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นกัศกึษานาฏยรงัสรรค ์มรภ.สงขลา ส่งผลงานระบำาขบัเพลงแขง่เรอืยาว

บางกล่ำา อนุรักษ์การร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์ที่ใกล้สูญหาย คว้ารางวัลบทความ

วิจัยดีเด่นระดับชาติ สาขาศิลปะการแสดงฯ  

นางทัศนียา คัญทะชา ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง        
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 
๒๐-๒๑ เมษายน ที่ผ่านมา การแสดงสร้างสรรค์ชุด ระบำาขับเพลงแข่งเรือยาวบางกล่ำา 
ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ วิชาเอกนาฏศิลป์พ้ืนเมืองและโนรา หลักสูตรนาฏยรังสรรค์ 
มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ จาก
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มอ.ตรัง วิจัย ๒๐๑๗ โดยมี อ.รวิสรา ศรีชัย และ อ.ทัศนียา 

คญัทะชา เปน็อาจารยท่ี์ปรกึษา ซึง่การแสดงชดุดงักลา่วผูส้รา้งสรรคไ์ดร้บัแรงบันดาลใจ
จากการขับเพลงเรือและการแข่งเรือยาวใน อ.บางกล่ำา จ.สงขลา จึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อ
เกบ็ขอ้มลู  นำามาสรา้งสรรค์เปน็ชดุการแสดงทีม่คีวามสนกุสนาน ใหส้สีนัและบรรยากาศ
ของการแขง่ขนัเรอืยาว อกีทัง้ยงัเปน็การชว่ยฟืน้ฟแูละอนรุกัษก์ารรอ้งเพลงเรอืแหลมโพธิ์
ที่ใกล้จะสูญหายให้กลับมาอีกครั้ง

 ด้าน น.ส.รวิสรา ศรีชัย ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ควบคุมการฝึกซ้อม    
กล่าวว่า ระบำาชุดนี้เป็นผลงานระบำาพื้นบ้านภาคใต้ตอนบน ที่นักศึกษารหัส ๕๖๔๘๐๔ 
กลุ่มนาฏศิลป์พื้นเมืองและโนรา ดำาเนินการสร้างสรรค์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา           
ผ่านกระบวนการวิจัย เก็บข้อมูลภาคสนามที่ อ.บางกล่ำา จ.สงขลา นำามากำาหนดแนวคิด 
ออกแบบท่ารำาและเครื่องแต่งกาย บรรจุเพลงโดยศิลปินแห่งชาติ นายควน ทวนยก        
ซึง่เปน็ผูเ้ชีย่วชาญดา้นดนตรพีืน้เมอืงหนงัตะลงุและโนรา ซึง่กอ่นหนา้นีผ้ลงานสรา้งสรรค์
ระบำาแนวพืน้บา้นภาคใตต้อนบนของหลกัสตูรนาฏยรงัสรรค ์มรภ.สงขลา เคยไดรั้บรางวลั
ในงานเดียวกันเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๘  จากชุดการแสดงระบำาเทพศรีศรัทธา ถือเป็นสิ่งการันตี
ศกัยภาพของหลกัสตูรนาฏยรงัสรรคไ์ด้เปน็อย่างดวีา่ เราสามารถรงัสรรคผ์ลงานนาฏศลิป์
เป็นที่ยอมรับในสังคม และเป็นชุดการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวใต้อย่างแท้จริง

นายธนาธร หนูคูขุด นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ โปรแกรมวิชานาฏยรังสรรค์ มรภ.
สงขลา หนึ่งในผู้สร้างสรรค์ผลงาน กล่าวว่า ระบำาขับเพลงแข่งเรือยาวบางกล่ำาเป็นการ
หยิบยกเรื่องราวของวิถีชุมชนมานำาเสนอผ่านกระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์และการ
แสดง โดยเป็นการทำางานร่วมกันระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาในทุกขั้นตอน 
ตัง้แต่เริม่เสนอหัวขอ้ ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู นำาขอ้มูลทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์รือ่งราว เรยีนรูแ้ละปรบั
แกไ้ปดว้ยกัน ทำาให้ผลงานชดุนีอ้อกมาเปน็ทีป่ระทบัใจและไดก้ารตอบรบัทีด่ ีตนในฐานะ
ผู้ร่วมกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นน้ีมีความภูมิใจเป็นอย่างมาก และดีใจที่ได้มี      
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วิถีชุมชนของคนบางกล่ำา และเพลงเรือแหลมโพธิ์ ให้ผู้ชมได้เห็น
ผ่านการแสดงดังที่ปรากฏ 

3ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



ความอลังการของชุดพญานาคท่ีสาวงามจาก
ประเทศลาว ใส่ขึ้นประกวดบนเวที Miss International 
Queen 2016 ส่งให้เธอได้รับรางวัลชุดประจำาชาติยอดเยี่ยม 
แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเบ้ืองหลังความยิ่งใหญ่งดงามของชุด
ที่เธอสวมใส่นั้นเป็นฝีมือคนไทย “รพีภัทร สำาเร” ศิษย์เก่า
ออกแบบประยุกต์ศิลป์ มรภ.สงขลา 

 นายรพีภัทร สำาเร หรือ “คำาภีร์” อายุ ๒๗ ปี             
อดีตนักศกึษาโปรแกรมวชิาออกแบบประยกุตศ์ลิป ์คณะศลิปกรรม-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เล่าถึงที่มาที่ไป
ของการมีโอกาสได้ออกแบบชุดประจำาชาติให้นางงามจากประเทศ
ลาว ว่า ปกติตนทำาชุด เคร่ืองประดับ งานศิลปะ ที่มีไอเดียและ
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัลงขายทางอนิเทอรเ์นต็อยูแ่ลว้ โดยใช้ชือ่แบรนด์ 
“คำาภีร์ อลังการ” บังเอิญทางผู้ส่งสาวงามจากประเทศลาวเข้า
ประกวด Miss International Queen 2016 เห็นผลงานในเฟสบุ๊ค
และชอบสไตล์ผลงานของตน จึงติดต่อให้ทำาชุดประจำาชาติของ
นางงามประเทศลาว คอนเซ็ปต์สะท้อนถึงความเชื่อของชาวลาวกับ
สัตว์ในตำานานแม่น้ำาโขงอย่างพญานาค ตนจึงหยิบยกเล่าเรื่องราว
ของพญานาคผ่านเสื้อผ้า โดยออกแบบชุดด้วยเทคนิคงานประดิษฐ์
ต่างๆ ให้คล้ายงานประติมากรรมสามมิติ เน้นความอลังการและ
สามารถสื่อสารเรื่องราวผ่านเครื่องแต่งกายได้ 

นายรพภีทัร กลา่วว่า กลุม่คนทีต่ดิตามผลงานของตนทาง
อินเทอร์เน็ตจะรู้ว่าชุดที่สาวงามจากประเทศลาวใส่ขึ้นประกวดเป็น
ฝมีอืการออกแบบของตน เนือ่งจากมสีไตลเ์ฉพาะตวั แตส่ำาหรบักลุม่
คนในสงัคมวงกว้างอาจจะไม่รูจ้กังานของตนมากอ่น อยากใหท้กุคน
มองว่าร้านเล็กๆ ที่ไม่ได้โด่งดังมากนัก ไม่มีช่ือเสียงมากมาย            
กส็ามารถสรา้งผลงานดีๆ  ได ้ขอแคเ่พยีงมเีวทใีหไ้ด้นำาเสนอผลงาน 
และอยากขอโอกาสใหน้กัออกแบบรุน่ใหม่ๆ ไดมี้เวทจีดัแสดงผลงาน 
เพราะทุกคนมีฝีมือและความพร้อมที่จะแสดงศักยภาพ ขาดเพียง
พื้นท่ีให้พวกเขาแสดงผลงานเท่านั้น เช่นเดียวกับที่ตนได้รับโอกาส
ให้ออกแบบชุดประจำาชาติในคร้ังนี้ ดังนั้น เม่ือชุดพญานาคได้รับ

รางวลัจงึรูส้กึภมูใิจมาก คุม้คา่กบัความตัง้ใจและความพยายาม ซึง่ความสำาเรจ็จากรางวลั
ชุดประจำาชาติยอดเย่ียมทำาให้ลูกค้าในต่างประเทศสนใจผลงานของตนมากขึ้น แต่ตน  
มองวา่ชือ่เสยีงของผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน ไมใ่ชส่ิง่สำาคญัทีส่ดุสำาหรบัการทำางานในเสน้ทางนี ้
ทว่า การสร้างงานที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ต่างหากจึงจะสำาคัญอย่างแท้จริง 

ศษิยเ์กา่โปรแกรมวชิาออกแบบประยกุตศ์ลิป ์กลา่วอกีวา่ ความรูจ้ากการเรยีน
ที่ มรภ.สงขลา มีส่วนสำาคัญอย่างมากกับการทำางาน ซึ่งโปรแกรมวิชาออกแบบ       
ประยุกต์ศิลป์สอนตั้งแต่เนื้อหาทางทฤษฎีจนถึงภาคปฏิบัติ การได้ทดลองลงสนามและ
เจอกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิ สอนใหรู้จ้กัระบบและกระบวนการในการทำางาน การแกไ้ขงาน
ไปพร้อมๆ กัน เป็นเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันในการที่จะจบการศึกษาไปแล้วสามารถ
ประกอบวิชาชีพและนำาไประยุกต์ในการทำางานได้จริง อย่างไรก็ตาม การสร้างผลงาน
ใหม่ๆ  จะเกดิขึน้ไดก้ต็อ่เมือ่ผา่นการเรยีนรูว้ชิาชพีหลากหลายแขนง เชน่เดยีวกบัทีต่นนำา
ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนมาใช้ออกแบบชุด ผ่านเทคนิคงานศิลปะสาขาต่างๆ ที่ได้เรียน
มา ซึ่งต้องขอขอบคุณ อาจารย์โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ และ อาจารย์อมรรัตน์ บุญสว่าง            
ทีใ่หค้ำาปรกึษาตลอดการทำาผลงานชิน้นี ้รวมถงึการใหค้ำาแนะนำาเรือ่งการทำางานในวชิาชพี
มาโดยตลอด  

“สิ่งที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับคนทำ�ง�นศิลปะ คือก�รพัฒน�ฝีมือให้ง�นมีคุณภ�พอย่�ง
ต่อเนื่อง และขยันคิดง�นใหม่ๆ นอกจ�กนั้น ต้องมีจินตน�ก�รและคว�มฝัน ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ 
ไมท่อ้ทีจ่ะสูก้บัก�รสร�้งง�น แตท่ัง้นี ้จนิตน�ก�รตอ้งอยูภ่�ยใตค้ว�มจรงิ  ทีส่�ม�รถจบัตอ้งและ
สร้�งได้ ไม่เช่นน้ันจะเป็นแค่คว�มฝัน โดยอ�ศัยคว�มตั้งใจ และคว�มพย�ย�มที่ที่จะสร้�ง
จินตน�ก�รให้สำ�เร็จ”  นายรพีภัทร กล่าว

“คำาภีร์” รพีภัทร สำาเร

๔ ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



นักศึกษาเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา สุดเจ๋ง คว้า ๘ 
รางวัลนำาเสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร 
ที่ มรภ.เพชรบุรี เชื่อเป็นเวทีสั่งสมประสบการณ์ บ่มเพาะนักวิจัย
คุณภาพประดับท้องถิ่น

 ดร.มงคล เทพรัตน ์คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3๐-3๑ มีนาคม ที่ผ่านมา 
ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา จำานวน      
๑๒ คน เข้าร่วมโครงการนำาเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต      
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ ๔ ณ คณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลปรากฏว่า มรภ.สงขลา สามารถ
คว้ามาได้ ๘ รางวัล แบ่งเป็นระดับดีเย่ียม ๔ รางวัล ได้แก่ ๑. น.ส.วาสนา เอียดแอ 
สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร นำาเสนอผลงาน   ภาคบรรยาย 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร จากผลงาน 
การใช้ประโยชน์จากสารสกัดจากเปลือกเงาะ มังคุด และทับทิม ในการยืดอายุ
การเก็บรักษากุ้งขาว ๒. นายธนวัฒน์ วรรณโร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์        
นำาเสนอภาคโปสเตอร์ กลุ่มสัตวศาสตร์ จากผลงาน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสกุรพืน้เมอืงในจงัหวดัสงขลา  3. น.ส.ปวณีา  ฤทธิโ์ต สาขาวิชาการ
เพาะเลีย้งสตัวน์้ำา การนำาเสนอภาคโปสเตอร ์กลุม่ประมง จากผลงาน การทดลอง
ใช้น้ำามันกานพลูเป็นยาสลบปลานิล และ ๔. น.ส.ฮูสนา บาบู สาขาวิชา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร นำาเสนอภาคโปสเตอร ์กลุม่วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร จากผลงาน ผลของแป้งพรีเจล
และไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพการปรุงสุกของเส้นพาสต้าปราศจากกลูเตน

ดร.มงคล กล่าวว่า สำาหรับรางวัลระดับดีเด่น นักศึกษา มรภ.สงขลา 
คว้ามาได้ ๒ รางวัล คือ น.ส.สุจิตรา หมะเต๊ะ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร นำาเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร จากผลงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมของ
เอนไซมป์าเปนจากเปลอืกมะละกอผง และ นายณัฐพล  ธีระกลุ สาขาวิชาการ
เพาะเล้ียงสตัวน์้ำา นำาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ กลุม่ประมง จากผลงาน เปรยีบ
เทียบการเจริญเติบโตของกุ้งก้ามแดง โดยใช้อาหารปลากินพืชผสมสาหร่าย      
สไปรไูลน่าในปรมิาณตา่งกนั  นอกจากน้ัน นักศกึษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มรภ.สงขลา ยังได้รับรางวัลระดับดี ๑ รางวัล คือ น.ส. เรวดี  บินดีน สาขา
วิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา ในการนำาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ กลุ่มประมง    
จากผลงาน เปรียบเทียบความพึงพอใจในกลิ่นและรสชาติของน้ำาสาหร่าย             

สไปรูลิน่าสดพร้อมดื่ม และ น.ส.วิภาดา  เพชรรักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร แขนงวิชาการผลิตพืช ได้รับรางวัลระดับชมเชย การนำาเสนอผลงาน
ภาคบรรยาย กลุม่พชืศาสตร ์จากผลงาน การพฒันาปุย๋อนิทรยีอ์ดัเมด็จากตะกอน
ชีวภาพเพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดขาว

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า มรภ.สงขลา ได้รับคำาเชิญ
จาก มรภ.เพชรบุรี ในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ อันเป็น
กิจกรรมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา งานวิจัย การให้บริการ
วิชาการ การพัฒนาคณุภาพนกัศกึษา ดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร และการประกนั
คุณภาพ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการ ระหว่าง ๑๐ 
สถาบันการศึกษาในเขตภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ โดยเปิดเวทีให้นักศึกษา
ไดม้โีอกาสเผยแพรค่วามรูท้ีไ่ดจ้ากงานวจิยั ทีเ่กดิจากการบ่มเพาะรว่มกบัอาจารย์
ที่ปรึกษา นำาไปสู่การแสวงหาและค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ทำาให้นักศึกษามีความ
มั่นใจในการก้าวสู่นักวิจัยที่มีศักยภาพ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในภาคการเกษตรมีความ
จำาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความมั่นคง สถาบัน          
การศึกษาจึงเป็นกลไกสำาคัญในการผลิตบุคลากร สร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร

วาสนา  เอียดแอ

สุจิตร  หมะเต๊ะ

ธนวัฒน์  วรรณโร

ณัฐพล  ธีระกุล

ปวีณา  ฤทธิ์โต

เรวดี  บินดีน

ฮูสนา  บาบู

วิภาดา  เพชรรักษ์

๕ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา นำาครู-นักเรียน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ 
เปิดประสบการณ์ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ฝึกใช้เคร่ืองมือทดลองค้นคว้า 
หวังช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา หลังพบอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำา
เม่ือเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ

ดร.สุวรรณี พรหมศิริ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์วิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยถึงท่ีม�ของก�รจัดโครงก�รค่�ยบูรณ�ก�ร
วิทย�ศ�สตร์สำ�หรับครูและนักเรียนใน ๓ จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ว่� สืบเน่ืองจ�ก
เด็กและเย�วชนในพ้ืนท่ีดังกล่�ว มีคุณภ�พก�รศึกษ�ต่ำ�กว่�ระดับเฉล่ียของภ�ค
และประเทศ ประกอบกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบันท่ีทำ�ให้ระยะเวล�ก�รศึกษ�ใน               
ช้ันเรียนของนักเรียนใน ๓ จังหวัดส้ันลง ด้วยเหตุผลด้�นคว�มปลอดภัยในก�ร
เดินท�งไปกลับ ส่งผลให้ประช�ชนในพ้ืนท่ีมีปัญห�ก�รศึกษ�และเรียนรู้ แม้ใน                
ภ�พรวม 5 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ประช�ชนได้รับก�รศึกษ�ดีข้ึน แต่คุณภ�พ
ก�รศึกษ�ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้�งต่ำ�เม่ือเทียบกับภูมิภ�คอ่ืนๆ โดยเฉพ�ะ               
อย่�งย่ิงก่อนปี 2547 พบว่�ม�ตรฐ�นต่ำ�ม�กเม่ือเทียบกับภ�คอ่ืนๆ คะแนน
เฉล่ียคุณภ�พก�รศึกษ�ระดับมัธยมศึกษ�อยู่ท่ี 4๓.1% ประช�กรจบก�รศึกษ�
ต่ำ�กว่� ป.6 มีถึง 44.85% มีผู้จบปริญญ�ตรีข้ึนไปเพียง ๓.5% ท้ังน้ี อ�จเกิด
จ�กปัจจัยท�งสังคม วัฒนธรรม และสภ�พเศรษฐกิจของท้องถ่ิน ทำ�ให้มีผลต่อ
คุณภ�พก�รศึกษ� 

ดร.สุวรรณี กล่�วว่� นอกจ�กน้ัน นักเรียนท่ีเป็นคนท้องถ่ินยังข�ดโอก�ส
ได้รับก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนเข้�เรียนในระดับประถมศึกษ� ทำ�ให้เสียเปรียบ 
โดยเฉพ�ะปัญห�ในก�รใช้ภ�ษ� คว�มย�กจนอันเกิดจ�กปัญห�ท�งเศรษฐกิจ
และคว�มจำ�เป็นท่ีต้องย้�ยถ่ินเพ่ือห�ง�นทำ�กับครอบครัว ทำ�ให้อัตร�ก�รข�ด
เรียนสูง โดยเฉพ�ะนักเรียนท่ีต้องเรียนท้ังวิช�ส�มัญและเรียนท�งศ�สน� ต้องใช้
เวล�เรียนม�ก ปัญห�สถ�นก�รณ์คว�มไม่สงบ ก�รปิดโรงเรียนเม่ือเกิดเหตุก�รณ์
รุนแรงท่ีอ�จส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� นักเรียน
ข�ดแคลนครูท่ีมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในพ้ืนท่ี โดยมีก�รลอบยิงครู    เผ�โรงเรียน 
ดักซุ่มว�งระเบิดระหว่�งก�รเดินท�ง ทำ�ให้โรงเรียนต้องหยุดก�รเรียนก�รสอน
เป็นระยะ ครูข�ดขวัญกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติง�น และปฏิบัติง�นได้ไม่เต็มศักยภ�พ 
หรือแม้แต่ครูขอย้�ยออกจ�กพ้ืนท่ี บุคล�กรท่ีมีคุณภ�พจ�กต่�งถ่ินไม่กล้�เข้�ไป
ทำ�ง�นในพ้ืนท่ี ข�ดแคลนครูกลุ่มส�ระท่ีสำ�คัญ ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�    

ไม่ได้รับก�รพัฒน�อย่�งเพียงพอและต่อเน่ือง ข�ดคว�มม่ันใจ ในก�รจัดก�รเรียน
ก�รสอนและข�ดส่ือก�รสอนท่ีทันสมัย ปัญห�เหล่�น้ีล้วนมีผลต่อคุณภ�พก�ร
ศึกษ�ท้ังส้ิน

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์วิทย�ศ�สตร์ กล่�วอีกว่� จ�กสภ�พปัญห�จะเห็นได้ว่�              
ก�รพัฒน�ระบบก�รเรียนก�รสอน โดยเปิดโอก�สให้ชุมชนมีส่วนร่วมให้              
ข้อเสนอ เพ่ือพัฒน�คุณภ�พผู้เรียนต�มคว�มต้องก�รของผู้เรียนและสังคม               
ใช้รูปแบบก�รสอนและอุปกรณ์อย่�งหล�กหล�ยต�มส�ข�ต่�งๆ โดยมุ่งเน้น              
รูปแบบก�รสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ รวมท้ัง                  
บูรณ�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนต�มทักษะวิช�ชีพ จะช่วยแก้ไขปัญห�สถ�นก�รณ์
คว�มไม่สงบในพ้ืนท่ี และเพ่ิมคุณภ�พชีวิต คุณภ�พก�รศึกษ�ของคนในพ้ืนท่ี             
ให้ดีข้ึน ด้วยเหตุน้ี ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ มรภ.สงขล� จึงได้จัดค่�ยบูรณ�ก�ร
วิทย�ศ�สตร์ในคร้ังน้ีข้ึน เพ่ือเปิดโอก�สให้ครูและนักเรียนมัธยมศึกษ�ใน               
พ้ืนท่ี ๓ จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ จำ�นวน 60 คน ได้ฝึกทักษะกระบวนก�รท�ง
วิทย�ศ�สตร์ พร้อมท้ังเดินท�งไปศึกษ�ห�คว�มรู้จ�กแหล่งเรียนรู้ท่ีมีช่ือเสียงด้�น
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนจัดให้มีก�รนำ�เสนอผลง�นและนิทรรศก�ร
โครงง�นวิทย�ศ�สตร์ ระหว่�งวันท่ี 8-9 มิ.ย.60 ณ ศูนย์วิทย�ศ�สตร์                   
มรภ.สงขล� ซ่ึงจะทำ�ให้ครูและนักเรียนได้เปิดประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้                  
นอกห้องเรียนในแหล่งเรียนรู้ท่ีแตกต่�งจ�กเดิม ช่วยกระตุ้นให้เกิดก�รพัฒน�
กระบวนก�รเรียนรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์อย่�งมีประสิทธิภ�พ และมีผลสัมฤทธ์ิ     
ท�งก�รเรียนท่ีสูงข้ึน

“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพ้ืนฐานสำาคัญและจำาเป็นในการพัฒนา
ประเทศและท้องถ่ิน จะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีใช้วิทยาศาสตร์ฯ  
เป็นพลังขับเคล่ือนศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การจัดการศึกษาและ
ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฯ จึงเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศ ในการจัดการ
ศึกษาทุกระดับจึงมีรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือให้เท่าเทียมกับนานาประเทศ แต่ผลท่ีตามมาคือ การขาดแคลนเคร่ืองมือของ
โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำาบลหรือโรงเรียนท่ีห่างไกล 
นักเรียนมีโอกาสน้อยมากในการทดลองค้นคว้าท่ีเป็นหัวใจสำาคัญของ                            
การศึกษาวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนขาดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และโอกาส
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในศาสตร์แขนงน้ีต่ำาตามไปด้วย” ดร.สุวรรณี กล่�ว
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ศูนย์อาเซียนศึกษา มรภ.สงขลา ชวนคนไทยเข้าใจเมียนมาใน
ฐานะมหามิตร ช้ีภาพรับรู้การเสียกรุงศรีอยุธยาในอดีตกลายเป็น
ประวัติศาสตร์บาดหมางจนถึงปัจจุบัน ดึงนักศึกษาเข้ารับภูมิรู้ท่ีถูกต้อง 

นายวสิน ทับวงษ์ รองประธ�นคณะทำ�ง�นโครงก�รจัดต้ังศูนย์
อ�เซียนศึกษ�แห่งมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยถึงก�ร
อบรมเข้�ถึงเข้�ใจ อ�เซียน : มองเมียนม� มห�มิตร ณ ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยีก�รเกษตร มรภ.สงขล� เม่ือวันท่ี 28 มีน�คม ท่ีผ่�นม�ว่� มีท่ีม�
จ�กก�รเล็งเห็นว่�แม้ประช�คมอ�เซียนซ่ึงมีสถ�นะเป็นประช�คมโดยสมบูรณ์
ต้ังแต่วันท่ี  ๓1 ธันว�คม 2558 แต่คว�มเข้�ใจในมิติต่�งๆ ของประช�คม
ท่ีมีประเทศสม�ชิกถึง 10 ประเทศ ยังไม่ท่ัวถึงและรอบด้�น อีกท้ังก�รเรียน
ก�รสอนภ�คบังคับระดับประถมศึกษ�และมัธยมศึกษ� ยังถูกกำ�หนดด้วย
นโยบ�ยก�รศึกษ�จ�กส่วนกล�ง ภ�พก�รรับรู้เก่ียวกับประเทศเพ่ือนบ้�น
ดำ�เนินไปในทิศท�งท่ีสะท้อนคว�มดีกว่� พัฒน�กว่�ของประเทศไทย                
เม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้�น ย่อมส่งผลต่อโลกทัศน์อันเป็นแนวท�ง
ช�ตินิยม กระท่ังกล�ยเป็นกรอบคว�มคิดซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อก�รพัฒน�ท่ี 
แท้จริงของคนไทยในฐ�นะพลเมืองอ�เซียน ยกตัวอย่�งคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
ไทยกับเมียนม�ในระดับประช�ชน ภ�พก�รรับรู้เร่ืองก�รเสียกรุงศรีอยุธย� 
พ.ศ. 2๓10 ยังคงถูกบรรจุว่�เป็นคว�มโหดร้�ยท�รุณของช�วพม่� จนกระท่ัง
บ�งส่วนรู้สึกรังเกียจและชิงชังแรงง�นช�วเมียนม�ในประเทศไทย ท้ังท่ีเป็น
ชุดคว�มคิดท่ีถูกสร้�งข้ึนในยุคท่ีประเทศสย�มถูกคุกค�มด้วยจักรวรรดินิยม
ตะวันตก จนต้องสร้�งจุดศูนย์รวมและสร้�งคว�มเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  
คร้ันเม่ือวันเวล�ผ่�นพ้นไปยุคอ�ณ�นิคมจบส้ินไป ประเทศเพ่ือนบ้�น                  
ท้ังหล�ยได้รับเอกร�ชครบถ้วน แต่ชุดคว�มคิดดังกล่�วยังคงถูกตร�ตรึง              
และ แทบจะไม่ส�ม�รถเปล่ียนแปลงไปได้ กล�ยเป็นประวัติศ�สตร์บ�ดหม�ง 
ระหว่�งไทยกับประเทศเพ่ือนบ้�นไปในท่ีสุด

น�ยวสิน กล่�วว่� คณ�จ�รย์ผู้สอนร�ยวิช�วิถีอ�เซียน กลุ่มวิช�
มนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มรภ.สงขล� ตระหนักดีว่�หน่ึงในพันธกิจ
หลักนอกจ�กจะสอนและบรรย�ยเน้ือห�ของร�ยวิช�ฯ แล้ว ยังจำ�เป็นจะต้อง
เสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้แก่นักศึกษ�ท่ีเรียนในร�ยวิช�ดังกล่�ว                    
รวมถึงนักศึกษ�ท่ีเรียนในร�ยวิช�อ่ืนๆ ท่ีมีคว�มสนใจ ตลอดจนบุคล�กรท้ัง
ส�ยวิช�ก�รและส�ยสนับสนุนท่ีสนใจจะได้รับโอก�สเพ่ือพัฒน�ตนเอง                   

โดยร่วมกับคณะทำ�ง�นโครงก�รจัดต้ังศูนย์อ�เซียนศึกษ�ฯ จัดโครงก�รเข้�ถึง
เข้�ใจอ�เซียน ในปีก�รศึกษ� 2558 โดยเน้นประเด็นไทย-อินโดนีเซีย และ
ประสบคว�มสำ�เร็จม�แล้ว ด้วยเหตุน้ี ในปีก�รศึกษ� 2559 คณะทำ�ง�นฯ 
เล็งเห็นถึงกรณีแรงง�นจ�กประเทศเมียนม�ท่ีมีอยู่จำ�นวนม�กในประเทศไทย
และโดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในภ�คอุตส�หกรรม ประมง เกษตรกรรม ก�รค้�  
ตลอดจนธุรกิจก�รก่อสร้�ง ใน จ.สงขล� จึงตระหนักว่�นักศึกษ�จำ�เป็นจะต้อง
มีภูมิรู้ท่ี  ถูกต้อง และเห็นคว�มสำ�คัญของประช�กรจ�กประเทศเพ่ือนบ้�น  

ในฐ�นะเพ่ือนมนุษย์ท่ีเท่�เทียมกับคนไทย จึงได้จัดอบรมในคร้ังน้ีข้ึน                 
โดยเชิญวิทย�กรผู้ทรงคุณวุฒิด้�นพม่�ศึกษ� นายวทัญญู ฟักทอง                  
จ�กมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ม�บรรย�ยพิเศษ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
ก�ร บันเทิงไทยในพม่� และบันเทิงพม่�ในไทย ซ่ึงเป็นส่ือสำ�คัญท่ีจะส�ม�รถ
เข้�ถึงประช�ชนได้ง่�ยท่ีสุด โดยส่ือละคร เช่น เพลิงพระน�ง และภ�พยนตร์ 
เป็นเสมือนก�รบรรจุชุดคว�มคิดและสร้�งกระแสก�รรับรู้ อันจะเป็นผลดี      
ต่อก�รสร้�งคว�มเข้�ใจต่อประช�ชนของท้ังสองประเทศ

อ.วสิน  ทับวงษ์
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นายฐิติวงศ์ แทบทับ หรือ “แมน” นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา กับการก้าวเข้าสู่รั้วขาว-แดง และความรู้สึก ณ ช่วงเวลา
ที่ได้เห็นตราพระราชลัญจกรตั้งสูงสง่าอยู่ใจกลางมหาวิทยาลัย        

ผมรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มาศึกษาที่น่ี และอยากจะบอก
เล่าประสบการณ์การเป็นนักศึกษาตลอดกว่า ๔ ปี ที่ผ่านมา หากถามว่า
ช่วงใดที่ต้องปรับตัวมากที่สุด หลายคนคงนึกถึงสิ่ งแรกที่ก้าวสู่
มหาวิทยาลัย หรือที่เรียกว่า “เฟรชชี่” เป็นช่วงที่นักเรียนจากต่างที่ต่าง
สถานศึกษามาพบประสบการณ์ใหม่ มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
มีการเรียนรู้ที่เข้มข้นมากขึ้น จึงควรทำาความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นและต้องพยายามปรับตัวให้เหมาะสม

การใชเ้วลาในการเรยีนระดบัมหาวทิยาลยัมอีสิระกวา่การเรียน
ระดบัมัธยมศกึษา มีชัว่โมงเรยีนทีน่อ้ยลง มตีารางเรยีนไมต่อ่เนือ่งตลอด
ทั้งวัน และมีอิสระในการเลือกเรียนวิชาต่างๆ ซึ่งแต่ละวิชาจะมีเวลาเริ่ม
และเลิกเรียนไม่ตรงกัน ทำาให้ในแต่ละวันนักศึกษาจะมีเวลาว่างจากการ
เรยีนมาก เพราะฉะนัน้ ผมเลอืกวางแผนใชเ้วลาเกบ็เกีย่วประสบการณ์ใน
ช่วงเวลานี้ให้มากท่ีสุด ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมนอกตำาราเรียน และ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

การทำากิจกรรมในชั้นปีที่ 1 ผมได้ทำากิจกรรมมากมายที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เริ่มจากเป็น “นักจัดรายการวิทยุ” มาตั้งแต่ปี 1-3 
และเป็น “ทูตวัฒนธรรม” มาตั้งแต่ปี 1 จนถึงปัจจุบัน ทำาให้ได้รับ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย ช่วยพัฒนาทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น 
เปรียบเสมือนการเรียนรู้นอกตำารา เป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิต

เมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่ ๒ กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเริ่มลดน้อยลง
แตก่ารเรยีนจะเขม้ขน้ขึน้ จงึตอ้งใชค้วามตัง้ใจและความขยนัหม่ันเพยีรสงู 

กจิกรรมเวลาว่างต้องนำามาใชใ้นการศึกษาหาความรู้เพิม่เติม และเมือ่เข้า
สูป่กีึง่กลางของหลกัสตูร คอืชัน้ปทีี ่3 การเรยีนทวคีวามเขม้ขน้ขึน้มากกวา่
เดิม ความเพียรพยายามและความอดทน เป็นสิ่งสำาคัญมากสำาหรับ        
ชั้นปีนี้

ในปปีจัจบุนัทีผ่มกำาลงัศกึษาผมไดท้ำาหนา้ทีเ่ป็น “ยวุทตู ปปช.” 
และไดร้บั “รางวลัผูม้คีวามประพฤตดิ”ี ของพทุธสมาคมแหง่ประเทศไทย 
ได้เข้าร่วมแข่งขันอ่านฟังเสียงระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ถือ
เป็นเกยีรตอิยา่งยิง่แกผ่มและครอบครวั ผมทำาไปพรอ้มๆ กบัการเรียนไป
ด้วย ซึง่ในแต่ละปีกเ็ป็นเสมือนการกา้วขึน้บันไดไปทีละขัน้ กวา่จะผา่นไป   
แต่ละขั้นนั้นไม่ง่ายเลย

การเลือกคบเพื่อนในระดับมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลต่ออนาคต
ของเราโดยตรง เพราะเป็นวัยทีต้่องเตรียมพร้อมสูช่วิีตการทำางานยา่งกา้ว
สู่ความเป็นผู้ใหญ่ การเลือกคบเพื่อนจึงมีความสำาคัญมาก หากคบเพื่อน
ไม่ดีก็จะได้รับอิทธิพลเชิงลบมาด้วย ในทางกลับกันหากเราคบเพื่อนที่ดี
จะส่งผลเชิงบวกต่อชีวิตเรา การทำาความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ต้องสังเกต   
จุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคน เลือกคบเพื่อนที่พร้อมจะช่วยเหลือดูแลกัน 
ทำาสิ่งที่ถูกต้องส่งเสริมกันและกัน ทั้งด้านการเรียนและการทำากิจกรรม
ต่างๆ ทำาส่ิงท่ีดีเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม ซ่ึงการ
เป็นนกัศกึษาในมหาวทิยาลัย ถือเปน็หัวเลีย้วหัวต่อทีส่ำาคัญ เปน็จดุเปลีย่น
ของชีวิตเราให้หันเหไปสูค่วามสำาเร็จ หรือด่ิงลงสูค่วามล้มเหลวในอนาคต

ดงันัน้ การรูจ้กัเลอืกกระทำาในสิง่ทีเ่หมาะสมในชว่งเวลา
ต่างๆ ของชีวิต นับเป็นประตูบานสำาคัญที่จะก้าวสู่ความสำาเร็จที่
ยั่งยืนในอนาคต อนาคตของเราจะเป็นเช่นไร ใครไม่อาจบอกได้ 
อยู่ที่ตัวเราเป็นคนกำาหนดเอง
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 มรภ.สงขลา จับมือ ทม.เขารูปช้าง จัดกิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษา
รับปิดเทอม ชวนหนูน้อยวัย 6-10 ปี สัมผัสฟาร์มสัตว์ แปลงเกษตร พร้อม
ฝึกเป็นผู้ประกาศข่าว หวังบ่มเพาะนิสัยรักการอ่าน พัฒนาสู่การใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิต  
  ผศ.ดร.อำานาจ ทองขาว ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงกิจกรรมห้องสมุด
สุดหรรษา ประจำาปี ๒560 ว่า กิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ ๒0-๒1 เมษายน       
ที่ผ่านมา ณ ชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา โดยเปิดรับเด็ก
และเยาวชนอายุ 6-10 ปี ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (ทม.เขารูปช้าง) และพื้นที่      
ใกล้เคียง จ.สงขลา จำานวน ๔0 คน สัมผัสประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ อาทิ ปลา 
หมู แพะ วัว เป็นต้น แวะชมพืชผักจากแปลงเกษตรที่พี่ๆ นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
การเกษตร ปลูกไว้มากมาย รวมถึงเรียนรู้เก่ียวกับเบ้ืองหลังการเป็นพิธีกรและ             
ผู้ประกาศข่าวที่คณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งทดลองเป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว   
รุ่นเยาว์ เพื่อฝึกทักษะการพูดและการออกเสียง นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้
ประดษิฐพ์วงกญุแจน่ารกัๆ นำากลบัไปเป็นของทีร่ะลกึ ฝกึทำาแซนดว์ชิสำาหรบันำามารบั
ประทานเป็นอาหารวา่งในครอบครวั และสนกุสนานไปกบักจิกรรมวอลค์แรลลี ่(Walk 
Rally) ซึ่งเป็นการผจญภัยไปกับฐานต่างๆ ทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ ฐานลูกโป่งหรรษา 
ฐานคำาใบ้  ใบ้คำา ฐานลูกบอลหลากสี ฐานปิ้งป่อง และ ฐานคำาถามกวนๆ   

  ผศ.ดร.อำานาจ กล่าวว่า กิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษาจัดขึ้นในช่วงที่นักเรียน
ปิดภาคการศึกษา เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ จะได้ผ่อนคลายจากการเรียน และ
ได้สนุกไปกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ พืชผักใกล้ตัว หรือสิ่งของ
ในชีวิตประจำาวัน รวมท้ังได้บ่มเพาะนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง       
ในการที่จะสามารถแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการเรียนรู้ต่อไป      
ในอนาคต โดยในปีนี้สำานักวิทยบริการฯ ได้ร่วมมือกับท้องถ่ินอย่าง ทม.เขารูปช้าง          
จัดกิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษา ประจำาปี ๒560 มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนมีความ    
ใฝ่รู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  นำาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งทุกคร้ังกิจกรรม   
ห้องสมุดสุดหรรษาได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ดังจะเห็นได้จากจำานวนผู้สมัครเข้า
รว่มโครงการท่ีมมีากกวา่จำานวนท่ีสามารถรบัได้จรงิ เช่นเดียวกบัปีนีท่ี้ยงัคงไดรั้บความ
สนใจจากเด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก

ระดับ
คะแนน

เต็ม

รายวิชา / คะแนนเฉลี่ย

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์

ระดับโรงเรียน 100 66.0๒ 6๔.05 63.86 68.11 58.61

ระดับสังกัด 100 65.06 60.๒๒ 63.36 6๔.0๒ 53.71

ระดับจังหวัด 100 53.60 ๔9.09 35.6๒ ๔๒.๔9 ๔๒.๔3

ระดับประเทศ 100 5๒.98 ๔6.68 3๔.59 ๔0.๔7 ๔1.๒๒

นักเรียน รร.สาธิต มรภ.สงขลา 6 คน   ทำาข้อสอบ 
O-NET วิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 เต็ม  ผลคะแนน
เฉล่ียทั้ง 5 รายวิชา สูงกว่าระดับสังกัดและระดับ
ประเทศ 

ผศ.อดุลย์ หวังจิ ผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ๒559 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คะแนนโรงเรียน
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด (สกอ.) ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ ทั้ง 5 รายวิชา ดังข้อมูลในตาราง 

 นอกจากนั้น นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา จำานวน 6 คน ได้แก่ 1. เด็กชายสุทธนพ            

ชะนะ 2. เด็กหญิงศุภจิรา พรหมเพรา 3. เด็กชายจิณากร           

จิตณรงค์ ๔. เด็กหญิงณิชชา สวัสดิกานนท์ 5. เด็กหญิงณิชา 

สายอ๋อง และ 6. เด็กหญิงกิรติกา สุวรรณฉัตร สามารถทำา

คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม 
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วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา วทิยาเขต
จังหวัดสตูล เป็นวิทยาลัยใหม่ พร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนและต้นแบบ
ใหม่นวัตกรรมการส่ือสารศูนย์กลางเรียนรู้ของเขตพัฒนาเฉพาะกิจชายแดนใต้
ในอนาคต ท่ีตัง้ในดนิแดนเขตพฒันาเฉพาะกจิชายแดนใต ้ ในพระราชบญัญตัิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ระบุไว้ว่า มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน 
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา                    
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบำารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ                     
ส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม             
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ทั้งยังเป็นอีกหน่ึงแนวทางท่ีมีส่วนสำาคัญใน
การลดความเหลือ่มล้ำาโอกาสทางดา้นการศกึษาใหแ้กเ่ยาวชนในเขตพืน้ทีแ่ละ
เปน็การตอบสนองความตอ้งการของชมุชน ทีต่อ้งการไดร้บัโอกาสในการศกึษา
ต่อระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นแนวทางสำาคัญในการสร้างบัณฑิตให้มี               
อัตลักษณ์ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ                   
ภาคเอกชนตอ่ไป ทัง้นีป้จัจยัทีส่ำาคญัอนัจะนำาไปสู่การยอมรบัของชมุชนในการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องดำาเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง              
ความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนและการจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ                
ของชมุชน และการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ  ให้แก่เยาวชน
ในพ้ืนท่ีๆ มีความสามารถและโดยรวม 

อนาคตภาพการสื่อสารหลักสูตรส่งเสริมแห่งดินแดน

เขตพัฒนาเฉพาะกิจชายแดนใต้ :

ปฐมบทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ

อาชารินทร์  แป้นสุข

ดร.อาชารินทร์  แป้นสุข
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ซึ่งจากผลการวิจัยและงานบริการพื้นที่ที่ผ่านมา รวมทั้งการบริการ
วชิาการปรากฏชดัเจนวา่ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสตลู ควรจดัการเรยีนการสอนหรอื
อื่นใดในเชิงองค์รวมของความเป็นหนึ่งเดียว สอดรับกับปรากฏการณ์ทางการ
สื่อสารในปัจจุบันเป็นตัวกลางขับเคลื่อน อาทิ หลักสูตรที่ดำาเนินการเปิดตาม
แผนเสนอของนักศึกษาทุนสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีต้องการ
ให้เปิดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการวิทยาเขตจังหวัด
สตูล สูงสุด 5 อันดับแรก  คือ อันดับที่ 1 หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว                  
อันดับที่ 2 หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม อันดับที่ 3 หลักสูตรการจัดการ 
อนัดบัที ่4 หลกัสตูรอดุมศกึษา และ อนัดบัที ่5 หลกัสตูรการสอนภาษาองักฤษ 
ท้ังนี้ความคาดหวังของชุมชนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน              
ในระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสตูลตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ
โอกาสในการทำางานภายหลงัสำาเรจ็การศกึษาซึง่เปน็อกีแนวทางในการจดัการ
ศึกษาบนพืน้ทีฐ่านการเตรยีมตำาแหนง่งานในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รองรบั
บัณฑิตต่อไปในอนาคต  

ด้วยอนาคตภาพนวัตกรรมการสื่อสารในยุคปัจจุบันบูรณาการกับ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ก่อเกิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติเป็นหลักสูตรปฐมบท                     
โดยสืบเนื่องจากปัจจุบันนวัตกรรมการสื่อสารปัญหาภัยธรรมชาติและ                     
สิง่แวดลอ้มนบัวนัยิง่ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ ประเทศไทยจดัเปน็ประเทศลำาดบั
ต้น ๆ ของโลก ที่กำาลังสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการรับผลกระทบกรณี
สาธารณภัยต่างๆ คิดเป็นจำานวน 135 หมื่นล้านบาท จัดเป็นลำาดับที่ 4                
ของโลก และมีประชากรจำานวน 72 ล้านคนได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย               
ซึง่จดัเปน็ลำาดบัที ่5 ของโลก พืน้ท่ีภาคใตข้องประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
ภยัธรรมชาตหิลากหลายประเภท ไดแ้ก ่สนึาม ิแผน่ดนิไหวและหมอกควนัจาก
ไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนิเซีย นอกจากน้ันยังมีภัยจากดินถล่ม ถ้ำาถล่ม               
หลุมยุบ ถ้ำายุบ การกัดเซาะชายฝั่ง อุทกภัย และวาตภัย เป็นต้น หากพิจารณา
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบับที ่11 (พ.ศ. 2555-
2559) ของประเทศไทย พบว่าได้ ให้ความสำาคัญในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื การบรหิารจดัการภยัพบิตัแิละ
การบริหารวิกฤติในภาวะฉุกเฉิน อันเน่ืองมาจากผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงด้านภูมิอากาศของโลก และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ                
การจดัการความเสีย่งทางสิง่แวดลอ้มหรอืภยัธรรมชาตใินสภาวะวกิฤตจิดัเปน็
ประเด็นท้าทายที่ต้องเตรียมการรองรับและบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อม
เผชิญกับภัยที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของผูท่ี้มบีทบาทเชงิวิชาการ
ในระดับท้องถิ่น จึงควรมีบทบาทต่อการพัฒนาองค์ความรู้และฐานข้อมูลเพื่อ
รองรั บภั ย  รวมทั้ ง การศึ กษาวิ จั ย เพื่ อสร้ า ง ระบบบริหารจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเตรียมการพัฒนา
นักวิชาการ/บุคลากรให้กับภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระดับท้องถิ่น เพื่อให้มีนักวางแผน พัฒนา               
นักวิจัย ผู้ประสานงานและจัดการท่ีสามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ 
เพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้นระดบัชมุชนทีส่ามารถตอ่ยอดและเชือ่มโยงสูร่ะดบัชาติ
และอาเซียนได้

การจดัการศกึษาหลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการ
สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำาคัญต่อการตอบสนอง
ความตอ้งการทัง้ด้านนโยบาย สถานการณก์ารเปลีย่นแปลงและสนองตอ่ความ
ตอ้งการของท้องถิน่ การดำาเนินการด้านหลกัสตูรใชห้ลกัการ บูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการความเส่ียงทาง               
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเกิดภัยธรรมชาติ ภายใต้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานนิเวศวิทยา นวัตกรรมการสื่อสาร  ตลอดจน
เทคโนโลยีในการจัดการสิง่แวดลอ้มหรอืดา้นสงัคมศาสตรอ์ืน่ ๆ  ไดแ้ก ่การใช้
นโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ รวมถึงภูมิปัญญาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ              
พอเพียงการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ                    

สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติเป็นที่สนใจของนักวิชาการและนักวิจัยเป็น               
อย่างมากโดยเฉพาะท้องถิ่นในพื้นที่ เขตพัฒนาเฉพาะกิจชายแดนใต้                    
เพือ่ประเมนิและทำาความเขา้ใจการเปลีย่นแปลงของกระบวนใหมท่างการศกึษา
ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนในพื้นที่ (Ellsworth & Scherer, 2003)  เพื่อ
สอดรับกับทัศนคติของบุคคลในพื้นที่เป็นสำาคัญที่มีความแตกต่างทางด้าน
ความเปน็พืน้ทีช่ายแดนติดกบัประเทศมาเลเชยี ซึง่เปน็เอกลกัษณ,์  ดา้นความ
หลากหลายทางภาษาทั้งภาษาไทย ภาษามลายูถิ่น และภาษามลายูกลางซึ่ง
เปน็ภาษาของชาวมาเลเซยี,  ดา้นศาสนา เนือ่งจากประชาชนสว่นใหญใ่นพืน้ที่
นี้นับถือศาสนาอิสลาม, ด้านสังคมวัฒนธรรม มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมอันเป็นผลสืบเนื่องจากบริบททางด้านภาษาและศาสนา,                         
ดา้นการศกึษาซึง่มคีวามแตกตา่งจากพ้ืนทีอ่ืน่ เพราะประชาชนตอ้งการมคีวาม
รู้ทางศาสนาอิสลามควบคู่กับความรู้ที่จำาเป็นในการประกอบอาชีพ,                       
ด้านนวัตกรรมการสื่อสารทางภาพลักษณ์และความปลอดภัย ต้องสร้างความ
เชือ่มัน่ แรงจงูใจในการสือ่สารทางภาพลักษณแ์ละความปลอดภยั(อาชารนิทร ์ 
แปน้สขุ,2559)ทีม่บีทบาทต่อการดำาเนนิชวีติท่ีเปล่ียนแปลงโดยการศกึษาเปน็
จุดเริ่มต้นของรับรู้และเกิดความรัก เพื่อให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นที่
เยาวชนในพืน้ทีช่ายแดนใตไ้ดรั้บจากผลกระทบตอ่การเขา้สูร่ะบบการศกึษาใน
ระดับอุดมศึกษา จากภาวการณ์ขาดแคลนทุนทรัพย์และสถาบันการศึกษาใน
ระดบัอดุมศกึษาในพืน้ทีไ่มม่ ีทำาใหต้อ้งเสียคา่ใชจ้า่ยในการลงทุนทางดา้นการ
ศกึษามากเปน็มลูเหตใุห้ขาดโอกาสทางการศกึษาและจากปจัจยัแวดลอ้มท่ีขาด
บทบาทในการสนับสนุนการศกึษาตอ่ส่งผลใหเ้ยาวชนในพืน้ทีจ่งัหวัดสตูลง่าย
ต่อการถูกชักนำาไปสู่กิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมในรูปแบบต่างๆ การตั้ง
มหาวิทยาลัยในพื้นที่จึงเป็นแนวทางสำาคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง
ยั่งยืนให้แก่ชุมชนที่ส่งผลกระทบเชิงลบในระดับบุคคลและสังคม 

การจดัการศกึษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ จึงเป็นปรากฏการณ์การศึกษาใหม่ที่มีการตอบ
สนองทางภาวะอารมณ์ความรู้สึกของคนในพ้ืนที่ โดยผู้ศึกษาใช้อำานาจของ
อนาคตภาพสถาบันการศึกษาท่ีสื่อความหมายทางด้านอารมณ์ความรู้สึก                
ในบริบทตัวแทนของคนไทยท้ังชาติที่ต้องการให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็น
สถาบันที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นสิ่งเร้าในการทดสอบทางด้านอารมณ์ความรู้สึก
สำาหรับคนไทยผ่านสถาบันการศึกษาแห่งน้ีภายใต้สันติเป็นเครื่องมือในการ
ศึกษาสู่สันติภาพแห่งดินแดนเขตพัฒนาเฉพาะกิจชายแดนใต้  การจัดการ
ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อมและ
ภยัธรรมชาตกิบับทความวชิาการเรือ่งอนาคตภาพการส่ือสารหลกัสตูรสง่เสรมิ
แห่งดินแดนเขตพัฒนาเฉพาะกิจชายแดนใต้ : ปฐมบทการจัดการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อมและ                      
ภัยธรรมชาติ  เริ่มจากการทดลองพลังความคิดนำาการสื่อสารใหม่ภายใต้การ
สื่อสารสภาวะวิกฤต (Crisis Communication) แห่งดินแดนเขตพัฒนา                
เฉพาะกิจชายแดนใต้มาบูรณาการข้ึนในการนำาการส่ือสารเชิงกระบวนทัศน์ใหม
ในยุคปจัจบุนัเปน็หลกัสูตรแรกทีด่ำาเนนิขึน้เพือ่ทนัโลกทนัสมัยแหง่ดนิแดนเขต
พัฒนาเฉพาะกิจชายแดนใต้อันมีพื้นฐานจากแผนเสนอสำานักงาน                               
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องการให้เปิดที่วิทยาเขตจังหวัดสตูล  
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สำ�นักศิลปะฯ มรภ.สงขล� ผุดกิจกรรมบ้�นวัฒนธรรม ดึงคนรุ่นใหม่ตระหนัก
วถิคีว�มเปน็ไทย เรยีนรูภ้มูปิญัญ�ทอ้งถิน่ หว่งสงัคมเปลีย่นแปลงรวดเรว็ทำ�คนใชช้วีติ
เร่งรีบ ข�ดคว�มประณีตเช่นอดีต 

น�ยโอภ�ส  อิสโม ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัศลิปะและวฒันธรรม มห�วทิย�ลยัร�ชภฏัสงขล� 
(มรภ.สงขล�) เปิดเผยถึงโครงก�รศูนย์ก�รเรียนรู้ภูมิปัญญ�ท้องถ่ินบ้�นวัฒนธรรม ระหว่�ง     
วันท่ี 3-5 พฤษภ�คม ๒5๖๐ ณ สำ�นักศิลปะฯ ว่� ด้วยสังคมปัจจุบันมีก�รเปล่ียนแปลง         
อย่�งรวดเร็ว ทั้งด้�นสังคม เศรษฐกิจ ก�รเมืองก�รปกครอง คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตอย่�งเร่งรีบ       
คว�มเป็นอยู่และกิจกรรมในชีวิตประจำ�วันผูกติดกับก�รแข่งขัน ส่งผลให้วิถีคว�มเป็นไทยที่     
เรียบง่�ยเปลี่ยนแปลงไป ไม่มีคว�มประณีตเหมือนเม่ือก่อน สำ�นักศิลปะฯ เล็งเห็นถึงก�รเปิด
โอก�สให้เด็กอ�ยุ 7-1๒ ปี ในฐ�นะคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักรู้ถึงวิถีคว�มเป็นไทยและเกิดคว�ม
ภ�คภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีง�ม จึงจัดกิจกรรมศูนย์ก�รเรียนรู้ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นบ้�น
วฒันธรรม  ในช่วงก�รปิดภ�คเรยีน เพ่ือใหรู้จ้กัใช้เวล�ว�่งใหเ้กิดประโยชน ์ส�ม�รถพฒัน�ตนเอง
ไปสูค่ว�มเปน็ผูม้ภูีมริูใ้นภมูปิญัญ�ทอ้งถิน่ ทัง้ยงัประยกุต์ใชก้บัวถิชีวีติในปจัจุบนัใหเ้กดิประโยชน์
และคว�มสุขในก�รดำ�รงชีวิต

น�ยโอภ�ส กล่�วว่� ผู้เข้�ร่วมโครงก�รจะได้รับคว�มรู้จ�กก�รบรรย�ยเรื่อง เป็นอยู่   
อย�่งไทย พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติทำ�ขนมโบร�ณ หนุม�นคลุกฝุ่น เรียนรู้ก�รทำ�ขนมไทยอย่�งลูกชุบ 
กจิกรรมรอ้ง เล่น เต้น รำ� ประดดิประดอยดอกไมจ้�กใบเตย จกัส�นปล�ตะเพยีน ศกึษ�ภูมิปญัญ�
ไทยในอดีต ณ สถ�บันทักษิณคดีศึกษ� กิจกรรมก�รละเล่นเด็กไทยภ�คใต้ ซึ่งจะทำ�ให้ซึมซับ   
รับรู้ภูมิปัญญ�ไทยในวิถีชีวิต ตลอดจนปลูกจิตสำ�นึกให้รักและหวงแหนในภูมิปัญญ�ไทย ทั้งนี้ 
เพยีงไม่กีวั่นทีส่ำ�นกัศลิปะฯ ประช�สมัพนัธร์บัผูเ้ข้�รว่มโครงก�ร ปร�กฏว�่มผีูส้นใจอย�่งลน้หล�ม
จนต้องปิดรับสมัครในเวล�อันรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นว่�ยังมีคนรุ่นใหม่อีกม�กที่ต้องก�ร          
ร่วมอนุรักษ์และสืบส�นวัฒนธรรม ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

“ควน ทวนยก” ศิลปินแห่งช�ติส�ข�ศิลปะก�รแสดง ดนตรีพื้นบ้�น   
ห่วงปัญห�โรงเรียนข�ดแคลนผู้รู้ด้�นดนตรีหนังตะลุง ทำ�เย�วชนเรียนรู้ผิด
แบบแผน เสนอจัดอบรมพื้นฐ�นดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม กองทุนส่งเสริม
วัฒนธรรม-มรภ.สงขล� รับลูก เปิดให้ผู้สนใจสมัครเข้�อบรม

น�ยควน ทวนยก ผู้เช่ียวช�ญพิเศษประจำ�สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) ศิลปินแห่งช�ติ ส�ข�ศิลปะก�รแสดง (ดนตรี
พื้นบ้�น) ปี ๒553 ผู้เสนอโครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รพ้ืนฐ�นดนตรีหนังตะลุง         

แบบดั้งเดิม เปิดเผยว�่ ดนตรีมีส่วนสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รพัฒน�
จิตใจของเย�วชน แต่ปัจจุบันพบว�่โรงเรียนต่�งๆ ข�ดแคลนผู้รู้
ด้�นดนตรีหนังตะลุง บ�งโรงเรียนต้องแก้ปัญห�โดยก�รจ้�ง        
ผู้ที่มีภูมิปัญญ�ท้องถิ่น หรือให้ครูประจำ�ก�รท่ีมีคว�มส�ม�รถ
และมีคว�มสนใจ สอนต�มคว�มรู้ที่มี ซึ่งอ�จไม่ถูกต้องต�ม
แบบแผนของดนตรหีนงัตะลงุ ดงันัน้ ในฐ�นะทีต่นไดร้บัเลอืกให้
เปน็ศลิปนิแหง่ช�ต ิส�ข�ศลิปะก�รแสดง (ดนตรพีืน้บ�้น) มคีว�ม
เป็นห่วงต่อสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว จึงมีแนวคิดที่จะเปิดรับเย�วชน
และผู้ที่สนใจ จำ�นวน 5๐ คน เข้�รับคว�มรู้เกี่ยวกับดนตรี       
หนังตะลุงแบบด้ังเดิม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีโหม่ง       
ฉิ่ง ทับ กลอง ปี่ ช่วงระหว�่งวันที่ ๒7-๒8 มีน�คม ที่ผ่�นม�    
ณ สำ�นกัศลิปะฯ มรภ.สงขล� โดยไดร้บัก�รสนบัสนนุงบประม�ณ
จ�กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรม) 

น�ยควน กล่�วว่� ก�รอบรมพื้นฐ�นดนตรีหนังตะลุง
แบบดั้งเดิม เป็นก�รส�นต่อองค์คว�มรู้จ�กครู อ�จ�รย์ในสมัย
กล�งเอ�ไว้ ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปในแนวดนตรีส�กล เนื่องจ�ก
เกรงว่�ต่อไปเย�วชนจะไม่รู้จักก�รเล่นดนตรีหนังตะลุงแบบ
ด้ังเดิมอย่�งถูกต้อง ที่ไม่เจือปนเครื่องดนตรีส�กลเช่นปัจจุบัน 
โดยรูปแบบก�รอบรมมีทัง้บรรย�ยและฝกึปฏบัิตเิครือ่งดนตรีหนงั
ตะลุง 5 ชนิด ได้แก่ โหม่ง ฉิ่ง ทับ กลอง ปี่ เพื่อให้ผู้เข้�อบรม
ส�ม�รถเล่นดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม และนำ�ไปถ่�ยทอดต่อ
ให้กับคนรุ่นหลัง ในที่สุดแล้วเครื่องดนตรีพื้นบ�้นภ�คใต้ จะอยู่
คู่กับภ�คใต้ไปอีกน�นแสนน�น

ควน ทวนยก
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มรภ.สงขล� จัดคหกรรมนิรมิต ครั้งที่ 4 อวดผลง�น
อ�จ�รย์-นักศึกษ� ชูไฮไลท์พัฒน�ผลิตภัณฑ์จำ�ป�ดะ สนองพระ
ร�ชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ โครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ หวังสร้�งมูลค�่พืชท้องถิ่นห�ย�ก แก้ปัญห�ผลผลิตล้นตล�ด

ผศ.ดร.ทัศน� ศิริโชติ คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยถึงนิทรรศก�ร
คหกรรมศ�สตร ์(คหกรรมนริมติ ครัง้ที ่4 ประเทศไทย 4.๐   คหกรรมศ�สตร์
สู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน) เมื่อวันที่ 3 เมษ�ยน ที่ผ่�นม� ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติฯ มรภ.สงขล� ว่� เป็นก�รโชว์ผลง�นจ�กก�รลงพื้นที่ฝึก
ประสบก�รณ์วิช�ชีพท�งด้�นอ�ห�ร ณ สถ�นประกอบก�รโรงแรม           
ของนักศึกษ�ชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้นำ�คว�มรู้ไปประยุกต์ใช้ในก�รปฏิบัติง�นจริง 
และเตรียมตัวเข้�สู่ตล�ดแรงง�นในอน�คต โดยไฮไลท์เมนูสร�้งสรรค์ในปี
นี้ เป็นก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์จ�กจำ�ป�ดะ ผลไม้รสหว�น หอม มีเอกลักษณ์ 
เพื่อสนองพระร�ชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 
ในโครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ในก�รสร้�ง
มูลค่�เพิ่มผลไม้ในท้องถิ่นให้ออกม�เป็นเมนูหล�กหล�ยชนิด อ�ทิ แยม
จำ�ป�ดะ ไอศกรีมจำ�ป�ดะ เค้กชิฟฟ่อนจำ�ป�ดะ โมจิไส้จำ�ป�ดะ ข้�วเกรียบ
จำ�ป�ดะ ขนมหม้อแกงเมล็ดจำ�ป�ดะ ทองพับจำ�ป�ดะ เป็นต้น  ซึ่งได้ผล
ตอบรับและเสียงชื่นชมจ�กผู้เข้�ร่วมชิมอย�่งดียิ่ง

  ผศ.ดร.ทศัน� กล�่วว�่ ตวัอย�่งก�รพฒัน�ผลติภณัฑจ์�กจำ�ป�ดะ 
เช่น แยมจำ�ป�ดะ ผลง�น ผศ.ดร.ทัศน� ศิริโชติ เป็นก�รเพิ่มมูลค่�
จำ�ป�ดะในช่วงที่มีผลผลิตต�มฤดูก�ลเป็นจำ�นวนม�กและร�ค�ถูก ซึ่งเป็น
แนวท�งที่จะทำ�ให้ผู้ประกอบก�รและเกษตรกรร�ยย่อย ส�ม�รถใช้
ประโยชน์จ�กจำ�ป�ดะที่เป็นพืชในท้องถิ่นได้อย่�งคุ้มค่� และสร้�งร�ยได้
ตลอดไป ผลิตภัณฑ์ข้�วเกรียบจ�กเมล็ดและเน้ือจำ�ป�ดะ และ ไอศกรีม
จำ�ป�ดะ ผลง�น อ.วิภ�วรรณ วงศ์สุด�ลักษณ์ ซึ่งพบว่�ก�รใช้เมล็ด
จำ�ป�ดะต้มสุกทดแทนแป้งมันสำ�ปะหลัง ร้อยละ 3๐ จะได้ข�้วเกรียบที่ได้
รับก�รยอมรับสูงสุด ในขณะที่ก�รประยุกต์ใช้เน้ือจำ�ป�ดะจะทำ�ให้ได้ข้�ว
เกรยีบทีม่กีลิน่รสและเนือ้สมัผสัทีม่คีว�มโดดเดน่ สว่นก�รพฒัน�ผลติภณัฑ์
ไอศกรีมจำ�ป�ดะ เป็นก�รนำ�เน้ือจำ�ป�ดะที่มีกลิ่นหอมและรสช�ติหว�น
เฉพ�ะตัว ม�ประยุกต์ใช้ในผลิตไอศกรีม เพ่ือสร้�งมูลค่�ให้พืชในท้องถิ่น
และสร้�งผลิตภัณฑ์ใหม่

  คณบดีคณะวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลย ีมรภ.สงขล� กล�่วอกีว�่ 
เหตุผลที่เลือกแปรรูปผลิตภัณฑ์จ�กจำ�ป�ดะ เนื่องจ�กเป็นพืชที่นิยมปลูก
กันม�กท�งภ�คใต้ จัดเป็นผลไม้ข้ึนช่ือของ อ.ควนโดน จ.สตูล และ       
ต.เก�ะยอ อ.เมอืง จ.สงขล� และเปน็ผลไมท้ีห่�รบัประท�นย�ก พบไดเ้ฉพ�ะ
ภ�คใตเ้ท�่นัน้ อกีทัง้จำ�ป�ดะยงัใหผ้ลเพยีงปีละครัง้ในชว่งเดอืนพฤษภ�คม-
กรกฎ�คม ซึ่งบ�งปีมีผลผลิตออกสู่ตล�ดเป็นจำ�นวนม�กทำ�ให้ร�ค�ตกต่ำ� 
บ�งครั้งเน่�เสียต้องทิ้งไม่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ เพร�ะจำ�ป�ดะเป็น
ผลไม้ที่คนนิยมบริโภคแบบสดและทอดเท่�นั้น มักมีอ�ยุก�รเก็บรักษ�สั้น 
เนื่องจ�กเซลล์มีก�รเปลี่ยนแปลงตลอดเวล�หลังก�รเก็บเกี่ยว ทำ�ให้ผลไม้
เสือ่มสภ�พและอ�จสญูสญูเสยีคณุค�่ท�งโภชน�ก�ร รวมถงึเกดิก�รสญูเสยี
ท�งเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจ�กจำ�หน่�ยผลผลิตไม่ทันหรือเกิดปัญห�ผลผลิต       
ล้นตล�ด โดยเฉพ�ะผลไม้ที่ออกเป็นฤดูก�ล ดังนั้น ก�รแปรรูปเป็น
ผลติภณัฑเ์พือ่ยดือ�ยุก�รเกบ็รกัษ� จงึเปน็แนวท�งหนึง่ในก�รถนอมอ�ห�ร 
เพื่อให้มีรับประท�นตลอดปี และลดปัญห�ผลผลิตล้นตล�ด

ผศ.ดร.ทัศน�  ศิริโชติ
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ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง

อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จากการสำารวจความต้องการครูที่จะทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ

ต้ังแต่ ปี พ.ศ.2557-2562 ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

แยกตามสาขาพบว่า สาขาคณิตศาสตร์มีความต้องการครูทดแทนสูงท่ีสุด  

(14,399 อัตรา) รองลงมาคือสาขาภาษาอังกฤษ (13,852 อัตรา)                  

ประกอบกับผล O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ในสังกัด

สพฐ. ภาษาองักฤษต่ำาสดุ (36.61) คณติศาสตร ์41.76 วทิยาศาสตร ์41.55 

นั่นเป็นส่วนหนึ่งของที่มาในการที่กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งรีบ                      

แก้ปญัหา เพือ่ยกระดับคณุภาพการศกึษา โดยการใหผู้ท้ีจ่บการศกึษาในสาขา

เฉพาะและยังไม่มีวุฒิครู ได้มีสิทธิ์สมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้

เป็นครูผู้ช่วย  ในขณะท่ีหน่วยผลิตครูอย่างเช่น คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

ได้ออกมาคัดค้าน ด้วยเห็นว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง และนักศึกษาครูได้

เข้าสู่ระบบการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการเป็นครู ตาม 11 เกณฑ์

มาตรฐานของคุรุสภา ซึ่งใช้เวลาเรียน 5 ปี แล้วอยู่ ๆ ก็มีการเปิดโอกาสให้ผู้

เรียน 4 ปี ในสาขาเฉพาะที่ไม่มีวุฒิครูมีสิทธิ์สมัครสอบได้ เมื่อได้แล้วค่อยส่ง

เข้าอบรมหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งเห็นว่านักศึกษาครูมีความ                  

เสียเปรียบ เสียโอกาส ถูกแย่งงานจากผู้ที่เรียนมาแค่ 4 ปีนั้น ก็เป็นเหตุผล                   

ที่รับฟังได้ 

ประเด็น คอื จะทำาอยา่งไรทีใ่หป้ระเทศชาตไิดผู้้ทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะ

สาขามาเป็นครู เพื่อแก้ปัญหาและช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยที่ไม่

กระทบกับระบบการผลิตครแูละเปน็ไปตามข้อบังคบัคุรุสภาว่าด้วยการรับรอง

ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา                 

พ.ศ.2550 กับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ พ.ศ.2548 โดยที่หน่วยผลิตครูและนักศึกษาครูไม่เกิดความรู้สึกว่า

เสียโอกาสหรือถูกเอารัดเอาเปรียบทางวิชาชีพ

วิทยาชาญ โมเดล มีฐานคิด ดังนี้ 

ภาพ 1 การพัฒนาครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

1. วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่ต้องพัฒนานักศึกษาครูทั้งเรื่องวิชาครู 

วิชาเอก และวิชาพื้นฐาน โดยมุ่งหวังให้ได้ครูดี ครูเก่ง สอนดี สอนเก่ง                

ดังภาพ 1

เมื่อพิจารณาวิชาครู จะพบว่าหลักสูตรที่หน่วยผลิตสร้างหรือพัฒนาขึ้น 

ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปตาม 11 มาตรฐานท่ีคุรุสภากำาหนด ประกอบกับ

ยังต้องมีการปลูกฝังด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู และการปฏิบัติงาน                        

ดังภาพ 2
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ภาพ 3 วิทยาชาญ โมเดล

2. ความลุ่มลึกในวิชาเอก จากการที่โครงสร้างหลักสูตรได้มี
เนือ้หาตามเงือ่นไขท่ีมากพอสมควร จงึตอ้งแบ่งสดัสว่นของเนือ้หาและ
เวลาในการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาครู วิชาเอกและวิชา              
พื้นฐาน ให้ลงตัว ตรงนี้ต้องยอมรับว่าในความลุ่มลึกในศาสตร์สาขา
เฉพาะของครู เม่ือเทียบหลักสูตรต่อหลักสูตรแล้วจะพบว่า ผู้ท่ีเรียน
สาขาเฉพาะ (4 ปี) มีเนื้อหาในรายวิชาที่ลุ่มลึก สลับซับซ้อน มากกว่า
ของนักศึกษาครู 

3. คุณภาพการศึกษาของประเทศต้องได้รับการยกระดับ                  
ด้วยเหตุท่ีมาจากท่ีได้ผลการประเมิน O-Net, PISA แสดงให้เห็นแนวโน้ม
ในอนาคตทางการศึกษาไทยได้อย่างชัดเจน 

ด้วยสาเหตุและปัจจัยดังกล่าว ผู้เขียนจึงขอเสนอทางออกให้กับ
ทุกฝ่ายด้วย “วิทยาชาญ โมเดล” ดังภาพ 3 

คำาว่า “วิทยาชาญ” มาจาก “วิทยากร” ท่ีทำาหน้าท่ีเป็น                 
“ครู-อาจารย์” ที่มีความ “เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ” รูปแบบการแก้
ปัญหาเพื่อบรรจุผู้ที่ไม่มีวุฒิครูให้เป็นครูนี้ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ ๑ สอบคัดเลือกวิทยาชาญ จากบุคคลท่ีมีความรู้ความ
สามารถเฉพาะสาขา แต่ไม่ได้มีวุฒิครู โดยท่ียังไม่ได้บรรจุแต่งตั้งให้
เป็นครูผู้ช่วยในทันที

ขั้นที่ ๒ ปฏิบัติการสอน โดยที่วิทยาชาญที่ผ่านการคัดเลือกใน
ขัน้ที ่1 ต้องปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปีการศกึษา 
และในระหว่างน้ันต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 

ทั้งนี้ ในการประเมินการปฏิบัติการสอน ให้มีการประเมิน                
เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ  การตัดสินใจ  ความมุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียน  การพัฒนาแผนการสอน  การพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ความร่วมมือ
กบัผู้อืน่ในสถานศกึษาและในชุมชน การแสวงหาและใช้ขอ้มลูขา่วสาร
ในการพัฒนา และการสร้างโอกาสให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก
สถานการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่นักศึกษาครูได้รับการพัฒนา

สำาหรับการอบรมในหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครูนั้น เป็นการ
พัฒนาตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพท่ีคุรุสภากำาหนด 
ซึ่งก็จะเป็นสิ่งเดียวกับที่นักศึกษาครูได้รับการพัฒนาเช่นกัน

ขั้นที่ ๓ ประเมินความเป็นครู ในขั้นตอนนี้ให้มีการประเมินจิต
วิญญาณความเป็นครู และจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
ต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผู้รับบริการ ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพและ                
ต่อสังคม 

ขั้นที่ ๔ การบรรจุแต่งตั้งให้เป็นครูผู้ช่วย  โดยพิจารณาจากผล
การดำาเนนิงานในขัน้ตอนที ่2 และ 3 ทัง้นี ้ไมต่อ้งมกีารทดลองปฏบิตัิ

ราชการแล้ว เพราะในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา นั่นถือว่าได้เป็นการ
ทดลองราชการแล้ว

หากทำาได้เช่นน้ี จะมีความเท่าเทียมกันระหว่างวิทยาชาญกับ
นักศึกษาครู ดังตาราง 1

บทสรุป
วิทยาชาญ โมเดล เป็นรปูแบบการแกปั้ญหาเพือ่บรรจผุูท้ีไ่มม่วีฒุิ

ครูให้เป็นครู ด้วยการดำาเนินการ 4 ขั้น โดยท่ีทั้งวิทยาชาญและ
นักศึกษาครู จะได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่                
คุรุสภากำาหนดเช่นกัน ประกอบกับเป็นการแก้ปัญหาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ที่ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน                
เพื่อให้สมกับหลักการที่ว่า “ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง” 
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มรภ.สงขลา จัดนิทรรศการมันส์สมอง โชว์ศักยภาพนักศึกษา
หลกัสตูรออกแบบ ขนสารพัดผลงาน  อาทิ หนงัสอือกัษรเบรลลท์ำามือสำาหรบั
ผู้พิการทางสายตา ชุดน้ำาชาเรือหัวโทง ตราสินค้ากล้วยหอมทองกลุ่ม
เกษตรกร อ.ระโนด อวดสายตาสาธารณชน

นายสราวุธ บุญศรี ประธานโครงการนิทรรศการออกแบบนิพนธ์         
“มันส์สมอง” นำาเสนอผลงานนักศึกษาโปรแกรมวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ที่ผ่านมา 
เปิดเผยว่า การออกแบบเป็นแขนงวิชาเอกหนึ่งในหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาสตร
บณัฑติ ซึง่เปดิการเรยีนการสอนหลกัสตูรนีใ้น ๒ วชิาเอก ได้แก ่วชิาเอกสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Product Design) และวิชาเอกสาขาออกแบบสื่อ (Media Design) โดย
เปิดสอนสาขาการออกแบบเป็นปีแรกในปีการศึกษา ๒556 มีนักศึกษาที่สร้างสรรค์
ผลงานการออกแบบไดอ้ยา่งมีคณุภาพเปน็ทีป่ระจกัษ ์และมคีวามพรอ้ม ความสามารถ
ในการนำาผลงานมาเผยแพรใ่นรปูแบบนทิรรศการใหส้าธารณชนได้รบัรู ้ตัวอย่างเช่น 
หนังสือแนะนำาสถานที่ท่องเที่ยว จ.ปัตตานี สำาหรับผู้พิการทางสายตา หนังสืออักษร
เบรลล์ทำามือ ผลงานของ น.ส.ณัฐธิดา ตันนิยม ผลิตภัณฑ์ชุดน้ำาชาเซรามิก โดย นาย
เอกวุฒิ ปูเงิน ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเรือหัวโทง แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถ่ินภาคใต้ โดยนำาลักษณะ รูปร่าง รูปทรงของเรือหัวโทงมาเป็นเอกลักษณ์ 

และให้สอดคล้องกับการใช้งาน เป็นต้น จึงนำามาสู่การจัด
นิทรรศการแสดงผลงานในครั้งนี้

  นายสราวุธ กล่าวว่า ออกแบบเป็นการฝึกปฏิบัติ
ที่นำาไปสู่กระบวนการของการเข้าใจ การวางแผน รูปทรง 
และ ผลสำาเรจ็สดุทา้ยของการดำาเนนิการใดๆ ท่ีสามารถตอบ
สนองต่อความต้องการ คำาจำากัดความเชิงลึกของออกแบบ 
คือนักออกแบบสร้างรูปแบบของการสื่อสาร เพื่อสื่อแนวคิด
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยการส่งผ่านความหมายและคุณค่า 
จากประวัติศาสตร์ของการออกแบบมักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่อง
ของกราฟกิดไีซน ์ซึง่จรงิๆ แลว้เปน็แคส่ว่นหนึง่ของงานดา้น
การออกแบบ จริงๆ แล้วออกแบบคือการบูรณาการทักษะที่
ต่างกัน นำาไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ นักออกแบบจะสวม
บทบาทเป็นทั้งนักประดิษฐ์ นักวางแผน นักต่อรอง และ   

อาจารย์ทางศิลปกรรม มรภ.สงขลา จัดแสดง
นทิรรศการผลงานศลิปะ “Two Series of Artworks from 
Thailand” ที่มหาวิทยาลัยซายน์ มาเลเซีย “ผศ.บัณฑิตา” 
เผยแรงบันดาลใจจากความสุขเรียบง่ ายรอบตัว                  
ฟาก “อ.ระพีพัฒน์” สร้างสรรค์งานจากแนวคิดฝึกสมถะ
สมาธิตามวิถีโลกตะวันออก 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยซายน์ ประเทศมาเลเซีย (Universiti Sains 
Malaysia) จัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ “Two Series of 
Artworks from Thailand” ณ Muzium & Galeri Tuanku 
Fauziah มหาวิทยาลัยซายน์ ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน-5 
พฤษภาคม ๒560 และมพีธิเีปดินทิรรศการเมือ่วนัที ่5 เมษายน 
ที่ผ่านมา โดยมีกงสุลใหญ่ประจำารัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย         
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการศิลปะดังกล่าว
เป็นการจัดแสดงผลงานในชุด “Space of Happiness” ของ 
ผศ.บัณฑิตา วรศรี และผลงานชุด Tree of Spirit ของ   อ.ระพีพัฒน์ 
ผลรัตนไพบูลย์ อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม ซึ่งได้
เสนอผลงาน (portfolio) ไปยังหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยซายน์ 
และได้รับคัดเลือกให้จัดแสดงในช่วงเวลาดังกล่าว

สำาหรับผลงานที่นำาไปจัดแสดงในคร้ังนี้มีด้วยกันสอง
ชุด คือชุด “Space of Happiness” ของ ผศ.บัณฑิตา วรศรี 
ซ่ึงศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานได้รับแรงบันดาลใจจากการที่ตัว
ศิลปินตระหนักว่าความสุขของตนเองนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งเรียบง่าย
รอบๆ ตัว จงึได้สร้างสรรคผ์ลงานชดุนีข้ึน้ ประกอบไปดว้ยผลงาน

ภาพพิมพ์โดยใช้เทคนิค Dry Point, Etching และ Wood Cut  ส่วนผลงานอีกชุดที่นำาไป
จัดแสดงในคร้ังนี้ คือจิตรกรรมสีอะคริลิคชุด “Tree of Spirit” ของ อ.ระพีพัฒน์              
ผลรตันไพบูลย ์ ศลิปนิสรา้งสรรคผ์ลงานจากแนวคดิวถิปีฏบิตัขิองโลกตะวนัออก คือการ
ฝึกสมถะสมาธิ เพื่อให้ตัวศิลปินเองเกิดความนิ่ง ความสงบจากความรู้สึกภายใน โดยผ่าน
รูปทรงของต้นไม้ที่มีการตัดทอนเหลือแค่เส้นที่เรียบง่าย เป็นสื่อสัญลักษณ์แทนความสงบ 
สมาธิ ขณะเดียวกันก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัว

        

นักบริหารจัดการระหว่างสิ่งที่จะเป็นไปได้และสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของโลกของความ
เป็นจริง การทำางานออกแบบนั้นคือการเติมเต็มในเรื่อง ฟอร์ม (Form) และ ฟังค์ชั่น 
(Function) สิ่งที่สำาคัญที่สุดของการออกแบบคือ การรับรู้ถึงความต้องการของกลุ่ม
เป้าหมายและตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างถูกต้องและลงตัว 

ด้าน น.ส.ณัฐฏพัชร์ เจตนิพัทธ์  นักศึกษาโปรแกรมวิชาการออกแบบ  
หนึ่งในผู้ส่งผลงานจัดนิทรรศการ กล่าวว่า ตนออกแบบตราสินค้าผลิตภัณฑ์กล้วย
หอมทองสำาหรบักลุม่เกษตรกร ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา มทีีม่าจากกลุม่ระโนด
กล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก ต้องการที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้      
แพร่หลายและสวยงาม ตนจึงออกแบบผลิตภัณฑ์บนพ้ืนฐานแนวคิดลิงกับกล้วย       
สื่อความรู้สึกถึงธรรมชาติ สดใส เรื่องบนบรรจุภัณฑ์เป็นเรื่องราวธรรมชาติ         
ปลอด สารพิษ  เนน้ใสใ่จสขุภาพ รักสิง่แวดลอ้ม ชือ่แบรนดแ์ละโลโกต้ัง้ใหส้อดคลอ้ง
กับการรักสุขภาพ สโลแกนรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

น.ส.ณัฐฏพัชร์  เจตนิพัทธ์
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สำานกัวทิยบรกิารฯ มรภ.สงขลา จดัอบรมพฒันาดจิติอล
และสื่อมัลติมีเดีย เรียนรู้วัฒนธรรม-ภาษาอาเซียน ช้ีเหมาะ
เป็นเครื่องมือช่วยสอนยุคไทยแลนด์ 4.0 สอดรับนโยบาย      
ยกระดับคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 

นายเสรี ชะนะ รองผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)     
เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาดิจิตอลและสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้
วฒันธรรมและภาษาของประเทศอาเซยีน ใหแ้กบ่คุลากรทางการศกึษา
และบุคคลทั่วไปในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำาเภอของ 
จ.สงขลา (สะบ้าย้อย เทพา จะนะ และ นาทวี) จำานวน ๒ รุ่น รุ่นที่ 1 
วันที่ 1๓-17 มีนาคม และ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓-7 เมษายน ๒560 ณ 
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา ว่า ตั้งเป้าผู้เข้าอบรม
ไว้ 110 คน ขณะนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมแล้ว 140 คน วัตถุประสงค์เพื่อ
สง่เสริมใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถประยกุตใ์ช้งานดจิติอลและสือ่มลัตมิเีดยี
ได้ ช่วยให้มีเครื่องมือ แหล่งข้อมูล และทรัพยากรการเรียนรู้สำาหรับ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ตลอดจนตอบสนอง
ความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน ที่มีทักษะทางภาษาแตกต่าง
กนัในยคุ Thailand 4.0 ท้ังยังสอดคล้องตามประเดน็ยทุธศาสตร ์มรภ.
สงขลา เร่ืองการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมี     
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติสุข โดยจัดการศึกษาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ของภาครัฐ 

นายเสรี กล่าวว่า ประกอบกับสำานักวิทยบริการฯ เล็งเห็นถึง
ปญัหาการจดัการเรียนการสอนในปจัจบุนัของสถานศกึษา ทีค่วรไดร้บั
การพัฒนาอย่างเร่งด่วนในด้านดิจิตอลและสื่อมัลติมีเดีย นอกเหนือ
จากการเรียนการสอนในห้องเรียน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะ
ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ที่ต้องการ
ให้การศึกษาของเขตพัฒนาพิเศษฯ มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่าง
ตอ่เนือ่ง มพีลงัในการขบัเคลือ่นถงึนกัเรยีนและประชาชนอยา่งรวดเรว็

และทัว่ถงึ ซึง่เมือ่เริม่ตน้ปกีารศกึษาใหม ่ทุกฝา่ยไดเ้ตรยีมแผนงานการ
ศกึษาทีม่าจากการหารอืรว่มกนั เพือ่ใหเ้รือ่งตา่งๆ ทีจ่ะดำาเนนิการเกดิ
ความต่อเนื่องตามนโยบายสำาคัญ เช่น พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนดว้ยระบบ DLTV และ DLIT ซึง่เปน็นวตักรรมสำาคญัในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาดว้ยระบบ TEPE Online โดยยดึถอืภารกจิและพืน้ทีป่ฏบิตังิาน
เป็นฐาน นโยบายการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และนโยบายลดความ
เหลื่อมล้ำาทางการศึกษา เป็นต้น 

รองผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า 
หรอืแมแ้ตก่ารจดัทำาแผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เพือ่ใช้
เป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยน
กระบวนทศันท์างความคดิในทกุภาคสว่น การปฏริปูกระบวนการทาง
ธรุกจิ การผลติ การคา้ และการบรกิาร การปรบัปรงุประสทิธิภาพการ
บริหารราชการแผ่นดิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตาม
นโยบายของรัฐบาลดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) กล่าวคือ 
สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็ม
ศกัยภาพในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน นวัตกรรม ขอ้มูล ทนุมนษุย์ 
และ ทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท สาขา
สาธารณสุขชุมชน และการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมเปิดแจ้งความ
จำานงเข้าศึกษาต่ออีก 6 สาขาวิชา 

ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดบับณัฑติศกึษา ประจำาภาคการศึกษาท่ี 1 ปกีารศึกษา ๒560 ในหลกัสตูรสาธารณสขุ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ 10 คน ภาคพิเศษ ๒0 คน 
และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร ภาค
ปกติ ๓ คน ภาคพิเศษ 8 คน นอกจากนนี้ ยังเปิดรับแจ้งความจำานงเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ในสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ การบริหารการ
ศึกษา หลักสูตรและการสอน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมและ          
ภัยธรรมชาติ

สำาหรับคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ต้องเป็น         
ผูส้ำาเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าปรญิญาตรสีาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ          
ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองวิทยฐานะ และมีประสบการณ์     
ในการปฏบิตังิานดา้นสขุภาพมาไม่น้อยกวา่ ๒ ป ีส่วนผู้ท่ีจะสมัครในสาขาวชิาการจัดการ
เทคโนโลยีการเกษตร ต้องสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
การเกษตร/ประมง/อุตสาหกรรมเกษตร/เทคโนโลยีและสาขาอื่นที่ใกล้เคียง หรือการ
ศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาอืน่  ต้องมปีระสบการณก์ารทำางานท่ีเกีย่วขอ้งกับการเกษตร/
ประมง/อุตสาหกรรมเกษตร/ป่าไม้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องมีเอกสารรับรอง             
หากคุณสมบัติไม่ตรงกับที่กล่าวมา ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

จำาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้-4 มิถุนายน 2560 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 074-336948, 074-260274 เว็บไซต์
บัณฑิตวิทยาลัย http://bundit.skru.ac.th

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากร
สายวิชาการ และสายสนับสนุน เปิดรวดเดียว                  
3 หลักสูตร เตรียมความพร้อมสอบ IELTS - TOEFL 
เขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ นำาเสนองานระดับ
นานาชาติ  เชื่อช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำาเร็จ    
ในการทำางานเป็นบันไดเรียนต่อต่างประเทศ 

นายฆรวัณณ์  สถล นักวิชาการศึกษาประจำาศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปดิเผยถงึโครงการอบรมภาษาองักฤษใหแ้กบุ่คลากรสายวชิาการและสายสนบัสนนุ 
ตลอดเดือน พ.ค.60 ว่า วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าอบรมฟรีใน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม
สอบ IELTS และ TOEFL รบัหลกัสตูรละ 15 คน อบรมวนัที ่15–18 พ.ค. การเขยีนภาษาองักฤษ
เชิงวิชาการ และ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนองานระดับนานาชาติ รับหลักสูตรละ ๒0 คน 
อบรมวันที่ ๒๒–๒5 พ.ค. วันละ 5 ชั่วโมง รวม ๒0 ชั่วโมง ซึ่งเหตุผลที่ศูนย์ภาษาฯ เลือกจัดอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ IELTS และ TOEFL เนื่องจากเล็งเห็นว่าผู้ที่มีความ
สามารถในการใชภ้าษาอังกฤษ มักมโีอกาสในการทำางานและประสบความสำาเรจ็ในการสอบแขง่ขนั 
เพื่อไปศึกษาต่อหรือฝึกอบรมความรู้ต่างๆในต่างประเทศ มากกว่าผู้ที่ขาดความชำานาญในการใช้
ภาษาองักฤษ ดังจะเหน็ไดจ้ากในแตล่ะปีทีม่บีคุลากรจำานวนมากตอ้งการเพิม่พนูความรูท้างภาษา 
เพื่อนำาไปใช้ในการสอบแข่งขัน หรือเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

นายฆรวัณณ์ กล่าวว่า เช่นเดียวกับหลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ที่จะช่วย
ใหบ้คุลากรของมหาวทิยาลยัมโีอกาสฝกึฝนและพฒันาทกัษะทางภาษามากยิง่ขึน้ สรา้งความมัน่ใจ
และเพิ่มศักยภาพในงานวิชาการหรืองานวิจัย ในการได้รับคัดเลือกให้เข้านำาเสนองานหรือได้        
ตีพิมพ์ ขณะที่หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำาเสนองานระดับนานาชาติ มุ่งหวังให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ จุดประสงค์ องค์ประกอบ และทักษะที่จำาเป็นสำาหรับ
การนำาเสนองานระดับนานาชาติ โดยในปีงบประมาณ ๒558 และ ๒559 ที่ผ่านมา มีการจัด
อบรมในหลักสูตรดังกล่าว และผู้ให้ความสนใจที่จะพัฒนาทักษะในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุ
ว่าการนำาเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยสู่สาธารณชนนั้น มีส่วนสำาคัญในการผลักดันให้ข้อมูล
หรอืความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ถกูถ่ายทอดไปยงัผูร้บัการนำาเสนอ ซึง่มผีลใหข้อ้มลูไดร้บัการ
ยอมรบัและมโีอกาสได้รบัฟังความคดิเหน็จากผูฟ้งัวา่สิง่ทีน่ำาเสนอนัน้ควรไดร้บัการปรับปรงุอยา่งไร
ในงานวิชาการหรืองานวิจัยนั้นๆ  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้อยทิพย์ พลศรี อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชาออกแบบประยุกต์

ศิลป์ สาขาศิลปกรรม    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับการคัดเลือกเป็น

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำาปี ๒559 โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ไดป้ระกาศรายชือ่ผู้ไดร้บัเลอืกใหเ้ปน็ขา้ราชการดเีดน่ ประจำาปี ๒559 จำานวน 614 ราย ประกาศ 

ณ วันที่ ๒0 มีนาคม ๒560 ลงนามโดย  นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    

ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

มรภ.สงขลา รบัสมคัรนกัศกึษาภาค กศ.บป. กวา่ 400 
คน เปิดโอกาสผู้พลาดหวังสอบเข้าภาคปกติและคนทำางานมี
ช่องทางเรียนต่อปริญญาตรีในวันเสาร์-อาทิตย์ สมัครได้      
16-18 มิถุนายนนี้

นายฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำานวยการสำานัก     
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.
สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. (การ
จัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำาการ) จำานวน 470 คน เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ท่ีทำางานแล้ว หรือพลาดหวังจากการสอบเข้าเรียนต่อภาค
ปกติ มโีอกาสเขา้รับความรูจ้ากการเรยีนในวนัเสาร-์อาทติย ์จนจบการ
ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและสามารถใชค้วามรูน้ัน้เพิม่ศกัยภาพในการ
ทำางาน หรือมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน โดยคณะท่ีเปิด
รับประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนักศึกษา

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน 80 คน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รับโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์150 คน            
คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม รบั ๒40 คน ไดแ้ก่ วศิวกรรมการจดัการ
และระบบการผลิต วิศวกรรมโลจิสติกส์ รับโปรแกรมวิชาละ 40 คน 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม และ 
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) โปรแกรมวิชาละ 80 คน

จำาหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้-18 มิถุนายน 2560         
ณ สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำานักงานอธิการบดี 
(อาคาร 48) ชั้น 1 มรภ.สงขลา และรับสมัครระหว่างวันที่      
16-18 มิถุนายน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://www.skru.ac.th หรอืตดิตอ่สอบถาม งานรบัเขา้นกัศกึษา 

โทร. 088-3989991, 088-3989992 

19ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา อบรมพัฒนาทักษะการคิด        
ว่าที่ครูรุ่นใหม่ หวังช่วยให้รู้จักวิเคราะห์ตัดสินใจ แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ จัดการกับอารมณ์และความเครียดได้

น.ส.รักษิณา หยดย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึง
การอบรมพฒันาทักษะการคดิใหแ้กน่กัศกึษาคณะครศุาสตร์ กวา่ 200 
คน เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมาว่า คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงาน
ทีก่อ่ตัง้ขึน้พร้อมกบั มรภ.สงขลา จงึเป็นคณะทีส่ะสมภมูริูแ้ละศกัยภาพ
ด้านต่างๆ มากมาย มีหน้าท่ีในการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตครูและ
บคุลากรทางการศกึษาใหม้คีณุภาพและประสทิธภิาพ พฒันาศกัยภาพ
และความสามารถในการสอน ฝึกอบรมและพัฒนาการศึกษาให้ตอบ
สนองต่อนโยบายของประเทศชาติ สังคม และประชาชน ดังน้ัน                 
คณะครุศาสตร์จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเติมเต็มว่าที่ครูรุ่นใหม่ให้
ไดร้บัการพฒันาทักษะชวีติ มคีวามตระหนกัรูแ้ละเหน็คณุคา่ในตนเอง
และผูอ้ืน่ รูจั้กคดิวเิคราะหต์ดัสนิใจและแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค ์รูจั้ก
จัดการกับอารมณ์และความเครียด มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อื่น ตลอดจนมีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 

น.ส.รักษิณา กล่าวว่า ในการพัฒนาทักษะทางการคิดน้ัน 
สมองทำาหน้าท่ีเป็นกลไกท่ีเกี่ยวข้องกับความประพฤติ ข้อปฏิบัติของ
มนุษย์ เช่น วิธีคิด การแสดงออกทางอารมณ์ต่างๆ การดำาเนินชีวิต 
และการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว หากสมองทำางานถูกต้อง              
จะส่งผลให้เจ้าของมีความประพฤติถูกต้อง แต่เมื่อใดที่สมองทำางาน             
ผิดพลาด มนุษย์ก็จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องออกมาด้วยเช่นกัน               
หนา้ทีอ่ืน่ๆ ของสมอง เชน่ ควบคมุอณุหภูมใินรา่งกาย ความดนัโลหิต 
การทำางานของหัวใจ และการเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นต้น การจะ
รับประสบการณ์และการเรียนรู้ต่างๆ ที่ถ่ายทอดกระบวนการคิดทาง
สมองออกมาเปน็ระยะๆ ตามวยัจนกระทัง่เปน็ผูใ้หญ ่แมส้มองจะเจรญิ
เติบโตเต็มที่เมื่ออายุ 18 ปี แต่กระบวนการคิดภายในสมอง                    

จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าสมรรถภาพด้านการจัดโปรแกรมต่างๆ 
เกี่ยวกับการคิดจะสิ้นสุดลง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวอีกว่า การจัดอบรม              
ดังกล่าวเป็นการดำาเนินงานตามปรัชญาของคณะครุศาสตร์ ซึ่งใช้เป็น
หลกัในการทำางานรว่มกนั คอืสรา้งองคก์รแห่งการเรยีนรูแ้ละเครอืขา่ย              
เพื่อผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ สำาหรับวิสัยทัศน์ที่กำาหนดร่วมกัน
ไว้คือ มุ่งผลิตครู คิดค้นนวัตกรรม สร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนาวิชาชีพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของ               
ท้องถิ่นและมีมาตรฐานสากล
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มรภ.สงขลา จัดอบรมใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มความสำาเร็จ
ธุรกิจเอสเอ็มอ ีสอนทกุกระบวนการตัง้แตต่ดิตัง้แอพพลเิคชนั 
โพสสนิคา้ จนถงึปดิการขาย เชือ่เปน็ชอ่งทางทีม่ปีระสทิธภิาพ
และปลอดภัย เตรียมต่อยอดสู่ชุมชนอื่น

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว อาจารย์โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) ผูเ้สนอโครงการอบรมโซเชยีลมเีดยีสำาหรบัธรุกจิ
ขนาดยอ่ม (SME) ระหวา่งวนัที ่18-19 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรภ.สงขลา เปิดเผยว่า เป็นการให้                  
ความรู้เกี่ยวกับการนำาโซเชียลมีเดียมาใช้ประโยชน์ในการทำาธุรกิจ 
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติติดตั้งแอพพลิเคชัน การโพสและขาย การบูทโพส 
เทคนิคการขายและการโฆษณา การโต้ตอบกับลูกค้า และการปิดการขาย
ซึ่งจะทำาให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำานวน 30 คน ในชุมชนเทศบาล 
ต.เกาะแตว้ อ.เมอืง จ.สงขลา ใชช้อ่งทางโซเชยีลมเีดียทำาธรุกจิไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพและปลอดภยั ทีส่ำาคญั ทำาใหก้ารดำาเนนิธรุกจิสามารถ
ทำาได้โดยง่าย สร้างผลกำาไรให้แก่ชุมชนและสังคม อีกทั้งรูปแบบการ
สรา้งงานนีจ้ะเกดิการเชือ่มโยง และสามารถนำาไปปรบัใชก้บัชุมชนอืน่
ได้อีกด้วย

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความมุ่งม่ันที่จะ
ใชน้วัตกรรมขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ โดยถกัทอเชือ่มโยงเทคโนโลยหีลักที่
ต้นน้ำา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยู่               
กลางน้ำา และสตาร์ทอัพ (Startups) ต่างๆ ที่อยู่ปลายน้ำา โดยใช้พลัง
ประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เช่นเดียวกับแนวคิดของ                 
รมช.พาณิชย์ ในการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) ด้วยการแปลงความ 
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศท่ีมีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลาย
เชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความ              

ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สรา้งสรรค ์นวตักรรม วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและการวจิยัและพฒันา 
แลว้ตอ่ยอดความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบเปน็ 5 กลุม่เทคโนโลยแีละ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชวีภาพ 2. กลุม่สาธารณสขุ สขุภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย ์3. กลุม่เครือ่งมอือปุกรณอ์จัฉรยิะ หุน่ยนต ์และระบบเครือ่งกล
ที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 

อาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กล่าวอีกว่า ทั้ง 5 กลุ่ม
เทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมเปา้หมาย จะเป็นแพลทฟอรม์ในการสรา้ง
นิวสตาร์ทอัพ (New Startups) ต่างๆ มากมาย อาทิ เทคโนโลยี
การเกษตร เทคโนโลยอีาหาร เทคโนโลยสุีขภาพ เทคโนโลยกีารแพทย ์
สปา เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อ
ออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส 
(E–Marketplace) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่ม
ประสทิธิภาพการบรกิาร เป็นตน้ ดว้ยเหตนุี ้เพือ่เป็นการเพิม่ขดีความ
สามารถท้ัง 5 กลุ่มดังกล่าว ให้กับผู้ประกอบรายรายย่อยในชุมชน
เทศบาล ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มรภ.สงขลา จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น 

ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว
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ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ในขณะนั้น) 
พรอ้มดว้ยบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา รว่มงานรฐัพธิ ีเน่ืองในวนัคลา้ยวนั
สวรรคตสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช วางพวงมาลาถวายสกัการะและกลา่วถวายราช
สดุดีฯ โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน   
ในพิธี เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใช้บางยาง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการ
บรรยายเรือ่ง การเตรียมความพรอ้มนกัศกึษาทีส่ำาเรจ็การศกึษาประจำาปกีารศกึษา 
2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดพิธีรดน้ำาขอพรอาจารย์อาวุโส สืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2560 โดยมีการสรงน้ำาพระพุทธรูป และรดน้ำาดำาหัว
อาจารย์ผู้ใหญ่ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสิริมงคล และแสดงออกถึงความรัก และ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ที่เคารพ เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา ณ สำานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผศ . จ รู ญศั ก ดิ์  บุ ญญาพิ ทั ก ษ์              
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสาร
องคก์ร (ในขณะนัน้)พรอ้มดว้ย นายศุภกร หนสูม 
ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา และแกนนำา
นกัศกึษา ใหก้ารตอ้นรบัคณะคณาจารย ์เจา้หนา้ที่

นายพิเชษฐ์ จันทวี 
รองอธิการบดีฝ่ ายวิ จัยและ
บริการวิชาการ (ในขณะนั้น) 
พ ร้ อ มด้ ว ย  นายพลากร          
นัคราบัณฑิต อาจารย์ประจำา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา นำ า นัก กีฬา        

กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา ร่วมกับ 
สโมสรนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     
จัดแข่งขันกีฬา-กรีฑา ปาริฉัตรเกมส์ ประจำาปีการศึกษา 
2559 “จงรักภักดี จักกรีวงศ์” ระหว่างวันท่ี 20-26 
มีนาคม ที่ผ่านมา นอกจากน้ัน กองพัฒนานักศึกษา     
ร่วมกับสโมสรนักศึกษาภาค กศ.บป. จัดแข่งขันกีฬา-
กรฑีา “ปารฉิตัรเกมส ์กศ.บป.” กระชับความสัมพันธแ์ละ
เสรมิสรา้งความสมคัรสมานสามคัคขีองนกัศกึษา ระหวา่ง
วนัที ่8-9 เมษายน 2560 ณ โรงยมิเนเซ่ียม มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสงขลา

สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา          
นำาโดย ผศ.ดร.อำานาจ ทองขาว ผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการฯ และ น.ส.ปิยกุล 
บุญญาศรีรัตน์ รองผู้อำานวยการฝ่ายงานวิทยบริการ ร่วมประชุมเครือข่ายสำานักวิทย-
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 28-๓0 มีนาคม  
ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัย   
ปุตรา (UPM) ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน           
ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้แกนนำา
นักศึกษาของทั้ง 2 สถาบันได้
ร่ วมทำากิจกรรมแลกเปลี่ ยน   
เรียนรูด้า้นงานกจิกรรมนกัศกึษา 
และคณะศึกษาดูงานได้ เข้ า   
เยี่ ยมชมการปฏิ บัติ งานของ 
สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ศูนย์ภาษา และ  
ศนูยอ์าเซยีนศกึษา มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสงขลา

ปันจักสีลัตเข้าร่วมการแข่งขัน Asian inter university pencaksilat championship 2017 
ระหวา่งวนัท่ี  27-๓0 มนีาคม ทีผ่า่นมา ณ มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา ผลการแข่งขัน
ปรากฏว่านักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย น.ส.ธีรดา ปานแก้ว                   
นายนนท์ปวิช  ปานกล่อม และ นายทวีพร จิตพรหม สามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับมายัง
มหาวิทยาลัยได้เป็นผลสำาเร็จ  
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