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ชนะเลิศประกวดบูธ	มหกรรมงานวิจัยท้องถิ่น



มรภ.สงขลา สนองพระราโชบาย ร.10 ลงนาม        

ความร่วมมือ จ.สตูล สงขลา พัทลุง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

พัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ยึดความต้องการชุมชน   

เป็นแนวทางดำาเนินงาน 

ผศ.ดร.นวิตั กลิน่งาม อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   

ดำาเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย      

รัชกาลที่ 10 ร่วมกับ จ.สงขลา สตูล และ พัทลุง ณ ห้องประชุมสภา 

มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ว่า สาระสำาคัญของบันทึก

ขอ้ตกลงฉบบันีค้อื มรภ.สงขลา จะรว่มกบัผู้วา่ราชการจงัหวดั สำานักงาน

พัฒนาชุมชน และ สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำาเนินการ

พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย และกำาหนดแผนงานยกระดับการ 

ศกึษาและพฒันาทอ้งถิน่ ตลอดจนจดัคณาจารย ์เจา้หนา้ที ่รว่มปฏบิตังิาน

ในพ้ืนที่เป้าหมาย และติดตามประเมินผล รวมถึงพิจารณาสนับสนุน  

งบประมาณในการดำาเนนิงานโครงการและกจิกรรมตา่งๆ ตามแผนงาน

ยกระดบัการศกึษาและพฒันาทอ้งถิน่ โดยทางจงัหวดัมอบหมายภารกจิ

ตา่งๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกับการคดัเลือกพ้ืนทีเ่ป้าหมายและการวางแผนงานยก

ระดับคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ให้อำาเภอและองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ท่ีเกีย่วขอ้งถอืปฏบัิติและดำาเนนิการตามแนวทางที่

หน่วยงานได้กำาหนดในรายละเอียดร่วมกัน

 ด้าน ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวว่า ท้ังนี้ ให้ถือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง  

ความร่วมมือที่จัดทำาขึ้น ตั้งแต่วันที่สองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเป็นระยะ

เวลา ๕ ปีงบประมาณ โดยกำาหนดให้วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๕         

เป็นวันสิ้นสุดของการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และหาก    

จะดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวร่วมกันต่อไป ให้จัดทำาบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือฉบับใหม่ ซึ่งที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ได้หารือแนวทางการ

ดำาเนนิงานพฒันาเชงิพืน้ท่ีรว่มกับผู้แทนจาก จ.สงขลา สตูล และ พทัลุง        

โดยในปีแรกจะมีการจัดทำาแผนพัฒนาชุมชน และพัฒนาพื้นที่              

บนพื้นฐานตามความต้องการที่แท้จริงของคนในท้องถ่ิน อาทิ            

การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน / OTOP  สู่ตลาดสากล การจัดการ

ทอ่งเทีย่วชมุชน การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิการดแูลรกัษาทรพัยากร

ในท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พันธุ์พืชพื้นเมือง หรือพืช

ผักพื้นบ้าน โดยการสำารวจ รวบรวม และศึกษาวิจัยถึงสรรพคุณ คุณค่า

ทางโภชนาการ เพื่อนำาไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

“ในส่วนของแผนการดำาเนินงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนา  

เชงิพืน้ที ่ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 มรภ.สงขลา ได้กำาหนดพืน้ที ่  

เป้าหมายซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น พื้นที่ตามมติสภามหาวิทยาลัย   

จำานวน  3 พื้นที่ พื้นที่สนองพระราโชบายรัชกาลที่ 10 จำานวน 5 พื้นที่ 

และ พื้นที่สนองพระบรมราโชบายที่จังหวัดกำาหนดร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ครอบคลุมทั้งสามจังหวัดคือ จ.สงขลา สตูล และ พัทลุง”  ผู้อำานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าว

มรภ.สงขลา สนองพระราโชบาย ร.10 ทำางานเพื่อท้องถิ่น
ผนึกสตูล-สงขลา-พัทลุง ลงนามขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนา
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“สิ่งสำ�คัญที่สุดของก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ไม้อันมีค่� 
คอืก�รปลูกจติสำ�นกึ แตส่ำ�นกึจะเกดิไมไ่ดห้�กไมม่แีบบอย�่ง
ท่ีดี คนไทยและเย�วชนไทยโชคดีที่มีแบบอย่�งที่ดีเช่น
ในหลวงรัชก�ลที่ 9 ที่พระร�ชท�นมรดกอันยิ่งใหญ่ที่สุดให้
แก่คนไทย นั่นก็คือศ�สตร์พระร�ช� ซึ่งเป็นของจริงทำ�แล้ว                
ดีจริง หวังว่�เย�วชนจะซึมซับศ�สตร์พระร�ช�อย่�งถูกต้อง
ให้ม�กที่สุด เพื่อคว�มยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมไทย”

คำ�กล่�วจ�ก อ.กมลนาวิน อินทนูจิตร อ�จ�รย์คณะ
วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีมห�วทิย�ลยัร�ชภฏัสงขล� (มรภ.สงขล�) 
เมือ่ครัง้นำ�นกัศกึษ�ในชมรมรกัษส์ิง่แวดล้อม กว�่ 100 คน ออกค�่ย
สร�้งฝ�ยตน้น้ำ�และปลกูป�่เพือ่อนรุกัษท์รพัย�กรป�่ไมต้น้น้ำ� ณ ศนูย์
เรียนรู้เพื่อก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ไม้แนวพระร�ชดำ�ริ ต.ฉลุง 
อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคว�มโดดเด่นเป็นอย่�งม�ก 

ประกอบกบัเมือ่ชว่งเดือนเมษ�ยน ปีทีแ่ลว้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
ประธ�นองคมนตรีและประธ�นกรรมก�รมูลนิธิสวนสมเด็จ                     
พระน�งเจ้�สิริกิติ์ฯ ได้ดำ�เนินก�รตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ดังกล่�ว               
ตนจึงตัดสินใจเลือกพื้นที่แห่งนี้ในก�รดำ�เนินกิจกรรม โดยบูรณ�ก�ร
ร่วมกับสำ�นักง�นจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่ 13 จ.สงขล� จัดค่�ยปลูก
สำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย เรียนรู้                       
ก�รอนรุกัษท์รพัย�กรป่�ไม้ต�มแนวท�งศ�สตรพ์ระร�ช� เรยีนรูพ้นัธุ ์            
กล้�ไม้ที่เหม�ะสมต่อก�รดูดซับค�ร์บอนเพื่อลดสภ�วะโลกร้อน                 
ก�รจัดก�รขยะ ณ แหล่งท่องเท่ียวธรรมช�ติ และก�รจัดทำ�ฝ�ยต้นน้ำ�
บริเวณพ้ืนท่ีเข�วัง อ.รัตภูมิ จ.สงขล�  

ก�รออกค�่ยสร�้งฝ�ยชะลอน้ำ�และปลูกป่�เพือ่อนรุกัษท์รพัย�กร
ป่�ไม้ นอกจ�กจะทำ�ให้นักศึกษ�ได้รับคว�มรู้ด้�นก�รจัดก�รป่�ไม้
ต้นน้ำ�แล้ว ยังได้รับส่ิงสำ�คัญท่ีสุดของศ�สตร์ก�รอนุรักษ์ต�มแนว            
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พระร�ชดำ�ริ คือ ก�รปลูกจิตสำ�นึก ซึ่งภ�ยหลังกลับจ�กโครงก�รค่�ย
ดังกล�่ว นักศกึษ�ส�ม�รถเปน็แกนนำ�ในก�รพฒัน�พืน้ทีม่ห�วทิย�ลยั
สีเขียวต�มยุทธศ�สตร์ของมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�และต่อเนื่องถึง
กจิกรรมครบรอบ 100 ป ีมห�วทิย�ลยัร�ชภัฏสงขล�ต�มรอยศ�สตร์
พระร�ช�

ด้�น นายวัชระ จิตจำานงค์ นักวิช�ก�รป่�ไม้ปฏิบัติก�ร สำ�นัก
จัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่ 13 กล่�วว่� ศูนย์เรียนรู้เพ่ือก�รอนุรักษ์
ทรัพย�กรธรรมช�ติป่�ไม้ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ ของกรมป่�ไม้                     
มีทั้งหมด 5 ศูนย์ คือที่จังหวัดเชียงใหม่ ต�ก ยโสธร ประจวบคีรีขันธ์ 
และสงขล� มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็สถ�นทีร่วบรวมและพัฒน�ต�มแนว
พระร�ชดำ�ริด้�นทรัพย�กรป่�ไม้ของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร  
มห�ภมูพิลอดลุยเดช และพระบรมวงศ�นวุงศท์กุพระองค ์ม�จดัแสดง
ในลกัษณะนทิรรศก�รทีม่ชีวีติ โดยกจิกรรมโครงก�รค�่ยเย�วชนทีท่�ง
ศูนย์จัดอย่�งต่อเนื่องเสมอ คือ โครงก�รค่�ยเย�วชนรักษ์พงไพร               
เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีศูนย์ก�รเรียนรู้เพ่ือก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรป่�ไม้ฯ 
ได้ดำ�เนินก�รจัดกิจกรรม เพ่ือสร้�งจิตสำ�นึกให้เด็กและเย�วชน                   
มีคว�มรักและหวงแหนป่�ไม้และสัตว์ป่� ในปี 2559  ท�งศูนย์ฯ               
มีแผนก�รจัดฝึกอบรมเย�วชนรักษ์พงไพร รวม 4 รุ่น จำ�นวน 240 คน                   
ผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�เด็กและเย�วชนที่ผ่�นก�รฝึกอบรม                    
มีระเบียบวินัย กล้�แสดงออก มีคว�มรักและส�มัคคี ในหมู่คณะ 
สอดคล้องกับกิจกรรมของชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จ�กมห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสงขล� ซึ่งมีก�รดำ�เนินกิจกรรมอนุรักษ์ป่�ต้นน้ำ�และ                          
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมใน  จ.สงขล� และ พื้นที่ใกล้เคียง โดยค�ดว่�
หลังจ�กค่�ยกิจกรรมดังกล่�ว นักศึกษ�ส�ม�รถมีคว�มหวงแหน
ทรัพย�กรป่�ไม้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รเป็นคนดีต�มพระร�ชดำ�ริ 
“ปลูกป่�ในใจคน” 

ขณะที่ นายฮูซัย หนูหัน ประธ�นชมรมสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กล�่วว่� จ�กกิจกรรมดงักล�่วทำ�ใหท้กุคนไดร้ว่มเรยีนรูถ้งึกระบวนก�ร
สร้�งฝ�ย เเละปลูกจิตสำ�นึกให้คนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญของ
ช�ติต่อไปในอน�คต ได้ช่วยกันดูแลโลกท่ีเร�อยู่อ�ศัย เเละรักษ�               
สิ่งเเวดล้อมให้อยู่ในสภ�พที่ดีไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหล�น ซึ่งแม้เร�จะไม่
ส�ม�รถปลูกต้นไม้ในหัวใจของทุกคนได้ เเต่ส�ม�รถทำ�ให้ทุกคนเรียนรู้
กระบวนก�รปลกูตน้ไม ้และเหน็ถงึคว�มสำ�คญัของสิง่แวดลอ้มทีม่ตีอ่
ทุกชีวิตบนโลกได้

น.ส.ศรัณย์หทัย เสาดำา นักศึกษ�ชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิช�ก�ร
บัญชี กล่�วว่� รู้สึกภูมิใจม�กท่ีได้เป็นกลุ่มคนเล็กๆ ที่มีส่วนช่วย
อนุ รั กษ์ทรัพย�กร ป่� ไ ม้ ใ ห้คงคว�มอุ ดมสมบูรณ์ ไว้ ต่ อ ไป                      
เพร�ะทรพัย�กรป่�ไม้ถูกทำ�ร�้ยม�ม�กแล้ว ด้วยคว�มรูเ้ท�่ไมถ่งึก�รณ์
ของผู้คนที่ใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติเหล่�นั้น โดยไม่คำ�นึง
ถึงผลกระทบที่กำ�ลังเกิดขึ้น กิจกรรมดังกล่�วทำ�ให้ตนรู้จักเอ้ือเฟื้อ             
เผ่ือแผ่ ก�รเสียสละ ก�รร่วมมือร่วมใจกัน ได้เห็นน้ำ�ใจของเพื่อนๆ               
ที่ให้คว�มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งอ�จห�ได้ย�กในสังคมปัจจุบัน                     
ถึงแม้ว่�แดดจะร้อนต้องเดินในป่� และรู้สึกเหน็ดเหนื่อย แต่ทุกคนก็
สนุกและตั้งใจปลูกป่�และช่วยกันสร้�งฝ�ยชะลอน้ำ�อย่�งที่ตั้งใจไว้จน
สำ�เร็จ ถือเป็นคว�มภ�คภูมิใจอย่�งยิ่งที่ได้เดินต�มแนวพระร�ชดำ�ริ
ของในหลวงรัชก�ลที่ 9

นายกิตติพัฒน์ เหตุทอง นักศึกษ�ชั้นปีที่ 1 โปรแกรม
วทิย�ศ�สตรส์ิง่แวดลอ้ม กล�่วว�่ ตนไดร้บัท้ังคว�มรูเ้ก่ียวกบัแนวท�ง
อนุรักษ์ป่�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ ได้มีโอก�สเห็นต้นน้ำ� รวมทั้งได้พบ
เพือ่นๆ และมติรภ�พจ�กพี่ๆ  เจ�้หน�้ที ่อ�จ�รย ์ทีด่แูลและชว่ยเหลอื
พวกตนเป็นอย่�งดี อย�กให้มีค่�ยนี้ตลอดไป 

สอดคล้องกับ น.ส.ชนม์นิภา ดำาน้อย นักศึกษ�ชั้นปีที่ 1 
โปรแกรมวิทย�ศ�สตร์ส่ิงแวดล้อม ที่กล่�วว่� ชมรมจัดค่�ยได้อย่�ง
สร้�งสรรค์ โดยเฉพ�ะกิจกรรมต่�งๆ ที่สอดแทรกคว�มรู้เกี่ยวกับแนว
พระร�ชดำ�รกิ�รอนรุกัษท์รพัย�กรป�่ไมข้องรชัก�ลที ่9 และทำ�ใหต้น
รูจ้กัเพือ่นต�่งคณะทีม่อีดุมก�รณเ์ดยีวกนั ได้ชว่ยกนัลงปลกูป�่ ทำ�ฝ�ย
กั้นน้ำ� ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำ�ม�ก่อน

ไม่เพียงเท่�นั้น เ ม่ือวันที่  17-20 มีน�คม ที่ ผ่�นม�                  
อ.ศุภชัย ชัยณรงค์ ประธ�นโปรแกรมวิช�วิศวกรรมศ�สตร์                   
คณะเทคโนโลยีอุตส�หกรรม มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�                              
(มรภ.สงขล�) นำ�นักศกึษ�ภ�คปกตขิองโปรแกรมวชิ�วศิวกรรมศ�สตร ์                
กว่� 40 คน ร่วมกับชมรมวิศวกรรมอ�ส�พัฒน�ชุมชน มรภ.สงขล� 
ลงพื้นที่สร้�งฝ�ยชะลอน้ำ�ต�มแนวพระร�ชดำ�ริพระบ�ทสมเด็จ                  
พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับช�วบ้�น ต.ทุ่งนุ้ย 
อ.ควนก�หลง จ.สตลู ซึง่เปน็ก�รทำ�ประโยชนแ์กช่มุชนและทอ้งถิน่ใน
บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของมห�วิทย�ลัย ทั้งยังเป็นก�รเปิดโอก�ส             
ให้นักศึกษ�ภ�คปกติของโปรแกรมวิช�วิศวกรรมศ�สตร์ กว่� 40 คน 
ได้ทำ�กิจกรรมที่แสดงออกถึงคว�มหวงแหนภูมิลำ�เน�ของตนเอง                  
ก่อให้เกิดคว�มรู้สึกภ�คภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมพัฒน�ถิ่นเกิด 

ค�่ยอ�ส�วศิวกรรมท่ีจัดขึน้ในครัง้นี ้สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณข์อง
มห�วิทย�ลยัทีว่่� เป็นคนด ีมีทกัษะชีวิต มีจิตส�ธ�รณะ และสอดคลอ้ง
กับพันธกิจข้อที่ 1 ของ มรภ.สงขล� ที่กล่�วถึงก�รผลิตบัณฑิตและ
พฒัน�บคุล�กรในทอ้งถิน่อย�่งตอ่เนือ่ง ใหเ้ปน็ผูท้ีม่คีว�มรู ้มคุีณธรรม
จริยธรรม และมีขีดคว�มส�ม�รถที่สอดคล้องกับทิศท�งก�รพัฒน�
ประเทศ ซึ่งนักศึกษ�ที่เข้�ร่วมโครงก�รได้รับประสบก�รณ์ที่ดีและ              
รู้จักแบ่งปันแก่สังคม รู้จักคว�มส�มัคคีของหมู่คณะในก�รร่วมแรง
ร่วมใจกันสร้�งฝ�ยชะลอน้ำ�จนประสบผลสำ�เร็จ สร้�งประโยชน์                  
แก่คนในชุมชน ก่อนที่จะจบออกไปประกอบอ�ชีพในโลกภ�ยนอก         

ขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ตลอดจนผู้สนับสนุนต่างๆ ท่ีช่วยเหลือ ทีมคณาจารย์ที่ช่วย
ดูแลนักศึกษา อ.เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์ อ.ผจงจิต พิจิตบรรจง 
อ.ชัยยุทธ มีงาม รวมถึงชาวบ้าน ต.ทุ่งนุ้ย จ.สตูล ด้วย ซึ่งจาก
ความสำาเร็จที่เกิดขึ้นนำามาสู่โครงการการออกค่ายสร้างฝาย
ชะลอน้ำาครั้งที่ 2 ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้
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มรภ.สงขลา ระดมกึ๋นอดีตอธิการฯ ‘ราชภัฏ’ 
แนะแนวทางพัฒนาสู่ความสำาเร็จ

ยุค 4.0

มรภ.สงขลา เทียบเชิญอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั่วประเทศ แนะแนวทางพัฒนายุค 4.0 ชี้สูตรสู่ความ

สำาเร็จ จัดการศึกษาตามความต้องการตลาดงาน วางแผน

ยุทธศาสตร์ตอบโจทย์สังคม พร้อมสร้างรายได้จากงานวิจัย   

ปลูกฝังคนรุ่นใหม่สืบสานศิลปวัฒนธรรม  

ผศ.ดร.นวิตั กลิน่งาม อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ อดีตผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั่วประเทศกว่า 20 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการ

พัฒนา มรภ.สงขลายุค 4.0 โดยมี ดร.วิชัย แข่งขัน อดีตเลขาธิการ

สภาสถาบันราชภัฏ และ นายประเสริฐ ตันสกุล อดีตกรรมการสภา 

มรภ.กำาแพงเพชร เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ ปัญหาและ

ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับบรรดาอดีต

อธิการบดีผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนและการบริหาร ซึ่งจะ

ทำาให้คณะผู้บริหารและบุคลากร มรภ.สงขลา ทราบถึงความสำาคัญและ

ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ      

ต่อเนื่องตลอดจนสามารถนำาข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนา             

มากำาหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ      

ที่ 21 และในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ผศ.ดร.นวิตั กล่าววา่ ผูเ้ขา้ประชุมไดช้ีแ้นะถึงสูตรสูค่วาม

สำาเร็จ ประการที่ 1. พันธกิจด้านการจัดการศึกษา ทุกมหาวิทยาลัย

ต้องให้ความสำาคัญกับการผลิตบัณฑิตหรือการจัดการศึกษา เพ่ือ

ตอบสนองตลาดแรงงานและความต้องการของผู้ประกอบการอย่าง

แทจ้รงิ โดยคำานงึถงึศาสตรท์ีเ่หมาะกบัสภาพการณก์ารเปลีย่นแปลง

ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจท่ีอาศัยนวัตกรรมใหม่และความคิด

สร้างสรรค์ มีการกำาหนดแผนรับสมัครหรือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา

จำาเป็นโดยต้องคำานึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ 

ประการที่ 2. พันธกิจด้านการวิจัย เป็นหัวใจสำาคัญของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนักวิชาการที่พร้อมไปด้วยศักยภาพ

การขับเคลื่อนเพ่ือนำามาต่อยอดการพัฒนาประเทศและงานวิจัย     

นำาไปสูก่ารพฒันาประเทศและสามารถนำานวตักรรม งานวจิยั มาผลิต

และสรา้งรายได ้และความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ตอ้งเนน้

รายได้จากการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมและนำาไปสู่เชิงพาณิชย์

ประการที่ 3. พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

เมื่อมหาวิทยาลัยจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการบริการทาง

วชิาการดว้ยมติติา่งๆ จำาเปน็ตอ้งกำาหนดแผนยทุธศาสตรท่ี์สามารถ
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ตอบโจทย์การพฒันาได้ตามความตอ้งการของสงัคม โดยเฉพาะในยคุ

ไทยแลนด ์4.0 หรือการสรา้งองคค์วามรูแ้ละนวัตกรรมใหมใ่หช้มุชน 

ตลอดจนธรุกจิตา่งๆ ทีจ่ำาเป็นจะต้องอาศยัองคค์วามรูจ้ากนกัวชิาการ

และนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย  

ประการที่ 4. พันธกิจด้านการทำานุบำารุงศิลปะและ

วฒันธรรม มหาวทิยาลยัจำาเปน็ตอ้งตระหนกัและใหค้วามสำาคญัในระดับ

ต้นๆ เพราะปัจจุบันสังคมเปล่ียนแปลงไปมากจนทำาให้คนรุ่นใหม่         

ลืมเลือนความเป็นไทย จึงควรให้ความสำาคัญและทำาให้เยาวชนรุ่นหลัง

ให้ความสำาคัญกับความเป็นไทย และวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 

 ในการนี ้ทีป่ระชมุยงัให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอกีหลายประเด็น 

อาทิ ควรมีการพัฒนานักศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้งความรู้ ทักษะ เพื่อให้

มีความรอบรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ เป็นบัณฑิตรูปแบบใหม่ที่เน้น

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะและให้สามารถทำางานได้หลากหลาย 

หลักสูตรไม่ควรสร้างตามความถนัดของอาจารย์ แต่ควรคำานึงถึงความ

ต้องการของชุมชนหรือสังคม และพัฒนาหลักสูตรตามอัตลักษณ์ภาคใต้

ตอนล่าง ควรลดวิชาบังคับลงและเพ่ิมวิชาเลือกให้มากขึ้น เพื่อให้

นกัศกึษามีโอกาสเลอืกวิชาเรยีนทีต่นเองสนใจมากทีส่ดุ และเน้นหลกัสูตร

ระยะสั้น (Short Course) ตามความต้องการของนักศึกษา ส่วนอาจารย์

ก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและทันต่อยุคสมัย        

จะต้องใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถทาง

ด้านภาษา 

 ประการสำาคัญ ต้องสร้างจุดยืนและเอกลักษณ์ของ มรภ.

สงขลา โดยเชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชนในการสร้างบุคลากรในสาขา

เพ่ือการพฒันาทอ้งถิน่ และใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาทอ้งถิน่ทีส่รา้ง

เปน็ศูนยก์ารเรียนรู้ มหาวิทยาลยัจะตอ้งสง่เสริมการเรียนการสอนแบบ

ออนไลนใ์หม้ากขึน้ เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และ

ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของ

งานวิจัยควรมลัีกษณะเป็นงานวิจัยตอ่เนือ่ง จนสามารถพฒันาท้องถ่ิน

ในแต่ละพ้ืนที่ได้จริง สร้างนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติที่เป็น

ประโยชน์ต่อท้องถ่ิน และส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษา โดย

น้อมนำาพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 

10 มาเป็นแนวทางในการพัฒนา 

 นอกจากน้ัน ควรดำาเนินการควบคูไ่ปกบัการสรา้งเครอืขา่ย

ความรว่มมอือยา่งเขม้แขง็ระหวา่งหน่วยงานเอกชน สถานประกอบการ 

หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยภายนอกและโรงเรียนต่างๆ ตลอดจน

หน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ สนับสนุนให้

อาจารย์มีตำาแหน่งทางวิชาการเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการทำางาน และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เปิดโอกาสให้

บุคลากรและนักศึกษาได้ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่าง

ด้านการพัฒนาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น 

Smart University และจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีความรักความผูกพัน

กับท้องถิ่น สำานึกในความเป็นไทย มีคุณธรรม มีทักษะในการคิด

วิเคราะห์ สามารถปรับตัวในการดำาเนินชีวิต รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ 

สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของ

นักศึกษา เหล่านี้เป็นต้น
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มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.รำาแดง ให้ความรู้ท้องถิ่นใช้โทรศัพท์
มือถอืจดัเกบ็ขอ้มลูผู้สูงอาย ุผู้พกิาร ผูด้อ้ยโอกาส ในรปูแบบดจิิทัล 
เผยช่วยให้ค้นหาสะดวก เรียกดูรวดเร็ว พร้อมแสดงผลบนแผนที่ 

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปดิเผยถงึการอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ต.รำาแดง อ.สงิหนคร จ.สงขลา เมือ่เรว็ๆ นีว้า่ มทีีม่าจากการสำารวจปญัหา
และความต้องการ การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งใน
ส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำาบลรำาแดง (อบต.) ต้องการให้                     
มรภ.สงขลา ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ                
ผูพ้กิาร และผูด้อ้ยโอกาสทีม่จีำานวนเพิม่มากขึน้ แตก่ารบริหารจดัการขอ้มูล
ทีม่อียูเ่ดมิยงัไมเ่ปน็ระบบ และไมไ่ดจ้ดัเกบ็ในรปูแบบดจิทิลั ทำาใหย้ากแก่
การค้นหาหรือค้นคืน ทางคณะฯ จึงจัดอบรมจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ              
ดิจิตัล ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.รำาแดง และบุคลากร อสม. ในพ้ืนท่ี               
โดยใช้โทรศัพท์มือถือสำาหรับบันทึกข้อมูล 

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยคณะทำางานจาก                   
มรภ.สงขลา และวิทยากร อ.กชกร สุขจันทร์อินทนูจิตร จากคณะการ
แพทยแ์ผนไทย มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ลงพืน้ทีด่แูลผู้สงูอายุ ผูพ้กิาร
และผูด้้อยโอกาส รวมถงึเกบ็ขอ้มลูลงสูร่ะบบดว้ยตนเอง ซึง่จะชว่ยให ้อบต.
รำาแดง สามารถใชข้อ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้ยงัสามารถเรยีกดขูอ้มูล
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการดูแลผู้สูงอายุ               

ศนูยว์ทิยาศาสตร ์มรภ.สงขลา อบรมจดัทำาระบบบรหิารงาน
คุณภาพห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานผลทดสอบ   

ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์
เ ล็ ง เ ห็ นถึ ง ค ว ามสำ า คัญขอ งกา ร ได้ รั บ ก า ร รั บ รอ งมาตรฐาน                                           
ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำาระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการและข้อกำาหนด 
ISO/IEC17025 ให้แก่อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรของทาง
ศนูยฯ์ เมือ่วนัที ่9-10 มีนาคม ทีผ่า่นมา เนือ่งจากหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ
ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน จะช่วยให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน                 
สร้างความน่าเชื่อถือและพัฒนาประสิทธิภาพ โดยที่สังคมรับรู้ว่าผลการ
ทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำาให้ระบบ
บรหิารจดัการหอ้งปฏบิตักิารมีการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ในดา้นคณุภาพ
และความสามารถทางวชิาการของหอ้งปฏบิตักิารและบคุลากร ทัง้ยงัสรา้ง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

ผศ.ดร.ทวีสิน กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำา
หน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ มรภ.สงขลา ในการสนับสนุนการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการ                    
ของท้องถิ่น และให้บริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์สำาหรับงานวิจัยและ                

งานทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยริเร่ิมและวางแผนดำาเนินการด้านห้องปฏิบัติการ
ทดสอบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และในปี 2556 กรมวิทยาศาสตร์
บริการมีแนวคิดจัดตั้งห้องปฏิบัติการเครือข่ายในส่วนภูมิภาคร่วมกับ
สถาบนัการศกึษา โดยหอ้งปฏบิตักิารทีจ่ะสามารถใหบ้รกิารวเิคราะห ์
ทดสอบได้นั้น จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 
ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วยข้อกำาหนดด้านการบริหารงาน
คุณภาพและข้อกำาหนดด้านวิชาการ โดยสามารถนำามาใช้ได้กับ                     
ทุกองค์กรท่ีดำาเนินกิจกรรมทดสอบและหรือสอบเทียบ เม่ือห้องปฏิบัติการ
ได้รับการรับรองแล้ว สามารถสร้างความมั่นใจในผลของการทดสอบ
วา่ถกูตอ้งตามขอบขา่ยท่ีไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 

“มรภ.สงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                    
มีภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิต ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย
และงานด้านบริการ วิชาการแก่สั งคม โดยมีวิ สั ยทัศน์คื อ                                       
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล ซึ่งงานด้าน
บริการวิชาการถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีสำาคัญอย่างหน่ึงที่ดำาเนินงาน                 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการกำาหนดทิศทางในการ
พัฒนา สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ
สูชุ่มชน เพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้กช่มุชนและทอ้งถิน่อันเป็นฐานราก
ของประเทศ” ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าว

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบ
สารสนเทศทางภมูศิาสตรส์ามารถแสดงผลบนแผนทีแ่ละค้นหาไดง้า่ย
ขึน้ นอกจากนัน้ นกัเรยีนในโรงเรยีน เจ้าหนา้ที ่และบคุลากร สามารถ
บนัทกึขอ้มลูภาพถา่ยและคน้คนืไดอ้ยา่งรวดเรว็ สะดวกตอ่การใชง้าน
สารสนเทศต่อไปในอนาคต
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คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มรภ.สงขลา สดุปลืม้ ชมุชน
ตื่นตัวเข้าร่วมอบรมใช้พลังงานทดแทน ปี 2 เผยความสำาเร็จ
ใชร้ะบบพลังงานแสงอาทติย ์พลกิฟืน้พืน้ทีร่กรา้ง แหง้แลง้ ให้
กลับมาเพาะปลูกได้

ดร.กันตภณ มะหาหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                               
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมใช้พลังงานทดแทนเพ่ือการ
ประหยัดพลังงานแก่ชุมชนเทศบาลตำาบลเกาะแต้ว (ทต.เกาะแต้ว) 
อ.เมือง จ.สงขลา ปีที่ 2 เมื่อวันท่ี 28-29 มีนาคม ท่ีผ่านมาว่า 
เป็นการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแก่สังคม                        
ตามนโยบายสง่เสริมการอนรุกัษพ์ลงังานและพลงังานทดแทนในระดบั
ชุมชน ซึ่งถือเป็นกลไกสำาคัญที่รัฐบาลส่งเสริม โดย มรภ.สงขลา                     
ได้กำาหนดพื้นที่เป้าหมายและจัดอบรมใช้พลังงานทดแทนให้แก่
ประชาชน ต.เกาะแต้ว ในปีงบประมาณ 2560 และประสบผลสำาเร็จ 
ไดร้บัการตอบรบัอยา่งดยีิง่ อันเนือ่งมาจากเปน็ความตอ้งการโดยตรง
จากการลงพืน้ทีส่ำารวจความตอ้งการของมหาวทิยาลยั และชมุชนยงัมี
ความต้องการให้ดำาเนินการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ดร.กนัตภณ กลา่ววา่ ดงันัน้ เพือ่เปน็การแกป้ญัหาดา้นพลงังาน
ให้กับเกษตรกรและชุมชน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา 
จึงจัดอบรมนำาพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรใน
ทอ้งถิน่ ตอ่เนือ่งเปน็ปีที ่2 โดยใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการผลิตกา๊ซชวีภาพ 
การออกแบบติดตั้งระบบปั๊มน้ำาและการอบแห้งด้วยพลังงาน                         
แสงอาทติย ์พร้อมทัง้ฝกึปฏบัิติประกอบสว่นโครงสรา้งตดิตัง้ตูอ้บแหง้
พลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบติดต้ังระบบระบายความร้อนตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบติดตั้งตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์                    

ติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และติดตั้งระบบปั๊มน้ำาด้วยพลังงาน                    
แสงอาทิตย์ จากวิทยากรอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                   
ร่วมด้วย ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ                               
อ.ศุภชัย แก้วจัง และนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ในฐานะผู้ช่วยวิทยากร

“โครงการอบรมใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะแต้ว ปีที่ 2 
ชุมชนตื่นตัวสูงและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ที่สำาคัญ เราสามารถ
เปลีย่นพืน้ทีร่กรา้งแหง้แลง้ใหก้ลบัมาใชเ้พาะปลกูได ้แคน่ีก้ช็ืน่ใจแลว้ 
นอกจากน้ัน เรายังช่วยกันเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกด้วยการสร้างแหล่งน้ำา 
พร้อมทั้งเพิ่มอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร สร้างอาชีพ วางแผนที่ชุมชน 
และวางแผนการทำางานร่วมกันสำาหรับปีหน้า ขอบคุณชุมชนหมู่ที่ 6 
ต.เกาะแต้ว ทีมทำางานท่ีเข้มแข็ง และนักศึกษาท่ีช่วยงานอย่างเต็มที่ 
ซ่ึงจากการพูดคุยกับผู้เข้าอบรมบอกตรงกันว่าเห็นประโยชน์อย่าง
ชัดเจนในปีที่แล้ว และชุมชนตื่นตัวในการใช้พลังงานทดแทน                     
โดยเฉพาะการสูบน้ำามาใช้ทำาให้สามารถเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกได้จริง   
และถ้ามีน้ำาเขาก็พร้อมจะสู้ ป๊ัมน้ำาจากโซล่าเซลล์ช่วยพวกเขาได้มาก
จริงๆ”  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย กล่าวและว่า

นอกจากน้ัน ในการจัดโครงการบริการวิชาการคร้ังนี้ มีการ   
บูรณาการความรู้ในรายวิชาไฟฟ้าพื้นฐาน วิชาการอนุรักษ์พลังงาน
และพลงังานทดแทน ซึง่อยูใ่นหลกัสตูร ทล.บ.เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
และวชิาอเิลก็ทรอนกิสอ์ตุสาหกรรม ทีอ่ยูใ่นหลกัสตูร ทล.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) โดยให้นักศึกษาเตรียมงาน ตลอดจนนำา
นักศึกษาไปร่วมทำาโครงการ และมีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว
ไปร่วมในโครงการและเป็นผู้แนะนำา ดูแล ตลอดจนนำาเอาปัญหาต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นมาเป็นกรณีตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
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คณะเกษตรเปิดบ้านจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5
นศ. คว้า 7 รางวัลนำาเสนอผลงานวิจัย

มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดประชุมนำาเสนอผลงานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 สนองนโยบายรัฐ
เพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรสู่ไทยแลนด์ 4.0 หวังช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตยั่งยืน

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพ        
จดัประชมุวิชาการนำาเสนอผลงานระดบัปรญิญาบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มรภ.สงขลา วา่ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สนบัสนนุการ
เผยแพรผ่ลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคด์า้นเกษตรและเทคโนโลย ีและสรา้ง
เครอืข่ายความรว่มมอืดา้นวชิาการระหวา่งอาจารยก์บันกัศกึษาทีม่กีารเรียน
การสอนในศาสตร์แขนงนี้ ทำาให้นักศึกษามีโอกาสเผยแพร่ผลงานภาค
บรรยายและภาคโปสเตอร์ในเวทีระดับชาติ ในกลุ่มสาขาพืชศาสตร์          
สัตวศาสตร์ ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจเกษตรและอาหาร เกษตรกล
วิธาน และสาขาที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร โดยมีสถาบันการศึกษากว่า       
10 แห่ง ส่งผลงานเข้าร่วมมากกว่า 100 เรื่อง 

ดร.มงคล กล่าวว่า งานประชุมวิชาการในคร้ังนี้มีนักศึกษาของ
ทางคณะฯ เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย ผลปรากฏว่านักศึกษา
ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม 2 รางวัล รางวัลดีเด่น 2 รางวัล รางวัลดี 1 รางวัล 
และ ชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ภาคบรรยายกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร รางวัล
ระดับดีเยี่ยม จากงานวิจัยเรื่อง ผลของปริมาณเพคตินและกลีเซอรอล         
ต่อคณุภาพของฟลิม์บรโิภคได ้โดยนางสาวน้ำาฝน เพง็จนัทร ์ภาคบรรยาย
กลุ่มประมง รางวัลระดับชมเชย จากเร่ือง เปรียบเทียบปริมาณโปรตีน         
ในไข่น้ำาที่เลี้ยงด้วยสูตรปุ๋ยต่างชนิด โดยนางสาวปรียากมล ธนบัตร 

รางวัลระดับดีเย่ียม ภาคโปสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร
และธุรกิจอาหาร จากงานวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์จากเปลือกมะละกอใน
การผลติผลติภณัฑผ์งหมกัสเตก็รสจิม้แจว่ โดยนางสาวสุกาญดา สงัขส์วสัดิ ์
ภาคโปสเตอร์กลุ่มพืชศาสตร์ รางวัลระดับดีเด่น จากเร่ือง การชักนำาต้น     
ลิน้มงักรพนัธุแ์คระฮานอิายกรนี (Sansevieria trifasciata cv. Hahnii Green)
ในหลอดทดลอง โดยนางสาวสุนิสา หยูดำา ภาคโปสเตอร์กลุ่มประมง 
รางวัลระดบัด ีจากเรือ่ง ผลของการใชอ้าหารปลาดกุสำาเรจ็รปูผสมสไปรลูน่ิา
ระดับแตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของกบลูกผสม (Rana catesbeiana x 
R. rugulosa) ที่เลี้ยงในขวดพลาสติก โดยนางสาวจตุพร นิลน้อย และ 
นางสาวสุดารัตน์ ทองย้อย รางวัลระดับดีเด่น จากเรื่อง การศึกษาการ

ดำาเนินธุรกิจอาหารของผู้ประกอบการในตลาดน้ำาคลองแห ต.คลองแห 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนายเจษฎา แสนทวี รางวัลระดับชมเชย           
จากเรื่อง ศึกษาวิธีการลดการเกิดลักษณะฝ้าขาวในผลิตภัณฑ์ส้มแขกแช่อิ่ม
อบแห้ง โดยนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจโนภาส

 คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร มรภ.สงขลา กลา่วอกีวา่ รฐับาล
กำาหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
โดยให้ความสำาคัญเป็นพิเศษในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้าน
การเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาด้าน 
การเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ จึงควรให้ความสำาคัญในการ  
เตรียมความพร้อมเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นเกษตรกรท่ีมี
ความก้าวหนา้ ดว้ยการนำาเทคโนโลยมีาใช้ในการผลติและการตลาด สำาหรบั
เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรของไทย รวมทั้งมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ 
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการนำาข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรมา
ประยุกต์ใช้ในการเกษตรของตนเองมากขึ้น 

ดังน้ัน รัฐบาลจึงส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาในทุกด้าน โดย   
ผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีและผลงานการวิจัย เพ่ือสร้างนวัตกรรมท่ี
สร้างสรรค์เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน         
งานวิจัยและนวัตกรรมถือเป็นหัวใจสำาคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคการเกษตรของไทย จึงนับเป็นภารกิจสำาคัญของสถาบันอุดมศึกษา      
ในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละคณุภาพนกัศกึษา สาขาการเกษตร โดยส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ๆ 
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มรภ.สงขลา เปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู รับ 180 คนเข้าเรียน
ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 

จำากัด 180 คน คัดเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนเท่านั้น 
ดร.มนตร ีเดน่ดวง คณบดคีณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปดิเผยว่า คณะครศุาสตร์

เปดิรบัสมคัรบุคลากรทางการศกึษาเขา้เรยีนหลกัสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑติ สาขาวชิาชพีคร ูประจำาปกีารศกึษา 2561 
จำานวน 180 คน ผู้สมัครต้องสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติสำาเร็จ
การศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนเท่านั้น ไม่รับผู้ปฏิบัติงานธุรการหรือดำารง
ตำาแหน่งที่ปฏิบัติการสอนบางเวลา โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณา
จากสำาเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนจนถึงวันท่ีรับสมัคร หรือสำาเนาสมุดประจำาตัวครูที่เป็นปัจจุบัน
และยังไม่มีการจำาหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำาแหน่งครูผู้สอน 

ดร.มนตรี กล่าวว่า กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำาแหน่งครูผู้สอนต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติ
หนา้ทีส่อน และคำาสัง่ของโรงเรยีนปีปัจจบัุนทีม่อบหมายให้ปฏิบัตกิารสอนระบรุายวชิาและระดบัชัน้ทีร่บัผดิชอบ นอกจากนัน้ 
ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการ
ผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้วเท่านั้น ส่วนผู้ที่มีใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาจากสำาเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการ
ศึกษา จนถึงวันท่ีรับสมัคร หรือสำาเนาสมุดประจำาตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำาหน่ายออก และสำาเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู 

“มรภ.สงขลา มุ่งมั่นในการผลิตครูคุณภาพ ครุศาสตร์พร้อมหล่อหลอม ฟูมฟักความเป็นครูให้กับทุกคน 
ครุศาสตร์คือคุณภาพ คุณภาพคือครุศาสตร์ มาร่วมกระบวนการหล่อหลอมความเป็นครูกับเรานะครับ” คณบดี           
คณะครุศาสตร์ กล่าวและว่า

ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดการสมัคร และดาวนโ์หลดใบสมคัรไดท้างเวบ็ไซต์ http://www.skru.
ac.th/ หรอื http://edu.skru.ac.th ทัง้นี ้ผูป้ระสงคจ์ะเข้าศึกษาตอ้งยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง ณ หอ้งสำานกังาน
คณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 68 คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม-          
17 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 35,000 บาท (แบ่งจ่าย          
3 ภาคเรียน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-9823108

อาจารย์-นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
มรภ.สงขลา ทำาวิจัยใช้ยางธรรมชาติผสมสารตัวเติม 3 ชนิด เขม่าดำา 
แคลเซียมคาร์บอเนต ซิลิกา ช่วยลดการฉีกขาด เพิ่มความต้านทานต่อ
แรงดึง ต่อยอดใช้ในอุตสาหกรรมยาง คว้ารางวัลบทความดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพ 

 นายวัชรนิทร ์สายน้ำาใส อาจารยป์ระจำาโปรแกรมวชิาเทคโนโลยยีาง
และพอลเิมอร์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.
สงขลา) เปิดเผยถงึการเขา้ร่วมประชุมวชิาการระดับชาต ิครัง้ท่ี 10 ณ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อ “น้อมนำาศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม ที่ผ่านมาว่า ผลงานวิจัยเรื่อง การ
ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยาง
ธรรมชาติผสมเขม่าดำา แคลเซียมคาร์บอเนต และซิลิกา ได้รับรางวัลบทความวิจัย
ดีเด่น (Best Paper Award) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยศึกษาการอ่อนตัว
ของความเค้นและพลงังานสญูหายของยางธรรมชาตผิสมสารตวัเตมิ 3 ชนดิ ไดแ้ก ่
เขม่าดำาเกรด N550 แคลเซียมคาร์บอเนต และ ซิลิกา ผลการวิจัยพบว่ายาง
ธรรมชาติผสมเขมา่ดำามสีมบติัการอ่อนตัวของความเค้นและพลงังานสูญเสยีสงูทีส่ดุ 
แตย่างธรรมชาตผิสมซลิกิามคีวามเครยีดคงรปูถาวรสงูทีส่ดุ ยางธรรมชาตผิสมสาร
ตัวเติมทกุชนดิเมือ่ถูกกระทำาอยา่งตอ่เนือ่ง ความเครียดคงรปูถาวรของยางมีคา่สงู

ขึ้นตามไปด้วย ส่วนการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายมีค่าลดต่ำาลง
ตามจำานวนรอบของการถูกกระทำาอย่างต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลการวิจัยที่ได้
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยางได้

นายวชัรนิทร ์กลา่ววา่ การประชุมวชิาการครัง้น้ีมีอาจารย์และนกัศกึษา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จาก มรภ.สงขลา เข้าร่วมนำาเสนอ      
ผลงานวจิยัในกลุม่สาขาวทิยาศาสตรก์ายภาพ รวม 4 เร่ือง  แบง่เปน็ภาคโปสเตอร์ 
2 เรื่อง คือ อิทธิพลของสารคู่ควบไซเลนต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงาน
สูญหายของยางธรรมชาติผสมซิลิกาเป็นสารตัวเติม โดย น.ส.ศศิลักษณ์ ชีทอง 
นายกิตตินันท์ ช่วยดำา และตน กับเรื่อง การประยุกต์ใช้วิธีการพื้นผิวตอบสนอง
ในการออกสูตรยางคอมเปานด์ : กรณีศึกษาผลของปริมาณเขม่าดำาและปริมาณ
กำามะถัน โดย นายสุไหลหมาน เบญฤทธิ์ และตน ภาคบรรยาย 2 เรื่อง คือ 
Strength and Strain-induced Crystallization of Sulphur-vulcanized  
Natural Rubber โดยตนและคณะ กับเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติการ    
ออ่นตวัของความเค้นและพลงังานสญูหายของยางธรรมชาตผิสมเขมา่ดำา แคลเซียม
คาร์บอเนต และซิลิกา  จัดทำาโดยตนและนักศึกษา นายกิตตินันท์ ช่วยดำา 
น.ส.ศศลิกัษณ ์ ชทีอง ซึง่ไดร้บัรางวลับทความวจิยัดเีดน่ โดยมผีลงานวจิยัทีผ่า่น
การพิจารณาให้เข้าร่วมนำาเสนอทั้งสิ้น 259 เรื่อง จากสถานศึกษาต่างๆ 45 แห่ง 

มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความดีเด่น สาขาวิทย์ฯ กายภาพ
ใช้ยางธรรมชาติผสมสารตัวเติม เพิ่มความต้านทานแรงดึง
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มรภ.สงขลา กระชับความร่วมมือมหาวิทยาลัยฝู่อิง 
ไต้หวัน นำาอาจารย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมสองประเทศ พร้อมประยุกต์ใช้การเรียนการสอน 

อ.จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาและ
คุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า 
เมื่อวันท่ี 16-24 มีนาคม ท่ีผ่านมา ตนพร้อมด้วยอาจารย์และ
นักศึกษา มรภ.สงขลา รวม 25 คน เดินทางไปฝึกประสบการณ์และ
เรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยฝู่อิง (Fooyin University)               
ตัง้อยูท่างตอนใตข้องประเทศไตห้วนั มคีวามโดดเดน่ดา้นการพยาบาล
และด้านอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม การแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และการจัดการ เป็นต้น ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยคู่สัญญาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือท่ีลงนามโดย           
ผู้บริหารจากท้ังสองสถาบัน เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 ในการ                  
แลกเปล่ียนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างกัน โดย นายเชียง ลี ชอง 
คณบดีฝ่ายประสานงานต่างประเทศมหาวิทยาลัยฝู่อิง ทำาหนังสือ              
เชิญให้ มรภ.สงขลา ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2018 Winter 
Camp Chinese and Culture Program ถือเป็นการกระชับ                 
ความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยท่ีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน                  
อยู่แล้วให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อันจะนำาไปสู่การสร้างความร่วมมือ           
ในด้านอืน่ๆ ทัง้ยงัเปน็โอกาสใหน้กัศกึษาและอาจารยไ์ด้เปิดโลกทศัน์
ในต่างประเทศ สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการทำางานได้

ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ ผู้ประสานงานกลางด้านต่างประเทศฯ 
ผูเ้สนอโครงการ กลา่ววา่ การเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทัง้ในดา้นเทคโนโลย ี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การสื่อสารและคมนาคม ตลอดจนการเปิด
เสรีทางพรมแดนและการค้าขาย นำาไปสู่สังคมที่ไร้พรมแดนและมี
ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากยิ่ งขึ้น สังคมยุคใหม่จึงมี                          
ความหลากหลายของประชากร ท้ังในด้านเช้ือชาติ ศาสนา ระบอบ              
การปกครอง วัฒนธรรม ความเช่ือ ค่านิยมและวิถีการดำาเนินชีวิต             
และมกีารเคลือ่นยา้ยของประชากรขา้มขอบเขตของท้องถิน่เดมิเพือ่หา
งานหรือท่องเที่ยวมากขึ้น โดยประเทศไทยมีพรมแดนเชื่อมต่อกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและมีการคมนาคมท่ีสะดวกในการเดินทางข้ามสู่
ประเทศต่างๆ ในอาเซียน จึงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำาคัญ เสมือน              
หน้าด่านที่รองรับการเคลื่อนย้ายของประชากร ดังน้ัน การติดต่อ              
สรา้งสมัพนัธไมตรกีบัตา่งประเทศ จงึถอืวา่มคีวามสำาคญักบัทกุองคก์ร               
เช่นเดียวกับที่  มรภ.สงขลา สร้างสัมพันธภาพกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศมาโดยตลอด 

ดา้น น.ส.นภิาวรรณ ทองจินดา นกัศกึษาโปรแกรมวชิาภาษา
อังกฤษ คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า นอกจากได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาว
ไต้หวันแล้ว ตนและเพ่ือนๆ นักศึกษายังมีโอกาสได้เผยแพร่ความเป็นไทย
โดยใช้ความสามารถทางด้านภาษาที่มี ซึ่งตนได้พูดถึงในหลวง             
ร.9 ท่ีทรงสะสมพันธ์ุข้าวชนิดต่างๆ และพูดถึงความเป็นคนไทยท่ีแท้จริง 
การเดินทางไปไต้หวันครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้เพียงอย่างเดียว               

อ.จิรภา คงเขียว 
รองอธิการบดีฯ
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แต่เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ได้รับประสบการณ์ที่ดีๆ ที่เป็น
ประโยชน์มาก แต่ทั้งน้ีท้ังน้ันการนำามาปรับใช้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ                    
เพราะหากพิจารณาให้บริบทแต่ละพ้ืนท่ีในโลกมีความแตกต่างกัน 
ฉะนัน้ ไมส่ามารถนำามาใช้ทัง้หมดได ้จงึตอ้งเลอืกเพยีงบางสว่นมาและ
ต้องรู้จักฝึกคิดต่อยอด

น.ส.ศจวีมิล ทมิกลบั นกัศกึษาโปรแกรมวชิาภาษาตา่งประเทศ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์กล่าวบา้งวา่ ตลอดเวลาทีอ่ยูท่ี่นัน่
ได้รับการดูแลเอาใส่ใจอย่างดี แม้กระทั่งเรื่องอาหารของนักศึกษา
มุสลิมและอาจารย์ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ ซึ่งในการเดินทางไป
ไต้หวันตนนำาการแสดงรำามโนราห์ไปเผยแพร่ด้วย เนื่องจากต้องการ
ให้ชาวต่างชาติประจักษ์ถึงความอ่อนช้อยงดงามของศิลปวัฒนธรรม
ภาคใต้ นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน ไม่ว่า
จะเป็นด้านภาษา ด้านการเขียนอักษรจีน ด้านอาหาร รวมไปถึงได้
เพื่อนใหม่ที่สามารถแลกเปลี่ยนภาษากันได้อีกด้วย

นายอภิสิทธิ์ ยีกะจิ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ                  
คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า สิ่งแรกที่ประทับใจไม่ใช่ประเทศไต้หวันหรือ
คนไต้หวัน แต่คือเพ่ือนๆ และคณาจารย์ทุกท่านท่ีร่วมเดินทางไปด้วยกัน 
ภายใต้การดูแลของ อ.จิรภา และการประสานงานของ อ.นิสิตา เช่น
เดียวกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของคณาจารย์จาก Fooyin                     
University ทีส่ร้างความประทบัใจอยา่งยิง่ และเป็นสิง่หนึง่ทีท่ำาใหเ้หน็
ถึงความมีไมตรีของคนท่ีน่ี ไม่ใช่แค่เหล่าคณาจารย์ที่มาต้อนรับ                   
แต่คนไต้หวันทั่วไปก็เปี่ยมไมตรี พร้อมที่จะช่วยเหลือถึงจะไม่นิยมยิ้ม
เหมือนคนสยาม แต่ก็ใจดีมาก ที่นี่เราสร้างความสัมพันธ์กันด้วย
วัฒนธรรม เมื่อตนและเพื่อนๆ ไปไหนมาไหนมักจะไหว้พ่อค้าแม่ขาย
ให้เขาเห็น คนไต้หวันส่วนใหญ่รู้หลังจากที่เราไหว้ว่าเราเป็นคนไทย 
ซึง่หาก มรภ.สงขลา มโีอกาสเปน็เจา้บา้นต้อนรบัผู้มาเยอืนจากไตห้วนั 
ตนขออาสาเป็นส่วนหน่ึงของเจ้าบ้านท่ีดี และแสดงความมีไมตรีของ
คนไทย อาหารไทย และสิง่ดีๆ  ทีจ่ะทำาใหเ้ปน็ทีจ่ดจำาแกแ่ขกผู้มาเยอืน 
ไมน่อ้ยไปกวา่สิง่ทีช่าวไตห้วนัไดม้อบใหก้บัคณะของเราอยา่งแนน่อน 

ขณะที่ นายวรวัฒน์ รอดพิบัติ นักศึกษาโปรแกรมวิชา
วทิยาศาสตรท่ั์วไป คณะครศุาสตร ์กลา่ววา่ ตนไดร้บัเลอืกเป็นหัวหนา้
คณะในการไปแลกเปลีย่นครัง้นี ้ซึง่นบัเป็นเกยีรตอิยา่งยิง่ทีไ่ดร้บัความ
ไวว้างใจจากทกุคน สิง่ท่ีประทบัใจทีส่ดุในการไปครัง้นีค้อื การตอ้นรบั
และการดูแลอย่างทั่วถึงของอาจารย์และนักศึกษาประเทศไต้หวัน                 
ซึง่ยากมากท่ีคนตา่งเชือ้ชาตมิาพบกนัและสามารถปรบัตวัเขา้หากนัได้
ดีขนาดนี้ พวกเขาใส่ใจรายละเอียดของทุกคนและคอยอำานวยความ
สะดวกทุกอย่าง นอกจากน้ัน ตนและเพ่ือนๆ ยังมีโอกาสเข้าเรียนร่วมกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยฝู่อิง ทำาให้ได้รู้ถึงกระบวนการสอนที่มีเทคนิค
วธิกีารถา่ยทอดองคค์วามรูห้ลากหลาย มท้ัีงศาสตรแ์ละศลิปท์ีส่ามารถ
เข้าใจได้ง่าย   

“นอกจากไปเรียนรู้แล้วพวกเรานำาสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทย เช่น 
การไหว้  มโนราห์  ลิเกฮูลู  รำาไทย ไปเผยแพร่ด้วย ซ่ึงทุกคนมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมและช่วยกันสอน ทำาให้เกิดเป็นภาพแห่งความประทับใจ               
ซึ่งในทุกๆ วันที่เข้าเรียนมีการถอดบทเรียนทุกครั้งว่าได้รับอะไรบ้าง 
เพื่อนำามาพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา สุดท้ายน้ีต้องขอขอบคุณท่าน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รองอธิการบดี อาจารย์              
จิรภา คงเขียว  และกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกท่าน ท่ีมอบโอกาสดีๆ 
ให้กับพวกเราทุกคน และขอขอบคุณอาจารย์ เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคน
สำาหรบัมติรภาพดีๆ  ทีค่อยช่วยเหลือกนัและกนั ทีข่าดไม่ได้คอื อาจารย์
และเพื่อนๆ ที่มหาวิทยาลัยฝู่อิง สำาหรับการดูแลและการต้อนรับที่ดี 
หวังว่าสักวันหน่ึงคงมีโอกาสได้ต้อนรับการมาแลกเปล่ียนวัฒนธรรมท่ี 
มรภ.สงขลา บ้าง” นายวรวัฒน์ กล่าว

ปิดท้ายด้วย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา                 
กล่าวว่า อยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยมี                 
เป้าหมายทีจ่ะส่งนกัศกึษาจำานวน 100 คน ไปฝึกงานและแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ยังต่างประเทศในปีหน้า ถือเป็นก้าวแรกของการเรียนรู้
สู่สากล และเป็นก้าวต่อไปสำาหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปยัง                
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เนื่องจากการรวมกลุ่มกันย่อมก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ยังสามารถปลูกฝังเรื่องจิตอาสาอันเป็น              
พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร                  
เทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้อีกทางหนึ่งด้วย
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นักศึกษาครุศาสตร์ มรภ.สงขลา โชว์ผลงาน “ครูเพ่ือศิษย์”               
คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการแนวปฏิบัติท่ีดี บนเวทีสัมมนาสมาพันธ์นิสิต 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ เตรียมรับไม้ต่อเปิดบ้านเป็น              
เจ้าภาพคร้ังท่ี 13 

อ.จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาและ
คุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า              
เม่ือวันท่ี 29-31 มีนาคม ท่ีผ่านมา ตนพร้อมด้วยผู้นำานักศึกษา นายวรวัฒน์               
รอดพิบัติ ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ นายจิรัฐติกาน ปราณเกิด                   
นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายธีรวัฒน์ แสนสมศักด์ิ 
นายกสโมสรฯ  คณะวิทยาการจัดการ นายธนากร ชุมพล นายกสโมสรฯ            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายณัฐภัทร ทุ่งแซะ นายกสโมสรฯ                  
คณะครุศาสตร์ และ นายนัทธพงศ์ เกตุรัตน์ นายกสโมสรฯ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ท่ัวประเทศ คร้ังท่ี 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ ซ่ึงจัดข้ึนเพ่ือให้
ผู้นำานักศึกษามีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น สร้างประสบการณ์การทำากิจกรรม 
และเป็นเครือข่ายทางด้านกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ ท้ังยังสร้าง
ศักยภาพนักศึกษาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารกิจกรรม นำาไปสู่การ
พัฒนาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อีกท้ังเป็นการ
เปิดโลกทัศน์แก่ผู้นำานักศึกษาให้ตระหนักถึงสภาพปัญหาและปรากฏการณ์ทาง
สังคมปัจจุบันท่ีจะนำาไปสู่การจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้
อย่างเหมาะสม  

อ.จิรภา กล่าวว่า ในการสัมมนาคร้ังน้ี มรภ.พระนคร จัดประกวด
โครงการนักศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) โดย มรภ.สงขลา ได้ขออนุญาต 
ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ นำาโครงการครูเพ่ือศิษย์เข้าร่วมประกวด 
ซ่ึง นายวรวัฒน์ และ นายณัฐภัทร ในฐานะผู้ดำาเนินโครงการฯ สามารถนำาเสนอ
ผลงานได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 
3,000 บาท โดยได้นำาเงินรางวัลส่งต่อให้กับคณบดีคณะครุศาสตร์ เพ่ือสมทบทุน
ในโครงการครูเพ่ือศิษย์ในคร้ังต่อไป นอกจากน้ัน มรภ.สงขลา ยังได้รับคัดเลือก
ให้เป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ท่ัวประเทศ คร้ังท่ี 13 ซ่ึงจะต้องวางแผนการดำาเนินงาน และเตรียมการเพ่ือเป็น
เจ้าภาพต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ซ่ึงต้องมาวางแผนว่าควรจะจัด              
รูปแบบใด เพ่ือให้มีความเหมาะสมและแสดงศักยภาพของ มรภ.สงขลา ให้เป็นท่ี
ประจักษ์ และสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วม

ด้าน นายวรวัฒน์  รอดพิบัติ นักศึกษาช้ันปีท่ี 5 โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจมากท่ี
โครงการครูเพ่ือศิษย์ได้รับรางวัลชนะเลิศ เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีจัดต่อเน่ือง          
มานาน 4 ปี รวม 5 รุ่น มุ่งเน้นปลุกจิตวิญญาณความเป็นครูให้เกิดข้ึนในหัวใจ 
และสร้างแม่พิมพ์ท่ีดีของชาติในการขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษา ซ่ึงถือว่าเป็นการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนและมีคุณค่าย่ิง ท้ังน้ี โครงการครูเพ่ือศิษย์ลงพ้ืนท่ีโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนมาแล้วถึง 5 แห่ง และมีแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนโดยใช้วงจร
คุณภาพท่ีรู้จักกันดีคือ PDCA มาใช้ในการดำาเนินงาน ดังน้ัน การนำาเสนอผลงาน

ในคร้ังน้ีจึงเป็นโอกาสในการนำาช่ือเสียงของคณะและมหาวิทยาลัยไปบอกเล่า
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ท้ังยังได้องค์ความรู้ด้านศาสตร์ต่างๆ ในการ
ทำางาน ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของศตวรรษท่ี 21 และ Thailand 4.0 ท่ีสามารถ
นำามาบูรณาการกับทำางานและพัฒนาองค์กร ตลอดจนนำามาพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมของ มรภ.สงขลา ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน        

ขณะท่ี นายณัฐภัทร ทุ่งแซะ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
กล่าวว่า การมีโอกาสเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสัมมนา         
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฯ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ เพราะนอกจากได้      
เเลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึ่งกนัเเละกันระหว่างผู้นำานกัศกึษา ทัง้ในด้านกระบวนการ
จัดกิจกรรม เเนวคิด การบริหารคนแล้ว ยังได้เปิดโลกทัศน์ผ่านการฟังบรรยายด้วย 
ท่ีสำาคัญ การได้ร่วมนำาเสนอผลงานในโครงการครูเพื่อศิษย์ บนเวทีการ
ประกวด ซ่ึงตนมีการเตรียมตัวอย่างดีเร่ิมต้ังแต่วิเคราะห์โจทย์ รวบรวมข้อมูล
โครงการ โดยเน้นจุดเด่นท่ีต้องนำาเสนอ และเตรียมการนำาเสนอโดยแบ่งเป็น 
3 ส่วน คือ สารสนเทศท่ัวไป กระบวนการ และผลลัพธ์หรือส่ิงท่ีได้รับของ
โครงการ ขณะเดียวกันเพ่ือให้การนำาเสนอมีความน่าสนใจจึงนำาหลักการพูด
นำาเสนอท่ีดีของ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก  มาประยุกต์ใช้ ปิดท้ายด้วยซ้อมการ  
นำาเสนอ ซ่ึงเพ่ือให้น่าสนใจมากข้ึนจึงคิดการนำาเสนอในรูปแบบคู่ คล้ายคลึง
กับพิธีกรคู่ท่ีมีการส่งและรับกันอย่างลงตัว จนนำามาสู่รางวัลชนะเลิศในท่ีสุด                    

นายตะวัน บุญขวัญ นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา            
คณะครุศาสตร์ นายกองค์การนักศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2561 กล่าวบ้างว่า 
ส่ิงท่ีได้รับจากการสัมมนาในคร้ังน้ี คือได้รู้ถึงบทบาทและกระบวนการทำางาน
ของผู้นำานักศึกษาในการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยน้ัน ต้องอาศัยความ          
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท่ีสำาคัญ การทำางานท่ีตึงหรือหย่อนเกินไปจะทำาให้
องค์กรหรือหน่วยงานเกิดความวุ่นวายได้ ดังน้ัน ต้องยอมรับกับการทำางาน
ว่าเป็นอย่างไรและให้ดำาเนินการแก้ไขให้ตรงกับการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการได้
พบปะกับเพ่ือนๆ ผู้นำานักศึกษาทำาให้ตนได้รู้กระบวนการทำางานของ                
สมาพันธ์นิสิต-นักศึกษาราชภัฏท่ัวประเทศ และได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆ สำาหรับเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการทำากิจกรรม             
ในปีต่อๆ ไป   

“ครูเพื่อศิษย์” มรภ.สงขลา ชนะเลิศประกวดผลงาน นศ.
รับไม้ต่อเจ้าภาพสัมมนาสมาพันธ์นิสิตฯ ราชภัฏครั้งที่ 13

14 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติงาน          
สหกิจและประกวดผลงานสหกิจศึกษา เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม ท่ีผ่านมาว่า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสำาคัญท่ีสุดของ มรภ.สงขลา คือการผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพและเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน ซ่ึงการเรียนการสอนใน
ปัจจุบันใช้หลักจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นหลัก จึงจำาเป็นต้อง
วางระบบการศึกษาท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษา สลับกับออก
ไปหาประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการอย่างมีระบบ รูปแบบสหกิจ
ศึกษาจึงถูกนำามาเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ือเป็นกลไก
ในการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ และการเข้าสู่ระบบการ
ทำางานของบัณฑิตก่อนสำาเร็จการศึกษา 

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า อย่างไรก็ตามในการฝึกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ส่ิงสำาคัญคือวินัยและความตรงต่อเวลา เช่นเดียวกับการส่ือสาร   
ภาษาอังกฤษ จึงอยากให้นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษให้มาก ผิดถูก        
ไม่เป็นไร ซ่ึงในอนาคตอันใกล้ มรภ.สงขลา มีแนวคิดท่ีจะเช่ือมโยงการฝึก
ปฏิบัติสหกิจศึกษาไปยังประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เป็นเป้าหมายหลัก 
เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด มรภ.สงขลา           
จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านภาษา เร่ิมจากสร้างบรรยากาศของการ
สนทนาเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือให้เกิดความเคยชิน

ด้าน ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำานวยการสำานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดสัมมนาใน
คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและประสบการณ์ท่ีนักศึกษา   
ได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังคัดเลือก            
ผลงานจากการปฏิบัติงานสหกิจของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และส่งเข้า
ประกวดสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ซ่ึงในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ
บัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รวม 66 คน              
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561 

ดร.ฐปนพัฒน์ กล่าวอีกว่า สำาหรับผลงานสหกิจศึกษาท่ีผ่าน         
เข้ารอบมีท้ังส้ิน 15 เร่ือง อาทิ การออกแบบระบบลำาเลียงช้ินงาน                         
ไซลินเดอร์ ดิสก์ เพ่ือลดข้ันตอนการทำางาน โดย นายนพดล นารีหวาน 

มรภ.สงขลา เฟ้นผลงานสหกิจ นศ. ประกวดระดับภาค
เร่งเสริมทักษะภาษาเตรียมพร้อมฝึกอินโดฯ-มาเลเซีย

มรภ.สงขลา คัดผลงานสหกิจนักศึกษา เข้าแข่งขันระดับ                 
เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง อธิการฯ เผยแนวคิดสร้างบรรยากาศ         
สนทนาภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมเข้าฝึกงานประเทศเพ่ือนบ้าน                                                    
อินโดฯ-มาเลเซีย  

การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการจ่ายสินค้า โดย น.ส.วนิศรา 
บากา การจัดสมดุลสายการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดของเสีย
กระบวนการผลิตสินค้า โดย นายกฤษดา ปลอดภัย การปรับปรุง
ประสิทธิภาพและระยะเวลาในกระบวนการแกะหัวปลา โดย                      
น.ส.จุฑารัตน์ ชูเก้ือ และ น.ส.ยูรีดา แหล๊ะอี การลดความสูญเปล่า         
ในวงจรธุรกิจ กรณีศึกษาความสูญเสียเน่ืองจากการผลิตมากเกินไป 
โดย น.ส.เยาวเรศ ตราสุวรรณ์ การประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่โดย
ใช้คิวอาร์โค้ด ผลงาน น.ส.อัสมา เจเพ็ง เป็นต้น ซ่ึงคณะกรรมการ
จะพิจารณาคัดเลือกผลงานท่ีโดดเด่น เพ่ือเข้าแข่งขันในระดับ          
เครือข่ายภาคใต้ตอนล่างต่อไป

“การพัฒนาการ จัดการระบบสหกิจศึกษาให้เ กิด
ประสิทธิภาพ จำาเป็นต้องอาศัยกลไกท่ีจะทำาให้เกิดการขับเคล่ือนท่ี
สำาคัญคือ นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการออกไปปฏิบัติงาน
สหกิจ เป็นการเช่ือมโยงระหว่างโลกของการศึกษาและโลกของการ
ทำางานจริง ทำาให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน 
และมีคุณภาพตรงตามท่ีสถานประกอบการต้องการมากท่ีสุด นอกจากน้ัน 
ยังเป็นการส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการ
และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง สหกิจศึกษาจึงต้องการความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน” ผู้อำานวยการ
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าว

15ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา ร่วมงานเปิดตัว     
ปฏิบัติการเร่งเครื่อง SMEs สู่ 4.0 เผย สสว. จับมือสถาบันการศึกษา              
ใช้องค์ความรู้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ

น.ส.อมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ตน
ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม ให้เป็นตัวแทน
เข้าร่วมงาน “ปฏิบัติการเร่งเครื่อง SMEs สู่ 4.0 Train the Coach :              
Accelerator 4.0” ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ โดยมี นางสุทธิกานต์        
มาสำาราญ ผู้อำานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย สำานักงาน     
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในพิธีเปิด        
มผู้ีท่ีเกีย่วขอ้งจากหนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา และผูท้ีส่นใจ
เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง สสว. และ
สถาบันการศึกษา ในการช่วยเหลือ SMEs ผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้

มรภ.สงขลา 
ร่วมงานเปิดตัว

ปฏิบัติการเร่งเครื่อง SMEs สู่ 4.0
ของมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วย 

น.ส.อมราวดี กล่าวว่า ปฏิบัติการเร่งเครื่อง SMEs สู่ 4.0 เป็น
โครงการที่พัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี เพื่อเข้าไป
ช่วย SMEs ให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีการปรับเปลี่ยน 
(Transforming) ธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ได้ ดังนั้น         
หาก SMEs ขาดผู้เชี่ยวชาญให้คำาปรึกษาแนะนำา เพื่อการเปลี่ยนแปลง และ
ธุรกิจก็ยังคงดำาเนินไปภายใต้กรอบความคิดเดิม ธุรกิจจะเสียโอกาสจากการ
พัฒนาการใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้แข่งขันรายเล็กสามารถแข่งขันได้ไม่แพ้รายใหญ่ 
และกลายเป็นผู้ล้าหลัง ไม่สามารถแข่งขันได้ในที่สุด โค้ชที่ได้รับการพัฒนา
ขึ้นจะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปล่ียนไปได้ทันกับสภาพแวดล้อม
ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในยุค 4.0

มรภ.สงขลา ขานรับ
นโยบายสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ ดึงนักศึกษา
ฝึกทำาธุรกิจฟองยางเพ่ือสุขภาพ สร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

อ.เอกฤกษ์ พุ่มนก ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและ         
พอลเิมอร ์คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา (มรภ.
สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมทำาธุรกิจฟองยางเพื่อสุขภาพให้แก่นักศึกษา        
ปี 1-4 และคณาจารย์ในโปรแกรมฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม และ วันที่ 1 
เมษายน ท่ีผ่านมาว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรมและนำา
องค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างทักษะความรู้ในการ
ดำาเนินธุรกิจ เนื่องจากฟองยางธรรมชาติได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า
เปน็ผลติภัณฑท่ี์มคีวามเหมาะสมในการรองรบัสรรีะของมนุษย ์เปน็ผลติภณัฑ์
เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะในการนอนหลับ เน่ืองจากมีความยืดหยุ่นสามารถ    
รับน้ำาหนักได้ดี ไม่ยุบตัวเมื่อต้องแบกรับน้ำาหนักกดทับเป็นเวลานาน และ
โครงสร้างของฟองยังทำาให้อากาศไหลเวียนผ่านสู่ร่างกายมนุษย์ได้ดี         
ทำาให้ไม่ร้อน นอนหลับสบาย 

อ.เอกฤกษ์ กล่าวว่า โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์        
เล็งเห็นถึงสมรรถภาพของนักศึกษาและอาจารย์ในองค์กรในด้านองค์ความรู้
ดา้นฟองยาง จึงจัดอบรมในครัง้น้ีข้ึนภายใตค้วามรว่มมอืกบัศนูยบ์ม่เพาะธรุกจิ 
(UBI) มรภ.สงขลา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยน  
เรียนรู้การดำาเนนิธรุกิจทีน่ำาองคค์วามรูจ้ากการศกึษาและงานวจัิยมาใช ้ซึง่กลไก   
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาหรือขับเคลื่อนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียาง

และพอลิเมอร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำาไปสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม  
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน และพัฒนานักศึกษาในโปรแกรมฯ ให้มีขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้นถึงระดับการเป็นนักธุรกิจได้ในอนาคต 

ด้าน น.ส.อมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา 
ในฐานะวทิยากร กลา่ววา่ ผูเ้ข้าอบรมไดร้บัความรูแ้ละฝกึปฏบิติัผา่นทางหลกัสตูร
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ 2. หลักและ
วธิกีารเริม่ตน้ธรุกิจ 3. การสรา้งผลติภณัฑ์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
4. จัดทำาบิสซิเนส โมเดล (Business Model) ให้กับนักศึกษา 5. การนำาเสนอ
แนวคิดธุรกิจ 6. การเตรียมสารเคมีสำาหรับน้ำายาง 7. หลักการทำาโฟมยาง         
8. การทดสอบผลิตภัณฑ์จากโฟมยาง และ 9. ฝึกปฏิบัติการทำาโฟมยาง ทั้งนี้ 
การนำาผลงานวจัิยและองคค์วามรูท้ีมี่ของมหาวทิยาลยัไปใช้ประโยชนใ์นทางธรุกจิ 
เพิ่มมูลค่าสินค้า ปัจจุบันมีความจำาเป็นอย่างยิ่งสำาหรับประเทศไทย รัฐบาลจึง
ให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นผู้เริ่มและขับเคลื่อนธุรกิจที่เกิด
จากองค์ความรู้ใหม่ให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเห็นได้จากการขับเคลื่อนนโยบาย
สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ (startup Thailand) ทำาให้เกิดการตื่นตัวและได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมากจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการ
จัดการประกวดธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่เกิดขึ้นทุกปีในแต่ละมหาวิทยาลัยของไทย 

มรภ.สงขลา  ฝึก นศ. ทำ�ธุรกิจฟองย�งเพื่อสุขภ�พ

   รับลูกนโยบ�ยสต�ร์ทอัพฯ ปั้นผู้ประกอบก�รรุ่นใหม่
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 “ควน ทวนยก” ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญประจำา มรภ.สงขลา 
จัดอบรมพื้นฐานดนตรีโนรา ต่อยอดหนังตะลุงแบบดั้งเดิม เผยกองทุน
ส่งเสริมงานวัฒนธรรมหนุนงบต่อเนื่อง หวังปลูกฝังคนรุ่นใหม่อนุรักษ์
ดนตรีภาคใต้

นายควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) 
ป ี2553 ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษประจำาสำานกัศลิปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา)  เปิดเผยถึงโครงการฝึกปฏิบัติการพื้นฐานดนตรีโนราและ
ต่อยอดการเล่นดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม ที่ผ่านมา 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ว่า เป็นการสานต่อองค์ความรู้จาก
ที่เคยจัดอบรมพ้ืนฐานดนตรีหนังตะลุงแบบด้ังเดิมไปเมื่อปีท่ีแล้ว โดยนำา
ประสบการณ์ที่ได้มาถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางดนตรีภาคใต้ให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง
อยา่งถกูตอ้ง ไมเ่จอืปนเครือ่งดนตรสีากลแบบการเลน่ดนตรหีนังตะลงุและดนตรี
โนราเช่นทุกวันนี้  ให้สมกับคำาว่าถ้าขาดเสียงแคนก็จะไม่เป็นอีสาน ปี่กลองของ
ภาคใตก้เ็ชน่กนั ทีจ่ะทำาให้คนทัง้หลายและตา่งชาตไิดรู้ว้า่ เคร่ืองดนตรภีาคใตน้ัน้
สำาคัญมากไม่แพ้ภาคอื่นๆ

นายควน กล่าวว่า การเล่นดนตรีโนราและดนตรีหนังตะลุง มีส่วนสำาคัญ
อย่างยิ่งในการพัฒนาจิตใจของบุคคลและชุมชน แต่ปัจจุบันชุมชน สถานศึกษา 
โรงเรียนต่างๆ ขาดแคลนผู้มีภูมิรู้ที่สามารถเล่นดนตรีโนราและดนตรีหนังตะลุง
ได้ถูกต้องตามแบบฉบับดั้งเดิม ส่งผลต่อการสืบทอดรูปแบบการเล่นดนตรีแบบ
ดั้งเดิมไว้ได้ ดังนั้น ในฐานะท่ีตนได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพ้ืนท่ี จ.พัทลุง แนะแนวทาง
เกษตรกรจัดการดินและปุ๋ย พร้อมสอนวิธีทำาปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือท้ิง 
ในท้องถ่ิน หวังช่วยแก้ปัญหาต้นทุนผลิตสูง    

ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                      
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)                   
เปิดเผยว่า คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่
ให้ความรู้แก่เกษตรกรบ้านท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ซึ่งเป็นการดำาเนินงาน
ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
เนื่องจากปัจจุบันพบว่าบ้านท่ามะเดื่อซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทำาเกษตรกรรม และมีพืช
เศรษฐกิจสำาคัญคือข้าว โดยเฉพาะข้าวพื้นเมืองที่เป็นที่รู้จักกันดีคือข้าวสังข์หยด 
ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตจากปุ๋ยและสารเคมีสูงขึ้น แต่ผลผลิตพืชกลับลดลง 
ดงันัน้ ตนจงึมแีนวคิดทีจ่ะยกระดบัความรูด้า้นดนิและปุย๋ใหแ้กเ่กษตรกร เพ่ือช่วย
ให้สามารถจัดการดินและใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน              
การผลิตได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้น ยังสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้ง
ที่มีในท้องถิ่น เป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้จากการผลิตผักปลอดสารเคมี
ให้กับครอบครัว อันจะนำาไปสู่การพึ่งตนเองบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง     

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการดำาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยเชิงรุกและบริการวิชาการ                  
เชิงล้ำา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล ก่อให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ที่สำาคัญ มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของทางคณะฯ ในการสร้าง
องค์ความรู้สู่ชุมชน ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยแบ่งการอบรม
ออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่  กิจกรรมที่ 1 ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ฝึกผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
กจิกรรมที ่3 เรียนรู้เทคนคิการลดตน้ทนุการผลติพชืไร่ และ กิจกรรมที ่4 ตดิตาม
ความกา้วหนา้ของกลุม่ตัวอยา่ง โดยตนและคณาจารยใ์นโปรแกรมวชิาเทคโนโลยี
การเกษตร ประกอบด้วย ดร.ศุภัครชา อภิรติกร อ.ปริยากร บุญส่ง ผศ.ดร.                  
คริษฐ์สพล และ อ.ธัชวีร์ ขวัญแก้ว คอยให้คำาแนะนำาปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ด้าน ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่                   
มาจากการเกษตร แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของพืชต่างๆ ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำา
มากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็น         
สิ่งสำาคัญ อย่างไรก็ตาม การที่จะเพิ่มผลผลิตจำาเป็นต้องคำานึงถึงดินซึ่งเป็นปัจจัย
หลกัของการปลกูพืช โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสภาวการณ์ปัจจบัุนทีพ่ยายามหลกีเล่ียง           
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา การจัดการดิน ปุ๋ย และพืชให้เหมาะสม
กับสภาพปัญหา และมีผลต่อการเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งจะเป็น
แนวทางที่จะช่วยให้ดินมีศักยภาพในการให้ผลผลิตพืชสูงมากขึ้น 

“ดินในพ้ืนท่ี อ.บางแก้ว ขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินเป็นกรด ดินเปร้ียว 
ทำาให้มีปัญหาต่อการปลูกพืช เกษตรปลูกพืชได้ไม่ดี ผลผลิตตกต่ำา เพราะดินเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่สำาคัญในการผลิตพืช ซึ่งดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกควรมี              
อนินทรียวัตถุ 45% น้ำาและอากาศอย่างละ 25% และอินทรียวัตถุประมาณ 5% 
โดยปริมาตร แต่พื้นที่การเกษตรของประเทศไทย 149.25 ล้านไร่ เป็นดินที่มี
อินทรียวัตถุต่ำากว่า 1.5% ประมาณ 98.7 ล้านไร่ โดยอินทรียวัตถุมีความสำาคัญ
ในการช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี             
ซึง่ตน้ทนุการผลติในสว่นของปุ๋ยเคมเีฉลีย่สูงถงึรอ้ยละ 23 และเกษตรกรสว่นใหญ่
ยังขาดความรู้เรื่องการจัดการดินและปุ๋ยที่ถูกต้อง ดังนั้น ในฐานะที่ มรภ.สงขลา 
เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จึงลงพ้ืนที่บริการวิชาการแก่
เกษตรกรในชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง” ผศ.ดร.คริษฐ์สพล กล่าว

การแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการน้ีข้ึนโดยนำาเด็กและเยาวชนท่ีสนใจ จำานวน 50 คน เข้ารับความรู้เก่ียวกับ
ดนตรีโนราจากตนและ อ.ชัย เหล่าสิงห์ นายกสมาคมศิลปินพื้นบ้าน จ.สงขลา 
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโหม่ง ฉิ่ง ทับ กลอง ปี่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
กองทนุสง่เสรมิงานวัฒนธรรม ซึง่มุง่หวงัในการสรา้งภมูริูแ้ละเครอืขา่ยด้านดนตรี
พื้นบ้านให้อยู่คู่ภาคใต้ไปอีกนานแสนนาน
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มรภ.สงขลา จัดยิ่งใหญ่สมิหลาแจ๊สเฟสติวัล 2018 
โชว์พิเศษ 2 เวที สดุดีในหลวง ร.9 บิดาแห่งดนตรีแจ๊ส 

โชว์นาฏยรังสรรค์สู่ชุมชน
แปลงงานวิจัยสะท้อนวิถีชีวิตใต้

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดยิ่งใหญ่สมิหลาแจ๊สเฟสติวัล 2018 
สดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บิดาแห่งดนตรีแจ๊ส 
ขนศิลปินชื่อดังทั้งในและต่างประเทศโชว์ดนตรี 2 เวที   

ผศ.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานสมิหลาแจ๊สเฟสติวัล เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ณ 
ศาลาไทยบริเวณอนุสาวรีย์นางเงือก แหลมสมิหลา ว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่และภาคีคนรักสงขลา จัดงานดังกล่าวขึ้นเพ่ือสดุดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นทั้งนัก
ประพันธ์และนักดนตรีแจ๊ส เปรียบเสมือนบิดาแห่งดนตรีแจ๊สของประเทศไทย ซึ่งงาน 
Samila Jazz Festival จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และจัดต่อเนื่องทุกปีจนถึง
ปัจจุบัน ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก           
โดยปีนี้มีศิลปินและวงดนตรีชื่อดังจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศและวงดนตรี
จากประเทศมาเลเซีย ร่วมบรรเลงเพลงแจ๊สกว่า 30 วง 

ผศ.ไชยวุธ กล่าวว่า ความพิเศษของงานในปีนี้คือการแสดงดนตรี 2 เวที ได้แก่ 
เวที Mermaid Stage อาทิ วงดนตรี NSTRU Quotes มรภ.นครศรีธรรมราช วงดนตรี 
Thaksin University  Big Band ม.ทักษิณ วงดนตรี PCC Big Band จากสำานักศิลป
วัฒนธรรม มรภ.พระนคร วงดนตรี Cool Jazz (Funk Jazz) Cat Againts The Mae-
chine (Rap Matal Jazz) The Crenic Jazz Band SKRU Big Band มรภ.สงขลา 
และเวที Seashore Stage อาทิ วงดนตรี Jeep Jazz Band ม.ซายน์ มาเลเซีย ศิลปิน
ขุนอิน ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ โก้ Mr.Saxman นัดดา วิยกาญจน์ อันฉี 
The Voice แจ๊ค ธรรมรัตน์ เป็นต้น พร้อมด้วยตลาด Arts Market และกิจกรรมอื่นๆ 
อีกมากมาย นอกจากนั้น ยังมีการจัดอบรม Jazz Music Work Shop เพื่อแสดงออก
ถึงศักยภาพทางดนตรีของทางคณะฯ โดยมีวิทยากรช่ือดังทางด้านดนตรีมาร่วมให้    
ความรู้ อาทิ Contemporary Music โดย นายขุนอิน ณรงค์โตสง่า (ขุนอินโหมโรง)          
นายวรวทิย ์เถือ่นสขุ นายภทัรพงศ ์โลหะวจิารณ ์Piano & Keyboard Vocal Jazz 
และแนวคิดในการสร้างสรรค์และประพันธ์เพลง โดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง             
นายกฤษณะ พุธพริ้ง น.ส.มัลลิกา ชมพู คุณนัดดา วิยกาญจน์ Guitar Jazz 
Saxophone Jazz Bass Jazz Drum Jazz จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ                              

 ด้าน ดร.กรฤต นิลวานิช รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ        
นายสทิธโิชค กบลิพตัร อาจารย ์โปรแกรมวชิาดนตรสีากล มรภ.สงขลา ผูรั้บผดิชอบ
โครงการ กลา่วระหวา่งแถลงขา่วตอ่สือ่มวลชน วา่ งานสมหิลาแจส๊เฟสตวิลัมท่ีีมาจาก
การที่องค์การยูเนสโก้ประกาศให้วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี เป็นวันดนตรีแจ๊ส 
นานาชาติ จุดประสงค์เพื่อนำาชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งทางภาครัฐ
และเอกชนจากทั่วโลก ร่วมฉลองและเรียนรู้ศิลป์แห่งดนตรีแจ๊ส เพื่อเน้นย้ำาถึงความ
สำาคัญแห่งดนตรีแจ๊ส ในฐานะเป็นตัวกลางของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและ
อารยธรรม รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของมนุษย์ ดังนั้น ในฐานะที่
คณะศลิปกรรมศาสตร ์มรภ.สงขลา เปดิการเรยีนการสอนดา้นดนตรแีจส๊ จงึมแีนวคดิ
ในการจัดงานแสดงดนตรีเพื่อนำาเสนอผลงานของนักศึกษาและหน่วยงานเครือข่าย
ทางดนตรี ถือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.สงขลา 
ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น   

“ปีน้ีมีการแจมกันระหวา่งศาสตรแ์ต่ละแขนงทีเ่ปิดการเรยีนการสอนในคณะ
ศิลปรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา พร้อมทั้งนำาแจ๊สแดนซ์จากโปรแกรมวิชานาฏยรังสรรค์
มาร่วมแสดงเป็นครั้งแรก เชื่อว่างานสมิหลาแจ๊สเฟสติวัลจะเติบโตยิ่งขึ้นทุกปี และจะ
พยายามผลักดันให้ไปสู่มิวสิคเฟสติวัลให้ได้  ตอนนี้งานสมิหลาแจ๊สเฟสติวัลถือเป็น
หนึ่งในกิจกรรมหลักทางดนตรีของภาคใต้ ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปในระดับ
หนึ่งแล้ว แต่ในการจัดงานปีต่อๆ ไปเราจะเชิญเครือข่ายทางดนตรีจากประเทศอื่นๆ 
มาร่วมโชว์บนเวทีให้มากขึ้น นอกเหนือจากประเทศมาเลเซียที่มาเข้าร่วมเป็นประจำา
ทุกปีอยู่แล้ว” ดร.กรฤต กล่าว

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา โชว์การแสดง        
นาฏยรังสรรค์สู่ชุมชน บูรณาการองค์ความรู้ตลอด 4 ปีสร้างผลงานวิจัย
สะท้อนวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวใต้  

ผศ.ไชยวธุ โกศล คณะบดคีณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการนำาเสนอผลงานของนกัศกึษาโปรแกรมวชิานาฏศลิป์และ
การแสดง ในโครงการนาฏยรังสรรค์สู่ชุมชนครั้งที่ 2 ณ ศาลาไทย (แหลมสมิหลา) 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมาว่า ระบำานาฏยรังสรรค์เป็นผลงานการสร้างสรรค์  
ระบำาใหม่ของทางโปรแกรมฯ ที่มีต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ล้วนเป็น
ผลงานท่ีทรงคณุคา่ แสดงถงึศกัยภาพของบณัฑตินาฏยรงัสรรคไ์ดเ้ปน็อยา่งด ีผลงาน
เหลา่นีถ้กูนำาไปเผยแพร่ทำาการแสดงอยา่งกวา้งขวางเปน็ทีย่อมรบัทัง้ในระดบัภมูภิาค
และระดับชาติ จึงนับได้ว่าเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะศิลปกรรมศาสตร์   
เสมอมา โดยในปีนี้นักศึกษาในโปรแกรมฯ ได้นำาการแสดงต่างๆ รวม 4 ชุด ได้แก่        
ละครเวทีเรื่องเคย การแสดงปรัชญเทวนารี การแสดงไซ วิถีลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลา 
และ การแสดงตารีวายังกูเละ มาเผยแพร่ต่อสาธารณชน   

ดา้น นางทศันยีา คญัทะชา ประธานโปรแกรมวชิานาฏศิลปแ์ละการแสดง 
กล่าวว่า การสร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดงของนักศึกษา เป็นการรวบรวมองค์   
ความรู้ที่ได้ร่ำาเรียนมาตั้งแต่ปี 1-ปี 4 นำามาบูรณาการเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์เป็น
ผลงานการแสดง กระบวนการสร้างล้วนแล้วแต่ใช้การวิจัยทั้งสิ้น ตั้งแต่การคัดเลือก

เรื่อง การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบท่ารำา ออกแบบ
เพลง ออกแบบเครื่องแต่งกาย และการตรวจสอบจากคณาจารย์ในสาขาวิชา จนกลาย
เป็นช้ินงานทีส่มบูรณ ์ขอช่ืนชมนักศกึษาทกุคนทีย่งัคงรักษาความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ
ของนาฏยรังสรรค์ไว้ โดยเลือกโจทย์ที่มาจากชุมชน นำามาสร้างสรรค์เป็นผลงานการ
แสดงเพื่อช่วยเผยแพร่ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในภาคใต้ 

น.ส.รวิสรา ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า 
นาฏยรังสรรค์มีบทบาทด้านสร้างสรรค์ระบำานาฏยรังสรรค์ ถ่ายทอดวิถีชีวิต ความเชื่อ
ประเพณกีารละเลน่เเละวฒันธรรมผา่นลีลาการเตน้การรา่ยรำามาเป็นเวลายาวนานกวา่ 
40 ปี จวบจนปัจจุบัน ยังคงทำาหน้าที่อนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์เสมอมา ขอแสดง
ความชืน่ชมยนิดกีบัผลงานระบำานาฏยรงัสรรคชุ์ดใหมป่ระจำาป ี2561 ทัง้ 3 ชดุท่ีสำาเร็จ 
สมบูรณ์และสวยงาม

ขณะที ่นายกติติภพ แกว้ยอ้ย นกัศกึษาโปรแกรมวิชานาฏศลิปแ์ละการแสดง 
หนึ่งในผู้สร้างสรรค์การแสดงตารีวายังกูเละ กล่าวถึงแนวคิดของการแสดงชุดนี้ว่า        
วายังกูเละเป็นหนังตะลุงแบบมลายูที่มีคุณค่ากำาลังเลือนหายไป ตนและเพื่อนๆ จึงนำา
มาสรา้งสรรคร์ะบำาเพ่ือการอนุรกัษแ์ละถา่ยทอดขัน้ตอนการแสดงผา่นนกัแสดงซึง่เปน็
คนเชดิและรา่ยรำาสะทอ้นอารมณแ์ละอากัปกริยิาของตวัหนงัตะลงุ ซึง่การแสดงแบง่ออก
เป็น 3 ช่วงคือ การเล่นขนบ การต่อสู้ของทศกัณฐ์และพระรามจากเรื่องรามายณะ และ 
การเฉลมิฉลองชยัชนะ โดยใชต้วัหนงัตะลงุและดนตรหีนงัตะลงุพืน้บา้นมลายปูระกอบ
การแสดง

  

ศิลปกรรมฯ 

18 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



สำ �นั กวิทยบริก�รฯ  มรภ .สงขล�                      
ลุยพัฒน�เทคโนโลยีเต็มรูปแบบ เตรียมพร้อม
ก้�วสู่ E-University ดึงอ�จ�รย์ เจ้�หน้�ที่                 
เข้�รับคว�มรู้ พร้อมปั้นนักศึกษ�แกนนำ�ไอที
ช่วยให้ เข้�ถึงข้อมูล เล็งเปิดคอร์สสั้นๆ                      
ให้คนในชุมชนมีลู่ท�งทำ�กิน

ผศ.ดร.อำ�น�จ ทองข�ว ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกั
วิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�)  เปิดเผยถึงก�ร

เปลี่ยนแปลงสู่ก�รเป็นมห�วิทย�ลัยดิจิทัล หรือ  E-University ว่� ปัจจุบันเป็นยุคของก�รแข่งขัน
ในระดับมห�วิทย�ลัย นอกจ�กจะแข่งขันภ�ยในและภ�ยนอกประเทศแล้ว ยังต้องแข่งขันกับ                
ตัวเองด้วย สิ่งสำ�คัญที่เข้�ม�มีบทบ�ทอย่�งม�กคือเทคโนโลยี (Technologies) มรภ.สงขล�               
จึงต้องปรับตัวอย่�งม�กเพื่อจะเป็นมห�วิทย�ลัยดิจิทัลเต็มรูปแบบ ต�มแผนพัฒน�ภ�ยใน 5 ปี 
ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เริ่มโครงก�รต่�งๆ อ�ทิ โครงก�รปรับปรุงระบบโครงสร้�งพื้นฐ�นระบบ
เครอืข�่ยอนิเทอรเ์นต็และเครอืข�่ยไรส้�ย พรอ้มทัง้ติดตัง้อปุกรณก์ระจ�ยสญัญ�ณไรส้�ยหรือไวไฟ 
จำ�นวน 415 ชุดในห้องเรียน ห้องประชุม ใต้ถุนอ�ค�ร จุดนั่งพัก และล�นอเนกประสงค์ เพื่อให้
นักศึกษ�ส�ม�รถน่ังค้นคว้�ข้อมูล ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อก�รส่ือส�ร ก�รทำ�ธุรกิจ ธุรกรรม               
ก�รเรียนก�รสอนต่�งๆ โดยมีจุดกระจ�ยสัญญ�ณไวไฟครอบคลุมทั่วมห�วิทย�ลัย

ผศ.ดร.อำ�น�จ กล่�วว่� นอกจ�กนั้น ยังมีโครงก�รก�รเรียนก�รสอนแบบ Smart                                         
Classroom เพื่อให้อ�จ�รย์ได้ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในห้องเรียน ส�ม�รถสอนแบบ Active                 
learning ได้ โดยมี Tools และแอพพลิเคชั่นต่�งๆ ม�กม�ยให้นักศึกษ�โต้ตอบกับอ�จ�รย์ผู้สอน 
ซึ่งนักศึกษ�ส�ม�รถใช้ Mobile Device หรือแท็บเล็ตสำ�หรับทำ�กิจกรรมในห้องเรียนกับผู้สอนได้ 
ทำ�ให้รปูแบบก�รเรยีนก�รสอนเปลีย่นไปจ�กเดิม นอกจ�กนี ้ในหอ้งเรียน (Classroom) กส็�ม�รถ
บนัทกึก�รสอนของอ�จ�รย์ เพือ่ทำ�เปน็บทเรยีนในรปูแบบของ MOOC ไดอ้กีดว้ย โครงก�ร SKRU 
Portal On-Mobile ซึง่เปน็แอพพลเิคช่ันใหม่ท่ีทำ�ใหส้�ม�รถเข้�ถงึข้อมูลข่�วส�รของมห�วทิย�ลยั
ไดโ้ดยผ�่น Mobile  Device ทุกขอ้มลูส�ม�รถเข�้ถงึไดผ้�่น SKRU Portal ไดอ้ย�่งสะดวกรวดเรว็ 
ซึ่งถือว่�เป็นแอพที่จำ�เป็นและสำ�คัญม�กในปัจจุบัน โครงก�ร E-University Help Desk                     
เป็นโครงก�รให้นักศึกษ�แกนนำ�ท�งด้�นไอทีม�ช่วยให้คว�มรู้เกี่ยวกับ Digital literacy และช่วย
ผลักดันก�รใช้ง�นเทคโนโลยีทุกอย่�งในมห�วิทย�ลัยให้ง่�ยต่อก�รใช้ง�น โดยนักศึกษ�กลุ่มนี้   
จะชว่ยเหลอืท�งด�้นฮ�รด์แวร ์ซอฟต์แวร ์ก�รเข้�ถงึข้อมูลต่�งๆ ให้แกอ่�จ�รย ์บคุล�กร นกัศกึษ� 

มรภ.สงขล� จดัประกวดทกัษะด้�นนิเทศศ�สตร ์เฟ้นนักศกึษ�คนเก่งโชวผ์ลง�น
ถ่�ยภ�พ ผลิตส�รคดีเชิงข่�วโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ สร้�งแรงบันด�ลใจก้�วสู่วงก�ร
วิช�ชีพ 

ผศ.นิตย� จิตรักษ์ธรรม คณบดีคณะวิทย�ก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�                  
(มรภ.สงขล�) เปดิเผยถงึก�รสมัมน�ทกัษะท�งนเิทศศ�สตรแ์ละก�รประกวดท�งด�้นนเิทศศ�สตร ์                
ปีที ่1 เมือ่วนัที ่9 มนี�คม ทีผ่�่นม�ว�่ ท�งคณะฯ จัดประกวดใน 3 ประเภทคอื ประกวดภ�พถ�่ย
หัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ประกวดส�รคดีเชิงข่�วโทรทัศน์ และ ประกวด
มิวสิควิดีโอ (MV) โดยได้รับเกียรติจ�กผู้ทรงคุณวุฒิท�งวิช�ชีพนิเทศศ�สตร์ เป็นกรรมก�รตัดสิน
รว่มกบัคณ�จ�รย์ในโปรแกรมฯ พรอ้มทัง้มอบร�งวลัและเกยีรตบิตัรใหแ้กผู่ช้นะก�รประกวด เพือ่
เสรมิสร�้งทกัษะท�งวิช�ชีพนเิทศศ�สตรอ์ย�่งรอบด�้น เปน็เวทีสร�้งโอก�สและแรงบนัด�ลใจให้
นักศึกษ�หมั่นฝึกฝนจนเกิดเป้�หม�ยในก�รเรียนรู้ เพื่อก้�วสู่วงก�รวิช�ชีพนิเทศศ�สตร์อย่�งมี
ประสิทธิภ�พต่อไปในอน�คต ซึ่งผลก�รประกวดภ�พถ่�ยฯ ร�งวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.สุอัยณี 
สะอะ ชื่อภ�พ “ที่นี่ไม่ใช่บ้านฉัน” รองชนะเลิศอันดับ 1 น�ยปริญญ�วุฒิ มณีนวล ชื่อภ�พ 
“เท่ียวเพลินเกินห้ามใจ ประตูท่าแพ” รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.ศศินิภ� เพ็ชรไทยพงศ์ ชื่อภ�พ 
“โลกที่ไม่มีเธอ” ร�งวัลชมเชย 2 ร�งวัล ได้แก่ น.ส.พจนีย์ โชคเกื้อ ชื่อภ�พ “บ้านต้นไม้” 
และ น�ยรัฐศ�สตร์ ทิ้งผอม ชื่อภ�พ “สรรค์บนดิน” 

สำ�หรับผลก�รประกวดส�รคดีเชิงข่�วโทรทัศน์ ร�งวัลชนะเลิศ ได้แก่ น�ยพศุตม์                       
ชัยพรหม น�ยศีรชัช บัวเลิศ น.ส.สุด�รัตน์ ด�ร�ยีส�ฮอ และ น .ส.อภิญญ�  รัตนพันธ ์
นักศึกษ�ปี 2 จ�กผลง�นเรื่อง “ขี้ตาหมอ” ปุ๋ยธรรมช�ติจ�กป่�ช�ยเลน รองชนะเลิศอันดับ 1 
น�ยณัทวัสส์ คงชนะ น�ยทวีรัฐ เหวยยื่อ น�ยธีรวุฒิ จ่ึงเจริญสกุล และ น�ยอิลย�ส อีซอ 
จ�กเรื่อง “บอบอ หรือแมงกะพรุนไทยสู่ตลาดโลก”  รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.จุฑ�ภรณ์ 
จันทสุวรรณ น.ส.โซฟิตด�วน์ เส็นแอ น�ยซักรีย� แกสม�น และ น�ยอรรถวุฒิ พุทธโร 
จ�กเรื่อง “ข้าวฮัมดูลิลละห์”   ร�งวัลชมเชย 3 ร�งวัล ได้แก่ น.ส.ซิตต�ร์ เจ๊ะอุม�ร ์                         
น�ยอัศรัยมี ว�นิ น.ส.ทิพวรรณ ศรีแก้ว และ น.ส.ธันย� พงษ์พ�นิชย์ จ�กเรื่อง                      
“Home tel แบบดั้งเดิม” น.ส.ซ�ลิต� มะมิง น.ส.มะห์ฮีรัน ส�และ น�ยภัทภูมิ ช่วยร�ย 
จ�กเรื่อง “อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้�น (หนังตะลุง)” น�ยคมเพชร เอียดชูทอง น�ยณัฏฐกมล 
หลงสะเตีย   น�ยธนัท แซ่ฟู และ น�ยนิพนธ์ แซ่ลก จ�กเรื่อง“ปล�เหลืองสร้�งร�ยได้” 

ตลอดทั้งปี ถือเป็นก�ร Digital Transformไปสู่ E-University อย่�งเต็มรูปแบบ
ไม่เพียงเท่�นั้น สำ�นักวิทยบริก�รฯ ยังพัฒน�ซอฟต์แวร์เพื่อเติมเต็มระบบ MIS จ�กเดิม            

ที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้มีคว�มสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ระบบเงินเดือน ระบบ E-MOU ระบบ                     
E-Meeting รวมถึงร่วมกับสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำ�โครงก�รฐ�นข้อมูลท�งวัฒนธรรม 
เพือ่รว่มกนัเผยแพรแ่ละอนุรกัษวั์ฒนธรรมต�่งๆ ของภ�คใตใ้หอ้ยู่ในรปูแบบของ Digital Contents 
ส�ม�รถรองรับก�รเข้�ถึงจ�กอุปกรณ์ประเภทสม�ร์ทโฟนได้ม�กขึ้น เป็นก�รผนวกกันระหว่�ง
เทคโนโลยีกับวัฒนธรรม หรือแม้แต่โครงก�รฐ�นข้อมูลต�มพระร�โชบ�ย และโครงก�รต�ม                 
พระร�ชดำ�ร ิเพือ่เผยแพร่ศูนย์ข้อมลูโครงก�รบรกิ�รวิช�ก�รและง�นต�มโครงก�รพระร�ชดำ�รใิห้
อยูใ่นรปูแบบดจิทิลั สำ�หรบัเปน็แหลง่เรยีนรูผ้�่นสือ่ในรปูแบบต�่งๆ และเปน็บทเรยีนทีน่�่ศกึษ�
ของนักเรียน นักศึกษ� และบุคล�กรทั่วไป ได้เห็นถึงวิถีชีวิตก�รประกอบอ�ชีพก�รศึกษ� นำ�ไปสู่
ก�รยกระดับคุณภ�พชีวิต

“จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดถือเป็นการเริ่มต้นการ transform เข้าสู่การเป็น                          
E-University ในปีแรกที่ต้องขับเคลื่อนสู่การใช้เทคโนโลยีในองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ                              
หรือ Digital Transform ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอน                        
การวิจัย และการบริการวิชาการ ปัจจัยสำาคัญที่จะขับเคลื่อนไปได้คือบุคลากรและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  โดยต้องให้ความรู้ สอนให้มีทักษะ หรือเรียกว่า Digital Literacy ซึ่งทางสำานัก            
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน เพ่ือให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป” ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิทยบริก�รฯ มรภ.สงขล� กล่�ว

ในส่วนของก�รประกวดมิวสิควิดีโอ (MV) ร�งวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Miss World ประกอบด้วย 
น.ส.อ�ดีล๊ะ สะบูดิง น.ส.ซ�มีเร�ะ ซีบะ น.ส.นูรฟิตรี น้อยตั้ง น.ส.ฟ�รีด� มะอุเซ็ง                 
น�ยณัฏฐกมล หลงสะเตีย และ น�ยอิลย�ส อีซอ  รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Up to me 
ประกอบด้วย น�ยฮ�ฟีซัน ยีเฮ็ง น.ส.นูรเดียน� หะ น�ยสรเดช สมจริง น.ส.เซ�ดะห์ เล�ะมิง 
และ น�ยสิว�ยุ บุญเกิด รองชะเลิศอันดับ 2 ทีมบ�รมีช�ไทย ประกอบด้วย น�ยทวี สังข์รุ่ง 
น.ส.ว�สน� จงไกรจักร น�ยกฤษฏิ์ หนูยิ้มซ้�ย น�ยธนวัฒน์ เพชรรัก ษ์ และ                           
น.ส.ทวีทรัพย์ ป�ตังคะโร ชมเชย 2 ร�งวัล ได้แก่ ทีมแม่หม้�ย ประกอบด้วย น.ส.ผก�รัตน์ 
บุญรอดชู น�ยอุดมศักดิ์ นกศรีแก้ว น�ยเจตริน สิงหะโรทัย น.ส.ชนิก�นต์ พรรษ� 
น.ส.สุด�รัตน์ ด�ร�ยีส�ฮอ และ น.ส.อภิญญ� รัตนพันธ์ ทีมไม่มีไร D ประกอบด้วย                      
น�ยคมเพชร เอียดชูทอง น�ยธนัท แซ่ฟู น�ยนิพนธ์ แซ่ลก  น�ยณัทวัสส์ คงชนะ และ
น�ยทวีรัฐ เหวยยื่อ 
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มรภ.สงขลา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากจำาปาดะ-     

แป้งสาคู โชว์เวทีมหกรรมงานวิจัยท้องถิ่น คว้ารางวัลชนะเลิศ

ประกวดจดัแสดงบธู รบัโลพ่รอ้มเงินรางวัลจาก พลเอกประจนิ 

จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 

ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน� 
มห�วทิย�ลยัร�ชภฏัสงขล� (มรภ.สงขล�) เปดิเผยว่� เม่ือวนัที ่22-24 
มนี�คม ท่ีผ�่นม� มรภ.สงขล� รว่มจดับธูนทิรรศก�รแสดงผลง�นวจิยั
จ�กจำ�ป�ดะและแป้งส�คู ผลง�นก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืช      
ท้องถิ่นต�มพระร�ชดำ�ริ ในง�นมหกรรมง�นวิจัยส่วนภูมิภ�ค “วิจัย
และนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่ก�รพ่ึงพ�ของสังคม” (Regional Research 
Expo 2018) ณ อ�ค�รคณะวศิวกรรมศ�สตร ์มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยี
ร�ชมงคลศรีวิชัย สงขล� และบริเวณโรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ผลปร�กฏว่�
บูธนิทรรศก�รของ มรภ.สงขล� ได้รับร�งวัลชนะเลิศจ�กก�รประกวด
จัดแสดงบูธ รับโล่และเงินร�งวัลจ�ก พลเอกประจิน จั่นตอง รอง
น�ยกรัฐมนตร ีซึง่ก�รดำ�เนนิง�นด�้นก�รวิจัยและพัฒน�ถอืเปน็หนึ่ง
ในพันธกิจหลักของ มรภ.สงขล� ในก�รสร้�งองค์คว�มรู้ให้เป็นแหล่ง
เรยีนรูข้องท้องถิน่ และเปน็ภ�รกจิสำ�คญัทีม่ห�วทิย�ลยัสนบัสนนุก�ร
ดำ�เนินง�นวิจัยทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดก�รพัฒน�สู่ก�รแก้ปัญห�ของ
ท้องถิ่นอย่�งยั่งยืน

ดร.บรรจง กล�่วว�่ สำ�หรบัผลง�นวจิยัทีน่ำ�ไปจดันทิรรศก�ร
ในครั้งนี้ อ�ทิ ก�รจัดก�รคว�มรู้เพื่อก�รใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม 
ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ “การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสาคู จำาปาดะ
อย่างยั่งยืน” จัดทำ�โดย ดร.สุวรรณี พรหมศิริ รองผู้อำ�นวยก�ร
สถ�บันวจิยัและพฒัน� มรภ.สงขล� ก�รพฒัน�ผลิตภณัฑข์นมดอกจอก 
บร�วนี่จ�กแป้งส�คู โดย ดร.สุรีย์พร กังสนันท์ อ�จ�รย์โปรแกรม
วิช�คหกรรมศ�สตร์ ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ขนมทองพับจำ�ป�ดะลด
พลงัง�นดว้ยกะทธัิญพืชและซคูร�โลส โดย อ.วภิาวรรณ วงศส์ดุาลกัษณ์ 
อ�จ�รยโ์ปรแกรมวิช�คหกรรมศ�สตร ์ก�รพฒัน�ผลิตภณัฑพ์�ยสงัขย�
จ�กแป้งส�คู โดย อ.พรชัย พุทธรักษ์ ประธ�นโปรแกรมวิช�
คหกรรมศ�สตร์ คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขล�

ด้�น ดร.สุวรรณี พรหมศิริ รองผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัย
และพัฒน� มรภ.สงขล� กล่�วว่� จ�กคว�มร่วมมือในก�รพัฒน�ก�ร
บรหิ�รจดัก�รง�นวิจยั ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศของหนว่ยง�น
ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง อ�ทิ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) 
สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
อุดมศึกษ� (สกอ.) เครือข่�ยมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ เครือข่�ยก�รวิจัย
ภ�คใต้ตอนล่�ง เครือข่�ยวิจัยสถ�บันอุดมศึกษ� และองค์กรส่วน     
ท้องถิน่ เปน็ต้น ส่งผลให้เกิดก�รพัฒน�ท�งด�้นก�รวิจยั และก�รคน้พบ
ใหม่ๆ อย่�งต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในหล�ยด้�น แต่ก็มีผลง�น
วิจัยหรือก�รค้นพบจำ�นวนม�กเช่นกัน ที่ยังไม่ได้รับก�รนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่�งจริงจัง อันเนื่องม�จ�กข�ดช่องท�งในก�รเผยแพร่ 
หรือก�รกระจ�ยข่�วไปถึงกลุ่มเป้�หม�ย ดังนั้น จึงนับเป็นโอก�สดีที่ 
มรภ.สงขล� ได้รับเชิญให้เข้�ร่วมจัดง�นนิทรรศก�รในง�นดังกล่�ว 
เพื่อให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลง�นให้เป็นที่รับรู้และนำ�ไปใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนส่งเสริมเพิ่มพูนคว�มรู้ให้กับบุคล�กรของมห�วิทย�ลัย         
ซึง่เปน็กำ�ลงัสำ�คญัในก�รพฒัน�ผลง�นวจิยัและแกไ้ขปญัห�ของทอ้งถิน่ 

ดร.สุวรรณี กล่�วอีกว่� มรภ.สงขล� เป็นสถ�บันก�รศึกษ�
ระดับอุดมศึกษ� เปิดสอนทั้งในระดับปริญญ�ตรี และปริญญ�โท        
มีก�รบริห�รจัดก�รโดยยึดพันธกิจหลัก 4 พันธกิจ และหนึ่งในนั้นคือ
วิจัยและพัฒน�เพ่ือสร้�งองค์คว�มรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น    
จึงเป็นภ�รกิจสำ�คัญท่ีมห�วิทย�ลัยจำ�เป็นต้องให้ก�รสนับสนุน       
ก�รดำ�เนินง�นวิจัยทุกรูปแบบ เพ่ือให้เกิดก�รพัฒน�สู่ก�รแก้ปัญห�
ของท้องถิ่นอย่�งยั่งยืนต่อไป 

ชนะเลิศประกวดบูธ มหกรรมงานวิจัยท้องถิ่น
รับโล่พร้อมเงินรางวัลจาก พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกฯ

มรภ.สงขลา
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อาจารย์คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ศึกษาจิตรกรรม
ฝาผนังวัดคูเต่า คว้ารางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ภาคบรรยาย 
สาขาสังคมศาสตร ์แนะจดัทำาหลักสูตรการเรยีนระยะส้ัน หวงัชมุชน
เห็นคุณค่าหนังตะลุง ร่วมปั้นทายาททางวัฒนธรรมสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผศ.ดร.กฤตยิา ชสูงค ์อ�จ�รยป์ระจำ�โปรแกรมวชิ�น�ฏศลิป์
และก�รแสดง คณะศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�       
(มรภ.สงขล�) เปิดเผยว่� เมื่อเร็วๆ นี้ตนพร้อมด้วย ผศ.บัณฑิตา                          
วรศรี อ.ตถาตา สมพงศ์ อ.อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์ และ          
อ.ธัชพล ภัทรจริยา ร่วมนำ�เสนอผลง�นวิจัยในง�นประชุมวิช�ก�ร  
ระดับช�ติมห�วิทย�ลัยทักษิณ ครั้งที่ 28  ซึ่งผลง�นของตนและ อ.ตถาตา   
ไดร้บัร�งวลัก�รนำ�เสนอผลง�นวิจยัในระดบัดมี�ก ภ�คบรรย�ย ในส�ข�
ก�รศึกษ� และ ส�ข�สังคมศ�สตร์ โดยตนศึกษ�เรื่องจิตรกรรมฝ�ผนัง 
สูก่�รเรียนรู ้: ศลิปะก�รแสดงพ้ืนบ�้นหนงัตะลุงอตัลักษณ์ทอ้งถิน่ : กรณี
ศึกษ�วัดคูเต่� ต.แม่ทอม อ.บ�งกล่ำ� จ.สงขล� เนื่องจ�กเล็งเห็นถึงคว�ม
สำ�คญัในก�รอนุรกัษ ์สืบส�น และถ่�ยทอดองค์คว�มรูภ้มูปิญัญ�ทอ้งถิน่      
โดยให้เย�วชนและคนในชุมชนเรียนรู้ ถึงศิลปะก�รแสดงพื้นบ้�น         
หนังตะลุงที่เชื่อมโยงเรื่องร�วจ�กภ�พจิตรกรรมฝ�ผนังวัดคูเต่� เร่ือง    
พระเวสสนัดรช�ดก ทำ�ให้เย�วชนและคนในชมุชนตระหนักถึงคุณค�่และ
อตัลกัษณข์องจติรกรรมฝ�ผนงัทีไ่ดร้บัอทิธิพลม�จ�กก�รแสดงหนงัตะลุง 
และเพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกในก�รสืบส�น อนุรักษ์ อีกทั้งเป็นก�รสร้�ง
ท�ย�ทท�งวัฒนธรรมผลิตผลง�นศิลปะก�รแสดงพ้ืนบ้�นหนังตะลุงให้
คงอยู่คู่ชุมชนวัดคูเต่�

ผศ.ดร.กฤติย� กล่�วว่� ผลก�รวิจัยพบว่�เย�วชนและคนใน
ชมุชนใหค้ว�มสนใจและเหน็คณุค่�ของศลิปะก�รแสดงพืน้บ้�นหนงัตะลุง 
อันเป็นภูมิปัญญ�ท้องถ่ินที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของช�วคูเต่�ม�กขึ้น โดย
ใหค้ว�มรว่มมือเข้�รว่มกระบวนก�รจดัก�รเรยีนรูแ้ละถ�่ยทอดศลิปะก�ร
แสดงพื้นบ้�นหนังตะลุงที่กำ�ลังเลือนห�ยไปจ�กวิถีชีวิตของช�วชุมชน     
ซึ่งก�รสร้�งแหล่งเรียนรู้ศิลปะก�รแสดงพื้นบ้�นหนังตะลุงจ�กภ�พ

มรภ.สงขลา 
ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังฯ การแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง 

คว้ารางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก 
ภาคบรรยาย สาขาสังคมศาสตร์

จิตรกรรมฝ�ผนังวัดคูเต่� เป็นก�รสร้�งแหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิตผ่�นศิลปะ
ก�รแสดงพ้ืนบ�้นหนงัตะลงุ ในรูปแบบก�รจัดก�รเรียนรู้ ก�รฝกึหดั ก�ร
แสดง และก�รต่อยอดองค์คว�มรู้จ�กภ�พจิตรกรรมฝ�ผนัง ซึ่งเกิดจ�ก
คว�มตระหนกัและเหน็คณุค�่ของภมูปิญัญ�ด�้นจติรกรรมและศลิปะก�ร
แสดงพื้นบ้�น สะท้อนให้เห็นถึงพลังก�รรวมกลุ่มเพื่อรักษ�และอนุรักษ์
ไว้ให้ลูกหล�นได้เกิดคว�มภ�คภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

“คณะหนังตะลุงในปัจจุบันปรับเปล่ียนและพัฒนารูปแบบการ
แสดง โดยนำาเอาสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบการแสดง
หนงัตะลงุ เครือ่งดนตรทีีใ่ชป้ระกอบการแสดงแบบสมยักอ่นกป็รบัเปลีย่น
จากเครื่องห้า กลอง ทับ โหม่ง ฉิ่ง ปี่ นำาเครื่องดนตรีสากล เช่น          
กลองชุด กีตาร์ เบส คีย์บอร์ด ฯลฯ เข้ามาร่วม ทำาให้เกิดความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การสร้างทายาททางหนังตะลุงเพื่อทำาหน้าที่สืบสาน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านนี้ไว้จึงมีความสำาคัญยิ่ง เพราะบทบาทของหนัง
ตะลุงมีอิทธิพลอย่างมากต่อชาวใต้”  อ�จ�รย์ประจำ�โปรแกรมวิช�
น�ฏศิลป์และก�รแสดง กล่�วและว่� 

อย่�งไรก็ต�ม ปัจจุบันศิลปะก�รแสดงพื้นบ้�นภ�คใต้       
หล�ยแขนงเริ่มเลือนห�ยและมีบทบ�ทลดน้อยลงจ�กวิถีชีวิตประจำ�วัน
ของช�วใต้ ก�รสร้�งท�ย�ทท�งวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ�ให้เป็น     
รูปธรรมที่ชัดเจนและยั่งยืน ซึ่งก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมของชุมชนถือเป็นสิ่ง
สำ�คญั ห�กผูน้ำ�ชมุชนหรอืศลิปนิพืน้บ�้นยนืหยดัทีจ่ะรกัษ� สืบส�น และ
อนรัุกษ์ภูมปิญัญ�ทอ้งถ่ิน สิง่เหล�่นีก้จ็ะคงอยูคู่ชุ่มชนตอ่ไป ขณะเดยีวกนั
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องท�งด้�นวัฒนธรรมควรสนับสนุนให้คว�มรู้แก่
เย�วชนและคนในชุมชน เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจและปลูกจิตสำ�นึกในก�ร
อนุรักษ์และหวงแหนศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น สถ�บันก�ร
ศึกษ� ระดับต้นและระดับปล�ย ควรจัดทำ�เป็นหลักสูตรก�รเรียน        
ก�รสอนระยะสั้นเกี่ยวกับภูมิปัญญ�ท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ก�รเรียนรำ�โนร�      
ก�รฝึกหัดเล่นหนังตะลุง ก�รฝึกหัดบรรเลงเครื่องห้� (ทับ กลอง โหม่ง     
ฉิ่ง ปี่) เพลงเรือ ก�รแทงหยวก เป็นต้น

ผศ.ดร.กฤติย�  ชูสงค์

21ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา 
ผุดโปรเจกต์ 100 ปี 100 ผศ. 
หนุนอาจารย์ทำาผลงานวิชาการ

มรภ.สงขลา ผุดแนวคิด 100 ปี 100 ผศ. เร่งผลักดันอาจารย์       
เข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. เทียบเชิญ              
ผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายทอดประสบการณ์ แนะเคล็ดลับความสำาเร็จ 

ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปดิเผยวา่ มรภ.สงขลา โดยงานมาตรฐานและประกนัคุณภาพ สำานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เร่งพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ดำารงตำาแหน่ง
ทางวิชาการตามแนวคิด 100 ปี 100 ผศ. โดยในระยะแรกมีการจัดสัมมนาก้าวสู่
ความสำาเร็จในการขอตำาแหน่งทางวิชาการด้วยวิธีเชิงรุก เพื่อส่งเสริมการจัดทำา
เอกสารผลงานทางวชิาการสำาหรบัการขอกำาหนดตำาแหนง่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์(ผศ.) 
รองศาสตราจารย ์(รศ.) และ ศาสตราจารย์ (ศ.) รปูแบบกจิกรรมเปน็การแลกเปลีย่น
เรียนรู้เก่ียวกับการพิจารณาผลงานเพื่อขอตำาแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ระเบียบ 
ข้อบังคับการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์   
รว่มกบัผู้ทรงคณุวฒุ ิโดยมอีาจารย์ผู้มีคุณสมบติั มีแผนการเขา้สู่ตำาแหน่งทางวชิาการ 
หรอืมีผลงานเพือ่เตรยีมขอกำาหนดตำาแหนง่ทางวชิาการ เขา้ร่วมสมัมนาราว 150 คน  

ดร.พิพัฒน์ กล่าวว่า ในระยะที่สอง มรภ.สงขลา จัดสัมมนาโฟกัสกรุ๊ป 
(Focus Group) ผลงานวชิาการเพือ่เขา้สู่ตำาแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. โดยเชิญวทิยากร 
ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ ศ.ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร ศ.กิตติคุณ ดร.วัลลภา 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ ศ.ดร.ครองชัย หัตถา มาให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสาร
ทางวิชาการประเภทต่างๆ อาทิ เอกสารประกอบการสอน งานแต่ง ตำารา หนังสือ 
งานวิจัย และผลงานลักษณะอื่นๆ ซึ่งใช้พิจารณาเพื่อขอตำาแหน่งทางวิชาการ การ
จัดทำาผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และ       
วธิกีารพจิารณาแตง่ตัง้บคุคลใหด้ำารงตำาแหนง่ทางวชิาการ นอกจากนัน้ ยงัมกีจิกรรม
โฟกัสกรุ๊ปผลงานทางวิชาการสายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กลุ่มที่ 2 ด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)        
กลุ่มที่ 3 กลุ่มด้านเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สาขาด้านคหกรรมศาสตร์) กลุ่มที่ 4 ด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่             
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ดา้น น.ส.จฑุาพร บญุยงั นกัวชิาการศกึษางานมาตรฐานและประกนัคณุภาพ 
ผูเ้สนอโครงการ กลา่วเพ่ิมเติมวา่ การจดัสมัมนาทัง้ 2 เรือ่งดำาเนนิการตามนโยบายและ
แผนการดำาเนนิงานของสภา มรภ.สงขลา พ.ศ. 2560-2561 ทีมุ่ง่พฒันางานด้านตา่งๆ 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับปรชัญา วสิยัทศัน์ และ พันธกิจ โดยแผนพฒันาบุคลากรสายวชิาการ
เพื่อให้หลักสูตรมีอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ซึ่งเป็นนโยบายสำาคัญที่จะส่งเสริม
การผลิตบัณฑิตสอดคล้องตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ มรภ.สงขลา ทั้งนี้               
การสนับสนุน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ให้มีตำาแหน่งทางวิชาการเป็นแผนพัฒนางาน
ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ซึ่งสอดคล้องตามพันธกิจการผลิต พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์การเพิ่มจำานวนอาจารย์ให้มีตำาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น อันจะนำาไปสู่
ผลการดำาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

มรภ.สงขลา ผุดแนวคิด “QA Active Day”ระดมกึ๋นบุคลากรร่วม
แบง่ปันประสบการณท์ำางาน ควา้รางวลัชนะเลศิแนวปฏบิติัทีด่ดีา้นประกนั
คุณภาพการศึกษา เชื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต่อยอดพัฒนางาน

น.ส.จุฑาพร บุญยัง นักวิชาการศึกษางานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) 
เปิดเผยว่า เม่ือเร็วๆ นี้ ตนเป็นตัวแทนงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มรภ.
สงขลา เข้ารับรางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จาก
ผลงาน “พฒันาการประกนัคุณภาพการศกึษา QA Active Day” ซึง่เขา้ร่วมประกวด
แนวปฏิบัติที่ดีในงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา คร้ังที่ 8 ณ มรภ.
นครศรธีรรมราช โดยมแีนวคดิใหเ้กดิการมีส่วนรว่มต่อการพฒันาและแกไ้ขปัญหา
รว่มกนัอยา่งบรูณาการ ภายใตก้จิกรรมการรวมกลุม่บคุลากรท่ีดำาเนนิงานด้านการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของทกุหนว่ยงาน เพือ่การระดมสมองคดิ (Focus Group) 
และวิเคราะห์การพัฒนาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม ในโครงการ QA Active Day 
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมหารือ
และวางแผนพัฒนางาน ตลอดจนสรุปและรายงานผลการดำาเนินโครงการ เพื่อใช้
เป็นกรอบในการกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุผลตาม    
เป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

น.ส.จฑุาพร กลา่วว่า โครงการ QA Active Day มปีระโยชนต์อ่การดำาเนนิงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย       
ทั้งยังเป็นฐานข้อมูลที่สามารถนำาไปใช้ปรับปรุง พัฒนางานและนำาไปใช้ประโยชน์

ในด้านต่างๆ เช่น การวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินฯ ซ่ึงจะนำาไป    
สูก่ารดำาเนินงานทีเ่กดิประสทิธิผลอยา่งตอ่เน่ือง และเปน็แนวปฏบิตัทิีด่ใีนการดำาเนนิงาน 
สอดคล้องต่อการพัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรและของ 
มรภ.สงขลา ประกอบกับนโยบายการบรหิารของมหาวทิยาลยัทีมุ่ง่พัฒนางานด้านตา่งๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาถือเป็นนโยบายสำาคัญที่จะส่งเสริมการพัฒนาด้านต่างๆ 

 “กลยทุธห์รอืปจัจยัทีน่ำาไปสูค่วามสำาเรจ็ ตอ้งประกอบดว้ย 1. มแีผนงานชดัเจน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ซึ่งนำาไปสู่เป้าหมายการดำาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา และ
พัฒนางานดา้นการประกันคณุภาพการศกึษาอยา่งมสีว่นรว่ม 2. มกีารดำาเนนิงานอยา่ง
เป็นระบบ มีกระบวนการที่ครอบคลุมการดำาเนินงานด้านการคุณภาพการศึกษาทุกมิติ
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา โดยความร่วมมืออย่างกระตือรือร้นของ             
ทกุหน่วยงาน และการสนับสนุนของผูบ้รหิาร 3. มีการติดตาม ตรวจสอบการดำาเนนิงาน 
ซึ่งนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมี   
ส่วนร่วม และ 4. มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
แลว้กส็ง่ผลทำาใหเ้กดิเปน็วัฒนวิถแีหง่การมสีว่นรว่มในการหาแนวทางเพือ่การดำาเนนิงาน
ที่มุ่งเป้าประสงค์ที่สำาคัญในภาพรวมให้เกิดผลที่ดีต่อมหาวิทยาลัย” นักวิชาการศึกษา
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ กล่าว

มรภ.สงขลา 
ชนะเลิศประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
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    ข่าวสด  

        19 61075165 6 มี.ค. 2561

มอ.50ปชูยุทธศาสตรกาวระดับอาเซียน

    ข่าวสด  

        19 61076411 7 มี.ค. 2561

สจล.เปดหลักสูตรอินเตอรแพทยศาสตร
    ข่าวสด  

        19 61082458 12 มี.ค. 2561

ม.อ.เผยพัฒนาการมหาวิทยาลัย 50ป

ข่าวสด	

						19 	61090627		19		มี.ค.	2561

    ข่าวสด  

        19 61086111 15 มี.ค. 2561

มฟล.สัมมนาปฏิสัมพันธสถาบันขงจื่อ

             ข่าวสด 

23 มี.ค. 2561 19 61095694

Yoodchat2010@gmail.com

ม.อุบลฯผนึกสสส.เปดร.ร.เฮ็ดดีมีสุข

    ข่าวสด  

        19 61094344 22 มี.ค. 2561

มรภ.สงขลาแนะวิจัยยุค4.0

ข่าวสด  

19 611079133 เม.ย. 2561

มรภ.ยะลาเปดเวทีเพ่ือน.ร.ชายแดนใต

ข่าวสด	

						19 		61083485		13		มี.ค.	2561

ข่าวสด	

						19 	61109125		4		เม.ย.	2561

มรภ.สงขลาสนองพระราโชบายร.10

ข่าวสด	

							9 		61120834		14		เม.ย.	2561

ข่าวสด  

19 611118426 เม.ย. 2561
ข่าวสด	

						19 		61115714		10		เม.ย.	2561

มรภ.สงขลาเทียบเชิญ30อดีตอธิการ

    ข่าวสด  

        19 61137754 30 เม.ย. 2561

วศวะมข.เปดตัว4หลักสูตรนานาชาติ

    ข่าวสด  

        19 61118216 12 เม.ย. 2561

เปดเวทวจัยมนุษยศาสตร

ข่าวสด	

						19 		61121851		16		เม.ย.	2561

‘มรภ.สงขลา’เผยผลสําเร็จติวชุมชน

             มติชน (ตจว.) 

    6 เม.ย. 2561          21     61111762

มติชน  

      21  9  เม.ย.  2561   61114923

⦁

⦁ ⦁

มติชน  

      21  10  เม.ย.  2561   61115989

⦁
⦁

มติชน  

      21  10  เม.ย.  2561   61115991

⦁

⦁

⦁

มติชน  

      21  11  เม.ย.  2561   61117113

•

มติชน  

      21  17  เม.ย.  2561   61123022

⦁

⦁

⦁

⦁

มติชน (ตจว.) 

21 6108244312 มี.ค. 2561

วันที่ 1 - 15 มีนาคม  พ.ศ. 2561   27

นิเทศ มรภ.สงขลา ประยุกต์มโนราห์กับความงามหาดเก้าเส้ง
คว้ารางวัลชนะเลิศ-ภาพสุดยอด ประกวดถ่ายภาพมหัศจรรย์ถิ่นใต้

  นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ไอเดียเจ๋ง ประยุกต์ตำานานนาง
มโนราห์ผสมผสานความงามหาดเก้าเส้ง สู่ภาพถ่ายเล่าเรื่องมหัศจรรย์ถิ่นใต้ 
คว้ารางวัลชนะเลิศควบภาพสุดยอด 
 ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้
นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ทีม wonderful ซึ่งประกอบดว้ย นาย
ปริญญาวุฒิ มณีนวล น.ส.อากีมาร์ และสา นายธนพนธ์ ถมแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(ภาพชุด) และรางวัลภาพสุดยอด รับโล่พร้อมเงินรางวัล 9,000 บาท จากผลงาน
ที่มีชื่อว่า “นวลปรางนางโนรากับพรานบุญผู้กล้า ณ ริมผาหาดเก้าเส้ง” ในการ
แข่งขันถ่ายภาพและบรรยายพิเศษครั้งที่ 6 ประจำาปี 2561 ภายใต้แนวคิด “Go Local
มหัศจรรย์ถ่ินใต้” จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย โดยมผีูส้ง่ผลงาน
เข้าร่วมประกวด จำานวน 14 ทีม จาก 7 มหาวิทยาลัยในภาคใต้
  ดร.ศุภฤกษ์ กล่าวว่า ผลงานของนักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ที่ได้รับ
รางวัลในครั้งนี้ นำาเสนอแนวคิดการรำาโนรา ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้อัน
ทรงคุณค่า ภาพชุดดังกล่าวมีที่มาเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนใต้ในพิธีกรรมไหว้ครู
โนรา จากการแสดงโนราชุดโนราคล้องหงส์ ซึ่งเป็นการรำาเพื่อรำาลึกถึงนางนวลทอง
สำาลีผู้ให้กำาเนิดท่ารำาโนรา บอกเล่าเรื่องราวจากนิทานชาดกเรื่อง พระสุธน-มโนราห์ 
ตอน พรานบุญจับนางมโนราห์ ซึ่งตรงกันกับเรื่องที่พระยาสายฟ้าฟาดสั่งให้ทหารมา
จับตัวนางนวลทองสำาลี ในประวัติและตำานานโนรา
  ในภาพมีตัวละครสำาคัญคือ นางมโนราห์เล่นน้ำา (อยู่กับพี่ๆ กินรี ทั้ง 6) ณ ริม
สระอโนดาต ในป่าหิมพานต์ โดยมีพรานบุญมาด้อมๆ มองๆ เพื่อที่จะมาคล้องบ่วง
บาศจบัตวันางมโนราห ์ดังน้ันเมือ่ประยุกตแ์นวคิดการแสดงชดุน้ีให้เข้ากับ “Go Local
มหัศจรรย์ ถ่ินใต้” ของสงขลาบ้านเรา ทำาให้ภาพของหาดเก้าเส้งที่มีภูมิประเทศ
เป็นชายทะเลติดกับริมผาสูงชัน จึงมีบรรยากาศบางส่วนสอดคล้องกับสระอโนดาต 
เขาพระสุเมรุ และป่าหิมพานต์ สามารถดัดแปลงเป็นฉากของการแสดงชุดนี้ได้อย่าง
กลมกลนื และทำาใหภ้าพชดุ “นวลปรางนางโนรากับพรานบุญผู้กลา้ ณ ริมผาหาดเก้าเสง้”
จากการแสดงโนราคล้องหงส์ ยิ่งมีความมหัศจรรย์ ผสมผสานกับความเป็นถิ่นใต้ได้
อย่างลงตัว

รับรางวัลชนะเลิสและภาพสุดยอด

นายปริญญาวุฒิ มณีนวล กับ น.ส.อากีมาร์ และสา

ภาพชุดที่ได้รับรางวัล

ภาพชุดนวลปรางนางโนราฯ

ทีมทั้งหมดที่ได้รับรางวัล
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