


_______________________________________
_______________________________________
______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________

๐๕

๑๖

๑๐
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อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากตาลโตนด

ยกระดับผลิตภัณฑ์ปอเทือง 
ชุมชนรำาแดง ๑๒

คณะผู้จัดทำ� ป�ริฉัตร ว�รส�รเพ่ือก�รประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๔ ประจำ�เดือน พฤษภ�คม-มิถุน�ยน ๒๕๖๒
ที่ปรึกษ� :  ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินง�ม, ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี, ดร.นร�วดี  บัวขวัญ, ผศ.ดร.ทัศน� ศิริโชติ, น�งส�วจิรภ�  คงเขียว, น�ยพิเชษฐ์  จันทวี,  
               น�ยฉลอง  อ�ค�สุวรรณ, น�งส�วปัณฑิต� โชติช่วง
บรรณ�ธิก�ร : ลัดด� เอ้งเถ้ียว กองบรรณ�ธิก�ร : ชวฤทธ์ิ ทองเพ็ชรจันทร์, ป.ทัน มนตรี,  ปริญภรณ์ ชุมมณี,  สุพัฒน์  สุวรรณโณ, ธวัชชัย  รุ่งสว่�ง, อภิญญ� สุธ�ประดิษฐ์ 
ง�นประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� : ๑๖๐ ถนนกาญจนวนิช ตำาบลเขารูปช้าง อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 
โทร. ๐-๗๔๒๖-๐๒๐๐-๔, ๐๘๓-๑๙๖๐๐๐๕   http://www.skru.ac.th/  E-mail : pr@skru.ac.th   FM.105.75 MHz. 
ID LINE : PR_SKRU 

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๔
“ชัยเดช” เชิดชู ป๋าเปรม วีรบุรุษคนดีในดวงใจ ๘
จับมือ ทม.เขารูปช้าง สอนว่ายน้ำาเด็กด้อยโอกาส ๙
มรภ.สงขลา เจ้าภาพสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. 
“ราชภัฏ” ทั่วประเทศ ๑๑
ลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนพลศึกษาฯ ๑๓
ส่ง นศ. บินลัดฟ้าแลกเปลี่ยน “ม.เซาท์เวสต์” ๑๔
อบรมเทคนิคถ่ายทอดท่ารำาการแสดงนาฏศิลป์ไทย ๑๕
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ เกาหลีใต้ ๑๕
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.นครปฐม ๑๖
ผนึก ธ.ออมสิน สร้างอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๑๗
ศูนย์เครือข่าย สมศ. ติวกรอบแนวทางประเมินคุณภาพภายนอก ๑๘
มรภ.สงขลา เผยความสำาเร็จลงนามความร่วมมือ ๑๘
นศ. แลกเปลี่ยนวิชาการ-วัฒนธรรม ประเทศไต้หวัน ๑๙
รับรางวัลหน่วยงานพร้อมให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ๒๐
คว้ารางวัลนำาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ กลุ่มเทคโนโลย ี ๒๐
ร่วมประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๑
พัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณก๊าซชีวภาพฯ 
คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น ๒๑
มองผ่านเลนส์ / กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา ๒๒



		 •	อาเศียรบรมนาฏไท้	 	 ทศมินทร์		ราชเฮย
		องค์เอกอัครมหิสิน	 	 	 ผ่านเผ้า
	เฉลิมพระราชสมภพถวิล	 	 ถวัลย์ราชย์
	เคียงบาทพระวชิรเกล้า	 	 	 ปกหล้าเรืองเขษม	ฯ
		 •	เปรมปรีติมนัสน้อม	 	 อภิวันท์
เจริญพระชนมพรรษสรรค์	 	 สวัสดิ์ถ้วน
พระราชกรณียกิจอัน	 	 	 ทรงกอปร	เกริกแฮ
ประสิทธิ์ประสบพสกล้วน	 	 เลิศด้วยพระบารมี	ฯ
		 •	สรวมศรีไตรรัตน์เรื้อง	 	 เดชา
	ทวยเทพทุกทิศา	 	 	 	 ปกป้อง
	อวยจตุรพิธพรพา	 	 	 เสวยสุข	ยิ่งเทอญ
บรมนาฏสยามราชคล้อง		 	 คู่ไท้ธรงศานต์	เถิดรา	ฯ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  กลิ่นงาม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา ธัญญพาณิชย์ ประพันธ์

๓ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำาทีมบุคลากร นักศึกษา 

ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำาความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่               

สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก บรรเทาปัญหา

ภาวะโลกร้อน 

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา              

(มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ             

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม            

ท่ีผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ว่า เน่ืองในโอกาส               

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี                 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช            

สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะ 

ข้าทูลละอองธุลีพระบาทได้รับพระเมตตาคุณตั้งแต่ครั้งทรงดำารงพระอิสริยศักดิ์

เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จแทนพระองค์              

มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้                       

ณ มรภ.สงขลา จำานวน 5 ครัง้ คอื ในปพีทุธศกัราช 2546 2549 2551 2552 

และ 2553 

อกีทัง้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว รชักาลที ่10 ยงัทรงพระเมตตาเสดจ็

พระราชดำาเนินมาทรงเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 

ธันวาคม 2550 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551 และได้ทรงปลูกต้น          

รวงผึ้งไว้ ณ บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา

นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อธิการบดี 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพิธีดังกล่าว ร่วมฉายพระรูปไว้

เป็นสิริมงคลอีกโสตหนึ่ง มรภ.สงขลา น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ              

เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพธีิบรมราชาภเิษก คณะผู้บรหิาร คณาจารย์ เจา้หนา้ทีแ่ละนกัศกึษา

ของ มรภ.สงขลา ร่วมกนัปฏิบัตงิานจิตอาสา “เราทำาความดี  ด้วยหวัใจ” ในพืน้ที่

เป้าหมายภายในมหาวิทยาลัย จำานวน 8 พื้นที่ ปลูกต้นทองอุไร จำานวน 20 ต้น 

เพื่อเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวให้แก่มหาวิทยาลัย และ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ลด                          

ละ  เลิก การใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอันเป็น

ภัยพิบัติใกล้ตัว  

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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	 นับเป็นระยะเวลาร่วม	 ๓๖	 ปี	 ที่	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา														
(มรภ.สงขลา)	ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจาก	พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์	
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ	ดังนั้น	ในวาระสำาคัญที่ประเทศชาติได้สูญเสีย
รฐับรุษุผูท้รงคณุปูการอนัย่ิงใหญ	่จงึใครข่อประมวลความเมตตาในดา้นตา่งๆ	
ให้ชนรุ่นหลังได้ประจักษ์	ดังนี้

1.	เงินทุนการศึกษา	มูลนิธิพลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มอบทุนก่อตั้ง 200,000 บาท และมูลนิธิรัฐบุรุษ
มอบเพิ่มเติมปีละประมาณ 70,000 บาท ทั้งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบมาโดยลำาดับ        
จนปัจจุบันมีเงินทุนสุทธิ 9,397,757.58 บาท มอบทุนการศึกษาไปแล้วตั้งแต่ปี 
2527-2561 เป็นเงิน 4,229,000 บาท มีนักศึกษาได้รับทุนจำานวน 888 คน ซึ่ง
ท่านกรุณามาเป็นประธานในพิธีมอบทุนแก่นักศึกษาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2527-2532           
ต่อมาสถาบันอื่นๆ ปรารถนาจะขอเป็นเจ้าภาพเพื่อให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์           
ได้เข้าไปในสถาบันของตนบ้าง จึงมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ จนในปี พ.ศ.2545 
ท่านจึงได้มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ มรภ.สงขลา อีกครั้งหนึ่ง

2.	เรื่องการพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้เกียรติปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง หนทางที่ควรไป	แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาระสำาคัญกล่าวถึงต้องมีความ        
มุ่งมั่นในการเรียนให้จบตามที่ตนเอง พ่อแม่ และผู้ปกครองปรารถนา ต้องดูแลตนเอง 
รับผิดชอบตนเอง ต้องอดทนต่อความยากลำาบากทางกายในการทุ่มเท อดหลับอดนอน 
ค้นคว้าหาความรู้ ดูตำารับตำารา อดกลั้นต่อสิ่งเย้ายวนใจ อบายมุขต่างๆ อดออมในการ
ใช้จ่าย รู้จักวางแผนการใช้ และบริหารการเงิน ฝึกทำาบัญชีการใช้จ่าย ต้องมีแม่แบบ   
ต้องศึกษาคำาสั่งสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ต้องมีความกตัญญูกตเวที ซึ่งหลังการ
ปาฐกถาพเิศษครัง้นีท้า่นไดใ้หม้หาวทิยาลยัคดัเลอืกนกัศกึษาเพือ่รบัทนุสว่นตวัของทา่น
จนจบการศึกษา จำานวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาทต่อปี โดยคัดเลือกนักศึกษา         
ชาย-หญิงที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามอย่างละ 2 คน
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  ต่อมา ในวันที่ 30 สิงหาคม 2553 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เร่ือง คนดีของแผ่นดิน แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ใจความตอนหนึ่งว่า 

“ผมได้ปฏิเสธคำ�เชิญของอธิก�รบดีม� ๒-๓ คร้ังแล้ว ผมอ�ยุม�กแล้ว 

อย�กจะเกษียณตัวเอง แต่ต้องจำ�นนต่อคว�มปร�รถน�ดีของอธิก�รบดี               

ผมรู้ดี เข้�ใจดีว่� อธิก�รบดีคนนี้มีคว�มมุ่งมั่น และทุ่มเทเพื่อสถ�บันม�ก 

ห่วงใยนักศึกษ�ม�ก ผมเองทั้งรักทั้งห่วงใยต่อเย�วชน เห็นจะต้องม�ช่วย

อธิก�รบดีและครูบ�อ�จ�รย์สร้�งคนดีของแผ่นดิน ในช�ติบ้�นเมืองที่รัก   

ของเร�ใหเ้พิม่ม�กขึน้ ม�กขึน้ จนตอ้งยดัเยยีดเบยีดเสยีดกนับนผนืแผน่ดนิ

ไทยของเร� ผมจึงรับคำ�เชิญ

เมื่อ ๙ กันย�ยน ๒๕๔๗ ผมม�พูดที่นี่กับนักศึกษ�ชั้นปีที่ ๑ เรื่อง 

หนท�งที่ควรไป เพื่อเป็นแนวท�งในก�รปฏิบัติตัว ก�รเรียนรู้ในระหว่�ง

ศึกษ�จนสำ�เรจ็ และนำ�วชิ�คว�มรูไ้ปประกอบอ�ชพีของตน หวงัว�่นกัศกึษ�

ในรุน่นัน้คงเรยีนจบไปหมดแลว้ ผมยงัยนืยนัว�่ หนท�งท่ีควรไปนัน้ยงัใชไ้ด้

เสมอ ขอใหอ้ธกิ�รบดีเผยแพรใ่หก้บันกัศกึษ�รุน่นีด้ว้ย และถ�้อธิก�รบดยีงั

เห็นว่� นักศึกษ�รุ่นต่อๆ ไปก็ควรจะได้เรียนรู้ อธิก�รบดีจะนำ�ไปใช้ ผมจะ

ดีใจม�ก อนึ่ง ก�รพูดครั้งนี้ขอให้ถือว่�เป็นก�รพูดต่อยอดจ�กก�รพูดเรื่อง

หนท�งที่ควรไป

อธกิ�รบดบีอกว�่เชิญม�พดูครัง้นี ้ใหพ้ดูเรือ่งคนดขีองแผน่ดนิ เพือ่

ประโยชน์อย่�งน้อย ๒ ประก�ร คือ 

 ๑. ต้องก�รให้นักศึกษ�ปัจจุบันนำ�แนวท�งของก�รเป็นคนดี      

ต�มท่ีผมจะกล่�วต่อไปนั้น เป็นแนวท�งในก�รประพฤติ ปฏิบัติ เพื่อก�ร

เป็นคนดีของแผ่นดิน 

 ๒. อธิก�รบดีมีคว�มประสงค์ที่จะนำ�แนวท�งที่ผมจะพูด เป็น

แนวท�งในก�รจดัทำ�หลกัสตูรก�รฝกึอบรมเรือ่งก�รเป็นคนดี เพือ่ฝกึอบรม

แก่นักเรียนทุนมูลนิธิท่ีใช้ชื่อผมจ�กทุกสถ�บัน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่จะ       

เข�้ม�ฝกึอบรมต�มหลกัสตูรทีม่ห�วทิย�ลยัร�ชภฏัสงขล� จะไดจ้ดัทำ�ขึน้ใน

โอก�สหลงัจ�กน้ี อธิก�รบดบีอกว�่จะใชส้ถ�นทีข่องสวนประวตัศิ�สตรฯ์ เชงิ

สะพ�นติณสูล�นนท์ และจะเรียกชื่อว่�ศูนย์บ่มเพ�ะคนดี 

ขอชมเชยคว�มปร�รถน�ดีจ�กอธิก�รบดี พวกเร�ทั้งหล�ยควร          

จะปรบมือ จดจำ� และร่วมมือ

ผมได้รบัเชญิไปพดูหล�ยเรือ่ง หล�ยสถ�นที ่หล�ยโอก�ส ผมมกัจะ

พดูถงึ คนด ีและ คว�มด ีสอดแทรกอยูเ่สมอ ครัง้นีก้พ็ดูอกี ผมจะพดูทุกครัง้

ที่มีโอก�ส เพร�ะเรื่องคนดีและคว�มดีเป็นเรื่องสำ�คัญ เป็นคว�มต้องก�รสูง

ของช�ติบ้�นเมืองที่รักของเร�

เร�กำ�ลังพูดถึงคนดีของแผ่นดิน พูดถึงคว�มดี เร�กำ�ลังช่วยกันคิด 

ช่วยกันห�หนท�ง กำ�ลังมองห�ม�ตรก�รที่จะชี้ชวนแนะนำ�เด็กในคว�ม             

รับผิดชอบของเร� แนะแนวท�งให้เย�วชนของช�ติเป็นคนดีของแผ่นดิน         

เร�ตอ้งเริม่ตน้ว�่ ก�รทำ�คว�มด ีก�รเปน็คนด ีไมใ่ชโ่จทยย์�ก ใครๆ กท็ำ�ได ้

ไม่ต้องมีต้นทุน ใช้สิ่งเดียวที่มีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้ว นั่นคือ คว�มรัก 

คว�มรักคือคำ�ตอบ เร�รักพ่อแม่ เร�รักลูกเมีย เร�รักช�ติ ศ�สน� พระมห�กษัตริย์ 

เร�จะทำ�ทุกอย่�ง ไม่ว่�จะลำ�บ�กย�กเข็ญเพียงใด เพื่อสิ่งที่เร�รัก

คนดใีนทีน่ีห้ม�ยถงึคนทีส่�ม�รถดำ�รงตนอยูอ่ย�่งเปน็ประโยชนต์อ่

สังคมส่วนรวม คนที่มีคว�มเอื้ออ�ทร เผื่อแผ่ และแบ่งปัน สิ่งเหล่�นี้จะ         

เกิดข้ึนในคนใดคนหนึ่งได้นั้น คนๆ นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ส�ม�รถให้          

คนอื่นตรวจสอบได้อยู่ ๗ ประก�ร คือ 

๑. เปน็คนรูจ้กัเหต ุหม�ยถงึ ตอ้งรูว้�่ห�กเร�ทำ�ก�รใดๆ ลงไปแลว้ 

ผลต�มม�จะเป็นอย่�งไร ห�กผลออกม�ดี เป็นประโยชน์ เป็นธรรม ก็

ส�ม�รถปล่อยให้ก�รนั้นดำ�เนินต่อไป ห�กพิจ�รณ�เห็นแล้วว่�เหตุอย่�งนี้

ผลออกม�ไม่ดี เร�ก็ระงับเหตุนั้นเสีย

๒. เป็นคนรู้จักผล กล่�วคือ เร�ต้องมีคว�มส�ม�รถในก�รค�ด

ก�รณไ์ดว้�่เหตอุย�่งนีแ้ลว้ผลเปน็อย�่งไร กลบักนัเมือ่เร�เหน็ว�่ผลเปน็อย�่ง

นั้น ม�จ�กเหตุอย่�งไร 

๓. เป็นคนรู้จักตน คือ รู้จักศักยภ�พ คุณภ�พ หรือข้อจำ�กัดของ       

ตัวเร�เองว่�มีอยู่ม�กน้อยเพียงใด

๔. เป็นคนรู้จักประม�ณ คือก�รรู้จักคว�มพอดี แปลคว�มได้ว่� ถ้�

รู้จักพอแล้วจะดี

๕. เป็นคนรู้จักก�ล คือ รู้เวล�อันเหม�ะสม ว่�เวล�ไหนควรทำ�           

ไม่ควรทำ�

๖. เป็นคนรู้จักเทศะ คือ สถ�นที่ รู้ว่�สถ�นที่นั้นๆ เร�ควรว�งตัว 

ควรพูด ควรแสดงกิริย�อย่�งไรให้เหม�ะสม

๗. เปน็คนรูจ้กับุคคล คอื ก�รรูจ้กัคว�มแตกต�่งระหว�่งบคุคล เพือ่

เร�จะส�ม�รถว�งตัว พูดคุยร่วมง�นกับคนที่มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งไม่มี

ปัญห�”

พลเอก เปรม ตณิสลูานนท ์ไดป้รารภเรือ่งการสรา้งคนดกีบั ผศ.ดร.

ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดี มรภ.สงขลา ในขณะนั้น อยู่เนืองๆ ในที่สุด 

ผศ.ดร.ไพโรจน ์จงึตัง้คณะทำางานจดัทำาหลกัสตูรขึน้ 2 หลกัสตูร คอื รายวชิา 

เรียนรู้คุณธรรมนำาชีวิตพอเพียง เป็นหลักสูตรวิชาการศึกษาท่ัวไป จัดการเรียน

การสอนเปน็รายวชิาบังคบั การเรยีนการสอนเนน้การฝกึปฏบิตั ิศกึษาชมุชน 

และนำาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการ              

จัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ไปแล้ว)

6 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



หลกัสตูรท่ี 2 คอื หลกัสตูร “บม่เพาะคนดี” เปน็หลกัสตูรท่ีบ่มเพาะ
จิตสำานึกในการเป็นคนดี รักชาติรักแผ่นดิน มีความกตัญญูรู้คุณ เมตตา
กรุณา และตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับคนอื่นและธรรมชาติ หลักสูตรนี้ท่าน
ไดพ้จิารณา ตรวจสอบและใหน้ำาไปใชเ้ป็นการทดลองในระยะตน้ และยอมรบั
เปน็หลักสูตรอบรมในทีสุ่ด โดยจดัอบรมแกน่กัเรยีนนกัศึกษาทีไ่ดร้บัทนุการ
ศึกษามูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ใน จ.สงขลา ทุกมูลนิธิ ภายหลัง
ปรับเปล่ียนเป็นจัดอบรมแก่นักเรียนทุนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดำาเนินการ
ตั้งแต่ปี 2554-2561 รวม 17 รุ่น มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 
862 คน จาก 15 สถาบัน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากทางจังหวัด 
และมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ จังหวัดสงขลา โดยมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
มรภ.สงขลา เป็นผู้ดำาเนินโครงการและจัดทำารายงานนำาเสนอต่อท่านเป็น
ประจำาทุกปี และในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานรับฟังนักเรียน นักศึกษา ในโครงการหลักสูตร
บ่มเพาะคนดี รายงานกิจกรรมความดี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ            
มรภ.สงขลา

๓.	เรื่องงานส่งเสริมกีฬาและวัฒนธรรม

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ดังน้ี 

22 มกราคม 2526 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเขต กรมการฝึกหัดครู 
ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยครูสงขลา 

8 สิงหาคม 2530 ประธานพิธีเปิดงาน มหกรรมวัฒนธรรม          
พื้นบ้านไทย’ 30 

3 สิงหาคม 2538 เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรม
แห่งชาติ 

10 สิงหาคม 2539 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์’ 39 

10 สิงหาคม 2540 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์’ 40

4.	การเปิดอาคารและโครงการ

  4 มกราคม 2529 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี 
(ในขณะนั้น) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาตามอุดมการณ์
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้นำา เพ่ือ
พัฒนาตามอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง และให้โอวาท ณ หอประชุม 1 
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสงขลา และสถาบันราชภัฏสงขลา วันที่ 17 
กันยายน 2531 หลังจากเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
นักศึกษาทุนมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ของสถาบันต่างๆ แล้ว ท่าน
ได้กรุณาประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการยาง ซึ่ง
วิทยาลัยครูสงขลาใช้เป็นสถานที่เลี้ยงรับรอง และแสดงความยินดีแด่ท่านที่
ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นองคมนตรีและรัฐบุรุษ ท่าน
ได้ให้โอวาท ขอบคุณและร่วมร้องเพลงกับวงดนตรีของ มรภ.สงขลา ด้วย

5.	ความเป็นกันเองที่ท่านเมตตาต่อ	มรภ.สงขลา

22 มกราคม 2526 ท่านรับเชิญการจัดอาหารว่างเลี้ยงรับรอง ณ 
อาคารหอสมุดชั้น 2 ซึ่งเป็นหอสมุดหลังแรก ก่อนเป็นประธานพิธีเปิดงาน
แข่งขันกีฬาเขต กรมการฝึกหัดครู คร้ังที่ 3 29 มีนาคม 2528 ท่าน         
เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ วิทยาลัยประมงสงขลา ติณสูลานนท์ 
และให้เกียรติวิทยาลัยครูสงขลา โดยแจ้งกับอธิการ ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง            
ว่าจะขอมารับประทานอาหารเย็น ซึ่งสร้างความปีติยินดีและภาคภูมิใจแก่
ชาววิทยาลัยครูสงขลา อย่างยิ่ง

๖.	ความผูกพัน

ในสมัยอธิการ ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง อธิการ ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม 

และ อธิการ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความ

กตัญญูกตเวทิตาตามโอกาส และเข้าคารวะเพื่อประสานงานอย่างสม่ำาเสมอ 

ในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัดสงขลา อธิการบดี ประธานมูลนิธิ

พรอ้มคณะ ได้นำานกัศกึษาทนุมลูนธิิพลเอก เปรม ตณิสลูานนท์ มรภ.สงขลา 

พร้อมด้วยผู้นำานักศึกษาไปต้อนรับและส่งทุกครั้ง โดยท่านจะเมตตารับฟัง

รายงานและซักถามจนก่อให้เกิดความคุ้นเคยผูกพัน ถึงขนาดท่านเคยถาม

อธิการบดี ผศ.ดร.ไพโรจน์ ว่า “เคยเข้�ไปกรุงเทพฯ บ้�งไหม รู้จักบ้�นส่ีเส�ไหม” 

เป็นเจตนารมณ์ที่ท่านใคร่จะให้อธิการบดีเข้าไปเยี่ยมเยียนคารวะ             

ครั้งสุดท้ายที่อธิการบดี ผศ.ดร.นิวัต และกรรมการมูลนิธิพลเอก เปรม           

ติณสูลานนท์ มรภ.สงขลา พร้อมนักศึกษาทุนและผู้นำานักศึกษาได้ต้อนรับ

และส่งท่านที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ คือ เมื่อวันที่ 22 และวันที่ 

23 ธันวาคม ปี 2561 ในโอกาสท่ีท่านมาสักการะรูปเหมือนของครูเคล้า คชาฉัตร 

คุณครูในดวงใจของท่าน ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ ท่านได้บอกว่ามีความสุข

เมื่อได้กลับมายังจังหวัดสงขลา และเมื่อได้เข้ามาใน มรภ.สงขลา 

  นอกเหนอืจากท่ี มรภ.สงขลา ไดท้ำาหนา้ทีใ่นการพฒันานกัศกึษา

และบ่มเพาะความเป็นคนดี เพ่ือการดำารงอยู่ของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

สนองปณิธาน “เกิดม�ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” สิ่ งหนึ่ ง ท่ี             

มหาวิทยาลัยได้จัดข้ึนเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อ พลเอก เปรม        

ตณิสลูานนท ์ประธานองคมนตรแีละรฐับุรุษ เปน็การเฉพาะ คอืการจดัแสดง

คอนเสิร์ตโดยวง SKRU BIG BAND และวง SKRU ORCHESTRA ซึ่งมี

ศษิยเ์กา่และอาจารย ์โดยเฉพาะอาจารยท์ีเ่ปน็ศษิยเ์กา่ซึง่ไดรั้บทนุการศกึษา

จากมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกันแสดงดนตรี พร้อมวงไวโอลิน

วงใหญ่ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา เพื่อหวังว่าท่านซึ่งเป็นผู้รัก

ในการดนตร ีรกัในการแตง่เพลง ทัง้เนือ้รอ้งและทำานอง และยงัขบัรอ้งเพลง

สะท้อนความรักและความผูกพันมั่นคงต่อแผ่นดิน จะมีความสุขใจจากการ

ฟังดนตรี ซึ่งรังสรรค์ขึ้นด้วยดวงใจ โดยใช้ชื่อชุดการแสดงดนตรีว่า             

เพลงสงขลา...ป๋าเปรม

ในเย็นวันน้ัน วันท่ี 21 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.00-18.00 น. 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ร่วมร้องเพลงกับวงดนตรี และหลังเสร็จงาน

ท่านได้ขอบคุณและกล่าวว่า ท่านมีความสุขมากๆ และร่วมรับประทาน

อาหารค่ำาก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในคืนเดียวกันนั้น ความ

ประทับใจไม่รู้ลืม คือ ในวันที่ไปกราบเรียนท่านเรื่อง จะจัดแสดงดนตรี

กตญัญกูตเวทติาตอ่ทา่น ทา่นได้ถามย้ำาคลา้ยจะตืน่เตน้แปลกใจวา่ “เลน่ให้

เร�ฟังคนเดียวหรือ” เมื่ออธิการบดี ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ตอบว่า ครับ 

ท่านก็ยิ้มและกล่าวว่า “ต้องม� ค่อยตกลงกันว่�วันไหนนะ”

หลายๆ	ท่านที่นั่งอยู่	ณ	สถานที่นี้	 คงรำาลึกภาพที่งดงามที่

เราได้รับเมตตา	และได้สนองงานของท่าน	แม้ผู้บริหาร	คณาจารย์	

บุคลากร	 และนักศึกษารุ่นใหม่ๆ	 ที่อาจไม่ได้ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์

กบัทา่น	กจ็ะไดท้ราบถงึความเมตตาของ	พลเอก	เปรม	ตณิสลูานนท	์

อดีตนายกรัฐมนตรี	ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ	ผู้เป็นคนดีของ

แผน่ดนิ	และยอ่มเป็นคนดขีองโลก	ผูป้ระกาศปณธิาน		“เกดิมาตอ้ง

ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”
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ชัยเดช เครือเปรม (ช่ือ-สกุลเดิม อภิเชษฐ์ เครือจันทร์)              
ศษิยเ์กา่ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาดนตรไีทย มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
(มรภ.สงขลา) ปัจจุบันประกอบอาชีพข้าราชการครู โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เล่าว่า ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2553 เขาเข้าเป็น
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ต่อมาในปี พ.ศ.2554  ทาง
มหาวิทยาลัยคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้ารับทุนมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
มรภ.สงขลา ตวัเขาจงึสมคัรและไดร้บัพจิารณาคดัเลอืกเปน็หนึง่ในนกัศกึษา
ทุนของทางมูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มรภ.สงขลา ซึ่งทำาให้เขามี
โอกาสร่วมต้อนรับและส่งป๋าเปรม ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่          
เมื่อครั้งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ณ จ.สงขลา และได้รับโอกาสไปต้อนรับ
ที่บ้านติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีได้รู้จักและได้ใกล้ชิดกับประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษของเมืองไทย

 ชัยเดช กล่าวว่า ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดี มรภ.
สงขลา ในขณะน้ัน และประธานมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มรภ.สงขลา 
ได้กราบเรียนเชิญป๋าเปรม มาแสดงปาฐกถาให้นักศึกษาฟังในหัวข้อ           

“ชัยเดช” ศิษย์เก่าดนตรีไทย มรภ.สงขลา เชิดชูเกียรติ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วีรบุรุษคนดีในดวงใจ เผยเร่ืองราว

ความประทับใจ จากจุดเริ่มต้นนักศึกษาทุน สู่ผู้ได้รับนามสกุล 

“เครือเปรม”

หนทางทีค่วรไป และไดส้อนถงึการทำาความดขีองคนดโีดยยกหลกัคำาสอน            
สัปปุริสธรรม 7 คือ การเป็นผู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล 
รูจ้กัชมุชน รูจ้กับคุคล สว่นครัง้ทีส่องปา๋มาปาฐกถาเรือ่งการทำาความดแีละ
การรักษาความดี ป๋าสอนว่าการทำาความดีน้ันทำายาก แต่การรักษา          
ความดีน้ันยากกว่า ซึ่งในคร้ังน้ีเองเขาได้รับคัดเลือกจาก ผศ.นิตยา             
ธัญญพาณิชย์ รองอธิการบดี มรภ.สงขลา ในขณะนั้น และรองประธาน
มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มรภ.สงขลา ผู้อยู่เบื้องหลังในการ
สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาทำาความดีตามแบบป๋า และได้ให้เขาเป็น
ตัวแทนนักศึกษา ขึ้นกล่าวรายงานการทำาความดี เหตุการณ์ในคร้ังน้ีทำาให้
เขามีความมุ่งม่ันต้ังใจในการทำาความดี 

ทั้งนี้ จากการได้มีโอกาสติดตามป๋าไปปฏิบัติภารกิจ ทำาให้ได้
เห็นคุณธรรมท่ีปรากฏในทุกท่ีคือ ความเมตตา ป๋ามีเมตตาต่อเด็กๆ ทุกคน 
มคีรัง้หนึง่ปา๋เดนิทางไปคา่ยเยาวชนรกัษพ์งไพรบา้นโตนงาช้าง เมือ่ไปถงึ
มเีดก็นกัเรยีนผูห้ญงิกลา่วรายงานกจิกรรมใหป้า๋ฟงั แตด่ว้ยความประหมา่
ตื่นเต้นทำาให้รายงานติดๆ ขัดๆ และหยุดชะงักไป ผู้ใหญ่หลายท่านลุ้น
เอาใจช่วยนักเรียนไปตามๆ กัน ท่ามกลางอากาศและแสงแดดที่ร้อน แต่
เมื่อหันไปมองใบหน้าของป๋า ท่านมองดูเด็กคนที่รายงานด้วยสีหน้า         
ยิม้แยม้เปีย่มดว้ยเมตตา ปา๋ยนืฟงัจนนกัเรยีนรายงานและรอ้งเพลงจนจบ 
ปรบมือและชวนพูดคุยให้กำาลังใจเด็กๆ นับเป็นเมตตาจากหัวใจของท่าน
จริงๆ ท่านจดจำาชื่อคนและทักทายได้อย่างแม่นยำา และมักสอบถาม         
ความเป็นอยู่ของคนเหล่านั้นอย่างใส่ใจทุกรายละเอียด
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อีกเรื่องที่ได้สัมผัสคือความจงรักภักดี คร้ังหนึ่งตัวเขามีโอกาส
ไดเ้ขา้พบปา๋ และในเยน็วนันัน้ทา่นกำาลงัดโูทรทศันอ์ยู ่เมือ่เพลงชาตไิทย
ดังขึ้น ป๋าก็ลุกขึ้นยืนตรงหันหน้าไปทางห้องพระ ซึ่งมีรูปหล่อเคารพของ
สมเดจ็พระบรูพกษตัรยิป์ระดษิฐานอยู ่เมือ่เพลงจบทา่นโคง้คำานบัและนัง่
ตามเดิม ซึ่งหลายคนๆ เมื่ออยู่ในบ้านอันเป็นที่รโหฐาน น้อยคนนักที่จะ
ลุกขึ้นยืนตรง และในขณะนั้นได้มีการเปิดเพลงในหลวงของแผ่นดิน          
ต่อจากเพลงชาติไทย ท่านฟังด้วยความตั้งใจและพูดว่า “เพลงนี้คนไทย
ต้องรอ้งใหเ้ปน็ พระองคท์า่นมบีญุคุณมาก” ครัง้หนึง่เขาได้สนทนากับปา๋ 
แต่เผลอพูดชื่อพระนามแบบสั้นๆ ป๋าบอกว่า “ต้องเรียกให้ถูกต้อง ให้          
สมพระเกียรติ” แล้วป๋าก็เอ่ยพระนามที่ถูกต้องให้ฟัง เรื่องบางเรื่องใน      
บางครั้งเราอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่เป็นไร แต่สำาหรับป๋าแล้ว
การถวายความจงรักภักดีคือสิ่งที่สำาคัญสูงสุด ดังคำาสอนและการปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างประจักษ์ต่อสายตาคนไทยเสมอมา

 ความประทบัใจอกีอยา่งคอื ทกุๆ คำาสอนของปา๋จะเนน้ในเรือ่ง
การทำาดี การเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง ความจงรักภักดีต่อสถาบัน         
พระมหากษตัรยิ ์ป๋าสอนวา่ การทำาความดตีอ้งมตีน้แบบ สำาหรบัตน้แบบ
ความดีของท่านคือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเขาเช่ือม่ันว่าป๋าเปรมก็เป็น   
ต้นแบบคนดแีละความดขีองใครอกีหลายๆ คน รวมถงึตวัเขาดว้ย เขารูส้กึ
โชคดทีีส่ดุในชวีติทีไ่ด้ใกลช้ดิกบัคนดขีองแผน่ดนิ และมองวา่ แม่ทพัอศัวนิ
ยอ่มสอนเพลงดาบ คนดยีอ่มสรา้งคนดแีละสอนใหค้นทำาความด ีสำาหรบั
ตัวเขาแล้วเช่ือม่ันศรัทธา และยกท่านเป็นวีรบุรุษในดวงใจ นอกจากคำาสอน
ของท่านแล้ว ระยะเวลาได้พิสูจน์ถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างมาตลอดชั่วชีวิต ดังที่ท่านเคยปาฐกถาตอนหนึ่ง

ไว้ว่า “การทำาความดี ส่ิงสำาคัญของการกระทำาความดี มันไม่จบอยู่แค่นั้น 
มันต้องต่อด้วยกับการรักษาความดีนั้นให้อยู่กับตัวเราไปจนตาย” 

ท่ามกลางข่าวลือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านสอนสั้นๆ ว่า             
“ไม่เป็นไร ให้ทำาหน้าท่ีของเราไป” “การวิจารณ์เป็นเร่ืองของเขา หน้าท่ีของเรา
ทำาให้ดีที่สุดก็แล้วกัน” ท่านไม่ได้ใส่ใจสิ่งเหล่าน้ัน คิดเป็นห่วงแต่ชาติ        
บ้านเมือง การพัฒนาเด็กและเยาวชนในที่ต่างๆ ให้เป็นคนดี และมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน บ้างก็สนับสนุนทุนการศึกษา ดังจะเห็นได้จากทุน       
การศึกษามูลนิธิ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่กระจายเกือบทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ ส่ิงนีค้อืความตัง้ใจของทา่น และแมแ้ตใ่นโอกาสสดุทา้ยของชวีติ 
ทา่นยงัหว่งใยคนจน หว่งใยชาตบิา้นเมอืง ดงัทีม่ขีา่วประกาศต่อสาธารณชน
ว่า ท่านได้มอบทรัพย์สินเงินเก็บของท่านทั้งหมดเพื่อประชาชน 

	“ทา่นอนญุาตใหผ้มเรยีกวา่ปู	่วนัหนึง่ปู่เปรมเขยีนจดหมายสง่มา
มขีอ้ความวา่	เชษฐ	์จงจำาไวต้ลอดชวีติวา่	เกดิมาต้องตอบแทนบญุคณุแผน่ดนิ	
นี่คือสิ่งเล็กๆ	ที่ยิ่งใหญ่มากสำาหรับเด็กชนบทอย่างผม	นอกจากนั้น	ปู่ยังให้
ความเมตตาสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาโท	ต่อมาเมื่อผมเรียนจบจึงได้
อุปสมบท	 ท่านได้มอบผ้าไตรจีวรให้	 นับเป็นมงคลยิ่ง	 ที่สำาคัญ	 ปู่เมตตา								
ตั้งนามสกุลเครือเปรม	ให้เมื่อวันที่	6	มีนาคม	2559	นับเป็นมรดกแห่ง
ความดอีนัสงูคา่	เปน็สริมิงคลยิง่แกช่วีติของตวัเองและครอบครวั	ไดก้า้วเดนิ
ตามแบบอย่างคุณธรรมความดีที่ท่านได้สอนไว้” ชัยเดช กล่าวและว่า

ชื่อสกุลเครือเปรม ท่านให้ความหมายว่า เช้ือสายสกุล

ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งสำาหรับตัวเขาแล้ว ป๋าคือ

ศรัทธา คือวีรบุรุษคนดีในดวงใจ ท่านจะสอนเสมอว่าเกิดมา         

ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และเขาจะจดจำาไว้จนชั่วชีวิต 

จับมือ ทม.เขารูปช้าง สอนว่ายน้ำาแก่เด็กด้อยโอกาส
มรภ.สงขลา

พลศึกษา มรภ.สงขลา จับมือเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จัดอบรมว่ายน้ำาเป็น
เล่นน้ำาปลอดภัย  หวังช่วยเด็กด้อยโอกาสเรียนรู้ทักษะเอาชีวิตรอด 

อาจารยพ์ลากร นคัราบณัฑติ อาจารยป์ระจำาสาขาวชิาพลศกึษา คณะครศุาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ร่วมกับ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขารูปช้าง (ทม.เขารูปช้าง) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ว่ายน้ำาเป็นเล่นน้ำาปลอดภัย ให้แก่เด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่เทศบาล ประมาณ             
30 คน ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ สระว่ายน้ำา มรภ.สงขลา โดยไม่คิด
คา่ใชจ้า่ย วตัถปุระสงคเ์พือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนวา่ยน้ำาเปน็ สามารถชว่ยเหลอืตนเอง
และผู้อื่นได้ ตลอดจนมีทักษะในการออกกำาลังลังกายและเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง สามารถ
ใช้กิจกรรมนันทนาการด้านการออกกำาลังกายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 อาจารย์พลากร กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจอย่างมากต่อการจัดอบรมครั้งนี้ เนื่องจาก
เป็นการช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในการเรียนว่ายน้ำา ได้มีทักษะในการ        
เอาชีวิตรอด ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นได้เพราะตนม ีพี่เล็ก ระวี อินทรพรอดุม อดีตนักว่ายน้ำา
ทมีชาตไิทย เปน็ตวัอยา่ง และเรว็ๆ นีต้นมแีนวคดิทีจ่ะจดัอบรมวา่ยน้ำาใหแ้กเ่ดก็ในหลายๆ 
เขตพื้นที่ ตั้งเป้าหมายไว้ที่เด็กอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป จำานวน 100 คน โดยได้รับความ
ร่วมมือจากสมาคมว่ายน้ำาแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุน  

9ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



๘ นักศึกษา มรภ.สงขลา เข้ารับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธ
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ เชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนดีงาม  
เจ้าตัวเผยความรู้สึกสุดภาคภูมิใจ พร้อมเดินหน้าทำางานจิตอาสา หวังเป็น 
แบบอย่างแก่คนรุ่นใหม่  

เม่ือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ที่ผ่านมา พุทธสมาคมเเห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี 
ประจำาปี ๒56๒ ครั้งที่ 58 ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ให้แก่นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
เยาวชนผู้ประพฤติตนดีงาม เป็นแบบอย่างท่ีดีในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
ในการนี้ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับรางวัลความ
ประพฤติดี ระดับอุดมศึกษา รวม 4 คน ได้แก่ นายเนติศักดิ์ คงแก้ว สาขาวิชา
สังคมศึกษา นายลาภศักดิ์ จันทร์หนู สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์  
นายยุทธพงษ์ เส้งเซ่ง สาขาวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี น.ส.ศิริวรรณ ชุมนิรัตน์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

นอกจากน้ัน ยังมีนักศึกษา มรภ.สงขลา อีก 4 คน ได้รับรางวัลความประพฤติดี 
ระดบัพทุธสมาคมจงัหวดั ไดแ้ก ่นายปราโมทย์ กองสวสัด์ิ สาขาวชิานาฏศลิป์และ
การแสดง คณะศลิปกรรมศาสตร ์นายรตันพล ทองจนัทรแ์กว้ สาขาวชิาการพฒันา
ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.ส.แพรวรุ่ง กายเพ็ชร์ และ  
น.ส.ชลธิชา สีสมอ่อน สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

นายเนติศักดิ์ กล่าวว่า การเป็นพลเมืองหรือพลโลกนั้น จะมีแค่ความเก่ง
เพยีงอยา่งเดยีวไมไ่ด ้แตต่อ้งตอบสนองการเปลีย่นแปลงของสังคมปจัจุบนัได ้สิง่ทีใ่ช้
ยนืยนัวา่นกัเรียน นกัศึกษา จะออกไปใชช้วีติร่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคมไดน้ัน้ จะตอ้งมีการ
เพิ่มทักษะทางด้านชีวิตและสังคมเข้าไปด้วย ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมมุ่งหวังให้คน 
ทุกคนเป็นคนดี ขยันพากเพียร มีทักษะชีวิต และมีจิตสาธารณะ ในฐานะที่ตนเป็น
ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒56๒ จึงปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่รุ่นน้อง เพื่อนร่วมงาน เพราะการจะสอนให้คนอื่นทำาสิ่งใดก็ตาม เราควรทำาส่ิงน้ัน
ให้ได้ก่อน ด่ังคำาท่ีกล่าวว่า แบบอย่างท่ีดี มีค่ามากกว่าคำาสอน ตนจะธำารงไว้ซึ่งความดี 
ความมานะ ความกตัญญู ให้สมกับการเป็นนักศึกษาและผู้นำานักศึกษาที่ดี

นายลาภศักด ิ์ กล่าวว่า การทำางานในทุกตำาแหน่งต้องมีความรับผิดชอบ
อย่างสูงท้ังต่อตนเองและผู้อ่ืน และการทำากิจกรรมในหลายตำาแหน่งหน้าท่ีพร้อมกันน้ัน 
นอกจากจะมีความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องรู้จักการบริหารเวลาให้กับแต่ละกิจกรรม
และการเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนและชีวิตของตนเองใน
ทุกๆ ด้าน ตนคิดว่าประสบการณ์ที่ได้จากการทำากิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วม
หรือเป็นผู้จัดกิจกรรมล้วนช่วยพัฒนาทักษะมากยิ่งขึ้น เช่น การตัดสินใจ 
ในสถานการณ์ต่างๆ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความกล้าแสดงออก อีกทั้งยังมี 
ส่วนช่วยพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง ปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ รวมถึงได้ช่วยเหลือสังคม 
ซึง่ทัง้หมดทำาใหต้นมคีวามภมูใิจในตัวเอง และทำาให้ใช้ชีวติในรัว้มหาวทิยาลยัไดอ้ยา่ง
มีความสุข

นายยุทธพงษ์ กล่าวว่า การจะเป็นนักศึกษาที่ดีได้นั้นต้องมีความขยัน 
หม่ันเพยีร ใฝรู่ ้ใฝเ่รยีนพฒันาตนเองอยูเ่สมอ รบัผดิชอบตอ่หนา้ที่ๆ  ไดรั้บมอบหมาย 
ตนยึดหลักการทำาความดีในการใช้ชีวิตดังคำากล่าวที่ว่า จงรักษาความดีเสมือนเกลือ
รักษาความเค็ม สำาหรับรางวัลความประพฤติดีที่ได้รับจากพุทธสมาคมฯ นับเป็น 
ความภาคภมูใิจทีค่รัง้หนึง่ในชีวติมโีอกาสได้รบัรางวลัน้ี ถอืเปน็การเปดิโอกาสใหต้น
ได้พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นไป ทั้งยังเป็นต้นแบบให้แก่ผู้อื่นได้
อีกด้วย ขอปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนดีต่อไป ให้สมกับรางวัลที่ได้รับ

นักศึกษา มรภ.สงขลา 
รับรางวัลความประพฤติดีพุทธสมาคมฯ 

เชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ

น.ส.ศิริวรรณ กล่าวว่า รางวัลท่ีได้มาถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ 
ขอขอบพระคณุผูท้ีค่อยสนบัสนนุจนทำาใหไ้ดร้บัรางวลันี ้ตนตัง้ใจจะทำาหน้าท่ีทกุอย่าง
ให้ดีที่สุด และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนอื่นๆ ในการตั้งใจทำาสิ่งดีๆ ต่อไป

นายปราโมทย์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอัน 
ทรงเกยีรตแิละมคีณุคา่ทีส่ดุในชวีติทีต่นเคยไดร้บัมา รางวลันีท้ำาใหต้นมเีเรงผลักดนั
เเละเเรงใจในการเรียน การทำากิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาทั้งภายนอกเเละ
ภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกิจกรรมช่วยเหลือวัดทางด้านการรำา การเต้น  
ซึง่ตนช่วยสอนรำาหรอืนำาเดก็ๆ ไปรำาอยูบ่อ่ยครัง้ จงึไดร้บัคำาขอบคณุและคำาช่ืนชมมา
โดยตลอด เป็นการทำาโดยไม่หวังผลตอบเเทนใดๆ สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณพุทธ
สมาคมจังหวดัสงขลา สำานกัศลิปะเเละวฒันธรรม มรภ.สงขลา ทีเ่ลง็เห็นและคดัเลอืก
ให้ตนเข้ารับรางวัลนี้

นายรัตนพล กล่าวว่า การได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดี ทำาให้เกิด 
ความภาคภูมิใจในตัวเองและมีกำาลังใจที่จะทำาสิ่งดีๆ เพื่อสังคมต่อไป เนื่องจาก 
ตนเรียนทางด้านการพัฒนาชุมชน จึงอยากเป็นส่วนหน่ึงในการทำากิจกรรม 
ทีเ่ปน็ประโยชนต่์อสว่นรวม รวมถงึเปน็แบบอยา่งนกัศกึษาจติอาสาทำางานเพือ่ชุมชน 
เรียนรู้ศิลปะเเละวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนงานขององค์การนักศึกษา  
รูส้กึภมูใิจทีไ่ดท้ำาสิง่ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สงัคมเเละสถาบันศาสนา อยา่งเชน่ กจิกรรม
วันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ทอดกฐินสามัคคี ตนไม่เคยคิดว่าสิ่งที่ทำาเป็นหน้าที่ 
แต่ทำาเพราะมีความสุขที่ได้ทำา สุดท้ายนี้ อยากขอบคุณโอกาสจากอาจารย์ทุกท่าน 
ที่มอบประสบการณ์ในการทำางานต่างๆ ขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่คอยเคียงข้างกัน
เสมอ ที่สำ าคัญ ต้องขอบคุณตัวเองที่มีความอดทนที่ จะเรียนรู้สิ่ งใหม่ๆ  
และมีความสุขกับทุกโอกาสที่ได้รับ

น.ส.แพรวรุ่ง กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจอย่างมาก การได้รับรางวัล 
ในคร้ังน้ีจะเป็นอีกหน่ึงกำาลังใจสำาคัญในการประพฤติตนเป็นคนดี และเป็นนักศึกษาท่ีดี
ของมหาวิทยาลัยต่อไป ขอขอบพระคุณพุทธสมาคมจังหวัดสงขลา อาจารย์โอภาส 
อสิโม ผูอ้ำานวยการสำานักศิลปะและวฒันธรรม พ่ีๆ เจา้หน้าทีท่กุคน รวมถงึอาจารย์
ทุกท่านที่ให้โอกาสในครั้งนี้

น.ส.ชลธิชา กล่าวว่า รู้สึกยินดีและปลาบปลื้มใจที่ได้รับรางวัลอัน 
ทรงเกียรติ ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่เป็นแรงสนับสนุนในการทำากิจกรรม 
เพ่ือมหาวิทยาลัย เพ่ือชุมชนและสังคมในฐานะทูตวัฒนธรรม ซึ่งอาจารย์โอภาส  
อิสโม สอนเสมอว่างานได้เขาวิชาได้เรา การทำางานทุกคร้ังแม้เราไม่ถนัด แต่เม่ือได้ 
ลองทำาและเรยีนรูย้อ่มสามารถทำางานนัน้ได ้และวชิาความรูน้ัน้ก็ตกอยูก่บัตวัเราเอง 
นอกจากนั้น คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้บ่มเพาะความเป็นครูให้กับนักศึกษา 
ท้ังในด้านวิชาการ การทำากิจกรรมเพ่ือสังคม และการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ให้แก่นักเรียน ทำาให้ตนได้รับการปลูกฝังในการทำาสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นอยู่เสมอ และ
จะรักษาความดีนี้ไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็ม
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มรภ.สงขลา เจ้าภาพสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พรอ้มประกวดผลงานแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นกจิกรรมนกัศึกษา เช่ือชว่ยพัฒนา
บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์ 

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
(มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์ 
นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ ๒3-๒5 
พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ และจังหวัดตรัง ว่า  
มรภ.สงขลา ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาเครือข่าย 
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฯ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1. การบรรยายเรื่อง 
เรยีนรู้ชวีติดว้ยกจิกรรมนกัศกึษา การคดิอยา่งสรา้งสรรคแ์ละการใช้สือ่ในยคุดจิทิลั
เพื่อนักกิจกรรมรุ่นใหม่ ๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำาเนินงานกิจกรรมนักศึกษา  
3. ฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อยเรื่อง แนวทางการดำาเนินกิจกรรมนักศึกษา 4. ประกวด
ผลงาน Good Practice งานด้านกิจกรรมนักศึกษา 5. ศึกษาดูงานและ 
ศกึษาเสน้ธรรมชาตทิางทะเล 6. บรหิารจัดการโครงการ โดยมผู้ีบรหิาร เจา้หนา้ที ่
และผู้นำานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ เข้าร่วมกว่า 300 คน 

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษา และให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน 
ด้านกิจกรรมนักศึกษาระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นการ 

พัฒนาทกัษะงานด้านกิจกรรมและการนำาเสนอผลงานนักศึกษา ผา่นทางกจิกรรม
ประกวดแข่งขัน เนื่องจากเล็ง เห็นว่าการจัดการศึกษาที่มุ่ ง พัฒนาคน 
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ ภายใต้กรอบการจัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพ 
ตามหลักสูตรเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอ จึงมีความจำาเป็นต้องใช้กระบวนการ 
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกลไกหรือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 ด้าน อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การ
พฒันานกัศกึษาและคณุลกัษณะบณัฑติ มรภ.สงขลา กลา่ววา่ การจดังานเครอืขา่ย 
สมาพนัธ์นสิตินกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั ครัง้ที ่13 และการประกวดแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Good Practice) ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ให้กับผู้นำานักศึกษา ทั้งในด้านการจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน 
ด้านกิจกรรม การเปิดโลกทัศน์ด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำาเนินกิจกรรม 
ของนกัศึกษา ซึ่งการจัดงานเครือขา่ยสมาพันธน์ิสตินักศึกษามหาวทิยาลัยราชภฏั
ทั่วประเทศ ถือกำาเนิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง  
ทีม่แีนวคดิในการพัฒนาศกัยภาพความเป็นผูน้ำานกัศกึษา และการสรา้งเครอืขา่ย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏในการจัดกิจกรรมนักศึกษา

มรภ.สงขลา สัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. 

“ราชภัฏ” ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๓
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มรภ.สงขลา

สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว
ยกระดับผลิตภัณฑ์ปอเทืองชุมชนรำาแดง

มรภ.สงขลา โชว์ผลงานวิจัยยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์          
ปอเทือง เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวกลุ่มชุมชนรำาแดง อ.สิงหนคร         
ดึงจุดเด่นพืชสำาคัญของท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์ต่อยอดเชิงพาณิชย์

ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา พร้อมด้วยนักวิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา            
จัดโครงการเปิดตัวผลงานวิจัย “การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปอเทือง     
เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มชุมชนรำาแดง อ.สิงหนคร 
จ.สงขลา” พรอ้มทัง้ประชุมชดุแผนโครงการวิจัยในพืน้ทีลุ่ม่น้ำาทะเลสาบสงขลา             
โดย ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช  ผู้อำานวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สกสว.               
การนำาเสนอแผนการวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลาแก่ภาคีเครือข่าย 
โครงการวจิยัการสรา้งแบรนดข์องเมืองเพือ่การพฒันาเมอืงทอ่งเทีย่วในจงัหวดั
พัทลุง โดย ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย และคณะ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โครงการวจัิยการเสรมิศักยภาพการจดัการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนอยา่งมีสว่นรว่ม
บนฐานอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลา               
โดย อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลศรีวิชัย  

ดร.นราวดี กล่าวว่า มรภ.สงขลา ร่วมกับ สกสว. ซ่ึงสนับสนุนทุน           
ให้แก่มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน                 
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ในพื้นที่ ชุ มชนรำ าแดง ซึ่ ง เป็นพื้นที่ เป้ าหมาย                                        
ในพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มรภ.สงขลา 
จึงนำาทีมนักวิจัยลงไปศึกษาปอเทือง เชื่อมโยงงานวิจัยเข้ากับการท่องเที่ยว       
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชสำาคัญของท้องถิ่น โดยพบว่าปอเทืองมีสรรพคุณ
ในการต้านสารอนุมูลอิสระ รวมทั้งตัวเส้นใยมีความแข็งแรงคงทน สามารถ
นำามาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เศรษฐกิจ
ฐานรากและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคน         
ในชุมชนรำาแดง ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่พระราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และถือเป็นพันธกิจสำาคัญของ มรภ.สงขลา ในการ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ด้าน ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ มรภ.สงขลา ผู้อำานวยการแผนงาน กล่าวว่า แผนการวิจัยยกระดับ
และพฒันาผลติภณัฑป์อเทืองฯ ประกอบดว้ย 3 โครงการ ไดแ้ก ่1. การพฒันา
ผลติภณัฑจ์ากปอเทอืงเพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมทอ่งเทีย่วตำาบลรำาแดง : ผลติภณัฑ์
ที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน อาหาร และ เครื่องสำาอาง หัวหน้าโครงการ                 
อาจารยอ์มรรตัน์ บุญสวา่ง 2. การตดัสนิใจของเกษตรกรและการวเิคราะห์
ความเปน็ไปได้ทางเศรษฐกิจในการเพิม่พืน้ทีเ่พาะปลกูปอเทอืงเพือ่การแปรรปู
เป็นผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ และ              
3. กลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ปอเทืองสำาหรับกลุ่มชุมชนรำาแดง หัวหน้า
โครงการ ดร.สุวิมล บัวทอง ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตำาบลรำาแดง (อบต.)          
นำาโดย นายอุดม ทักขระ นายก อบต.รำาแดง ส่งเสริมให้ปลูกปอเทือง              
โดยทัว่ไปนยิมปลกูบนผืนนา ส่งผลใหเ้กดิการท่องเทีย่วเชงิเกษตร โดยนำาเอา
วิ ถี ชี วิ ต  วัฒนธรรมประ เพณี  การประกอบอาชีพของ เกษตรกร 
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ มาผสมผสานเข้ากับระบบการจัดการทรัพยากร       
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดเป็นเทศกาลดอกปอเทืองบาน          
ที่บ้านรำาแดง ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีบนพื้นที่กว้างกว่า 300 ไร่   

ดร.ฤทัยวรรณ กล่าวว่า ปอเทืองเป็นพืชที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในดอกไม้
แหง่ความจงรกัภกัด ีหนึง่ในพระราชดำารเิศรษฐกจิพอเพยีง เกษตรทฤษฎใีหม่
เร่ืองการปรับปรุงดินของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ใช้ปลูกเป็นอาหารสำาหรับเล้ียงโค 
กระบือ ดอกสามารถนำามารับประทานได้ทั้งแบบสดหรือลวกจิ้มน้ำาพริก              
รวมถึงใช้ประกอบอาหารหลากหลายเมนู ซ่ึงงานวิจัยในประเทศไทยเก่ียวกับ
การใช้ประโยชน์จากปอเทืองยังมีค่อนข้างน้อย ประกอบกับข้อมูลจากรายงาน
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ฉบับปรับปรุง 2562  มีจุดที่ควรพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว คือของที่ระลึกสำาหรับผู้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ จึงเล็งเห็นว่าควร     
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน โดยต้องพัฒนากระบวนการ
ผลิตที่ชุมชนสามารถดำาเนินการได้เอง รวมทั้งควบคุมปริมาณความต้องการ
ของตลาดที่เหมาะสม วิเคราะห์ศักยภาพในการดำาเนินการของพื้นที่รำาแดง  
เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ 

ขณะที่ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำานวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.) กล่าวว่า สกสว. สนับสนุนทุน
วิจัยในพื้นที่ตำาบลรำาแดง รวมถึงทะเลสาบสงขลา ในมิติด้านการท่องเที่ยว          
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2558 โดยพยายามเชื่อมโยงให้เห็นวิถีวัฒนธรรม 
ของชาวลุ่มน้ำา ครอบคลุมทั้งหมด 3 จังหวัด มุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับ
รายได้ โดยมีชุมชนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับนักวิจัย ซึ่งไม่ใช่ในลักษณะ              
ของงานวิจัยที่เป็นงานวิชาการเพียงอย่างเดียว เเต่ยังดึงภาคีต่างๆ เข้ามามี   
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้วย 
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ลงนามจัดการเรียนการสอนพลศึกษาฯ 

กรมราชทัณฑ์ ผนึก มรภ.สงขลา-ม.ทักษิณ

กรมร�ชทณัฑ ์ผนกึ มรภ.สงขล� ม.ทักษณิ ลงน�มคว�มรว่มมือจดัก�รเรยีนก�รสอนพลศกึษ� 

และด้�นวิทย�ศ�สตร์ก�รกีฬ� เดินหน้�พัฒน�หลักสูตร ทำ�วิจัย ปั้นผู้ต้องขังสู่นักกีฬ�อ�ชีพ   

อ�จ�รย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1๗ พฤษภาคม ท่ีผ่านมา ตนเป็นตัวแทน           

มรภ.สงขลา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์

การกีฬา รว่มกบักรมราชทณัฑ์ (โดย ทณัฑสถานบำาบดัพิเศษสงขลา) มหาวทิยาลยัทกัษณิ (ม.ทกัษณิ) และ สมาคม

กีฬาจังหวัดสงขลา โดยมี น�ยไพโรจน์ จริตง�ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ซ่ึงท้ังสี่     

หน่วยงานมีพันธกิจสำาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศ โดยใช้การพัฒนา

ทักษะด้านกฬีาใหเ้ปน็ผูท้ีม่รีะเบยีบวนิยั มคีวามสามารถและกลา้แสดงออกในส่ิงทีถ่กูตอ้ง สามารถนำาไปใชใ้นการ

ดำาเนินชีวิต และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศจนเป็นนักกีฬาอาชีพ รวมทั้ง

ส่งเสริมด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ให้ผู้ต้องขังสามารถนำาไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ

 อาจารย์พเิชษฐ ์กลา่ววา่ สำาหรบัสาระสำาคญัของบนัทกึขอ้ตกลงความ

ร่วมมือท่ีจัดทำาขึ้น กรมราชทัณฑ์ มรภ.สงขลา ม.ทักษิณ และ สมาคมกีฬา

จังหวัดสงขลา ตกลงให้การสนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬา 

ตลอดจนสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการกีฬา 

วิทยาศาสตร์การกีฬา และยินดีให้ความร่วมมือในการทำาวิจัยและพัฒนา

นักกีฬาซึ่งเป็นผู้ต้องขังไปสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนั้น มรภ.สงขลา และ 

ม.ทักษิณ ยินดีจัดทำาหลักสูตรการเรียนการสอนพลศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง         

ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา พัฒนาพฤตินิสัยเป็นคนดีของสังคม          

มีระเบียบวินัยและสามารถนำาความรู้เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ 

ตลอดจนสนับสนุนคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา สาขา

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาที่เก่ียวข้อง เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาและให้ความรู้ 

ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ผู้ต้องขังตามหลักสูตรการเรียนการสอน 

  ขณะเดียวกัน กรมราชทัณฑ์ยินดีให้บุคลากร นิสิต นักศึกษาของ 

มรภ.สงขลา และ ม.ทักษิณ เข้าศึกษาเรียนรู้และเก็บข้อมูลทางด้านวิชาการ 

การวิจัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ           

ผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำาบัดพิเศษสงขลา โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

ฉบับนี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน รวมระยะ

เวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง

น�ยประเทียบ ภูมิแก้ว ผู้อำานวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง กล่าวว่า            

กรมราชทัณฑ์ได้ให้ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษสงขลา ดำาเนินการฝึกอบรมผู้ต้องขัง

ตามโครงการเรือนจำาเฉพาะทางประเภทกีฬา ประจำาภาคใต้ มาตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2561 และได้มีการจัดต้ังโรงเรียนกีฬาราชทัณฑ์สงขลา         

เพือ่พฒันาพฤตนิสิยัผูต้อ้งขงัใหส้ามารถกลบัตนเปน็คนดขีองสงัคม เปน็กำาลัง

สำาคัญในการพัฒนาประเทศ สามารถสร้างช่ือเสียง สร้างรายได้เลี้ยงตนเอง

และครอบครัว ไม่หวนมากระทำาความผิดซ้ำาอีก โดยในปีงบประมาณ 2562 

มีการฝึกอบรมใน 5 ประเภทกีฬา ได้แก่ ปันจักสีลัต 40 คน ฟุตซอล 40 คน 

เซปักตะกร้อ 40 คน มวยสากลสมัครเล่น 40 คน และ มวยไทยสมัครเล่น 

40 คน รวมผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 200 คน ระยะเวลาการ         

ฝึกอบรม 250 ชั่วโมง ดำาเนินการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 

2562

ด้าน อ�จ�รย์พล�กร นัคร�บัณฑิต อาจารย์ประจำาหลักสูตรครุ

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า        

สืบเน่ืองจากการดำาเนินงานจัดการเรียนการสอนด้านพลศึกษาและด้าน

วิทยาศาสตร์ การกีฬาให้แก่ผู้ต้องขังในทัณฑสถานบำาบัดพิเศษสงขลา           

ไดร้บัผลตอบรบัทีด่อียา่งมากในปทีีผ่า่นมา จงึนำามาสูก่ารดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง

ในปี 2562 โดยมีการเพ่ิมระยะเวลาในจัดการอบรมและเพิ่มชนิดกีฬา            

ใหห้ลากหลายมากยิง่ขึน้  ซึง่ มรภ.สงขลา และ ม.ทกัษณิ รว่มกันจัดทำาหลกัสตูร

ทางด้านกีฬาให้แก่ผู้ต้องขัง โดยการขับเคลื่อนองค์ความรู้ ด้านกีฬา             

ผา่นกระบวนการเรยีนการสอนของโรงเรยีนกฬีาราชทณัฑส์งขลา ตามโครงการ

เรือนจำาเฉพาะทางประเภทกีฬาประจำาภาคใต้ 
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มรภ.สงขล� ส่ง 3 ตัวแทนนักศึกษ� บินลัดฟ้�แลกเปลี่ยนด้�น
วิช�ก�ร-ศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเซ�ท์เวสต์ ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน 
เชื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ ฝึกทักษะสื่อส�ร พร้อมสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือ
ระหว่�งประเทศ 

อ�จ�รย์จิรภ� คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
นักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)             
เปดิเผยว่า มรภ.สงขลา คัดเลอืกตวัแทนนกัศึกษา จำานวน 3 คน ได้แก่ น.ส.ณฐัธิด� 
เมืองประช� น.ส.นูรฮ�ฟีซ� เป�ะแต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ น�ยฐิติพงศ์ 
พันธ์ดี สาขาวิชาภาษาไทย จากคณะครุศาสตร์  เดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม และศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์ (Southwest       
University) สาธารณรัฐประชาชนจีน เม่ือวันที่ 16-30 มิถุนายน ที่ผ่านมา              
ซึ่งนอกจากจะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะให้
นักศึกษามีความกล้าแสดงออก และสามารถสื่อสารในต่างประเทศได้ ขณะเดียวกัน 
มรภ.สงขลา ได้ดำาเนินกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดการ    
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ นำามาซึ่งการทำาข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็น          
รูปธรรม และเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ     
ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ดร.นสิติ� ฤทธ�ภริมย ์รองผูอ้ำานวยการสำานกัวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับองค์กรต่างๆ ระหว่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษา มีส่วนสำาคัญอย่างยิ่งในการ
สรา้งเสรมิความสมัพันธ์อันดกีบัต่างประเทศ เพือ่ตอบสนองนโยบายการพฒันาความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างและขยายพันธมิตร โดยยึดหลักการ
ผสานประโยชน์และความชำานาญการของกนัและกนั กอ่ใหเ้กดิความรว่มมอือันดเีพ่ือ
สนับสนุนการศึกษา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง มรภ.สงขลา ดำาเนินกิจกรรมร่วมกับ
มหาวทิยาลยัในต่างประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้การสง่นกัศกึษาไปอบรมเชงิปฏิบัติการ
และศกึษาดงูานในมหาวทิยาตา่งประเทศ หรอืการเป็นเจา้บา้นตอ้นรบันกัศึกษาและ
อาจารย์จากต่างประเทศที่มาฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ มรภ.สงขลา

รองผูอ้ำานวยการสำานกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา 
กล่าวอีกว่า หากเรามีการเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้สามารถ
แข่งขันและเท่าเทียมกับนานาประเทศได้ ย่อมเป็นการเตรียมการท่ีดี เพื่อไม่ให้
ประเทศไทยเสียเปรียบชาติอื่นๆ และยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับคนไทยในการ
แข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจและการศึกษา อีกทั้งเมื่อมีการรวมกลุ่มกันแล้ว
การที่จะเรียนรู้ศึกษาซึ่งกันและกัน ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำาคัญ เพราะ
นอกจากจะชว่ยสรา้งความไดเ้ปรยีบแลว้ ยังเปน็การเสรมิสรา้งความสัมพนัธ์อนัดกัีบ
ประเทศเพือ่นบา้น กอ่ใหเ้กดิความรว่มมอือยา่งเปน็รปูธรรมและมคีวามเขา้ใจในความ
หลากหลายของสังคมต่างวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นด้วย

ด้าน น�ยฐิติพงศ์ พันธ์ดี กล่าวว่า ก่อนเดินทางศูนย์ภาษาได้จัดอบรม
ภาษาอังกฤษและภาษาจนีพ้ืนฐานให ้1 สปัดาห ์เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการสือ่สาร 

แต่เนื่องด้วยตนเรียนทางด้านสาขาวิชาภาษาไทยจึงจำาเป็นต้องทำาการบ้านหนักกว่า
คนอื่น เช่น ท่องคำาศัพท์ ฝึกพูดประโยคสนทนาพื้นฐาน ซึ่งเมื่อเดินทางไปถึง         
เมืองฉงช่ิงต้อนรับพวกตนด้วยแผ่นดินไหวถึง 4 รอบ เน่ืองจากเป็นครั้งแรกที่เจอ
เหตุการณ์ลักษณะน้ีจึงปรึกษาอาจารย์ประจำา Camp ท่านเล่าว่านานแล้วที่ไม่เกิด
เหตุการณ์แบบนี้ แต่นักศึกษาไม่ต้องเป็นห่วงตึกที่นี่แข็งแรงทุกห้องมีสัญญาณเตือน
อันตราย ในความหวาดกลัวยังมีเรื่องดีๆ เพราะตนได้พูดคุยกับชาวแอฟริกาคนหนึ่ง 
เขากลัวเหตุการณ์น้ีเช่นกัน ทำาให้ได้ลองฝึกใช้ภาษาไปด้วย แม้จะเกิดเหตุการณ์      
เช่นนี้ขึ้นแต่กลับรับรู้ได้ถึงการดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์และเพื่อนร่วม Camp ทุกคน    
ต่างเฝ้าไถ่ถามและคอยเป็นกำาลังใจให้แก่กัน

น.ส.นูรฮ�ฟีซ� เป�ะแต กล่าวว่า ระยะเวลา 14 วันของการเข้าร่วม
โครงการ SWU International Summer Camp 2019 ตนได้เจอกับเพื่อนๆ           
ต่างชาติจากหลากหลายประเทศ รวมถึงเพื่อนจากประเทศไทยที่มาจาก จ.ขอนแก่น 
ได้ใช้เวลาทำากิจกรรมร่วมกันเกือบทุกวัน ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากชีวิต
ประจำาวนัอยา่งสิน้เชงิ ต้องใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สาร และตอ้งเรยีนรู้ภาษาจนีเพ่ือ
ใชสื้อ่สารกบัพอ่คา้แมค่า้หรอืคนอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดใ้ช้ภาษาองักฤษ การไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรม
ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของประเทศจีนเอง หรือแม้กระทั่งเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนร่วมโครงการ ถือเป็นหนึ่งความท้าทายสำาหรับตน       
รวมถงึเพ่ือนๆ ทีต่อ้งเรยีนรูแ้ละปรบัตวัเขา้หากนั ชว่งแรกๆ ยงักลวัวา่จะวางตวัอยา่งไร       
จะสื่อสารและเข้ากับกับเพ่ือนๆ ได้ไหม จนเวลาผ่านไปก็ได้เรียนรู้ว่าการปล่อยให้    
ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

ปิดท้ายด้วย น.ส.ณัฐธิด� เมืองประช� กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้ประกอบด้วยนักศึกษาที่มาจาก 6 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา เยอรมัน อาร์เมเนีย 
มองโกเลีย สาธารณรัฐเช็ก และไทย  จึงใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันเป็นหลัก ซึ่งการ
ไดม้าแลกเปลีย่นภาษาและวฒันธรรม ทำาใหไ้ดพ้ฒันาตนเองเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆ ด้าน 
ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ มีความมั่นใจและกล้าที่จะลองเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตลอดเวลา 
อีกทั้งยังได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆ ทีมงานผู้ดูแลโครงการ และชาวจีน  ซึ่งความ
รู้สึกประทับใจระหว่างการใช้ชีวิต ณ เมืองฉงชิ่ง ยากที่จะบรรยายออกมาเป็นคำาพูด 
ตนจึงถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายและวิดีโอ ท่ีเมื่อมองย้อนกลับไปแล้วทำาให้ความทรงจำา
ที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลานั้นได้หวนกลับมาเช่นเดิม 

แลกเปลี่ยนวิชาการ-วัฒนธรรม “ม.เซาท์เวสต์” 
มรภ.สงขลา ส่ง นศ. บินลัดฟ้า
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แลกเปลี่ยนวิชาการ-วัฒนธรรม “ม.เซาท์เวสต์” 

มรภ.สงขล� จัดอบรมเทคนิคถ่�ยทอดท่�รำ�ก�รแสดง
น�ฏศิลปไ์ทยสูค่ว�มเปน็เลศิ ดึงคร-ูบคุล�กรก�รศกึษ�ติวเขม้ทกัษะ 
ถ่�ยทอดตอ่เย�วชน พรอ้มสร�้งเครอืข�่ยอนรุกัษว์ฒันธรรมท้องถิน่ 

ผศ.ดร.ไชยวธุ โกศล คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) เปดิเผยถงึการอบรมเชงิปฏบิติัการเรือ่ง เทคนคิ
การถ่ายทอดท่ารำาการแสดงนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่    
10-12 มิถุนายน ที่ผ่านมา ว่า มรภ.สงขลา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการ
พฒันาทอ้งถิน่ มคีวามมุง่หวงัในเรือ่งการทำานุบำารงุศิลปวฒันธรรม โดยเนน้
การศึกษาค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น          
โดยเฉพาะหลกัสตูรนาฏศลิปแ์ละการแสดง ซึง่ทำาหนา้ทีอ่นรุกัษ์และเผยแพร่
ภูมิปัญญาผลงานด้านการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านและนาฏศิลป์ไทย จึงมี
แนวคิดในการจดัอบรมคร้ังน้ีขึน้ เพือ่ใหก้ลุม่เป้าหมายซ่ึงเปน็ครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา จำานวน 30 คน ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจและมีทกัษะทางดา้น
นาฏศิลป์ไทย ก่อให้เกิดเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี
กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติ
และแนวคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข   

ด้าน ผศ.ดร.กฤติย� ชูสงค์ อาจารย์ประจำาหลักสูตรนาฏศิลป์
และการแสดง ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า จากผลการสำารวจความต้องการให้

บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จ.สงขลา พัทลุง และ สตูล 
ได้ผลสรุปว่ามีผู้ต้องการเข้ารับการอบรมในด้านเทคนิคการถ่ายทอดท่ารำา
การแสดงนาฏศิลป์ไทย เป็นอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่อง จึงนำามาสู่การจัด
อบรมในครั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมนำาความรู้ไปพัฒนาทักษะด้านการแสดง 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วันทนีย์ ม่วงบุญ และ ดร.ชวลิต  สุนทร�นนท์           
จากสำานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากร      
พร้อมด้วยตนและ ว่�ที่ ร.ต.หญิงอักษร�วดี ปัทมสันติวงศ์ อาจารย์
หลกัสตูรนาฏศลิปแ์ละการแสดง รว่มกนัถา่ยทอดความรูแ้ละฝกึปฏบัิตริะบำา
สี่บท ระบำาพรหมมาสตร์ ระบำากรับ ระบำาอยุธยา และ รำาวงมาตรฐาน 

ผศ.ดร.กฤติยา กล่าวอีกว่า ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
นาฏ ศิลป์ ทุ กครั้ ง ที่ ผ่ านมา  หลั ก สู ต รนาฏศิ ลป์ แล ะการแสดง                                 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้รับการตอบรับจากครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างดียิ่ง ดังจะเห็นได้จากแบบตอบรับที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้รับข้อเสนอแนะในการจัดอบรมครั้งต่อไป             
ทางหลักสูตรฯ จึงได้ปรับปรุงการดำาเนินงานเพ่ือสนองความต้องการ         
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถนำากระบวนการเทคนิคท่ารำา
นาฏศลิปไ์ปถา่ยทอดตอ่สูเ่ยาวชน และสามารถนำาไปใชใ้นการเขา้รว่มแขง่ขนั
ทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทยได้

      

การแสดงนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ
อบ
รม
เทค

นิค
ถ่า
ยท
อด
ท่า
รำา

มรภ
.สง
ขลา

มรภ.สงขล� นำ�นักศึกษ�เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้�น 
ณ ประเทศเก�หลีใต้ สัมผัสประสบก�รณ์เวทีระดับน�น�ช�ติ         
จัดเต็มก�รแสดง 4 ภ�ค สร้�งคว�มประทับใจผู้ร่วมง�น เรียกเสียง
ปรบมือกึกก้อง  

ผศ.ดร.จรรย์สมร ผลบุญ รองผู้อำานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์     
สง่เสรมิ สบืสาน เผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ สำานกัศลิปะและวฒันธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เม่ือวันที่ 16-20 
พฤษภาคม ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา นำาโดย อ�จ�รย์โอภ�ส อิสโม ผู้อำานวยการ
สำานักศลิปะฯ นำาคณาจารยแ์ละนกัศกึษาเดนิทางไปเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรม
การแสดงพื้นบ้านระดับนานาชาติ ในงาน “8th SEONGJU LIFE         
CULTURE FESTIVAL 2019, - 6th Korea Melon Festival”                  
ณ เมืองซองจู ประเทศเกาหลีใต้ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม
ในระดับนานาชาติ ทั้งยังเป็นโอกาสให้นักศึกษา มรภ.สงขลา ได้มี
ประสบการณใ์นการเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมการแสดงพืน้บา้นของไทย และ
การแสดงโนราที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ โดยทางมหาวิทยาลัยได้นำาการ
แสดงต่างๆ  ที่น่าสนใจไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ  
ของผู้ชมภายในงานเป็นอย่างมาก

ผศ.ดร.จรรย์สมร กล่าวว่า การไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม           
ในครัง้นีบ้รรลผุลเกินเปา้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากเสยีงปรบมอืทกุครัง้ทีช่ดุการแสดง
แต่ละเพลงจบลง และการขอถ่ายภาพเพ่ือเป็นท่ีระลึก นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมซึ่งส่วนมากเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 บางคนไม่เคยไปแสดง               
ยงัตา่งประเทศ เมือ่ไดรั้บโอกาสไปเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมจงึไดพ้ฒันาทกัษะ
การแสดงไปในตัว เพราะต้องแสดงร่วมกับอาจารย์ ซึ่งศักยภาพของอาจารย์

เป็นตัวผลักดันให้นักศึกษาฝึกฝน เพื่อก่อเกิดทักษะด้านการ
แสดงให้ดีจนฝีมือใกล้เคียงกับอาจารย์ และถือเป็นโอกาสดีที่ได้
รับชมการแสดงของประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมการแสดง  อาทิ  ไต้หวัน  
มาเลเซีย รัสเซีย เป็นต้น

ด้าน อ�จ�รย์โอภ�ส อิสโม ผู้อำานวยการสำานักศิลปะฯ  กล่าวว่า 
ศูนย์ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (CICEP) ได้เชิญ มรภ.
สงขลา เขา้รว่มการเผยแพรแ่ลกเปลีย่นวฒันธรรมนานาชาติ ซึง่ดว้ยโครงการ
เป็นลักษณะกิจกรรมเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน      
ของไทยสูร่ะดบันานาชาต ิสำานกัศลิปะฯ จงึนำาชดุการแสดงทีเ่ปน็เอกลกัษณ์
เฉพาะภมูภิาคทีโ่ดดเดน่สวยงาม และเปน็ผลงานนาฏยรงัสรรคข์องสาขาวชิา
นาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ประกอบด้วย 
การแสดงภาคเหนือ ฟ้อนเล็บ การแสดงภาคกลาง ต้นวรเชรษฐ์ การแสดง
ภาคอีสาน เซิ้งกลองยาว การแสดงภาคใต้ โนรา และ ระบำาผ้าบาติก ซึ่งเป็น
ระบำาพื้นบ้านภาคใต้ที่ประดิษฐ์ท่ารำาโดยนักศึกษา มรภ.สงขลา โดยการนำา
ผ้าบาติกมาประกอบการแสดง มุ่งเน้นท่ารำาที่สวยงามประกอบกับความ    
พริ้วไหวของผ้า ไปสร้างความประทับใจให้แก่ชาวเกาหลีและจากชาติอื่นๆ 
ที่มาร่วมในงาน

มรภ.สงขลา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ระดับนานาชาติ ณ เกาหลีใต้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำาโดย อ�จ�รย์พิเชษฐ์ จันทวี         
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาหน่วยงาน พร้อมด้วย
ตวัแทนผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั รว่มใหก้ารตอ้นรบัคณะกองบรรณาธกิารและคณะทำางาน
วารสาร Interdisciplinary Research Review (IRR) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม         
(มรภ.นครปฐม) ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานจังหวัดสงขลา เพื่อเผยแพร่ความรู้การทำา
วิจัยแบบสหวิทยาการ และประชาสัมพันธ์วารสาร IRR เมื่อวันที่ 1๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา     
ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคารอำานวยการ มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ

คณะศึกษาดูงาน มรภ.นครปฐม

ศนูยบ่์มเพ�ะธรุกจิ มรภ.สงขล� จดัอบรมฟร ีหลกัสตูร
แปรรปูผลติภณัฑจ์�กต�ลโตนด อดัแนน่คว�มรูค้วบคูฝ่กึปฏบิตั ิ
พร้อมติวกลยุทธ์ก�รข�ย หวังช่วยสร้�งอ�ชีพคนในท้องถิ่น

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นง�ม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดอบรมหลักสูตรการทำาธุรกิจ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ระหว่างวันท่ี 26-28 มิถุนายน              
ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมรภ.สงขลา โดยไม่คดิคา่ใชจ้า่ย วา่ วตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันา
ทักษะการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป    
ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการ
ของกองทุนตั้งตัวได้ และพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการบ่มเพาะ           
ที่สำาคัญ ผู้เข้าอบรมสามารถนำาความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์         
ในเชิงพาณิชย์ ถือเป็นการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถ       
ตอ่ยอดเป็นธุรกิจตามวตัถปุระสงคข์องศนูยบ์ม่เพาะธรุกจิ และมสีว่นรว่ม    
ในการพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ด้วยองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของ มรภ.
สงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ที่ถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัย นั่นคือด้านอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอาหาร 
ที่สามารถเรียนรู้เทคนิค กระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดธุรกิจ 
กระบวนการผลิต ทักษะการประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องอย่างครบวงจร 
พร้อมที่จะนำาไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง ซึ่งนอกเหนือไปจากการ
ให้ทักษะต่างๆ เหล่านี้แก่นักศึกษาแล้ว ยังสามารถให้บริการแก่บุคคล
ท่ัวไป ผู้ที่สนใจในองค์ความรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา        
ต่อยอดสูเ่ชิงพาณชิย ์ลดอตัราการวา่งงาน สามารถประกอบธรุกจิไดเ้อง 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   
ด้าน น.ส.อมร�วดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.

สงขลา กล่าวว่า ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ 1. หลักการและทักษะ        
เบื้องต้นในการทำาธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการ
และการเกบ็รกัษาตาลโตนด การทำาใหผ้ลติภณัฑไ์ดม้าตรฐานรบัรองผลติภณัฑ ์      
ความรู้ทางด้าน Halal /Food safety การจัดการพื้นที่ให้เป็นระบบ วิธีการ
แสดงฉลากอาหาร 2. กระบวนการและข้ันตอนการผลิตและบริการ อาทิ        
การผสมสูตร คุณสมบัติและเคล็ดลับวัตถุดิบหลัก การควบคุมคุณภาพ เทคนิค
การผลิต วิธีการผลิต คุณภาพและมาตรฐานของตาลโตนด 3. ฝึกปฏิบัติและ
ทดลองทางวิชาชีพ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ลูกตาลแช่อิ่มอบแห้ง      
ขนมตาลจากแป้งข้าวสังข์หยด ขนมพิมพ์จากเปลือกตาลและลูกตาล               
วุน้ลกูตาลกรอบคสัตารค์เค้กหนา้ลกูตาลโตนด 4. ความรูเ้บ้ืองตน้เกีย่วกบัการ
ลงทนุในการประกอบอาชพี อาท ิการคำานวณตน้ทนุและตัง้ราคาขาย แนวทาง
และกลยุทธ์การขาย การบริหารการเงิน การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน 
และ  5. การสร้างแรงบันดาลใจในการทำาธุรกิจ  

น.ส.อมราวดี กล่าวอีกว่า ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา จัดตั้งขึ้น
เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำานึกให้แก่นักศึกษาขณะกำาลังศึกษา หรือเมื่อ
เรยีนจบออกไปแล้วใหม้แีนวคดิทีจ่ะเป็นผู้ประกอบการดว้ยตนเอง ดว้ยกจิกรรม
สร้างสภาพแวดล้อมให้มีการจำาลองสภาพธุรกิจ สอดแทรกผ่านหลักสูตร        
การเรียนการสอน โดยมีอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้
นักศึกษา ได้เรียนรู้และมีทักษะในการประกอบธุรกิจ สร้างอาชีพให้แก่ตนเอง 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจจึงมีบทบาทหน้าที่สำาคัญในการสร้างกระบวนการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ ซ่ึงในกระบวนการบ่มเพาะนั้นนอกจากตัวผู้ประกอบการแล้ว    
จะต้องมีเรื่องของสินค้าหรือบริการ และระบบการบริหารจัดการธุรกิจเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย

มรภ.สงขลา อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
 สร้างอาชีพให้ท้องถิ่น
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ศูนย์วิทย�ศ�สตร์ มรภ.สงขล� จับมือธน�ค�รออมสิน พัฒน�ทักษะอ�ชีพ
ผู้ถือบัตรสวัสดิก�รแห่งรัฐ จัดเต็มหล�กหลักสูตรด้�นอ�ห�ร ก�รผลิตต้นอ่อนพืช 
ดูแลผู้สูงอ�ยุ หวังช่วยยกระดับร�ยได้อย่�งยั่งยืน

ผศ.ดร.ทวีสิน น�ว�รัตน์ ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา ร่วมกับธนาคารออมสินจัดอบรมพัฒนาทักษะ
อาชีพให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่ จ.สงขลา จำานวน 500 คน ตลอดเดือน
พฤษภาคม 2562 ในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ 1. ข้าวพองปรุงรส/ซีเรียลบาร์ 2. การผลิต      
ต้นอ่อนพืช 3. ขนมไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 4. อาหารไทยเพื่อการประกอบอาชีพ (2 รุ่น) 
5. น้ำาเต้าหู้ ปาท่องโก๋ และเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 6. อาหารว่างเพ่ือการประกอบ
อาชีพ (2 รุ่น) และ ๗. การดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำาความรู้และทักษะที่ได้รับ

ไปประกอบอาชีพได้ ทั้งยังตอบสนองยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล โดยการสร้าง
อาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน เลิกพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ

 ผศ.ดร.ทวีสิน กล่าวว่า การแก้ปัญหาความยากจนถือเป็นนโยบายเร่งด่วนท่ีรัฐบาลให้ความ
สำาคัญและกำาหนดให้ทุกภาคส่วนในสังคมผนึกกำาลังร่วมกันแก้ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนบนพืน้ฐานความพอดภีายใต้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่ในการดำาเนนิงานแกไ้ขปญัหาความ
ยากจนนั้น รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับ
การฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีระดับทักษะที่สูงขึ้น จนสามารถนำาไปประกอบ
อาชีพ เพ่ิมรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต งานศูนย์เครื่องมือกลาง ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา       
จึงร่วมกับธนาคารออมสินจัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้แนวคิด
มหาวิทยาลัยประชาชน ความรู้สู่อาชีพ พร้อมทั้งร่วมกันผลักดันแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน 
ยกระดับรายได้ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ซึ่งรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ กล่าวอีกว่า การจัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพสำาหรับผู้ถือบัตร
สวสัดกิารแหง่รฐั เปน็การดำาเนนิงานทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ยทุธศาสตร์
ที ่2 การสรา้งความเปน็ธรรม ลดความเหลือ่มล้ำาในสงัคม ซึง่มเีปา้หมายเพ่ือเพิม่โอกาสการเขา้ถงึบรกิาร
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ ด้วยการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้   
ต่ำาสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 

ทัง้ในดา้นการศกึษาในระดบัทีสู่งขึน้ การไดรั้บขยายการคุม้ครองทางสงัคม (social Protection) 
และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบ
อาชีพและยกระดับรายได้ โดยขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อย
โอกาสทางการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยไมถ่กูจำากดัศกัยภาพจากสภาพครอบครัว พืน้ที ่และสภาพรา่งกาย 
การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน             
การสนบัสนนุคา่เดินทางไปยงัสถานศกึษา การให้ทนุการศกึษาตอ่ระดบัสงู เพือ่ปอ้งกนัไม่ใหเ้ดก็นกัเรยีน
ออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ห่างไกล

 

ผนึก ธ.ออ
มสิน

มรภ.สงขลา สร้างอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
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ดร.มนตรี เด่นดวง

มรภ.สงขลา เผยความสำาเรจ็ลงนามความรว่มมอืจดัการเรยีนการสอน
พลศึกษาฯ เผยนักกีฬาทัณฑสถานบำาบัดพิเศษสงขลา คว้า 2 เหรียญทองแดง
แข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคใต้ ได้เป็นตัวแทนเข้าชิงชัยระดับประเทศ  

อาจารย์พลากร นัคราบัณฑิต อาจารย์ประจำาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า 
นักกีฬาจากทัณฑสถานบำาบัดพิเศษสงขลา เข้าร่วมการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคใต้             
ประจำาปี 2562 ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนสิริวัณวรี 2 สงขลา เมื่อวันที่ 
21-25 มิถุนายน  ท่ีผ่านมา เพ่ือคัดตัวแทนภาคไปเข้าร่วมการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์
ประเทศไทย ผลปรากฏว่า นายอรรถพล หิรัญณารักษ์ รุ่นเอ ชาย น้ำาหนัก 45-50 กก. 
และ นายไซนุลอาบีดีน อาแว รุ่นน้ำาหนัก 65-70 กก. ได้เหรียญทองแดง และได้เป็น
ตัวแทนภาคใต้ไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป 

 ทัง้นี ้การจัดสง่นกักฬีาจากทณัฑสถานบำาบดัพิเศษสงขลา ไปเขา้รว่มการแขง่ขนั
ในรายการดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ        
ด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่าง              
กรมราชทัณฑ์ มรภ.สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ (ม.ทักษิณ) และ สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา 
ทีม่ขีึน้เมือ่วันที ่17 พฤษภาคม 2562 ณ ทณัฑสถานบำาบดัพเิศษสงขลา จงึมกีารฝกึสอน
กีฬาปันจักสีลัตให้กับผู้ต้องขังที่มีความสามารถ และจัดส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้    
เป็นครั้งแรก จนนำามาสู่การได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดงดังกล่าว

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรภ.สงขลา ดึงผู้แทนศูนย์
พัฒนาเด็ก-หน่วยงานต้นสังกัด รับฟังกรอบแนวทาง
ประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ หวังสร้างความรู้ความเข้าใจ
สถานศึกษาเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง  

ดร.มนตรี เด่นดวง ประธานศูนย์เครือข่าย สมศ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการ       
ส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน             
ต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ของ สมศ. และกระทรวงท่ี
เก่ียวข้อง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ 
พลาซ่า หาดใหญ่ เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม ท่ีผ่านมาว่า กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้แทนจากศูนย์พัฒนาเด็กและผู้แทนจาก
หน่วยงานต้นสังกัดในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง สงขลา และ สตูล          
ราว 786 คน ซ่ึงเป็นการดำาเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกความร่วมมือ
ที่สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) จัดทำาร่วมกับ มรภ.สงขลา เพ่ือจัดต้ังศูนย์      

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรภ.สงขลา
ติวกรอบแนวทางประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่

เครอืขา่ย สมศ. มรภ.สงขลา ในการพฒันาดา้นการประกันคณุภาพ
การศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ได้แก่ ตรัง 
นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา และ สตูล  

ด้าน ผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ รองประธานศูนย์
เครือข่าย สมศ. มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า นอกจาก 
ศนูยเ์ครอืขา่ย สมศ. มรภ.สงขลา จะมหีนา้ทีส่นบัสนนุการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่
เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีหน้าท่ีให้แนวทางในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสี่ แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก ในการดำาเนินการตามระบบ
ประกนัคณุภาพภายนอกใหม้ปีระสทิธภิาพตอ่การพฒันาคณุภาพ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก และการถ่ายทอดนโยบายและ
ทศิทางการประเมนิคณุภาพภายนอก รอบสี ่ของสำานกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อ
ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันมากยิ่งขึ้น

18 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา เผยความสำาเร็จลงนามความร่วมมือจัดการสอนพลศึกษาฯ
นักกีฬาทัณฑสถานฯ คว้า ๒ เหรียญทองแดง แข่งปันจักสีลัตชิงแชมป์ภาคใต้



19ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน คัดเลือก
ตัวแทนนักศึกษาเดินทางไปดูงานมหาวิทยาลัยในไต้หวัน               
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม                       
สองประเทศ

ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหวา่งใหโ้อวาทนกัศกึษากอ่นเดนิทางไป
แลกเปลี่ยนด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ National Pingtung           
University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน 
ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562 ว่า การที่ มรภ.สงขลา มีการ
ทำาขอ้ตกลงความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัในตา่งประเทศ และมีกจิกรรม
อันเกิดจากข้อตกลงความร่วมมืออย่างต่อเน่ืองน้ัน ย่อมเป็นผลดีกับ
มหาวิทยาลัยในแง่ของการฝึกนักศึกษาและบุคลากรให้มีความกล้า
แสดงออกในการใชภ้าษาตา่งประเทศในการตดิตอ่สือ่สาร ถอืเปน็การ
พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศให้มีระดับที่สูงขึ้น อาทิ การพัฒนาใน
ดา้นการนำาความรูไ้ปใชใ้นการนำาเสนองานวจิยัในระดบันานาชาตขิอง
บคุลากรสายวชิาการ หรอืการเดนิทางไปแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องตวัแทน
นักศึกษาในการเผยแพร่ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านการพัฒนา
นักศึกษา หรือในด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถ่ินให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อ
สายตาชาวต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วย

ดา้น อาจารยจ์ริภา คงเขยีว รองอธกิารบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าวว่า              
การเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ยังมหาวิทยาลัย        
ในประเทศไต้หวันในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างทักษะการส่ือสาร      
ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาจากคณะต่างๆ ตลอดจนผู้นำาศึกษา
ซึ่งร่วมเดินทางไปในครั้งน้ีด้วย ได้มีความกล้าแสดงออกและสามารถ
สื่อสารกับชาวต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์       

ด้านภาษา วิชาการ วัฒนธรรม และได้เรียนรู้สภาพชีวิตความเป็นอยู่             
ของคนในชาติไต้หวัน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็น          
รูปธรรม และเข้าใจในความหลากหลายของสังคมต่างวัฒนธรรม            
มากยิ่งขึ้น 

 ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ รองผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า         
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ระหว่างประเทศของ
สถาบันอุดมศึกษา มีส่วนสำาคัญยิ่งในการสร้างเสริมความสัมพันธ์      
อันดีกับต่างประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างและขยายพันธมิตรใน           
ต่างประเทศ โดยยึดหลักการผสานประโยชน์และความชำานาญการ         
ของกันและกันก่อให้เกิดความร่วมมืออันดี เพ่ือสนับสนุนการศึกษา 
ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การจัดโครงการทางวิชาการต่างๆ ที่
เก่ียวข้องยังเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อกัน ในการจัดอบรม การศึกษาดูงาน 
การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา การจัด
ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ การศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง       

“ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา มีความร่วมมือกับหน่วยงาน          
ต่างประเทศผ่านการทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลายฉบับใน        
หลากหลายประเทศด้วยกัน จึงเล็งเห็นความสำาคัญของการสร้างเครือข่าย
ความรว่มมอื เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มและพฒันาความสมัพนัธ์
ระหว่างกันให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้น ดังนั้น ฝ่ายประสานงานกลาง
ด้านต่างประเทศ มรภ.สงขลา จึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศไต้หวัน ประจำาปีการศึกษา 2561 ข้ึน 
โดยมนีกัศกึษาทีไ่ดร้บัคดัเลอืกใหไ้ปศกึษาดงูานในครัง้นีร้วม 33 คน” 
ดร.นิสิตา กล่าว

มรภ.สงขลา ส่ง นศ. 
แลกเปลี่ยนวิชาการ-วัฒนธรรมประเทศไต้หวัน



อาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนำาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ระดับดี 

กลุ่มเทคโนโลยี โชว์ศักยภาพเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ 

IAMBEST ครั้งที่ 4 บูรณาการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืน 

ดร.วชัรนิทร ์สายน้ำาใส อาจารยป์ระจำาหลักสตูรวทิยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ตน
พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จำานวน 4 คน 
คือ น.ส.ฮัปเสาะห ์มะเดง็ น.ส.ธรีาพร หมดุกะเหลม็ น.ส.กาญจนา 

หนูจีน และ นายสุไหลหมาน เบญฤทธิ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ IAMBEST ครัง้ที ่4 จดัโดยสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร             
(The 4th National Conference on Informatics, Agriculture, Management, 
Business administration, Engineering, Sciences and Technology)          

เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ในหัวข้อ “บูรณาการนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ภายใต้ความร่วมมือของภาคี           
เครือข่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
วิทยาเขตชุมพร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วทิยาเขตพทัลงุ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี และ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้
เข้าร่วมนำาเสนอทั้งสิ้น 228 ผลงาน จาก 53 สถานศึกษา

ดร.วัชรินทร์ กล่าวว่า ตนและทีมงานเข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัย
ภาคโปสเตอร์ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ 2 ผลงาน และกลุ่มเทคโนโลยี 1 ผลงาน 
ดังนี้ กลุ่มเทคโนโลยี บทความเรื่อง “การใช้แคลเซียมคาร์บอเนต         
และซิลิกาทดแทนเขม่าดำาบางส่วนเพื่อให้มีพลังงานสูญหายในระดับ
เดียวกันของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์” โดย สุไหลหมาน เบญฤทธิ์ และ 
วัชรินทร์ สายน้ำาใส กลุ่มวิทยาศาสตร์ 1. บทความเรื่อง “อิทธิพลของ
ปรมิาณแคลเซยีมคารบ์อเนตตอ่การผอ่นคลายความเคน้ของยางธรรมชาติ
คอมพาวนด์โดยใช้เคร่ืองทดสอบความหนืดมูนน่ี” โดย ฮัปเสาะห์ มะเด็ง 
และ วัชรินทร์ สายน้ำาใส  2. บทความเร่ือง “การประยุกต์ใช้วิธีการพ้ืนผิว
ตอบสนองในการออกสูตรยางคอมพาวนด์ : กรณีศึกษาผลของปริมาณ
เอ็มบีทีเอสและปริมาณกำามะถัน” โดย ธีราพร หมุดกะเหล็ม กาญจนา 
หนจีูน และ วัชรินทร์ สายน้ำาใส ในการนี ้ผลงานวิจัยเร่ือง การใชแ้คลเซยีม
คาร์บอเนตและซิลิกาทดแทนเขม่าดำาบางส่วนเพื่อให้มีพลังงานสูญหาย
ในระดับเดียวกันของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ ได้รับรางวัลการนำาเสนอ   

ผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ระดับดี กลุ่มเทคโนโลยี  

มรภ.สงขลา รับรางวัลหน่วยงานที่มี      
ความพร้อมให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต               
พื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 

 ผศ.ดร.อำานาจ ทองขาว ผู้อำานวยการสำานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่            
8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผศ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว             
รองผู้อำานวยการสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มรภ.สงขลา เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มี   
ความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพ้ืนฐาน
และบริการที่รองรับ IPv6 ประจำาปี พ.ศ.2561 จาก            
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม
วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน โดย มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลประเภทท่ี 2 
หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน        
และบริการท่ีรองรับ IPv6  5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, 
Web, DNSSEC และ IPv6 LOGO ซ่ึงสำานักงาน            
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัด
ประกวดหนว่ยงานทีมี่ความพรอ้มในการบรกิารเครอืข่าย

 มรภ.สงขลา รับรางวัลหน่วยงานพร้อมให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน

อินเทอร์เน็ต และมีการประเมินความพร้อมระหว่าง          
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562

ด้าน อาจารย์เสรี ชะนะ รองผู้อำานวยการ
ฝ่ายแผนและพัฒนา สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มรภ.สงขลา กล่าวว่า หน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลต้องดำาเนินการผ่านหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.บริการ
เว็บไซต์ (Website) 2. บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail)  3. บรกิารโดเมนเนม (DNS) 4. การเพิม่ความ
ปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC) และ 5. IPv6 
Ready Logo สำาหรับเว็บไซต์ (IPv6 Logo) โดยบริการ
ท้ังหมดต้องมีความเสถียรอย่างน้อย 80% ภายในช่วงเวลา
ที่มีการประเมินความพร้อม อันจะทำาให้หน่วยงาน        
ภาครัฐมกีารพฒันาและใหบ้รกิาร และตระหนกัถงึความ
สำาคัญของการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน
และบริการที่รองรับ IPv6 ซึ่งเมื่อปี พ.ศ.2559 มรภ.
สงขลา เคยได้รับรางวัลเกียรติคุณในฐานะสถาบัน         
การศึกษาท่ีมีความพร้อมในการให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตพืน้ฐานท่ีรองรบั IPv6 (IPv6 Award 2016) 
จากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (UniNet) 
ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำาเนินกิจกรรม          
บนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
(WUNCA) ครั้งที่ 33 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 มรภ.สงขลา คว้ารางวัลนำาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 
     ระดับดี กลุ่มเทคโนโลยี
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มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

ที่ มรภ.ภูเก็ต ๗ สถาบันการศึกษาผนึกกำาลังสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้              

ด้านบริหาร กิจการนักศึกษา 

  ผศ.ดร.อนมุตั ิเดชนะ คณบดคีณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏั
สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม ท่ีผ่านมา ตนพร้อมด้วย ผศ.กฤษณ์วรา 

รตันโอภาส รองคณบดฝีา่ยวจิยับรกิารวชิาการและวเิทศสมัพนัธ ์และบคุลากรคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการเครือข่ายความร่วมมือ ๗ สถาบัน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงประกอบด้วย มรภ.ภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

(มรส.) มรภ.สงขลา มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.ยะลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย นครศรีธรรมราช และคณะพยาบาลศาสตร์ มรส. ซ่ึง มรภ.ภูเก็ต 
เป็นเจ้าภาพจัดข้ึน ณ ห้องประชุม อาคารเพชรภูมิภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ       
มรภ.ภูเก็ต เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อประชุมทางวิชาการและลงนามความ
ร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการบริหาร 
การประกนัคณุภาพ การวิจัย การบริการวิชาการ กิจการนักศึกษา และดา้นอืน่ๆ 
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มรภ.สงขลา ร่วมประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ มรภ.สงขลา พัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณ       
ก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์แบบไร้สายโดยใช้โหนดเอ็มซียู            
คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ            
เผยช่วยชุมชนตลาดนัดเกาะหมี ใช้เครื่องมือราคาถูกกว่านำาเข้า
จากต่างประเทศถึง ๑๐ เท่า 

ดร.กันตภณ มะหาหมัด อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เปิดเผยว่า ตนและทีมวิจัยซึ่งประกอบด้วย ดร.สลักจิตร นิลบวร สาขา
วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม และ ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล อาจารย์
วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ มรภ.สงขลา รว่มกนัจดัทำางานวิจยัเรือ่ง 
ระบบตรวจวดัปรมิาณกา๊ซชวีภาพจากขยะอนิทรยีแ์บบไรส้ายโดยใชโ้หนด
เอ็มซียู และได้ส่งผลงานเข้าร่วมในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน          
ท่ีผ่านมา ณ โรงแรม Loft mania Boutique Hotel จ.ชุมพร ผลปรากฏว่า
ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น ซึ่งระบบตรวจวัดปริมาณก๊าซชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย์แบบไร้สายฯ ท่ีจัดทำาข้ึนน้ี ช่วยให้คนในชุมชนตลาดนัดเกาะหมี 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ใช้เครื่องมือวัดก๊าซชีวภาพที่มีราคาต้นทุนเพียง 
4,500 บาท ซึ่งถูกกว่าที่นำาเข้ามาจากต่างประเทศถึง 10 เท่าตัว ทั้งยัง
สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ ทำาให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย    
ในการซื้อเครื่องมือจากต่างประเทศได้อย่างมาก  

ดร.กันตภณ กล่าวว่า ปัญหาขยะนับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ี
สำาคัญและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต สุขภาวะอนามัย
ของมนุษย์ แนวทางท่ีสำาคัญแนวทางหน่ึงท่ีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
คือการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ ซ่ึงนอกจากได้ประโยชน์โดยตรงจาก           
การทำาให้ขยะลดลงแล้ว ยังสามารถทำาให้ได้พลังงานสะอาดที่นำามาใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได้อีกด้วย ซึ่งชุมชนตลาดนัดเกาะหมี เป็น
ชุมชนหนึ่งที่ประสบปัญหาขยะ เนื่องจากการเติบโตของชุมชนเมืองและ
พืน้ทีต่ลาดนัดมกีารขยายตัวมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ปัจจบัุนมีพ่อคา้ แมค่า้
กว่า 500 ราย จากข้อมูลการจัดเก็บขยะของตลาดนัดพบว่า ในแต่ละวัน
มีปริมาณขยะราว 3,000 กิโลกรัม โดยแยกเป็นขยะอินทรีย์ ร้อยละ 60 
ขยะแห้งร้อยละ 38.33 และขยะอันตรายร้อยละ 1.6๗ ดังน้ัน                  

คณะกรรมการบริหารตลาดนัดจึงได้มีแนวคิดในการจัดการขยะ โดยการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ เป็นทางเลือกหน่ึงในการใช้ประโยชน์จากขยะ  

อยา่งไรกต็าม จากการดำาเนนิการผลิตกา๊ซชวีภาพจากขยะอนิทรยี์
ยังพบปัญหาในด้านการผลิตก๊าซชีวภาพ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบซ่ึงเป็น         
เจ้าหน้าท่ีของตลาดยังขาดความรู้ในการดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และยัง
ทำางานหลายหนา้ทีใ่นตลาดนดั ทำาใหไ้มส่ามารถตดิตามการผลติไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง และไม่มีข้อมูลสำาหรับการวิเคราะห์ผลเมื่อเกิดความผิดปกติกับ
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพอีกด้วย ดังนั้น วิธีการแก้ปัญหาคือ การออกแบบ
เคร่ืองมือทีจ่ะชว่ยตดิตามผลการผลติกา๊ซชวีภาพทีส่ะดวกรวดเรว็ และงา่ย
ต่อการใช้งานสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันคือการใช้เทคโนโลยี
อนิเทอรเ์นต็ โดยพฒันาระบบตรวจวดัคา่พารามเิตอรแ์ละผลการผลติกา๊ซ
ชีวภาพที่ผลิตได้ให้สามารถแสดงผลไปยังผู้ใช้งานผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย อันจะทำาให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผลผ่าน
สมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

“คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความจำาเป็นในการพัฒนาระบบการ
ติดตามผล เพื่อช่วยในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ของตลาดนัด
เกาะหมีที่มีประสิทธิภาพ จึงได้พัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณก๊าซชีวภาพ
จากขยะอินทรีย์แบบไร้สาย ที่จะช่วยตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ในการ
ผลติกา๊ซชวีภาพ และเปน็ต้นแบบเครือ่งมอืวดักา๊ซชวีภาพทีม่ปีระสิทธภิาพ
ในราคาต่ำาใหก้บัชมุชน” อาจารยส์าขาวชิาเทคโนโลยไีฟฟา้อตุสาหกรรม 
มรภ.สงขลา กล่าว

มรภ.สงขลา  พัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์แบบไร้สาย

คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น ช่วยชุมชนลดต้นทุนค่าเครื่องมือลง ๑๐ เท่า 



๑.  พิธีมอบเข็มตรามหาวิทยาลัย

๒.  ปลูกไม้มงคล “ทองอุไร”

กิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา

๔.  ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

๓.  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.
สงขลา) โดยองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ      
ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีอัญเชิญตรา มรภ.สงขลา และมอบเข็ม
ตรามหาวิทยาลัย ประจำาปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาใหม่ สร้างความรัก
ความภาคภมูใิจและสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุทีพ่ระบาทสมเดจ็พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานตราประจำาพระองค์แด่มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
ท่ัวประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นคุณค่าในตราพระราชลัญจกรและปฏิบัติตน
ให้สมกับการเป็นคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน

เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม ท่ีผ่านมา อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดี            
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมปลูกไม้มงคล 
“ทองอุไร” ในกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จัดโดยเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ               
บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 

เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก                   
พุทธศักราช 2562

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วมงาน           
วันกำาลังสำารอง ประจำาปี 2562 และวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีท่ี 29 โดยเข้าร่วม
พิธีวางพานพุ่ม เพ่ือถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             
รัชกาลท่ี 6 และทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กำาลังพลท่ีล่วงลับ ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 42 ค่ายพระปกเกล้า จังหวัดสงขลา

วันท่ี 2๓-25 พฤษภาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการสัมมนา       
เครือข่ายสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ คร้ังท่ี 1๓  ณ หอประชุม

สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2562 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อ
พบปะและชี้แจงข้อมูลที่จำาเป็นและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองพบอาจารย์          
ที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชา สร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้ปกครอง คณาจารย์ 
นักศึกษา และมหาวิทยาลัย นำาไปสู่การร่วมกันดูแลนักศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผศ.ดร.นวิตั กลิน่งาม อธกิารบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.
สงขลา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัย                
และพัฒนา สำานักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับ          
คณะศกึษาดูงานจากสถาบนัวจิยัและส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.เพชรบุรี) ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัย การบริการวิชาการ งานตาม  
พระบรมราโชบาย และงานด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
ที่ผ่านมา

เฉลิมพระเกียรติฯ และจังหวัดตรัง โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย และการประกวด  
ผลงาน Good Practice งานด้านกิจกรรมนักศึกษา มีผู้ได้รับรางวัล ดังน้ี 1. รางวัล             
ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับเงินรางวัล ๓,000 บาท พร้อม          
เกียรติบัตร 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี 
รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ๓. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร           
4. รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รับเงินรางวัล 800 บาท         
พร้อมเกียรติบัตร 5. รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับเงิน
รางวัล 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร 6. รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม รับเงินรางวัล 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี 
และผู้นำานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก

22 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



             ข่าวสด 

 62120160      19   10  พ.ค. 2562

             ข่าวสด 

  62113917     19   1  พ.ค. 2562  ข่าวสด 

19 6212278814 พ.ค. 2562

 ข่าวสด 

19 6212278814 พ.ค. 2562

 ข่าวสด 

19 6212244413 พ.ค. 2562

 ข่าวสด 

19 6213419729 พ.ค. 2562

ม.กรุงเทพจับมือตร.คลองหลวง

ข่าวสด	

						19 		62136014	31		พ.ค.	2562

ข่าวสด	

						19 		62136014	31		พ.ค.	2562              ข่าวสด 

     62138604       19     4 มิ.ย. 2562

‘ทปอ.’หาทางเยียวยา71นักเรียน

             ข่าวสด 

     62146537       19     14 มิ.ย. 2562

สงขลาปนผูตองขังสู่นักกีฬาอาชีพสงขลาปนผูตองขังสู่นักกีฬาอาชีพ

             ข่าวสด 

     62140222       19     6 มิ.ย. 2562

   

‘ออมสิน’มอบทุนมรภ.โคราช1ล.

             ข่าวสด 

     62140222       19     6 มิ.ย. 2562

   

‘ออมสิน’มอบทุนมรภ.โคราช1ล.

             ข่าวสด 

     62139306       19     5 มิ.ย. 2562

มรภ.สงขลาจัดคารวาลัย‘ปาเปรม’มรภ.สงขลาจัดคารวาลัย‘ปาเปรม’

             ข่าวสด 

     62141193       19     7 มิ.ย. 2562

‘ม.ขอนแกน-กสทช.’เดินหนา5จี

‘ม.ขอนแกน-กสทช.’เดินหนา5จี

ข่าวสด	

						19 		62145648	13		มิ.ย.	2562

‘มรภ.สงขลา’ติวแปรรูป‘ตาลโตนด’‘มรภ.สงขลา’ติวแปรรูป‘ตาลโตนด’

             ข่าวสด 

     62150116       19     19 มิ.ย. 2562

‘มรภ.สงขลา’ติวหลักสูตรดจิตอล‘มรภ.สงขลา’ติวหลักสูตรดจิตอล
             ข่าวสด 

 62155716   19     26 มิ.ย. 2562

สงขลาพัฒนาผลิตภัณฑปอเทือง สงขลาพัฒนาผลิตภัณฑปอเทือง 
             ข่าวสด 

     62148386       19     17 มิ.ย. 2562

‘มหิดล’ขยายแผนยุทธศาสตรยั่งยืน

             ข่าวสด 

     62148386       19     17 มิ.ย. 2562

‘มหิดล’ขยายแผนยุทธศาสตรยั่งยืน

             ข่าวสด 

     62148386        19      17 มิ.ย. 2562

‘มหิดล’ขยายแผนยุทธศาสตรยั่งยืน

             ข่าวสด 

     62148386       19     17 มิ.ย. 2562

‘มหิดล’ขยายแผนยุทธศาสตรยั่งยืน

             ข่าวสด 

     62148386       19     17 มิ.ย. 2562

‘มหิดล’ขยายแผนยุทธศาสตรยั่งยืน

             ข่าวสด 

  62150901       19     20 มิ.ย. 2562

‘เกษตรฯ’จัดนํารองร.ร.ปุยสั่งตัด

             ข่าวสด 

  62150901       19     20 มิ.ย. 2562

‘เกษตรฯ’จัดนํารองร.ร.ปุยสั่งตัด

          มติชน

    21 มิ.ย. 2562            21  62152053

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

          มติชน

    21 มิ.ย. 2562            21  62152053

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

          มติชน

    13 มิ.ย. 2562            21  62145827

          มติชน

    13 มิ.ย. 2562            21  62145827

     สยามรัฐ

     2 พ.ค. 2562           9 62114843

     สยามรัฐ

     2 พ.ค. 2562           9 62114843

          มติชน

    22 พ.ค. 2562            21  62129125

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

          มติชน

    22 พ.ค. 2562            21  62129125

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

⦁

     สยามรัฐ

     20 พ.ค. 2562     9 62127618

     สยามรัฐ

     20 พ.ค. 2562     9 62127618

     สยามรัฐ

     20 พ.ค. 2562     9 62127618

สยามรัฐ	

						9 		62151337	20		มิ.ย..	2562

สยามรัฐ	

						9 		62151337	20		มิ.ย..	2562

สยามรัฐ	

						9 		62151337	20		มิ.ย..	2562

          สยามรัฐ

    31 พ.ค. 2562             9  62136307

          สยามรัฐ

    31 พ.ค. 2562             9  62136307

          สยามรัฐ

    31 พ.ค. 2562             9  62136307

สยามรัฐ	

						9 		62117556	6		พ.ค.	2562

3

 มรภ.สงขลา จดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ผู้บริหารนำาทีมบุคลากร นักศึกษา 
ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำาความดีด้วยหัวใจ 
ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดง
เจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก บรรเทา
ปัญหาภาวะโลกร้อน
  ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) 
กล่าวระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
เฉลมิพระเกียรติ	เนือ่งในโอกาสมหามงคล		พระ
ราชพธิบีรมราชาภเิษก	เมือ่วันท่ี	17	พฤษภาคม	
2562	ณ	หอประชุมเฉลมิพระเกียรติฯ	ว่า	เนือ่ง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ	มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิตสิริสิมบูรณอดลุยเดช	สยามนิทราธเิบศรราช
วโรดม	บรมนาถบพิตร	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	
มรภ.สงขลา	ในฐานะข้าทูลละอองธุลีพระบาทได้รับ 
พระเมตตาคุณต้ังแต่ครัง้ทรงดำารงพระอสิรยิศักด์ิ
เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎ
ราชกุมาร	ไดเ้สด็จแทนพระองคม์าพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลยัราชภฏักลุม่
ภาคใต้	ณ	มรภ.สงขลา	จำานวน	5	ครั้ง	คือ	ใน
ปีพุทธศักราช	2546	2549	2551	2552	และ	
2553	ทัง้ยังทรงพระเมตตาเสด็จพระราชดำาเนนิ
มาทรงเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ	
80	พรรษา	5	ธนัวาคม	2550	เมือ่วันเสารท์ี	่15	
มีนาคม	พ.ศ.	2551	และได้ทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้
ณ	บริเวณหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
  นอกจากนั้น	 ยังทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้อธิการบดี	 ผู้บริหาร	
คณาจารย์	 และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพิธีดัง
กลา่ว	ร่วมฉายพระรปูไว้เป็นสริมิงคลอกีโสตหนึง่
มรภ.สงขลา	 น้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เปน็ลน้เกลา้ลน้กระหมอ่ม	จงึพรอ้มใจกันจดักิจกรรมเฉลมิพระเกียรต	ิเนือ่งในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ซึ่งประกอบด้วย	นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 ปฏิบัติงานจิตอาสา	 “เราทำา
ความดีด้วยหัวใจ”	ในพื้นที่เป้าหมายภายใน	มรภ.สงขลา	จำานวน	8	พื้นที่	ปลูกต้น
ทองอุไร	 จำานวน	 20	 ต้น	 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่มหาวิทยาลัย	 และร่วมแสดง
เจตนารมณ์	ลด	ละ	เลิก	การใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัย	เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะ
โลกร้อนอันเป็นภัยพิบัติใกล้ตัว

ประจำ�เดือนมิถุน�ยน พ.ศ. 2562Request

 
Book_มุมหนังสือ _กองบรรณาธิการ

สร้างสรรค์_วลัยลักษณ์ มณีรัตน์

เขียน   :  Gakken
แปล  :  อนุวัฒน์ ทุมละฉายา
ราคา  :  225 บาท
สำานักพิมพ์  :  นานมีบุ๊คส์ 

	 ปญัหานีจ้ะไมเ่กดิข้ึนเมือ่อา่น		Short	Note	
เตรียมสอบอังกฤษ	ม.ต้น	 เล่ม	1	และ	2	สไตล์
ญี่ปุ่น	 เรียนรู้การใช้รูปประโยคภาษาอังกฤษ
ต่างๆ	 เช่น	 รูปประโยคปัจจุบันกาล	 อดีตกาล	
อนาคตกาล	 ประโยคเปรียบเทียบ	 ประโยคคำา
สั่ง	ประโยคขอร้อง	เป็นต้น	รวมทั้งรู้จักคำากริยา								
V	to	be คำาสันธาน	คำาสรรพนาม	เป็นต้น	เน้น
การฝึกอ่านและฝึกเขียน	 มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำา
หลังจากทบทวนเนื้อหาแล้วทุกบท	

ผู้เขียน  :  ลอยชาย
ราคา   :  259 บาท
สำานักพิมพ์  :  Sofa Publishing 
 “นัยน์มาร”	 	 เป็นนวนิยายแนวสยองขวัญ
และสบืสวนทีล่งเปน็ตอน	ๆ 	ในเวบ็ไซต	์Horrorism.
com	 และมีคนติดตามอ่านสูงสุด	 จากผลงานการ
เขียนของลอยชาย	 นักเล่าเรื่องหลอนช่ือดังใน	
Pantip.com	 “นัยน์มาร”	 คือนิยายเร่ืองแรกอย่าง
แท้จริงสำาหรับนามปากกา	ลอยชาย		ผู้เขียนเลือก
ที่จะใส่สิ่งที่รู้	 สิ่งที่ชอบ	 สิ่งที่อ่านสั่งสมมาตลอด
ชวีติลงไปในนยิายเรือ่งนีใ้นหลากหลายแงม่มุ	ไมใ่ช่
เพียงแค่ความน่ากลัว	 หรือความตื่นเต้น	 แต่รวม
ไปถึงความรู้สึกที่มากกว่านั้น	 จะเป็นอย่างไรหาก
คนหนึ่งต้องเห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่อยากเห็น	 	อะไร
ที่เราเรียกกันว่า	 “ผี”	 นั่นเอง	 ผีหรือวิญญาณคือ
โจทย์ที่มนุษย์ถกเถียงกันมาหลายศตวรรษว่ามัน
คือ	 เรื่องจริงหรือเป็นเพียงนิทานปรัมปราเท่านั้น		
สิบปากว่า	 ไม่เท่าตาอ่าน...	 เราจึงขอเชิญทุกท่าน
ร่วมพิสูจน์และค้นหาคำาตอบไปพร้อมกัน	

คู่มือเรียน-เตรียมสอบ
ชุด Short Note  เตรยีมสอบองักฤษ ม.ตน้

อ่านก่อนสอบ รอบคอบกว่าเดิม

นัยน์มาร พิชิตอังกฤษ ม.ต้น
มาฝึกพูดภาษาอังกฤษวันละนิดกันเถอะ

บ้าน-คน-ตาย

Social update_สังคมข่าว

ผู้เขียน  :  อาพัชรินทร์ กวิตา
     พลอยฝน นินหวา  
     RabbitRose
ราคา  :  269 บาท
สำานักพิมพ์  :  Sofa Publishing 

 หากคณุตอ้งอาศยัอยู่ในบ้านทีม่อีาถรรพ์	
“คนตาย”	ในบา้นนัน้กลายเปน็	“ผเีฮีย้น”	และไม่
ยอมให	้	“คนเปน็”	ใชช้วีติอยูไ่ด้อยา่งสงบสขุ	คณุ
จะมีวธิรีบัมอือยา่งไร?		ถา้หากวา่ยงัไมม่คีำาตอบ
ที่ถูกใจ	ขอแนะนำาให้ลองกลยุทธ์การ	“สู้กับผี”
จากห้านักเขียนสาว	 ทั้ง	 อาพัชรินทร์	 กวิตา	
พลอยฝน	นินหวา	RabbitRose	แล้วมาร่วมลุ้น
ระทึกไปด้วยกันว่า	 ผีร้ายในบ้านแต่ละหลัง...
จะแบ่งปันพื้นท่ีให้คนเป็นได้อยู่อาศัย	 หรือจะ	
“หลอกหลอน”	จนถงึลมหายใจสดุทา้ย	ให	้“ตาย”	
กลายเป็นผีด้วยกัน	

 เขียน  : Gakken
แปล   :  วธิารณ ีจงสถิตยว์ฒันา 
ราคา    : 195 บาท
สำานักพิมพ์   : นานมีบุ๊คส์
 เพิ่มคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษสำาหรับ
นักเรียนชั้น	 ม.1-3	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	My	
Study	Guide		พิชิตอังกฤษ	ม.ต้น	จึงถือเป็นคู่มือ
การอ่านฉบับนักเรียนท่ีแท้จริง	 ภายในประกอบ
ด้วยคำาศัพท์ในหัวข้อต่างๆ	การใช้คำานามและคำา
กริยาต่าง	ๆ	ให้ถูกต้อง	การใช้รูปประโยคต่างๆ
ซึ่งสิ่งที่ควรระวังหรือควรจำาทำาเป็นตัวหนังสือสี
แดงไว	้และบทสนทนาภาษาองักฤษพรอ้มคำาแปล	
นอกจากนีย้งัจดัทำากรอบคำาสำาคญัและขอ้ควรจำา
แยกไว้ต่างหากด้วยเพือ่ใหอ้า่นงา่ย	ในแตล่ะหนา้
ยังมีพื้นที่ว่างให้ฝึกเขียนประโยคภาษาอังกฤษ	
และมี	My	Study	Plan	ให้เด็กตั้งเป้าหมายในการ
จัดตารางเวลาอ่านหนังสือในแต่ละวัน

_กองบรรณาธิการ
สร้างสรรค์_วลัยลักษณ์ มณีรัตน์

 “โฮมโปร” ดเีดย ์1 ก.ค. 62 นี ้งดแจกถงุพลาสตกิ 100% 
พรอ้มกนัทกุสาขาทัว่ประเทศ ในแคมเปญ “No plastic Bags” 
พร้อมกระตุ้นให้ใช้ถุงผ้า	 หลังประสบความสำาเร็จก่อนหน้านี้
ในโครงการงดแจกถุงในทุกวันที่	4	,14	และ	24	ของทุกเดือน	
พรอ้มแจกแตม้โฮมการด์เฉลีย่ถงึเดอืนละ	2.4	ลา้นแตม้	หรอืมี
ลกูคา้ทีเ่ลอืกไมรั่บถงุพลาสตกิมากกว่า	10,000	คน/เดือน	หาก
ลกูคา้ตอ้งการรบัถงุพลาสตกิจา่ย	1	บาทตอ่	1	ใบ	เพือ่เปน็สว่น
ในการลดมลภาวะ	และลดปัญหาโลกร้อนที่กำาลังเกิดขึ้น

 พุทธสมาคมเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรผู้มีความ
ประพฤติดี ประจำาปี 2562 คร้ังที่ 58 ณ	 ศาลาอบรมสงฆ์										
วัดสามพระยาวรวิหาร	 เขตพระนคร	 กรุงเทพมหานคร	 ให้
แก่นิสิต	 นักศึกษา	 ทั่วราชอาณาจักร	 ในการนี้	 นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	 (มรภ.สงขลา)	 ได้รับรางวัลความ
ประพฤติดี	 ระดับอุดมศึกษา	 รวม	4	คน	 ได้แก่	 นายเนติศักดิ์	
คงแก้ว	 สาขาวิชาสังคมศึกษา	 นายลาภศักดิ์	 จันทร์หนู	 คณะ
ครุศาสตร์	 นายยุทธพงษ์	 เส้งเซ่ง	 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 น.ส.ศิริวรรณ	 ชุมนิรัตน์	 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 นอกจากนั้น	 ในโอกาสเดียวกันนี้ยังมีนักศึกษา	
มรภ.สงขลา	อีก	4	คน	ได้รับรางวัลความประพฤติดี	ระดับพุทธ
สมาคมจังหวัด	ไดแ้ก่	นายปราโมทย	์กองสวสัดิ	์คณะศลิปกรรม
ศาสตร์	 นายรัตนพล	 ทองจันทร์แก้ว	 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	น.ส.แพรวรุ่ง	กายเพ็ชร์	และ	น.ส.ชลธิชา	สีสม
อ่อน	คณะครุศาสตร์	ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้
ประพฤติตนดีงาม	 เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ	 ซึ่งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม
ราชูปถัมภ์	เป็นสถาบันแรกที่ริเริ่มจัดให้มีการมอบรางวัลความ
ประพฤติดีแก่นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา	 มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2504	
ติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน

 ประเดิมแจกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว! รางวัลท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หนึ่งในรางวัลกิจกรรม “MONO29 CELEBRATION 
แจกลั่นสนั่นจักรวาล” ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 สถานีโทรทัศน์ ช่อง MONO29 (โมโนทเวนตี้ไนน์) ท็อป-ทศพล หมายสุข พิธีกรช่องเลยขอออกมาย้ำากันอีกรอบว่า
อย่าลืมร่วมสนุก	เพียงโหลดแอพพลิเคชั่น	MONO29		จาก	App	Store	หรือ	Play	Story	พร้อมลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นไปเที่ยวฟรีได้ทันที	ตั้งแต่วันนี้	ถึง	31	กรกฎาคม
นี้	ซึ่งยังมีรางวัลทริปหรู	เกาะเวนิส	ประเทศอิตาลี,	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐเอมิเรตส์	และลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	ให้ไปเที่ยวตามรอยฉากหลังในหนังอีกมากมาย	
 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ช่อง MONO29 และ www.mono29.com

 ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำาคณะผู้
บริหาร	อาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี	ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ	พานพุมทอง
–พุ่มเงิน	 และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล	 หน้าพระ
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธาพิมลลักษณ	
พระบรมราชินี	 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ	
พุทธศักราช	 2562	พร้อมกับข้าราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	
ภาคเอกชน	เหล่ากาชาด	กลุ่มพลังมวลชน	นักเรียน	นักศึกษา	
และพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	 และ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี	 ที่ประองค์ทรงปฏิบัติพระราช
กรณยีกจิเปน็อเนกประการ	ปฏิบติังานถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี	ทั้ง
มพีระปรชีาสามารถดา้นการทหาร	เปน็ทีป่ระจกัษแ์กผ่องพสก
นิกร	ณ	บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเดิมแจกแล้ว!

“โฮมโปร” ดีเดย์ 1 ก.ค. 62 
งดแจกถุง 100% พร้อมกันทั่วประเทศ

มรส.รว่มพธิถีวายเครือ่งราชสักการะ และจดุเทยีน
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีิ

นักศึกษา มรภ.สงขลา รับรางวัลความประพฤติดี

ประจำ�เดือนมิถุน�ยน พ.ศ. 2562Request
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สร้างสรรค์_วลัยลักษณ์ มณีรัตน์

เขียน   :  Gakken
แปล  :  อนุวัฒน์ ทุมละฉายา
ราคา  :  225 บาท
สำานักพิมพ์  :  นานมีบุ๊คส์ 

	 ปญัหานีจ้ะไมเ่กดิข้ึนเมือ่อา่น		Short	Note	
เตรียมสอบอังกฤษ	ม.ต้น	 เล่ม	1	และ	2	สไตล์
ญี่ปุ่น	 เรียนรู้การใช้รูปประโยคภาษาอังกฤษ
ต่างๆ	 เช่น	 รูปประโยคปัจจุบันกาล	 อดีตกาล	
อนาคตกาล	 ประโยคเปรียบเทียบ	 ประโยคคำา
สั่ง	ประโยคขอร้อง	เป็นต้น	รวมทั้งรู้จักคำากริยา								
V	to	be คำาสันธาน	คำาสรรพนาม	เป็นต้น	เน้น
การฝึกอ่านและฝึกเขียน	 มีแบบฝึกหัดให้ฝึกทำา
หลังจากทบทวนเนื้อหาแล้วทุกบท	

ผู้เขียน  :  ลอยชาย
ราคา   :  259 บาท
สำานักพิมพ์  :  Sofa Publishing 
 “นัยน์มาร”	 	 เป็นนวนิยายแนวสยองขวัญ
และสืบสวนทีล่งเปน็ตอน	ๆ 	ในเวบ็ไซต	์Horrorism.
com	 และมีคนติดตามอ่านสูงสุด	 จากผลงานการ
เขียนของลอยชาย	 นักเล่าเรื่องหลอนชื่อดังใน	
Pantip.com	 “นัยน์มาร”	 คือนิยายเร่ืองแรกอย่าง
แท้จริงสำาหรับนามปากกา	ลอยชาย		ผู้เขียนเลือก
ที่จะใส่สิ่งที่รู้	 สิ่งที่ชอบ	 สิ่งที่อ่านสั่งสมมาตลอด
ชวีติลงไปในนยิายเรือ่งนีใ้นหลากหลายแง่มมุ	ไมใ่ช่
เพียงแค่ความน่ากลัว	 หรือความต่ืนเต้น	 แต่รวม
ไปถึงความรู้สึกที่มากกว่านั้น	 จะเป็นอย่างไรหาก
คนหนึ่งต้องเห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่อยากเห็น	 	อะไร
ที่เราเรียกกันว่า	 “ผี”	 นั่นเอง	 ผีหรือวิญญาณคือ
โจทย์ที่มนุษย์ถกเถียงกันมาหลายศตวรรษว่ามัน
คือ	 เร่ืองจริงหรือเป็นเพียงนิทานปรัมปราเท่านั้น		
สิบปากว่า	 ไม่เท่าตาอ่าน...	 เราจึงขอเชิญทุกท่าน
ร่วมพิสูจน์และค้นหาคำาตอบไปพร้อมกัน	

คู่มือเรียน-เตรียมสอบ
ชุด Short Note  เตรยีมสอบอังกฤษ ม.ตน้

อ่านก่อนสอบ รอบคอบกว่าเดิม

นัยน์มาร พิชิตอังกฤษ ม.ต้น
มาฝึกพูดภาษาอังกฤษวันละนิดกันเถอะ

บ้าน-คน-ตาย

Social update_สังคมข่าว

ผู้เขียน  :  อาพัชรินทร์ กวิตา
     พลอยฝน นินหวา  
     RabbitRose
ราคา  :  269 บาท
สำานักพิมพ์  :  Sofa Publishing 

 หากคณุตอ้งอาศยัอยูใ่นบา้นทีม่อีาถรรพ	์
“คนตาย”	ในบา้นนัน้กลายเปน็	“ผเีฮีย้น”	และไม่
ยอมให	้	“คนเป็น”	ใชช้วีติอยูไ่ด้อยา่งสงบสขุ	คณุ
จะมีวิธรีบัมอือย่างไร?		ถ้าหากว่ายังไมม่คีำาตอบ
ที่ถูกใจ	ขอแนะนำาให้ลองกลยุทธ์การ	“สู้กับผี”
จากห้านักเขียนสาว	 ทั้ง	 อาพัชรินทร์	 กวิตา	
พลอยฝน	นินหวา	RabbitRose	แล้วมาร่วมลุ้น
ระทึกไปด้วยกันว่า	 ผีร้ายในบ้านแต่ละหลัง...
จะแบ่งปันพื้นท่ีให้คนเป็นได้อยู่อาศัย	 หรือจะ	
“หลอกหลอน”	จนถงึลมหายใจสดุทา้ย	ให	้“ตาย”	
กลายเป็นผีด้วยกัน	

 เขียน  : Gakken
แปล   :  วธิารณ ีจงสถิตยว์ฒันา 
ราคา    : 195 บาท
สำานักพิมพ์   : นานมีบุ๊คส์
 เพิ่มคะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษสำาหรับ
นักเรียนชั้น	 ม.1-3	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	My	
Study	Guide		พิชิตอังกฤษ	ม.ต้น	จึงถือเป็นคู่มือ
การอ่านฉบับนักเรียนท่ีแท้จริง	 ภายในประกอบ
ด้วยคำาศัพท์ในหัวข้อต่างๆ	การใช้คำานามและคำา
กริยาต่าง	ๆ	ให้ถูกต้อง	การใช้รูปประโยคต่างๆ
ซึ่งสิ่งที่ควรระวังหรือควรจำาทำาเป็นตัวหนังสือสี
แดงไว	้และบทสนทนาภาษาองักฤษพรอ้มคำาแปล	
นอกจากนีย้งัจดัทำากรอบคำาสำาคญัและข้อควรจำา
แยกไว้ต่างหากด้วยเพือ่ใหอ้า่นงา่ย	ในแต่ละหนา้
ยังมีพื้นที่ว่างให้ฝึกเขียนประโยคภาษาอังกฤษ	
และมี	My	Study	Plan	ให้เด็กตั้งเป้าหมายในการ
จัดตารางเวลาอ่านหนังสือในแต่ละวัน

_กองบรรณาธิการ
สร้างสรรค์_วลัยลักษณ์ มณีรัตน์

 “โฮมโปร” ดเีดย ์1 ก.ค. 62 นี ้งดแจกถงุพลาสตกิ 100% 
พรอ้มกนัทกุสาขาทัว่ประเทศ ในแคมเปญ “No plastic Bags” 
พร้อมกระตุ้นให้ใช้ถุงผ้า	 หลังประสบความสำาเร็จก่อนหน้าน้ี
ในโครงการงดแจกถุงในทุกวันที่	4	,14	และ	24	ของทุกเดือน	
พรอ้มแจกแตม้โฮมการด์เฉลีย่ถงึเดอืนละ	2.4	ลา้นแตม้	หรอืมี
ลกูคา้ทีเ่ลอืกไมรั่บถงุพลาสตกิมากกว่า	10,000	คน/เดอืน	หาก
ลูกคา้ต้องการรับถงุพลาสตกิจ่าย	1	บาทตอ่	1	ใบ	เพือ่เปน็สว่น
ในการลดมลภาวะ	และลดปัญหาโลกร้อนที่กำาลังเกิดขึ้น

 พุทธสมาคมเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรผู้มีความ
ประพฤติดี ประจำาปี 2562 ครั้งที่ 58 ณ	 ศาลาอบรมสงฆ์										
วัดสามพระยาวรวิหาร	 เขตพระนคร	 กรุงเทพมหานคร	 ให้
แก่นิสิต	 นักศึกษา	 ทั่วราชอาณาจักร	 ในการนี้	 นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	 (มรภ.สงขลา)	 ได้รับรางวัลความ
ประพฤติดี	 ระดับอุดมศึกษา	 รวม	4	คน	 ได้แก่	 นายเนติศักดิ์	
คงแก้ว	 สาขาวิชาสังคมศึกษา	 นายลาภศักด์ิ	 จันทร์หนู	 คณะ
ครุศาสตร์	 นายยุทธพงษ์	 เส้งเซ่ง	 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 น.ส.ศิริวรรณ	 ชุมนิรัตน์	 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 นอกจากนั้น	 ในโอกาสเดียวกันนี้ยังมีนักศึกษา	
มรภ.สงขลา	อีก	4	คน	ได้รับรางวัลความประพฤติดี	ระดับพุทธ
สมาคมจังหวัด	ได้แก	่นายปราโมทย	์กองสวัสด์ิ	คณะศลิปกรรม
ศาสตร์	 นายรัตนพล	 ทองจันทร์แก้ว	 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	น.ส.แพรวรุ่ง	กายเพ็ชร์	และ	น.ส.ชลธิชา	สีสม
อ่อน	คณะครุศาสตร์	ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้
ประพฤติตนดีงาม	 เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ	 ซึ่งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม
ราชูปถัมภ์	เป็นสถาบันแรกที่ริเริ่มจัดให้มีการมอบรางวัลความ
ประพฤติดีแก่นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา	 มาต้ังแต่ปี	 พ.ศ.2504	
ติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน

 ประเดิมแจกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว! รางวัลท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หนึ่งในรางวัลกิจกรรม “MONO29 CELEBRATION 
แจกลั่นสนั่นจักรวาล” ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 สถานีโทรทัศน์ ช่อง MONO29 (โมโนทเวนตี้ไนน์) ท็อป-ทศพล หมายสุข พิธีกรช่องเลยขอออกมาย้ำากันอีกรอบว่า
อย่าลืมร่วมสนุก	เพียงโหลดแอพพลิเคชั่น	MONO29		จาก	App	Store	หรือ	Play	Story	พร้อมลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นไปเที่ยวฟรีได้ทันที	ตั้งแต่วันนี้	ถึง	31	กรกฎาคม
นี้	ซึ่งยังมีรางวัลทริปหรู	เกาะเวนิส	ประเทศอิตาลี,	เมืองดูไบ	ประเทศสหรัฐเอมิเรตส์	และลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	ให้ไปเที่ยวตามรอยฉากหลังในหนังอีกมากมาย	
 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ช่อง MONO29 และ www.mono29.com

 ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำาคณะผู้
บริหาร	อาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี	ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ	พานพุมทอง
–พุ่มเงิน	 และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล	 หน้าพระ
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	 พัชรสุธาพิมลลักษณ	
พระบรมราชินี	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ	
พุทธศักราช	 2562	พร้อมกับข้าราชการ	พนักงานรัฐวิสาหกิจ	
ภาคเอกชน	เหล่ากาชาด	กลุ่มพลังมวลชน	นักเรียน	นักศึกษา	
และพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	 และ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี	 ที่ประองค์ทรงปฏิบัติพระราช
กรณยีกจิเปน็อเนกประการ	ปฏิบติังานถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี	ทั้ง
มพีระปรชีาสามารถดา้นการทหาร	เปน็ทีป่ระจกัษแ์กผ่องพสก
นิกร	ณ	บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเดิมแจกแล้ว!

“โฮมโปร” ดีเดย์ 1 ก.ค. 62 
งดแจกถุง 100% พร้อมกันทั่วประเทศ

มรส.รว่มพธีิถวายเครือ่งราชสักการะ และจดุเทยีน
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีิ

นักศึกษา มรภ.สงขลา รับรางวัลความประพฤติดี

          มติชน
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