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ม.ซายน์ มาเลเซีย 

คนดีศรีราชภัฏ

“นิเทศฯ” คว้ารางวัลรองชนะเลิศ 
ประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์

๑๑

๑๐

มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายสักการะ “วันราชภัฏ”   ๓
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ติวจิตวิทยาการสอนสำาหรับอาจารย์ยุค ๔.๐
ลงนามขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อต้านทุจริต  ๑๓
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เป็นข่าว  ๒๓ 
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มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายสักการะเน่ืองใน “วันราชภัฏ” 
น้อมเกล้าฯ สำานึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่  9 
พระราชทานนามสถาบัน พรอ้มมอบโลค่นดศีรรีาชภฏั เชิดชูเกียรติ
บุคคลผู้ประพฤติตนดีงาม

ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน
ราชภัฏ ประจำาปี 2562 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมเฉลิม                     
พระเกียรติฯ มรภ.สงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ 
ข้าราชการบำานาญ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรภายใน และจากต่าง
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีราว 2,500 คน เพื่อน้อมเกล้าฯ สำานึกใน              
พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(ในหลวงรชักาลที ่9) ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบัน
ราชภฏั” อันเป็นสริมิงคลย่ิงแก่ชาวราชภฏัทัง้ปวง เป็นนามของสถาบันและ
เปลี่ยนมาเป็นนามของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ในปัจจุบัน  

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ชาว มรภ.สงขลา ต่างรู้สึกสำานึกใน                    
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้
พระราชทานนามราชภฏัแทนนามวิทยาลัยคร ูพรอ้มทัง้ได้พระราชทานพระ
ราชลัญจกรประจำาพระองค์ ให้เป็นตราประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏ เม่ือวันท่ี 
14 กุมภาพันธ์ 2535 และต่อมาได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ได้ลงประกาศในราชกิจนุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏสงขลา จึงได้
ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

อธิการบดี กล่าวอีกว่า ชาว มรภ.สงขลา ล้วนซาบซึ้งในน้ำาพระทัย
ท่ีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีต่อพสกนิกรท่ัวท้ังแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ตอ่มหาวทิยาลัยราชภัฏทัว่ประเทศ ดังน้ัน ในวนัอันเป็นมงคลย่ิงทีวั่นราชภฏั
เวยีนมาบรรจบครบรอบอีกครัง้หน่ึง มรภ.สงขลา จึงได้จัดพธีิถวายราชสดุดี
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระผู้ทรง          
อันประเสริฐหาทีส่ดุมไิด้ แมเ้มือ่เสด็จสูส่วรรคาลัยแล้ว และขอถวายคำาสตัย์
คำาปฏิญาณ จักประกอบคุณงามความดีสมกับที่ทรงพระเมตตาให้เป็น
ราชภัฏ คือ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 

นอกจากพิธีถวายราชสักการะแล้ว มรภ.สงขลา ยังได้พิจารณา
สรรหา “คนดีศรรีาชภัฏ” ประจำาปีการศกึษา 2561 เพ่ือยกย่องเชดิชเูกยีรติ
บุคคลทีไ่ด้ประพฤตตินอยู่ในความดีงาม มคีณุธรรม สมดังคำาราชภัฏคนของ

พระราชา และผู้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปน้ี              
1. ประเภทอาจารย์ ได้แก่ ผศ.มีพร หาญชัยสุขสกุล คณะวทิยาการจัดการ 
2. ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นายศุภสิน ปวันวัชรากร               
เจ้าหน้าท่ีกองพัฒนานักศึกษา 3.ประเภทศิษย์เก่า ได้แก่ นายรพีภัทร สำาเร                

(คำาภีร ์อลังการ) ศษิย์เก่าคณะศลิปกรรมศาสตร ์4.ประเภทนักศกึษา ได้แก่                 
นายศราวุธ ศรีสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ นางสาวศิริวรรณ  ชุมนิรัตน์ 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์นายธนากร ชุมพล  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ นายณัฐภัทร ทุ่งแซะ คณะครุศาสตร์ นายอนุวัช นุ่นดำา 
คณะครุศาสตร์ และ นายอรัณ นาราวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
5. ผู้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ได้แก่ นายอเนก แซตั้ง

น้อมเกล้าฯ สำานึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.๙

จัดพิธีถวายสักการะ

“วนัร�ชภัฏ”
มรภ.สงขลา
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มรภ.สงขลา มอบรางวัล

เป็นอีกหนึ่งปีที่ มรภ.สงขลา ได้มอบรางวัล “คนดีศรีราชภัฏ” 
ให้กับบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่
ประพฤติตนอยู่ในความดีงาม มีคุณธรรม สมดังคำา ราชภัฏคนของ
พระราชา 

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
นักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) 
กล่าวว่า การมอบรางวัลให้กับคนท่ีสร้างคุณงามความดี ทำางานสาธารณประโยชน์
อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับคนอื่นๆ แต่การทำาดีนั้นจะต้องสม่ำาเสมอ
และต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่หวังอยากได้รางวัล สำาหรับผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นคนดี
ศรีราชภัฏในปีนี้ทั้งอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และ บุคลากร ล้วนเป็นผู้ท่ีมี
คุณสมบัติน้ีมายาวนานครบถ้วน โดยเฉพาะนักศึกษาคนดีศรีราชภัฏท้ัง 6 คน 
ซึ่งมีความโดดเด่นในแง่ของจิตอาสา มีภาวะความเป็นผู้นำาสูง ด้วยความ              
เสียสละและมีประสบการณ์ในการทำางานจากกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น และยัง
ไดร้างวัลอ่ืนๆ จากหนว่ยงานภายนอกมาอยา่งสม่ำาเสมอดว้ย สิง่เหลา่นีส้ามารถ
นำาไปต่อยอดสู่การทำางานในอนาคตได้ ทางกองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา 
เป็นเพียงแหล่งบ่มเพาะและสนับสนุนเพียงเท่านั้น

  นายศุภสิน  ปวันวัชรากร เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา               
ผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีราชภัฏ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน เล่าว่า  ตนทำางานท่ี 
มรภ.สงขลา มาประมาณ 30 กว่าปี ต้ังแต่สมัยยังเป็นวิทยาลัยครู ท่ีนี่ให้อะไร           
หลายอย่างกับชีวิต ทั้งประสบการณ์และอนาคต โดยได้บอกกับตัวเองตั้งแต่ 
วันแรกที่มาทำางานที่นี่ว่า เมื่อตัดสินใจและได้โอกาสนี้แล้วจะทำาให้เต็มที่ที่สุด                 
จนถึงตอนนี้ก็ยังคงเป็นเช่นน้ัน ตื่นมาทำางานทุกวันด้วยหัวใจท่ีมีความศรัทธา 
ไม่ว่าจะในฐานะผู้กำากับนักศึกษาวิชาทหาร ประสานงานรบัเรือ่งการผอ่นผนัทหาร
ของนักศึกษาชาย และงานธุรการที่ค่อนข้างหลากหลายหน้าที่ ท้ังงานด้าน
อุปโภคบริโภค และหอพักภายในมหาวิทยาลัย ดำาเนินการเรื่องจัดซ่อมกรณี
น้ำาไม่ไหล ไฟดับ ซ่ึงการปฏิบัติหน้าท่ีเหล่าน้ีเกิดจากความเต็มใจ และต้ังใจ         
ให้ออกมาดีท่ีสุด รางวัลท่ีได้ถือเป็นกำาลังใจเล็กๆ น้อยๆ และหวังให้เร่ืองราว      
ของตัวเองเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีกำาลังจะก้าวเข้ามาทำางานมากกวา่ 

เชิดชูเกียรติคนของพระราชา ผู้ประพฤติตนดีงาม

สกู๊ปโดย : สุนทรียา ลาสสวัสดิ์

ค      “    นดีศรีราชภัฏ”
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ศริวิรรณ ชมุนริตัน ์นกัศกึษาชัน้ปทีี ่3 หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาวน้อยหนึ่งเดียว       
ที่เข้ารับรางวัลคนดีศรีราชภัฏในปีนี้ กล่าวว่า กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มองกว่าคน
ข้างๆ สำาคัญมาก ยิ่งหน้าที่ในฐานะนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปี 2561 จะต้องทำางานเป็นทีมร่วมกับคนหลากหลาย                
ซึ่งตนได้นำาพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร      
เทพยวรางกูร ท่ีเน้นด้านการมีจิตอาสาเพ่ือสังคมมาเป็นหลักในการคิดตัดสินใจ           
ด้วยเชื่อม่ันเสมอว่าการทำาดีแม้ไม่มีใครเห็นแต่เราย่อมรู้อยู่แก่ใจ และหากใน
สังคมมีคนท่ีครองตนด้วยความซ่ือสัตย์และสุจริต จะนำาพาประเทศชาติไปสู่
ความเจริญ และเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน 

ศราวธุ ศรีสวุรรณ นกัศกึษาชัน้ปทีี ่3 หลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑติ 
สาขาวชิาการตลาด คณะวทิยาการจดัการ เลา่บา้งวา่ ปจัจบัุนตนทำาหน้าทีน่ายก
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ การทำางานในจุดน้ีทำาให้ต้องคิด ตัดสินใจ 
และกล้านำาเสนอมากขึ้น เพราะต้องวางแผนและดำาเนินการตามขั้นตอน               
ด้วยตัวเองในทุกกิจกรรมที่ทางคณะจัดขึ้น แม้ต้องแลกกับเวลาส่วนตัวไปบ้าง
แต่ถือว่าคุ้มมาก เพราะกิจกรรมทำาให้เรามีประสบการณ์ และได้ดึงศักยภาพ
ของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ มากกว่าน้ันคือสิ่งที่ได้รับกลับมาไม่ว่าจะเป็น
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิพลเอกเปรมติณสูลานนท์ รางวัลเยาวชนดีเด่น                  
ในวันเยาวชนแห่งชาติปี 2561 และการได้รับเลือกเป็นคนดีศรีราชภัฏ                
ถือเป็นของขวัญตอบแทนที่เป็นกำาลังใจให้ทำางานเพื่อสังคมต่อไป 

ส่วน อรัณ นาราวัน นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2561 
เลา่วา่ ตนเป็นนกักจิกรรมมาตัง้แตส่มยัมธัยม เมือ่เข้าสูร่ัว้มหาวทิยาลยักยั็งคง
เป็นเช่นนั้นอยู่ ด้วยยึดถือคติทำาตัวให้เป็นน้ำาครึ่งแก้วมาตลอด การเรียนรู้และ
ทำางานทำาให้มีผลงานอย่างต่อเน่ือง ท้ังยังได้รับเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัด
สงขลา ในวันเยาวชนแห่งชาติปี 2560 เยาวชนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม     
ท้องถิ่นเครือข่าย 7 สถาบัน โครงการสร้างเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปี 2561 และผู้นำาเสนอหลักสูตรบรรยายภาคภาษาอังกฤษ              
ในโครงการ Sci &Tech มุ่งสู่สากล ปี 2561 ซึ่งนี่คงเป็นเหตุผลหลักที่ทำาให้
ได้รับรางวัลคนดีศรีราชภัฏในปีนี้   

อนุวัช นุ่นดำา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                 
สาขาพลศกึษา คณะครศุาสตร ์เลา่วา่ ไดร้บัโอกาสใหเ้ปน็นายกสโมสรนกัศกึษา
คณะครุศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2561 ด้วยนิสัยเป็นคนช่างสังเกต               
มีทักษะกระบวนการคิดรอบคอบ และใช้เหตุผลในการคิดตัดสินใจ คุณสมบัติ
เหล่านี้เกิดจากการทำางานจิตอาสามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นงานภายใน
มหาวิทยาลัยหรืองานของหน่วยงานภายนอก เช่น รับหน้าท่ีเป็นผู้ช่วย              
ผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ผู้ช่วยวิทยากรจัดอบรมเก่ียวกับการ             
ออกกำาลังกาย วิทยากรประจำาสระว่ายน้ำา เปน็ต้น แมห้ลายครัง้ไมไ่ดค้า่ตอบแทน 
แต่ถือว่าเป็นการหาประสบการณ์ไปในตัว ตนสัญญาว่าจะทำางานจิตอาสา             
ต่อไป ให้สมกับที่ได้รางวัลคนดีศรีราชภัฏ เพื่อตอบแทนสังคม และแทน               
คำาขอบคุณถึงผู้สนับสนุนด้านทุนการศึกษาจาก มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
และ ผศ.อนุชา พ่ึงสาย 

ธนากร ชุมพล นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต               
สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ผูไ้ดร้บัทนุการศกึษา
มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ปี 2560 เล่าว่า ที่ผ่านมามีโอกาสได้ทำางาน
ช่วยเหลือมหาวิทยาลัย และสำานักศิลปะและวัฒนธรรม ในด้านศาสนาทุกช่วง
เทศกาล ในฐานะรองประธานทูตวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นผู้นำาจัดกิจกรรม     
ขณะเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2560 
และงานอาสาอีกหลายภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยการ
ยึดหลักอิทธิบาท 4 และเต็มท่ีกับทุกภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย จึงรู้สึกภูมิใจมาก
ทีไ่ดร้บัรางวัลคนดศีรรีาชภัฏ และอยากฝากไปถึงรุน่น้องทกุคนวา่ ใหร้บีส่ังสม
ประสบการณ์การทำางานตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้นำาไปใช้เมื่อเข้าสู่  
โลกของการทำางานจริงในอนาคต

ณัฐภัทร  ทุ่งแซะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปี 2560 เล่าว่า  
ตนนำาศาสตร์ความรู้ในสาขาวิชาภาษาไทยมาปรับใช้ในการทำากิจกรรม                      
ท้ังในฐานะรองประธานโครงการผีเสื้อพระราชา ประธานโครงการครูอาสา
พัฒนาโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน และอีกหลายโครงการด้านการศึกษา 
รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาทั่วไปด้วย การได้รับรางวัลคนดีศรีราชภัฏในปีนี้              
มองว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ ออกมาทำาประโยชน์และ
สร้างสรรค์สังคมมากข้ึน เพราะผลตอบแทนที่ได้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์             
และแนวคิดมุมมองใหม่จะส่งผลให้เรามีโอกาสในอนาคตมากขึ้น

รางวลั “คนดศีรรีาชภฏั” ถอืเปน็สิง่ตอบแทนความดทีีม่อบให้
กบัคนของพระราชา ผูท้ำาหนา้ทีข่องตนเองไดอ้ย่างงดงาม สามารถเป็น
แบบอยา่งทีด่ใีหก้บัคนอืน่ๆ ทีส่ำาคญั มรภ.สงขลา หวงัใหท้กุคนมุง่มัน่
ทำาหน้าทีแ่ละทำาความดตีอ่ไป แมย้งัไมม่ใีครเหน็ในวันน้ี แตส่กัวนัหน่ึง
ผลงานจะช่วยส่งเสริมให้ปรากฏในสังคมอย่างมีคุณค่า 
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มรภ.สงขลา 

พัฒนา ๘ หลักสูตร
สู่ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มรภ.สงขลา เสนอกรอบแนวคิด 8 หลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทียบเชิญ “ผศ.ดร.วีรสิทธิ์             
สิทธิไตรย์” ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้คำาแนะนำาท่ีเป็นประโยชน์ หวังดึงเยาวชนเข้าเรียนระดับ
ปริญญาให้มากขึ้น

ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวระหว่างการสัมมนาจัดทำากรอบแนวคิด
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม ที่ผ่านมา ว่า 
วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังการนำาเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตรสู่ความ     
เป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ จำานวน 8 หลักสูตร (Cluster) ได้แก่           
1. โรงแรมและการท่องเที่ยว 2. ผู้ประกอบการ SMEs 3. ยกระดับ
การศึกษาครุศาสตร์ (ครูพรีเมี่ยม ทุกหลักสูตร) 4. Food Industry 
and Technology 5. Smart Farming ด้านประมง (ประมง 3 น้ำา)   
6. สุขภาพ 7. การพฒันาองคก์รทอ้งถิน่และพฒันาชุมชนแบบองคร์วม 
8. การจัดทำาหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ศิลปะและวัฒนธรรม 

(พืน้บ้าน) และให้ขอ้เสนอแนะ หรอืแนวคิดเพือ่ไปผลักดันกรอบแนวคดิ
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศให้สำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 ผศ.ดร.วรีสิทธิ ์กล่าวว่า ตนเองได้เขา้ช่วยหลายมหาวทิยาลัย
ราชภัฏ ในการลงลึก ให้อาจารย์มารวมตัวกันทำางานแบบ Cluster      
ที่เป็นแบบสากลจริงๆ แล้วก็มาคิดหลักสูตรแบบนอกกรอบเพื่อจะ     
ยกระดับคณุภาพการศกึษาและดึงเยาวชนทีไ่มเ่ห็นความสำาคญัของการ
อุดมศกึษาหรอืไมเ่ห็นความสำาคญัของการศกึษาให้กลับมาใหม ่เพราะ
วัตถุประสงค์การศึกษามี 3 อย่าง คือ 1. มีงานทำาในสิ่งที่ตัวเองอยาก
จะทำา หรอืใกล้ส่ิงทีต่วัเองอยากจะทำามากทีสุ่ด ส่ิงทีต่อ้งมาช่วยดูเร่ืองน้ี 
Demand Driven คือ กฎเหล็กข้อที่ 1 ของหลักสูตรระดับสากล ที่ต้อง
จัดการศึกษาตามความต้องการของผู้จ้าง ผู้เรียน ผู้ที่ออกเงิน 2. เป็น
คนดีของสังคม โดยสอดแทรกการสร้างและปูพื้นฐานความเป็นคนดี 

6 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



3. 
ใ ห้

เ ด็ ก ที่ จ บ
ไปแลว้ สามารถ

เผชิญหน้ากับสังคม
แ ล ะ โ ล ก อ น า ค ต ไ ด้            

จบแ ล้ว ต้องไม่ โดนหลอก  
ทำาให้ท้อง  ติดโรค ถูกหลอกให้กด 

ATM จนหมดตัว สิ่งเหล่าน้ีเป็นภารกิจ
ของสถานศึกษา มหาวิทยาลัยมีจุดยืนอยู่           

ตรงกลาง ต้องสร้างคนให้ผู้จ้าง โดยต้องมีทักษะ           
มีสมรรถนะที่ต้องการ และเด็กเองก็ไม่ต้องการ          

เรียนนาน นายจ้างก็ไม่ต้องรอนาน จบเร็วยิ่งดี 
 ดงันัน้ ตนเองทีม่าชว่ยในวนันีจ้งึเสนอแนะ เกณฑ ์4 ขอ้ 

คือ ข้อที่ 1 Demand driven ซึ่งจบไปแล้วทำางานได้ มหาวิทยาลัย     
มีโจทย์ว่า ด้วยเงินทุนในการจัดการศึกษาเท่าน้ีจะทำาให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะในการทำางาน แล้วใช้เวลาให้น้อยที่สุด รีบจบ รีบไปทำางาน 
รีบไปทำาประโยชน์ให้แก่สังคม ไปสร้างบ้านใหม่ให้แม่ ให้พ่อ น่ีคือ 
ปรัชญาทางการศึกษาที่มันติดดิน แล้วไม่ได้ผ่อนปรนเร่ืองคุณภาพ 
เพราะข้อที่ 2 คือ ต้องมีมาตรฐานสากล มาตรฐานระดับประเทศ      
เป็น The Driven ต้องทำาให้ได้รับ Certificate ระดับสากล เช่น BTEC 
ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ เป็น โดยไม่ต้องเอาปริญญามาแสดง        
ก็สามารถทำางานกับนายจ้างได้ทันที ข้อที่ 3 คือเป็นหลักสูตร             
อิงสมรรถนะ ไมว่า่จะเรยีน 4 ปี หรอื 2 เดือน เด็กจะได้สมรรถนะอะไร
เมื่อจบไป ถ้า Cluster ที่คิดมายังตอบไม่ได้ แสดงว่าที่คิดหลักสูตร
มายังไมไ่ด้คดิให้อิงสมรรถนะ เพราะคนจา้งจะถามวา่ เธอทำาอะไรเป็น 
แล้วนักศึกษาจะยกมือถามต่อว่า หนูมาเรียนวิชาน้ีแล้วหนูจะทำา      
อะไรเป็น หนูมีสมรรถนะอะไร และข้อที่ 4 เราจะโยงเข้าถึงการทำางาน
และตลาดของแรงงาน หรือตัว Demand จึงอยากให้มหาวิทยาลัย   
เชื่อมโยงกับสถานประกอบการ ผู้ว่าจ้าง ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม             
ภาคบริการ ด้วยประโยชน์ 2 อย่าง คือ ข้อ 1 ลูกศิษย์เราจะมีโอกาส
เรียนรู้ ฝึกงาน เรียนรู้ร่วมกับผู้ที่ใช้ เช่น คนที่มาช่วยสอนมาจาก      
ภาคการผลิต ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้น และ ข้อ 2 เชื่อมโยง
ส่งต่อท่อเข้าที่ทำางาน คือ จบแล้วรับเข้าทำางานหมด เพราะเขามา      
ช่วยสอนแล้วเห็นฝีมือของลูกศิษย์เรา

“มหาวิทยาลัยเป็นหน่ึงใน Model ที่จะทำาหลักสูตรสากล    
โดยต้องคิดนอกกรอบเพื่อดึงเยาวชนที่มีจำานวนน้อยลงหรือไม่เห็นถึง
ความสำาคญัของการอดุมศึกษาใหก้ลับมาเรียนในระดับปริญญาใหม้ากข้ึน 
และเม่ือเรียนจบแล้วต้องสามารถทำางานได้จริง มีหน่วยงานรองรับ 
เพราะสมัยนี้นอกจากผู้เรียนจะน้อยลงแล้ว พวกเขาเหล่านั้นยังไม่เห็น
ความสำาคญัวา่จะเรยีนไปทำาไม เรยีนไปก็ทำางานไมไ่ด้ ในขณะทีน่ายจา้ง
เองก็บอกวา่ปริญญาไมม่คีวามหมาย ถา้ไมม่สีมรรถนะทีต่รงตามความ
ต้องการ” ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว   

ด้าน ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า 
การจัดทำาแผนของสถาบันอุดมศึกษาตามนโยบายอุดมศึกษาสู่การ
ปฏบัิตมิคีวามสำาคญัในการพฒันาประเทศ เน่ืองจากสถาบันอุดมศกึษา
เป็นศูนย์รวมความรู้และศาสตร์ที่นำาไปสร้างทุนความรู้ทางสังคม       
ก่อให้เกิดนวตักรรม ความรู ้งานวจิยั ทีเ่สนอทางเลือกในการแก้ปัญหา
และการพฒันาประเทศในบรบิททีเ่ปล่ียนแปลง และเป็นผู้สรา้งปัญญา
ให้กับสังคมให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อการเรียนและการพัฒนาทางด้าน
วิชาการ จึงได้ดำาเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วยการ
แปลงนโยบายด้านอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยรับดำาเนินการเป็น 
Model หน่ึงในมหาวิทยาลัยนำาร่องของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจาก 
38 แห่ง ทีจ่ะนำานโยบายฯ ไปสู่การปฏิบัต ิโดยดำาเนินการแตง่ตัง้คณะ
กรรมการจัดทำากรอบแนวคิดหลักสูตรความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏตามนโยบายและยุทธศาสตร์ (Dream Team) ที่เป็นกลไก
สำาคัญในการขับเคล่ือนนโยบายฯ มีหน้าที่คิดนอกกรอบอย่างไม่มี     
ข้อจำากัด ในการออกแบบหลักสูตร

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวอีกว่า ขณะนี้ มรภ.สงขลา ได้ดำาเนินการ
จัดทำากรอบแนวคิดหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศฯ จำานวน 8 Cluster เพื่อ
ให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ จึงได้จัดโครงการ
สัมมนาเรื่องการจัดทำากรอบแนวคิดหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ
มหาวทิยาลัยราชภฏัตามนโยบายและยุทธศาสตร ์โดยได้รบัเกียรตจิาก 
ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้          
ข้อเสนอแนะในฐานะของผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยนำาข้อเสนอแนะปรับปรุงกรอบแนวคิดให้ดียิ่งขึ้น

 “เราคงรับทราบความจริงแล้วว่า Disruptive technology 
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคน ท้ายสุดคือเปลี่ยนแปลงอาชีพ การทำางานใน
ตลาดแรงงาน มรภ.สงขลา เติบโตมาอย่างยาวนานและยิ่งใหญ่ และ
ครบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2562 นี้ แต่ขณะนี้ถ้าไม่ปรับตัวความยิ่งใหญ่
ของเราจะลดน้อยและหายลงไป ซึ่งถือเป็นโชคดีมาก ๆ ที่ได้รับเกียรติ
จากท่านที่ปรึกษาฯ และเราได้ทำาการบ้านมาให้ท่าน ขอช่ืนชมและ   
ขอให้ทกุคนช่วยกันเปล่ียนให้ได้โดยเรว็ท่ีสุด เราเคยคุยกันวา่การศกึษา
ยุค 4.0 ต้องมีนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งอุดมศึกษา
ปฏิเสธไม่ได้ เพราะการรับผิดชอบต่อสังคมมีความจำาเป็นและสำาคัญ 
อีกอย่างคือ ต้องทำาคุณภาพตามพันธกิจด้วยหลักของธรรมาภิบาล      
ถ้าเรามีคุณภาพเราจะอยู่ได้ และคุณภาพน้ันต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม” อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าว
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มรภ.สงขลา 
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ฯ

มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ คร้ังท่ี 4    
จับมือมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคีฯ แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ด้านงานวิจัย ร่วมบูรณาการพัฒนา
ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่าง

เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 (NSCIC2019)  

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างย่ังยืน”                            
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์             
ทีผ่่านมา วา่  การวจัิยถอืเป็นกิจกรรมทีท่รงคณุค่าสงูย่ิงตอ่ความเจรญิรุง่เรอืง
ของสังคม เป็นงานสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะเป็นปัจจัย
พืน้ฐานในการพฒันาประเทศให้ย่ังยืนทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคม เนือ่งจาก
การวิจัยที่มีคุณภาพจะทำาให้เกิดความรู้หรือแนวทางใหม่ นำาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาให้เกิดผลสำาเร็จ ทำาให้การพัฒนาสามารถดำาเนินต่อไปได้โดยไม่
ติดขัด เพื่อไปสู่เป้าหมายที่สังคมมีความปรารถนาร่วมกัน ในประเทศที่
พัฒนาแล้วยามที่เกิดวิกฤตการณ์หรือมีปัญหาน้อยใหญ่ข้ึนมา ขณะที่ทาง
แก้ไขปัญหายังไม่กระจ่างชัดเจน ผู้คนในสังคมจะมองหาความรู้ทั้งเก่าและ
ใหม่ ที่มีฐานมาจากกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์          
ความเป็นจริง และใช้ส่องหาแนวทางแก้ไขและหนทางออกจากปัญหาเหล่าน้ัน 
กล่าวได้ว่า สังคมท่ีพัฒนาแล้วต่างเช่ือถือและรู้จักใช้งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ               
มาเป็นแสงสว่างส่องนำาให้เกิดปัญญา สังคมไทยเราก็ควรมีลักษณะเช่นเดียวกันน้ี   

ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ได้รับมอบหมาย                               
จากมหาวทิยาลัยกลุ่มภาคด้ีานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเครือขา่ยภาคใต ้
ให้เป็นผู้จัดประชุมวชิาการฯ ซ่ึงถอืเป็นโอกาสสำาคญัในการรบัหน้าทีเ่จ้าบ้าน
ที่ดีต้อนรับกลุ่มนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย                 
กลุ่มภาคีฯ และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ นำาผลงานวิจัย               
เข้าร่วมนำาเสนอ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ด้านงานวิจัย ร่วมกันเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยในสาขาต่างๆ 
ที่เ ก่ียวข้อง ด้วยเวทีวิชาการในระดับชาติคร้ังน้ี ให้การวิจัยทั้งหมด                   

เป็นคำาตอบของโจทย์วจัิยหลักของชาต ิเพือ่การพฒันาอย่างย่ังยืนของสงัคม
และท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ด้าน ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มรภ.สงขลา กล่าวว่า เครือข่าย 7 สถาบัน ซ่ึงประกอบด้วย         
มรภ.สงขลา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มรภ.ยะลา (คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร) มรภ.นครศรีธรรมราช (คณะวิทยาศาสตร์              
และเทคโนโลยี) มรภ.ภเูก็ต (คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั (คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และวทิยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง                                 
ความร่วมมือด้านการวิจัย และวิชาการร่วมกันตามโครงการเครือข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน่ืองจากตระหนักถึงความสำาคัญของการวิจัย
ในสาขาดังกล่าว และต้องการส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนงานวิจัย                        
อันทรงคุณค่า นำาไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ระหว่างนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย                      
และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย

ผศ.ดร.อนุมัติ กล่าวอีกว่า เครือข่ายภาคใต้จึงได้จัดการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ครั้งน้ีเป็นครั้งที่ 4 
โดย มรภ.สงขลา เป็นเจ้าภาพ  ทัง้น้ีเพือ่ให้เป็นเวททีีเ่ปิดโอกาสให้นักศกึษา
ระดับปริญญาตรีในเครือข่ายได้แลกเปล่ียนประสบการณ์การทำาวิจัย                
ตลอดจนได้เผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ                       
ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  โดยมี  Keyno te Speaker                                       
ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ รศ.ดร.พยุง มีสัจ คณบดี          
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ผนึกมหา’ลัยกลุ่มภาคี 
ร่วมบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน
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มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ เครือข่าย
เกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งท่ี 5 แนะเกษตรกรยุคใหม่                                   
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างตราสินค้า เพิ่มมูลค่า              
ดว้ยนวตักรรม ปลืม้คณะเทคโนโลยีเกษตร เจ๋ง คว้า 6 รางวลัแข่งขัน
ทักษะวิชาการด้านเกษตรและอาหาร 

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ                        
และวชิาชพีทางด้านการเกษตร เครอืขา่ยเกษตรราชภฏัทัว่ประเทศ ครัง้ที ่5 
ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ มรภ.สงขลา ว่า เกษตรเป็น
ศาสตร์ที่มีคุณค่าและอยู่ในทุกส่วนของสังคม แต่ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดี
ว่าการเปล่ียนแปลงของโลกเกิดขึ้นตลอดเวลา วันน้ีเรากำาลังอยู่ในโลกที่ไม่
เหมือนเดิมโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ หากปรับตัวไม่ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึน้เกษตรกรรายย่อยจะเป็นได้แคเ่พยีงผู้รบัจ้างผลิต และ
ตกเป็นเบ้ียล่างของผู้ทีเ่ขม้แขง็กวา่อยู่เรือ่ยไป สิง่เหล่าน้ีคอืความเปล่ียนแปลง
ที่มาถึงแล้วและไม่มีทางเลือกให้เรามากนัก นอกจากเตรียมตัวให้พร้อม 
ปรับปรุงพัฒนาตัวเอง ดำาเนินทางสายกลางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมกับสร้างตลาดใหม่ สร้างตราสินค้า เพ่ิมมูลค่าด้วยนวัตกรรม ไม่เช่นน้ัน                                           
เราก็อาจประสบปัญหาจนต้องล้มหายไปในที่สุด

อาจารย์สุเทพ มุงคุณ ประธานเครอืขา่ยคณบดีคณะเกษตรและ
สาขาที่เก่ียวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กล่าวว่า กิจกรรมการ
ประชุมและแข่งขันทักษะวิชาชีพในเครือข่ายคณะคณบดีการเกษตรฯ จัดมา
แล้ว 4 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ                            
และความเป็นเลิศแก่นักศึกษา ด้วยกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
วิชาชีพในด้านการเกษตรและอาหาร เมื่อนักศึกษามีโอกาสสร้างชื่อเสียง                    
ให้แก่มหาวิทยาลัยของตนในเวทีการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับชาติ     
ย่อมเกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งการประชุมเครือข่ายคณบดีและการประชุม                 
เครือข่ายกิจการนักศึกษา จะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแวดวง
วิชาการทางด้านการเกษตรอย่างกว้างขวาง และนำาไปสู่การปฏิบัติงาน                       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม       

มรภ.สงขลา
เจ้าภาพแข่งทักษะวิชาชีพ เครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ ๕

แข่งขันทักษะวิชาการด้านเกษตรและอาหาร
โชว์ผลงานคว้า ๖ รางวัล

ด้าน ดร.มงคล เทพรัตน ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มรภ.สงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการประชุมเครือข่ายคณบดี                          
ประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ราชภัฏทั่วประเทศแล้ว 
กิจกรรมครัง้น้ียงัประกอบด้วยการแขง่ขนัทางด้านวชิาการ ได้แก่ ตอบปัญหา
ทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร เทคนิคสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ แข่งขันแผนธุรกิจ แข่งขัน
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและด้านอาหาร และการแข่งขันทาง
ด้านทักษะทางการเกษตร ได้แก่ แข่งจัดตู้ปลา แข่งกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง         
แข่งทดสอบทักษะประสาทสัมผัส แข่งสะบัดแส้ แข่งรีดเต้านมเทียม จับปลาไหล 

และประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นอกจากนั้น ทางคณะฯ ยังนำาผู้เข้าร่วมประชุม
ไปศึกษาดูงานทางด้านการเกษตรและการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ี จ.สงขลา ด้วย

 อาจารย์สันติ หมัดหมัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา           
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าววา่ ผลการแขง่ขนัทักษะวชิาการ                      
และวิชาชีพในด้านการเกษตรและอาหาร มรภ.สงขลา สามารถคว้ามาได้ 6 
รางวัล ไ ด้แ ก่  ชนะเ ลิศ การแข่งขันตอบปัญหาด้านพืชศาสตร์                                  
น.ส.รัตนาภรณ์ กาญจนเพ็ญ น.ส.หทัยรัตน์ ขาวชู ควบคุมโดย           
อ.ธัชวีร์ ขวัญแก้ว ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาด้านประมง                 
นายวราวุธ ว่องไว น.ส.ปารีดา นกเกษม ควบคุมโดย อ.วิจิตรา ตุ้งซ่ี 
และ ผศ.สบาย ตันไทย รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง 
นายบุญฤทธ์ิ ภารกิจโกศล น.ส.ขวัญใจ เก้ือแม่ง ควบคุมโดย              
ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันแผนธุรกิจ
เกษตร จากผลงาน : ชีวภัณฑ์แกรนูลฟู่ย่อยสลายฟางข้าวตราปลวกแดง             
นายอนุศิษฎ์ ย่ิงยง นายวรัญญู เกศมุหน๊ะ น.ส.เรวดี ปานแดง                
นายธิติ ธนโสภณพิทักษ์ นายวัชรากร แสงทอง ควบคุมโดย                   
อ.ปริยากร บุญส่ง และ ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา รองชนะเลิศอันดับ 2 
แข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร จากผลงาน : การพัฒนากระถาง
อินทรีย์จากตะกอนชีวภาพ น.ส.กริณฑา เรือนสุวรรณ น.ส.มนัศรา               
ศรีสุวรรณ์ ควบคุมโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง และรองชนะเลิศอันดับ 2 
แข่งขันสะบัดแส้ ประเภทชาย นายสังข์เพชร เพชรสัง ควบคุมโดย          
อ.สันติ หมัดหมัน
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มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทั้งสอง
มหาวิทยาลัยสร้างความสัมพันธ์ด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากทำางาน
ร่วมกัน และได้ฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษไปในตัว   

ด้าน น.ส.นุรฮาตีฟา อบัดุลตาเละ นักศกึษาช้ันปีที ่3 สาขา
ภมูสิารสนเทศ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มรภ.สงขลา กลา่ววา่ 
ตนได้แลกเปล่ียนความรู้ที่เก่ียวข้องในรายวิชาใกล้เคียงสาขาภูมิ
สารสนเทศกับนักศึกษามาเลเซีย ทั้งการศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เช่น      
การหาผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นใกล้กับมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์     
ในลักษณะเชิงพื้นท่ี และได้เห็นกระบวนการทำางานของนักศึกษา
มาเลเซีย ที่มีความเก่ียวข้องกับจีโอกราฟฟี การเช่ือมโยงกับข้อมูล       
เชิงพืน้ทีใ่นทางภมูสิารสนเทศ ซ่ึงเป็นส่ิงทีน่่าสนใจและสามารถนำากลับ
มาใช้กับการเรียนได้ โดยเฉพาะเรื่องระบบกระบวนการคิด และทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

น.ส.เสาวลักษณ์ พูลแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษา
อังกฤษเพือ่ธรุกจิบรกิาร คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มรภ.สงขลา      
กล่าวว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำาให้ตนได้นำาภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในสถานการณจ์รงิ โดยการพดูคยุกับเพือ่นๆ จากมาเลเซยี แมเ้ขา
ไม่ใช่เจ้าของภาษาแต่ก็นับว่าเป็นการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมทางภาษา
ซึ่งกันและกัน ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างไม่เขินอาย อีกทั้ง
กิจกรรมยังสร้างความสนุกจากการได้ทดลองทำาอะไรหลายอย่าง            
ที่สำาคัญคือความกล้าหาญในการผูกมิตรกับเพื่อนใหม่  

ขณะที่ Mohd  imtiyaz bin azman นักศึกษาจาก Faculty 
of Humanities  มหาวิทยาลัยซายน์ มาเลเซีย กล่าวว่า รู้สึกมีความสุขมาก
ที่ได้มาทำากิจกรรมที่ น่ี ส่วนหน่ึงเพราะเพื่อนๆ ที่ มรภ.สงขลา              
ให้ความเป็นกันเองและมีมิตรภาพที่ ดี น่ีคือส่ิงที่ได้พบเห็นใน
ประเทศไทย  ซ่ึงนอกจากได้จะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแล้ว    
ยังได้เรียนรู้ภาษาไทยจากเพื่อนๆ ด้วย 

 

  

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ 
ม.ซายน์ มาเลเซีย นำาคณาจารย์-นักศึกษาลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล
วิจัย พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เดินหน้าสร้างความร่วมมือ 
สู่การพัฒนาด้านวิชาการ        

อาจารย์ตะวนั รตันประเสิรฐ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวเิทศสมัพนัธ ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยวา่ เมือ่วนัที ่22 มกราคม ทีผ่่านมา คณะอาจารย์
และนักศกึษาจาก Faculty of Humanities มหาวทิยาลัยซายน์ มาเลเซีย 
(Universiti Sains Malaysia : USM) นำาโดย ศ.ดร.นารีมะห์ ซามัต 
คณบดี school of Humanities USM นำานักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์   
เดินทางมายัง มรภ.สงขลา เพือ่เก็บขอ้มลูการรายงานผลวจิยัในรายวชิา 
Geography Research Methods and Field Work ตามแนวทาง    
ส่งเสรมิความรว่มมอืทางวชิาการระหว่างสองมหาวทิยาลัย หลังจากได้
ลงนามความร่วมมือในงานประชุมวิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ มรภ.
สงขลา เมื่อปีที่ผ่านมา นอกจากนั้น ยังได้วางแผนที่จะจัดทำาโครงการ
ร่วมกันในด้านอ่ืนๆ อาทิ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่ USM ราวเดือนตุลาคม 2562 และโครงการนำานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ไปเรียนภาษาช่วงภาคฤดูร้อน         
ซ่ึงทั้งหมดน้ียังอยู่ในระหว่างของการวางแผน และจะดำาเนินกิจกรรม  
ในเร็ววันนี้   

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวถึงรายละเอียดของ
กิจกรรมว่า มีการจัดบรรยายในหัวข้อ Tourism in Thailand โดย
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นวิทยากร และเปิดโอกาสให้มีการ     
ซักถาม แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน
ระหว่างกัน ต่อมาในช่วงบ่ายได้นำาคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก     
มหาวิทยาลัยซายน์ มาเลเซีย ลงพื้นที่ตัวเมืองสงขลาในการเก็บข้อมูล
รายงานผลวิจัย ซึ่งทั้งสองกิจกรรมมีนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ      

มรภ.สงขลา เ
ดินหน้า

สร้างความร่วมมือด้านวิชาการ ม.ซายน์ มาเลเซีย
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มรภ.สงขลา 
ผนึกสมาคมสมาพันธ์ 
ร.ร.เอกชนภาคใต้

ลงนามความร่วมมือ
เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ

มรภ.สงขลา ผนึกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชน  
ภาคใต-้วิทยาลยัเทคโนโลยสัีนตวิทิยส์งขลา ลงนามความรว่มมอื 
เสริมสร้างศักยภาพทางวชิาการ พร้อมให้โควตา้คัดเดก็เขา้เรียนต่อ
ปริญญาตรี

ผศ.ดร.นิวตั กลิน่งาม อธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงพิธลีงนามข้อตกลงความรว่มมือ (MOU) ระหว่าง 
มรภ.สงขลา กับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ และวิทยาลัย
เทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา ณ ห้องประชุมสภา มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ 
ชีว วิทยา จุลชีว วิทยาประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ การจัดการส่ิงแวดล้อม      
3. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
การตลาด 4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขา
วิชาการผลติและการจดัการผลติภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยี
การเกษตร (การผลิตพืช การผลิตสัตว์) วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร การเพาะเลี้ยง และ เกษตรศาสตร์  

มกราคม ที่ผ่านมา ว่า วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ 
ในการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านการเรียนการสอน การ
พัฒนาบุคลากร ตลอดจนการจดัสรรโควต้าใหก้บัโรงเรยีนในกลุม่สมาคม
สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ในการเข้าศึกษาต่อยัง มรภ.สงขลา และ
ความร่วมมือในโครงการอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร ซ่ึงการร่วมมือกันใน   
ครั้งนี้จะช่วยพัฒนาการศึกษาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง โดยทางมหาวทิยาลัยได้เตรียมความพร้อมในด้านคณุภาพการสอน
การทำาวิจัย และ การบริการวิชาการ เพ่ือให้ลูกหลานของประชาชน        
ในพื้นที่ภาคใต้ สามารถเข้าถึงการศึกษาให้มากที่สุด 

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า สำาหรับโควตาที่ มรภ.สงขลา จัดสรรให้
แกน่กัเรยีนในโรงเรยีนกลุม่สมาคมสมาพันธโ์รงเรยีนเอกชนภาคใต้นัน้มี
จำานวนทั้งส้ิน 153 คน จาก 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการและระบบการผลติ วิศวกรรม
โลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหการ 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้าน นายขดดะรี บินเซ็น นายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียน
เอกชนภาคใต้ กล่าวว่า รูปแบบความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามบันทึก
ข้อตกลง มดัีงนี ้1. ด้านการพัฒนาการเรยีนการสอนระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเท่าของวิทยาลัย 2. ด้านการใช้เคร่ืองมือและสถานที่
ในการเรียนรู้/ฝึกประสบการวิชาชีพสำาหรับนักเรียนของวิทยาลัยและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามสมควร 3. ด้านความร่วมมือกันของ
คณาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการ/โครงงาน/ส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน      
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลยัและของมหาวิทยาลยั การประชมุ
วิชาการหรือกิจกรรมตามที่จัดข้ึนตามแต่กรณี 5. ด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตรร่วมกันระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักเรียนของ
วิทยาลัย 6. ด้านการจัดโควตาแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์        
7. วิทยาลัยจัดให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อใน มรภ.สงขลา รวมถึงการจัด
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้กับ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และ 8. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ
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มรภ.สงขลา

ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นสถาบันที่มีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา       
ท้องถิ่น โดยรากเหง้ามาจากโรงเรียนการฝึกหัดครู ซ่ึงมีประสบการณ์อันยาวนานในการ
ผลิตและพฒันาบุคลากรวชิาชีพคร ูตลอดจนบัณฑติในสาขาอ่ืน บวกกบัมีจดุแขง็จากความ
ใกล้ชิดกับท้องถ่ิน มีฐานข้อมูลและรับทราบสถานการณ์ปัญหาจริงของชุมชนมาต่อเน่ือง 
ตลอดจนได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดและภูมิภาค ดังนั้น เมื่อทาง
คณะฯ ได้รับรู้ปัญหา ประกอบกับเล็งเห็นถึงความสำาคัญด้านคุณภาพทางการศึกษาใน
พื้นที่เขตให้บริการวิชาการ ทั้งใน จ.สงขลา พัทลุง สตูล และ ตรัง จึงมีแนวคิดในการจัด
ประชุมระดมความคดิเห็น เพือ่รว่มกนัผลักดันให้นักเรยีนกลุ่มเป้าหมายรวม 67 โรงเรียน 
มผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนกลุม่วชิาภาษาไทยสูงขึน้ตามเกณฑม์าตรฐาน วดัจากคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Onet) ในรายวิชาภาษาไทย เพิ่มสูงขึ้น
รอ้ยละ 50 จากโรงเรยีนท้ังหมด โดยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้พืน้ฐาน ส่งเสริมด้านการ
อ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์ให้ดีขึ้น  

ด้าน ร.ต.อ. สมชาย เสือแก้ว ผู้อำานวยการโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
บ้านบาโรย กล่าวว่า โครงการที่ทางคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็น
กิจกรรมที่ส่งผลดีต่อโรงเรียน สามารถนำาส่ิงที่ได้จากการร่วมแลกเปล่ียนปัญหาการจัด   
การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ในเรื่องของปัจจัยหนุนที่ส่งเสริมให้นักเรียน       
อ่านออกเขยีนได้มาประยุกตใ์ช้ โดยเริม่จากการมส่ีวนรว่มของผู้ปกครอง ความมุง่มัน่ตัง้ใจ
ของครูผู้สอน บวกกับความเข้มแข็งของชุมชน ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา              
ในแง่ของทักษะทางวิชาการ ต่อยอดไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย 

มรภ.สงขลา  หารือยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นร.ประถม
แก้ปัญหาอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์-เพิ่มผลสัมฤทธิ์กลุ่มวิชาภาษาไทย

ติวจิตวิทยาการสอน
สำาหรับอาจารย์ยุค ๔.๐

สามารถเกิดการเรยีนรูไ้ด้อย่างรวดเรว็มีประสทิธิผลสูงกวา่เดิม เกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่าน้ัน และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีก     
ทั้งยังสามารถเพิ่มทักษะการสอนและจิตวิทยาการสอนของอาจารย์            
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ด้าน ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำานวยการสำานัก    
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา กล่าวว่า การเปล่ียนแปลง 
การสอนถอืเป็นเรือ่งจำาเป็นอย่างย่ิงในการทีจ่ะทำาให้ผู้สอนมกีารปรับเปล่ียน
จากการสอนแบบด้ังเดิม ด้วยการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้     
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตนักศึกษา รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม มคีณุภาพและประสทิธิภาพ สง่เสรมิให้ผู้สอนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

ดร.ฐปนพฒัน์ กล่าวอีกวา่ สำานักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน
จึงได้จัดสัมมนาในครั้งน้ีขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะการสอนและจิตวิทยาการสอน
ของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
แบบทันสมัยและวิธีการสอนแนวใหม่ให้ทันกับเทคโนโลยีในยุค 4.0        
โดยได้เชญิ ผศ.ดร.อศิรา ก้านจกัร ผู้อำานวยการสำานักนวตักรรมการเรยีน
การสอน และ ผศ.ดร.นิวฒัน์ ศรสีวสัดิ ์รองผู้อำานวยการสำานักนวตักรรมฯ 
มหาวทิยาลัยขอนแก่น มาเป็นวทิยากรถา่ยทอดความรู ้โดยมอีาจารย์ผู้สอน
ของ มรภ.สงขลา เข้าร่วมสมัมนาและแลกเปล่ียนระดมความคิดเห็นราว 80 คน

มรภ.สงขลา สัมมนาจิตวิทยาการสอนสำาหรับอาจารย์         
ยุค 4.0 มุ่งพฒันาผู้เรยีนตรงตามเปา้หมายหลกัสตูร  พรอ้มปรบัวิธสีอน
ให้ทันสมัย เชื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น   

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเปิดสัมมนาวิธีการสอนและจิตวิทยาการสอน
สำาหรับอาจารย์ยุค 4.0 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำานวยการ มรภ.สงขลา 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ว่า คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง เช่น ความพร้อม สติปัญญา เจตคติ และ
สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ แล้ว กระบวนการเรียนการสอนที่ครูจัดให้นับเป็นสิ่ง
สำาคัญย่ิงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยนำาเอาความคิดสร้างสรรค์เป็นแรง
ผลักดัน และนำานวตักรรมเขา้มาใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน เพือ่ให้สามารถ
เรียนรู้และเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมให้ผู้สอนเห็นแนวทางในการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้สอนจึงควรมีจิตวิทยาในการเรียนการสอน ซึ่งหมายถึง
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจากการ
ฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์  

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ความสำาคัญของจิตวิทยาการเรียนการสอน 
จะทำาให้รู้จักลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพบางอย่างของผู้เรียน แนวคิด วิธีการ 
กระบวนการหรอืสิง่ประดิษฐใ์หม่ๆ  มาใชใ้นการจัดการเรยีนรูใ้นการแก้ปัญหา 
หรอืพฒันาการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสตูร ซึง่
จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น ผู้เรียน
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มรภ.สงขลา ผนึกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ
ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อต้านทุจริต

มรภ.สงขลา ผนึกสมาคมผู้ ส่ือข่าวต้านคอร์รัป ช่ัน 
(ประเทศไทย) ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อต้าน
ทจุรติ หวงัสรา้งเครอืข่ายนิสิต นักศึกษา เลง็เหน็มหนัตภยัคอรร์ปัช่ัน 
ยุค 4.0 พร้อมร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยวา่ มรภ.สงขลา รว่มกับสมาคมผู้สือ่ขา่วตา้นคอรร์ปัช่ัน 
(ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการ      
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์
แอทเซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา 
โดยทัง้สองฝ่ายจะร่วมกันจัดให้มคีวามรว่มมอืในการจัดกิจกรรมทางวชิาการ 
เช่น การประชุม เสวนา หรือสัมมนาร่วมกับผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ เพ่ือเผยแพร่
ความรูแ้ละแลกเปล่ียนทศันะในวงกวา้งเก่ียวกับการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
และอาจพิจารณาดำาเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะเห็นชอบร่วมกัน 
เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง 

ด้าน ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้าน
คอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) กล่าวว่า สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปช่ัน
(ประเทศไทย) จัดตัง้ขึน้โดยความรว่มมอืของสือ่มวลชนแขนงตา่งๆ อาท ิสือ่
หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ตระหนักดีว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง   
ทางคณะกรรมการบริหารและคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จึงมี
มตริว่มกันทีจ่ะสนับสนุนนโยบายของรฐับาล ในการป้องกันปราบปรามและ

รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเต็มสรรพกำาลัง โดยมีเป้าหมาย   
จะดำาเนินกิจกรรมรณรงค์ และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

ดร.เอกชัย กล่าวอีกว่า ทางสมาคมฯ ได้หารือและประสานความ
รว่มมอืกับองคก์รอิสระท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถงึสถาบันอุดมศกึษาตา่งๆ จนไดข้อ้
สรุปที่จะลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันสร้างเครือข่ายนิสิต นักศึกษา เพื่อ
บูรณาการจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัด
โครงการเสวนาวิชาการ ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง 
“มหันตภัย... คอร์รัปชั่น ยุค 4.0” ประจำาปี 2562 และได้ประสานความ
ร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี มหาวทิยาลัยราชภฏักาญจนบุรี มหาวทิยาลัย
ราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แถลงข่าวเก่ียวกับการ   
จัดโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดคอนเสิร์ต
มหัศจรรย์แห่งเสียง Human and Aesthetics Music “The Magic 
of Sounds” ยกศาสตร์ทางดนตรีโชว์ทักษะนอกห้องเรียน

อาจารย์วิชัย มีศรี ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีสากล คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึง    
การจัดแสดงคอนเสริต์มหัศจรรย์แห่งเสยีง Human and Aesthetics Music 
“The Magic of Sounds” ณ โรงละครชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.
สงขลา เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา ว่า ถือเป็นการเปิดประสบการณ์
ใหม่ๆ ให้กับนักศกึษาโดยตรง เน่ืองจากในการเรยีนการสอนไมต่อ้งการให้
นักศึกษาฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว แต่อยากให้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้
บรรยากาศจริงจากการจัดคอนเสิร์ต โดยมีการจัดแสดง 2 รอบด้วยกัน     
รอบแรกเวลา 13.30 น. รอบทีส่อง เวลา 18.30 น. พบกับรปูแบบวงดนตร ี
SKRU Chamber orchestras และวง SKRU Chorus Chorus ซึ่งเป็นการ
ขับร้องประสานเสียงในบทเพลงต่างๆ ที่มีความไพเราะ 

คณะศิลปกรรมฯ  

จัดคอนเสิร์ต
มหัศจรรย์แห่งเสียง

อาจารย์วิชัย กล่าวว่า ที่มาของการจัดคอนเสิร์ตครั้งน้ีมาจาก
การที่ตนสอนในรายวิชามนุษย์กับความงาม ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานท่ีมี
นักศกึษาลงเรยีนวชิาน้ีเป็นกลุ่มใหญ่ แตล่ะเทอมเฉล่ียประมาณ 500 คน 
โดยวิชามนุษย์กับความงามมีศาสตร์ในการเรียนการสอนอยู่ 3 ศาสตร์
ผสมผสานกันอย่างลงตัว ได้แก่ ศาสตร์ทางศิลปะ ศาสตร์ทางดนตรี และ 
ศาสตร์ทางนาฏศิลป์ ซ่ึงนักศึกษาจะได้ซึมซับศาสตร์แต่ละด้าน               
อย่างลึกซึ้ง 
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อาจารย์-เจ้าหน้าที่ มรภ.สงขลา สุดปลื้ม เข้ารับประกาศ
เกียรติคุณบุคคลผู้แต่งกายผ้าไทยสวยงาม เผยมีคุณค่าทางใจ 
สามารถประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัย ท้ังยังช่วยส่งเสริมอาชีพคน  
ในชุมชน

อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยวา่ เม่ือวนัที ่25 มกราคม 
ที่ผ่านมา ตนเข้าร่วมในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้มีบุคลิกภาพงาม    
อย่างไทยและแต่งกายผ้าไทยสวยงาม ภายใต้โครงการย้อนรอยผ้าศรีวิชัย
และผ้าทอสงขลา ประจำาปี 2562 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อำาเภอเมือง
สงขลา จัดโดยจังหวัดสงขลาร่วมกับสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 

 ในการนี้ มีตัวแทนจาก มรภ.สงขลา เข้ารับประกาศเกียรติคุณฯ 
จาก นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จำานวน 3 คน 
ไดแ้ก่ นางทนตวรรณ ปานมา เจ้าหน้าทีป่ระจำาสำานักศลิปะและวฒันธรรม 
ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ และ ดร.สุวิมล 
บัวทอง อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา วิทยาเขต
สตูล นอกจากน้ัน คำาภีร์ อลังการ หรือ นายรพีภัทร สำาเร ศิษย์เก่า    
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้ออกแบบชุดประจำาชาติยอดเยี่ยมเวที
ประกวด Miss Universe 2018 ให้กับสาวงามจากประเทศลาว ยังได้รับ
ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเย่ียม         
ในงานดังกล่าวด้วย 

 ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารตัน์ ผู้อำานวยการศนูย์วิทยาศาสตร์ มรภ.
สงขลา กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักศิลปะ
และวฒันธรรม มรภ.สงขลา ทีใ่ห้เกียรตเิป็นหน่ึงในตวัแทนของมหาวิทยาลัย 
เข้ารับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ และขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกัน
จัดงานน้ีขึ้นมา เพื่อส่งเสริม สืบสานค่านิยมในการรักษาวัฒนธรรมไทย    
อันดีงามให้คงอยู่ต่อไป ซ่ึงส่วนตัวเป็นคนที่ช่ืนชอบผ้าซิ่นอยู่เดิมแล้ว           

เพราะผ้าซิ่นทุกผืนมีความวิจิตร งดงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แม้ว่าจะ
เป็นลายเดียวกันแต่การให้สีจะแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้ทอ       
จึงมีคุณค่าทางจิตใจอย่างมาก เราควรต้องช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานให้
ภูมิปัญญาน้ีคงอยู่เป็นมรดกต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน โดยการร่วมกันสวมใส่    
ผ้าไทย

ด้าน ดร.สุวิมล บัวทอง อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ มรภ.สงขลา วทิยาเขตสตลู กล่าววา่ คร้ังแรกทีไ่ด้เห็นรายชือ่ผู้มสีทิธิ
เขา้รบัประกาศเกียรตคิณุบุคคลผู้มบุีคลิกภาพงามอย่างไทยและการแต่งกาย
ผ้าไทยสวยงาม รู้สึกตืน่เตน้และเป็นเกียรตอิย่างย่ิง โดยเฉพาะคณุแม ่เพราะ
ทา่นรกัผ้าไทยมาก ตอ้งขอขอบคณุมหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา ทีม่โีครงการ
ดีๆ สนับสนุนและสง่เสรมิให้บุคลากรสวมใสผ้่าไทย จึงทำาให้ได้มโีอกาสและ
รู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้ใส่ผ้าไทย ย้อนไปก่อนหน้าน้ี เราจะเห็นผู้ใหญ่ใส่      
ผ้าไทยในโอกาสสำาคัญต่างๆ ทำาให้รู้สึกดูไกลตัวมากๆ แต่ในความเป็นจริง
แล้วเราสามารถประยุกต์ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถใส่ในชีวิต
ประจำาวนัได้ ดังท่ีอาจารย์ของ มรภ.สงขลา รวมท้ังอาจารย์รุ่นใหม่ๆ   หลายท่าน
ที่สวมใส่ผ้าไทยออกมาได้อย่างสวยงาม ประณีต และสะท้อนเอกลักษณ์  
ความเป็นไทยได้อย่างทรงคุณค่า

นางทนตวรรณ ปานมา เจ้าหน้าที่ประจำาสำานักศิลปะและ
วฒันธรรม มรภ.สงขลา กล่าววา่ รู้สกึดีใจและภมูใิจมากท่ีได้รับเกยีรตเิสนอ
ชื่อเข้ารับรางวัลน้ี ตนได้แบบอย่างท่ีดีมาจาก อาจารย์รจนา ศรีใส         
อดีตผู้อำานวยการสำานักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ซึ่งท่านแต่งกายด้วยผ้าไทยมา
โดยตลอด อีกทั้งเรื่องกิริยามารยาทท่านผู้อำานวยการสำานักศิลปะฯ            
คนปัจจุบัน อาจารย์โอภาส อิสโม ให้การส่งเสริมสนับสนุนเร่ือยมา       
บางคนอาจมองว่าการใส่ผ้าไทยดูไม่ทันสมัย แต่ตนคิดว่าผ้าไทยสวมใส่
สบาย สามารถประยุกต์ใช้หรือออกแบบให้ดูสวยงามเหมาะกับยุคสมัยได้   
ที่สำาคัญยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 

 

มรภ.
สงขลา เข้ารับประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้แต่งกายผ้าไทยงดงาม
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สำานักศิลปะฯ มรภ.สงขลา โชวก์ารแสดงนาฏลกัษณ์ทกัษณิ 
ผสมผสานโนราภาคใตเ้ข้ากับยุคปัจจุบัน รว่มแลกเปลีย่นวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 สร้างความ
ประทับใจมหาวิทยาลัยกว่า 80 แห่งทั่วประเทศ

อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการนำาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ภาคใต้ ไปจัดแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19“สืบสาน
วัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดินศิลปะและ
วัฒนธรรม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์     
ที่ผ่านมา ว่า มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกจากสำานักงานคณะกรรมการ
อุดมศกึษา ให้เป็นตวัแทนภาคใตเ้ดินทางไปแลกเปล่ียนวฒันธรรมทอ้งถิน่
ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้นำาการแสดงที่มีชื่อว่า      
“นาฏลักษณ์ทักษิณ” อันเป็นการแสดงที่นำาเสนออัตลักษณ์ของโนรา         
ในภาคใต ้ใชว้ธีิการผสมผสานให้เข้ากับยุคสมยัโนราในปัจจุบัน ท้ังบทกลอน 
ท่ารำาที่โดดเด่น และการแสดงเป็นเรื่องราว 

อาจารย์โอภาส กล่าวว่า การแสดงชดุน้ีกล่าวถงึตำานานโนราเรือ่ง
แม่นวลทองสำาลี สอนโนราให้กับบุตรชายที่มีชื่อว่าเทพสิงขรหรือพ่อขุนศรี
ศรัทธา องค์ประถมโนราบุคคลแรกเร่ิมในภาคใต้ โดยถ่ายทอดบทบาท    
ผ่านนักศกึษาคณะศลิปกรรมศาสตร ์โปรแกรมวชิานาฏศลิป์ ชัน้ปีที ่2 และ     
นักดนตรีโปรแกรมวิชาดนตรีไทย ชั้นปีท่ี 1 โดยเร่ืองราวของโนรา               
ในภาคใต้ที่นำาไปแสดงนั้นมีทั้งหมด 3 ช่วงด้วยกัน ช่วงที่ 1 ตำานานการ
เกิดโนรา ช่วงที่ 2 การถ่ายทอดโนรา และ ช่วงที่ 3 โนราในสังคมภาคใต้ 

ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมในท้องถ่ินของตนเองได้อย่างชัดเจน 
นอกจากน้ัน ยังมีการแสดงในชุดอ่ืนๆ อย่างระบำาชนไก่ ซึ่งสะท้อนถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ได้เป็นอย่างดี

 ด้าน อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร รองผู้อำานวยการ        
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาส
มาร่วมงานเผยแพร่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับสำานักศิลปะฯ มรภ.สงขลา 
ทำาให้ได้เห็นการเตรียมตัวทั้งเบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลัง ตลอดจนความตั้งใจ
ในการถา่ยทอดจากคร ูเพือ่สรา้งประสบการณใ์ห้แก่ศษิย์ ขณะเดียวกันศษิย์
รุ่นใหม่ก็พร้อมดำาเนินรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไว้ เพราะศิลปะและ
วัฒนธรรมคือหลักฐานรากเหง้าความมีตัวตนของเผ่าพันธ์ุเราว่าอยู่นานมา
เป็นพนัปี คอืสือ่ทีเ่ราได้รบัการถา่ยทอดจากบรรพชนท่ีมรูีปแบบประวติัความ
เป็นมาอย่างเด่นชัด 

 “พระศวิะรา่ยรำาเพือ่สร้างโลกคงเป็นเร่ืองจริง ทว่งทา่รำาของโนรา
มาจากชาวสวรรคไ์กรลาสคงเป็นเรือ่งจรงิ คำากล่าวบทกลอนทีว่า่ ทกุคนตะลึง
ในความงามในท่ารำาของชาวไกรลาสเหมือนต้องมนต์ เพราะน่ีคือท่ารำา
นางฟ้า นางสวรรค์ คือเรื่องจริง จากมุมที่ผมมองเห็นทันทีที่จบการแสดงมี
ผู้ใหญ่หลายท่านเข้าสวมกอดผม บอกขอบคุณที่มาแสดงให้เขาดู ทั้งชีวิตไม่
เคยได้เห็นอะไรที่สวยงามขนาดนี้มาก่อน ผมรู้สึกภูมิใจแทนลูกศิษย์ ภูมิใจ
ในฐานะผู้บริหารสำานักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ภูมิใจในรากฐาน
ของสำานักศลิปะฯ ทีว่างไว้ดีมาก และตอ้งขอขอบคณุในฐานะลูกหลานพระยา
สรุนิทรภั์กดีศรณีรงค์จางวาง ท่ีให้โอกาสคนถิน่เมอืงปราสาทได้มโีอกาสเห็น
ท่ารำาโนราสวรรค์ไกรลาส” อาจารย์กมลนาวิน กล่าว

มรภ.สงขลา นำ�โนร�ภ�คใต้ “น�ฏลักษณ์ทักษิณ” 
  โชว์การแสดงเวทีวัฒนธรรมอุดมศึกษา  ครั้งที่ 

๑๙
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เปิดโลกวรรณกรรมร่วมสมัย
ปลุกไฟหัวใจคนอยากเขียน ประสบการณ์ใหม่ นศ.ภาษาไทย 
มรภ.สงขลา ร่วมค่าย

สกู๊ปโดย : สุนทรียา ลาสสวัสดิ์

 “สีสันสันติภาพ”

หลงฤดู มาถ่ายทอดประสบการณ์ตลอด 3 วัน 2 คืน ทำาให้ทุกคนกล้าหยิบ
เรื่องต่างๆ ที่พบเจอในชีวิตประจำาวันมาเล่าอย่างสร้างสรรค์มีชั้นเชิงทั้ง           
ในกลุ่มของงานเขียนประเภทเรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และงานเพลง หลังจาก             
จบค่ายยังมีการเชิญนักเขียน ผศ.อภิชาติ จันทร์แดง นักเขียนรางวัล            
พานแว่นฟ้า และ นายปรเมศวร์ กาแก้ว เจ้าของผลงานรางวัลมติชนอวอร์ด                   
มาเป็นวทิยากรบรรยายในห้องเรยีน เพือ่จุดประกายความคดิเรือ่งการอ่าน
การเขียนให้กับเพื่อนๆ คนอ่ืนด้วย ส่วนนักศึกษาที่ไปค่ายต่างได้ขยาย           
เครือข่ายรู้จักกลุ่มนักเขียนเพิ่มขึ้น ถึงแม้บางคนไม่ได้อยากเป็นนักเขียน            
แต่อาจนำาประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในด้านอื่นแทน 

ด้าน จุฑามาศ  บัวเนียม นักศึกษาโปรแกรมภาษาไทย                   
คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เผยความรู้สึกท่ีได้เข้าร่วมค่ายคร้ังน้ีว่า รู้สึกดีใจมาก
เพราะเป็นสิง่ทีอ่ยากทำามานานแล้ว ก่อนไปก็คาดหวงัไวแ้ล้ววา่จะไดพ้บกับ
นักเขียนมากประสบการณ์มาสอนฝึกเขียนงานในรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลายข้ึน 
เมื่อได้ไปเป็นสมาชิกคนหน่ึงของค่ายจริงๆ ย่ิงประทับใจมาก เพราะ
บรรยากาศสนุก ไม่เครียด และสามารถสร้างอารมณ์ในการทำางานได้จนมี
ผลงานออกมาหลายชิน้ ซ่ึงทำาให้รูถึ้งศกัยภาพของตนมากขึน้จาก คำาแนะนำา
ของวทิยากร น่ีนับเป็นการเร่ิมตน้สานฝันตวัเอง และจะนำาสิง่ทีไ่ดไ้ปพฒันา
งานเขียนให้มีความสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น 

ปิดท้ายด้วย สุนทรียา ลาสสวัสดิ ์นักศึกษาโปรแกรมภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา เล่าถึงความประทับใจ         
ในฐานะผู้เข้าร่วมค่ายว่า เมื่อก่อนตนมองว่าวรรณกรรมเป็นการอ่านเพื่อ
ความบันเทิงเท่าน้ัน จนกระทั่งเลือกเรียนหลักสูตรภาษาไทยในระดับ
มหาวิทยาลัย ด้วยความคิดว่าคงเป็นสาขาท่ีทำาให้ได้อ่านหนังสือมากท่ีสุด 
เพราะมีการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับหนังสือวรรณกรรม รวมทั้งวิชา
ท่ีต้องอาศัยทักษะการเขียน เม่ือตัดสินใจไปค่ายน้ีจึงนับเป็นความโชคดีอย่างมาก 
เพราะนอกเหนือจากประสบการณ์คือความกล้าคิดกล้าเขียนท่ีเพิ่มขึ้น 
วทิยากรทกุทา่นทัง้กลุ่มงานเขยีนและกลุ่มงานเพลงมคีวามใสใ่จคอยสงัเกต
จุดอ่อนจุดแข็งในตัวเด็กทุกคน พยายามดึงภาพความคิดของพวกเราให้ออกมา
เป็นงานเขียน

หลังเสร็จส้ินกิจกรรมแม้สมาชิกต่างแยกย้ายกันไป ทว่า             
ยังมี “แต่เราก็อยู่ร่วมกัน” หนังสือรวมเล่มผลงานเขียน ผลผลิต
ตกทอดทางความคิดท่ีชาวค่ายแต่ละคนต้องการบอกเล่าแง่มุมหน่ึง
ของชีวิต ให้กลายเป็นวรรณกรรมท่ีมีพลังสะท้อนภาพสังคม                         
ก่อให้เกิดความเข้าใจในตัวเพ่ือนมนุษย์มากข้ึน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสำาคัญ
ท่ีทำาให้สามารถอยู่รวมกันอย่างสงบสุข และเกิดสันติภาพในสังคม     

เสียงเด็กอ่านบทกวีคลอเสียงกีตาร์ ขณะอีกกลุ่มกำาลังเตรียมตัว
ข้ึนร้องเพลงท่ีเจ้าตัวแต่งไว้ เป็นบรรยากาศท่ีตรึงในความทรงจำาของ 
สุนทรียา ลาสสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มรภ.สงขลา ผู้เข้าร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงของค่าย “สร้างสรรค์งานเขียน : สีสันสันติภาพ”               
จัดขึ้นโดยสถาบันสันติศึกษา ม.อ. ไม่นับรวมถึงการได้กระทบไหล่
นักเขียนรางวัลพานแว่นฟ้า เจ้าของผลงานรางวัลมติชนอวอร์ด              
รวมถึงนักแต่งเพลงจากค่ายดัง ท่ีมาถ่ายทอดประสบการณ์ตลอด 
3 วัน 2 คืน 

ผศ.อภิชาติ จันทร์แดง อาจารย์ประจำาสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  (ม.อ.) ผู้จัดและวิทยากรค่ายสร้างสรรค์งานเขียน :                         
สีสันสันติภาพ ปี 2561 ซ่ึงจัดขึ้น ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เล่าว่า                   
สถาบันสนัตศิกึษาตอ้งการใชศ้ลิปะในการสง่เสรมิและสรา้งสรรคส์นัตภิาพ 
จึงได้จัดกิจกรรมน้ีขึน้มา โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กระดับชัน้มธัยม และ
ชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมาเข้าร่วมด้วย รวมสมาชิกค่ายราว 60 คน 
เน่ืองจากมองว่าในทางการเขียนกลุ่มเด็กท่ีต่างระดับช้ัน ต่างวัยไมเ่ป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้ การมีผู้เข้าร่วมที่หลากหลายถือเป็นการเติมเต็มสร้างสีสัน 
และได้ผลงานเขียนหลายมุมมากขึ้น ทุกคนสามารถทำากิจกรรมไปด้วยกัน
ได้โดยไม่มีความต่างใดๆ 

เมื่อเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มีการเรียน
การสอนหลักสูตรภาษาไทย เกี่ยวข้องกับงานเขียนทั้งคณะครุศาสตร์ และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงชวนมาร่วมออกค่ายในครั้งน้ีด้วย 
ซ่ึงนักศกึษาทัง้ 4 คนทีม่าเขา้รว่มกิจกรรมคอ่นขา้งมุง่มัน่ตัง้ใจ มคีวามพรอ้ม
ท่ีจะเรียนรู้สูง แม้ในส่วนการเขียนอาจยังไม่ค่อยกล้าคิดต่างหรือคิดนอกกรอบ 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อคำาว่าสร้างสรรค์ที่ค่ายต้องการให้เกิด แต่ไม่ได้
หมายความวา่สิง่ทีเ่ป็นอยู่เดิมน้ันไมดี่ อย่างน้อยก็เป็นต้นทนุในการเตมิเตม็
สิ่งอื่นๆ เข้าไป ทำาให้ง่ายที่จะชี้แนวทางใหม่ๆ

ดร.กมลทิพย์ กาลพันธ์ อาจารย์ประจำาโปรแกรมภาษาไทย            
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา เล่าว่า ค่ายนี้ทำาให้เด็กๆ 
ได้ทำาความรูจั้กกับการเขยีนทีห่ลากหลาย จากทีม่องวา่ทำาไมไ่ด้แตส่ามารถ
เขา้ใจเสยีใหมด้่วยการถ่ายทอดมุมมองและประสบการณจ์ากวทิยากรซ่ึงเป็น
นักเขยีนมากความสามารถ รวมถงึนักแตง่เพลงคา่ยแกรมมี ่อ.พยัต ภวูชัิย 
และ อ.ไลลักษณ์ อุปรานนท์ ศิลปินเซอร์แมนติกกับบทเพลงในอัลบั้มรัก
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นักศึกษาครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ส่งผลงานผีเส้ือ          
พระราชา ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ช่วยนักเรียนมีนิสัย               
รักการอ่าน คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดจัดนิทรรศการโครงการ          
จิตอาสาพัฒนาชุมชน ควบรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทประกวด
โครงการฯ 

เมือ่วนัที ่3-4 กุมภาพนัธ ์ทีผ่่านมา นักศกึษาคณะครศุาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ซ่ึงมีสมาชิกประกอบด้วย    
1. นายณัฐภัทร ทุ่งแซะ 2. นายยุทธภพ เรืองฤทธ์ิ 3. นายฐิติพงศ์ 
พันธ์ดี และ 4. นายกฤษณพงศ์ สิทธิชัย โดยมี ผศ.นิตยา               
ธัญญพาณิชย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นำาผลงานโครงการผีเส้ือ             
พระราชา RAMA Butterfly เข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสา
พัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำาปี 2562 ในงานราชภัฏบุรีรัมย์
มหกรรมวชิาการและวฒันธรรมนานาชาต ิครัง้ที ่3 The 3rd  Buriram 
Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2019 
(BRICC Festival 2019) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกคุณาคาร            
(Rajabhat Complex) มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรรีมัย์ ผลปรากฏวา่ได้รบั

นศ.ครุฯ คว้า ๒ รางวัลประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
ทั้งหมด 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ ประเภทประกวดการจัด
นิทรรศการโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำาปี 
2562 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทประกวดโครงการ
จิตอาสาพัฒนาชุมชน 

นายณัฐภัทร ทุ่งแซะ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการผีเสื้อพระราชามี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกนิสัยรักการอ่านและการเขียนของนักเรียน อีกทั้ง
เพือ่ให้เรยีนรูศ้าสตรพ์ระราชาผ่านกระบวนการพฒันาทกัษะให้อ่านได้
และอ่านเป็น ซ่ึงตนและเพ่ือนๆ ในทีมได้นำาผลงานในโครงการดังกล่าว
ไปรว่มการประกวดทีม่หาวทิยาลัยราชภฏับุรรีมัย์ ซ่ึงเปิดโอกาสใหนิ้สติ 
นักศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการประกวด รวมทั้งหมด 21 ทีม 
แต่มีทีมที่สละสิทธิ์จนในที่สุดเหลือ 18 ทีม โดยการประกวดแบ่งออก
เป็น 2 ประเภท คือ การนำาเสนอโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน และ
การจัดนิทรรศการ ซ่ึงในการประกวดโครงการไม่จำากัดรูปแบบวิธี              
ใช้เวลา 10-15 นาที ในการนำาเสนอผลงาน จากนั้นคณะกรรมการ
จะซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะหลังจากการนำาเสนอ            
แล้วเสร็จ

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัล
รองชนะเลิศอับดับ 2 ประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ 
จากผลงาน “สวรรค์ของลูกปูม้าบ้านหัวเขา” ได้รับ
เกียรติบัตร โล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำาหลักสูตร
นิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) ในฐานะท่ีปรึกษาการผลิตผลงาน
ของนักศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา     
นายกฤษฎา ศรสำาแดง และ นายธีรวุฒิ จ่ึงเจริญสกุล 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
มรภ.สงขลา เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศ 
ระดับเยาวชน ได้รับเกียรติบัตร โล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 
จากการประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์เรื่อง “สวรรค์ของลูก
ปูมา้ บ้านหัวเขา” เพือ่ขยายผลโครงการธนาคารปูมา้ และการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรปูมา้ ในหัวขอ้ “ธนาคารปูม้า กับการพฒันา
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำาปี 2562 
Thailand Inventors’ Day จดัโดยสำานักงานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร 

 “นิเทศฯ” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๒ ประกวดคลิปวิดีโอส่ือสร้างสรรค์
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มรภ.สงขลา เปิดเวทีเครือข่ายความร่วมมือ
สภา’ สัญจร ๔ ภาค
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มรภ.สงขลา เปิดเวทีเครือข่ายความร่วมมือ
สภา’ สัญจร ๔ ภาค

สำ�นักศิลปะฯ จัดเสวน� “ทวดช้าง” สะท้อนศรัทธ� คว�มเช่ือท้องถ่ิน 
สำานักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จัดเสวนาแลกเปลี่ยนงานวิจัย           

ทวดช้าง สะท้อนความเช่ือทางจิตวิญญาณที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เชื่อข้อมูลที่เก็บรวบรวมช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ 
สร้างประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง 

 อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดเสวนาทวดช้าง : 
ความเชื่อทางจิตวิญญาณทวดที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการ
สนับสนุนโครงการวจัิยของกระทรวงวฒันธรรม ณ ห้องประชมุสำานักศลิปะและ
วัฒนธรรม มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ว่า เนื้อหาเสวนา
ประกอบด้วย ความเชื่อทวดที่มีอำานาจและอิทธิพลทางความคิด เช่น ทวดงู       
ทวดเสอื ทวดชา้ง ทีม่อิีทธิพลตอ่วฒันธรรมทอ้งถิน่ ในกรณศีกึษาเรือ่งทวดพืน้ที ่
จ.สงขลา พัทลุง และ ตรัง เพื่อศึกษาตำานานและรูปแบบทางความเชื่อเกี่ยวกับ
ทวด รวมถึงอิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น และการกระจายตัวของ
อิทธิพลของทวดรูปสัตว์ต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าว

 ด้าน อาจารย์กมลนาวนิ อนิทนูจิตร รองผู้อำานวยการสำานักศลิปะ
และวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ผู้ประสานงานโครงการเสวนาทวดช้าง กล่าวว่า 
นับเป็นโอกาสสำาคัญที่จะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 
โดยพ้ืนฐานตามความเป็นจรงิแล้วรปูแบบของวฒันธรรมด้ังเดิมอันเป็นพืน้ของ
วิถีความคิดของกลุ่มคนในท้องถ่ินแต่ละพื้นที่ เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาต ิเม่ือสิง่ทีเ่กิดขึน้น้ันมผีลตอ่วถิชีวิีตมนุษย์ท้ังให้คณุประโยชน์
และให้โทษ สำาหรับบริบทของสังคมไทยมีความเชื่อที่หลากหลาย ทั้งพิธีกรรม
ตามประเพณี ธรรมเนียมและรูปแบบการปฏิบัติท่ีแปลกแตกต่างกัน ซ่ึงความเช่ือ
และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเปรียบเสมือนกำาลังใจ ช่วยให้ดำาเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง          
มีเป้าหมาย และตั้งอยู่บนรากฐานของสิ่งที่ถูกต้อง ซ่ึงผลการเสวนาดังกล่าว        

จะเป็นประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านตำานานและความเชื่อที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษร สำาหรับปรับใช้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของผู้คนในพื้นที่ และผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลต่อไปในอนาคต

ขณะที่ ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว หัวหน้าโครงการวิจัย                
กล่าววา่ ภายในงานมีการเสวนาประกอบการบรรยายทางวชิาการ เรือ่ง ระบบ
ความเชื่อกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม พรมแดนแห่งความรู้การวิจัยวัฒนธรรมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย รศ.ดร.สมศักด์ิ ศรีสันติสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวจัิยวฒันธรรม กรมสง่เสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ประวตัิ
ของทวดช้าง อิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย อาจารย์โอภาส อิสโม 
ความเช่ือของทวดช้างท่ีมีอิทธิพลต่อคนในพ้ืนท่ี โดย อาจารย์อำานวย สงนวล                        
อดีตเลขานุการสภาวัฒนธรรม จ.สงขลา นอกจากน้ัน ยังมีการแลกเปล่ียน       
องค์ความรู้เก่ียวกับทวด จากบุคลากรทั้งในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ                
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อดีตอธิการบดี มรภ.สงขลา ดร.บรรจง ทองสร้าง 
อดีตผูอ้ำานวยการสถาบันวจัิยและพฒันา และ นายธรีศักดิ ์ชูเพง็ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติพิธี กระทรวงวัฒนธรรม ที่เล่าถึงความศักด์ิสิทธ์ิของทวดช้าง              
ความเกี่ยวโยงของความเชื่อทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคใต้

มรภ.สงขลา จัดสัมมนาสภาสัญจร’ 4 ภาค เปิดเวทีเจรจา
กำาหนดกรอบความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข เตรียมผนึก           
เครือข่ายลงนาม MOU เพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตร หวังช่วยคนไทย  
เข้าถึงบริการคุณภาพ    

ผศ.ดร.นิวตั กลิน่งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา (มรภ.
สงขลา) กล่าวระหวา่งเป็นประธานเปิดโครงการความรว่มมอืสภาสญัจร’ 4 ภาค 
ครั้งที่ 2 ระหว่างสภาการสาธารณสุขชุมชน กับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 
มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ว่า เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความรูเ้ก่ียวกบัวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน และบทบาทอำานาจหน้าทีข่องสภา
การสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาที่
ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ซ่ึงนับเป็นนิมิตรหมายท่ีดีว่าความร่วมมือในคร้ังน้ี  
จะส่งเสริมให้หลักสูตรย่ิงมีคุณภาพการจัดการศึกษาดีขึ้นกว่าเดิมไปอีก          
อันเน่ืองมาจากมสีภาการสาธารณสขุชมุชน เป็นสภาวชิาชพีเฉพาะทีค่อยให้การ
เก้ือหนุน เป็นพี่เล้ียงคอยให้คำาปรึกษา โดยเฉพาะการเปิดเวทีเจรจากำาหนด
กรอบความร่วมมือระหว่างกัน

ดร.ไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสขุชมุชน กล่าววา่ ทัง้น้ี       
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และ
สถาบันการศกึษาทีผ่ลิตบัณฑิตด้านสาธารณสขุทำางานรว่มกัน เพือ่ให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม นำาไปสู่การพัฒนาสุขภาพและยกระดับ
คณุภาพชวีติทีดี่อย่างเสมอภาคและเทา่เทยีมกัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช และหลักการ
สาธารณสุขมูลฐานตามนิยามองค์การอนามัยโลกและประเทศ

ด้าน ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต 
(สาธารณสุขชุมชน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา กล่าวว่า 
จุดแขง็ของหลักสตูรฯ คอืมหีน่วยงานภาคีเครือขา่ยในชมุชน และสง่เสรมิให้
นักศกึษาได้ดำาเนินงานจรงิในพืน้ที ่ทำาให้ได้รบัประสบการณต์รง อีกทัง้การ
จัดการเรียนการสอนของรายวชิาตา่งๆ มกีารให้นักศกึษาไปศกึษาดูงานตาม
หน่วยงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียน ทั้งนี้ หลังจากหารือใน
เรือ่งกรอบความรว่มมือระหวา่งสภาการสาธารสขุชุมชนกับ มรภ.สงขลา โดย
หลักการถือว่ามีความเห็นสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีและบริการทางด้านวิชาการ วิชาชีพสาธารณสุข ในส่วน           
รายละเอียดด้าน MOU อาจจะตอ้งหารือกันอีกคร้ัง ซ่ึงจะมหีลายประเดน็ใน
การพูดคุยถึงเรื่องนี้  



มรภ.สงขลา ปลื้ม 
เข้าร่วมสัมมนาสภา-นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ

มรภ.สงขลา ส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา    
สภา-นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ           
ครั้งที่  25 เจ้าตัวสุดปลื้มเตรียมนำาความรู้และ
ประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพการจัดกิจกรรม ควบคู่
สร้างเครือข่ายผู้นำานักศึกษา

 นายทินกร หวังสป นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขา
วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการเข้าร่วม
โครงการสัมมนาสภา-นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา        
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง เมื่อ
วันท่ี 6-8 กุมภาพันธ์ ท่ีผ่านมา ว่า รู้สึกดีใจและปลาบปล้ืมใจ
อย่างมากท่ีได้เป็นตัวแทนของผู้นำานักศึกษา มรภ.สงขลา   
เข้าร่วมการสัมมนาในคร้ังน้ี  ตนมีโอกาสได้แลกเปล่ียนความ
รู้ด้านกิจกรรมกับเพื่อนต่างสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัด
กิจกรรม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมเองก็ดี ทำาให้ได้นำาเอา    
รปูแบบใหม่ๆ  มาใชกั้บการจัดกิจกรรมของมหาวทิยาลัย และ
ได้เพิ่มศักยภาพของตนเองในด้านความคิดและรูปแบบการ
จัดกิจกรรม ท่ีสำาคัญ คือได้สร้างเครือข่ายผู้นำาระดับอุดมศึกษา 
ทำาให้สะดวกในการทำากิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย และยัง

สามารถแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างผู้นำาของแต่ละมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศได้อีกด้วย 

ด้าน นายเนติศักดิ์ คงแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า         
ตนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการสัมมนาในครั้งน้ี
เป็นอย่างมาก เช่น ผู้นำาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องรู้จัก         
คำาว่าผู้นำาที่ดีและมีความเป็นผู้ตามที่ดีด้วย เพราะถ้าผู้นำา           
ไม่รับฟัง ไม่คิดตามความเห็นของผู้อื่น จะทำาให้งานต่างๆ 
ที่ปฏิบัติไม่เป็นไปด้วยความราบรื่น นอกจากนั้น ยังมีการ
กล่าวถึงยุคที่ ก่อนจะมาเป็นไทยแลนด์ 4.0 จากยุค
บรรพบุรษุทีม่ช่ืีอเรยีกสายพนัธ์ุวา่โฮโมซาเปียน มาจนถงึยุค
ที่มีการทดลองต่างๆ จนมีคำาว่าวิทยาศาสตร์เกิดขึ้น 
นอกจากการอบรมแล้ว ยังมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ของผู้นำาในการทำางานสภานักศึกษาว่ามีการ
ทำาอะไร ผลที่ตามมาเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งจากการสัมมนา
ภายใน 3 วัน 2 คืน ทำาให้ตนได้รับความรู้และเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ต่างๆ มาพัฒนากิจกรรมที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์กับนักศึกษา มรภ.สงขลา ให้มากที่สุด  

มรภ.สงขลา สัมมนาสถาบันอุดมศึกษา ๙ เครือข่าย 
ปั้นแกนนำา นศ. รู้เท่าทัน ป้องกันสารเสพติด 

สองหนุ่มคณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา แลกเปล่ียน
เรียนรู้กิจกรรมสัมมนาสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย 
“นักศึกษาแกนนำา รู้เท่าทัน ป้องกันสารเสพติด” เจ้าตัวเผย
ความประทับใจได้มิตรภาพเพ่ือนร่วมค่าย พร้อมฝึก
กระบวนการคิด หวังนำ าประสบการณ์ช่ วยพัฒนา
มหาวิทยาลัย      

นายกิตติพงศ์ แก้วขอมดี นักศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า จากการได้ไปแลกเปลี่ยน
ความรู้ในโครงการสัมมนาสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย 
“นักศึกษาแกนนำา รู้เท่าทัน ป้องกันสารเสพติด” ณ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 28-30  มกราคม ที่ผ่านมา 
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นกลุ่มผู้นำานักศึกษา สภานักศึกษา 
องค์การนกัศึกษา สโมสรนักศกึษา และผู้นำาต่างๆ จากมหาวิทยาลยั
ท่ัวประเทศ ซึง่ไดร้บัการต้อนรบัจากทางมหาวิทยาลัย และองคก์าร
นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัหวัเฉยีวฯ เปน็อยา่งด ีซ่ึงวันแรกเปน็การ
ทำาความรู้จักกันโดยทำากิจกรรมละลายพฤติกรรม พร้อมทั้ง             
สอดแทรกองค์ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด จากนั้นเข้าสู่        
การอบรมด้านวิชาการกับวิทยากร และแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่ม 
โดยต้องเข้าฐานท้ัง 8 หมุนเวียนกันไป ในแต่ละฐานมีท้ังองค์ความรู้
และข้อคิดเกี่ยวกับยาเสพติด

นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า สำาหรับกิจกรรมในวันท่ีสอง 
เป็นการทำาโปรเจกต์เกี่ยวกับสารเสพติดเรื่องอะไรก็ได้ ซึ่งกลุ่มของ
ตนเลือกทำาเรื่องคาเฟอีน โดยมี อาจารย์ใจบุญ แย้มยิ้ม จาก
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่
ปรึกษา และนำาลงพ้ืนท่ีชุมชนบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย โดยมี
การเล่นเกมเก่ียวกับคาเฟอีนท่ีอยู่ในเคร่ืองด่ืมหรืออาหาร พร้อมท้ัง
บอกถึงโทษและประโยชน์ของคาเฟอีน เม่ือสัมภาษณ์เสร็จก็          
อัดวิดีโอไว้ด้วย นำาเสนอออกมาในเชิงรายการ vlog ท่ีมีความน่าสนใจ 
สนุกสนานและเข้าถึงได้ง่าย ส่วนในวันท่ีสามเป็นการนำาเสนอข้อมูล

ในรปูแบบต่างๆ ซึง่กลุม่ของตนเลอืกใช้การแสดงละคร และนำาเสนอ
วิดีโอ โปสเตอร์ และรูปแบบพอยท์ โดยตนมีหน้าที่จัดทำาวิดีโอและ
นำาเสนอข้อมูล 

ด้าน นายอนุพงศ์ ศรีสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา 
กล่าวว่า ตนและเพ่ือนๆ ได้รับการเสริมสร้างความรู้และแนวคิด
เก่ียวกับยาเสพติดท่ีมีในสังคมปัจจุบัน ท้ังในเร่ืองชนิดของสารเสพติด
และผลกระทบที่เกิดข้ึนกับร่างกาย นอกจากนั้น ยังมีการถอด         
บทเรียนของสมาชิกแต่ละกลุ่มว่าแต่ละพ้ืนที่พบเจอปัญหาเกี่ยวกับ
สารเสพติดหรือสถานการณ์เป็นแบบใด อาทิ พ้ืนท่ีรอบๆ สถานศึกษา
ของตนพบเจอสารเสพติดประเภทใดมากที่สุด สถานศึกษามี
แนวทางแก้ไขอยา่งไรบา้ง เม่ือกลุม่ของตนซึง่ประกอบดว้ยนกัศกึษา
มหา วิทยาลัยบู รพา มหา วิทยาลัยพะเยา มรภ.สงขลา                       
มรภ.พระนครศรีอยธุยา วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยั
ศรีปทุม ช่วยกันถอดบทเรียนครบถ้วนแล้วก็เตรียมข้อมูลและ
กิจกรรมที่จะนำาเสนอ โดยให้มีเนื้อที่เข้าใจได้มากที่สุด ทางกลุ่มจึง
คิดใช้เกม Kahoot ที่ใช้ในการเรียนรายวิชา มาเป็นสื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความเข้าใจถึงปัญหา โทษ ชนิดของสารเสพติด 

นายอนุพงศ์ กล่าวอีกว่า ในการนำาเสนอผลงานกลุ่มของตน
ได้รับเสียงตอบรับจากเกม Kahoot เป็นอย่างดี เน่ืองจากถือเป็น         
การทบทวนความรูข้องเพ่ือนๆ ท่ีเข้ารว่มกจิกรรม และไดท้ำาข้อสอบ
ว่าจากการมาเข้าค่ายในคร้ังน้ีแต่ละคนได้รับความรู้กลับไปมากน้อย
แค่ไหน ทั้งนี้  กลุ่มของตนเจอปัญหาเกมที่นำาเสนอซ้ำากับ                 
กลุ่มอ่ืน ทำาให้การนำาเสนอติดขัดและเกิดปัญหาภายในกลุ่ม แต่ทางกลุ่ม
ไดท้ำาความเข้าใจ อธบิายและแกไ้ขปญัหาเพือ่ใหก้ารนำาเสนอลลุว่ง
ไปดว้ยด ีจนประสบความสำาเรจ็ในการนำาเสนอผลงาน แต่สิง่ท่ีมาก
ไปกว่าน้ันคือ การได้เร่ิมกระบวนการคิด ได้แลกเปล่ียนความรู้          
กับสถาบันการศึกษาต่างๆ จากทั่วประเทศ ตลอดจนมิตรภาพจาก
เพ่ือนรว่มทมีและคา่ย ซึง่ตนคาดหวังว่าจะสามารถนำาประสบการณ์
ท่ีได้รับจากกิจกรรมในครั้งนี้ มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป

             

กิตติพงศ์  แก้วขอมดี
นักศึกษา มรภ.สงขลา

อนุพงศ์   ศรีสุวรรณ
นักศึกษา มรภ.สงขลา

20 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



ก้าวสู่ “นักส่ือสารมวลชน ผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น”

“รางวัลนักส่ือสารมวลชน ผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น 
เป็นรางวัลท่ีเกิดจากการมีจิตอาสา และยอมเสียสละเวลาส่วนตัว
ทุกคร้ังท่ีมีงานในสายส่ือมวลชนเข้ามา โดยไม่เคยปริปากบ่น 
และไม่ได้นึกถึงส่ิงตอบแทน แค่ได้ทำางานที่รัก ซ่ือสัตย์กับ
หน้าที่ และนำาประสบการณ์มาพัฒนาตัวเองให้ก้าวต่อไปไม่มี
วันหยุด แต่คงเหมือนสุภาษิตปิดทองหลังพระอย่างที่โบราณ
เขาว่าไว้ ในวันท่ีทองล้นออกมาแต่ผมจะต้ังใจทำาทุกอย่าง       
ให้เต็มที่เหมือนเดิม”

คำากล่าวจาก ดีเจนัฏฐ์ ชัชวณิทร ์หรือ นายเอกมาศ สงสว่าง 
นักประชาสัมพนัธป์ระจำาสถานีวทิยุเพือ่การศกึษามหาวทิยาลัยราชภฏั
สงขลา (มรภ.สงขลา) FM 105.75 MHZ หลังได้รับการประกาศชื่อ
ให้เป็นเจ้าของรางวัล “นักส่ือสารมวลชน ผู้ทำาประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น” 
บนเวทีสยามนครีสโตย โดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ ศูนย์ให้คำาปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมเป็นผู้พิจารณา         
คัดเลือกและตัดสินรางวัลไปเมื่อไม่นานมานี้ 

ก่อนมวีนัน้ี ดีเจนัฏฐ์ เล่าย้อนกลับไปว่า ตนมคีวามใฝ่ฝันอยาก
เป็นนักจัดรายการวิทยุมาตั้งแต่เด็ก จึงมุ่งมั่นเรียนและทำางานอยู่ใน
สายน้ีมาตลอด จนกระท่ังได้เข้ามาทำางานท่ี มรภ.สงขลา รับหน้าท่ีดีเจ 
อย่างที่เคยฝันไว้ จากความตั้งใจทำางานอย่างสุดความสามารถมาโดย
ตลอด ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้ออกสื่อ
ตามหน้าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมทั้งการโฟนอินไปยังรายการทีวี 
ทีต่ดิตอ่มาหลายช่อง ส่วนเวทน้ีีเป็นอีกหน่ึงเวทีท่ีสรา้งความภาคภมูใิจ
ให้กับชีวิตและตอบแทนสถาบันที่สังกัดอยู่ด้วย ซึ่งทันทีที่ทางศูนย์ให้
คำาปรกึษากิจกรรมเพือ่สังคม ตดิตอ่มาวา่มคีนเสนอช่ือเขา้ไปรบัรางวลั 
ตนรู้สึกเหมือนฟ้ามีตา ส่ิงท่ีทำามาได้ประจักษ์แก่ตนเองและคนท่ัวไปแล้ว

“ส่ิงแรกที่นึกถึงหลังประกาศผลรางวัลคือ โอกาสที่ได้จาก 
มรภ.สงขลา จากแค่ดีเจนั่งจัดรายการอยู่หลังไมค์ ไม่เคยกล้าก้าวไป
ทำางานอย่างพิธีกร กิจกรรมเบ้ืองหน้าอ่ืนๆ แต่ด้วยการส่งเสริมของ
หัวหน้าสถานีวิทยุ ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร ์คอยหยิบยื่นโอกาส
ให้ทดลองทำาต้ังแต่กิจกรรมเล็กๆ ไปจนถึงงานใหญ่ระดับประเทศ บวกกับ
แรงผลักดันจากรองหัวหน้าสถานี อ.ย๊ะ จารุวรรณ เพชรรักษ์                  
ที่สร้างภูมิความกล้าจนได้เก็บเก่ียวประสบการณ์มาเติมเต็มชีวิตให้
สมบูรณ์ รวมถึงเพื่อนร่วมงานที่สนับสนุนให้พิสูจน์ตัวเองกลายเป็นท่ี
รู้จักของหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก จนทุกวันน้ีมีงานเข้ามาไม่
ขาดสาย โดยเฉพาะงานพิธีกร”   

ดีเจนัฏฐ์ ยังกล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนท่ีดีว่า 
การทำางานสื่อไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ทุกคนคิด และถือเป็น
บทบาทที่ยากพอสมควร เพราะต้องผลิตสื่อให้ตรงใจคน
รบัสาร สร้างความน่าเช่ือถอืและจรงิใจเป็นหลัก จำาเป็น

“ดีเจนัฏฐ์ ชัชวิณทร์”

ต้องอาศัยท้ังเวลา การวางตัว และการทำางานด้วยความขยัน ซ่ือสัตย์               
ยึดถือจรรยาบรรณ อีกสิง่สำาคญัคอืจติอาสา ซ่ึงทำาให้เราได้ประสบการณ์
ในการทำางานเพิ่มขึ้น ทั้งทักษะการพูด การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้า และมช่ีองทางเขา้ถงึประชาชนเพิม่มากขึน้ ดังน้ัน หากมกิีจกรรม
ในลักษณะงานเพือ่สังคมให้รีบควา้โอกาสน้ีไว ้สว่นตนเองเป็นคนหน่ึง
ที่ไม่เคยคิดถึงปัจจัยค่าตอบแทน ถือเป็นการช่วยเหลือในสายวิชาชีพ
ท่ีเราถนัด  ขอแค่ประสบการณ์และได้เข้าถึงคนฟังแค่น้ีก็มีความสุขมากแล้ว    

ปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆจากดีเจนัฏฐ์ ฝากถึงคนมีฝันและน้องๆ 
ที่กำาลังก้าวสู่เส้นทางอาชีพ ว่า หากเรามีความฝันให้มุ่งม่ันจนสำาเร็จ 
เมื่อได้งานหรือส่ิงที่ใจต้องการแล้วก็จงทำามันออกมาให้ดีที่สุด              
เหมอืนวนัแรกทีใ่ห้คำาสัญญากับตวัเองและผู้ให้โอกาสไว ้อย่าลืมวา่โลก
การทำางานในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนสูง เกิดการแย่งเก้าอ้ีทำางาน             
หลายคนพลาดโอกาสนี้ไป ดังนั้น จงให้เกียรติคนอื่นและสร้างคุณค่า
แก่ตัวเองด้วยผลงาน 

หมุนปุ่มเลื่อนไปฟัง ดีเจนัฏฐ์ ชัชวิณทร์ ที่คลื่นสถานี
วิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา FM 105.75 
MHZ หรือดูผ่านไลฟ์สด Facebook Nut Chadcawin ฟังเพลง
ลูกทุ่งเพราะๆ ติดตามข่าวสารได้ในรายการแหลงใต้บ่ายสอง 
และรายเสน่ห์บ้านทุ่ง ต้ังแต่ จันทร์-พุธ เวลา 14.00-16.00 น. 
และ พุธ-ศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น. ไม่แน่ว่าดีเจเสียงหวาน
ที่คุณกำาลังฟัง อาจสร้างแรงบันดาลใจให้โดยไม่รู้ตัว  

อดีตเด็กช่างฝันถึงวันฟ้าใหม่ในรั้ว มรภ.สงขลา

สกู๊ปโดย : สุนทรียา ลาสสวัสดิ์
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อีกหน่ึงความภาคภูมิใจของ มรภ.สงขลา หลังทัพนักกีฬา
สามารถคว้า 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ งที่  46 รอบมหกรรม                                    
ณ จ.อุบลราชธานี ย้อนไปก่อนจะมีวันนี้ อะไรคือสิ่งสำาคัญที่ทำาให้
พวกเขาเดนิทางสู้ตอ่จนกระทัง่ความฝันครึง่หน่ึงสำาเร็จ คำาตอบของ
ทุกคนชัดเจนและเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมาย น่ันคือความ
พยายามและมุ่งมั่นฝึกซ้อม        

ดร.นกุล โสติพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) หัวหน้าผู้ควบคุมนักกีฬาในการเดินทางไปแข่งขัน กล่าวว่า 
ตนมีหน้าที่ดูแลนักกีฬาทั้ง 118 คน จาก 12 ประเภทชนิดกีฬา ตั้งแต่ช่วง
ฝึกซ้อม จนถึงระหว่างการแข่งขัน จึงรู้สึกภาคภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคน               
ทั้งที่ได้เหรียญและไม่ได้เหรียญ เพราะทุกหยาดเหง่ือของพวกเขาคือการ  
เสยีสละทัง้เวลา แรงกาย แรงใจ และผ่านการฝึกซอ้มอย่างหนัก เพือ่ไปตอ่สู ้          
กับอีก 112 สถาบัน ซึง่ไมใ่ชเ่รือ่งง่าย การได้เหรยีญกลับมาจึงค่อนขา้งยาก
เลยทีเดียว แต่มองว่าสิ่งสำาคัญคือประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับ และโอกาส
ในการพัฒนาต่อไปในครั้งหน้า ซึ่งจะพาไปสู่จุดที่ไกลกว่านี้ แม้กระทั่งกีฬา
ชนิดใหม่ที่เราเพิ่งลงแข่งขันเป็นครั้งแรกในปีนี้ อย่างปีนหน้าผา ลอนโบวล์                
และ เรือพาย ก็กำาลังถูกจับตามองเป็นม้ามืดจากนักกีฬามืออาชีพ และทีม
สโมสรต่างๆ ด้วย อาจพูดได้ว่าเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้          
ก็ต้องขอขอบคุณ มรภ.สงขลา ที่ผลักดันและสนับสนุนงบประมาณดูแล
นักกีฬา จนพวกเขาสามารถนำาชื่อเสียงกลับมาให้มหาวิทยาลัยได้ในวันนี้  

ต้า ณัฐธิดา เมืองประชา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตร์ 
สาขาวิชาพลศึกษา และ นัท ศศิชา หลำาเก็ม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร
ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สองสาวนักกีฬาปืนหน้าผา ประเภท 
BOULDERING รุ่นหญิงคู่มือใหม่ ช่วยกันเล่าว่า ปีนหน้าผาเป็นกีฬาที่ให้
ความสนุก แข็งแรง และต้องใช้ความคิดในการวางแผนสูงมาก เราจะต้อง
โฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ใช้สมาธิในการไตร่ตรองเลือกเส้นทางที่ง่ายที่สุด               
ในขณะเดียวกันจะต้องไปถึงจุดหมายตามเส้นทางที่วางไว้ด้วย แน่นอนว่า
สมรรถภาพร่างกายของเราต้องพร้อมสำาหรับอยู่บนหน้าผาเสมอ โดยก่อน
หน้านี้ไม่เคยรู้จักหรือเล่นกีฬาประเภทน้ีมาก่อน จนกระทั่งทางสาขา
พลศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้จัดโครงการอบบรมขึ้น จึงสนใจ
สมัครเข้าร่วม หลังจากนั้นก็เข้าไปฝึกซ้อมอยู่เรื่อยๆ จนได้รับการทาบทาม
ให้ลงแขง่คูกั่น และด้วยความมุง่มัน่ตัง้ใจฝึกซ้อมอย่างเตม็ที ่จึงทำาให้สามารถ
คว้าเหรียญทองแดงกลับมาได้ทั้งที่เป็นสนามแรก 

ด้าน ซัน อภิสิทธิ์ หวันส ู นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตร์ 
สาขาวิชาพลศึกษา เล่าบ้างว่า ตนเป็นนักมวยมืออาชีพที่เพิ่งมาเล่นกีฬา            
ปันจักสีลัตได้ปีกว่า ในการไปแข่งขันคร้ังนี้สามารถคว้าเหรียญทองแดง 
ประเภทต่อสู้ รุ่น D ชาย มาได้ ซึ่งยอมรับว่ามีความกดดันมากพอสมควร 
แตด้่วยกีฬาประเภทน้ีมคีวามใกล้เคยีงกับมวยไทย ตา่งกันตรงทีม่วยจะออก

อาวธุได้มากกว่า ขณะทีปั่นจกัสลัีตมกีารตอ่สูท้ีค่อ่นขา้งหลากหลาย จึงทำาให้
ปรับตัวได้ค่อนข้างเร็ว และรู้สึกอยากเล่นกีฬาชนิดน้ีอย่างจริงจังมากขึ้น            
เพื่อที่ต่อไปในอนาคตตนหวังจะได้เป็นครูพละ และนำาความรู้และ
ประสบการณ์ตรงนี้ไปถ่ายทอดและฝึกซ้อมให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน ซึ่งตน
มีความฝันอยากเปิดค่ายมวยหรือยิมด้วย 

 ส่วน อร ชุติมา  แก้วมี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ เล่าว่า                  
ด้วยความท่ีอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงชวนเพ่ือนๆ ไปออกกำาลังกาย 
และได้ทดลองเล่นกีฬาปันจักสีลัต จนได้รับคัดเลือกให้ไปแข่งขันมาแล้ว
หลายสนาม ซ่ึงในคร้ังน้ีได้เหรียญทองแดงกลับมา ถือว่าเกินความคาดหมาย 
ซึง่คงเพราะการเตรยีมตวัขยันฝึกซอ้มมาตัง้แตเ่ปิดเทอมทกุวนัหลังเลิกเรยีน 
ช่วง 17.00-20.00 น. และการได้รู้จักกับรุ่นพี่นักกีฬาประเภทนี้ จึงได้คำา
แนะนำามาปรับใช้ในการแข่งขัน ยอมรับว่ามีความกดดันค่อนข้างสูง เพราะ
คูแ่ขง่หลายคนมฝีีมอืและประสบการณม์ากกวา่ การให้กำาลังใจตวัเองจึงเป็น
สิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง 

ปิดท้ายที่  กิ๊ฟ นรินทิรา เรืองโรจน ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร
ครศุาสตร ์สาขาวชิาพลศกึษา นักกีฬาปันจักสลัีต ทีส่ามารถควา้เหรยีญเงิน
ในการแข่งประเภทต่อสู้ รุ่น D หญิง เล่าว่า เล่นกีฬาประเภทนี้มา 4 ปีแล้ว 
ตั้งแต่สมัยปี 1 ส่วนตัวชื่นชอบกีฬาต่อสู้มาโดยตลอด เพราะทำาให้ตัวเอง
มัน่ใจและรูส้กึปลอดภยัมากขึน้ สำาหรบัการแขง่ขนัในครัง้น้ีตนมกีารเตรยีม
ความพร้อมอย่างดี ทั้งออกกำาลังกายเสริมสมรรถภาพ ศึกษาคู่ต่อสู้                   
และกำาลังใจจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนๆ ท่ีมา
คอมเมนท์ใต้โพสต์ Facebook และอาจารย์ผู้สอนที่เข้าใจ ล้วนเป็นอีกหนึ่ง
กำาลังสำาคัญท่ีทำาให้สู้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงการแข่งขันแต่ละคร้ังมักตรงกับเวลาเรียน
ปกติ โชคดีที่อาจารย์คอยให้คำาปรึกษา และเพื่อนติดตามงานให้ตลอด 
สำาหรบัอนาคตตนอยากเป็นตวัแทนของทมีชาตไิทยไปแขง่ตา่งประเทศ และ
เป็นครูพละที่หลังเลิกเรียนเป็นโค้ชให้กับเด็กๆ เพื่อสร้างโอกาสให้พวกเขา
ได้เรียนรู้กีฬาปันจักสีลัต   

การเดินทางตามหาเหรียญชัยของนักกีฬาทั้ง 5 คน ต่างมี
เร่ืองราวท่ีเป็นท้ังแรงผลักดันและอุปสรรค แต่ส่ิงท่ีสัมผัสได้คือทุกคน
ล้วนมีเลือดของนักสู้อยู่ในตัว ความพยายาม มุ่งมั่น และตั้งใจ คือ
ส่ิงสำาคัญทีพ่าไปถงึจดุหมายท่ีตัง้ไว ้เช่ือเถอะวา่ไม่วา่เราจะเป็นอะไร
บนโลกใบน้ี ย่อมสามารถประสบความสำาเร็จในเส้นทางท่ีเลือกได้
เช่นกัน เพียงแค่สู้และพยายามให้มากพอ 
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สำ�รวจหัวใจเลือดนักสู้ 
ทัพนักกีฬ� มรภ.สงขล� 
ผู้ใช้หย�ดเหงื่อแลกเหรียญชัย 

สกู๊ปโดย : สุนทรีย� ล�สสวัสดิ์



กรมทรพัย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธบัิตรขนมกลบีลำาดวนจาก
แป้งข้าวสังข์หยด ผลงาน 2 อาจารย์คหกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เผย
ช่วยเพิ่มมูลค่าพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จ.พัทลุง ช้ีคุณค่าทางสารอาหารสูง          
มีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคความจำาเสื่อม 

อาจารย์ฐิติมาพร หนูเนียม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออก
อนุสิทธิบัตรให้กับผลงานการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำาดวนจากแป้ง          
ข้าวสังข์หยด จัดทำาโดยตนและ ผศ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ให้ได้ผลิตภณัฑ์ขนมกลีบลำาดวนทีม่กีล่ินและรสชาตขิองแป้งขา้ว
ของไทย เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย และเป็นการเพ่ิมมูลค่าแก่ข้าวสังข์หยด 
ซ่ึงเป็นพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองท่ีปลูกด้ังเดิมใน จ.พัทลุง อีกท้ังยังมีคุณค่าทางสารอาหารสูง              
โดยเฉพาะใยอาหาร โปรตีน ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัส ซึ่งมีประโยชน์ในด้าน
การขับถ่าย บำารุงโลหิต บำารุงร่างกายให้แข็งแรงและป้องกันโรคความจำาเสื่อม 
และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ

อาจารย์ฐิติมาพร กล่าวว่า พวกตนจึงมีแนวคิดในการนำาข้าวสังข์หยด 
ซ่ึงจัดเป็นพันธ์ุข้าวด้ังเดิมของทางภาคใต้ นำามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริม
การปลูกข้ าวพื้น เมืองของท้องถิ่น เ ป็นการอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ินให้คงอยู่คู่กับชุมชน การประยุกต์ใช้แป้งข้าวสังข์หยด
ในผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำาดวน เป็นการส่งเสริมการบริโภคขนมไทยโบราณให้           
แพร่หลายมากขึ้น สร้างช่องทางของอาหารเพื่อสุขภาพให้ผู้บริโภค ช่วยส่งเสริม
พืชเศรษฐกิจ และอนุรักษ์ขนมไทยโบราณให้คงอยู่ เป็นท่ีรู้จักของคนรุ่นหลัง 

 ด้าน ผศ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ กล่าวว่า ขนมกลีบลำาดวนเป็น
ขนมไทยที่มีมาแต่โบราณ นิยมใช้ในงานพิธีมงคล และเป็นของฝากในเทศกาล
ตา่งๆ ขัน้ตอนการผลิตตอ้งใชค้วามละเอียดอ่อนประณตี ตัง้แตก่ารเตรยีมวตัถดิุบ

และวิธีการทำา จึงทำาให้มีการผลิตจำาหน่ายไม่ค่อยแพร่หลายมากนัก            
สว่นผสมหลักในการทำาขนมกลีบลำาดวนคอืแป้งสาลี โดยขา้วสาลีน้ันจะปลูก
ได้ดีเฉพาะในประเทศแถบหนาว เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ส่วนสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยปลูกข้าว
สาลีได้บ้าง แต่คุณภาพยังไม่สม่ำาเสมอ และปริมาณไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการใช้ภายในประเทศ จึงต้องนำาเข้าจากต่างประเทศในปริมาณและมูลค่า
ท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ 

ผศ.วภิาวรรณ กล่าวอีกวา่ ผลิตภณัฑ์ขนมกลีบลำาดวนจากแป้งขา้ว
สังข์หยด มีส่วนประกอบหลักคือ แป้งข้าวสังข์หยด น้ำาตาลทรายป่น เกลือป่น 
และน้ำามันพืช ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตหลัก 4 ขั้นตอน ตั้งแต่การนำาแป้งข้าว
สงัขห์ยด น้ำาตาลทรายป่น และเกลือป่น รอ่นด้วยตะแกรงร่อนแปง้ให้เขา้กัน 
การนำาน้ำามันพืชค่อย ๆ ใส่ในส่วนผสมที่ร่อนไว้ นวดจนเข้ากัน ปั้นก้อนได้ 
การนำาแป้งที่นวดเข้ากันแล้ว มาแบ่งเป็นก้อนทรงกลม เพื่อขึ้นรูปเป็นขนม
กลีบลำาดวน และการนำาแป้งที่ขึ้นรูปแล้ว เข้าอบด้วยเตาอบขนมไฟฟ้า โดย
มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนมาก สามารถผลิตได้ทั้งในระดับอุตสาหกรรม             
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

ทัง้น้ี นอกเหนือจากผลงานการประดิษฐข์นมกลีบลำาดวนจากแป้ง
ข้าวสังข์หยดแล้ว ทางหลักสูตรฯ ยังได้จัดส่งผลงานอื่นๆ อีกกว่า 10 เรื่อง 
เขา้รบัการจดทะเบียนคุม้ครองผลงานวจัิยจากกรมทรัพย์สนิทางปัญญา ได้แก่ 
1. ซอสบูดูสำาหรับข้าวยำาในรูปแบบขนมครกญ่ีปุ่น 2. ข้าวยำาในรูปแบบขนมครก
ญี่ปุ่น 3. แยมจากจำาปาดะ 4. ขนมทองพับจำาปาดะ 5. ขนมหม้อแกงจาก
เมล็ดจำาปาดะ  6. เค้กชิฟฟ่อนจำาปาดะ 7. ข้าวเกรียบถั่วขาว 8. ผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบรสข้าวยำาเครื่องแกง 9 .ขนมจำาปาดะ 10. กรอบเค็มจากแป้ง          
ข้าวสังข์หยด 11. ลูกชิ้นไก่รสไก่ตุ๋น

“ขนมกลีบลำ�ดวนจากแป้งข้าวสังข์หยด”
มรภ.สงขลา จดอนุสิทธิบัตร 
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ข่าวสด 
     19   62006261 8  ม.ค.  2562

ข่าวสด 
     19   62005190 7  ม.ค.  2562

ข่าวสด  
19 6201526916 ม.ค. 2562

ข่าวสด 
     19  62008753 10  ม.ค.  2562

ข่าวสด  
19 6201652217 ม.ค. 2562

ข่าวสด 
     19    62028305 28  ม.ค.  2562

ข่าวสด 
     19    62043036 11  ก.พ.  2562

 - 

ข่าวสด 
      19    62036801 5  ก.พ.  2562             ข่าวสด 

     62035433        19     4 ก.พ.  2562

             ข่าวสด 
     25 ม.ค. 2562         19 62025268

‘มรภ.สงขลา’เฟน8หลักสูตรเดน

             ข่าวสด 
     31 ม.ค. 2562         19 62031726

             ข่าวสด 
     14 ก.พ. 2562         19 62046402

 - 

             ข่าวสด 

     19 ก.พ. 2562      62051467       19

ข่าวสด 
     19    62053873 21  ก.พ.  2562

ข่าวสด 
      19   62057977 25  ก.พ.  2562

          มติชน 

     12 ม.ค. 2562            17  62011463

          มติชน 

     12 ม.ค. 2562            17  62011463

มติชน  
      21  16  ม.ค.  2562   62015483

          มติชน 

     1 ก.พ. 2562            21  62033184
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•

•

•

•

•

•

•

มติชน  
     21  25  ก.พ.  2562    62058195

มติชน  
     21  25  ก.พ.  2562    62058195

มติชน  
     21  5  ก.พ.  2562    62036975

มติชน  
     21  5  ก.พ.  2562    62036975

มติชน  
      21  8  ก.พ.  2562    62040574

•

•

•

•

•

•

•

•

มติชน  
      21  8  ก.พ.  2562    62040574

•

•

•

•

•

•

•

•

มติชน  
     21  23  ม.ค.  2562   62023223

มติชน  
     21  23  ม.ค.  2562   62023223




