตร�ิทยา�าสตรแ��
เทคโนโ�ยีเพ�่อให�เทาเทียมกับนานา�ร�เท� ซ�่งสอ�ค��องกับเจตนารม��อง
��นย�ิทยา�าสตร มรภ�สง��า ท่ีจ�ัตัง้��น้เพ�อ่สนบัสนนุการเรยีนการสอนแ��
งาน�ิจัย การท�างานร�มกับโรงเรียน แ��ให�บริการเคร�่องม�อทาง�ิทยา�าสตร
เพ�่อการ��กษาค�นค��าแกนัก��กษา ค�าจารย แ��บุคค�ภายนอก ร�มถ�งการ
ให�บริการ�ุม�นใน��าน�องการให�ค�าแน�น�าตางๆ ท้ังยังเ�็นหน�ยงานที่มี
ค�ามพร�อม��านเคร�อ่งม�อ�ิทยา�าสตรแ��บุค�ากรท่ีมีค�ามสามารถห�ากห�าย 
ที่พร�อมจ�ให�ค�าแน�น�าแ��บริการ�ิ�าการอยางมี�ักยภาพ 

�กัยภาพอาจารยซ�ง่�ร�กอบ���ยกจิกรรมห�กั���แก อบรมเ�ิง�ฏิบติัการแอคทีฟ 
เ�ิรนนิ่ง �A���v� L�������� กับน�ัตกรรม��านการเรียนการสอนในร�บบการ
��กษา ๔�๐ อบรมเ�ิง�ฏิบติัการพัฒนา�ักยภาพ��านการ��ติราย�ิ�าแ��บทเรยีน
ออน��นแบบเอสพีโอซี �SPOC�  แ��การค�นหาแน��ฏิบัติท่ี�ีใน��านเทคนิค
การสอน กจิกรรมการสอน แ��ส�อ่การสอน เพ�อ่น�า��ส�การพัฒนาน�ัตกรรมแ��
แน��ฏิบัติที่�ี��านการจั�การเรียนการสอน โ�ย���รับเกียรติจาก�ิทยากร               
รศ.ย�น �ูวรวรรณ  จากมหา�ิทยา�ยัเกษตร�าสตร เ�น็���ให�ค�ามร��แกค�าจารย
�อง มรภ�สง��า  

๑๘ ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



รับโล่สถานศึกษาสนับสนุนกิจกรรม นศท. ดีเด่น 

“ภัทท์สุดา ประดับ” นักกิจกรรมจิตอาสา มรภ.สงขลา
                                               ปั้นคนดีสู่รั้วขาว-แดง

มรภ.สงขลา 

อาจารย์จ�ร�า คงเขียว รองอธิการบ�ี ฝ่ายยุทธ�าสตร                  
การพัฒนานัก��กษาแ��คุ��ักษ��บั�ฑิต มหา�ิทยา�ัย                         
รา�ภัฏสง��า �มรภ�สง��า� เ��ารับโ�สถาน��กษาสนับสนุนกิจกรรม
นัก��กษา�ิ�าทหาร�ีเ�น �น�ท�� ในพิธีกร�ท�าสัตย�ฏิญา�ตนแ��
ส�นสนาม�องนัก��กษา�ิ�าทหาร �ร�จ�า�ี ๒๕๖๐ ในการน้ี                    
นศท.มาร�ษา  อมแ�ว นัก��กษา�ิ�าทหาร�้ัน�ีที ่๔ แ��ก�า�ัง��กษา
อย��ั้น�ีที่ ๑ โ�รแกรม�ิ�าการต�า� ค���ิทยาการจั�การ มหา�ิทยา�ัย
รา�ภัฏสง��า ���รับทุนการ��กษาจาก��นยการฝึกนัก��กษา�ิ�าทหาร
อีก���ย  โ�ย พันเอ�อด�ศั�ด� ์�ระ�า��ตต��ุล รอง���บัญ�าการม�ฑ�
ทหารบกท่ี ๔๒ เ�็น�ร�ธาน ให�เกียรติมอบโ�แกมหา�ิทยา�ัย               
รา�ภัฏสง��า เม�่อ�ันที่ ๘ ธัน�าคม ที่�านมา � สนาม�าง 
มหา�ทิยา�ัยสง��านครนิทร �ทิยาเ�ตหา�ใหญ อ�หา�ใหญ จ�สง��า

นอกจากนั้น ใน�ี ๒๕๕๙ นายศุ�ส�น �วันวั�รา�ร ���ก�ากับ
นัก��กษา�ิ�าการทหารมหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสง��า ���รับโ�ราง�ั�
เกียรติย����ก�ากับนัก��กษา�ิ�าทหาร�ีเ�น จาก��นยการฝึกนัก��กษา
�ิ�าทหาร ม�ฑ�ทหารบกที่ ๔๒ ในฐาน�ที่เ�็น���มีค�าม�ร�พฤติ�ี 
�ฏิบัติหน�าที่���ยค�ามเสียส�� ทุมเท แ��ให�ค�ามร�มม�อ��าน                
การฝึกนัก��กษา�ิ�าทหารเ�็นอยาง�ี

น.ส.�ัทท์สุดา �ระดับ �ร�อ “เบย์” นั�ศึ�ษา�้ัน��ท่ี 1 
โ�รแ�รมว��าว�ทยาศาสตรท์ัว่ไ� คณะครศุาสตร ์ม�าว�ทยาลยั
รา��ั�สงขลา คนรุนใ�มผูมี�ัวใจจ�ตอาสา และ�อบท�า
��จ�รรมเพ�่อสังคม 

น�องเบย �าที่คร�จากรั้�ครุ�าสตร ���รับการคั�เ��อกจากทาง
ค��ฯ ให�เ��าร�มกิจกรรมตางๆ �องมหา�ิทยา�ัย ทั้งในแ��นอก
สถานที ่ถ�อเ�็นนัก��กษาจติอาสามากค�ามสามารถทีโ่��เ�นทัง้��าน
การเรียน กีฬา แ��ยังมีจิตสาธาร��ใ��เ��าท�า�ร�โย�นให�แกสังคม 

เบยให�เหต�ุ�ในการเ��าร�มกิจกรรมเห�าน้ัน�า อยาก��ยเห��อ
สังคมให�นาอย�ยิ่ง��้น �ังนั้น ทุกครั้งที่มีกิจกรรมเพ�่อสังคม เธอจ�ง�ม
รีรอที่จ�เ��าร�ม อาทิ บริจาคโ�หิตในสถาน��กษา เพ�่อตอ�มหายใจ
ให�กับ���อ�น่ เ��าร�มกิจกรรมทีส่�านัก��ิ��แ���ฒันธรรมจั���น้ ซ�ง่เ�็น
กิจกรรมที่ให�นัก��กษาแ��บุค�ากรในมหา�ิทยา�ัยท�าบุญตักบาตร
ทุก�ันพฤหัสบ�ี ร�มกับนัก��กษา �กย��� เ�็นจิตอาสา�รับภ�มิทั�น
บรเิ��หา�สมหิ�า หร�อแม�แตกิจกรรมอาสาเพ�อ่พฒันาสงัคม ในการ
พัฒนาจังห�ั�สง��า ให�เ�็นสถานที่ทองเที่ย�ที่นาอย�แ��ง�งาม  
 นอกจากน้ัน เบยยังทุมเทให�กับการบมเพา�ค�ามเ�็นคร�
ตามสา�าที่เธอเ��อกเรียน เร่ิมจากคิ�แน�การสอนแ��ท�าแ�นการ
สอนเอง ต�อ�จน�งสถานทีจ่รงิ โ�ย��าเนินรอยตามพร�บรมราโ��าท
พร�บาทสมเ�็จพร�เจ�าอย�หั� รั�กา�ที่ ๙ ที่�า 

  “เมือ่มโีอกาสและมงีานทำา ควรเตม็ใจทำา โดยไมจ่ำาเป็นตอ้ง
ตั้งข้อแม้หรือเง่ือนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนท่ีทำางานได้
จริงๆ น้ัน ไม่ว่าจะจับงานส่ิงใด ย่อมทำาได้เสมอ ถ้าย่ิงมีความเอาใจใส่ 
มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำาเร็จ
ในงานที่ทำาสูงขึ้น”

๑๙ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



๒๐ ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ผุดงานวิจัย
ปรับปรุงพันธ์ุตาลโตนด แปรรูปเป็นสินค้าหลากชนิด หวังเพ่ิม
มูลค่าพืชท้องถ่ิน ห่วงอาชีพทำาน้ำาตาลฯ  ใกล้สูญหาย เหตุ          
รายได้ไม่เพียงพอทำาคนออกทำางานนอกพ้ืนท่ี เร่งจับมือ           
ท้องถ่ินถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างรายได้ชุมชน

อ.วาสนา มูสา อาจารยโ�รแกรม�ิ�า�ี��ิทยาแ���ี��ิทยา
�ร�ยุกต ค���ทิยา�าสตรแ��เทคโนโ�ยี มหา�ทิยา�ัยรา�ภฏัสง��า 
�มรภ�สง��า� เ�ิ�เ�ยถ�งโครงการ�ิจัย���ก �ยายพันธุ แ��แ�รร��
น้�าตา�โตน�ในคาบสมุทรสทิงพร� �า ��าเนินงานใน ๒ กิจกรรมค�อ   

๑� น�าน้�าตา�ส�มาแ�รร��เ�็น��ิตภั�ฑที่มีม��คามาก��้น 
���แก น้�าตา�แ�น น้�าตา��ง น้�าตา��ึก �ซรั� น้�าส�มสาย��หมัก �ซเ�อร 
�น้�าส�มสาย��หมักพร�อม��ม่� �ุ�นน้�าตา�โตน� พ�ังงานเ��อ้เพ�ิงเอทานอ� 
แ��ออกแบบบรรจุภั�ฑท่ีเหมา�สม ถายทอ�เทคโนโ�ยีการจั�ท�า
��ิตภ�ัฑตางๆ ทีส่�าเรจ็�ุ��งแ���ส��ุม�น พร�อมทัง้จ�ัตัง้��นยถายทอ�
เทคโนโ�ยี � องคการบริหารส�นต�าบ�ร�าแ�ง �อบต�ร�าแ�ง� อ�สิงหนคร 
จ�สง��า แ��ก�ุมแมบ�านค�องฉน�น อ�สทิงพร� จ�สง��า 

๒� ��กษาการ���ก�ยายพนัธุแ��การ�รบั�รงุพนัธุตา�โตน�
���ย�ิธีการเพา�เ�ี้ยงเน�้อเย�่อ ซ�่งจ�น�า��ส�การ���มาซ�่งพันธุตา�โตน�
ที่�ีตอ��ในอนาคต  

อ��าสนา ก�า��า ��การ��าเนินงานในกิจกรรมที่ ๑ ���รับ
ค�ามสนใจแ��ตอบรับจาก�ุม�น ต�อ�จน���ที่สนใจเ�็นอยางมาก    
ภายห�ังจากงาน�ิจัยที่เก่ีย���องกับการพัฒนา��ิตภั�ฑจากน้�าตา�
โตน�ถ�กถายทอ�ส��ุม�น สง��ให��ุม�นมคี�ามร��แ��ค�ามเ��มแ�ง็ใน
เร�่องการ��ิตมาก��้น ก�ุมแมบ�านในพ�้นที่ร�มก�ุมกันเพ�่อพัฒนา
�ักยภาพ เบ�้องต�น���น�าบรรจุภั�ฑที่ตนออกแบบ��ใ��บรรจุน้�าตา�
แ�นแ��น้�าตา��ง แทนการใ��ถุงพ�าสติกใสธรรม�า �รากฏ�า
สามารถสร�างราย���ให�ก�ุมแมบ�าน���มาก��้น แ�����ติ�ตอออกแบบ
บรรจุภั�ฑเ�็น�องก�ุมแมบ�านเองแ��� นอกจากน้ัน ยังร�มม�อกับ     
����ร�กอบการเกี่ย�กับน้�าตา�โตน� ที่มี�ักยภาพตั้งโรงงาน��ิตภั�ฑ
จากตา�โตน� โ�ยมีค�าม�ร�สงคให�ค��ท�างาน�องโครงการเ�็น     

ที่�ร�กษา ซ�่งสามารถสร�างม��คาเพิ่มให�กับ��ิตภั�ฑ�อง�ุม�น แก���
�ัญหาการ���ง�องแรงงานในกร�บ�นการ��ิตน้�าตา�โตน�ส� ท�าให�
แรงงานก�ับมาส�ท�องถิน่แ��ท�องถิน่มกีารพฒันาอยางย่ังย�นในอนาคต 
ส�น��การ��าเนินการ�ิจัยในกิจกรรมที่ ๒ อย�ร�ห�างท��อง         
เพา�เน�้อเย�่อพ��ในสภา��ตางๆ ซ�่งเ�็นงานท่ีคอน��างยาก เพรา�                  
ต�นตา�โตน�เ�็น�ม�ย�นต�น   

“ปัจจุบันอาชีพการทำาน้ำาตาลโตนดกำาลังจะหายไปจาก
คาบสมุทรสทิงพระ เน่ืองจากคนในชุมชนที่ประกอบอาชีพน้ีมีรายได้
ไมเ่พยีงพอตอ่การดำารงชีพ ทำาให้ตอ้งออกไปทำางานนอกชุมชนมากขึน้ 
ดังน้ัน การนำาน้ำาตาลโตนดสดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีหลากหลาย 
และนำาเข้าสู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรมทำาให้มีความต้องการใช้
น้ำาตาลโตนดในปริมาณมาก ส่งผลให้น้ำาตาลโตนดมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งคนในชุมชนได้เห็นถึงคุณค่า
ของตาลโตนด ทำาให้อาชีพและวถิชีีวติการทำาน้ำาตาลโตนดหวนกลับมา
อีกครั้ง หลังจากที่อาชีพนี้ลดลงเรื่อยๆ ตามกาลเวลา และนำาไปสู่การ 
กลับมาอนุรักษ์อาชีพการทำาน้ำาตาลโตนดให้คงอยู่ ควบคู่ไปกับการ
ศึกษาวิจัยการขยายพันธุ์ตาลโตนดโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมการปลูกตาลโตนดทำาให้ได้พันธุ์ตาลโตนดที่ดีและให้
ผลผลิตสงู” อาจารยโ�รแกรม��ิา�ี��ทิยาแ���ี��ทิยา�ร�ยุกต ก�า�

��าน นายอุดม ทั�ขระ นายก อบต�ร�าแ�ง ก�า��า 
โครงการ�อง มรภ�สง��า มีค�ามสอ�ค��องกับนโยบายการพัฒนา
ท�องถิ่น �ุม�นก�า�ังต�องการนัก�ิ�าการมาแน�น�า แ��ถายทอ�       
องคค�ามร��ที่เ�็นร��ธรรมแ��สามารถน�า���ฏิบัติ���จริง แ��ยิน�ี  
เ�็นอยางย่ิงท่ีจ����ตก�งท�าค�ามร�มม�อกับโครงการฯ จากสถาบัน 
การ��กษาเพ�่อการพัฒนาท�องถิ่นอยาง มรภ�สง��า โ�ยจ�สงเสริมให�
เกิ�การพัฒนา��ิตภั�ฑน้�าส�มสาย��หมักจากน้�าตา�โตน�ในเ�ิง
พา�ิ�ย  ร�มถ�ง�างแ�นร�มกันในการพัฒนาการแ�รร��น้�าตา�โตน�ส�
เ�็น��ิตภ�ัฑอ�น่ๆ โ�ยคา�ห�งัร�มกัน�าจ�สามารถเพิม่แห�งแ�รร��
น้�าตา�โตน�ส� ท�าให�เ�รษฐกิจ�อง�ุม�น�ี��้น กอให�เกิ�การพัฒนา
อยางย่ังย�น มีพ�น้ท่ี���ก แ��จ�าน�นต�นตา�โตน�เพ่ิมมาก��น้���ย



อาจารย์นาฏศิลป์และการแสดง มรภ.สงขลา ดึง      
จุดเด่นทางอัตลักษณ์ชุมชน ทำาวิจัย “โนราจิตภาพ              
คลองแดน” ออกแบบท่ารำาเฉพาะพ้ืนท่ี ถ่ายทอดให้นักเรียน 
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 11 แสดงตลาดริมนำ้า ส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชน 

อ.ทัศนียา คัญทะ�า �ร�ธานโ�รแกรม�ิ�านาฏ�ิ��์แ��
การแส�ง ค���ิ��กรรม�าสตร มหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏสง��า                  
�มรภ�สง��า� เ�ิ�เ�ยถ�งงาน�ิจัยออกแบบการแส�งโนราเพ�่อสงเสริม
การทองเที่ย�ต�า�ริมน้�าค�องแ�น อ�ร�โน� จ�สง��า �ามี
�ตัถุ�ร�สงคเพ�อ่สร�างสรรคการแส�งโนราทีเ่�็นอัต�ักษ�เฉพา��ุม�น 
เพ�่อสงเสริมการทองเที่ย�ใน�ุม�นค�องแ�น โ�ยใ��การสังเกต 
สัมภาษ� สนทนาก�ุมเ�็นเคร�่องม�อในการ��กษา ��การ�ิจัยพบ�า
�ุม�น�ิถีพุทธค�องแ�นมีต�นทุนทาง�ัฒนธรรมที่สามารถน�ามา
ออกแบบการแส�งโนราเพ�่อสร�างเอก�ักษ�เฉพา��ุม�น��� โ�ยน�า
�ร��ัติ�ุม�น �ักษ��ทางกายภาพ�องต�า� �ิถี�ี�ิต ค�ามเ��่อ             
การแส�งพ�้นบ�าน สิ่ง�ัก�ิ�สิทธิ�ที่�รากฏใน�ุม�น มา�ร�พันธบทร�อง
โนรา บอกเ�าเร�อ่งรา��อง�ุม�น แ���ิเครา�หพฤติกรรม�องนักทองเท่ีย� 

จากการ�ิจัยพบ�านักทองเที่ย�ส�นใหญนิยมถายภาพ�ง          
โซเ�ีย�มีเ�ีย �F���boo�� ตนจ�งน�ามาเ�็น��อม���ร�กอบการ
สร�างสรรคทาร�าโนราท่ี�ร�กอบกันเ�็นภาพ ���แก ภาพ��าค�อง             
ภาพเม�องสง��า เม�องนคร�รีธรรมรา� ภาพเร�อ ภาพร�านค�า            
ภาพส�พาน�ม� เ�็นต�น โ�ยใ����อ่การแส�ง�า “โนราจิตภาพค�องแ�น” 
จากน้ันน�ามาถายทอ�ให�กับนักแส�งใน�ุม�นจ�าน�น ๘ คน เ�็น
นักเรียนร��ับ�ร�ถม��กษาจากโรงเรียนรา��ร��านุเครา�ห ๑๑ เพ�่อ
ใ��แส�งในต�า�ริมน้�าค�องแ�นทุก�ันเสาร เ��า ๑๘�๐๐ น�                
โนราจติภาพค�องแ�นเ�็นท้ังส�อ่ค�ามบันเทงิทีใ่��ต�อนรบันักทองเทีย่� 
แ��บทร�องโนรายังเ�็นส�่อที่แส�งถ�งอัต�ักษ�เฉพา��อง�ุม�น            
ค�องแ�น ซ�ง่เ�็นการสงเสรมิการทองเทีย่�ใน�ุม�น�นบทอยางย่ังย�น

 “ในการทำาวิจัยมีนักศึกษานาฏยรังสรรค์ปี 2-4 ที่ลงเรียน
วิชาโนราตัวอ่อนในตอนน้ันเป็นต้นแบบ แล้วนำาไปให้ ผศ.สาโรช               
นาคะวิโรจน์ อดีตโนราวิทยาลัยครูสงขลา ตรวจบทร้องและท่ารำา           
จนเม่ืองานวิจัยเร่ืองน้ีแล้วเสร็จ ก็ได้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนซ่ึงเป็นนักแสดง
ของชุมชน ทุกครั้งที่เด็กๆ ออกแสดงชาวชุมชนมีความช่ืนชอบมากๆ 
และรู้สึกดีใจที่มีโนราที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ต่อมารายการ                
ทุ่งแสงตะวันติดต่อขอถ่ายทำารายการ นายอภิชาติ จึงนำาเสนอโนรา
คลองแดน เมือ่ทางรายการทราบวา่เป็นผลงานวจิยัของทรายจงึเชิญไป
ออกรายการ” �ร�ธานโ�รแกรม�ิ�านาฏ�ิ��์แ��การแส�ง ก�า�แ���า

ส�าหรับที่มา�องการท�า�ิจัยเร�่องน้ี เริ่มจากเม�่อ�ี ๒๕๕๐          
ตนเ�็นหน�่งในทีมนัก�ิจัย�อง ดร.จเร สุวรรณ�าต� อาจารยค��
สถา�ัตยกรรม�าสตร มหา�ิทยา�ัยเทคโนโ�ยีรา�มงค� �มทร��          
�รี�ิ�ัย �ัก��น��ท�าโครงการ�ิจัย�ุ� การพัฒนาการทองเที่ย�เ�ิงรุก
เพ�่อฟื้นฟ��ุม�นใน�นบท ซ�่งตนรับ�ิ��อบโครงการยอยที่ ๓ อนุรักษ
ส�บสานแ��เ�ยแพร��ิ��การแส�งโนราใน�ุม�นค�องแ�น อ�ร�โน� 
จ�สง��า โ�ยมี ผศ.ธรรมน�ตย์ น�คมรัตน์ เ�็นหั�หน�าโครงการยอย
ที่ ๓ ���รับทุนเคร�อ�ายการ�ิจัยแ��การถายทอ�เทคโนโ�ยีส��ุม�น
ฐานราก ส�านักงานค��กรรมการการอุ�ม��กษา �สกอ�� ��จากงาน
�จิยั�ุ�น้ัน���สร�างนักแส�งโนราใน�ุม�นค�องแ�น เพ�อ่แส�งในต�า�
ริมน้�าค�องแ�น 

จนกร�ทัง่�ี ๒๕๕๘ นายอ���าต� เ�ม�อนทอง รอง�ร�ธาน
�ุม�นค�องแ�น ����ร�สานมายังตน�าเ�็กรุนเกาเรยีนจบกันหม�แ��� 
ต�องออก��เรียนในตั�เม�อง อยากให�ก�ับ����ยเร�่องโนราอีกครั้ง             
ตนจ�ง�อทุนจากมหา�ิทยา�ัยเพ�่อท�า�ิจัยให�กับค�องแ�น โ�ยเริ่มท�า
มาตัง้แต�มเ�็นต�า� จนเ�็นต�า�ริมน้�าค�องแ�นที�่��รับค�ามนิยม
จากนักทองเที่ย�เ�นทุก�ันน้ี ตนจ�งก�ายเ�็นที่�ร�กษาทาง��านการ
แส�ง�อง�ุม�น เม�่อ�หรที่�ุม�นต�องการค�าม��ยเห��อก็จ�ก�ับ��
��ย��แ� 

๒๑ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



เม�่อ�ันท่ี ๑๐ ธัน�าคม ที่�านมา                    
กองพัฒนานัก��กษา มหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏ
สง��า น�าโ�ยสภานัก��กษา ภาค�กติ น�า
ส่ิง�องบรจิาคท่ี���มีจติ�รทัธาร�มบรจิาคแก
�ร��า�นในพ�้นท่ี�ร�สบอุทกภัย ���แก 
หม�บ�านบ�าน�า� แ��หม�บ�านหั��่า อ�ร�โน� 

จ�สง��า โอกาสนี้ กองพัฒนานัก��กษา �อ�อบคุ�ทุกหน�ยงานท่ีให�ค�าม
อนุเครา�หแ��คอยอ�าน�ยค�ามส���กในการ�งพ�้นที่แจก�อง ที่ส�าคัญ�อ�อบคุ�
���มีจิต�รัทธาท่ีร�มบริจาคทุกทาน �อ��บุญกุ��ในครั้งนี้สง��ให�ทุกทานมี                
ค�ามเจริญก�า�หน�าส�บ��

ดร.น�ุล โสตถ�พันธ์ุ �����ยอธกิารบ�มีหา�ิทยา�ยั
รา�ภัฏสง��า พร�อม���ย ค�าจารย บุค�ากร 
นัก��กษา มรภ�สง��า เ�็นตั�แทนร�ม�บ�น�่ิง 
พร�อมน�าเงินบริจาคจากมีจิต�รัทธา เพ�่อสมทบทุน
โครงการ “ก�า� � ก�า�คน��ก�า� เพ�อ่ ๑๑ โรงพยาบา� 

ทั่��ร�เท�” �อง อาท�รา�์ คงมาลัย �ต�น บอ�ี้สแ�ม� โ�ยสามารถร�บร�มเงิน
���ทัง้ส้ิน ๑๙,๔๖๐ บาท �เฉพา�ยอ�เงนิส�จากต้ังก�องรบับรจิาคแ��การรับบริจาค
ตาม ค�� ��นย ส�านัก แ��หน�ยงานตางๆ ในมหา�ิทยา�ัย� โ�ยมี �อย                       
รั�ว�นทร์ วงศ์ว�ร�ยะ เ�็นตั�แทนรับมอบ เม�่อ�ันที่ ๗ พฤ�จิกายน ที่�านมา

ดร.น�ุล โสตถ�พันธ์ุ �����ยอธิการบ�ีมหา�ิทยา�ัย
รา�ภัฏสง��า พร�อม���ยค�าจารยแ��หั�หน�าส�านักงานฯ 
ให�การต�อนรบัเคร�อ�ายคน�ทย�ร�พุง รา��ิทยา�ยัอายรุแพทย
แหง�ร�เท��ทย ในพร�รา���ถัม�์ โ�ย ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสร�างสุ�ภาพ �สสส�� ในโอกาสเ��าหาร�อ

แ��สร�างเคร�อ�ายโครงการ “การเสริมสร�างสุ�ภาพ�ร��า�น�ัยท�างานในองคกร
���ยการ�างร�บบ �����v����o�&Tool� เพ�่อพัฒนาองคกร��ส�การเ�็น H��l��y 
O�����z���o�” เม�อ่�ันท่ี ๑๗ พฤ�จิกายน ท่ี�านมา � ห�อง�ร��ุมสภาฯ มรภ�สง��า
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อาจารย์จ�ร�า คงเขียว รองอธิการบ�ี ฝ่ายยุทธ�าสตร
การพัฒนานัก��กษาแ��คุ��ักษ��บั�ฑิต พร�อม���ย 
นายส�รรจ์ รอดคลาย ���อ�าน�ยการ กองพัฒนานกั��กษา 
แ�� น.ส.ส�ุาพร ขนุทอง เจ�าหน�าท่ีบรหิารงานทั�่�� 
เ��าร�ม�ร��ุมเ�ิง�ฏิบัติการพัฒนาเคร�อ�ายกิจการ

นัก��กษามหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏแ��มหา�ิทยา�ัยเทคโนโ�ยีรา�มงค�ท่ั��ร�เท�     
ครัง้ท่ี ๙ เพ�อ่พัฒนา�ักยภาพบคุ�ากร��านกจิการนกั��กษา แ��เสรมิสร�างเคร�อ�าย
การท�างานให�เกิ�ค�ามเ��มแ�็ง ต�อ�จนสร�างกร�บ�นการแ�กเ��ี่ยนเรียนร�� แ��
บ�ร�าการท�างานร�มกันร�ห�างมหา�ิทยา�ัยทุกแหง ร�ห�าง�ันที่ ๑๒-๑๘ 
ธัน�าคม ที่�านมา � มหา�ิทยา�ัยรา�ภัฏพร�นคร�รีอยุธยา 
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มหาว�ทยาลัยราชภัฏสงขลา
๑๖๐ ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปชาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
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กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ
รอบที่ ๑/๒ Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วัน�เด�อน��� ��า�นด�าร
�ารสมัครผานระบบรับสมัครของม�าว�ทยาลัยรา��ั�สงขลา

๒๒ ธ�ค� - ๒๒ ก�พ� ๖๑ รับสมัครทางร�บบ�องมหา�ิทยา�ัย ��������
���������������������� หร�อ ������������������������

๑๙-๒๓ ก�พ� ๖๑ ���สมัคร��าร�เงิน�านธนาคาร

๒ มี�ค� ๖๑ �ร�กา�ราย��่อ���มีสิทธิ�สอบสัมภาษ�

๕ มี�ค� ๖๑ สอบสัมภาษ�

๑๓ มี�ค� ๖๑ �ร�กา�ราย��่อ������รับการคั�เ��อกเ��า��กษา

ขอเชิญอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
รุนที่ ๑๔ อบรม ๑๒ กุมภาพันธ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
รุนที่ ๑๕ อบรม ๑๒ มีนาคม - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
รุนที่ ๑๖ อบรม ๒๓ เมษายน - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รุนที่ ๑๗ อบรม ๒๑ พฤษภาคม - ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
รุนที่ ๑๘ อบรม ๒๕ มิถุนายน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รุนที่ ๑๙ อบรม ๓๐ กรกฎคม - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
รุนที่ ๒๐ อบรม ๒๗ สิงหาคม - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
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