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คว้ารางวัลศิลปินระดับเหรียญทอง

มรภ.สงขลา จัดงาน 
“วันราชภัฏ”
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มรภ.สงขลา ลงนามความรว่มมอื ม.มาเลเซยี ซาราวกั 
เตรียมแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา สร้างงานวิจัยระหว่าง      
คู่ภาคีสองประเทศ หวังพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา 
มรภ.สงขลา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย
มาเลเซีย ซาราวัก (UNIMAS) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นมาด้วย
ความมุ่งมัน่ทีจ่ะส่งเสรมิและยกระดบัความสามารถในการผลติงานวจิยั 
ดังนั้น UNIMAS จึงสร้างความร่วมมือกับหลายฝ่ายเพ่ือพัฒนางาน
ดา้นการวจิยัและวชิาการ ในขณะที ่มรภ.สงขลา เปน็สถาบนัการศกึษา
เกา่แกแ่ห่งหนึง่ของภาคใต ้ประเทศไทย ทีเ่ริม่ตน้จากการเปน็วทิยาลยั
ครูสงขลา และต่อยอดเรื่อยมาจนกลายเป็น มรภ.สงขลา ในปัจจุบัน 
โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำาท่ีพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้
ไปสูส่ากล ท้ังสองมหาวิทยาลยัจงึมคีวามประสงคท์ีจ่ะลงนามในบนัทกึ
ข้อตกลง เพื่อประกาศเจตจำานงและสร้างพื้นฐานของความร่วมมือ
ระหว่างคู่ภาคีจากสองประเทศ

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ขอบเขตพื้นฐานความร่วมมือจะต้อง
ดำาเนินงานภายใต้ความพร้อมของคู่สัญญาในเรื่องการแลกเปล่ียน
นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ความร่วมมือด้านการวิจัย 
การเป็นที่ปรึกษาร่วมกัน การเตรียมการและส่งข้อเสนอการให้สัญญา
และข้อเสนออื่นๆ เพื่อขอรับทรัพยากรในการสนับสนุนกิจกรรมความ
ร่วมมือ เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศและการวิจัยร่วมกัน      
ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่นใดท่ีจะตกลงร่วมกันเป็นครั้งคราว         
ซึ่งเงื่อนไขของความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทรัพยากรที่จำาเป็น
สำาหรับแต่ละฝ่าย และกิจกรรมที่ดำาเนินการภายใต้เงื่อนไขของบันทึก
ความเข้าใจนี้ จะต้องมีการหารือร่วมกันและตกลงกันเป็นลายลักษณ์
อักษรจากทั้งสองฝ่าย และกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีการเจรจาเป็นระยะ 
นอกจากน้ัน การดำาเนินการตามข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงจะต้องมีการ
เจรจาในแต่ละกรณี ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทรัพยากร 

                 ลงนามความร่วมมือ ม.มาเลเซีย ซาราวัก  มรภ.สงขลา
แลกเปลี่ยนอาจารย์ นศ.-งานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นใต้สู่สากล

3ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



 นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ระเบิดฟอร์มสุดยอด

ประกวดคลิป VLOG THAILAND “เทีย่วไทยไปใหส้ดุ” โครงการ

สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 14 คว้า 3 รางวัลรวด ชนะเลิศ-          

รองชนะเลิศอันดับ 1-ชมเชย สร้างสถิติมีทีมผ่านเข้ารอบ    

พร้อมคว้าเงินรางวัลรวมมากที่สุดในประเทศ 

ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำาหลักสูตรนิเทศ

ศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     

(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา นักศึกษา

นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้า 3 รางวัลในงานประกาศผลและมอบ

รางวัลการประกวดคลิป VLOG THAILAND “เท่ียวไทยไปให้สุด” 

โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 14 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทีมตาเอ็ม

พาณิชย์ จากผลงาน “หนีมานี่ พัทลุง” รับโล่ เสื้อเกียรติยศ พร้อมเงิน

รางวัล 50,000 บาท สมาชิกประกอบด้วย นายนิพนธ์ แซ่ลก (ก๋วง) 

นายกฤษฏิ ์หนยูิม้ซ้าย (บอน) และ นายธนวฒัน ์เพชรรกัษ์ (ฟิล์ม) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์) คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม The Mars จาก        

ผลงาน “ทุ่งมหา” รับโล่พร้อมเงิน 30,000 บาท และ รางวัลชมเชย 

ทีมลังกาสุกะ จากผลงาน “สตูล มหัศจรรย์ไทยแลนด์” รับเงิน 5,000 

บาท ซึ่งเวทีสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีถือเป็นเวทีประกวดระดับประเทศที่มี

ผู้สนใจส่งผลงานมากที่สุด โดยในปีนี้มีนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น

มัธยมปลาย ชั้น ปวช. ปวส. และ มหาวิทยาลัย ส่งผลงานเข้าร่วม

ประกวดมากถึง 350 ทีม จาก 70 สถาบันทั่วประเทศ

ดร.ศุภฤกษ์ กล่าวว่า ความเป็นที่สุดของนิเทศศาสตร์ มรภ.

สงขลา ในเวทีประกวดครั้งนี้ คือ สามารถคว้ารางวัลรวมมากที่สุดใน

ประเทศ 3 รางวลั ควา้เงนิรางวลัรวมมากทีส่ดุในประเทศ 85,000 บาท 

เข้ารอบ 24 ทีมมากที่สุดในประเทศ (6 ทีม) เข้ารอบ 10 ทีมมากที่สุด

ในประเทศ (3 ทีม) และ เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้ายมากที่สุดในประเทศ 

(ชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับ 1) ถือเป็นก้าวท่ีกล้าแกร่งของ

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา พิสูจน์ได้จากการทำางานด้วยการ

ปฏิบัติจริง 

นิเทศฯ มรภ.สงขลา ผงาดเวทีสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี ๑๔   

โชว์ฟอร์มสุดยอด  คว้ารางวัลชนะเลิศ-รองอันดับ ๑-ชมเชย 

4 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



นายธนวัฒน์ กล่าวว่า สำาหรับแนวคิดของผลงานชิ้นนี้ 

ตอ้งการสือ่ถงึชวีติของคนเมอืงทีต่อ้งการหลกีหนคีวามวุน่วาย หลายคน

อาจคิดถึงพัทลุงในมุมของความเติบโตของเมือง แต่พวกตนต้องการ   

นำาเสนอในอีกแง่มุมหนึ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมันนิ พวกเขายังคงมี

วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กัน ซึ่งค่อนข้างหายากใน

วถิคีนเมอืง อกีจดุหนึง่คอืน้ำาตกมโนราหท์ีไ่มไ่ดร้บัความสนใจหรอืความ

นิยมมากนัก ทั้งที่มีความงดงามและน่าท่องเที่ยว เราจึงอยากดึงเสน่ห์

ให้ได้เห็น เช่นเดียวกับภูรุ่งแจ้งที่มีความงดงามของทะเลหมอก ซึ่ง            

หลายคนอาจยังไม่รู้ และสถานที่ทั้ง 3 แห่งตั้งอยู่บนเทือกเขาบรรทัด

ทั้งหมด

“อยากขอบคุณรุ่นพี่นิเทศศาสตร์ที่คอยให้คำาปรึกษา และให้

ยมือปุกรณใ์นการถา่ยทำา ขอบคณุอาจารยแ์ละพี่ๆ  เพือ่นๆ และทมีงาน

ตาเอ็มพาณิชย์ ไม่คาดคิดว่าเราจะมาได้ไกลขนาดนี้ เพราะผลงานของ

ทีมอื่นๆ ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ในการเรียนนิเทศศาสตร์ผมตั้งเป้าไว้ว่า

อยากได้รางวัลอยู่ 2 เวที คือรางวัลสายฟ้าน้อย ซึ่งได้มาแล้วเมื่อปีที่แล้ว 

และรางวัลสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีท่ีเพ่ิงได้ในปีน้ี เม่ือปีท่ีแล้วก็เคยส่ง          

ผลงานเข้าร่วมประกวด แต่ไม่ผ่านเข้ารอบ จึงนำาเอาความผิดพลาดใน

ครั้งนั้นมาปรับปรุงแก้ไขเนื้องานให้ดีขึ้น จนประสบความสำาเร็จได้รับ

รางวัลชนะเลิศ เราเรยีนรูจ้ากความผิดหวัง พธิกีรให้กล่าวความรูส้กึบน

เวทีผมได้กล่าวไปถึงน้องๆ ที่ไม่ผ่านเข้ารอบว่าอย่าเพิ่งท้อถอย เพราะ       

แม้แต่ตัวผมและเพื่อนๆ เองก็เคยผิดหวังมาก่อน ไม่อยากให้น้องๆ     

ทิ้ งความฝันและอยากให้ สู้ต่อไปจนกว่าจะสำ า เร็ จ”  ตั วแทน                          

ทีมตาเอ็มพาณิชย์ กล่าว

อาจารย์ประจำาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต กล่าวอีกว่า 

สำาหรับรางวัลท่ีได้มาถือว่าคุ้มค่ากับความทุ่มเท เราค่อนข้างคาดหวัง

กับรางวัลในครั้งนี้ เนื่องจากนักศึกษามีความต้ังใจและทุ่มเท มีการ

วางแผนการทำางานอย่างดี โดยมีอาจารย์คอยให้คำาแนะนำาปรึกษา      

ซึง่ผลงานท่ีสง่เขา้ประกวดไม่ไดเ้จาะจงท่ีใครคนใดคนหนึง่ แตใ่ชผ้ลงาน

ของนักศึกษาอันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ส่งผลให้ มรภ.

สงขลา มผีลงานผา่นเขา้รอบมากกวา่ 1 ทมี โดย ณ ขณะนีน้เิทศศาสตร์

สร้างผลงานด้วยการคว้ารางวัลในรายการประกวดต่างๆ รวมท้ังส้ิน 

107 รางวัล เงินรางวัลรวมกว่า 1.3 ล้านบาท 

ด้าน นายธนวัฒน์ เพชรรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิทยุโทรทัศน์ ตัวแทนทีมตาเอ็มพาณิชย์ 

กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกของ มรภ.สงขลา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศใน

รายการนี้ ตนลุ้นกับเพื่อนตอนประกาศ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ซึ่งทีม

ตาเอ็มพาณิชย์ประกาศเป็นทีมที่ 7 จากนั้นกรรมการให้ทั้ง 10 ทีมขึ้น

ไปตอบคำาถามบนเวที โดยถามว่าทำาไมถึงเลือกทำาในพ้ืนที่จังหวัดนี้ 

หยบิยกเร่ืองนีม้าเพราะอะไร ลกัษณะเดน่ของผลงานทีท่ำา นอกจากภาพ

สวยแล้วยังมีจุดอื่นที่น่าสนใจอีกหรือไม่ ตนก็ตอบไปตามที่คิด วินาทีที่

ได้ยินประกาศรางวัลชนะเลิศเป็นชื่อทีมตาเอ็มพาณิชย์ รู้สึกดีใจที่สุด  

ในชีวิต น้ำาตาแทบไหล รู้สึกว่าสิ่งที่ทุ่มเทและเหน็ดเหนื่อยให้ผลคุ้มค่า 

ตนและเพื่อนในทีมนอนท่ีสถานีวิทยุเพ่ือตัดต่อผลงานให้เสร็จสมบูรณ์

เป็นเวลา 3 วัน 3 คืนเต็มๆ ซึ่งเหตุผลที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล     

ชนะเลิศ น่าจะเป็นเพราะเทคนิคในการถ่ายทำา ภาพที่ออกมาสามารถ

เล่าเรื่องได้ค่อนข้างชัดเจน ประกอบกับการต้ังชื่อเร่ืองท่ีดึงดูดและ       

น่าสนใจ 
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มรภ.สงขลา สืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระราโชบาย 

อนุรักษ์พันธุ์พืช ฟื้นฟูการปลูกข้าวพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา จับมือชุมชน

เกาะแต้ว สืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระราโชบาย                 

ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 มุ่งฟ้ืนฟูการปลูกข้าวพื้นเมือง            

เฉพาะถ่ินไม่ให้สูญหายจากธรรมชาติ พร้อมส่งเสริมการปลูกพืช           

หลังนา หวังช่วยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา อาจารย์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มรภ.สงขลา กว่า 70 คน ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร ตำาบลเกาะแต้ว           
อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนว              
พระราโชบาย ถวายในหลวงรชักาลที ่10 ณ พืน้ที ่ตำาบลเกาะแตว้ โดย
ร่วมกันปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองอย่างถูกวิธี สามารถนำา           
องค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง ซ่ึง         
ที่ผ่านมาทางคณะฯ ได้ดำาเนินโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ พ.ศ.2560 เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพและพัฒนาอาชีพของกลุ่ม
เกษตรกรใหม้คีวามมัน่คงและยัง่ยนื ภายใตโ้ครงการ “การอนรุกัษแ์ละ
การใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง” เน่ืองจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
เป้าหมายดังกล่าวมีการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองหลากหลายพันธุ์ ได้แก่ 
เล็บนก หอมกระดังงา หอมจันทร์ ดอกพะยอม รวงรี ลูกปลา ดำาเบา 
และ จำาปา เป็นต้น 

ดร.มงคล กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2562 ทางคณะฯ ได้จัดทำา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สืบสานวัฒนธรรมข้าว ตามแนว
พระราโชบาย ถวายในหลวงรัชกาลท่ี 10” โดยมีกิจกรรมเสวนา             
เกี่ยวกับความสำาคัญของวิธีการคัดเลือกและเก็บรักษาพันธุ์ข้าวให้

บริสุทธิ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของชุมชนเกาะแต้ว ที่มีความ
บริสุทธิ์ทางสายพันธุ์ มีความสม่ำาเสมอทั้งคุณภาพและรสชาติการ           
หุงต้ม สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
ลดปัญหาการปะปนพันธุ์ ได้พันธุ์ที่ต้านทานโรคแมลง และลดต้นทุน
การผลติของเกษตรกรในชมุชนเกาะแตว้ได ้นอกจากนัน้ ยงัมกิีจกรรม
การลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกันระหว่างเกษตรกร บุคลากร และนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มรภ.สงขลา ซึง่เปน็กจิกรรมทีช่ว่ยใหท้กุคน
เห็นความสำาคัญของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และช่วยกระตุ้นให้
คนรุ่นใหม่ได้ทราบถึงวิถีเกษตรกรรมของไทย

ด้าน ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวว่า ในปี 
พ.ศ.2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดทำาโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมขา้ว เพือ่สนบัสนนุโครงการยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภฏั
เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ โดยมุง่ใหค้วามสำาคญัในการฟืน้ฟกูารปลกูขา้ว
พ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน และการอนุรักษ์พันธุ์พืชพ้ืนเมืองในแหล่งที่ปลูก 
เพื่อช่วยไม่ให้พันธุกรรมข้าวสูญหายไปจากธรรมชาติ และเป็นแหล่ง
พนัธกุรรมทีส่ามารถนำาไปใชป้ระโยชนไ์ดใ้นอนาคตรวมถงึสง่เสรมิการ
ปลูกพืชหลังนา เช่น แตงกวา แตงโม ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ ถั่วลิสง 
ฟกัทอง ขา้วโพดหวาน เพือ่ใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้ ทัง้ยังเปน็การ
ร่วมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวท่ีแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำาใจ          
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงาน 
หมู่บ้าน และชุมชนท่ีอาศัย ถือเป็นการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือสนับสนุน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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นศ.ครุฯ มรภ.สงขลา ทำ�โครงก�รเทียนอ�ส� “ตอน สร้าง”
ปรับภูมิทัศน์-พัฒนาสื่อ หวังเป็นแสงส่องทาง ร.ร. ในชนบท

ประธานโครงการเทยีนอาสา กลา่วอีกว่า ส่ิงทีป่ระทบัใจทีส่ดุ

ในการทำาจิตอาสาจัดกิจกรรมในโรงเรียน คือการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน

การพฒันาในดา้นตา่งๆ ทีส่ำาคญั โครงการเทยีนอาสาเกดิขึน้ด้วยความ

ร่วมมือร่วมใจภายในสาขาสังคมศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2         

เป็นแกนนำา การจัดทำาโครงการจิตอาสาในครั้ งนี้ถือเป็นอีก

ประสบการณ์หนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพครูใน

อนาคต อีกท้ังยังสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยท่ีว่า เป็นคนดี 

มทีกัษะชวีติ มจีติสาธารณะ ซึง่โครงการเทยีนอาสาเกดิขึน้เปน็ครัง้เเรก 

โดยความร่วมมือร่วมใจของพวกตนในการลงพื้นที่พัฒนาท้องถิ่น 

ตามพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงต้องการ            

ให้ราชภัฏมุ่งพัฒนาท้องถิ่น

 ด้าน น.ส.ชลพิษา พิบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา

สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา หน่ึงในสมาชิกโครงการ            

เทียนอาสา กล่าวว่า โครงการน้ีถือเป็นโครงการท่ีดี ซ่ึงปกติท่ัวไปหน่วยงาน

อื่นมักมองเห็นความสำาคัญของตัวผู้เรียนเป็นหลัก แต่อย่าลืมว่า          

สิง่แวดลอ้มทีผู่เ้รยีนไดร้บักเ็ปน็สิง่สำาคญัในการพฒันาผูเ้รยีนได้เช่นกัน 

พวกตนจึงจัดโครงการเทียนอาสาขึ้นมา โดยมีชื่อตอนว่า ตอน สร้าง 

เพือ่เปน็แสงสอ่งทางในการศึกษาใหแ้กน่อ้งๆ โรงเรยีนวดัหว้ยลาด และ

โรงเรียนอื่นในตอนต่อไป โดยจะจัดทำาเป็นโครงการต่อเน่ือง หวังเป็น

อย่างย่ิงว่าโครงการน้ีจะสานต่อความฝันให้น้องๆ โรงเรียนในชนบทต่อไป

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมฯ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา 

ทำาโครงการเทียนอาสา ตอน สร้าง หวังเป็นแสงส่องทางช่วย

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนใน

ชนบท สนองพระราชดำารัสให้ราชภัฏมุ่งพัฒนาท้องถิ่น

นายอนุกูล ถวิลวรรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา

สงัคมศกึษา คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) 

ประธานโครงการเทียนอาสา เปิดเผยว่า โครงการน้ีมีท่ีมาจากการที่

ตนและเพื่อนๆ ตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษาในประเทศไทย 

โดยเฉพาะการศกึษาของนกัเรยีนในชนบททีย่งัขาดการพฒันาในดา้น

ตา่งๆ ดงัตวัอยา่งของโรงเรยีนวดัหว้ยลาด ต.ทา่หนิ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

ท่ียังมีความขาดแคลนทางด้านส่ือการเรียนการสอน ประกอบกับภมูทิศัน์

ภายในโรงเรียนไม่เอื้ออำานวยต่อการเรียนการสอน และยังขาด           

สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการเรียนการสอน จึงควรแก่

การได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้น 

ควบคูก่บัการนำาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใชใ้นบรเิวณโรงเรยีน  

  นายอนุกูล กล่าวว่า สมาชิกโครงการเทียนอาสาได้ร่วมกัน

จดัทำาสือ่การเรยีนการสอน และสือ่ความรูด้า้นเศรษฐกจิพอเพยีงใหเ้อือ้

ต่อการเรียนการสอน รวมทั้งร่วมกันปรับภูมิทัศน์ พัฒนาโรงเรียนใน

ชนบท ด้วยการทาสีอาคารเรียนและห้องน้ำา ทาสีพื้นปูน และจัด

ห้องเรียน ซึ่งกิจกรรมในคร้ังน้ีได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ   

เป็นอย่างดีจากคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา คณะครู อาจารย์ บุคลากร

โรงเรียนวัดห้วยลาด และชุมชนในพื้นที่ ต.ท่าหิน ตลอดจนตำาบล            

ใกล้เคียง ผู้สนับสนุนงบประมาณจากภาคส่วนต่างๆ และจากการ          

เรี่ยไรเงินของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
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มรภ.สงขลา ยกเกือบ ๕๐ ผลงานทางวิทยาศาสตร์ 

โชว์เวทีประชุมวิชาการระดับชาติ
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มรภ.สงขลา ยกผลงานวิจัยเกือบ 50 เร่ือง โชว์ศักยภาพเวที
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ พร้อมคว้ารางวัลบทความดีเด่น นำาเสนอ
ผลงานแบบโปสเตอร์ และแบบบรรยาย ระดับดี-ดีเด่น รวม 6 รางวัล

ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6-7 
กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางคณะฯ นำาทีมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา จุลชีววิทยาประยุกต์ สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร์สุขภาพ            
และสปา เทคโนโลยีสารสนเทศ และ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำาเสนอ
ผลงานทางวิชาการรวม 48 เร่ือง ในการประชุมวิชาการระดับชาติ                    
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ คร้ังท่ี 5 
“วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่สงัคม” National Science and 
Technology Conference (NSCIC2020) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ไสใหญ ่โดยสามารถควา้มาได ้            
6 รางวัล ได้แก่ 

1. อ.เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน และ อัยนูร ยูโซะ รางวัลบทความ            
ดีเด่น และ รางวัลนำาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ระดับดีเด่น ด้านการศึกษา     
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยเรื่อง การยอมรับและการรับรู้
ต่อประโยชน์กิจกรรมรับน้องของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (2 รางวัล) 

2. น.ส.วิชุดา ทุ่งยอ รางวัลนำาเสนอผลงานแบบบรรยาย ระดับดีเด่น 
ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/เกษตรศาสตร์ จากผลงานวิจัยเร่ือง ฤทธิ์ต้าน
จุลินทรีย์ของเชื้อแอคติโนมัยซีทคัดแยกได้จากตัวอย่างดินป่าชายเลน          
ในจังหวัดสตูล 

อาจารย์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา นำาทีมนักศึกษา
โชว์ศักยภาพเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ คว้ารางวัลผลงานวิจัยยอดเย่ียม 
ภาคโปสเตอร ์อีกเวทคีวา้ผลงานวจัิยระดับดีเด่น กลุ่มวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์
ควบคู่ผลงานวิจัยระดับดีมาก ภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ     

ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์              
ท่ีผ่านมา ดร.วัชรินทร์ สายน้ำาใส อาจารย์ประจำาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมรภ.สงขลา 
พร้อมด้วย น.ส.สุนิสา หัวนา และ น.ส.มัณฑนา สงไข นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ได้รับรางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม                  
ภาคโปสเตอร ์จากผลงานวิจยัเรือ่ง การศึกษาความเปน็ไปได้ในการใช้น้ำามนัทีไ่ด้
จากพืชเป็นน้ำามันช่วยแปรรูปสำาหรับการผลิตยางธรรมชาติคอมพาวด์ ในงาน
ประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้ง ท่ี 7                          
“เกษตร ศาสตร์แห่งความสุข” ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และบทความวิจัยฉบับ
เตม็ของงานวจิยัเร่ืองนีไ้ดรั้บการคดัเลอืกใหตี้พมิพใ์นวารสารเกษตรพระจอมเกลา้ 
จัดเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

นอกจากน้ัน ดร.วัชรินทร์ ได้นำาทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์ ซึ่งประกอบด้วย น.ส.ฟาตีฮะห์  แดวอสนุง  น.ส.สุพัตรา ตู้ดำา                 
คว้ารางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยกุต ์
จากผลงานวจิยัเรือ่ง อทิธิพลของความเรว็ในการผดิรปูตอ่การออ่นตวัของความเคน้
และพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ท่ีมีเขม่าดำาเป็นสารตัวเติม และ 

รางวัลการนำาเสนอผลงานวิจัยระดับดีมาก ภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ 
จากผลงานวิจัยเรื่อง การดูดซับพลังงานของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ : ชนิดและ
ปริมาณสารตัวเติม จัดทำาโดย ดร.วัชรินทร์ สายน้ำาใส น.ส.ศศิลักษณ์ ชีทอง 
และ น.ส.กิตตินันท์ ช่วยดำา ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม ครัง้ที ่2 ประจำาป ี2563 (NCST 2020) “วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์                 
ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (อาคาร 28) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

3. น.ส.นรูม ีกาเรา๊ะ และ อ.สธุนิ ีหมียิ รางวลันำาเสนอผลงานแบบ
โปสเตอร์ ระดับดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/เกษตรศาสตร์ จากผลงาน
วิจัยเรื่อง การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในปลาผิวน้ำาที่จับได้จากบริเวณ
ชายฝั่งปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

4. นายนพดล ไชยเซ่ง รางวัลนำาเสนอผลงานแบบบรรยาย ระดับดี 
ด้านวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงาน
วิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์จากเมล็ดขนุนในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและ                   
โคนไอศกรีม

5. น.ส.ภัทรวดี เขียวจันทร์ นายธำามรงค์ จิตภักดี และ อ.สุธินี 
หมีย ิรางวลันำาเสนอผลงานแบบโปสเตอร ์ระดับดี ดา้นวทิยาศาสตรช์วีภาพ/
เกษตรศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง ความหลากชนิดซาร์โคดินาโปรโตซัว 
ในแหล่งน้ำามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

“เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์” มรภ.สงขลา
แทคทีมคว้า ๓ รางวัล นำ�เสนอผลง�นวิจัยระดับช�ติ
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นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา โชว์       
ผลงานยอดเยี่ยม เวทีแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ              
ทางด้านการเกษตร คร้ังท่ี 6 คว้ารวด 9 รางวัล ชนะเลิศ 4             
รองชนะเลิศ 4 ชมเชย 1 พร้อมเลือก “ดร.มงคล เทพรัตน์”                  
เป็นประธานเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ

อาจารย ์ดร.มงคล เทพรตัน ์คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) เปดิเผยวา่ เมือ่วันที ่19-20 
กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม                  
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ดร.ศุภัครชา               
อภริตกิร อ.ปรยิากร สจุติพนัธ์ อ.ขนษิฐา พนัชกูลาง นางสมจติ 
ปาละพัน  น.ส.สุรีพร วิจิตรโสภา  นายณัฐพล ราชูภิมนต์                
นำาทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตร
ราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำาปี 2563 ณ คณะเกษตร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ี โดยมมีหาวทิยาลยัสมาชกิทีเ่ขา้รว่ม
เครือข่ายเกษตรราชภัฏคร้ังน้ี ท้ังหมด 19 มหาวิทยาลัย  ผลปรากฏว่า
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา สามารถคว้ามา     
ได้ถึง 9 รางวัล ได้แก่ ชนะเลิศ 4 รางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  
1 รางวลั รองชนะเลศิอนัดบัสอง 3 รางวลั และ รางวลัชมเชย 1 รางวลั 

อาจารย์ ดร.มงคล กล่าวว่า รางวัลต่างๆ ท่ีได้รับมีดังน้ี 1. ชนะเลิศ                 
ตอบปญัหาวิชาการสตัวศาสตร ์นายพลวัฒน ์นารหีวานดี น.ส.จรยิา                 
ช่วยผดุง ควบคุมโดย นายณัฐพล ราชูภิมนต ์ 2. ชนะเลิศตอบ
ปญัหาประมง น.ส.เสาวลกัษณ ์ บลิยหีล ีน.ส.วรรณวสิา แกว้ขาว 
ควบคุมโดย นายณัฐพล ราชูภิมนต์  3. ชนะเลิศ แข่งขันคัดแยกเพศปลา   
นายเมธาวิทย์ แปะซิ่ว นายณัฐวัฒน์  รัตนพันธ์ ควบคุมโดย                          
นายณัฐพล ราชูภิมนต์ 4.ชนะเลิศประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง                                    
น.ส.สร้อยสุดา แก้วจันทร์ อาจารย์ผู้ควบคุม อ.ดร.ศุภัครชา             
อภริตกิร 5. รองชนะเลศิอนัดบั 1 การตอบปญัหาวชิาการพชืศาสตร์
และความรู้ท่ัวไปทางการเกษตร นายศราวุฒิ นาคปาน นายวัชรากร 
แสงทอง อาจารย์ผู้ควบคุม ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม              
6. รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดแผนธุกิจ นายวรัญญู เกตุมุหน๊ะ 
นายธติ ิ ธนโสภณพทิกัษ์ น.ส.เรวด ีปานแดง น.ส.ฐิตริตัน ์โรจน์
นครินทร์ ควบคุมทีมโดย อ.ปริยากร สุจิตพันธ์   7. รองชนะเลิศ
อันดับ 2 นวัตกรรมอาหาร น.ส.ปราณปริยา หมั่นเพียร                         
น.ส.อนิป แวยูโซ๊ะ น.ส.ขจรศรี ดำาแก้ว ควบคุมโดย อ.ขนิษฐา 
พันชูกลาง 8. รองชนะเลิศอันดับ 2 สะบัดแส้หญิง น.ส.วิสณี                 
แก้วอ่อน ควบคุมทีมโดย นายณัฐพล ราชูภิมนต์ 9. รางวัลชมเชย 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร น.ส.ยุวภาณี ช่วยเทศ               
น.ส.สุวดี  ฤทธิเดช โดยมี ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม                      
เป็นผู้ควบคุมทีม 

ด้าน ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา 
กล่าวว่า การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร   
เครือข่ายเกษตรราชภัฏท่ัวประเทศ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้               
เปิดโลกทัศน์ในทางวิชาการและวิชาชีพให้นักศึกษามีความตื่นตัว 

กระตือรือร้น เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดการสร้าง
และพฒันานวตักรรมโดยใชก้ระบวนการแขง่ขนั ตลอดจนเปน็การสรา้ง
ตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับชาติ  
และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ มรภ.สงขลา ในการส่งนักศึกษา
แข่งขันระดับระดับชาติในด้านเกษตรและอาหาร  

ผศ.ดร.คริษฐสพล กล่าวอีกว่า กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 
การแข่งขันทางด้านวิชาการ ได้แก่ ตอบปัญหาทางด้านพืชศาสตร์              
สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แข่งขัน
แผนธรุกจิ แขง่ขนันวัตกรรมดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรและดา้นอาหาร 
และการแข่งขันทางด้านทักษะทางการเกษตร ได้แก่ แข่งคัดแยกเพศปลา 
แข่งกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง แข่งทดสอบทักษะประสาทสัมผัส แข่งสะบัดแส้ 
การสอดปืนเทยีมโค แขง่ขนักฬีาพ้ืนบ้าน  และประกวดรอ้งเพลงลกูทุง่ 
นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ยังได้
เลือกคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เป็นประธาน              
เครือข่ายเกษตรราชภัฏท่ัวประเทศ พร้อมท้ังได้ร่วมมอบธงให้แก่
มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์ในฐานะเจา้ภาพจดัแขง่ขนัทกัษะวชิาการ
และวิชาชีพทางด้านการเกษตร ปีถัดไป

คว้า ๙ รางวัลแข่งทักษะ วิชาการและวิชาชีพ

นศ.เกษตร มรภ.สงขลา

      เวทีเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ ๖



สำ�นักส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน มรภ.สงขล�  
จดัประกวดผลง�นสหกจิศึกษ� ระดบัมห�วทิย�ลยั สง่เสรมินกัศกึษ�
ประยกุต์ใชน้วัตกรรมแสดงศกัยภ�พเชงิวชิ�ชพี เผยคณะเทคโนโลยี
ก�รเกษตร กว�ดเรียบ 3 ร�งวัลด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
ฟ�กคณะมนุษยศ�สตร์ฯ-ศิลปกรรมฯ คว้�ร�งวัลด้�นนวัตกรรมสหกิจ
ศึกษ�

ผศ.ดร.ทัศน� ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิต
บณัฑติ มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) กลา่วระหวา่งเปน็ประธาน
เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ
ประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำาภาคการศึกษาที่ 1 
ปกีารศกึษา 2562 ณ หอ้งเรยีนรวม 66-311 ชัน้ 3 คณะวทิยาการจดัการ 
มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ว่า จุดมุ่งหมายของการ
ปฏิบัติสหกิจศึกษา (Cooperative Education) คือการให้โอกาสนักศึกษา
ได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านความคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจ การ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการจัดเตรียมนำาเสนอผลรายงานวิชาการจาก
ประสบการณ์การทำางานจริงของตนเอง ที่สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสาน
ระหว่างภาคทฤษฎีและการปฏิบัติเข้าด้วยกัน  

นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยน
เรยีนรูน้วตักรรมการดำาเนนิงานสหกจิศกึษา และสนบัสนนุใหต้ระหนกัและ
เห็นความสำาคัญของการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว เพือ่ให้บัณฑติของ มรภ.สงขลา เปน็ผูท้ีม่คีวามสามารถทางวชิาการ และ
มทัีกษะในการปฏบิตังิานตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ในอนัทีจ่ะเปน็ทรพัยากรบคุคลทีส่ำาคญัในการมสีว่นชว่ยพฒันา
ประเทศและท้องถิ่นนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วย
ศักยภาพของคณาจารย์ผสานกับทักษะความสามารถของนักศึกษา ท่ีบูรณาการ
กับความรู้ได้อย่างเหมาะสมน้ัน จะนำามาซึ่งคุณภาพและการผลิตบัณฑิต             
ท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพ พร้อม          
ก้าวสู่โลกแห่งการทำางานจริง

มรภ.สงขลา ประกวดผลงานสหกิจศึกษา ส่งเสริม นศ. 

ประยุกต์ใช้นวัตกรรม โชว์ศักยภาพเชิงวิชาชีพ

“การประกวดผลงานสหกจิศกึษาทีส่ำานกัสง่เสรมิวชิาการและงาน
ทะเบียนจัดข้ึน จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
การคิดค้น การพัฒนาผลงาน และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการดำาเนินงาน
สหกิจศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่และเป็นพื้นที่แสดง
ผลงานของนักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและความสามารถในเชิง
วิชาชีพ” ผศ.ดร.ทัศนา กล่าว

สำาหรับผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษา มีดังนี้  ด้�น
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ การแก้ปัญหากระป๋องบุบ 
ทีเ่กดิจากเคร่ือง X-Lift ในฝา่ยปดิฉลากของโรงงานอตุสาหกรรมอาหารทะเล
บรรจุกระป๋อง จัดทำาโดย น.ส.อ�รีย� ยอหัน น.ส.มุมีนะห์ ด�ละแซง 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแก้ปัญหาหมึกพิมพ์จางบนบรรจุภัณฑ์         
รีทอร์ทเพาซ์ โดย น.ส.เกศร� สมว�นิช น.ส.มัสตุรอฮ์ ส�เระ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 อิทธิพลของอัตราปลูกที่มีต่อผลผลิต และผลพลอยได้
ที่สำาคัญของข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น 2 ลูกผสม โดย น.ส.รัตน�ภรณ์ 
ก�ญจนเพ็ญ น.ส.เส�วลักษณ์ ดำ�สม น.ส.อัสมะ เจ๊ะแว หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา รางวัลชนะเลิศ การประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม Quality In Deep จัดทำาโดย 
น.ส.ธญัพชิช� หนเูรอืง น.ส.กฐนิรชัต ์มคักิตกิ�ล หลกัสตูรวทิยาศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาภมูสิารสนเทศ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์รบัเงนิ
รางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบ
พัฒนาคาแรคเตอร์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดย น�ยวรชิต 
มะเย็ง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

10 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขล� วิทย�เขตสตูล เปิดตัว 2 หลักสูตรใหม่ล่�สุด 
ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รจัดก�ร และ ก�รท่องเที่ยว เน้นเรียนควบคู่
ปฏิบตั ิรบัสมคัรนกัศกึษ�แล้ววนันี-้30 ม.ิย. 63 ชจูดุเดน่เสริมสร�้ง
ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบก�ร พร้อมพัฒน�ทักษะก�รส่ือส�รภ�ษ�อังกฤษ 
 ผศ.ดร.นิวัต กล่ินง�ม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ใน 2 หลักสูตรใหม่ล่าสุด สำาหรับเรียน 
ที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จ.สตูล ได้แก่ 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บณัฑติ สาขาวชิานวตักรรมการจดัการ วชิาเอกการจดัการธุรกจิและการเปน็
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล และ วิชาเอกนวัตกรรมการจัดการธุรกิจการเกษตร 
2. หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว โดยผูส้นใจสามารถ
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือสอบถามรายละเอียด
เพิม่เตมิไดท้ี ่สำานกัสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน โทร. 074-260276 
หรือ 093-7515445  

ด้าน รศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วพลอย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม 
และการจัดการ มรภ.สงขลา กล่าวว่า สำาหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต 
ท่ีมีความรู้ด้านนวัตกรรมการจัดการ และสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้
เพื่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurs) 
ท่ีมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมได้เป็นอย่างดี มีความคิด
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหา และปรับตัวให้ทัน
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนั้น ยังมีจุดมุ่งหมายในการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติท่ีดีและมีจิตสำานึกต่อสังคม ตลอดจนมี 
ความสามารถในการเป็นผูน้ำาแหง่การเปลีย่นแปลงขององค์กรและสอดคลอ้ง
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศ   

มรภ.สงขลา ประกวดผลงานสหกิจศึกษา ส่งเสริม นศ. 

ประยุกต์ใช้นวัตกรรม โชว์ศักยภาพเชิงวิชาชีพ

จุดเด่นของหลักสูตร คือการเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการ 
ด้วยภาคการปฏิบัติจริง มีอาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียน        
มีทักษะในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเป็นหลักสูตรที่มีการออกแบบ
รายวชิาใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน สอดคลอ้งกบับรบิท
เชิงพ้ืนท่ี และก้าวทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน ซ่ึงหลังสำาเร็จการศึกษาผู้เรียน 
มีโอกาสประกอบอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจ นักออกแบบ/นักวางแผนด้าน
การประกอบการ ท่ีปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ นักพัฒนาธุรกิจ นักวิชาการ
ด้านการบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  
ในส่วนงานการบรหิารจดัการ การตลาด การวจิยัและพฒันา ผู้จดัการฟารม์
อัจฉริยะ นักวิชาการ/ท่ีปรึกษา/นักวิจัยในฟาร์มเกษตรอัจฉริยะหรือบริษัท
ธุรกิจเกษตร เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรในระดับท้องถ่ิน 
ทำางานในธรุกจิเอกชนสว่นงานบรหิารจดัการในธุรกจิเกษตร อาท ิการผลติ 
สินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์และการบริหารจัดการโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร

รศ.ดร.สมศักด์ิ กล่าวอีกว่า ในส่วนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ 
สามารถประกอบอาชีพโดยนำาหลักวชิาการทางดา้นการทอ่งเทีย่วมาประยกุต์
ใชใ้นงานอตุสาหกรรมบรกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเพือ่พฒันาบณัฑติ
ให้มีทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษด้านการท่องเท่ียว รวมท้ังมีความเป็นผู้นำา 
สามารถวางแผน ประสานงาน และสรา้งมนษุยสมัพนัธก์บับคุคลภายในและ
ภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์ สุจริต ความมี 
ระเบียบวินัย มใีจรักงานบรกิาร มีความรับผดิชอบต่อการปฏิบตัิวิชาชีพและ
สงัคม ทีส่ำาคญั เปน็หลักสตูรทีจ่ดัการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนสามารถสำาเรจ็
การศึกษาภายในระยะเวลา 3.5 ปี

ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพ 
ได้หลากหลาย อาทิ ผู้ประกอบการทำางานในหน่วยงานของภาครัฐและ
เอกชน ธุรกจิบริการ และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว พนกังาน ลกูจา้ง 
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ธุรกิจบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 
การท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พัก โรงแรม ภัตตาคาร ธุรกิจนำาเที่ยว ธุรกิจร้าน
อาหาร ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจร้านขายของที่ระลึก หรือแม้แต่ข้าราชการ 
ในหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เปิด ๒ หลักสูตรใหม่ 

“นวัตกรรมการจัดการ-การท่องเที่ยว” 

11ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



12 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา ๑๐๐ ป ี
ร้อยวรรณกรรม ประกวดงานเขียน 

“ราชภัฏในความทรงจำา”

คณะมนษุยศาสตรฯ์ มรภ.สงขลา เปดิเวทโีชวค์วามคดิ
สรา้งสรรคท์างวรรณศลิป ์จดัโครงการ 100ป ีรอ้ยวรรณกรรม 
ประกวดผลงานประพันธ์ 3 ประเภท ความเรียง เรื่องสั้น                 
กวีนิพนธ์ หัวข้อ “ราชภัฏในความทรงจำา” 

ผศ.นาถนเรศ อาคาสวุรรณ คณบดคีณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึง
โครงการ 100 ปี ร้อยวรรณกรรม ว่า ในวาระครบรอบ 100 ปี มรภ.
สงขลา ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานต่อวงวิชาการและการศึกษาของ
ประชาชนในท้องถิน่ โดยมปีรชัญาวา่สถาบนัอดุมศกึษาเพือ่การพฒันา
ท้องถิ่น บทบาทของ มรภ.สงขลา จึงเป็นความทรงจำา ความหวัง และ
ความเชื่อมั่นของนักเรียน นักศึกษา ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ 
ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำาคัญ
ของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อทัศนคติ จิตสำานึกของชุมชน และเป็น
แหล่งการเรียนรู้ที่สำาคัญของคนในท้องถิ่น จึงจัดโครงการ 100 ปี            
ร้อยวรรณกรรม เพื่อประกวดผลงานประพันธ์ 3 ประเภท คือ                          
1. ความเรียง 2. เรื่องสั้น และ 3. กวีนิพนธ์ (กลอนสุภาพ) ในหัวข้อ 
“ราชภฏัในความทรงจำา” โดยจดัพธิมีอบรางวลัเมือ่วนัที ่15 มกราคม 
ที่ผ่านมา ณ หอประชุม 1 มรภ.สงขลา  

ด้าน ดร.กมลทิพย์ กาลพันธ์ อาจารย์สาขาภาษาไทย           
ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีส่วนร่วมในบทบาทของมหาวิทยาลัย และมีทักษะในเชิง
วรรณศิลป์ถ่ายทอดความเป็นราชภัฏตามทัศนคติให้ปรากฏ เป็นเวที
ในการแสดงออกถึงการรับรู้บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่ง           
นบัเปน็ชอ่งทางหนึง่ทีท่ำาใหน้กัเรยีน นกัศกึษา และบคุคลทัว่ไปสะทอ้น
มุมมอง ทัศนคติ และความหวังที่มีต่อ มรภ.สงขลา และเป็นการเปิด
โอกาสให้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านทักษะทางวรรณศิลป์ การเล่าเรื่อง
ตามทัศนะที่มีต่อความเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นในสังคม 

ทัง้นี ้ผศ.นาถนเรศ อาคาสวุรรณ คณบดคีณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ            
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต มรภ.สงขลา                   

เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์สถาพร       
ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2548 เป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “100 ปีราชภัฏสงขลากับคุณูปการ                         
ด้านวรรณศิลป์” 

นอกจากนี ้ภายในงานยงัมีการจัดนทิรรศการผลงานและพธีิ
มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดทั้ง 3 ประเภท ซ่ึงผลการประกวดมี
ดังนี้ กวีนิพนธ์ (กลอนสุภาพ) ประเภทเยาวชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
น.ส.ฟารีดา หวันเหล็ม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช            
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายแสนภูมิ กล้าอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.ภาวินี ศรีนวล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ชมเชย 2 รางวัล ได้แก่              
น.ส.ตรีรัตน์ แก้วสุวรรณ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา และ 
น.ส.มอญจิ่ง ลุงศิริ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประเภทประชาชนทั่วไป 
รางวัลชนะเลิศ นายไชยเชษฐ์ โรจน์ชนะมี อำาเภอเมือง 
จ.นครศรีธรรมราช รองชนะเลิศอันดับ 1 นายสันดร แก้วเกิดมี            
รองชนะเลิศอันดับ 2  นายสราวุธ สัญญะโม และ ชมเชย 2 รางวัล 
ไดแ้ก ่นายรชัชาพงษ ์นุตเจรญิ และ นายฉตัรปกรณ ์กำาเนิดพลอย 
อำาเภอเมือง จ.สงขลา 

ผลการประกวดความเรียง ประเภทเยาวชน รางวัล                 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.ฮีดายะห์ เบ็ญโกบ โรงเรียน                    
อรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ จ.สตูล รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.เบญญาภา 
อินสัน คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา และรางวัลชมเชย น.ส.อักษร 
ถนอมลิขิตวงศ์ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” 
ประเภทประชาชนท่ัวไป รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.ปทุมมาศ 
เข็มแก้ว เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ 2                  
ว่าท่ีร้อยตรีศักดา ไชยภาณุรักษ์ และรางวัลชมเชย ได้แก่                     
นายธนากร มีเทียม 

ผลการประกวดเรื่องสั้น ประเภทเยาวชน รางวัลชมเชย                  
2 รางวัล ได้แก่ นายประณต พลประสิทธิ์ และ น.ส.ฌัชฌา                
พรมมหาชัย ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชมเชย ได้แก่ 
น.ส.กาญจนา ชูแก้ว

มรภ.สงขลา ประกวดภาพถ่าย
“ภาพเก่าเล่าอดีต ๑๐๐ ปี”

บันทึกเรื่องราว ๓ ช่วงเวลา ร.ร.ฝึกหัดครู สู่ราชภัฏ 



คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดประกวดภาพถ่าย 

“ภาพเก่าเล่าอดีต 100 ปี” บันทึกความเป็นมา เหตุการณ์สำาคัญ

ตลอด 3 ช่วงเวลา ตั้งแต่โรงเรียนฝึกหัดครู สถาบันฯ จนถึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท 

 ดร.พีรพงษ์ พันธะศรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา            
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)              
เปิดเผยถึงกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ภาพเก่าเล่าอดีต 100 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา”  ซ่ึงมีการมอบรางวัลเม่ือวันท่ี 2๙ มกราคม 
ที่ผ่านมา ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ว่า วัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหาและรวบรวมภาพถ่ายประวัติความเป็นมา สถานท่ี วิถีชีวิต     
ศลิปวฒันธรรม เหตกุารณส์ำาคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั มรภ.สงขลา ไวส้ำาหรบั
เป็นฐานข้อมูลสำาหรับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ได้ตระหนักถึงภารกิจท่ีสำาคัญของมหาวิทยาลัย ในการ
เป็นต้นแบบแห่งการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นอกจากนัน้ คณะศลิปกรรมศาสตรย์งัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้ง
ความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิตเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและประเทศชาติ
สืบไป ทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี มรภ.สงขลา 
โดยแบ่งประเภทของการประกวดภาพออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่               
1. ช่วงโรงเรียนฝึกหัดครูและวิทยาลัยครูสงขลา (พ.ศ.2462-2535) 

2 .ช่ ว งสถาบันราชภัฏสงขลา (พ .ศ .2535-2544) และ                                  
3. ช่วงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน) ซ่ึง มรภ.สงขลา 
มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนากำาลังคน พัฒนา
ชุมชนท้องถ่ินให้มีศักยภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ                   
มาอย่างยาวนาน 

ดังน้ัน ในโอกาสท่ี มรภ.สงขลา ก่อตั้งครบรอบ 100 ปี               
คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงได้จัดประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ขึ้น ชิงเงิน
รางวัลรวมกว่า 30,000 บาท รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 1 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 3 1,000 บาท ชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา จัดอบรม “จิตตปัญญา เพ่ือการพัฒนาตน” 

มุง่สรา้งความตระหนกัรูด้า้นอารมณ์ความรูส้กึ ความคิด มมุมองต่อชวิีต เชือ่ชว่ย

ให้ดำาเนินชีวิตอย่างมีสติ นำาไปสู่การประพฤติปฏิบัติดีต่อกันในสังคม 

 เม่ือวันท่ี 15 มกราคม ท่ีผ่านมา อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                
(มรภ.สงขลา) เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “จิตตปัญญา 
เพ่ือการพัฒนาตน” คร้ังท่ี 1 ณ อาคารศูนย์กิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา ได้รับเกียรติจาก 
ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์ ข้าราชการบำานาญ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา             
มรภ.สงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๙0 คน 

กิจกรรมท่ีจัดข้ึนในคร้ังน้ี ให้ความสำาคัญกับการตระหนักรู้ สำารวจตัวเองท้ัง                    
ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเช่ือ มุมมองต่อชีวิต อันจะส่งผลให้ดำาเนินชีวิตได้อย่าง
มีสติและปัญญา นำาไปสู่การประพฤติปฏิบัติท่ีดีต่อกันในสังคม ท้ังน้ี กองพัฒนานักศึกษา 
มรภ.สงขลา ได้กำาหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวันพุธท่ี 2 และ 4 ของเดือน ตลอดภาค             
การศึกษาท่ี 2/2562 หากนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือผู้สนใจท่ัวไปประสงค์จะ              
เข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
มรภ.สงขลา โทร. 074-260200-4 ต่อ 1160
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กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม

“จิตตปัญญา เพื่อพัฒนาตน”

มรภ.สงขลา ประกวดภาพถ่าย
“ภาพเก่าเล่าอดีต ๑๐๐ ปี”

บันทึกเรื่องราว ๓ ช่วงเวลา ร.ร.ฝึกหัดครู สู่ราชภัฏ 



พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ “คนดีศรีราชภัฏ” ประเภทอาจารย์ ได้แก่ ผศ.ดร.
ไชยวุธ โกศล ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นายธนภัทร                  
เจิมขวัญ ประเภทศิษย์เก่า ได้แก่ นายณรงค์ ขุ้มทอง และ ผศ.นิตยา            
ธัญญพาณิชย์ ประเภทนักศึกษา ได้แก่ น.ส.จิตติมา หวายเครือ น.ส.รวิภา 
คงไข ่นายเนตศิกัดิ ์คงแกว้ นายอคัรวชิญ ์ขวญัปลอด และ นายปกรณ ์
ทองร่วมแก้ว ประเภทผู้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ได้แก่                   
นายรังษี รัตนปราการ 

 อาจารย์จิรภา กล่าวอีกว่า นอกจากนั้น ยังมีการจัดกิจกรรม    
“หนึง่คนให ้สามคนรบั” มอบความรักตอ่เพือ่นมนษุย ์ระหวา่งวนัที ่12-14 
กุมภาพันธ์ 2563 โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับภาคบริการโลหิต         
แห่งชาติที่ 12 สงขลา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันราชภัฏ ณ 
ลานกจิกรรม อาคารกองพัฒนานกัศกึษา โดยมผู้ีรว่มบรจิาคโลหิตรวมทัง้สิน้ 
657 คน ได้รับโลหิต 568 ยูนิต และกิจกรรมจิตอาสาทำาความสะอาด ซึ่ง 
มรภ.สงขลา มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้สร้างอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ โดยน้อมนำาศาสตร์       
พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 
ส่งเสริมการทำากิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร และส่งเสริมการทำากิจกรรม            
จิตอาสาสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว               
ที่ทรงเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา    
ท้องถิ่นตน 

 “จาก พ.ศ. 2462 ตราบปัจจุบันนับเวลาครบรอบ 1 ศตวรรษ 
มหาวิทยาลัยได้ทำาหน้าท่ีคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน ออกไปทำาหน้าที่
พัฒนาตนและชนบท ธำารงเกียรติภูมิเป็นที่ประจักษ์ มีนักศึกษา คณาจารย์ 
และบุคลากรได้รับรางวัลยกย่องเกียรติคุณมากมาย 100 ปี มรภ.สงขลา 
100 ปีแห่งการพัฒนาคนและสังคมชนบท ยกระดับสู่การพัฒนาเทคโนโลยี
และพัฒนานักศึกษาสู่ระดับสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 100 ปีที่ผ่านมาเราจะ
เร่งรุดพัฒนายกระดับคุณภาพของประชา   โดยน้อมนำาศาสตร์พระราชาเป็น
ธงชัย สืบไป” รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและ
คุณลักษณะบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าว

มรภ.สงขลา จัดงานวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ น้อมเกล้าฯ 
สำานึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 พระราชทานนามและ       
พระราชลัญจกรประจำาพระองค์ พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติคนดี      
ศรีราชภัฏ

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษาและศิษย์เก่า ประมาณ 2,500 คน ร่วมกล่าวคำา
ถวายราชสดดุแีละถวายคำาสตัยป์ฏิญาณ ในพธิถีวายราชสกัการะนอ้มเกลา้ฯ 
สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร              
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวันราชภัฏ ณ หอประชุม
เฉลมิพระเกยีรติฯ มรภ.สงขลา ดว้ยรูสึ้กสำานกึในพระมหากรุณาธคิณุลน้เกลา้
ล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานนาม ราชภัฏ               
แทนนามวทิยาลัยคร ูพรอ้มทัง้ไดพ้ระราชทานพระราชลญัจกรประจำาพระองค์
ใหเ้ปน็ตราประจำามหาวทิยาลยัราชภฏั เมือ่วนัที ่14 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2535 
และต่อมาได้ยกฐานะเป็น มรภ.สงขลา ตราบจนปัจจุบัน 

 ผศ.ดร.นวิตั กลา่ววา่ ชาวราชภฏัทัง้มวลลว้นซาบซึง้ในน้ำาพระทยั
ท่ีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีต่อพสกนิกรท่ัวท้ังแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ต่อมหาวทิยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ ดงันัน้ ในวนัอนัเปน็มงคลยิง่ทีว่นัราชภฏั
เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง มรภ.สงขลา จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดี
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระผู้ทรงคุณ
อันประเสริฐหาที่สุดมิได้ แม้เมื่อเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว และขอพระราชทาน
พระราชวโรกาสนำากล่าวถวายคำาสัตย์ปฏิญาณ จักประกอบคุณงามความดี    
สมกับที่ทรงพระเมตตาให้เป็นราชภัฏคือคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 

 ด้าน อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์    
การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าวว่า กิจกรรม
วันราชภัฏเริ่มต้นด้วยพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป อุทิศถวายเป็น             
พระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ต่อด้วยพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ       
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร                    
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มรภ.สงขลา จัดงาน
 “วันราชภัฏ” น้อมเกล้าฯ สำานึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9
                       พระราชทานนามและพระราชลัญจกรประจำาพระองค์ 



มรภ.สงขลา นำา นศ.เกษตร 

กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา นำาแกนนำาจิตอาสา         

จัดกิจกรรม “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”                

ครั้งที่ 9  ถ่ายทอดความรู้สู่ ร.ร.แจ้งวิทยา 

อาจารย์จริภา คงเขยีว รองอธกิารบดฝีา่ยยทุธศาสตรก์ารพฒันา

นักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) 

เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา นำาโดยงานบริการ

และพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง พลังมวลชนกับมหันตภัยจากยาเสพติด “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้ว

ป้องกันยาเสพติด” ครั้งที่ 9 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา จังหวัดสงขลา 

(โรงเรียนการกุศลของวัดในพุทธศาสนา) โดยมี นายสมพงษ์ ช่วยเนียม        

ผูจ้ดัการโรงเรยีนแจง้วทิยา ใหก้ารตอ้นรบัและนำาคณะครแูละนกัเรยีนเขา้รว่ม

โครงการ พร้อมด้วยกลุ่มนักศึกษาจิตอาสา มรภ.สงขลา เป็นแกนนำาในการ

จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เรียนรู้ด้วยกิจกรรม รู้เท่าทันยาเสพติด นอกจากน้ัน 

ยังได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากทัณฑสถานบำาบัดพิเศษสงขลา             

รว่มเปน็วทิยากรบรรยาย ซึง่โครงการทีจ่ดัขึน้ในครัง้นีถื้อเปน็การเสรมิสรา้ง

ความร่วมมือระหว่าง มรภ.สงขลา กับโรงเรียน ในการร่วมกันป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

  นำาแกนนำาจิตอาสาจัดกิจกรรม
ป้องกันยาเสพติด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา นำานักศึกษาการ
ผลิตพืช ร่วมงานวันดินโลก น้อมรำาลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง 
ร.9 นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมพระองค์แรกของโลก  

ผศ.ดร.อมรรตัน ์ชมุทอง รองคณบดฝีา่ยวจิยัและบรกิารวชิาการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)         
เปดิเผยว่า เมือ่วันที ่9 มกราคม ทีผ่า่นมา ตนนำานกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยี
บัณฑิต แขนงวิชาการผลิตพืช ชั้นปีที่ 2 จำานวน 40 คน เข้าร่วมงาน “วัน
ดนิโลก” (World Soil Day 2019) : ปกปอ้งอนาคต ลดการชะลา้งดนิ “Stop 
Soil Erosion , Save Our Future”  ณ สำานักงานพัฒนาที่ดินเขต 12    
จ.สงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา          
เป็นประธานเปิดงาน เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร 
ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมพระองค์แรกของโลก                     
ในการพัฒนาทรพัยากรดนิจนเปน็ท่ีประจกัษใ์นพระปรชีาสามารถ ทรงศกึษา
ค้นคว้าวิธีจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน เพ่ือให้เกษตรกรอยู่ดี     
กินดี และทรงนำาหญ้าแฝกมาใช้แก้ปัญหาเร่ืองดินจนประสบผลสำาเร็จเป็น    
ที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทั่วโลก จนเป็นที่มาของวันดินโลก

ร่วมกิจกรรมวันดินโลก

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย        
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม 
นทิรรศการทางวชิาการดนิ อาท ิความเปน็มาของวนัดนิโลก องคค์วามรูด้า้น
การชะลา้งพงัทลายของดนิ และแนวทางปอ้งกนั การนอ้มนำาแนวพระราชดำาริ
ไปใช้ในการแก้ไข ความสำาเร็จของโครงการตามแนวพระราชดำาริต่างๆ 
กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา ทั้งนี้ นักศึกษา
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มรภ.สงขลา ไดเ้ขา้รว่มแขง่ขนัตอบปญัหาดา้นดนิ
และได้รับรางวัลด้วย ซึ่งกิจกรรมที่จัดข้ึนในคร้ังน้ีช่วยสร้างการรับรู้และ
ประชาสมัพันธ์วนัดนิโลกให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำาคญัของ
ทรัพยากรดิน เกิดจิตสำานึกในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน      
รวมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านดินและการจัดการดินให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา เกษตรกร หมอดินอาสา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ 

มรภ.สงขลา
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คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดโครงการน้อมรำาลึก    
พระคณุคร ูเชดิชเูกยีรติผูส้รา้งคนใหเ้ปน็คนดมีคีวามรูค้วามสามารถ 
ยกเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญช่วยหล่อหลอม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก               
และเยาวชน

ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) เปดิเผยถงึโครงการนอ้มรำาลกึพระคณุคร ูณ หอประชมุ
เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา ว่า วัตถุประสงค์เพื่อ
ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิละระลึกถงึพระคณุคร ูทัง้ยงัเปน็การสบืสานและอนรุกัษ์
ประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป เนื่องจากครูเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญยิ่งในการ
หล่อหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งต้องเติบโตเป็น
กำาลังสำาคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ครูคือผู้สร้างคนให้
เปน็คนดมีคีวามรูค้วามสามารถ ซึง่ผูเ้ปน็ครจูำาเปน็ตอ้งมทีัง้ความรูแ้ละความ
สามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะอดทน และประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งต่อศิษย์และประชาชนทั่วไป ครูจึง
มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อศิษย์และสังคม

ด้าน อาจารย์จันทร์จิรา วงศ์ประไพโรจน์ รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา 

ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพช้ันสูงในสังคม ผู้ประกอบ

วิชาชีพจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของบุคคลต่างๆ         

ในสังคม คณะครุศาสตร์ จึงจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครู เพื่อส่งเสริมให้

ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนให้ความสำาคัญและระลึกถึง

พระคุณครู รวมทั้งเผยแพร่และเชิดชูเกียรติคุณครู ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้

จะชว่ยใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดต้ระหนกัและเหน็ความสำาคญัของวชิาชพีคร ูโดยไดร้บั

เกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานในพิธี

นักศึกษาครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ทำาโครงการตามรอยพ่อ 

ฝึกประสบการณ์ความเป็นครู ณ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ จัด

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมเพ่ือการทดสอบ O-NET 

รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

 ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11-1๒ มกราคม   
ทีผ่า่นมา นกัศกึษาคณะครศุาสตร ์ทำาโครงการตามรอยพอ่ ณ โรงเรยีน
กองทุนเพ่ือการศึกษา โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำาเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ซึ่งโครงการตามรอยพ่อเป็นโครงการจิตอาสาของนักศึกษา   
คณะครุศาสตร์ที่รวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อฝึกประสบการณ์ในความเป็นครู 
โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สมาชิกในโครงการร่วมกันออกแบบ และใน
คร้ังน้ีสมาชิกโครงการตามรอยพ่อได้จัดกิจกรรม “ค่ายเตรียมความพร้อม
เพือ่การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)” ใหก้บั
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และ นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ 

นศ.ครุฯ ทำ�โครงก�ร “ตามรอยพ่อ” 
ร.ร.บ้านคูนายสังข์

ครุศ�สตร์ จัดโครงการน้อมรำาลึกพระคุณครู

16 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา จัดอบรมโครงการสำานักงานสีเขียว 

(Green Office) เทียบเชิญวิทยากรถ่ายทอดความรู้ พร้อมฝึก

ปฏิบัติหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การ
ผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่าง
เปน็ประธานเปดิโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารสำานกังานสเีขยีว (Green 
Office) อาคารเรียนรวมและอำานวยการ อาคาร ๔๘ เมื่อวันที่ ๒๕-๒6 
กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ สำานักงานอธิการบดี ว่า 
โครงการสำานักงานสีเขียว หรือ Green Office จัดขึ้นโดยคณะทำางาน
โครงการสำานักงานสีเขียว (Green Office) ประจำาอาคารเรียนรวมและ
อำานวยการ อาคาร ๔๘ หมวดที่ ๒ การสื่อสารและสร้างจิตสำานึก 
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถฝึก
ปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ ตามโครงการสำานักงานสี เขียว               
(Green Office) ตลอดจนสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในสำานักงาน ลดการใช้พลังงาน และดำาเนินกิจกรรมท่ี           
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนั้น ยังเป็นการปลูกจิตสำานึกและตระหนักถึงการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและประหยัด โดยบุคลากรเกิดการมี          
ส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน เพ่ือให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานของ
มหาวิทยาลัย ทางคณะทำางานฯ จึงมีแนวคิดที่จะจัดฝึกอบรมให้ความรู้
แกบุ่คลากรภายในมหาวทิยาลัย เพือ่เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ และ
ความตระหนกัดา้นการรกัษาสิง่แวดลอ้ม การประหยดัพลงังาน รวมถงึ
การเลอืกใชว้สัดอุปุกรณเ์ครือ่งใชใ้นทีท่ำางานอยา่งรูค้ณุคา่ และเปน็มติร
กับสิ่งแวดล้อม

 สาเหตทุีต่อ้งดำาเนนิโครงการสำานกังานสีเขยีว 1. เพือ่ลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงานน้ำามัน อย่างสูญเปล่า      
สิ้นเปลือง รวมถึงช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำา
กิจกรรมต่างๆ ภายในสำานักงาน ๒. เพื่อลดค่าใช้จ่าย เมื่อเราสามารถ
ประหยดัพลงังานได ้คา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานตา่งๆ กจ็ะลดลง รวมถงึลด
ปริมาณการใช้กระดาษภายในสำานักงาน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีก
ทางหนึง่ และ ๓. เพือ่สรา้งจติสำานกึความเขา้ใจ ปลกูจติสำานกึ และสรา้ง
ความตระหนักในการใช้ทรัพยากร การควบคุมปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมถึง
แก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรต่างๆ อันเป็นแนวทางท่ีจะช่วยให้รู้จัก
การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างยั่งยืน ท้ังในชีวิตประจำาวันและการใช้
ทรัพยากรภายใน มรภ.สงขลา ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังเป็นการ
สรา้งความตระหนกัในการดูแลปอ้งกนัชวีติตนเองและทรพัย์สนิของทาง
ราชการ กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างเพลิงไหม้ เป็นต้น 

มรภ.สงขล�  จัดอบรมสำ�นักง�นสีเขียว 
(Green Office)
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อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา 
ถ่ายทอดงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมด่ืมจากจำาปาดะ 
ดึงเอกลักษณ์ผลไม้ท้องถิ่นภาคใต้ ที่มีกล่ินหอม รสหวานจัด 
สร้างรสชาติโดดเด่น ดึงดูดใจผู้บริโภค 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วชิาการ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.
สงขลา) เปิดเผยวา่ เม่ือเรว็ๆ นีค้ณะเทคโนโลยกีารเกษตร มรภ.สงขลา 
จดัทำาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยงีานวจิยั เรือ่ง การพฒันาผลิตภณัฑ์
โยเกิร์ตพร้อมด่ืมจากจำาปาดะ ซ่ึงเป็นผลงานวิจัยของ อ.สุเพ็ญ ด้วงทอง 
และ ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล ไปอบรมให้ความรู้ด้านสุขลักษณะท่ีดี
ในการผลิตอาหารและถ่ายทอดงานวิจัยเร่ือง การผลิตโยเกิร์ตพร้อมด่ืม
แก่กลุ่มเกษตรกร ณ วิสาหกิจชุมชนมุสลิมะห์เบเกอร่ี หมู่ท่ี 1 ต.ควนโดน 
อ.ควนโดน จ.สตูล 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ กล่าวว่า โครงการน้ีเป็นความร่วมมือระหว่าง
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มรภ.สงขลา กบัหนว่ยงานทีม่คีวามสัมพนัธ์
กับเกษตรกรด้านการส่งเสริมการเกษตร คือสำานักงานเกษตรอำาเภอ
ควนโดน และกลุม่เกษตรกรผู้ปลูกจำาปาดะในพืน้ทีอ่ำาเภอควนโดนและ
บริเวณใกล้เคียง โดยทีมคณาจารย์ผู้วิจัยพร้อมด้วย นักศึกษา 2 คน
คอื น.ส.สุพิซฌาย ์บญุกอง และ น.ส.ฮาซมี ีวาจ ินกัศกึษาหลักสตูร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร 
ในครั้งนี้ บรรยายทั้งภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการผลิต 
โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากจำาปาดะ โดย อ.สุเพ็ญ ด้วงทอง และ หลักการ
ท่ีดีในการผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะ โดย ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล 
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการทำาโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากจำาปาดะ  

มรภ.สงขลา พัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมด่ืมจากจำาปาดะ

ดึงเอกลักษณ์ผลไม้ท้องถิ่นใต้ แปรรูปเพิ่มมูลค่า

ด้าน อ.สุเพ็ญ ด้วงทอง อาจารย์ประจำาคณะเทคโนโลยี
การเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวว่า การผลิตโยเกิร์ตในระยะแรกๆ จะไม่มี
การเติมแต่งกล่ินรส เป็นรสตามธรรมชาติ ซ่ึงอาจทำาให้ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
ไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย ดังนั้น จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตให้มี
ความหลากหลายมากขึ้นโดยอาจปรุงแต่งรสชาติด้วยการเติมผลไม้ 
ชนิดต่างๆ เพื่อเพิ่มรสชาติ นำาพืชท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่า 
ใหแ้กผ่ลติภณัฑ ์รวมถงึทำาใหเ้กดิกลิน่รสทีด่แีกโ่ยเกริต์ เพิม่คณุคา่ทาง
อาหาร ทำาให้น่ารับประทาน และเป็นที่ดึงดูดใจของผู้บริโภคด้วย 

ท้ังน้ี จำาปาดะถือเป็นผลไม้ท้องถ่ินของจังหวัดสตูลและภาคใต้ 
มีกล่ินหอมและรสหวานจัดเป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างรสชาติท่ีโดดเด่น
ให้แก่ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตได้ ตนจึงนำาจำาปาดะมาแปรรูปโดยได้ศึกษา 
วธิกีารทีเ่หมาะสมในการผลติโยเกริต์พรอ้มดืม่ เพือ่เปน็ทางเลอืกหนึง่
ในการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีช่อบรสชาตแิปลกใหม ่
และยังเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ทั้งยังเป็นการ
เพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์จำาปาดะได้อีกทางหนึ่งด้วย
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อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา  
จดทะเบยีนอนสิุทธบิตัรผลงานประดษิฐเ์ครือ่งเกบ็ละอองเกสร
ดอกสละ เผยจดุเดน่น้ำาหนักเบา ใชง้านงา่ย เคลือ่นยา้ยสะดวก 
ช่วยเพิ่มผลผลิตเกษตรกร 

ดร.ภทัรพร ภกัดฉีนวน อาจารยค์ณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงผลงานวิจัยเคร่ืองเก็บ
ละอองเกสรดอกสละ ซ่ึงได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร (การประดิษฐ์) 
เมื่อเร็วๆ นี้ว่า สละ (Salacca zalacca) เป็นพืชที่มีดอกแบบแยกเพศ 
โดยช่อดอกตัวผู้และช่อดอกตัวเมียแยกกันอยู่คนละต้น การบานของดอก
ตัวผู้และดอกตัวเมียที่ไม่พร้อมกันทำาให้เสียโอกาสในการผสมเกสร 
เพราะดอกตัวเมียบานในขณะท่ีดอกตัวผู้ยังไม่บาน ทำาให้ไม่มีละออง
เกสรตัวผู ้เกษตรกรสว่นใหญต่อ้งชว่ยผสมเกสรระหวา่งดอกตวัผูกั้บดอก
ตัวเมีย เน่ืองจากการปล่อยให้สละผสมเกสรโดยธรรมชาติ โอกาสท่ีจะผสม
ติดมีน้อยมาก ส่งผลให้ประสบปัญหาผลผลิตน้อยและผลลีบไม่ได้
คุณภาพ ดังน้ัน สละจึงเป็นผลไม้ท่ีต้องมีการจัดการผสมเกสรเพ่ือเพ่ิม
ผลผลติ ซึง่เกษตรกรสามารถจดัการไดด้ว้ยวิธเีกบ็รวบรวมละอองเกสร
ตัวผู้ไว้สำาหรับใช้ในการผสมเกสร และ ช่วยผสมเกสรสละ 

ดร.ภัทรพร กล่าวว่า การจัดเก็บรวบรวมละอองเกสรตัวผู้ไว้ใช้
ในการผสมเกสรสละนัน้ เกษตรกรสว่นใหญใ่ชก้ารตดัชอ่ดอกตวัผู้ออก
มาจากต้น แล้วนำาช่อดอกตัวผู้มาเคาะให้ละอองเกสรร่วงหล่นลงมา หรอื
ใช้ช่อดอกตัวผู้ขูดกับตะแกรงเพื่อแยกเอาละอองเกสรออกจาก 
ชอ่ดอก แลว้เกบ็รกัษาละอองเกสรไวร้อการผสมเกสรซึง่สามารถเกบ็ไว้
ได้นาน 3-7 เดือน อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยังไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้งาน
โดยตรง เพื่อความสะดวกและง่ายในการเก็บละอองเกสรสละออกจาก
ชอ่ดอกตวัผู ้ ดงันัน้ เครือ่งเกบ็ละอองเกสรดอกสละทีค่ดิคน้ขึน้นีจ้ะช่วย
เก็บรวบรวมละอองเกสรให้ได้จำานวนมากและรวดเร็วข้ึน เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การติดผลสละ ตัวเคร่ืองถูกออกแบบให้สามารถแยกละอองเกสรออกจาก
ช่อดอกตัวผู้ตามการส่ันของท่อสวมช่อดอกตัวผู้ เพ่ือส่ันเขย่าให้ละอองเกสร
หลุดร่วงออกมาจนหมดจากช่อดอกตัวผู้ และหล่นลงมาตามความยาว
ของท่อตกลงสู่ภาชนะรองรับละอองเกสรท่ีติดต้ังตรงส่วนล่างของท่อสวม
ช่อดอกตัวผู้ เพื่อเก็บรวบรวมละอองเกสรให้ได้จำานวนมากท่ีสุดไว้ใช้
ผสมกับเกสรตัวเมียต่อไป 

มรภ.สงขลา จดอนุสิทธิบัตร

เครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละ

อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า 
เครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละมีน้ำาหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้
สะดวก วิธีการใช้งานในการเก็บละอองเกสรสละไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยมี 
สวิตช์แบบกดสำาหรับใช้เปิด-ปิด เพ่ือควบคุมการใช้งาน และมีถ่านไฟฉาย
เปน็แหล่งกำาเนดิพลงังานทำาหนา้ทีส่ง่พลงังานไฟฟ้าใหแ้กม่อเตอรแ์ลว้
แปลงเป็นพลงังานกลในรปูแบบของการสัน่ นอกจากนี ้หากเกษตรกร
ต้องการใช้เก็บละอองเกสรสละหรือระกำาท่ีต่างพันธ์ุกัน หรือประยุกต์ใช้
ในการเก็บรวบรวมละอองเกสรของพืชชนิดอ่ืน ก็สามารถถอดทำาความ
สะอาดและปรับเปลี่ยนภาชนะรองรับละอองเกสรได้ 

“ในการปฏิบัติงานจริงของเกษตรกร เพื่อผสมเกสรระหว่าง
ดอกตวัผู้กบัดอกตวัเมยีของสละนัน้ เมือ่เกษตรกรเกบ็ละอองเกสรดอก
สละได้โดยใช้เครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละนี้แล้ว จะต้องนำาละออง
เกสรที่เก็บรวบรวมได้ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ช่วยผสมเกสรสละ ที่มีการ
ทำางานโดยการปัม๊ลมเพ่ือเป่าใหล้ะอองเกสรเกสรตวัผูป้ลิวออกไปผสม 
ติดกับเกสรตัวเมียได้ทั่วทั้งช่อดอก” ดร.ภัทรพร กล่าว 
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มรภ.สงขลา สุดปลื้ม บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา  
โชว์ผลงานระบบเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ คว้ารางวัลแนวปฏิบัติที่ด ี
ด้านบริหารจัดการ เวทีคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 เผย
สะดวก ใช้งานง่าย ประยุกต์ใช้กับสถาบันอุดมศึกษาได้ทุกแห่ง   

นายธนภัทร เจิมขวัญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัย 
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 
13 กุมภาพันธ์ ท่ีผ่านมา ตนได้รับรางวัลด้านแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 
จากผลงานวิจัยระบบเบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ ในเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา 
คร้ังท่ี 10 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มรภ.นครศรีธรรมราช) 
ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเบิกจ่ายวัสดุออนไลน ์
ให้สะดวกต่อการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังช่วยสนับสนุน 
การดำาเนินงานด้านบริหารคลังวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยนำาระบบบรหิารจดัการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึง่ถอืไดว้า่เปน็
กิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพมาใช้ ที่สำาคัญ  
ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องกับงานเบิกจ่ายพัสดุ (เจ้าหน้าที่พัสดุ บุคลากร ผู้บริหาร) 
มรีะบบสารสนเทศทีส่ามารถใชง้านไดผ้า่นระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์นต็แบบ
เรียลไทม์ (Real Time) ตามสิทธิ์การเข้าถึง ซึ่งมีการอัปโหลดไปยังเครื่อง
แม่ข่ายของมหาวิทยาลัย

นายธนภัทร กล่าวว่า การบริหารจัดการงานต่างๆ ขององค์กร 
จำาเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ซ่ึงเป็นเครื่องมือให้การดำาเนินงานต่างๆ เป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพและบรรลผุล การบรหิารงานวสัดอุปุกรณจ์งึจำาเปน็ตอ้ง
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันต่อการใช้งาน ซ่ึงข้ันตอนประกอบไปด้วย 
การรับเข้าวัสดุ การเบิกจ่ายวัสดุ การยืม-คืนครุภัณฑ์ และการรายงานวัสดุ
คงเหลือประจำาปี เป็นต้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา เป็น 
หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ที่ทำาหน้าที่หลักในการประสาน ส่งเสริม 
และสนับสนุนการวิจัย ทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย นำาไปสู่การผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ จึงกล่าว 
ได้ว่า การจัดการงานด้านวัสดุอุปกรณ์จึงเป็นงานที่สำาคัญ ที่คอยสนับสนุน
โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน ให้ดำาเนินไปได้และมีความราบรื่น นำาไปสู่
การพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้

นายธนภัทร กล่าวอีกว่า แต่จากกระบวนการบริหารจัดการงาน
ด้านวัสดุอุปกรณ์ของสถาบันวิจัยฯ ต้ังแต่การรับเข้าวัสดุ การเบิกจ่ายวัสดุ 
การยืม-คืนครุภัณฑ์ และการรายงานวัสดุคงเหลือประจำาปี พบว่ายังอยู่ 
ในรูปของเอกสาร มีการจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลในโปรแกรมสำาเร็จรูป 
ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) และไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft 
Word) ทำาให้ยากต่อการจัดเก็บ การสืบค้น รวมถึงการจัดทำารายงาน
เสนอต่อผู้บริหาร จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจำาเป็นต้องพัฒนาระบบ 
เบิกจ่ายวัสดุออนไลน์ในรูปแบบของ Responsive Web Application โดยใช้ 
Bootstrap Framework ภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL 
โดยมุ่งหวังว่าระบบน้ีจะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการงานวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าท่ีสามารถติดตามสถานะ การเบิกจ่ายวัสดุและ
การยืมคืนครุภัณฑ์ของตนเองได้ ผู้บริหารสามารถที่จะดูรายงานสรุปต่าง ๆ   
ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ขึน้ รองรบัการทำางานแบบทนัสถานการณ ์JITJIN 
(Just In Time and Just In Need)

“ระบบสารสนเทศทีพั่ฒนาขึน้นี ้สามารถนำาไปประยกุตใ์ชง้านกบั
หน่วยงานสถาบันอุดมศึกษาได้ทุกแห่ง เพราะรองรับการจัดการข้อมูลวัสดุ
อุปกรณ์ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่ การรับเข้าวัสดุอุปกรณ์ การเบิกจ่ายวัสดุ 
การยืม-คืนครุภัณฑ์ การติดตามสถานะการเบิกจ่ายและสถานะการยืม- 
คืนครุภัณฑ์ และรายงานข้อมูลวัสดุคงเหลือได้ และหากมีการศึกษาและ
พัฒนาในส่วนของรายงานให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของ 
ผู้บริหาร ก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้งานได้มากยิ่งข้ึน ผมมีแนวคิดท่ีจะ
พฒันาตอ่ไปในอนาคต ดว้ยการพฒันาระบบสารสนเทศดงักลา่วในรปูแบบ
ของโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งจะทำาให้การเบิกจ่ายวัสดุและการดูรายงานวัสดุ
คงเหลือเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น” นายธนภัทร กล่าว

บุคลากรสถาบันวิจัยฯ มรภ.สงขลา ผุดไอเดียประยุกต์ใช้ ไอทีช่วยเบิกจ่ายวัสดุ

คว้ารางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านบริหารจัดการ
เวทีคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐
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อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์ มรภ.สงขลา ส่งผลงานภาพเขียน 
“นางรำา” ชแูนวคดิรอยยิม้สยามและการแตง่กายแบบไทยประยกุต ์
คว้ารางวัล 1 ใน 30 ศิลปินระดับเหรียญทอง นิทรรศการสีน้ำา
นานาชาติอินเดียออนไลน์ จากผู้เข้าประกวดทั่วโลกเกือบ 2 พันคน

อาจารย์ศิวะ อินทะโคตร อาจารย์ประจำาหลักสูตรทัศนศิลป์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า 
ตนไดร้บัรางวลัเหรยีญทอง ในการนำาเสนอผลงานนทิรรศการสนี้ำานานาชาติ
อินเดียออนไลน์ (International Online Water Color Painting Competition 
2020) จาก Bindaas Artist Group (BAG) เม่ือวันท่ี 25 มกราคม ท่ีผ่านมา 
โดยมีคณะกรรมการรวม 9 ท่าน จากประเทศต่างๆ อาทิ จีน โคลอมเบีย 
อินเดีย ไอร์แลนด์เหนือ สหรัฐอเมริกา อิตาลี ไทย เป็นผู้ตัดสินผลงานของ
ผู้เข้าประกวดทั่วโลกเกือบ 2,000 คน คัดเหลือ 160 คน เพื่อมอบรางวัล
เหรียญทอง 30 คน ที่เหลือเป็นเหรียญเงินและเหรียญทองแดง จากนั้นจึง
ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์

อาจารย์ศิวะ กล่าวว่า สำาหรับแนวคิดของผลงานช้ินน้ี ซ่ึงเป็นภาพ
นางรำาสวมใส่เคร่ืองแต่งกายแบบไทยประยุกต์ มีรอยย้ิมท่ีส่ือถึงความเป็นไทย 
ฉากหลังเป็นดอกกุหลาบสีสันสดใส โดยได้นักศึกษานาฏยรังสรรค์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา มาเป็นแบบให้ ใช้เวลาในการเขียนภาพ
ประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งผลงานภาพเขียนนางรำาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้  
ถือเป็นหน่ึงในผลงานอ่ืนๆ อีกหลายช้ินท่ีเขียนข้ึนในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมี
ทัง้ภาพทวิทศัน์ คน และส่ิงของ แตเ่หตผุลทีเ่ลอืกสง่ผลงานนางรำาเขา้ประกวด 
เนือ่งจากมองวา่น่าจะเปน็ภาพทีส่ะดดุตา และสามารถสะทอ้นความเปน็ไทย
ได้เป็นอย่างดี  

“ปจัจบุนัศลิปนินยิมเผยแพรผ่ลงานสรา้งสรรค์ทางศลิปะผา่นทาง
เว็บไซต์ เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปจัดแสดงผลงาน
นิทรรศการยังต่างประเทศ แม้จะเป็นการจัดแสดงผลงานแบบออนไลน์ แต่
ก็มีคณะกรรมการผู้มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงาน ซึ่งใน
สายศลิปกรรมศาสตรก์ารเผยแพรง่านระดบันานาชาต ิถอืเป็นตวัช้ีวดัสำาคญั
ในการเรยีนการสอนของศาสตรแ์ขนงนี ้และนัน่คอืจดุเริม่ตน้ในการนำาเสนอ
ผลงานของผมตั้งแต่ช่วงปี 2562 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน” อาจารย์ศิวะ 
กล่าวและว่า

สำาหรับการเข้าร่วมงานสีน้ำานานาชาติ มีดังนี้ 1. International 
watercolor  Festival and  Exhibition 1-6 June 2019 Tbilisi ประเทศจอร์เจีย 
2. International Festival of the watercolor miniature Mini Watercolor 
Kyiv 2019 7-23 June 2019 ประเทศยูเครน 3.1st International 
Watercolor Festival in Helsinki IWS 9 -14 July 2019 ประเทศฟินแลนด์ 
4. International  Watercolor Art Zurich , 2019  17-29 August 2019 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 5. III. International Water  Colour  Biennial Castra 
2019 in 24 August - 6 October 2019 ประเทศสโลวีเนีย  
6. Tirana International Watercolor Biennale 2019 ประเทศแอลเบเนีย 
7. VIZart International Biennale 2019 “Self-Portrait” Tirana, ประเทศ
แอลเบเนยี 8. International Watercolor Society 1st OLYMPIART 2019 
ประเทศอินเดีย 9. The Colors Of The Rainbow Nation 1st International 
Watermedia Festival  Exhibition  in  3 -16 September 2019 ประเทศ
แอฟริกาใต้ (ลำาดับที่ 1-9 ผลงานผ่านการคัดเลือกและได้จัดแสดงใน
นิทรรศการจริง) 10. ABU RAWASH PRIZE 2019 3RD INTERNATIONAL  
WATERCOLOR ONLINE CONTEST (นำาเสนอผลงานแบบออนไลน ์และ
ได้รับรางวัลชมเชย) 11. สีน้ำานานาชาติ ครั้งที่ 4 2019 Esdé Gallery  
ประเทศอิตาลี (เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร ไม่ได้แสดงผลงานจริง) และ  
12. International Online  WATER COLOUR COMPETITION 2020  
Bindaas Artist Group  ประเทศอินเดีย (แบบออนไลน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง)

อาจารย์ มรภ.สงขลา ส่งผลงาน “นางรำา”คว้ารางวัล 
ศิลปินระดับเหรียญทอง นิทรรศการสีน้ำานานาชาติอินเดียออนไลน์ 

บุคลากรสถาบันวิจัยฯ มรภ.สงขลา ผุดไอเดียประยุกต์ใช้ ไอทีช่วยเบิกจ่ายวัสดุ

คว้ารางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านบริหารจัดการ
เวทีคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐
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ผศ.ดร.ครษิฐ์สพล หนพูรหม รองคณบดีฝา่ยพฒันา
นกัศกึษาและกจิการพเิศษ คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏั
สงขลา (มรภ.สงขลา) เปดิเผยวา่ ตนนำานกัศกึษาของทางคณะฯ เขา้รว่มการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน “ทุ่งใหญ่เกษตรแฟร์ มทร.วิชาการ”                
จดัโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั (มทร.) ระหวา่งวนัที ่7-16 
กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ในการนี้  นายสังข์เพชร เพชรสังข ์

นักศึกษาหลักสูตร ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาการ               
ผลิตสัตว์) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบั 1 จากการแขง่ขนัฟาดแส้ ประเภทชายเดีย่ว ซ่ึงเป็นหนึง่ในการแขง่ขนั
ทักษะทางวิชาการของสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

“ผศ.ดร.ศรตุพิงศ์ ภวูชัรว์รานนท์” คณะ
ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับโล่เชิดชูเกียรติ
อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษา             
ดีเด่น เจ้าตัวเผยสุดภูมิใจ พร้อมมุ่งมั่น
พัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความสุขอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิ ชาการบริหารการศึกษา คณะค รุศาสต ร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) เขา้รับโล่
เชิดชูเกียรติ “อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการ
ศกึษาดเีดน่” จากสมาคมพฒันาวชิาชพีการบรหิาร
การศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) มอบโดย 
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดประชุม
สัมมนาทางวิชาการ การนำาเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ ประจำาปี 2563 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโลตัส
ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่มีโอกาส
ได้รับโล่รางวัลอันทรงเกียรติจาก สพบท. แต่สิ่งที่
ดีใจยิ่งกว่าโล่รางวัลที่ได้รับ คือการมีโอกาสได้เป็น
อาจารย์ในสังกัดคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา และมี

“ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์” รับโล่เชิดชูเกียรต ิ
         อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น

โอกาสได้ปฏิบัติงานในหน้าที่สอนนักศึกษาในทุก
ระดับตั้งแต่ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต      
วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และ ปริญญาโท บริหาร              
การศกึษา รวมทัง้การมโีอกาสไดท้ำาการศกึษา คน้ควา้
วจิยังานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาและการบรหิาร
การศกึษา ตลอดจนการเขยีนเอกสารประกอบการสอน 
ตำารา และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูก
ถ่ายทอดสู่ผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู           
นี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลและทำาให้ได้มาซึ่ง             
โล่รางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว

“ผมขอยกคุณงามความดีท้ังหมดนี้ให้แก่พ่อ แม่ 
ครู อาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาตั้งแต่             
แรกเกดิจนถงึปจัจบุนั ขอขอบคณุพี ่เพือ่น นอ้ง ผูบ้งัคบั
บัญชา เพื่อนร่วมวิชาชีพทุกท่าน โดยเฉพาะนักศึกษา 
You are my teachers คุณคือครูของผม ผมมักจะใช้
ประโยคนีแ้ละบอกนกัศกึษาเสมอวา่ พวกเราทกุคนคอื
ครูของผม เพราะสิ่งที่พวกเราทุกคนแสดงออก หรือ
กระทำา เป็นสิ่งที่ทำาให้ผมต้องนำามาปรับปรุงเทคนิค 
วิธีการสอน ปรับปรุงการครองตน ครองคน และ          
ครองงาน เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ครูและอาจารย์          
ให้เป็นครูที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำาได้ และเพื่อพัฒนา         
ผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีณุภาพและมคีวามสขุ
อย่างยั่งยืน” ผศ.ดร.ศรุติพงศ์ กล่าว

นศ.เกษตร มรภ.สงขลา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     
    แข่งขันฟาดแส้
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ม อ ง ผ่ า น เ ล น ส์

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำาเนนิ ณ โรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดนยงูทองรฐัประชาสรรค ์อ.ควนกาหลง จ.สตลู ทรงตดิตามผลการดำาเนนิงานของ
โรงเรียน ตลอดจนเสด็จพระราชดำาเนินทอดพระเนตร ยังห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด ห้อง
พยาบาล ห้องสาธิตการเรียนการสอน ห้องอนุบาล เป็นต้น ในการน้ี ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัย                       
ราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมรับเสด็จ

ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวางแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย 
ดร.เกรียงศักดิ์  รักษาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขตสตูล และ
ทีมคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำาริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เพื่อนำากระบวนการบริหารจัดการต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ฝึกการเรียนรู้และถ่ายทอด
นวัตกรรมชุมชน “ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล” 

เมือ่วนัที ่๖ กมุภาพนัธ ์ทีผ่า่นมา ผศ.ดร.ทศันา ศริโิชต ิรองอธกิารบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย          
นางปิยมาศ ศิริศุภนนท์ ผู้อำานวยการกองนโยบายและแผน นายฉลอง 
อาคาสุวรรณ ผู้อำานวยการสำานักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร        
กองนโยบายและแผน ร่วมให้การต้อนรับ นางนารี สุขดี ผู้อำานวยการ        
กองนโยบายและแผน มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ีพรอ้มคณะ ในโอกาส
เดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแผนงานและงบประมาณ ณ 
สำานักงานอธิการบดี อาคาร ๔๘  

เมื่อวันที่ 2๑ กุมภาพันธ์ ท่ีผ่านมา อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี             
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนา           
หน่ วยงาน มหาวิทยาลั ยราชภัฏสงขลา ให้ การต้ อนรับ                                         
อาจารย ์ดร.สลกัจติร นลิบวร อาจารย์คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ในโอกาสนำานักศึกษาชัน้ปทีี ่3 หลกัสตูร
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เข้าศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ในเรื่อง                    
การใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกจากเซลล์แสงอาทิตย์           
(โซล่าเซลล์) โดยมี นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
หน่วยอนุรักษ์พลังงาน เป็นวิทยากรบรรยายและให้คำาแนะนำา               
เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์แก่นักศึกษา

๑

๒

๓ ๔

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน
ทอดพระเนตร การเรียนการสอน ร.ร.ตำารวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ จ.สตูล

ศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำาริ  

 ต้อนรับ มรภ.กาญจนบุรี เรียนรู้การใช้พลังงานทดแทน
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