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ผนึก ๘ องค์กร 
ขับเคลื่อนท่องเท่ียวชุมชน

คว้า ๓ เหรียญทอง
ประกวดเดี่ยวเคร่ืองดนตรีไทย

มรภ.สงขลา จัดหลากกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๓

ลงนามความร่วมมือ ‘ทรู’ ส่ง นศ. ฝึกสหกิจ ๖

เสวนามหกรรมรามเกียรติ์ในการแสดงหนังตะลุง ๙

จัดแข่งขันจรวดขวดน้ำา เคร่ืองบินกระดาษพับ ๑๐

‘มนุษย์มด’ จัดย่ิงใหญ่มนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ ๑๑

มรภ.สงขลา สัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษา ๑๔ 

ผนึก ม.พระนครเหนือ ร่วมสร้างผู้ประกอบการ  ๑๕
SME ชายแดนใต้   

ศิลปกรรมฯ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ๑๖

นศ.ครุฯ ชนะเลิศอันดับ ๒ ประกวดอ่านฟังเสียง ๑๗

ผนึก มอ. ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ ๑๗

อบรมผลิตและจำาหน่ายไอศกรีมโยเกิร์ตฯ ๑๘

ใช้ ‘อาชาบำาบัด’ เสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก ๑๙

มรภ.สงขลา ระดมสมองทำาแผนยุทธศาสตร์พัฒนา ๒๐

คว้า ๒ รางวัลชนะเลิศนำาเสนอผลงานวิจัยทางพอลิเมอร์ ๒๐

พัฒนาทักษะภาษาผู้ประกอบการถนนคนเดิน ๒๑

เปิดห้องเรียน ‘เกษตร’ เพื่อชุมชน ๒๒

เป็นข่าว ๒๓



มรภ.สงขลา น้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จัดหลากกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

โปเกล้ียง  เขา้รว่มพธีิถวายสตัย์ปฏญิาณการเป็นข้าราชการทีดี่และพลัง
แผ่นดิน และพธิลีงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ือง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561        
ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา ตลอดจน
เขา้รว่มพธีิถวายเครือ่งราชสักการะ และพธีิจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กองพัฒนา
นักศึกษายังได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ยาใจผู้ป่วย “ราชภัฏน้อมพลี           
เทิดพระบารมีทั่วหล้า” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารเย็นศิระ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร

ขณะที่ นายพิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดี พร้อมด้วย           
นายศุภกร หนูสม ว่าที่ ร.ต.สุภาศ โปเกลี้ยง  และ นางกมลภา  
นัคราบัณฑิต เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
“ทำาความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้พลาสติก” เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องดิเอมเพลส ตึกวินเซอร์ ศูนย์การค้า       
สยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ และ อาจารย์จิรภา คงเขียว           

รองอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ร่วมตักบาตรกับ    
หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม ณ          
สี่แยกพระพุทธศรี-สงขลานครินทร์ 

ผศ.ดร.นิวัติ  กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา อาจารย์  
จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี นายสกรรจ์  รอดคล้าย รักษาการ
ผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา   
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
86 พรรษา ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำาเภอ
เมืองสงขลา 

นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมด้านกีฬา ศาสนา และอ่ืนๆ            
อีกมากมายกวา่ 20 กิจกรรม รวบรวมไวโ้ดย นางสาวสุภาพร ขุนทอง 
เจ้าหน้าที่ประจำากองพัฒนานักศึกษา  

ตลอดช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑ กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ดำาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในหลากหลายด้าน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี 
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ สมดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 เริ่มจาก โครงการสานสัมพันธ์ปาริฉัตรช่อใหม่ จัดขึ้นเมื่อ 
วันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สร้างความรัก
ความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยมหาวิทยาลัยได้สอดแทรก
กิจกรรมจิตอาสา ด้วยการร่วมกันทำาความสะอาดและพัฒนา
มหาวิทยาลัย รวมถึงสอดแทรกเร่ืองระระเบียบวินัยและการเตรียม
ความพร้อมเขา้สู่ 100 ปีของ มรภ.สงขลา พรอ้มทัง้กำาหนดใหม้กีจิกรรม
เทเหล้าเผาบุหรี่อีกด้วย

 พธีิอัญเชิญตรามหาวทิยาลัยและมอบเขม็เครือ่งหมาย ให้แก่
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ซ่ึงองค์การนักศึกษา พร้อมด้วยสภานักศึกษา  
สโมสรนักศึกษาทุกคณะ ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 
เพื่อสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร   
มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตรา
พระราชลัญจกรส่วนพระองค์ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และ
ความภาคภูมิใจต่อ มรภ.สงขลา “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

 กิจกรรม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” โดย    
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแสดง
ความจงรักภักดีและน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา (28 กรกฎาคม 2561) โดย
รว่มกันทำาบุญตกับาตรขา้วสารอาหารแห้ง พธิถีวายเครือ่งราชสักการะ 
ถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร กิจกรรมจิตอาสา 
“เราทำาความดีด้วยหัวใจ” นอกจากน้ัน กองพัฒนานักศึกษา ได้นำา
นกัศึกษาจิตอาสาไปรว่มเกบ็ขยะ ณ บรเิวณแหลมสนออ่น หาดชลาทัศน ์

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม และจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 
25-26 กรกฎาคม 2561 ณ เรือนพยาบาล มรภ.สงขลา 

ไม่เพยีงเทา่นัน้ นายสกรรจ ์รอดคลา้ย รักษาการผูอ้ำานวยการ 
กองพฒันานักศกึษา พรอ้มดว้ย นายศภุกร หนูสม และ ว่าท่ี ร.ต.สุภาศ 

3ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



 จักรีแก้วหนึ่งเพ้ียง ตะวันฉาย
เรื้องรัศมีพรรณราย เลื่อมรุ้ง
เพียงพระจักรีสยาย วรจักร
ขอพระเกียรติเฟื่องฟุ้ง ฟ่องฟ้าทศธรรม
 ทศธรรมนำาสว่างให้ แดนดิน
คือพระธรรมราชิน ชาติแก้ว
ส่องสุขทุกปฐพิน สยามเขต
รอยพระบาทประทับแล้ว ทั่วพ้ืนไผทไทย
 ไผทไทยเย็นร่มด้วย พระบารมี
เศวตฉัตรรัฐไทยทวี ร่มเกล้า
มหาวชิราลงกรณ์ดิถี ถวัลยรัช
ทวยราษฎร์อภิวาทคำ่าเช้า ชื่นให้ทวีบวร
 บวรกรกฎแก้ว เวียนมา
ยี่สิบแปดกรกฎา อีกครั้ง
เฉลิมพระชนมพรรษา สมมติเทพ
ถวายพระพรร้อยตั้ง แต่งให้ทรงพระเจริญ.เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในนามคณาอาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา

ทรงพระเจริญขัตติยมหาวชิราลงกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  ธัญญพาณิชย์ ผู้ประพันธ์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  ธัญญพาณิชย์ ผู้ประพันธ์

 ถวิลวานเสมอผ่านพ้น	 	 วันวานแม่เอย
ถวิลพระแม่แต่กาล	 	 เริ่มต้น
ถวิลรักต่อตำานาน		 	 รักแม่
ถวิลสวัสดิ์จริยวัตรล้น	 	 เลิศลำ้าราชินี
	 ราชินีนาถต่างด้าว	 	 แดนใด
ๅจักเสมอราชินีไทย	 	 เทียบชั้น
พระกรุณาแม่ลือไกล	 	 กระจรภพ
พระเมตตาแม่น้ัน	 	 ทราบส้ินพสกผอง
	 พสกผองครองรักไว้		 	 ยืนนาน
รักพระแม่ตลอดกาล	 	 แน่แท้
พระชนม์ชีพสืบศานต์		 	 สิริสวัสดิ์
สิริสวาสดิ์ปิยชาติแม้	 	 ขวบร้อยปีถึง
	 คะนึงวันพระแม่แก้ว	 	 ขัตติยา
ลุสิบสองสิงหา	 	 อีกครั้ง		
ร้อยเรียงศัพท์รจนา	 	 ถวายพระพรแม่
ถวายพระพรร้อยตั้ง			 	 แต่งให้ทรงพระเจริญ…ยิ่งเทอญ

พระกรุณาแม่ลือไกลกระจรภพ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นิวัต  กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ในนามคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
                                                                              

                                                                                                                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา  ธัญญพาณิชย์   ผู้ประพันธ์

5ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา ผนึกทรู คอร์ปอเรช่ันฯ ลงนามความร่วมมือ
ด้านสหกิจศึกษา ส่งว่าท่ีบัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน                        
วางรากฐานพัฒนาทักษะ เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการทำางานจริง

ผศ.ดร.นิวตั กลิน่งาม อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภฏั
สงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่าง มรภ.สงขลา กับ บริษัท 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ณ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.
สงขลา เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม ท่ีผ่านมาว่า การลงนามความร่วมมือ
ระหว่างกันในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำาคัญที่จะช่วยสร้างอนาคต
ให้กับนักศึกษา ถือเป็นการวางรากฐานเพื่อก้าวสู่โลกของ         
การทำางาน การฝึกสหกิจศึกษาทำาให้ได้รับทราบด้วยตนเองว่า             
การปฏิบัติงานในตำาแหน่งหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบน้ัน จำาเป็น
ต้องใช้ความรู้และทักษะใดบ้าง อันจะเป็นแนวทางในการ             
ปรบัแผนการศกึษา ทัง้ยังมโีอกาสพฒันาตนเองในการอยู่รว่มกับ
สังคม การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร และผู้ใช้
บริการ ตลอดจนมีโอกาสเรียนรู้ความเจริญก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน    

อธกิารบด ีมรภ.สงขลา กลา่ววา่ ความรูท้ีไ่ด้จากการฝกึ          
สหกิจศึกษา จะนำามาซึ่งการพัฒนาตนเองของนักศึกษาก่อนที่จะ
สำาเรจ็การศกึษา เพือ่เป็นบัณฑติท่ีมคีณุภาพสูงต่อไป นอกจากน้ัน 
ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยใน
โครงการสหกิจศึกษา ยังจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ
ระหวา่งมหาวทิยาลัยและสถานประกอบการอย่างตอ่เน่ืองในด้าน
อ่ืนๆ นอกเหนือจากความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิต อาทิ            
ความร่วมมือด้านการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงพัฒนา เป็นต้น

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ‘ทรู’ ส่ง นศ. ฝึกสหกิจ

ด้าน ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำานวยการ
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา กล่าวว่า ท่ีผ่านมา 
มรภ.สงขลา ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
กับมหาวิทยาลัยในโครงการสหกิจศึกษา และเป็นกลไกพัฒนา
อาชีพโดยความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งกันอย่างตอ่เน่ือง  ทัง้น้ี 
การพฒันาการจดัการศกึษาระบบสหกิจศกึษาให้เกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด จำาเป็นต้องอาศัยกลไกที่จะทำาให้เกิดการขับเคลื่อนที่สำาคัญ 
สหกิจศึกษาจึงต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ เ ก่ียวข้อง           
ทั้งสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย และนักศึกษา เพื่อให้เกิดผล
ประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด

ผู้อำานวยการสำานักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบียน มรภ.
สงขลา กล่าวอีกว่า โครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว และปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีนักศึกษา                    
ไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียน นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา
ตนเองทางด้านความคิด การตัดสินใจ การวิเคราะห์และประเมิน
ผลอย่างเป็นระบบ มีการจัดเตรียมและนำาเสนอรายงานจาก
ประสบการณ์การทำางานจริงของตนเอง ที่สะท้อนการผสมผสาน
ระหว่างภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติเข้าด้วยกัน รวมทั้งการค้นพบ
ตนเองทางด้านงานอาชีพที่ชัดเจนขึ้น

ขณะที่ นายเสกศักด์ิ ช่อปลอด ผู้อำานวยการเขต         
ด้านการตลาด พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในนามบริษัท ทรูฯ กล่าวว่า 
เหตุผลที่เลือกลงนามความร่วมมือกับ มรภ.สงขลา เน่ืองจาก           
เล็งเห็นถึงศักยภาพของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาที่น่ี และมีโอกาส         
เข้าทำางานที่ทรู ซึ่งทำางานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท เคยมีคำากล่าวว่า              
เมล็ดพันธุ์ที่ดีย่อมเติบโตได้ดีในผืนดินอุดมสมบูรณ์ ทว่า บัณฑิต
ของ มรภ.สงขลา ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า แม้ในสภาพดินท่ีไม่สมบูรณ์   
มากนัก แต่เมล็ดพันธุ์อย่างพวกเขาก็สามารถเจริญงอกงามได้ 

มรภ.สงขลา ผนึก ๘ องค์กร ลงนามขับเคลื่อนท่องเที่ยวชุมชน
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มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ๘ องค์กรพันธมิตร 
สานพลังขับเคล่ือนท่องเท่ียวชุมชนพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
“พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ” รองนายกฯ ช้ีพัฒนาครอบคลุมทุก
มิติ หวังช่วยสร้างความปรองดอง ลดความเหล่ือมลำา้ในสังคม 

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าว
ระหวา่งเป็นประธานและสกัขพียานในพธีิลงนามบันทกึขอ้ตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างย่ังยืนใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง 9 หน่วยงาน ได้แก่ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) กระทรวงการทอ่งเทีย่วและ
กีฬา ศนูย์อำานวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้สำานักงานกองทนุ
สนับสนุนการวจิยั สำานักงานกองทนุสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ 
จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.                 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ว่า ภาคใต้มีจุดเด่นด้าน
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จากศักยภาพที่มี
สูงมากน้ีนำามาสู่การวางแผนพัฒนาใน 4 เร่ือง ได้แก่ 1. การท่องเท่ียว 
2. การเกษตรและประมง 3. การบริหารจัดการน้ำา 4. ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม หากสามารถพัฒนาการท่องเท่ียวได้ทุกมิติจะช่วย
สร้างประโยชน์ให้คนในพื้นที่ได้อย่างมาก 

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้           
จะช่วยให้เกิดการบูรณาการในการสนบัสนนุการพฒันาชุมชนตน้แบบ 
ให้สอดรับกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวได้
อย่างมีระบบ สนับสนุนให้เกิดการเช่ือมโยงชุมชนทอ้งถิน่สู่ตลาดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพ รวมถึงร่วมกันถอดบทเรียน ติดตาม

มรภ.สงขลา ผนึก ๘ องค์กร ลงนามขับเคลื่อนท่องเที่ยวชุมชน
ประเมินผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบ และขยายผลเผยแพร่องค์ความรู้
ทีเ่กดิจากกระบวนการพฒันาสู่ชุมชน แสดงให้เห็นถึงรปูธรรมของการ
ใช้การทอ่งเทีย่วโดยชุมชนเป็นเครือ่งมอืในการกระจายรายได้อย่างเป็น
ธรรม และลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม เพื่อผลสัมฤทธิ์คือความสามัคคี
ปรองดอง และความสงบสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

“นโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมทุกมิติในการพัฒนา ทั้งการพัฒนาคน 
โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรม สิ่งสำาคัญคือ เสริมสร้างความมั่นคง
และสามัคคีในพื้นที่ รวมถึงยกระดับความเช่ือมั่นให้คนภายนอกได้      
รับรู้ถึงความงามและความจริง ซ่ึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่และถูก
บิดเบือนมานาน การทอ่งเทีย่วไมใ่ช่เพยีงแคส่รา้งโอกาสทางเศรษฐกิจ 
แต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจและมิตรภาพให้กับคนใน
ประเทศได้รักและสามัคคีกันมากขึ้น” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

 ด้าน ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภา มรภ.สงขลา         
กล่าวว่า การพัฒนาท่องเท่ียวชุมชนให้ดีข้ึนได้ต้องอาศัยการยกระดับ ซ่ึง
ท่ีผ่านมาทางมหาวิทยาลัยดำาเนินงานส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนมาเป็น
ลำาดับ เนื่องจากเราเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น         
ซ่ึงจากการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้หลายชุมชนประสบ          
ความสำาเร็จ จนกลายเป็นชุมชนต้นแบบ โดยมี มรภ.สงขลา เป็น          
พารท์เนอรห์รอืหุ้นสว่นในการลงพืน้ทีพ่ฒันาชุมชน ทวา่ ยังมอีีกหลาย
ชุมชนที่ยังหาจุดเด่นของตนเองไม่เจอ วันน้ีจึงถือเป็นโอกาสดีที่จะได้
ร่วมกับ อพท. ในการสนับสนุนงานวิจัยหรือบริการวิชาการร่วมกับ 
มรภ.สงขลา  เชื่อว่าการทำา MOU ร่วมกันในครั้งนี้จะทำาให้การทำางาน
เพื่อชุมชนเข้มแข็งมากย่ิงขึ้น และจากความร่วมมือน้ีจะนำาไปสู่การ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมกันต่อไป 

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
รองนายกรัฐมนตรี
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ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์                     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมพัฒนา
ทักษะอาชีพสำาหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยประชาชน 
ความรู้สู่อาชีพ ระหว่างวันที่ 4-26 สิงหาคม ที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ อ.เมืองสงขลา อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย 
อ.นาทวี อ.สิงหนคร และ  อ.ระโนด จ.สงขลา จำานวน 1,200 คน ว่า เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตรก์ารแก้ไขปัญหาความยากจนของรฐับาล โดยการ
สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชน เน่ืองจากการแก้ปัญหาความ
ยากจนถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของประเทศไทยที่รัฐบาลให้ความสำาคัญ                          
และกำาหนดให้ทกุภาคส่วนในสงัคมผนึกกำาลังรว่มกันในการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานของความ
พอดี ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.ดร.ทวสีนิ กล่าววา่ ในการดำาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจน 
รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐได้รับการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพ มีความรู้ความสามารถและมีระดับทักษะที่สูงขึ้น จน
สามารถนำาไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ศนูย์วทิยาศาสตร ์มรภ.สงขลา จึงรว่มกับธนาคารออมสนิจัดทำาหลักสตูร
ฝึกอบรมให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้แนวคิดความรู้สู่อาชีพ 
เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ นำาทักษะไปประกอบอาชีพ
สรา้งรายได้เล้ียงตนเองและครอบครวัได้อย่างย่ังยืน เลิกพึง่พาเงนิกู้นอก
ระบบ พร้อมทั้งร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ประชาชน ยกระดับรายได้ รวมถงึการเขา้ถงึแหล่งเงินทนุในระบบ รองรบั
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มรภ.สงขลา จับมือธนาคารออมสิน ทำาโครงการ
มหาวิทยาลัยประชาชน ดึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๑.๒ 
พันคน ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ คัด ๑๐ หลักสูตรเด็ด
ด้านอาหาร เกษตร สุขภาพ สร้างรายได้ชุมชน ยกระดับ
คุณภาพชีวิต ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มรภ.สงขลา-ธ.ออมสิน  ทำาโครงการมหา’ลัยประชาชน
คัด 10 หลักสูตรฝึกอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ด้าน อ.วาสนา มู่สา รองผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์                
มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า สำาหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พฒันาทกัษะอาชพีในโครงการมหาวทิยาลัยประชาชน ประกอบด้วย
หลักสูตรต่างๆ ดังน้ี  1. การนวดฝ่าเท้า 2. การทำาน้ำามันนวด                   
3. การทำาแหนมปลาดุก  แหนมเห็ด 4. การทำาน้ำาสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
5. การทำาขนมไทย  6. การจัดดอกไม้สด วิทยากรโดย                                      
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   7. การทำาไตปลาแห้ง 8. การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ 9. การทำาเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด 10. การ
เพาะเห็ดฟาง วิทยากรโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา 
นอกจากน้ัน ยังมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณและข้าราชการ
บำานาญ มรภ.สงขลา ร่วมถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 7 อำาเภอ สามารถนำาความรู้
และทักษะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัวต่อไป
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หนังตะลุงไทย-อาเซียนในการแสดงรามเกียรติ์
มรภ.สงขลา เสวนามหกรรม

ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการเสวนาในมหกรรม 
“รามเกียรต์ิในวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงของไทยและอาเซียน”                   
ณ หอประชุม 1 มรภ.สงขลา เม่ือวันท่ี 1-2 สิงหาคม ท่ีผ่านมาว่า                   
รู้สึกช่ืนชมในกิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดยมีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความรู้                
ความเข้าใจเร่ืองรามเกียรต์ิ ท้ังในมิติทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม                  
ความเช่ือ และมิติด้านศิลปกรรมให้กับนายหนังตะลุงรุ่นใหม่และผู้สนใจ
ท่ัวไป สร้างการเช่ือมโยงระหว่างการแสดงหนังตะลุงเร่ืองรามเกียรต์ิ               
กับวัฒนธรรมการแสดงหุ่นเงา ท้ังในประเทศและประเทศภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังน้ี ในนามของ มรภ.สงขลา ท่ีน่ีจะเป็นเวทีกลางให้ผู้
สนใจในศิลปะแขนงน้ีได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียนทางศิลป
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ท่ีสำาคัญ หลังจากน้ีการผลึกกำาลังกันระหว่างสำานัก
ศิลปะฯ มรภ.สงขลา และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองการทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรม จะแข็งแกร่งและแน่นแฟ้นมากย่ิงข้ึน

ด้าน นายโอภาส อิสโม ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มรภ.สงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันการแสดงหนังตะลุงในภาคใต้นิยมแสดงจินต
นิยายเป็นหลัก หากแสดงเร่ืองรามเกียรต์ิก็มักเป็นตอนส้ันๆ ในการแก้บน 
ในลักษณะทำาพอเป็นพิธี กล่าวคือ ทำาให้ผ่านพ้นไปโดยไม่ได้มีความรู้ความ
เข้าใจในแก่นของรามเกียรต์ิในวัฒนธรรมหนังตะลุงมากนัก ส่งผลให้ความ
เข้มข้นท่ีมีในวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเร่ิมถดถอยในกลุ่มของนาย
หนังตะลุงรุ่นใหม่ ซ่ึงหากรามเกียรต์ิยังคงถูกละเลยจากนายหนังอาจมีผล
ต่อการแสดงหนังตะลุงในเชิงอนุรักษ์ท่ีสามารถอนุรักษ์ได้แค่เปลือก แต่ยัง
ไม่ถึงแก่นท่ีแท้จริง ไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของการแสดงหนังตะลุง
ในด้านวิถีความเช่ือ ซ่ึงแฝงไปด้วยมิติทางประวัติศาสตร์และอารยธรรม
ของบรรพชนคนไทยภาคใต้

นายโอภาส กล่าวอีกว่า การแสดงหนังตะลุงเรื่องรามเกียรติ์จึง
มีความสำาคัญในการสะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ ทั้งในด้าน
อารยธรรมและศิลปะการแสดง เป็นส่ือทางจิตวิญญาณในด้านความเช่ือ
ของคนไทยภาคใต้ เป็นวรรณกรรมต้นแบบที่ทรงคุณค่า และยังเป็น
วัฒนธรรมร่วมของศิลปะการแสดงหุ่นเงาในหลายวัฒนธรรมของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น นายหนังตะลุงยุคใหม่ผู้ซึ่งจะต้องรับ
หน้าที่ในการธำารงวัฒนธรรมนี้เอาไว้ในอนาคต จึงควรที่จะมีความรู้
ความเข้าใจเป็นอย่างดี เพื่อจะได้ส่งต่อคุณค่าดังกล่าวไปสู่นายหนัง
ตะลุงรุ่นใหม่ๆ ต่อไป

ขณะท่ี อ.ประเสริฐ รักวงษ์ เลขานุการสมาพันธ์ศิลปินพ้ืนบ้าน
จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในนามศิลปินแห่งชาติ อ.นครินทร์ ชาทอง               
ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพ้ืนบ้าน-หนังตะลุง)               
ปี 2550  ซ่ึงได้รับการอุดหนุนงบประมาณจัดทำาโครงการจากกองทุน          
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยร่วมกับสำานักศิลปะฯ                     
มรภ.สงขลา  ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองรามเกียรต์ิ รวมท้ังบันทึก
และเผยแพร่การแสดงหนังตะลุงเชิงอนุรักษ์เร่ืองรามเกียรต์ิในรูปแบบ                  
ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน             
ผู้เข้าร่วมการเสวนาเป็นตัวแทนนายหนังตะลุงจาก จ.สงขลา จากสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  จาก จ.อุบลราชธานี จ.เพชรบุรี ประเทศมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย 

ภายในงานมีการเสวนาเร่ือง รามเกียรต์ิกับศิลปะการแสดงใน
วัฒนธรรมไทยและอาเซียน จากวิทยากร รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ                
ผู้อำานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ดร.พรเทพ บุญจันเพชร                     
รองผู้อำานวยการฝ่ายอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์
พัทลุง กระทรวงวัฒนธรรม อ.วาที ทรัพย์สิน ผู้อำานวยการสำานักศิลปะฯ 
มรภ.นครศรีธรรมราช ดำาเนินรายการโดย ดร.บรรจง ทองสร้าง                   
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา เสวนาเร่ืองวัฒนธรรมการแสดง 
“ หนัง ” เร่ืองรามเกียรต์ิ  ในประเทศไทย โดยนายหนังตะลุงในแต่ละ
ภูมิภาค กิจกรรมนำาเสนอและสาธิตหนังตะลุงเร่ืองรามเกียรต์ิจากภูมิภาค
อาเซียน เสวนาในหัวข้อศิลปกรรมรูปหนังเร่ืองรามเกียรต์ิ โดยทีมวิทยากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

นอกจากน้ัน ยังมีกิจกรรมภาคกลางคืนมหกรรมหนังตะลุงรามเกียรต์ิ
อาเซียน 5 คณะ การแสดงหนังตะลุงเร่ืองรามเกียรต์ิจากนายหนังตะลุง                
มืออาชีพ

สำานักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ห่วงนายหนังตะลุงรุ่นใหม่
ละเลยการแสดงรามเกียรต์ิ จับมือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เปิดเวทีเสวนา เทียบเชิญมาเลย์-อินโด ร่วมถอดบทเรียน
สู่การอนุรักษ์ ส่งต่อคนรุ่นใหม่  
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มรภ.สงขลา จัดแข่งขันจรวดขวดนํ้า
เครื่องบินกระดาษพับ ระดับประเทศ

มรภ.สงขลา ผนึกความร่วมมือ อพวช. จัดแข่งขัน
จรวดขวดนํ้าและเครื่องบินกระดาษพับรอบคัดเลือกภาคใต้ 
เฟ้นหาตัวแทนชิงแชมป์ประเทศไทย เปิดโอกาสเยาวชนต่าง
จังหวัดเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทียบเท่าส่วนกลาง

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการแข่งขันจรวด
ขวดน้ำาระดับประเทศ ครัง้ที ่17 และการแขง่ขนัเคร่ืองบินกระดาษพบั
ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15 รอบคัดเลือกภาคใต้ ระหว่างวันที่ 
16-17 สิงหาคม ทีผ่่านมา ณ สนามฟตุบอล มรภ.สงขลา วา่ นอกจาก 
มรภ.สงขลา จะมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษาแล้ว ยังมีภารกิจอื่นๆ ที่สำาคัญไม่น้อยกว่ากัน ประการหนึ่ง
คือการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ซ่ึงกิจกรรมการแข่งขันจรวด            
ขวดน้ำาถือเป็นหนึ่งในการบริการความรู้แก่ชุมชน ที่ทางมหาวิทยาลัย
ให้ความสำาคัญ และถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เลือกมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่จัดงาน 
ในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่เยาวชนในภาคใต้

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวอีกว่า กระบวนการเรียนรู้ในยุค 4.0 นี้ 
ให้ความสำาคัญกับการนำานวัตกรรมและวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิต
ประจำาวัน คำาว่าวิทยาศาสตร์คนส่วนมากมักเห็นว่าเป็นเร่ืองยากและ
อยู่ไกลตัว แต่เช่ือว่าหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจรวด         
ขวดน้ำาและการแขง่ขนัเครือ่งบินกระดาษพบัแล้ว คงเห็นว่าวทิยาศาสตร์

เรยีนรูไ้ด้ด้วยวธิกีารง่าย ๆ  และเป็นส่ิงใกล้ตวั ขอให้คุณครแูละนักเรยีน
ทกุคนทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัในครัง้น้ี ซ่ึงถอืเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกรูปแบบหน่ึง จงภูมิใจในสิ่งที่ได้เริ่มกันมา
ตั้งแต่ต้น ในการร่วมกันคิดร่วมกันทำา เพื่อเป็นตัวแทนของภาคใต้ไป
แข่งขันในเวทีชิงแชมป์ประเทศไทย ไม่ว่าจะได้รับชัยชนะหรือไม่ก็ตาม 

ด้าน ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดแข่งขันจรวดขวดน้ำาและเคร่ืองบิน
กระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับช้ันประถมและมัธยมศึกษา 
กระจายการแข่งขันออกไปทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ สร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับ
เยาวชนในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการผลิต สร้าง
ประสบการณ์ทำางานเป็นทีม ผู้ร่วมกิจกรรมมีความสุขและเพลิดเพลิน 
โดย อพวช. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มรภ.สงขลา จัดการ
แขง่ขนัร่วมกนัเป็นปีที ่13 เน่ืองจาก
เล็งเห็นว่ามีศักยภาพเพียงพอและ
เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่จัดงาน 
เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในต่าง
จังห วัดไ ด้เรียน รู้วิทยาศาสตร์              
เทียบเท่ากับเยาวชนและประชาชน
ในส่วนกลาง

มรภ.สงขลา โชว์พลัง ‘มนุษย์มด’ จัดยิ่งใหญ่มนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ
ผนึก ม.ซายน์ มาเลเซีย แลกเปลี่ยนหลักสูตรการสอน ส่งเสริมงานวิจัย 
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มรภ.สงขลา โชวศั์กยภาพ ‘มนษุยม์ด’ จัดยิง่ใหญง่าน
ประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 1 ป๊ิงไอเดียใช้กระจูด พืชท้องถ่ิน
ตกแต่งสถานที่ ช่วยสร้างรายได้ชุมชน ผนึกความร่วมมือ 
ม.ซายน ์มาเลเซยี ส่งเสรมิงานวจัิย หลักสูตรการเรยีนการสอน

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานประชุม
วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1           
ภายใต้ช่ือ  “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา เม่ือวันท่ี 
20-21 สิงหาคม ที่ผ่านมา ว่า การขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมเพื่อ
ความย่ังยืนด้วยพลังปัญญาเป็นส่ิงสำาคัญ ดังน้ัน การที่นักวิจัย              
นักวิชาการ และปราชญ์ท้ังหลายมาร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด 
และประสบการณ์ จึงเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ 

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวอีกว่า ขอชื่นชมคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่จัด
กิจกรรมนี้ขึ้น และต้องขอขอบคุณ ศ.ดร.บุษบา กนกศิลปะธรรม 
อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ มรภ.
นครศรธีรรมราช มรภ.ยะลา มรส. (มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี) 
และ มรภ.ภเูก็ต ทีม่ารว่มงานวชิาการในครัง้น้ี รวมถงึ ศ.ดร.นารมีะห ์
ซามัต คณบดีมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซายน์ ประเทศมาเลเซีย           
ที่เดินทางมาลงนามความร่วมมือ (MOU) จุดประสงค์เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมด้านงานวิจัย การเรียนการสอน หลักสูตร หรือกิจกรรม
ทางวิชาการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างสองสถาบัน

ด้าน ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า เวทีนำาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ทีจ่ดัขึน้ในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงตอ่นิสิต นักศกึษา คณาจารย์ 
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน              
ให้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ สามารถนำาผลงานวิจัย                    

มรภ.สงขลา โชว์พลัง ‘มนุษย์มด’ จัดยิ่งใหญ่มนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ
ผนึก ม.ซายน์ มาเลเซีย แลกเปลี่ยนหลักสูตรการสอน ส่งเสริมงานวิจัย 

และความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสังคมและประเทศอย่างย่ังยืน นับเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะ
ทำางานรว่มกนัเพือ่การศกึษาทีม่คีณุภาพในอนาคต โดยเฉพาะการเป็น
เจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความ            
เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี   

ขณะที่ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าว
บ้างว่า ภายในงานโดยเฉพาะบริเวณเวทีตกแต่งด้วยต้นกระจูด ซึ่งเป็น
พืชประจำาถิ่นที่ ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา เน่ืองจากทางคณะฯ 
ต้องการสร้างรายได้ให้ชุมชน ที่สำาคัญ การจัดงานเน้นความพอเพียง
และประหยัด โดยใช้งบประมาณเพยีง 1,500 บาท ในการจัดซ้ือกระจดู
มาตกแต่งสถานท่ีด้วยความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบของปะการัง 
ประดับประดาให้งานออกมามีคุณค่า เน่ืองจาก จ.สงขลา มีพื้นที่ติด
ทะเล จงึอยากสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความสมบูรณข์องธรรมชาติใตท้อ้งทะเล

“ผมมีความพอใจในการจัดงานครั้งน้ีมาก เพราะเป็นการ
ทำางานร่วมกันของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ร่วมกันคิด           
รว่มกันทำา และรว่มกันภาคภมูใิจ เราแบ่งงานกันทำาตามความถนัดของ
แต่ละคน ซ่ึงทุกคนรู้บทบาทหน้าที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี ใส่ใจใน            
รายละเอียดของงาน จนทำาให้งานออกมาเรียบร้อยลงตัว แสดงให้เห็น
ถึงพลังการทำางานร่วมกันเป็นทีม งานนี้จึงเป็นงานที่ช่วยร้อยรวมพลัง
ของพวกเราชาวมนุษย์มด ซ่ึงคณะมนุษยศาสตร์ฯ กำาหนดให้มี                   
อัตลักษณ์ของมด ท่ีมีพลังเม่ือทำางานร่วมกันเป็นทีม จึงเรียกว่ามนุษย์มด 
ขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่ต่างร่วมมือกันแข็งขัน ส่งพลังงานบวกในการ
ทำางานให้แก่กัน จนทำาให้ผู้เข้าร่วมงานรับรู้ถึงความสุขและความ           
ภาคภูมิใจของพวกเรา” รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าว
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สกู๊ป : นักศึกษาพระราชทาน

“อดุมการณอ์ยา่งหน่ึงคอื ผมจะตอ้งใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลยั
ให้คุ้มค่าที่สุด นั่นคือต้องคว้าใบปริญญา 2 ใบให้ได้ ปริญญาใบแรก
คือ ปริญญาบัตร ส่วนปริญญาใบที่สองคือ ปริญญาชีวิต”

คำากล่าวของนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำาปี 2560      
นายวรวัฒน์ รอดพิบัติ หรือ “ต๊ะ” นักศึกษาช้ันปีที่ 5 วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.
สงขลา) ปัจจุบันเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนมหา
วชิราวุธ จ.สงขลา 

วรวัฒน์ มองว่าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยถือเป็นประสบการณ์
ใหม่ที่ต่างไปจากช่วงมัธยมมาก ความแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดคือ เวลาและ
อิสระในการเรียน ครั้งแรกของการเรียนชั้นปีที่ 1 เขามีโอกาสใช้เวลาว่าง
จากการเรยีนมาทำากจิกรรมตา่งๆ มากมาย สว่นใหญเ่ปน็คา่ยทางดา้นจติ
อาสา เมื่อได้เห็นพี่ๆ เพื่อนๆ ทำาให้ผู้ที่รับมีความสุข ยิ้มได้ ทำาให้ตัวเขา  
มีความสุขไปด้วย  จึงทำาให้รักในการทำากิจกรรมนับแต่นั้นมา 

ปี 1 เป็นผู้ให้ในรูปของรุ่นน้องที่ทำาตามพี่ๆ ไปทุกค่ายที่พี่ให้
โอกาส ไปเพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้น 

ป ี2 การเปน็ผูใ้หเ้ริม่พฒันาข้ึนมา มีส่วนร่วมในการจดักจิกรรม
ค่ายอาสาต่างๆ ได้เรียนรู้กระบวนการทำางาน การเป็นผู้นำาในระดับ
โปรแกรมวิชาทำาให้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง จึงมีความคิดว่าสักวันหนึ่งเรา
จะเป็นผู้นำาเหมือนพี่ๆ ให้ได้ แล้ววันนั้นก็มาถึง เขาได้รับคัดเลือกให้ดำารง
ตำาแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จึงใช้หน้าที่ที่ได้รับทำา
ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นค่ายครูอาสาพัฒนาโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดน ค่ายครเูพือ่ศษิย์ ค่ายครวิูทย์อาสา และค่ายโครงการอ่ืนๆ 
มากมาย โดยชักชวนน้องๆ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม เพื่อให้ตระหนักถึงการทำาประโยชน์เพื่อส่วนรวมสำาคัญมากกว่า

ส่วนตน แม้เม่ือหมดวาระการดำารงตำาแหนง่นายกสโมสรกยั็งไม่หยุดเพยีง
แค่นั้น คิดว่าอีก 1 ปีสุดท้ายที่อยู่ที่แห่งนี้จะต้องทำาประโยชน์ให้แก่สังคม
ให้มากกว่าเดิม 

ปี 3 เขามีโอกาสดำารงตำาแหน่งประธานสภานักศึกษา และได้ใช้
หน้าที่ตรงนี้สร้างผู้นำานักศึกษา โดยใช้โครงการต้นกล้าสภาปาริฉัตร มา
เปน็ตัวขับเคล่ือนและปลูกฝงัผูน้ำาจติอาสาให้ทำางานตอบแทนมหาวิทยาลัย
และสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลชายหาดชลาทัศน์ที่เป็นพื้นที่ท้องถ่ิน      
ของเรา ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ดูแลจัดกิจกรรมบ้านเด็กกำาพร้า     
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วมโดยการเปิดหมวกเพื่อหาเงินช่วยเหลือ          
ผูท้ีต้่องการ ทำาใหน้อ้งๆ ทกุคนมีความสุขเม่ือเหน็ผูท้ีไ่ด้รบัย้ิมได้ ทำาใหเ้ขา
มีกำาลังใจในการทำาความดีต่อไป 

ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มรภ.สงขลา     
ให้โอกาสหลายๆ อย่าง ทั้งในด้านการศึกษาและการทำากิจกรรม ที่เขา
สามารถทำาควบคู่ไปด้วยกันโดยการแบ่งเวลาอย่างเป็นระบบ จนครั้งหนึ่ง
ได้รับโอกาสจาก อ.จิรภา คงเขียว รองอธิการบดี ที่ท่านบอกเสมอว่า  
ครูมีหน้าที่ส่งเสริมศิษย์ ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยน     
และประสบการณก์ารทำางาน และทีม่ากกว่านัน้เปน็ส่ิงทีเ่ปน็เกยีรติประวัติ
แก่ตัวเองและครอบครัว สถาบัน 

การได้มาซึ่ง รางวัลนักศึกษาพระราชทาน อ.จิรภา คงเขียว 
รองอธิการบดี ให้โอกาสเขาเป็นตัวแทนในการส่งรางวัลพระราชทาน 
ประจำาปกีารศึกษา 2560 ความรูสึ้กตอนน้ันไมส่ามารถอธบิายเปน็คำาพดูได้
เนื่องจากเป็นรางวัลที่สูงสุด นักศึกษาคนใดที่ได้รางวัลนี้นับเป็นเกียรติ
สูงสุดในชีวิตในการเป็นนักศึกษา ในตอนนั้นเขารับปากท่านว่าจะส่งเข้า
ประกวดในระยะเวลาทีส้ั่น เน่ืองจากเปน็คนทีท่ำากิจกรรมอยา่งเดยีว โดยไม่
รวบรวมเอกสาร ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลใดๆ เพื่อรวบรวมเป็นหลักฐาน จึงนับ

“วรวัฒน์ รอดพิบัติ” นักศึกษารางวัลพระราชทาน มรภ.สงขลา
เรียน-กิจกรรม หล่อหลอมสู่ว่าที่ครูจิตอาสา 
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เป็นเรื่องยาก จนแอบคิดว่าคงไม่ได้รางวัลแน่นอน และความรู้สึกแรกคือ
ไม่อยากส่ง เพราะตัวเองไม่มีข้อมูล ไม่มีหลักฐาน ไม่มีเอกสารใดๆ แต่มา
คิดตรึกตรองอีกที ในเมื่อได้รับโอกาสแล้วทำาไม่ไม่ลอง ไม่คว้าไว้  และไม่
เสียความต้ังใจของผู้ใหญ่ซึ่งนับเป็นความโชคดีที่มีท่านอาจารย์ในกอง
พัฒนานักศึกษา และอาจารย์ในคณะช่วยเหลือ ตลอดจนพี่ๆ เจ้าหน้าท่ี
กองพัฒนานักศึกษาท่ีช่วยรวบรวมเอกสารหลักฐาน รวมถึงน้องๆ           
สภานักศึกษาที่ช่วยเหลือ และคอยให้กำาลังใจ จึงมีแรงสู้ต่อไป 

วันสัมภาษณ์รางวัลนักศึกษาพระราชทาน  มีอาจารย์หลายๆ 
ท่านโทรศพัท์มาใหก้ำาลังใจและใหพ้รก่อนเขา้หอ้งสัมภาษณ์ ทำาใหมี้กำาลงัใจ
และความเช่ือม่ันมากย่ิงข้ึน และต้องทำาให้เต็มที่ให้สมกับที่อาจารย์ให้
โอกาสและคาดหวัง โดยในวันสัมภาษณ์มีคณะกรรมการอยู่ในห้อง
ประมาณ 20 คน ซึ่งสัมภาษณ์เขาคนเดียว ทำาให้เกร็งและประหม่ามาก 
ส่ิงท่ีนำาไปได้คือกำาลังใจและคำาสอนของอาจารย์ทุกทา่น เม่ือมาถึงจดุนีแ้ล้ว
ต้องทำาให้ดีที่สุด ผลออกมาอย่างไรค่อยว่ากัน และในท่ีสุดเม่ือถึงวัน
ประกาศผลเป็นวันที่เขาจะจดจำาไปตลอดชีวิต นั่นคือได้รับการคัดเลือกให้
เปน็นกัศกึษารางวัลพระราชทาน ประจำาปกีารศกึษา 2560 นบัเปน็รางวัล
สูงสุดในชีวิต เขารู้สึกดีใจที่ทำาให้พ่อแม่ภูมิใจ ค่ำาคืนที่อดหลับอดนอนกัน
ทั้งกองพัฒนานักศึกษาตลอด 2 วัน 2 คืน จะตราตรึงในหัวใจตลอดไป

การที่เขามาถึงจุดนี้ได้ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้โอกาสในการ
ทำาส่ิงต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และขัดเกลาสอนให้เป็นคนดีมีจิต
อาสาเพ่ือส่วนรวม ทั้งหมดนี้ยกให้เป็นรางวัลของ มรภ.สงขลา สถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน และคณะครุศาสตร์ ท่ีฟูมฟักเขาให้เป็น      
คนดี ให้โอกาสในหลายๆ อย่างที่ลืมบุญคุณไม่ได้ 

สุดท้าย วรวัฒน์ อยากจะบอกทุกคนว่า รางวัลพระราชทานไม่ใช่  
เป็นรางวัลของคนเก่ง แต่เป็นรางวัลของคนดีที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้สังคม 

รางวัลต่างๆ ที่เคยได้รับ 
1.  นักศึกษารางวัลพระราชทาน 2560 
 กระทรวงศึกษาธิการ
2.  รางวัลความประพฤติดี 2560 
 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.  รางวัลผู้นำานักศึกษาดีเด่น ปี 2559 และ 2560 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4.  รางวัลคนดีศรรีาชภฏั ป ี2560 มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา

 นอกจากน้ัน ยังเป็นนักกจิกรรมตัวยง อาท ิประธาน
สภานักศึกษาภาคปกติ ปี 2560 นายกสโมสรนักศึกษา     
คณะครุศาสตร์  ปี 2559 รองประธานโครงการครูเพื่อศิษย์             
ปีการศึกษา 2558 2559 และ 2560 ว๊ากเกอร์และผู้นำา
เชียร์ลีดเดอร์แห่งคณะครุศาสตร์ เป็นต้น
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มรภ.สงขลา จัดสมัมนาอาจารยท่ี์ปรกึษา ยกเปน็เป็นกลัยาณมติร
คู่คิดผู้เรียน ดูแลช่วยเหลือดุจพ่อแม่คนที่สอง พร้อมแนะแนวทางปรับตัวใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พัฒนาสู่บัณฑิตคุณภาพ

นายสกรรจ์ รอดคล้าย รักษาการผู้อำานวยการกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ผู้เสนอโครงการ
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ เปิดเผยว่า การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยเป็นช่วงท่ีมีความสำาคัญต่อชีวิตการเป็นนักศึกษา การปรับตัว
ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งในด้านการเรียน         
การคบเพ่ือน หรือในด้านความเป็นอยู่ โดยพบว่านักศึกษามักประสบ
ความยุ่งยากในการปรับตัว เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิต อาจนำามาซึ่ง
ปัญหาและการสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีค่า อาทิ ปัญหาการทำาร้าย
ตนเอง การทำาร้ายบุคคลอ่ืน ปัญหาการฆ่าตัวตายท่ีเป็นผลจาก
ความเครียด หรือภาวะจิตใจที่สับสนหาทางออกไม่ได้ ขาดที่ปรึกษา          
จึงทำาให้เกิดเหตุการณ์อันน่าสะเทือนใจ กลุ่มบุคคลท่ีประสบภาวะน้ี             
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาซึ่งอยู่ในวัยเรียนระดับอุดมศึกษา  

นายสกรรจ์ กล่าวว่า กองพัฒนานักศึกษาเล็งเห็นถึงความ
จำาเป็นที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือลดพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ จึงจัดทำาโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้น เนื่องจาก
ตระหนักว่าบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษานอกจากการสอนทางวิชาการ
แล้ว อีกบทบาทหนึ่งที่สำาคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนานักศึกษา คือ
การเป็นกัลยาณมิตร คู่คิดนักศึกษา คอยส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงระยะทางที่อาจารย์ท่ีปรึกษาก้าวเข้ามา อาจเจอกับ       
อุปสรรคในการดำาเนินงานมากมาย อาจทำาให้เกิดความท้อแท้              
เบ่ือหน่าย หรือไม่กล้าดำาเนินการใดๆ ผลกระทบเหล่านี้จะส่งผลให้
นกัศกึษาเคว้งคว้างขาดท่ีพ่ึง และสดุทา้ยอาจหาทางออกโดยการลาออก 
หรือไม่สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้

ด้าน นางไปยดา สุตระ นกัแนะแนวการศกึษาและอาชีพ  กอง
พัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้
อาจารย์ที่ปรึกษามีความคิดเชิงบวกในการปฏิบัติงาน และเห็นถึงความ
สำาคญัของการทำาหนา้ทีใ่ห้การช่วยเหลอืนักศกึษา ขณะเดียวกันนกัศึกษา
ก็ได้รับการดูแลและได้รับการให้คำาปรึกษาที่ดีขึ้น โดยกองพัฒนา
นักศึกษาได้เชิญ ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ อดีตรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                
มาบรรยายเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษาในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ
ในหัวขอ้เทคนคิการให้คำาปรกึษานกัศกึษา นอกจากนัน้ ยังมกีารบรรยาย
เรือ่งนโยบายและความคาดหวังในการดำาเนนิงานด้านอาจารย์ทีป่รกึษา 
โดย อาจารยจิ์รภา คงเขยีว  รองอธิการบดีฝา่ยยุทธศาสตร์การพัฒนา
นักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต แนวโน้มและสภาพปัญหาด้านงาน
วิชาการ วิทยากรโดย ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำานวยการ
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โดยมีอาจารย์             
ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมสัมมนาราว 100 คน

 นางไปยดา กล่าวเพิ่มเติมว่า อาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะได้รับ
มอบหมายให้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาดูแลนักศึกษาจำานวนหน่ึงอย่างใกล้ชิด
เสมือนพ่อแม่คนที่สอง ซึ่งต้องให้ความรักความอบอุ่นให้คำาปรึกษาและ
ให้กำาลังใจโดยการอบรมสั่งสอน ช่วยเสริมสร้างให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
เป็นคนดี คนเก่ง และมคีวามสขุ ต้ังใจศกึษาเลา่เรียน สามารถพัฒนาตน
ไปในทิศทางที่ถูกต้อง และปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างมี
ความสุข อาจารย์ที่ปรึกษาจึงต้องรู้จักและเข้าใจนักศึกษาแต่ละคนเป็น
อย่างดี ตั้งแต่ภูมิหลังทางบ้าน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว สังคม
ส่วนตัว สังคมรอบด้าน บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ประวัติการเรียนทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน ความฝันความคาดหวังในอนาคต โดยเฉพาะปัญหา
และความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน เพ่ือช่วยหาแนวทางในการ          
ช่วยเหลือและพัฒนาให้สำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

มรภ.สงขลา ผนึก ม.พระนครเหนือ
ร่วมสร้างผู้ประกอบการ SME ชายแดนใต้

มรภ.สงขลา สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
กัลยาณมิตรคู่คิดผู้เรียน ช่วยชี้ทางใช้ชีวิตในรั้วมหา’ลัย
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มรภ.สงขลา ผนึก ม.พระนครเหนือ 

ร่วมสร้างผู้ประกอบการ SME ชายแดนใต้

อาจารย์ มรภ.สงขลา จับมือ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ร่วมเป็นท่ีปรึกษาออกเเบบเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปั้นผู้ประกอบการ SME 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังช่วยสร้างอัตลักษณ์-ทำาตลาดระบบดิจิทัล
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ผศ.ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่ีปรึกษาโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการ 
SME และกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน กล่าวระหว่างกิจกรรมเสวนาทิศทาง
การเพิ่มศักยภาพทางการแข่่งขันผู้ประกอบการ SMEฯ ณ ศูนย์์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปีี จ.สงขลา เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม ท่ีผ่านมาว่า ปัญหาสำาคัญของผู้ประกอบการ 
SME ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างย่ังยืน สินค้าและบริการ
ส่วนใหญ่ยังขาดการผลิตที่มีนวัตกรรมของตนเอง ขาดความแตกต่างของสินค้าท่ีมีอัตลักษณ์ 
ทำาให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ประกอบกับการจัดการตลาดยังอยู่ในวงแคบ ส่งผลให้สินค้า
ดังกลา่วจำาหนา่ยได้ในราคาต่ำา ไมส่อดคลอ้งกับความต้องการของตลาด และไมส่ามารถเขา้ถึง
ผู้บริโภคได้อย่างแพร่หลาย 

ผศ.ดร.วิชัย กล่าวว่า ปัจจัยสำาคัญประการหนึ่งเป็นเพราะขาดความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดการตลาดด้วยระบบดิจิทัล     
ดังนั้น จึงร่วมกับทีมที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ในการให้คำาแนะนำา
ปรกึษาเชิงลกึเพ่ือพัฒนาผลติภัณฑ์ ออกแบบ วิเคราะห์ ตรวจสอบคณุภาพมาตรฐานผลติภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือแก้ปัญหาของผู้ประกอบการ SME และกลุ่มอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(นราธิวาส สงขลา สตูล ปัตตานี และ ยะลา)  โดยจัดอบรมให้ความรู้และให้บริการปรึกษา
แนะนำา เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่เกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงความ
สำาคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย เพ่ือรายได้และความม่ันคงของชีวิตจากการใช้ความคิด
สร้างสรรค์และทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มจังหวัด 

ด้าน อ.อมรรัตน์ บุญสว่าง อาจารย์หลักสูตรออกแบบ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวว่า ในการเสริมสร้าง
ผู้ประกอบการ SME และกลุ่มผู้ประกอบการนั้น เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ของบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งตนเองและ อ.วงศ์วรุตม์ อินตะนัย ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม 
รองเท้า รวมทั้งออกแบบตราสินค้าเเละบรรจุภัณฑ์ โดยมี ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา และ 
ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันพัฒนาและวิจัยสูตรอาหาร          
ส่วน ผศ.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ อ.วุฒิชัย อินทร์แก้ว ให้
ความรู้ด้านการตลาด ภายใต้การดูเเลของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื

อ.อมรรัตน์ กล่าวอีกว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายในโครงการจำานวน 10 
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติของพืชพื้นถิ่น เช่น ใบม่าว 
ตน้โดน ตน้อนิทนลิ จ.ยะลา 2. ผลติภณัฑ์ยาสีฟนัสมนุไพรสำาหรับเด็ก จ.สงขลา 3. ผลติภัณฑ์
รองเทา้หนงัผสมผา้ปาเต๊ะโดยใช้น้ำายานาโนเคลอืบกันน้ำาบรเิวณผวิผา้ จ.ปัตตาน ี4. ผลติภัณฑ์
คัพเค้กจำาปาดะของฝากจากสตูล 5. เจลอาบน้ำาสมุนไพรจากน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นผสมว่าน
หางจระเข้จาก จ.สตูล โดยวิจัยจากคณะเภสัช มอ. 6. กรือโป๊ะนกกระทาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
กลุ่มเลี้ยงนกกระทา จ.สงขลา 7. กรือโป๊ะซอสกอและจาก จ.นราธิวาส โดยงานวิจัยจาก มรภ.
สงขลา 8. ลูกหยีกวนสอดไส้ผลไม้ จ.ยะลา 9. ชุดสมุนไพรรากจอมพลังจากหมู่บ้านอุโมงค์
ปิยมิตร จ.ยะลา และ 10. ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมกระดังงาอบกรอบสไปซี่ จ.นราธิวาส

ขณะที ่นายพุทธิกรณ์  วิชัยดิษฐ์ อตุสาหกรรม จ.นราธวิาส กลา่ววา่ กจิกรรมนีเ้ปน็
กิจกรรมท่ี 3 คือการส่งเสริมการตลาดและการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ได้แสดงนิทรรศการและออกร้าน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการตลาดและทดสอบตลาดของ
ผลติภัณฑใ์หมท่ีพั่ฒนาขึน้ โดยกิจกรรมที ่3 นีผู้ป้ระกอบการจัดแสดงนทิรรศการและออกรา้น
เป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จ.สงขลา ซ่ึงคาดหวังว่าผู้ประกอบการท้ัง 10 สถานประกอบการ
จะได้รบัประโยชนส์งูสุด และสามารถเพ่ิมช่องทางในการพัฒนาตนเองและรายได้ของครอบครวั 



ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 
ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม ท่ีผ่านมา ณ หอประชุม 1 มรภ.สงขลา ว่า 
มุ่งหวังให้คณาจารย์ นักศึกษาในโปรแกรมวิชาดนตรีไทย นักศึกษาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
ได้ระลึกถึงบุญคุณครูและร่วมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยอย่างถูกต้อง
ตามแบบแผน สร้างจิตสำานึกและความเป็นสิริมงคลแก่นักดนตรีไทย อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ท้ังยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย มรภ.สงขลา ให้เป็นท่ีรู้จักมาก
ย่ิงข้ึน โดยมี นาวาโทดิเรก กล้าหาญ ข้าราชการบำานาญ กองดุริยางค์
ทหารเรือ และ นางสำาราญ กล้าหาญ ศิลปินอิสระ เป็นวิทยากรในพิธี

ด้าน นายบรรเทิง สิทธิแพทย์ ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีไทย             
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า คนไทยเรา
มักยึดม่ันในความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะอย่างย่ิงครูบาอาจารย์            
ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาใด สำาหรับสาขาวิชาดนตรีไทยน้ันจะแสดงกตเวทีถึง
ครูบาอาจารย์ด้วยการจัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ดังท่ีได้พบเห็นกันอยู่                      
ในปัจจุบัน  พิธีไหว้ครูดนตรีไทยนับเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
อย่างหน่ึงท่ีครูบาอาจารย์กำาหนดระเบียบแบบแผนให้ปฏิบัติสืบเน่ืองกันมา 
โดยนำาหลักเกณฑ์และแนวความเช่ือในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ            
มารวมเข้าด้วยกัน นักดนตรีไทยจึงนอกจากจะมีครูเป็นมนุษย์แล้ว ยังมีครู
เป็นเทวดาและครูฤๅษีอีกด้วย เพราะถือว่าเทพบางองค์มีความผูกพัน
เก่ียวข้องกับดนตรีไทยน่ันเอง ด้วยความสำาคัญดังกล่าวทางโปรแกรมฯ                
จึงจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทยข้ึนอีกคร้ัง หลังจากท่ีเคยจัดไปเม่ือปี 
2558 เพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป เข้าร่วม
พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 

ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เม่ือวันท่ี 28-30 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีไทย มรภ.สงขลา เข้าร่วมโครงการประกวดเด่ียว
เคร่ืองดนตรีไทยเพ่ือพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ประจำาปีการศึกษา 
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผลปรากฏว่า นายศราวุฒิ                 
รักบางบูรณ์ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) 
ประเภทขลุ่ยเพียงออ เพลงสาลิกาชมเดือน 3 ช้ัน ระดับอุดมศึกษา                       
นายศิริชัย เวชกุล นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
(เหรียญทอง) ประเภทฆ้องวงใหญ่ เพลงนกขม้ิน 3 ช้ัน และ นายสิทธินนท์ 
อินทร์มณี นักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                      
(เหรียญทอง) ประเภทป่ีในเพลงสาลิกาชมเดือน 3 ช้ัน ระดับอุดมศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดพิธีไหว้ครู
ดนตรีไทย ชวนคนรุ่นใหม่แสดงความกตัญญูต่อครูเทพ              
ครูมนุษย์ เสริมสิริมงคลให้ชีวิต

๓ นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้าเหรียญทอง
ประกวดเด่ียวเคร่ืองดนตรีไทย ระดับชาติ สุดเจ๋งชนะเลิศขลุ่ย               
เพียงออ พ่วงรองชนะเลิศป่ี ฆ้องวงใหญ่

ศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย

ควา้ ๓ เหรยีญทอง
นศ.ศิลปกรรมฯ

ประกวดเด่ียวเคร่ืองดนตรีไทย ระดับชาติ

16 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



นางเอ้ือนจิตร สัมมา อาจารย์ประจำาโปรแกรมวิชาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                         
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เม่ือเร็วๆ น้ี  นางสาวย่ิงรัก ขุนวิเศษ นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ซ่ึงได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดอ่านฟังเสียงในโครงการ            
ธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย คร้ังท่ี 47 และเป็นตัวแทน             
ภาคใต้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ร่วมกับตัวแทนนักศึกษา
จากภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน             
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีกรุงเทพฯ ผลปรากฏว่า นางสาวย่ิงรัก             
ขุนวิเศษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ส่วนรางวัลชนะเลิศตกเป็น
ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และรองชนะเลิศอันดับ 1 
เป็นของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     

ด้าน นางสาวย่ิงรัก ขุนวิเศษ กล่าวว่า ความจริงคาดหวังไว้ว่า
ชีวิตหน่ึงอยากเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สักคร้ัง แต่ด้วยระยะเวลาในการซ้อมท่ีไม่มากพอ ประกอบกับยังมีจุดอ่อน
ในหลายแห่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ท่ีได้มาจึงถือว่าดีท่ีสุดแล้ว             
ซ่ึงอาทิตย์ก่อนการแข่งขันมีอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการท่ีเก่งเร่ือง
ส่ือสารมวลชนมาสอน ทำาให้ตนได้รับความรู้เพ่ิมมากข้ึน และนำาไป               
ปรับใช้ในสไตล์ของตัวเอง จึงช่วยให้การอ่านน่าฟังย่ิงข้ึน และทำาผลงาน
ได้ดีกว่าการแข่งขันในระดับตัวแทนภาค 

ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา มรภ.สงขลา 
นำาโดย ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ (มอ.) กับ มรภ.สงขลา ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันใน
ภาคการผลิตและบริการ (Talent mobility) ซ่ึงเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) 
ในสถาบันอุดมศึกษาในการเพ่ิมขีดความสามารถภาคเอกชน ภายใต้
เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคใต้ เพ่ือเป็นกลไกสร้างความเช่ือมโยง
ระหว่างนักวิจัยด้าน วทน. และนักศึกษา มรภ.สงขลา กับภาคเอกชน                  
ให้เกิดความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และเกิดการถ่ายทอด                  
แลกเปล่ียนความรู้ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน ซ่ึงมีผลต่อ
การพัฒนาภาคเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า นอกจากน้ัน ยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้น
ให้ภาคเอกชนเพ่ิมกิจกรรมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (R&D)            
โดยเคล่ือนย้ายนักวิจัยและนักศึกษา มรภ.สงขลา ด้วยการนำาองค์ความรู้
และเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปช่วยพัฒนาการ
ทำาวิจัยในภาคเอกชน ท้ังน้ี มรภ.สงขลา จะอำานวยความสะดวกในการไป
ปฏิบัติงาน และสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการทำาวิจัยเท่าท่ีมีใน           
มหาวิทยาลัยฯ หรืออำานวยความสะดวกในการขอรับบริการท่ีห้องปฏิบัติการ
ในพ้ืนท่ีแก่นักวิจัย ขณะเดียวกัน มอ. จะผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการ
เคล่ือนย้ายบุคลากรด้าน วทน. ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขันในภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการจับคู่ (matching) ระหว่าง                  

นักศึกษาครุศาสตร์ มรภ.สงขลา โชว์ผลงานระดับประเทศ 
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประกวดอ่านฟังเสียง                  
ในโครงการธนชาต ริเร่ิม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย เจ้าตัวเผย    
อุดช่องโหว่รอบตัวแทนภูมิภาค ด้วยการฝึกอ่านในแบบตัวเอง 

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ มอ. หนุนบุคลากร-นศ. 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม นำาศักยภาพด้านวิจัย
สู่การใช้ประโยชน์ เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคเอกชน 

มรภ.สงขลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

มรภ.สงขลา ผนึก มอ.  
ลงนามความร่วมมือหนุนบุคลากรด้านวิทย์-นวัตกรรม 

ประกวดอ่านฟังเสียง ระดับประเทศ
“ขอบพระคุณ อาจารย์เอ้ือนจิตร สัมมา ท่ีคอยทุ่มเท ผลักดัน                     

ฝึกซ้อมให้หนู และยังเช่ือม่ันในตัวหนู แม้จะเคยทำาพลาดมาแล้วหลายคร้ัง 
อาจารย์ก็ยังคอยให้กำาลังใจ ไม่เคยกดดันให้หนูท้อเลย ขอบพระคุณคณบดี 
มนตรี เด่นดวง ท่ีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือการแข่งขันในคร้ังน้ี                   
รวมไปถึงทุกๆ ท่านท่ีคอยเป็นกำาลังใจให้ท้ังเบ้ืองหน้าและเบ้ืองหลัง ท้ายท่ีสุด 
ขอบพระคุณครอบครัวท่ีมาส่งข้ึนรถไฟ เด็กบ้านนอกคนหน่ึงมาได้ไกลเท่าน้ี  
ก็ภูมิใจมากแล้ว” นางสาวย่ิงรัก กล่าว

นักวิจัยของ มรภ.สงขลา กับภาคเอกชนเพ่ือให้เกิดโครงการต่อไป 
ด้าน ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ประธานคณะกรรมการดำาเนินงานโครงการ                 
Talent mobility กล่าวว่า เดิมทีโครงการ Talent mobility หรือ TM มีแม่ข่าย
ในภาคใต้คือ มอ. แต่เพ่ือเป็นการขยายเครือข่ายและก่อให้เกิดการผลักดันงาน
อุตสาหกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ตนในฐานะตัวแทนของ มรภ.สงขลา 
ซ่ึงเป็นกรรมการพิจารณาโครงการท่ีส่งข้อเสนอไปยัง มอ. และ อ.ภวิกา              
มหาสวัสด์ิ ผู้เสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มอ.                 
จึงหารือเก่ียวกับการขยายการดำาเนินงานในเร่ืองดังกล่าวมาสู่ราชภัฏ และเชิญ 
มอ. มาพูดคุยในรายละเอียดกับท่านอธิการบดี จากน้ันจึงมีการเเต่งต้ัง                           
คณะกรรมการดำาเนินงานข้ึนมา 1 ชุด เพ่ือขับเคล่ือนการทำางานร่วมกัน                 
เเละเร่ิมเป็นรูปธรรมจากการลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือระหว่าง มอ. กับ 
มรภ.สงขลา ในคร้ังน้ีน่ันเอง
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ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา ประยุกต์งานวิจัย
ทางเทคโนโลยีอาหาร จัดอบรมฟรหีลกัสูตรผลิตและจำาหน่าย
ไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำาผสมข้าวหอมนิล หวังช่วย
สร้างทักษะอาชีพ ปั้นผู้ประกอบการใหม่ ด้านนักวิจัยเตรียม
นำาข้าวหอมนิลท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวท่ัวไป 7 เท่า 
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบหลากหลาย 

 น.ส.อมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดอบรม
หลักสูตรการทำาธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าว
เหนียวดำาผสมข้าวหอมนิล เมื่อวันที่ 23-25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา    
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ คณะวทิยาการจดัการ มรภ.สงขลา 
วา่ เป็นการดำาเนินงานตามโครงการพฒันาทกัษะการประกอบอาชีพ
และสรา้งผู้ประกอบการ โดยใช้ความรูใ้นสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน 
เน่ืองจากทางมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ที่เป็นจุดเด่นในด้านอาหาร
และด้านเกษตร ทีส่ามารถเรยีนรูเ้ทคนิค กระบวนการตา่งๆ ไมว่า่จะ
เป็นแนวคิด กระบวนการผลิต ทักษะการประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้อง
อย่างครบวงจร พร้อมที่จะนำาไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง        
นอกเหนือจากการให้ทักษะต่างๆ แก่นักศึกษาแล้ว ยังสามารถให้
บริการแก่บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์         
ลดอัตราการว่างงาน สามารถประกอบธุรกิจได้เอง สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

น.ส.อมราวดี กล่าวว่า ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเล็งเห็นถึง
ประโยชน์ทีจ่ะเกิดขึน้กับคนกลุ่มดังกล่าว จงึจดัอบรมในครัง้นีข้ึน้ โดย
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพเดิมที่ขาด
ทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตร โดยให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติเก่ียวกับการทำาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและโยเกิร์ต เริ่ม
ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ประเภท ส่วนผสมต่างๆ ในไอศกรีมและ
โยเกิรต์ วธิผีลิตไอศกรีมและโยเกิรต์ ความรูด้้านฮาลาลและฟูด้ เซฟตี ้
(Food safety) ไปจนถงึฝกึปฏบัิติทำาไอศกรมีโยเกริต์จากขา้วเหนยีวดำา
ผสมข้าวหอมนิล และเรียนรู้ทักษะเบ้ืองต้นในการประกอบธุรกิจ     
ก่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจตาม
วัตถุประสงค์ของศูนย์บ่มเพาะฯ 

ด้าน ดร.ธติิมา พานิชย์ อาจารย์โปรแกรมวชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มรภ.สงขลา    
ผู้จัดทำางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ต                  
จากข้าวเหนียวดำาผสมข้าวหอมนิล กล่าวว่า เหตุผลที่เลือกข้าว  2 ชนิดนี้
เพราะนอกจากข้าวเหนียวดำาจะมีคุณค่าทางโภชนาการที่จำาเป็นต่อ
ร่างกายของคนเราแล้ว ยังมีประโยชน์ด้านสรรพคุณทางยาอีกด้วย 
เน่ืองจากมีสารสำาคัญที่ช่ือแกมมา-โอโรซานอล ซ่ึงมีคุณสมบัติต้าน
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ช่วยลดคลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด ์

ส่วนข้าวหอมนิลมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือเป็นข้าวที่มีกล่ินหอมมาก 
สามารถปลูกได้ตลอดท้ังปี เป็นพันธุ์ข้าวที่อุดมไปด้วยคุณค่าทาง
อาหารครบถ้วนมากกว่าข้าวสีอ่ืน เมื่อเทียบกับข้าวทั่วไปแล้ว           
ข้าวหอมนิลมีคุณค่าทางอาหารสูงมากกว่าถึง 7 เท่า โดยประโยชน์ 
ที่เด่นชัดคือ มีสาร proanthocyanidin ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ    
ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าวิตามินซีและเอ ทั้งยังช่วยควบคุมน้ำาหนักด้วย 

 ดร.ธิตมิา กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากการอบรมผลิตไอศกรมี
โยเกิรต์จากขา้วเหนียวดำาผสมขา้วหอมนิลแล้ว ยังมกีารอบรมไอศกรมี
จากขา้วหอมนลิในรปูแบบท่ีหลากหลาย อาทิ ไอศกรมีกะทิขา้วหอมนลิ 
ไอศกรีมเห็ดหูหนูผสมข้าวหอมนิล ไอศกรีมเผือกผสมข้าวหอมนิล 
ไอศกรีมเจลาโต้ข้าวหอมนิล ซอสราดไอศกรีม ขนมปังและวาฟเฟิล
สำาหรับทานคู่กับไอศกรีม วิทยากรเป็นทีมงานคณาจารย์โปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวม 7 ท่าน โดยอาจารย์
แต่ละท่านรับผิดชอบในแต่ละผลิตภัณฑ์

มรภ.สงขลา นำางานวิจัยไอศกรีมโยเกิร์ตจากข้าวเหนียวดำาผสมข้าวหอมนิล
เปิดอบรมฝึกทำ�ธุรกิจ สร้�งผู้ประกอบก�รใหม่ 
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อาจารย์ มรภ.สงขลา ใช้อาชาบำาบัดเสริมพัฒนาการ
เด็กกลุ่มออทิสติก เผยงานวิจัย ชี้ช่วยลดอาการวอกแวก เพิ่ม
ความม่ันคงทางอารมณ์ พร้อมดึงสัมผัสธรรมชาติสายลม     
เสียงคลื่นหาดสมิหลา กระตุ้นความสนใจ 

ผศ.ณัฐรนิทร ์แซ่จุง ประธานโปรแกรมวชิาการศกึษาพเิศษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึง
โครงการอาชาริมหาดสำาหรบัเด็กกลุ่มอาการออทสิตกิ วา่ วตัถปุระสงค์
เพือ่กระตุน้พฒันาการในด้านความรูสึ้กและการรบัรูเ้ขา้ใจ ด้านการเขา้
สังคม และด้านสุขภาพรา่งกาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปกครองและ
เด็กกลุ่มอาการออทสิตกิอายุระหวา่ง 3-5 ปี ทีเ่ขา้รบับรกิาร ณ หน่วย
บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำาหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและ
ครอบครัว สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา เน่ืองจาก      
เล็งเห็นว่าการช่วยเหลือเด็กกลุ่มน้ีนอกเหนือจากการฝึกด้านพฒันาการ
และรกัษาด้วยยาแล้ว การบำาบัดด้วยวธิกีารตา่งๆ ก็สามารถช่วยให้เด็ก
ได้รบัการกระตุน้พฒันาการให้ดีขึน้ได้ โดยการบำาบัดอย่างหน่ึงทีก่ำาลัง
เป็นที่น่าสนใจคือการบำาบัดด้วยสัตว์ ซ่ึงช่วยในการรับรู้สัมผัส          
เสรมิสร้างสมาธิ ให้สัมผัสทีอ่บอุ่น ปลอดภยัและเป็นมติร เพิม่แรงจงูใจ
ในการทำากิจกรรมต่างๆ ทัง้ยังช่วยสรา้งสมัพนัธภาพและการตอบสนอง
ทางอารมณ์ด้วย 

ผศ.ณฐัรินทร์ กล่าวว่า การขีม่า้รมิชายหาดทำาให้ผู้ขีไ่ด้รบัการ
บำาบัดจากการรับลมที่พัดโบกจากทะเล ฟังเสียงคลื่นที่ซัดสาด ได้กลิ่น
อายจากทะเล ซึ่งสงขลาเป็นจังหวัดที่ไม่มีศูนย์ทหารม้าที่รับบำาบัดเด็ก
กลุ่มน้ี หากต้องการบำาบัดรักษาหรือกระตุ้นพัฒนาการโดยใช้อาชา
บำาบัดแบบเตม็รปูแบบ ผูป้กครองจะตอ้งเดินทางไปถงึ จ.ปัตตานี เกือบ
ใต้สุดแดนสยาม ทำาให้การเดินทางไม่สะดวก และอาจไม่สามารถพา
ไปได้อย่างตอ่เนือ่ง แตส่งขลามลัีกษณะภมูปิระเทศทีม่พีืน้ทีต่ดิทะเล มี
สถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญคือหาดสมิหลา เด็กได้ช้ีชวนกันดูน้ำา ได้รับรู้
เสียงคล่ืนกระทบฝ่ัง สัมผัสสายลมที่พัดผ่านกาย ช่วยให้ผ่อนคลาย 
ประกอบกับหน่วยงานรัฐสนับสนุนให้มีกิจกรรมขี่ม้าไว้บริการ เพื่อนำา
นักทอ่งเทีย่วชมววิทิวทัศน์อันสวยงาม จงึเป็นสถานทีท่ีเ่อ้ือตอ่การให้ผู้
ปกครองเข้าถึงการกระตุ้นพัฒนาการและการช่วยเหลือเด็กกลุ่มอาการ 
ออทิสติกได้สะดวกและง่ายขึ้น 

มรภ.สงขล� ใช ้‘อาชาบำาบัด’
 เสริมพัฒน�ก�รเด็กออทิสติก

ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ กล่าวอีกว่า การใช้
อาชาบำาบัดเป็นการดึงเด็กออกมาสัมผัสและรับรู้โลกภายนอก โดยมี
สตัวเ์ป็นเสมอืนสือ่กลางทีน่อกจากจะพาเขาโลดแล่นไปมาแล้ว ยังช่วย
เช่ือมโยงก่อเกิดความสัมพันธ์กับคนอ่ืน เรียนรู้ที่จะส่ือสารกับโลก
ภายนอกมากขึน้ ซ่ึงจากรายงานวิจยัในต่างประเทศพบวา่ การใช้มา้ใน
การบำาบัดเด็กกลุ่มอาการออทิสติกทำาให้เด็กมีพัฒนาการทางสังคม     
ดีขึน้ มกีารรบัรูแ้ละไวต่อการสัมผัส ลดอาการวอกแวกง่าย การแยกตวั
และช่วยเพ่ิมความเข้าใจทางอารมณ์ นอกจากน้ัน ในประเทศ                
ที่พัฒนาแล้วยังมีแนวคิดใหม่ว่า การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีราคาแพง
ไม่สามารถรักษาโรคหรืออาการทุกอย่างได้ และไม่สามารถทำาให้
มนุษย์มีสุขภาพที่ดีได้ จึงหันมาสนใจศาสตร์ในสมัยโบราณที่อาศัย       
การรักษาด้วยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำา ลม (อากาศ) 
และแร่ธาตุต่างๆ ดังเช่นวิธีการรับลมที่พัดโบกตามธรรมชาติ

นอกจากม้าแล้ว ยังสามารถใช้สัตว์อื่นๆ อย่าง ช้าง กระบือ 
กระต่าย ในการบำาบัดได้ด้วย แต่เหตุผลที่เลือกม้าเพราะก้าวย่างเป็น
จังหวะ ซ่ึงจะช่วยเรื่องกล้ามเน้ือ การเคล่ือนไหว สมาธิ ลดภาวะ          
ไม่อยู่นิ่ง อย่างไรก็ตาม ผลจากการบำาบัดจะแตกต่างกันไปตามระดับ
ความรุนแรงของอาการเด็กด้วย ซ่ึงในการวัดผลความสำาเร็จ                  
ของโครงการ ทางเราขอความรว่มมอืผู้ปกครองในการวดัผลพฤตกิรรม 
และทดสอบพฤติกรรมและพัฒนาในด้านการรับรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
ทางสังคม ทกัษะทางการเคล่ือนไหว โดยให้ผู้ปกครองถา่ยวดีิโอไวด้้วย 
เน่ืองจากผู้ปกครองถือเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด และ
สามารถต่อยอดพัฒนาการให้เด็กต่อไปได้

“เราวางแผนไว้ว่าอยากจะทำาวิจัยให้เด็กพิเศษประเภทอ่ืนๆ 
ทั้งหมด เพื่อให้พวกเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้น เพราะจริงๆ แล้วเด็กออทิสติก 
มศีกัยภาพและไอควิสงูมาก หากเราได้ช่วยแตเ่น่ิน  ๆ  ด้วยวธิทีีถู่กตอ้ง 
จะช่วยให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ ที่สำาคัญ ต้องได้รับความร่วมมือ  
จากผู้ปกครอง เสียดายว่าด้วยข้อจำากัดด้านงบประมาณ ทำาให้เราไม่
สามารถดำาเนินการช่วยเหลือในลักษณะน้ีกับเด็กประเภทอ่ืนๆได้       
ซ่ึงหากในอนาคตมีการสนับสนุนมากขึ้น คาดว่าจะช่วยให้เด็กพิเศษ
กลุ่มอ่ืนๆ ได้รับการช่วยเหลือดูแลได้มากย่ิงขึ้น” ประธานโปรแกรม
วิชาการศึกษาพิเศษ กล่าว

19ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา ระดมสมองทำาแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ดึงผู้มีส่วนได้เสียร่วมทำางานเพ่อท้องถิ่น

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา               
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยวา่ เน่ืองจากแผนปฏบัิตริาชการประจำาปีงบประมาณ   พ.ศ. 
2561 ของ มรภ.สงขลา สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัย          
จึงจัดโครงการสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาระยะ 5 ปี 
พ.ศ. (2561-2565) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564) และจัดทำา 
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มรภ.สงขลา ให้มี     
เปา้หมายการพฒันาทีช่ดัเจนเกดิผลอยา่งเปน็รปูธรรม ตามวสิยัทศันข์องประเทศ 
และแนวทางการพัฒนาที่สำาคัญของชาติ โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
มหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย 
องค์กรภาครัฐ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง              
และมหาวทิยาลัยในพืน้ที ่ได้แก่ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์มหาวทิยาลัยทกัษณิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อาจารย์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา โชว์ผลงานเวที
ประชุมวิชาการระดับชาติ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศภาคบรรยายควบภาค
โปสเตอร์ พร้อมเป็นตัวแทนเติมเต็มความรู้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน

ดร.วัชรินทร์ สายน้ำาใส อาจารย์ประจำาโปรแกรมวชิาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) 
เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ น้ี ตนได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานวิจัยในเวทีประชุมวิชาการ
ต่างๆ และได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานวิจัย 2 เร่ืองคือ การศึกษาการใช้สาร         
ตัวเติม 3 ชนิด ได้แก่เขม่าดำา ซิลิกา และแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติเชิงพลวัต
ของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ ซ่ึงนำาเสนอภาคบรรยาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดี 
(Best Oral Presentation) กลุ่มวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ในการประชมุวชิาการ
ระดับชาต ิ“การประชุมวชิาการ มอบ.วจัิย ครัง้ที ่12” ณ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
ผลการวจัิยพบวา่ยางธรรมชาตผิสมเขมา่ดำามีการอ่อนตวัของความเคน้และพลังงาน
สญูหายสงูกวา่ยางธรรมชาตผิสมซิลิกาและยางธรรมชาตผิสมแคลเซยีมคาร์บอเนต 
โดยเมื่อจำานวนครั้งของการถูกกระทำาอย่างต่อเน่ืองเพิ่มขึ้น การอ่อนตัวของ
ความเค้น และพลังงานสูญหายมีค่าลดต่ำาลง เมื่อปริมาณของสารตัวเติมเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้ความเค้นสูงสุด พลังงานสูญหาย และความเครียดคงรูปถาวรมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ผลงานวิจัยที่ได้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง
ทางวศิวกรรมตา่งๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางทีไ่ด้รบัแรงกระทำาอย่างตอ่เน่ือง เชน่ 
ยางกันชน ยางกันกระแทก ยางรองแท่นเครื่อง เป็นต้น

 ดร.วัชรินทร์ กล่าวว่า งานวิจัยเรื่อง Strength and Strain-induced 
Crystallization of Vulcanized Natural Rubber ซึ่งนำาเสนอภาคโปสเตอร์ ได้รับ
รางวลัชนะเลิศ (Best Poster Presentation) ในการประชมุวชิาการระดับนานาชาติ

ด้าน ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และงบประมาณ มรภ.สงขลา กล่าวว่า การเชิญหน่วยงานต่างๆ            
เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ เพื่อรับรู้แผนยุทธศาสตร์ฯ จะได้ลดความ
ซ้ำาซ้อนและช่วยกันทำางานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน นอกจากน้ัน  
ในการสัมมนายังเชิญคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณบดี           
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานโปรแกรม ประธานหลักสูตร          
ผู้อำานวยการ สำานัก/สถาบัน/ศนูย์/กอง/โรงเรยีนสาธิต มรภ.สงขลา 
หัวหน้างาน และผู้แทนนักศึกษาคือประธานสภานักศึกษา            
นายกองค์การนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ          
ในครัง้น้ีด้วย ทัง้น้ีก็เพือ่ทบทวนผลการดำาเนินงานและจัดทำารา่งแผน
ปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มรภ.สงขลา 
นำาเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยและสภามหาวทิยาลัย
ให้ความเห็นชอบ โดยมุ่งหวังยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนา สามารถแข่งขันได้ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

มรภ.สงขลา เปิดเวทีสัมมนาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
พฒันามหาวิทยาลัย เทยีบเชิญองค์กรทอ้งถ่ิน-สถาบนัการศึกษา
ร่วมทำางานเพื่อท้องถิ่น ลดความซำ้าซ้อนเชิงพื้นที่ 

อาจารย์ มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ นำาเสนอผลงานวิจัยทางพอลิเมอร์
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที ่9 พรอ้มกับการประชมุวชิาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ           
“ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” ณ โรงแรม
เรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง โดยศึกษาผลของปริมาณการเช่ือมโยงโมเลกุลยาง
ต่อสมบัติด้านความแข็งแรงและการเกิดผลึกเมื่อยืดของยางธรรมชาติ        
วัลคาไนซ์ โดยพบว่าความแข็งแรงและปริมาณของการเกิดผลึกเมื่อยืด
ของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์มีค่าสูงขึ้นตามปริมาณการเชื่อมโยง จนถึง
จุดหน่ึงแลว้คา่ทัง้สองจะตกลง และมผีลตอ่อัตราการเกดิผลึก แตไ่มม่ผีล
ต่อระยะยืดที่เริ่มเกิดผลึก ซึ่งผลที่ได้จากงานวิจัยสามารถนำาไปประยุกต์
ใช้ในการออกสูตรยางคอมเปานด์ให้มีสมบัติที่ตรงตามต้องการได้

 นอกจากน้ัน ยังเป็นตัวแทนเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ASEAN Workshop on Infrared Spectroscopy and Imaging 
(AWIR2018) จัดโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา โดย
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมทั้งชาวไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 
จำานวนทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งตนผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 
โดยได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายท้ังหมดในการเข้าร่วมอบรม พร้อมท้ัง
เป็นตัวแทนเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียาง หลักสูตร
เทคโนโลยีการติดของยาง จัดโดยศูนย์ วิจัยเทคโนโลยียาง                   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ณ โรงแรมศาลายา            
พาวิลเล่ียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
จ.นครปฐม เพื่อนำาความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
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คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ดึงผู้ประกอบการถนน            
คนเดินสงขลาแต่แรก พัฒนาทักษะภาษา รองรับท่องเท่ียว
นานาชาติ จับมือท้องถ่ินจัดกิจกรรมสร้างจุดขาย ชูผลประเมิน
ประเทศไทยสตรีทฟู้ดดีท่ีสุดในโลก

มรภ.สงขลา เพิ่มทักษะภาษาผู้ประกอบการถนนคนเดิน 
รองรับท่องเที่ยวนานาชาติสตรีทฟู้ด

จากนักทอ่งเทีย่วเป็นจำานวนมาก ประกอบกับไทยได้รบัการประเมินให้เป็น
ประเทศที่มีสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองสงขลาเพิ่มมากขึ้น 

“เมื่อมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวซื้อสินค้าและอาหารใน
ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก จึงเกิดอุปสรรคสำาคัญคือการสื่อสารภาษาต่าง
ประเทศที่ไม่เข้าใจตรงกัน ทางคณะฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหา            
ดังกล่าว จึงจัดโครงการพฒันาทกัษะภาษาให้แก่ผู้ประกอบการถนนคนเดิน
สงขลาแต่แรก พร้อมทั้งจัดทำาป้ายรายการอาหารภาษาต่างประเทศ                   
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติสตรีทฟู้ด” รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ         
บริการวิชาการ กล่าว

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เม่ือวันท่ี 
3 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางคณะฯ ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา จัดพิธีมอบ
ป้ายเมนูอาหารภาษาอังกฤษให้แก่ผูป้ระกอบการถนนคนเดินสงขลาแตแ่รก 
ณ ตลาดถนนคนเดินสงขลาแต่แรก อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมี                 
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี โดยมอบป้ายเมนู
อาหารให้แก่ผู้ท่ีผ่านการอบรมในโครงการพฒันาทกัษะผู้ประกอบการถนน
คนเดินสงขลาแต่แรก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวนานาชาติสตรีทฟู้ด 
(STREET FOOD) จำานวน 50 คน ซ่ึงเข้ารับความรู้และฝึกปฏิบัติใน
หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ประกอบการในยุค                  
4.0 เทคนิคการโฆษณาสนิคา้ด้วยภาษาอังกฤษ ทกัษะภาษาอังกฤษสำาหรบั               
ผู้ประกอบการ การเจรจาตอ่รองทางธุรกิจ และ การนำาเสนอสนิคา้ด้วยภาษา
อังกฤษ จากวิทยากรของทางคณะฯ  นำาโดย อ.ตะวัน รัตนประเสริฐ                
ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ และคณาจารย์ด้านภาษาตา่งประเทศ อนัจะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้เข้าใจมากขึ้น                 
เกิดการซื้อขายสินค้าสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น นำาไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

ด้าน ดร.รชัชพงษ ์ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า 
ไทยเป็นหน่ึงในหลายประเทศทีก่ำาหนดยุทธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่วเพือ่พฒันา
ให้เกิดความย่ังยืน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างขีดความ
สามารถด้านการทอ่งเทีย่วให้แก่ทกุภาคสว่น พฒันาศกัยภาพการทอ่งเทีย่ว
เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมทอ่งเท่ียว และมกีลยุทธ์เพือ่พฒันายกระดับ
มาตรฐานการให้บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เกิดความ
ยั่งยืน ตลอดจนพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

ดร.รชัชพงษ ์กล่าวอีกวา่ จากนโยบายระดับประเทศด้านการทอ่งเทีย่ว
ดังกล่าวลงมาสูท่อ้งถิน่ เกิดการตืน่ตวัด้านการทอ่งเท่ียว โดยเฉพาะเทศบาล
นครสงขลามุ่งเน้นนโยบายการท่องเที่ยวเป็นสำาคัญ มีการพัฒนาแหล่ง            
ทอ่งเทีย่วและจัดกิจกรรมทอ่งเทีย่วตา่งๆ มากมาย รวมทัง้กิจกรรมถนนคน
เดินสงขลาแต่แรก ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขายสินค้าพื้นเมืองและอาหาร
การกินของเมืองสงขลา ปัจจุบันถนนคนเดินสงขลาแต่แรกได้รับความนิยม

21ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



เมื่อไม่นานมาน้ี อ.ธัชวีร์ ขวัญแก้ว โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                  
(มรภ.สงขลา) นำาทีมงานประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงพืชผักปลอด
สารพิษผลงานอาจารย์และนักศึกษาในคณะฯ พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่า กว่าจะ
เติบโตงอกงามอย่างท่ีเห็นไม่ใช่เร่ืองง่าย นักศึกษาต้องเรียนรู้ทฤษฎีจาก
สถานีปฏบัิตกิาร โดยมอีาจารย์ผู้มคีวามรูใ้นศาสตรแ์ตล่ะแขนงคอยถา่ยทอด
วิธีการและให้คำาแนะนำา จนกลายเป็นผลิตผลที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่
คณะฯ และได้รับเสียงชื่นชมจากหลายฝ่ายในมหาวิทยาลัย ที่สำาคัญ              
ทางคณาจารย์ได้ออกพื้นที่บริการวิชาการด้านเกษตรให้แก่คนในชุมชน
อย่างตอ่เนือ่ง ขณะเดียวกันก็มผู้ีสนใจเขา้มาศกึษาเรยีนรูแ้ละขอรบัคำาแนะนำา
ในการปลูกพืชผักให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ในการลงพื้นที่เย่ียมชมผลงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรในคร้ังน้ี                     
อ.ธัชวีร์ ในฐานะอาจารย์ประจำาสถานีปฏิบัติการพืชไร่ เป็นผู้ให้ข้อมูล               
เก่ียวกับการปลูกพืชชนิดต่างๆ อาทิ ข้าวโพดหวาน ถั่วลิสง มันญ่ีปุ่น                  
โดยเน้นให้นักศกึษาได้ฝึกปฏบัิตแิละเรยีนรูก้ระบวนการปลูกพชืไรเ่ศรษฐกิจ
สำาคัญ ส่วนสถานีทดลองแปลงสาธิตมี ดร.ศุภัครชา อภิรติกร ซ่ึงเป็น
อาจารย์ทางด้านสรีรวิทยาพืชยืนต้น คอยแนะนำาการปลูกฝร่ัง การปลูก
มะนาววงบ่อคู่พริก ขณะที่สถานีปฏิบัติการพืชสวนมี ผศ.ดร.คริษฐ์สพล 
หนูพรหม อาจารย์สาขาวชิาพชืสวน เป็นผู้ให้ความรูเ้ก่ียวกับวธีิปลูกเมล่อน
และแตงโมอย่างละเอียด ตัง้แตก่ารคดัเลือกสายพนัธ์ุ การดูแลและเก็บเก่ียว 
ซึ่งนักศึกษาได้ฝึกทักษะและพัฒนาความรู้ตามสาขาวิชา 

ด้าน ดร.ศุภัครชา อภิรติกร ผู้เช่ียวชาญด้านสรีรวิทยาพืชยืนต้น                      
กล่าวบ้างว่า พชือีกชนิดหนึง่ทีน่่าสนใจคอื มะเขอืมว่ง ซ่ึงคอ่นขา้งทนตอ่โรค
และแมลง ใช้เวลา 3-4 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว ทั้งยังเป็นที่นิยม
ของตลาด เน่ืองจากมีสีสันสวยงาม หรืออาจปลูกมะนาวร่วมกับพริก                  
เพ่ือเสริมรายได้ระยะท่ีมะนาวยังไม่ออกผล ซ่ึงมะนาวท่ีมีท้ังหมด 3 สายพันธ์ุ
ให้ผลผลิตแตกต่างกัน บางชนิดลูกเล็กแต่เปรี้ยว เหมาะสำาหรับนำาไป                 
ทำาอาหารจำาพวกลาบ 

ขณะท่ี ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม อาจารย์ประจำาสาขาวิชาพืชสวน 
กล่าวถึงงานวิจัยทดสอบพันธุ์เมล่อนว่า ดำาเนินการปลูกใน 2 รูปแบบ คือ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา พาชมห้องเรียน
เกษตรเพ่ื่อชุมชน โชว์พืชผักปลอดสารพิษหลากชนิด ผลิตผล
อาจารย์-นักศึกษา แปลงความรู้สู่ท้องถ่ิน

เปิดห้องเรียน ‘เกษตร’ เพื่อชุมชน
มรภ.สงขลา พาชม
พืชผักปลอดสาร ผลงานอาจารย์-นศ.

ปลูกในที่โล่งกับโรงเรือน เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของสายพันธุ์ สิ่งสำาคัญ
ของการปลูกเมล่อนคือต้องหม่ันเด็ดแขนงท้ิง และให้น้ำาในปริมาณท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีรสชาติหวานอร่อย นอกจากน้ัน ยังมีการปลูกมะเขือเทศ
เชอรี่  โดยทดลองใช้ฮอร์โมนเพื่อยืดช่อดอกและขยายขนาดผล นอกจาก           
จะได้ผลผลิตตามความต้องการแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร
อีกทางหน่ึง ซ่ึงเป็นภารกิจหลักท่ีทางคณะฯ จะต้องเร่งพัฒนาผลงานวิจัยต่อไป 
เพื่อช่วยยกระดับสินค้าของเกษตรกรในท้องถิ่นไปสู่ตลาดโลก

ปิดท้ายด้วย นายณัฐภพ เส้งสีแดง นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 เจ้าของ              
ผลงานปลูกแตงโม กล่าววา่ แตงโมเป็นพชือีกชนิดหน่ึงทีต่ลาดตอ้งการมาก 
ใช้เวลาในการปลูกไม่นานประมาณ 65-75 วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้ว ซึ่งการ
ได้ฝึกปฏบัิตจิรงิทำาให้ตนและเพือ่นๆ เกิดความเชีย่วชาญจนนำากลับไปปลูก
เองได้ท่ีบ้าน และสามารถให้คำาแนะนำาคนท่ีสนใจจะปลูกพืชเหล่าน้ีได้อีกด้วย 

ทีส่ำาคัญ การเรยีนทางดา้นเกษตรไม่จำาเป็นตอ้งประกอบอาชีพ
เกษตรกรเพียงอย่างเดียว แม้จะทำาอาชีพอื่นก็สามารถใช้ความรู้             
ท่ีมีสร้างรายได้เสริม หรือปลูกผัก เล้ียงสัตว์ ไว้รับประทานในครัวเรือน 
มีความเป็นอยู่ที่พอเพียงตามพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ              
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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             ข่าวสด 
17 ส.ค. 2561 19 61264093

             ข่าวสด 
17 ส.ค. 2561 23 61264106

‘คุณใหม’เยี่ยมเมืองเกาสงขลา‘คุณใหม’เย่ียมเม

    ข่าวสด  

        19  61259096 13 ส.ค. 2561

‘มรภ.สงขลา’ผนึก กําลัง8 องคกรหลัก

ข่าวสด 
     19  61212818  3  ก.ค. 2561
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ข่าวสด 
      19  61237765  25  ก.ค. 2561
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ข่าวสด 
      19  61236479  24  ก.ค. 2561

‘มรภ.สงขลา-ม.อ.’จับมือเพิ่มศักยภาพ

 

    ข่าวสด  

        19  61267221 20 ส.ค. 2561

    ข่าวสด  

        19  61239166 26 ก.ค. 2561

ข่าวสด 
      19  61244136  31  ก.ค. 2561

นํา‘อาชาบําบัด’กระตุนเด็กออทิสติก

           มติชน
        21  61253734 8 ส.ค. 2561

           มติชน
        21  61261539 15 ส.ค. 2561

มติชน (ตจว.) 
21 612856035 ก.ย. 2561
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เปิดโลกการศึกษา
_กองบรรณาธิการ

สร้างสรรค์_วลัยลักษณ์ มณีรัตน์

 มรภ.สงขลา ผนึกทร ูคอรป์อเรชัน่ฯ ลงนามความรว่มมอืดา้นสหกจิศกึษา 
ส่งว่าที่บัณฑิตเรียนรู้นอกห้องเรียน วางรากฐานพัฒนาทักษะ เตรียมพร้อมก้าวสู่
โลกการทำางานจริง
 ผศ.ดร.นิวัต กลิน่งาม อธกิารบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) 
กล่าวระหว่างพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ระหว่าง 
มรภ.สงขลา กบั บรษัิท ทร ูคอรป์อเรชัน่ จำากดั (มหาชน) ณ คณะวิทยาการจัดการ 
มรภ.สงขลา ว่า การลงนามความร่วมมือระหว่างกนัในคร้ังนีถ้อืเป็นจดุเร่ิมต้นสำาคญัที่
จะชว่ยสร้างอนาคตใหก้บันกัศกึษา ถอืเป็นการวางรากฐานเพือ่กา้วสูโ่ลกของการทำางาน 
การฝึกสหกิจศึกษาทำาให้ได้รับทราบด้วยตนเองว่า การปฏิบัติงานในตำาแหน่งหน้าท่ีท่ี
ตนเองรับผิดชอบนั้น จำาเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะใดบ้าง อันจะเป็นแนวทางในการ
ปรับแผนการศึกษา ทั้งยังมีโอกาสพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกับสังคม การปฏิบัติตน
ที่เหมาะสมต่อผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร และผู้ใช้บริการ ตลอดจนมีโอกาสเรียนรู้ความเจริญ
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน    

มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ ‘ทรู’ ส่ง นศ. ฝึกสหกิจ

 อธิการบด ีมรภ.สงขลา กลา่วว่า ความรู้ท่ีได้จากการฝึกสหกจิศกึษา 
จะนำามาซึ่งการพัฒนาตนเองของนักศึกษาก่อนที่จะสำาเร็จการศึกษา เพื่อเป็น
บณัฑติท่ีมีคุณภาพสงูต่อไป นอกจากน้ันความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
และมหาวิทยาลัยในโครงการสหกิจศึกษา ยังจะก่อให้เกิดความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในด้าน
อืน่ๆ นอกเหนอืจากความร่วมมือด้านการผลติบัณฑิต อาทิ ความร่วมมือด้าน
การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงพัฒนา เป็นต้น
 ด้าน ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำานวยการสำานัก             
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา ท่ีผ่านมา มรภ.สงขลา ส่ง
เสริมใหมี้ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกบัมหาวิทยาลยัในโครงการ
สหกจิศกึษา และเป็นกลไกพฒันาอาชพีโดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
กันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาให้เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุ จำาเป็นต้องอาศยักลไกท่ีจะทำาใหเ้กดิการขับเคล่ือนท่ีสำาคญั 
สหกิจศกึษาจงึตอ้งการความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังสถานประกอบการ
มหาวิทยาลัย และนักศึกษา เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด
 ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา 
กล่าวอีกว่า โครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการในลกัษณะพนักงานชัว่คราว และปฏบัิติงานจริงในสถานประกอบ
การ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ีนกัศกึษาไม่สามารถเรียนรู้ได้ในหอ้งเรียน นกัศกึษา
จะได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านความคิด การตัดสินใจ การวิเคราะห์
และประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการจัดเตรียมและนำาเสนอรายงานจาก
ประสบการณ์การทำางานจริงของตนเอง ที่สะท้อนการผสมผสานระหว่างภาค
ทฤษฎกีบัการปฏบิตัเิขา้ดว้ยกนั รวมทั้งการคน้พบตนเองทางดา้นงานอาชพีที่
ชัดเจนขึ้น
 ขณะท่ี นายเสกศักด์ิ ช่อปลอด ผู้อำานวยการเขตด้านการตลาด 
พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ในนามบริษัท ทรูฯ กล่าวว่า เหตุผลท่ีเลือกลงนาม
ความร่วมมือกบั มรภ.สงขลา เนือ่งจากเลง็เหน็ถงึศกัยภาพของบัณฑิตท่ีจบการ
ศึกษาที่นี่ และมีโอกาสเข้าทำางานที่ทรู ซึ่งทำางานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท เคยมี
คำากลา่วว่าเมลด็พนัธ์ุท่ีดยีอ่มเติบโตได้ดใีนผืนดินอดุมสมบูรณ ์ทว่าบัณฑิตของ 
มรภ.สงขลา ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า แม้ในสภาพดินที่ไม่สมบูรณ์มากนัก แต่เมล็ด
พันธุ์อย่างพวกเขาก็สามารถเจริญงอกงามได้ 

พัฒนาทกัษะวา่ทีบ่ณัฑติ เตรยีมพรอ้มสูโ่ลกการทำางาน
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มรภ.สงขลา-ธ.ออมสิน ทำาโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน
คัด 10 หลักสูตรฝึกอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  มรภ.สงขลา จับมือธนาคารออมสิน ทำาโครงการ
มหาวิทยาลัยประชาชน ดึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.2 พันคน
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ คัด 10 หลักสูตรเด็ดด้านอาหาร 
เกษตร สุขภาพ สร้างรายได้ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต        
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารตัน์ ผู้อำานวยการศนูยว์ทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรม
พัฒนาทักษะอาชีพสำาหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มหาวิทยาลัย
ประชาชน ความรู้สู่อาชีพ ระหว่างวันที่ 4-26 ส.ค.61 ให้แก่ผู้ถือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่ อ.เมืองสงขลา อ.จะนะ อ.เทพา 
อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี อ.สิงหนคร และ อ.ระโนด จ.สงขลา จำานวน 
1,200 คน ว่า เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของรัฐบาล โดยการสร้างอาชพีและรายได้ใหแ้ก่คนในชมุชน 
เน่ืองจากการแก้ปัญหาความยากจนถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของ
ประเทศไทยที่รัฐบาลให้ความสำาคัญ และกำาหนดให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมผนึกกำาลังร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน บนพื้นฐานของความพอดี ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ผศ.ดร.ทวีสิน กล่าวว่า ในการดำาเนินงานแก้ไขปัญหา
ความยากจน รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยที่ลง

ทะเบียนผู้ถือบัตรสวสัดิการแหง่รัฐได้รับการฝึกอบรมอาชีพ เพือ่พฒันาทกัษะใน
การประกอบอาชีพ มคีวามรู้ความสามารถและมรีะดับทกัษะทีส่งูขึน้ จนสามารถ
นำาไปประกอบอาชีพเพือ่เพ่ิมรายได้และยกระดับคณุภาพชีวติ ศนูย์วทิยาศาสตร์ 
มรภ.สงขลา จึงร่วมกับธนาคารออมสินจัดทำาหลักสูตรฝึกอบรมให้กับผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้แนวคิดความรู้สู่อาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถ นำาทกัษะไปประกอบอาชพีสร้างรายได้เลีย้งตนเองและครอบครัว
ได้อย่างย่ังยืน เลกิพึง่พาเงินกู้นอกระบบ พร้อมทัง้ร่วมกันผลกัดันการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของประชาชน ยกระดับรายได้ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
ระบบ รองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  ด้าน อ.วาสนา มู่สา รองผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา 
ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า สำาหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพ
ในโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 1. การ
นวดฝ่าเท้า 2. การทำาน้ำามันนวด 3. การทำาแหนมปลาดุก แหนมเห็ด 4. การทำา
น้ำาสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 5. การทำาขนมไทย 6. การจัดดอกไม้สด วิทยากรโดย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7. การทำาไตปลาแห้ง 8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบ 9. การทำาเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด 10. การเพาะเห็ดฟาง วิทยากรโดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นอกจากนั้น ยังมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
ทักษิณและข้าราชการบำานาญ มรภ.สงขลา ร่วมถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ด้วย ซึ่ง
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 7 อำาเภอ สามารถนำาความรู้และ
ทักษะท่ีได้รบัจากการฝกึอบรมไปประกอบอาชพี สรา้งรายได้ใหแ้กค่รอบครวัตอ่ไป

23ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา




