


มหา’ลัย คู่สัญญาจากประเทศไต้หวัน 
เยือน มรภ.สงขลา

วัฒนธรรมสัมพันธ์
“วค. แต่แรก” ฉลอง ๑๐๐ ปี

“พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ” องคมนตร ี
ตรวจเยี่ยมการดำาเนินงาน

“พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ” องคมนตร ี
ตรวจเยี่ยมการดำาเนินงาน

๐๖

๒๒

_______________________________________
_______________________________________
______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 _______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________

คณะผู้จัดทำ� ป�ริฉัตร ว�รส�รเพ่ือก�รประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๕ ประจำ�เดือน กรกฎ�คม-สิงห�คม ๒๕๖๒
ที่ปรึกษ� :  ผศ.ดร.นิวัต  กล่ินง�ม, ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี, ดร.นร�วดี  บัวขวัญ, ผศ.ดร.ทัศน� ศิริโชติ, น�งส�วจิรภ�  คงเขียว, น�ยพิเชษฐ์  จันทวี,  
               น�ยฉลอง  อ�ค�สุวรรณ, น�งส�วปัณฑิต� โชติช่วง
บรรณ�ธิก�ร : ลัดด� เอ้งเถ้ียว กองบรรณ�ธิก�ร : ชวฤทธ์ิ ทองเพ็ชรจันทร์, ป.ทัน มนตรี,  ปริญภรณ์ ชุมมณี,  สุพัฒน์  สุวรรณโณ, ธวัชชัย  รุ่งสว่�ง, อภิญญ� สุธ�ประดิษฐ์ 
ง�นประช�สัมพันธ์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� : ๑๖๐ ถนนกาญจนวนิช ตำาบลเขารูปช้าง อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 
โทร. ๐-๗๔๒๖-๐๒๐๐-๔, ๐๘๓-๑๙๖๐๐๐๕   http://www.skru.ac.th/  E-mail : pr@skru.ac.th   FM.105.75 MHz. 
ID LINE : PR_SKRU 

มรภ.สงขลา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๓
นิเทศฯ คว้ารางวัลประกวดสื่อ ๑๐
ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ๑๑
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัมมนาจัดการความรู้ด้านวิจัย ๑๒
และการเรียนการสอน 
อบรมเทคนิคเขียนข้อเสนอเพื่อรับทุนวิจัย ๑๓
สร้างเครือข่ายความร่วมมือสาธารณสุขชุมชน ๑๔
เยือนมาเลย์ แลกเปลี่ยนด้านกีฬา ๑๔
เทียบเชิญกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน  ๑๕
ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 
ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นจัดทำามาตรฐาน ๑๖
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
อบรมยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ๑๗
ศูนย์เครือข่าย สมศ. ประกวดความโดดเด่นเฉพาะทาง    ๑๗
นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔ (สัญจร) ๑๘
อบรมออกแบบสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาย่านเมืองเก่า ๑๘
นศ.นาฏศิลป์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Folk Dance ๑๙
“เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์”  ๒๐
คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น ๓ ปีซ้อน 
พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ๒๑
มรภ.สงขลา ผนึกจังหวัด  ๒๑
จัดบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย   
นศ.เทคโนโลยีบัณฑิต พัฒนาวัด ๒๓
มองผ่านเลนส์      ๒๓
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มรภ.สงขลา จัดงานสานสัมพันธ์วัฒนธรรมวิถีพุทธไทย-              
ศรีลังกา อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าสักการะ 
พุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติ บูชา ถวายพระราชกุศล ร.9 
เฉลิมพระเกียรติ ร.10 

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
นกัศกึษาและคณุลกัษณะบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) 
เปดิเผยว่า มรภ.สงขลา จดังานสานสมัพนัธว์ฒันธรรมวถีิพทุธไทย-ศรลีงักา 
เน่ืองในโอกาส 270 ปี นิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา และ 100 ปี                
มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุม             
เฉลมิพระเกยีรตฯิ ในการนี ้นายวรีนนัทน ์เพง็จนัทร ์ผูว้า่ราชการจงัหวดั
สงขลา เปน็ประธานในพิธีอญัเชญิพระบรมสารรีกิธาตจุากประเทศศรลีงักา 
สู ่มรภ.สงขลา โดยมพีทุธศาสนกิชนรว่มปฏิบตับิชูา  เพือ่ถวายพระราชกศุล
แด่รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ด้วยการกราบสักการะ 
สวดมนต์ ฟังธรรม ถวายสังฆทาน ปฏิบัติธรรม และเปิดให้พุทธศาสนิกชน
ทั่วไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุจนถึง 21.00 น. โดยในรอบเย็นมีการ
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุวางเหนือศีรษะผู้เข้าสักการะเป็นกรณีพิเศษ 

พิธีเริ่มจากคณะสงฆ์นิกายสยามวงศ์ จากประเทศศรีลังกา และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เคล่ือนขบวนรถแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกจาก
บริเวณวัดหัวป้อมใน มาถึงหน้าอาคารเรียน 2 มรภ.สงขลา คณะผู้บริหาร
รับผอบพระบรมสารีริกธาตุจากพระสงฆ์นิกายสยามวงศ์ ทำาทักษิณาวรรต
รอบบรเิวณเกาะลอย  ทีป่ระดษิฐานพระพทุธมงคล เดนินำาขบวนแหอ่ญัเชญิ
เข้าสู่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ จากนั้นประธานในพิธีอัญเชิญผอบ
พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนบุษบกและถวายเครื่องสักการบูชา            
พระสงฆน์กิายสยามวงศ ์กลา่วมอบพระบรมสารรีกิธาต ุ เพือ่ให ้มรภ.สงขลา 
ดูแลและจัดกิจกรรมบูชาเป็นเวลา 5 วัน

ภายในงานยงัมกีารสมัมนาทางวชิาการ เรือ่ง วฒันธรรมวถิพีทุธไทย
และศรีลังกา : การดำารงอยู่ของพระพุทธศาสนาในท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศรีลังกาและ
ไทย มาให้ความรู้และส่งเสริมแนวคิดในการสืบสานพระพุทธศาสนา            
รวมทั้งนำามิติทางพระพุทธศาสนามาสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ในสังคม            
การบรรยายให้ความรู้ การจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาไทยและ                
ศรีลังกาถอืเปน็การสง่เสรมิความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งเครอืขา่ยสองประเทศ 
และส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 
อกีทางหนึง่ดว้ย ทัง้ยงัเป็นการเฉลมิฉลองในโอกาสที ่มรภ.สงขลา ครบวาระ 
100 ปีแห่งการก่อต้ังในปี  พ.ศ.2562 น้ี ซึ่งการดำาเนินงานต่างๆ                  
ของมหาวิทยาลยัใหค้วามสำาคญักบัการทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม โดยเฉพาะ
การส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง 

อาจารย์จิรภา กล่าวว่า ไทยและลังกาเป็นมิตรประเทศท่ีมีความ
สมัพนัธอ์นัดมีายาวนานมากวา่ 700 ป ีโดยเฉพาะในดา้นพระพทุธศาสนา 
ซึง่ไทยไดร้บัอทิธพิลจากพระพทุธศาสนาลงักาวงศม์าตัง้แตส่มยัสโุขทยัเปน็
ราชธานี ต่อมาเมื่อศรีลังกาประสบวิกฤติไม่มีพระสงฆ์สืบศาสนา ซึ่งเป็นผล
จากการลา่อาณานคิมของชาตติะวนัตก ส่งผลใหเ้หลอืเพยีงสามเณรบางสว่น
เท่าน้ันที่ยังคงรักษาผ้ากาสาวพัสตร์ไว้ จนในปี พ.ศ.2296 สามเณร              
สรณงักรซึง่เปน็สามเณรผูใ้หญใ่นขณะนัน้ ไดท้ลูขอใหพ้ระเจ้ากติตริาชสงิหะ
กษตัรยิใ์นสมยันัน้ สง่ทตูมาขอพระสงฆจ์ากกรงุศรอียธุยาไปฟืน้ฟูพระพทุธ
ศาสนาในลังกาทวีป โดยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
ได้ส่งสมณทูตจำานวน 3,000 รูป ซึ่งเป็นที่มาของการเกิดนิกายสยามวงศ์
หรืออุบาลีวงศ์ในศรีลังกาในสมัยต่อมาจวบจนปัจจุบัน ความสัมพันธ์         
อันดีนี้สืบสานกันมานับเข้าสู่ทศวรรษที่ 27 (270 ปี) ซึ่งความสัมพันธ์นี้
ยังส่งผลต่อมิตรสัมพันธ์และความร่มมือท่ีดีในด้านอ่ืนๆ ของท้ังสองประเทศด้วย 
เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว เป็นต้น

3ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



ศิระกรานแทบพระบาทไท้	 ภูมินทร์
พระรามาธิบดีศรีสินทร์	 เฟื่องด้าว
มหาวชิราลงกรณบดินทร์	 ไทยประเทศ
พระวชิรเกล้าท้าว	 ปกเผ้าชนเกษมฯ

เกษมเฉลิมพระชนมพรรษาเจ้า	 จอมไผท
อาราธน์คุณพระรัตนตรัย	 เทพถ้วน
อำานวยพระพรชัย	 ถวายราช	เถิดรา
เถลิงฉัตรพิพัฒน์ล้วน	 เลิศหล้าพระบารมีฯ

พระบารมีเพ็ญเพียบพืน้	 สุธาดล
ทรง	“สืบสาน	รักษา	ต่อยอด”	กล	 เก่าไท้
ทรงธรรมปกพสกชน	 ชื่นสุข	สรรพแล
พระเมตตาส่องไซร้	 สว่างเรื้องใจคนฯ

ใจคนท้นภักดิ์พ้น	 พรรณนา
จงรักทศมราชา	 อยู่เกล้า
สรวม	ธ	เสวยไอศวรรยา	 เรืองรุ่ง
เรืองรุ่งภูธเรศเจ้า	 พิภพพู้นพูนกษานต์	เถิดราฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  กลิ่นงาม 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการบำานาญ บุคลากร 

และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ธัญญพาณิชย์
ผู้ประพันธ์

สิบสองสิงหาคมอุดมนาถ

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงสถิตในดวงใจไทยท้ังปวง

พระเมตตาอาบอุ่นทรวงดุจตะวัน

สมัยเฉลิมพระชนมพรรษามาบรรจบ

ขอน้อมนบพระไตรรัตน์อำานวยอวยพระขวัญ

บุญรักษาพระแม่อยู่หัวช่ัวกัปป์กัลป์

เกษมสันต์เถิดพระองค์ทรงพระเจริญ

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  กลิ่นงาม 
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และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ธัญญพาณิชย์
 ผู้ประพันธ์
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เรืองรุ่งภูธเรศเจ้า	 พิภพพู้นพูนกษานต์	เถิดราฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  กลิ่นงาม 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการบำานาญ บุคลากร 

และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ธัญญพาณิชย์
ผู้ประพันธ์

สิบสองสิงหาคมอุดมนาถ

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงสถิตในดวงใจไทยท้ังปวง

พระเมตตาอาบอุ่นทรวงดุจตะวัน

สมัยเฉลิมพระชนมพรรษามาบรรจบ

ขอน้อมนบพระไตรรัตน์อำานวยอวยพระขวัญ

บุญรักษาพระแม่อยู่หัวช่ัวกัปป์กัลป์

เกษมสันต์เถิดพระองค์ทรงพระเจริญ

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  กลิ่นงาม 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการบำานาญ บุคลากร 

และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ธัญญพาณิชย์
 ผู้ประพันธ์

5ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา   

จัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 
“วค. แต่แรก”  ฉลอง ๑๐๐ ปี 
            โรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มรภ.สงขลา จัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์’ 62 “วค. แต่แรก” 
ฉลอง 100 ปี โรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ สร้าง     
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะฯ เชิดชูคุณค่าวิถีชุมชน สะท้อน
ตัวตนรากแก้วของแผ่นดิน  

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำาปี 2562 “100 ปี 
โรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : วค. แต่แรก” ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม-5 สิงหาคม ท่ีผ่านมา ว่า ได้รับเกียรติ           
จาก นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน   
ในพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี มรภ.สงขลา รวมทั้งส่งเสริมภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความมีส่วนร่วม
ดา้นทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรมกบัเครอืข่าย กอ่ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ศลิปะและวฒันธรรมไทยทกุภูมภิาคและอาเซยีน ทัง้ยงัเป็นการยกยอ่งเชดิชู
เกียรติอาจารย์เกษียณและศิษย์เก่าผู้ทำาคุณประโยชน์ด้านทำานุบำารุง        
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า 
การทำาหนา้ทีเ่ปน็สถาบนัผลติครูตอ่เนือ่งยาวนานมาถงึ 100 ปี และไดผ้ลติ
บัณฑิตสาขาอื่นๆ มายาวนานถึง 36 ปี ย่อมสร้างคุณูปการในการบุกเบิก
พฒันาสังคมชนบท ยกระดบัความเปน็อยู ่ทัง้ดา้นวชิาความรู ้สขุภาพอนามยั 
ตลอดจนสร้างผู้นำาทางการศึกษาแต่เพียงสถาบันเดียวมานานนับคร่ึง
ศตวรรษ กวา่จะเกดิสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ๆ มาชว่ยกนัพฒันาจงัหวัดสงขลา
และบ้านเมืองของเราดังในภาวะปัจจุบัน มรภ.สงขลา ทำางานคลุกคลีกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบพันธกิจที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ที่เป็น
มหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาท้องถิน่ มคีวามโดดเดน่ในการทำานบุำารงุศลิปะ

และวัฒนธรรม ทั้งด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ ซึ่งถือเป็นพันธกิจ
ทีส่ำาคญัยิง่ เพราะการรกัษาวัฒนธรรมคอืการรักษาชาติ ขอชืน่ชมทีเ่หน็ความ
สำาคัญในการรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมของท้องถ่ินและของชาติ ควบคู่
กบัการเปดิโลกทศันส์ูส่ากล ซึง่นบัเปน็การพฒันาทีมุ่ง่ไปขา้งหนา้โดยไมล่มื
แลไปข้างหลัง อันจะเป็นการพัฒนาคนและสังคมได้อย่างพอเหมาะพอควร

อาจารยจ์ริภา คงเขยีว รองอธกิารบดีฝา่ยยทุธศาสตรก์ารพฒันา
นักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้
เป็นการผนวกงานสองงานเข้าด้วยกัน เนื่องด้วยปีนี้เป็นปีท่ีสำาคัญ เพราะ
มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินพันธกิจมาครบ 100ปี โดยตลอดระยะเวลา 64 ปี
ต้ังแต่พุทธศักราช 2462-2562 ได้ทำาหน้าที่ผลิตนักศึกษาครูออกไป
พฒันาสงัคมชนบทเปน็หลัก เพยีงสาขาเดยีว จนในป ี2527 รัฐบาลประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2527 ให้วิทยาลัยครูทำาหน้าที่ผลิตครู 
และเปิดสอนวิชาชีพตามความต้องการและความจำาเป็นของท้องถิ่น ชื่อของ
สถาบันจึงเปลี่ยนไปตามพันธกิจ เริ่มจากโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู 
สถาบันราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 สำาหรับนามราชภัฏ เป็นนามพระราชทานที่ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร        
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเมื่อปี พ.ศ.2535 
พร้อมทั้งพระราชทานพระราชลัญจกรประจำาพระองค์ ให้เป็นตราของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่ง มรภ.สงขลา ได้พัฒนาท้องถิ่นมาเป็น
เวลายาวนาน โดยเน้นการรู้จักตนเอง รู้จักท้องถิ่น ตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย คือ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำาหรับการผลิต
บัณฑิตได้กำาหนดอัตลักษณ์ให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา      
“เป็นคนดี  มีทักษะชีวิต  มีจิตสาธารณะ” มีการน้อมนำาศาสตร์พระราชา
มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน และการทำากจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เพือ่ยก
คุณภาพชีวิตของบัณฑิตและสังคม6 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา   

จัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 
“วค. แต่แรก”  ฉลอง ๑๐๐ ปี 
            โรงเรียนฝึกหัดครู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี        
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม พระราชทานพระบรม
ราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทำาหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและให้
ทำาหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นตน ซึ่งนับแต่ต้นปีพุทธศักราช 2562 เป็นต้นมา 
มหาวทิยาลยัได้จดักจิกรรมฉลอง 100 ปมีาอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้จดัโดยคณะทัง้ 
7 คณะ และโดยมหาวิทยาลัย อาทิ การประชุม สัมมนาทางวิชาการ  การ
เสนอผลงานวิจัย การพิมพ์เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ ทั้งที่เป็นผลงานของ
อาจารย์และนักศึกษา ผลงานเชิงประวัติของมหาวิทยาลัย และผลงาน
วัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ ตลอดจนจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
วัฒนธรรมระหว่างชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิถีชีวิตใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไต้หวัน รวมท้ังมีโครงการ           
เปิดโลกทัศน์นักศึกษาให้ไปศึกษาวิถีชีวิตในประเทศเพื่อนบ้าน 

ในส่วนของงานวัฒนธรรมสัมพันธ์จัดขึ้นเป็นคร้ังแรกเมื่อปี       
พ.ศ.2531 นับถึงบัดนี้จัดมาเป็นเวลายาวนานถึง 31 ปี กลายเป็นต้นแบบ
การจัดงานทางวัฒนธรรมของหน่วยงานต่างๆ อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
การจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์นอกจากเพ่ือส่งเสริมภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลยัดา้นการทำานบุำารงุศลิปะและวฒันธรรมแลว้ ยงัเปน็ชอ่งทางใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ในลักษณะต่างๆ กัน อาทิ การจัดการ
แสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภาคของไทย การแสดงทางวัฒนธรรมของ
ประเทศมาเลเซีย พม่า ไต้หวัน และ อินโดนีเซีย การแสดงพื้นบ้านภาคใต้ 
คอื หนังตะลุงและโนรา พธิบีวงสรวงและสกัการะทวดชา้งสิง่ศักด์ิสทิธิท์ีเ่คารพ
นับถือของชาวตำาบลเขารูปช้าง รวมทั้ง มรภ.สงขลา การประชุมและสัมมนา
วิชาการทางด้านวัฒนธรรม การจำาหน่ายสินค้าพื้นเมืองของภาคต่างๆ และ
สินค้าราคาถูก

ด้าน อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า  มรภ.สงขลา ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจในการส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ 
สืบสานและสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ การทำานุบำารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภารกิจสำาคัญในการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและ
วฒันธรรม ทางมหาวทิยาลยัจงึเหน็ความสำาคญัของวถิวีฒันธรรมทีแ่สดงถงึ
ความเป็นตัวตนที่แท้จริงหรือเป็นรากแก้วของแผ่นดิน วัฒนธรรมเป็นสิ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ ได้พัฒนาและ
สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำาเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูป
แบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการปลูกจิตสำานึกและกระตุ้นให้คนในชุมชน      
ท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู
เผยแพรแ่ละสบืสานภมิูปญัญาทอ้งถิน่ และคณุคา่ความหลากหลายของศลิปะ
และวัฒนธรรมไทย ทั้งท่ีเป็นวิถีชีวิต ค่านิยมและความเป็นไทย เนื่องจาก
ปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย 
เช่น การแต่งกาย ภาษาพูด รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมได้มี
การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

  “หากมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายกันใน
พื้นที่ ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟู รวมถึงพัฒนาต่อยอดให้เกิด
คณุคา่ทางสงัคมและจติใจ ยอ่มทำาใหค้ณุคา่ทางมรดกวฒันธรรมลดนอ้ยไป
จนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมองค์ความรู้ใน
แต่ละท้องถ่ินมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นท่ี ในแต่ละ
พื้นที่มีภูมิปัญญาหลากหลาย จึงสมควรที่จะได้รับการถ่ายทอดสู่เยาวชน    
รุ่นหลังสืบไป” ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา กล่าว
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นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา โชว์ผลงานผลิตสื่อ

สร้างสรรค์ “หยุดใช้ความรุนแรงในครอบครัว” คว้ารางวัล       

รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประเภทป้องกันและแก้ไข

ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน   

ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำาหลักสูตร
นิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ อาคาร     
ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี นักศึกษาสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทีม P.S.N. จาก มรภ.สงขลา ซึ่งประกอบด้วย 
นายพลกฤษณ์ ยาชะรัด นายพิพัฒน์พงศ์ วรรณจันทร์ และ        
นางสาวนดา ศริิวฒัน ์เขา้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 2 ระดบัประเทศ 
ประเภทการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน    
จากผลงานผลติสือ่สร้างสรรค ์“หยดุใชค้วามรนุแรงในครอบครวั” รบัโล่
พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและ
เยาวชน จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ท้ังนี้ ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล ปีดแก้ว 
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงานสมัชชา     
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรในพิธี               

ประกาศผลรางวัลสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน ประเภทต่างๆ 
ได้แก่ การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
การป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน และรางวัล Popular 
Vote จำานวน 7 รางวัล

นิเทศฯ มรภ.สงขลา ผลิตสื่อ 

“หยุดใช้ความรุนแรงในครอบครัว” 
คว้ารางวัลรองชนะเลิศประกวดสื่อสร้างสรรค์ ระดับประเทศ 

นิเทศฯ  คว้า ๒ รางวัล
ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว ๕ จังหวัดชายแดน

 นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัล รองชนะเลิศ

และชมเชย ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว 5 จังหวัด

ภาคใต้ชายแดน ประเภทคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 1 นาที   

ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำาหลักสูตร

นเิทศศาสตรบั์ณฑติ คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏสงขลา 

(มรภ.สงขลา) เปดิเผยวา่ เมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม ทีผ่า่นมา นกัศกึษา

นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้า 2 รางวัล รองชนะเลิศและชมเชย     

จากการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้

ชายแดน ประเภทคลิปส้ัน ความยาวไม่เกิน 1 นาที รับเงินรางวัล    

รวม 7,000 บาท จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลรองชนะเลิศ จากผลงานเรื่อง 

เสน่ห์ชุมชนย่านเมืองเก่า จัดทำาโดยนักศึกษา นายกฤษฎา             

ศรสำาแดง และ นายภาณุวัฒน์ สุกหอม รางวัลชมเชย จากผลงาน

เรื่อง มนต์เสน่ห์สงขลา จัดทำาโดย นางสาวสุดารัตน์ ดารายีสาฮอ 

และ นายศีรชัช บัวเลิศ
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ครั้งที่ ๒ 
มรภ.สงขลา ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ฯ ระดับชาติ 

มรภ.สงขลา จัดประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ผนึกกำาลัง ๕ ราชภัฏ
ภาคใต้ สร้างเครือข่ายพัฒนาผลงานวิจัย   

ผศ.ดร.ทัศนา ศริโิชต ิรองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั
สงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุม
วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
“มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม”           
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ระหว่างวันท่ี 5-6 สิงหาคม 
ที่ผ่านมา ว่า ขอชื่นชมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ร่วมกัน
จัดโครงการประชุมวิชาการขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ        
มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยเชิงรุกเพื่อสร้าง
ความเขม้แขง็ให้แกท้่องถิน่สูม่าตรฐานสากลตามยทุธศาสตร์ที ่3 ของ 
มรภ.สงขลา การเปิดเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้
คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้            
จะนำาไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ก่อให้เกิดการ
พฒันาผลงานวิจยั สร้างสรรคง์านวชิาการทีเ่ขม้แขง็ ยัง่ยนื ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและประเทศชาติ สอดรับกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยที่ว่า มรภ.สงขลา : มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาท้องถิ่น

ผศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า ขอขอบคุณเจ้าภาพร่วมจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 แห่ง และ
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 
อาจารยค์ณะรัฐประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
องค์ปาฐกที่ ให้ เกียรติมาปาฐกถาพิเศษเรื่อง มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม เพื่อยืนยันพลังทางปัญญา
ในศาสตร์แห่งมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณคณะ
กรรมการดำาเนินงานทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันจัดโครงการประชุม
วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 การจัด
โครงการครั้งนี้มีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการสร้างความเข้มแข็งด้าน           
การวิจัยและวิชาการ ซึง่เปน็บทบาทสำาคญัของมหาวทิยาลยัในอนาคต

ด้าน ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า ทางคณะฯ ได้
กำาหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นคณะชั้นนำาในภาคใต้ ด้านการผลิต
บณัฑติและการวิจยัเพือ่พฒันาทอ้งถิน่สูส่ากล โดยมุ่งม่ันจดัการศกึษา
ดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์การสรา้งองคค์วามรู ้การบรกิาร
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม จึงได้จัด
ประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ คร้ังท่ี 2 

ขึ้นมาในคร้ังนี้ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำาเสนอและ
เผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยและวิชาการสู่สาธารณชน 
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต 
นักศึกษาและผู้สนใจได้นำาเสนอและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ

นอกจากนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ 
นกัวจิยั นสิติ นกัศกึษา และผูส้นใจไดแ้ลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็
และประสบการณ์สู่การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และเพ่ือ
รวบรวมจัดพมิพบ์ทความทางวิชาการในรปูแบบเอกสารทาง
วิชาการ สร้างเครือข่ายสร้างสรรค์งานวิจัยและงานวิชาการ
ในสถาบันการศึกษาต่างๆ เกิดการผนึกกำาลังกันของคณะ
มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์จากมหาวทิยาลยัราชภฏัทัง้ 
5 แห่ง เพื่อร่วมมือกันพัฒนางานทางวิชาการและอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อไป

ผศ.นาถนเรศ กล่าวอีกว่า งานประชุมวิชาการใน
ครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต           
พร้อมกันน้ีได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ             
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัย นิสิตและนักศึกษา
จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จำานวน 500 คน ซ่ึงนอกเหนือจากปาฐกถาพิเศษจาก 
ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ แล้ว ยังมี
การสัมมนาในหัวข้อ การบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาสังคม โดย 
นายอุดม ทักขระ นายสินธพ อินทรัตน์ และ ดร.นราวดี 
บัวขวัญ 
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สัมมนาจัดการความรู้ด้านวิจัยและการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา สัมมนา

จดัการความรูด้า้นวจิยัและการเรยีนการสอน เปิดโอกาสบคุลากร
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ปูทาง
สู่ตำาแหน่งทางวิชาการ 

ผศ.ดร.วรีะชยั แสงฉาย คณบดีคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางคณะฯ จัดสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการ
วิจัยและด้านการเรียนการสอน ให้แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จำานวน 30 คน และบุคลากรจากส่วนงานอื่นที่สนใจอีก 
15 คน เพือ่เปิดโอกาสใหร้ว่มแลกเปลีย่นความรู ้ตลอดจนศกึษาแนวคดิ
และรูปแบบในการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและด้านการเรียนสอน              
จนสามารถเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการและเอกสารประกอบ ขณะเดยีวกนั
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแนวทางการปฏิบัติท่ีดีจากการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย และสามารถนำาไปพัฒนางานต่อไปได้ ที่สำาคัญ            
การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้คณาจารย์ของทางคณะฯ ได้แนวปฏิบัติ
ที่ดีในการพัฒนางานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ และการเข้าสู่ตำาแหน่ง
ทางวิชาการในอนาคต

 ด้าน ดร.กันตภณ มะหาหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
งานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ          
กล่าวว่า ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำาคัญกับการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร หรือ Knowledge Management (KM) กันมากขึ้น 
เนื่องจากสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันเป็นสาเหตุให้องค์กรต้องพัฒนา
และปรบัตนเองเพือ่ความก้าวหน้า ดงัน้ัน การจดัการความรูท่ี้มอียูเ่พือ่ใช้
เป็นเครื่องมือในการนำาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่
ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะหัวใจสำาคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 

คอืความสามารถในการบริหารจัดการความรูท้ีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชนส์งูสดุ
และสามารถบริหารให้สมาชิกในองค์กรทุกคนมีจิตสำานึกในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำาไปสู่การพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด

ดร.กันตภณ กล่าวอีกว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.
สงขลา ตระหนักถึงความจำาเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้บุคลากรสาย
วิชาการได้มีโอกาสเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ในโครงการสัมมนา        
การจัดการความรู้ด้านการวิจัยและด้านการเรียนการสอน เพื่อศึกษา
แนวคิดและรูปแบบในการจัดการความรู้ด้านการวิจัยและนำามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของทางคณะฯ พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
ด้านต่างๆ 

โดยได้เชิญวิทยากร นายพิชนันท์ เนืองแสงวัฒนา นักวิเคราะห์
ความร่วมมืออุตสาหกรรม นายจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล นักทรัพย์สิน   
ทางปัญญา จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สมัมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้ พร้อมปฏิบตักิระบวนการพฒันางานวจิยั เรือ่ง 
รูปแบบงานวิจัยร่วมเอกชนและการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน                 
ทางปัญญา อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 

นอกจากน้ัน ยังมีการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการ
พัฒนางานวิจัยเพ่ือการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการและการเรียนการสอน 
เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการตาม
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง การจัดทำาเอกสาร
ประกอบการสอน งานวจิยั ผลงานวชิาการ ลกัษณะตา่งๆ ผลงานวชิาการ
รบัใชสั้งคม ตำารา หนงัสอื บทความวชิาการ โดย ศาสตราจารย ์ดร.วินัย 
ประลมพ์กาญจน์ อดีตกรรมการสภา มรภ.สงขลา กรรมการพิจารณา
ตำาแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งทบทวนระบบและกลไกการบริหารจัดการ
งานวิจัย โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มรภ.สงขลา อบรมเทคนิค
เขียนข้อเสนอเพื่อรับทุนวิจัย
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มรภ.สงขลา อบรมเทคนคิการเขยีนขอ้เสนอเพือ่รบัทนุ

วิจัย ตอบโจทย์สร้างนวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่นและสังคม           

สง่เสริมองคค์วามรูท้างวชิาการ สอดรบัแผนยุทธศาสตรพั์ฒนา

ประเทศ 

 ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวในพิธีเปิดการอบรมเทคนิคการเขียน        
ข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัย ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม             
ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีชฯ ว่า สืบเนื่องจากนโยบายของ
รัฐบาลเอื้อให้นักวิจัยในสังกัดภาครัฐและมหาวิทยาลัย ออกไปทำางาน
วิจัยร่วมกับเอกชนได้มากขึ้น โดยรัฐพยายามปลดล็อคข้อจำากัดที่มีอยู่ 
ทั้งตำาแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนที่จะได้รับ ทำาให้มีนักวิจัย        
ออกไปทำางานกับเอกชนบางส่วนแล้ว ในขณะท่ีภาคเอกชนเร่ิมมีความ 
ต่ืนตัวและต้องการทำานวัตกรรมมากข้ึน มีการมองหานักวิจัยไทยท่ีมี
ศักยภาพสูงไปร่วมสร้างและพัฒนานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์เพื่อ         
ตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

ผศ.ดร.นิวัติ กล่าวอีกว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา ท่ีได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดงักลา่วขึน้ในครัง้นี ้และหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่การอบรมจะชว่ยใหน้กัวจิยั
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเขยีนขอ้เสนอการวจิยัทีส่อดคลอ้งตาม
ประเด็นท่ีสำาคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และได้ข้อเสนอ
การวจิยัในลกัษณะแผนบูรณาการวจิยัและนวัตกรรมทีส่ามารถยืน่เสนอ
ขอรบัทนุวจิยัประเภทแผนงานวจิยัมุง่เป้าหรอืแผนงานวจิยั spearhead 
ที่ตอบโจทย์วิจัยตามแผนยุทศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ด้าน อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย
และพฒันา มรภ.สงขลา กลา่ววา่ ปจัจบุนัการใชง้านวจิยัเพือ่สรา้งสรรค ์        

มรภ.สงขลา อบรมเทคนิค
เขียนข้อเสนอเพื่อรับทุนวิจัย

องค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศมีความสำาคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริม 

สนับสนุน พัฒนานักวิจัยทุกด้านให้สามารถทำางานอย่างเต็มท่ี ตอบสนอง

นโยบายของมหาวทิยาลยัและทศิทางการวจิยัตามแผนยทุธศาสตรก์าร

วิจัยของประเทศ โดยตอบโจทย์สร้างนวัตกรรมการวิจัยด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และองค์ความรู้ความเป็นเลิศทางวิชาการ บูรณาการกับการจัด   

การเรียนการสอนและบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ

สังคม มุ่งเน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเป็นสำาคัญ  

อาจารยพ์ฒุธิร กลา่วเพิม่เตมิวา่ สถาบนัวจิยัและพฒันา มรภ.

สงขลา เล็งเห็นถึงความสำาคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น         

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มการอบรมซึง่เปน็คณาจารย ์นกัวจิยั บคุลากรจาก มรภ.

สงขลา มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.ภูเก็ต มรภ.ยะลา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รวม 85 คน มีความรู้ความเข้าใจ

ในการเขียนข้อเสนอวิจัยที่สอดคล้องตามประเด็นที่สำาคัญตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพื่อให้สามารถจัดทำาข้อเสนอ

การวิจัย concept proposal ที่สามารถยื่นเสนอขอรับทุนวิจัยประเภท

แผนงานวิจัยมุ่งเป้า หรือแผนงานวิจัย spearhead ที่ตอบสนองโจทย์

วจิยัตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ โดยไดร้บัเกยีรตจิากผูท้รง

คุณวุฒิสำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ความรู ้คำาแนะนำา 
และเทคนิคในการเขียนข้อเสนอการวิจัย 
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มรภ.สงขลา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
สาธารณสุขชุมชน ยกระดับศักยภาพ อสม. ประเทศไทย          
เทียบเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมกำาหนดแนวทางพัฒนาวิชาชีพ 

ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บณัฑติ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
สาธารณสุขชุมชน เพื่อยกระดับศักยภาพ อสม. ประเทศไทย ซึ่งจัด
ขึน้เมือ่วนัท่ี 6 กรกฎาคม ทีผ่่านมา วา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) 
ถือเป็นฟันเฟืองสำาคัญในการดำาเนินงานด้านสาธารณสุข ทางหลักสูตรฯ 
จึงเชิญกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ประสาน
หลกัสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ คณะทำางานฝ่ายการเมอืงผู้กำาหนด
นโยบาย คณะทำางานฝา่ยวชิาการ/สถาบนัการศกึษา คณะทำางานฝา่ย
บุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชน นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและคณะทำางาน รวม 35 คน มาทำางาน
ร่วมกัน ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพให้กับ อสม. อย่างย่ังยืน และสามารถนำาความรู้ ความคิดรวบยอด 

ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติทางสาธารณสุขศาสตร์และการทำางานในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 ดร.วรพล กล่าวว่า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต           
มุง่เนน้ผลติบณัฑติใหม้ทีกัษะการคดิและการทำางานอยา่งเปน็ระบบ ใช้
ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อการทำางานด้วยแนวคิดสุขภาพองค์รวมและ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของ
ท้องถิ่น สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับ
อื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำารงชีวิต
และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาวิชาชีพด้าน
สาธารณสุขด้วยกระบวนการวิจัยและกระบวนการจัดการความรู้       
โดยจัดการเรยีนการสอนให้นกัศกึษามีความรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบัิต ิ
เพ่ือให้มีทักษะท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากการเรียน          
การสอนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ตลอดจนตอบสนองแนว
นโยบายของทางคณะฯ ในการจัดบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 มรภ.สงขลา ต่อยอด MOU จัดการเรียนการสอน       
พลศึกษาฯ นำานิสิต นักศึกษา ๕ มหาวิทยาลัยภาคใต้ เดินทาง
เยอืนมาเลเซยี รว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นกฬีา พรอ้มเผยแพร่
ศิลปะการต่อสู้ไทยโบราณสู่สายตาอาเซียน 

อาจารย์พลากร นัคราบัณฑิต อาจารย์ประจำาหลักสูตร           
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต 
นักศึกษา จาก 5 สถาบันการศึกษาภาคใต้ ประกอบด้วย มรภ.สงขลา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
มหาวทิยาลัยราชภฏัภเูกต็ และ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์เดินทาง
ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกีฬา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

บคุลากรและผูน้ำานสิติ นกัศกึษาดา้นกฬีาสูอ่าเซยีน ระหวา่งวนัที ่3-7 
สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ ตนพร้อมด้วย
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มรภ.สงขลา จำานวน 3 คน ประกอบด้วย 
นายอภิสิทธ์ิ หวันสู นายธวัชชัย ชูคง และ นายธนวัฒน์ เลิศบุรุษ 
ร่วมคณะในครั้งนี้ด้วย

อาจารย์พลากร กล่าวว่า การเดินทางไปครั้งนี้มีการศึกษา      
ดูงานห้องสมุดและศูนย์กีฬา Unimap (ยูนิแมป) ซึ่งเป็นสถาบัน          
การศึกษาท่ีมีช่ือเสียงของประเทศมาเลเซีย กิจกรรมสานสัมพันธ์ การแข่ง
ฟุตบอลระหว่างนกัศกึษาไทยกบัมาเลเซีย การแสดงศลิปะการตอ่สูไ้ทย
โบราณ เช่น มวยไทยไชยาและการต่อสู้กระบี่กระบอง ที่ มหาวิทยาลัย 
Unimas. (ยูนิมัส) เมืองกูชิง รัฐสลาวัก ซึ่งโครงการในครั้งนี้เป็นการ
สานตอ่ความรว่มมอื หลงัจากทีไ่ดม้กีารลงนามบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) 
ด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา และ                
กรมราชทัณฑ์ ในการพัฒนาบุคลากรและผู้นำานักศึกษาทางด้านกีฬา 
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางด้านกีฬา เปิดโลกทัศน์ไปสู่สากล รวมทั้ง       
เผยแพรช่ือ่เสยีงของมหาวทิยาลยั และสานความรว่มมอืระหวา่งสถาบนั               
การศึกษาภาคใต้อีกทางหนึ่ง

มรภ.สงขลา เยือนมาเลย์ ต่อยอด ‘MOU’ 
จัดการเรียนการสอนพลศึกษาฯ แลกเปลี่ยนด้านกีฬา 

เผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ไทยโบราณสู่สายตาอาเซียน 

มรภ.สงขลา สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
สาธารณสุขชุมชน ยกระดับศักยภาพ อสม.ไทย
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พร้อมนักวิชาการ ๓ มหา’ลัย 
เทียบเชิญกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม

คณะทำ�ง�นภ�คคีนรกัเมอืงสงขล�สม�คม พรอ้มนกัวชิ�ก�รจ�ก 
มทร.ศรีวิชัย ม.อ.ห�ดใหญ่ มรภ.สงขล� เข้�พบ มร.หม่� เฟิ่งชุน        
กงสลุใหญส่�ธ�รณรฐัประช�ชนจนี เทียบเชญิเข�้รว่มจัดประชุมวิช�ก�ร
น�น�ช�ติ ระหว่�งวันที่ 6-8 ตุล�คม ศกนี้  

 เม่ือไม่นานมานี ้คณะทำางานจากภาคคีนรกัเมืองสงขลาสมาคม นำาโดย 
น�ยรังษี รัตนปร�ก�ร นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม อ�จ�รย์สืบสกุล 
ศรีสุข ผู้อำานวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และคณะนักวิชาการจาก         
3 มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ�จ�รย์ ดร.จเร สุวรรณช�ต             
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.) ผศ.ศรุตม์    
เพชรสกลุวงศ ์คณะศิลปศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(ม.อ.) วทิยาเขต
หาดใหญ่ และ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) คือ 
อ�จ�รย์ ดร.ภวิก� บุณยพิพัฒน์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร อ�จ�รย์        
สุด�รัตน์ วงศ์กระจ่�ง และ อ�จ�รย์วสิน ทับวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ร่วมด้วย น�งส�วชัญญ�ณัท ทองคณ�รักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผัง
พฒันาเมือง องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสงขลา น�ยชนนิทร ์ส�ครนิทร ์ประธาน
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เข้าพบ มร.หม่� เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งดูแลกิจการต่างๆ ของจีนในพื้นที่ภาคใต้ของ
ประเทศไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

การเขา้พบในครัง้นี ้เพือ่แนะนำาตวัและตอ้นรบัทา่นกงสลุ ซึง่เพิง่เดนิทาง
มารับตำาแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา รวมถึง        
เรียนเชิญท่านกงสุลร่วมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International 
Symposium on ASEAN PORT TOWNS and Maritime Trade Routes 
Histories, Settlements and Muti-cultural Beliefs ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 
2562   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเมืองเก่าสงขลา ตำาบล
บอ่ยาง อำาเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา ซึง่ทา่นกงสลุแสดงความยนิดีในโครงการความ
ร่วมมือภาควิชาการระดับมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา นักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้านร่วมประชาคมอาเซียน พร้อมท้ังนักวิชาการ
จากมหาวทิยาลยัในสาธารณรฐัประชาชนจนีถงึ 3 มหาวทิยาลยั คอื มหาวทิยาลัย
ชิงหวา  มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว กับภาคประชาสังคม
ที่จะเกิดขึ้นในเตือนตุลาคม  ศกนี้

อ�จ�รย์วสนิ ทบัวงษ ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มรภ.สงขลา 
กล่าวว่า เรื่อง One Belt One Road (หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง) เป็นนโยบายของ
รัฐบาลปักกิ่ง แต่ที่สงขลาเรามีความร่วมมือทางวิชาการกันในระดับสถาบัน
อุดมศึกษาในจังหวัดกับของจีนหลายครั้งมาแล้ว ก่อนจะมีดำาริในโครงการเมกะ
โปรเจ็คต์นี้ ดังนั้น เมื่อรัฐบาลไทยตอบรับ One Belt One Road จึงเป็นผลดี   
ต่อสงขลา ความร่วมมือทางวิชาการจะขยายครอบคลุมมิติเศรษฐกิจการค้าและ

โลกฯ (Tentative List) องคก์ารยเูนสโก ซึง่เปน็กระบวนการทีจ่ะนำาเมอืงเกา่สงขลา     
บ่อยาง เมืองเก่าสงขลาแหลมสน เมืองเก่าสงขลาหัวเขาแดง บางส่วนของเกาะยอ 
(วัดท้ายยอ) และเชื่อมโยงกันด้วยสายน้ำาของลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลาตอนล่าง        
ขึ้นสู่บัญชีมรดกโลกฯ 

ในการดำาเนินการดังกล่าว ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมซึ่งเป็นองค์กร
ภาคประชาสังคมที่แข็งแกร่ง ร่วมมือกับภาควิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา          
ในจังหวัดสงขลา โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สนับสนุนอย่างแข็งขัน 
ซึ่งท่านกงสุลที่เพิ่งมารับตำาแหน่งและพำานักในสงขลาก็สนับสนุนแนวคิดนี้       
ท่านชื่นชมในวิถีของผู้คนและอาคารในเมืองเก่าสงขลาบ่อยาง ท่านยังเสียดาย   
เมืองเก่าหลายๆ เมืองในจีน ที่ถูกทำาลายในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมเม่ือสี่ทศวรรษ
ก่อน และต่อมาเมื่อเปิดประเทศจากการไหล่บ่าของกระแสทุนนิยมที่ทำาให้หลาย
พ้ืนที่เมืองเก่าต้องรื้ออาคารบ้านเรือนแนวระนาบไปสร้างเป็นอาคารที่พักอาศัย
แนวดิ่ง แต่เมืองสงขลานี้มีความเกี่ยวพันกับประเทศจีนและชาวจีนโพ้นทะเล       
มาปักหลักค้าขายแล้วตั้งถิ่นฐานอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างเมืองสงขลากับเมืองไห่เฉิง มณฑล    
ฟเูก้ียน/ฝเูจีย้น อนัเป็นบ้านเกิดของเจา้เมอืงสงขลา ตระกูล ณ สงขลา ยงัคงมสีาย
สัมพันธ์สืบเนื่องกันมา ซึ่งเมื่อปีก่อนตัวแทนภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม         
เดนิทางไปเยอืนเมอืงไหเ่ฉนิ และถดัมาตวัแทนของเมอืงไหเ่ฉนิ มาเข้าร่วมกจิกรรม
ของเมืองสงขลาบ่อยาง ร่วมงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ซึ่งเป็นแห่งเดียว
ในประเทศทีม่ศีลิปะสถาปตัยกรรมจนี นีค่อือกีหนึง่ภาพสะทอ้นความสมัพนัธแ์ละ
ความเป็นสากลของเมืองสงขลากับการค้านานาชาติระดับโลก จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน  

  

สังคมวัฒนธรรม การจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ (International 
Symposium  Songkhla 2019)      
ก็เป็นส่วนหน่ึงของการระดมผลงาน
วิชาการจากนักวิชาการ  ในสถาบัน
อุ ด ม ศึ ก ษ า  แ ล ะนั ก ศึ ก ษ า ใ น
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ท่ีศึกษา
เกี่ยวกับสงขลาในมิติต่างๆ เคยมา
เวริค์ช้อปศึกษาพ้ืนทีจ่รงิ ซึง่การระดม
ผลงานวิชาการจากภาคส่วนต่างๆ จะ
เป็นประโยชน์ต่อการผลกัดนัโครงการ
สงขลาสู่มรดกโลก เพื่อขึ้นบัญชีมรดก
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 มรภ.สงขลา ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
จัดทำามาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ภายใต้กรอบวิชาชีพ               
การสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละสถาบัน                
การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

 ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา            
กล่าวอีกว่า มาตรฐานวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพ
ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำาเนินงานทางด้านสุขภาพ ด้านสาธารณสุข 
ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน เน้นการใช้หลักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการสำารวจตรวจสอบ ตรวจประเมิน การฟื้นฟูสุขภาพ           
การบำาบัดโรคเบื้องต้น การประเมินสถานการณ์จัดการความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมท่ีมีต่อสุขอนามัย บุคคล และชุมชน การบริหารจัดการ         
แผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ การนำาผลการวิจัยพัฒนา
มาดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการประสานแผนงานโครงการ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดการระบบข้อมูลข่าวสารด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวเิคราะหส์งัเคราะหข์อ้มลูจากแหลง่ตา่งๆ และเลอืกลำาดบั
ความสำาคัญของปัญหา ในการนำามาใช้พัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบและ
องคร์วม การทำางานทกุกระบวนการคำานงึถงึหลกัคณุธรรมจรยิธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข

 อนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายจัดทำาแผนพัฒนาระบบ
บริการสขุภาพ เพือ่ยกระดับคณุภาพบริการ และสง่เสริมใหเ้กดิการบรกิาร
ที่ไร้รอยต่อ โดยเฉพาะในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการส่งต่อ
ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมี
พระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุข พ.ศ. 2556 ช่วยให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ยกระดับมาตรฐานและ
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยและ
การเกิดโรค ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค และ
การอนามัยสิ่งแวดล้อม อันจะนำาไปสู่การมีสุขภาวะที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ของประชาชน โดยมีสภาการชีพการสาธารณสุขชุมชนทำาหน้าที่ส่งเสริม
การประกอบวิชาชีพ กำาหนดมาตรฐานจริยธรรมและควบคุมมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ ให้การพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุขให้มีศักยภาพและ
ความทัดเทียมในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างมีคุณภาพเช่นวิชาชีพอ่ืน 

มรภ.สงขลา รว่มเวทรีบัฟงัความคดิเหน็จดัทำามาตรฐาน

วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตรี ตั้งเป้าผลิตบัณฑิต           

สู่นักวิชาการเปี่ยมองค์ความรู้ด้านสุขภาพ พร้อมสร้างมาตรฐาน

เดียวกันในสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน

ดร.วรพล หนูนุน่ ประธานหลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.
สงขลา) เปดิเผยวา่ เมือ่วนัที ่12 กรกฎาคม ทีผ่่านมา สภาการสาธารณสขุ
ชมุชน โดยคณะอนกุรรมการจดัทำารา่งมาตรฐานคณุวฒิุระดบัปรญิญาตร ี
(มคอ.1) ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มคอ.1       
ที่ยกร่างข้ึนไว้แล้ว เป็นเวทีครั้งที่ 2 เวทีภาคใต้ ณ ห้องประชุม               
ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการกำาหนดโครงสร้างมาตรฐาน
คณุวฒุอิดุมศกึษาแหง่ชาต ิระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร ์
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยมี นายกสภา
การสาธารณสุขชุมชน กรรมการสภาฯ อนุกรรมการฯ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน
การศึกษาต่างๆ ในภาคใต้ และตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมประชุม        
ราว 60 คน 

 ดร.วรพล กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาที่
ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความ          
แตกต่างกันมากของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ใน
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง ดังน้ัน จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่สภา          
การสาธารณสุขชุมชนจะต้องกำาหนดมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการกำาหนดโครงสร้างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง (มคอ.1) ให้เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชีพทางดา้นวทิยาศาสตร์สขุภาพ
และด้านสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกระทรวง              
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำาหนด จากเหตุผลข้างต้น                       
สภาการสาธารณสุขชุมชน และเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่มีการผลิต
บุคลากรด้านสาธารณสุขหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมมือกันจัดทำา



มรภ.สงขลา รับลูก วช. 
ยกระดับความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรภ.สงขลา ประกวดความโดดเด่น
เฉพาะทาง การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เผยผลงานท่ีได้รับเลือก 
ได้นำาเสนอในงาน 100 ปี คณะครุศาสตร์ 100 นวัตกรรม   

ดร.มนตร ีเดน่ดวง ประธานศนูยเ์ครอืขา่ยสำานกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรภ.สงขลา 

ร่วมกับคณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัครการประกวดความโดดเด่นเฉพาะทาง 
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดยได้กำาหนดมิติคุณภาพ
ดา้นความโดดเดน่เฉพาะทางไว ้6 ด้าน ไดแ้ก่ 1. ดา้นการพฒันาทกัษะ
ภาษาและการสื่อสาร 2. ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยศึกษาวิจัย 
ประยุกต์องค์ความรู้ด้านปฐมวัย และพัฒนาสู่กระบวนการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำาคัญ การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย       
อย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลดีต่อคุณภาพเด็กปฐมวัย  3. ด้านชุมชนแห่ง
การเรียนรู้  4. ด้านสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ         
การเรียนรู้และการเล่น 5. ด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กรายบุคคล        
ทั้งเด็กทั่วไปและเด็กพิเศษ และ 6. ด้านอื่นๆ อันเป็นการพัฒนาเด็ก
ตามอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ผลงานที่ได้รับการตอบรับ จะได้นำาเสนอผลงานในงาน 
“100 ป ีคณะครศุาสตร ์100 นวัตกรรม” ในวันที ่31 สงิหาคม 2562 
โดยมีรางวัลความโดดเด่น 6 ด้าน ด้านละ 1 รางวัล และทุกผลงานที่
ได้รับการตอบรับให้นำาเสนอจะได้รับเกียรติบัตรแนวปฏิบัติที่ดี            
(Good practice) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

17ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

ศูนย์เครือข่าย สมศ. มรภ.สงขลา 
ประกวดความโดดเด่นเฉพาะทาง การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

มรภ.สงขลา รับลูก วช. ยกระดับบริหารความ
ปลอดภยัหอ้งปฏบิตักิาร พรอ้มจบัมอื ม.หาดใหญ ่มหาวิทยาลยั
แม่ข่าย ร่วมสร้างมาตรฐาน ลดความเสี่ยงผู้ปฏิบัติงาน 

 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) กลา่วระหวา่งเปดิการอบรมพฒันาระบบบรหิาร
จัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำาหนดของคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ งานศูนย์เครื่องมือกลาง มรภ.สงขลา เมื่อ
วันที่ ๘ สิงหาคม ที่ผ่านมาว่า ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการกระจายอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเป็นจำานวนมาก ท้ังท่ีใช้เพ่ือการศึกษาวิจัย การเรียนการสอน 
และการบริการวิชาการ แต่ห้องปฏิบัติการจำานวนหนึ่งยังไม่มีระบบ  
ทีด่ใีนการดแูลความปลอดภยัของผู้ปฏบิตังิาน หรืออาจมรีะบบในการ
บริหารจัดการอยู่แล้วแต่ยังไม่ทราบว่าห้องปฏิบัติการควรมีความ
ปลอดภัยในระดับใด จึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าสำานักงาน         
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำาระบบการลงทะเบียน          
ห้องปฏิบัติการ และระบบประเมินระดับความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยยก
ระดบัหอ้งปฏิบตักิารในมหาวทิยาลยัใหไ้ดม้าตรฐานมากยิง่ขึน้ ทัง้ยงั
ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิด
อันตรายในรูปแบบต่างๆ 

ด้าน ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำานวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า วช. มีนโยบายให้เกิดการจัดการ

ความปลอดภัยขึ้นในห้องปฏิบัติการ โดยได้
ดำาเนนิงานโครงการยกระดบัมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย 
ซึง่ในสว่นของภมูภิาคภาคใต ้  มมีหาวทิยาลยั
แม่ข่าย 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
และ มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์รบัผดิชอบ
ในการยกระดับห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
ลกูข่ายแห่งละ 5 มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่รับผิดชอบ มรภ.สงขลา มรภ.ยะลา 
มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.ภู เก็ต และ มรส. 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษภร์ธานี) เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับ
แนวทางการจดัการความปลอดภยัของหอ้งปฏบัิติการกบั
การจัดสรรทุนวิจัย วช. ตลอดจนวิธีการที่ถูกต้องในการ
ลงทะเบียนห้องปฏิบัติการ สถานภาพเบื้องต้นของห้อง
ปฏิบัติการวิจัยท่ีปฏิบัติงานด้วยการประเมินด้วยการทำา 
Checklists ในระบบ ESPReL ของ วช. รวมถงึมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เก่ียวกับสารเคมี (มอก.
2677-255๘) และ การนำาความรู้ไปใช้พัฒนา            
ห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน



มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ    
ครั้งที่ 64 (สัญจร) เผยปีนี้มีผลงานรางวัลเหรียญทองร่วมโชว์ เชื่อช่วย   
ให้ผู้สนใจเกิดแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  

ผศ.ดร.ไชยวธุ โกศล คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 
(สัญจร) THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART ระหว่างวันที่ 9 
กรกฎาคม-9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (อาคาร 71) 
มรภ.สงขลา ว่า พิธีเปิดนิทรรศการจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดย         
ได้รับเกียรติจาก นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ ว่าราชการจังหวัดสงขลา               
เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ซึ่งในปีนี้นับเป็นโอกาสดีที่มีผลงานได้รับรางวัล
เหรียญทองมาร่วมแสดงด้วย ที่ผ่านมาทางคณะฯ มีการจัดนิทรรศการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ (สัญจร) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา 
ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลท่ัวไปได้เรียนรู้กระบวนการทำางาน และเห็นถึงความ
เปลีย่นแปลงทางศลิปะของไทย สำาหรับนำามาประยกุตส์ร้างสรรค์ผลงานของตนเองตอ่ไป

ทั้งนี้ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินับเป็นเวทีการประกวดระดับชาติที่มี
ประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดในประเทศไทย และจัดแสดงอย่างต่อเนื่องโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 64 ซึ่งเป็นการสนับสนุนและเปิด
โอกาสให้ศิลปินไทยมีเวทีแห่งสร้างสรรค์ผลงานในระดับชาติ โดยส่งผลงาน
ศลิปกรรมประเภทจติรกรรม ประตมิากรรม ภาพพมิพ ์และสือ่ประสม เขา้ประกวด 
โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน และนำาผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการ 
นอกจากนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรม       
อย่างกว้างขวางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย 

              

มรภ.สงขลา 
จัดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔ (สัญจร)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา 
จบัมอืศนูยส์ง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์CEA 
จัดอบรมการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ย่านเมืองเก่าสงขลา สร้างเครือข่ายนักศึกษา 
3 มหาวทิยาลยั รว่มพฒันาทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 

อาจารยช์ยัวฒันภทัร เลาสตัย ์อาจารย์
ประจำาหลักสูตรการออกแบบ คณะศิลปกรรม-

ศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) เปดิเผยวา่ คณะศลิปกรรมศาสตร ์มรภ.สงขลา 
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA  ซึ่งเป็นหน่วยงานสำาคัญในการพัฒนา              
องค์ความรู้ด้านการออกแบบและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ จัดอบรมเร่ือง         
การออกแบบสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลา เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 
ณ ห้องประชุม 58-109 คณะศิลปกรรมศาสตร์ และโรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ผู้เข้าร่วมอบรม
ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาการออกแบบจาก 3 มหาวิทยาลัยใน จ.สงขลา ได้แก่ นักศึกษา
หลักสูตรศิลปะการออกแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและ   
สิง่ทอ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย และนกัศกึษาหลกัสตูรการออกแบบ มรภ.สงขลา 
โดยมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัยในการร่วมพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

อาจารย์ชัยวัฒนภัทร กล่าวว่า การจัดอบรมเรื่อง การออกแบบสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ย่านเมืองเก่าสงขลา มุ่งหวังให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากระบวนการ    
เรียนรู้ เพื่อความเป็นพลเมืองรักษ์สงขลาอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อให้ได้รับความรู้ในด้านศิลปะ
และการออกแบบสรา้งสรรคเ์พือ่สงัคม เปดิโอกาสใหน้กัศกึษาไดป้ระยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูท้างดา้น
ศิลปะและการออกแบบเพื่อการพัฒนาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนา       
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการพัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลา 

การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียติจากวิทยากร อาจารย์วุฒิชัย เพชรสุวรรณ ผู้ทรง

คณุวฒุดิา้นประวตัศิาสตร์เมอืงสงขลา ภาคีคนรกัเมอืงสงขลา
สมาคม นายยุทธนา  จิตต์โต๊ะหลำา ประธานชุมชน      
บา้นนอก ตำาบลหวัเขา และประธานชมรมอนรัุกษ์ปา่ชายเลน
ตำาบลหัวเขา นางสาวปาริชาด สอนสุภาพ ประธาน
วสิาหกจิชมุชนการทอ่งเทีย่ว Ecotourism  Songkhla Thailand 
นายจักรกฤษณ์ ภัทรนิตย์ ประธานชมรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีเก้าห้อง จ.สงขลา นายวัชชพล หรั่งแพ 
นักจัดการความรู้ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA 
นายนัฐพงษ์ พัฒนโกศัย  นางสาวดลพร  ชนะชัย    
จากบริษัท Cloud-Floor และทีมวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA ตลอดจนคณาจารย์จากภาควิชา
ศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร ดร.จรญัญา พหลเทพ และ อาจารย์
ศุภเดช  หิมะมาน

มรภ.สงขลา  ผนึกศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฯ
อบรมออกแบบสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาย่านเมืองเก่า
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มรภ.สงขลา  ผนึกศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฯ

นักศึกษานาฏศิลป์และการแสดง มรภ.สงขลา โชว์การ       
แสดงซัมเป็งเวทีประกวด Festival Colors of the World 2019 
ประเทศมาเลเซีย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Folk 
Dance เผยผู้จัดเห็นผลงานทางเฟสบุ๊ค จึงติดต่อให้เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับนานาชาติ

ผศ.ทัศนยีา คญัทะชา ประธานหลักสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากทางคณะฯ เปิดสอน
รายวิชาการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ซึ่งตนเป็น
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชานี้และมีการสอนเต้นซัมเป็ง เมื่อได้รับเชิญจาก 
Mr.Deenoo Savoye Universiti Teknologi PETRONAS รัฐเปรัก 
ประเทศมาเลเซีย ให้เข้าร่วมประกวดในงาน FESCO 2019 (Festival 
Colors of the World) จึงคดัเลอืกนกัเตน้ซึง่เปน็นกัศกึษาสาขาวชิานาฏศลิป์
และการแสดง จำานวน 8 คน ประกอบด้วย 1. น.ส.ศิริรัตน์ ปันทะรัตน์ 
2. น.ส.กนกวรรณ รักษาพล 3. น.ส.ธัญลักษณ์ สารรัตน์                          
4. น.ส.ชนนิกานต์ คงศัพท ์ 5. นายณัฐกานต ์ฤทธฉิิม้ 6. นายปรญิญา 
สุทธิวิลัย   7. นายสิทธิพร มุกสิกสงค์ และ 8. นายพิรเดช วิเชียรรัตน์ 
เข้าร่วมการประกวดระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีตนและ
อาจารย์รัชยา วีรการณ์ เป็นผู้ควบคุมการแสดง     

ผศ.ทัศนียา กล่าวว่า นอกจากน้ัน ในภาคเรียนที่ 2/2562 
นักศึกษากำาลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือนาฏศิลป์และการแสดง ซ่ึงมี    
อาจารย์รัชยา วีรการณ์ เป็นผู้สอน ทางหลักสูตรเล็งเห็นว่าการเข้าร่วม
ประกวดยังประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริม
ศักยภาพของนักศึกษาได้อีกทางหนึ่ง จึงส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด โดยมี
ทีมเข้าร่วมทั้งหมด 34 ทีม จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ไทย 
แบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับประถม ระดับมัธยม และ 
ระดบัอดุมศกึษา ผลปรากฏวา่ทมีจาก มรภ.สงขลา ไดร้บัรางวลัรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภท Folk Dance 

“รู้สึกภูมิใจมากกับรางวัลที่ได้มา แม้ มรภ.สงขลา จะเป็น           
มหาวทิยาลยัเลก็ๆ ในภาคใต ้แตส่ามารถทำาใหต้า่งชาตเิหน็ผลงานของเรา
จากเฟสบุค๊ จงึติดต่อมาใหเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิทีส่ำาคญัทีส่ดุ 

เราในฐานะครูต้องสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา เพื่อพวกเขาจะได้นำา   
องค์ความรู้จากการไปครั้งน้ีมาต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ 
นอกจากน้ัน ยงัสามารถทำาให้มาเลเซยี อนิโดนเีซยี  ได้เห็นว่าประเทศไทย
ยังคงรักษาศิลปะการแสดงประเภทนี้ไว้” ประธานหลักสูตรศิลปกรรม-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง กล่าว 

ด้าน น.ส.ศิริรัตน์ ปันทะรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และ   
การแสดง มรภ.สงขลา หนึ่งในผู้เข้าร่วมประกวด และนำาเสนอการแสดง
เป็นภาษาอังกฤษ กล่าวว่า ใช้เวลาฝึกซ้อมการแสดงประมาณ 3 อาทิตย์ 
และฝึกซ้อมนำาเสนอประมาณ 2 วัน วินาทีที่ได้ยินเสียงประกาศว่า มรภ.
สงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รู้สึกดีใจมาก ยิ่งตอนขึ้นไปรับ
รางวัลยิ่งรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยมาเผยแพร่การแสดงยัง
ต่างประเทศ อยากขอบพระคุณคุณครู เพราะหากท่านไม่ส่งนักศึกษา       
เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ ตนและเพื่อนๆ ก็คงไม่มีโอกาสได้แสดง
ศกัยภาพในเวทีระดบันานาชาติ สำาหรับตนแลว้รางวลัที่ได้รับเป็นเพียงผล
ของการเรียนรู้ เพราะตลอดเวลาของการฝกึซอ้มทำาใหไ้ดเ้หน็ถงึความตัง้ใจ
ของเพื่อนๆ ทุกคนและความทุ่มเทของคุณครูที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน      
และพยายามทำามันให้สำาเร็จด้วยกัน

นายณัฐกานต์ ฤทธิฉิ้ม นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการ
แสดง มรภ.สงขลา กล่าวว่า ขอขอบคุณประสบการณ์ใหม่จากคุณครูทราย 
คุม้คา่ยิง่กว่าการมาแขง่คอืการได้ความรู้มากมายหลากหลายรปูแบบ และ
เป็นอกีหนึง่เวททีีฝ่นัตัง้แตป่ ี1 วา่อยากมาลองขึน้เวทนีานาชาต ิและสะสม
ประสบการณ์ในการเต้นรองเง็งจากคุณครูบุ่ย ครูเชาว์ ครูทราย ครูแม็ก    
พี่แม็ก ที่สั่งสอนและแนะนำาเทคนิคต่างๆ ขอขอบคุณมากๆ ที่ทำาให้ฝัน   
ครั้งนี้เป็นจริง ขอขอบคุณครูอ้อที่ช่วยในเรื่องการอำานวยความสะดวก        
ทุกอย่างในการแข่งครั้งนี้จนผ่านพ้นไปด้วยดี  

ผงาดเวทีประกวด “FESCO ๒๐๑๙” มาเลเซีย  

โชว์การแสดงซัมเป็ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
ประเภท Folk Dance

นศ.นาฏศิลป์ฯ มรภ.สงขลา
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สุดเจ๋ง ‘เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์’ มรภ.สงขลา 
คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น ๓ ปีซ้อน

ดร.วัชรนิทร ์กลา่วว่า ในการเข้ารว่มการประชมุวิชาการระดบัชาติ
ครั้งนี้ นอกเหนือจากผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลแล้ว ยังมีงานวิจัย        
เรื่องอื่นๆ จากอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและ       
พอลิเมอร์ มรภ.สงขลา นำาเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้
แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแครงเป็นสารตัวเติมในยาง
ธรรมชาติ โดย วาสนา หมัดล่าเตะ และ วัชรินทร์ สายน้ำาใส 
ลักษณะการวัลคาไนซ์ สมบัตทิางกายภาพ และการเส่ือมสภาพของยาง
ธรรมชาติผสมแป้งพืชเป็นสารตัวเติม โดย ฟาตีฮะห์ แดวอสนุง    

นฤปนาถ พลเมอืง วชัรนิทร ์สายน้ำาใส การศกึษาเปรยีบเทียบการ
ผ่อนคลายความเค้นของยางแผ่นรมควันและยางแท่งมาตรฐานไทย
ด้วยเครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ โดย ณัฐกานต์ หมันนาเกลือ     

ไรฮานา  เจะเตะ และ วัชรินทร์ สายน้ำาใส

สำาหรับงานวิจัยเรื่อง การปรับปรุงการอ่อนตัวของความเค้น
และพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์โดยใช้แคลเซียม
คารบ์อเนตรว่มกบัเขม่าดำาเกรด N330 เป็นสารตวัเตมิ มีทีม่าจากการ
เลง็เห็นว่ายางธรรมชาตผิสมสารตวัเตมิทีวั่ลคาไนซ์แล้ว เม่ือถกูกระทำา
อย่างต่อเนื่องจะมีการอ่อนตัวของความเค้น หรือเกิดการแตกหัก      
เสียหายได้ ปรากฏการณ์การอ่อนตัวของความเค้นนี้รู้จักกันทั่วไปใน
ชือ่ผลของมลูลนิส ์(Mullins effect) นอกจากนี ้ยางซึง่เปน็วสัดปุระเภท
หยุ่นหนืดจะเกิดการสูญเสียพลังงานจากแรงกระทำาอย่างต่อเนื่อง    
กล่าวคือ แรงท่ีใช้ในการผิดรูปจะมากกว่าแรงท่ีใช้ในการคืนตัวกลับ 
โดยพลังงานท่ีสูญเสียไปน้ีจะอยู่ในรูปของพลังงานความร้อนสะสม     
จึงศึกษาเพื่อปรับปรุงสมบัติการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงาน
สูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ โดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนต       
ร่วมกับเขม่าดำาเกรด N330 เป็นสารตัวเติมในปริมาณ 40 phr                
โดยแปรสดัสว่นของแคลเซยีมคารบ์อเนตกบัเขมา่ดำาเกรด N330 เปน็ 
40/0, 30/10, 20/20, 10/30 และ 0/40 phr

อาจารย์-นักศึกษาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.

สงขลา โชว์ผลงานเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ แทคทีมคว้า

รางวลับทความวิจยัดเีดน่ สาขาวทิยาศาสตรก์ายภาพ ตดิตอ่กนั 

3 ปีซ้อน   
ดร.วัชรินทร์  สายน้ำาใส อาจารย์ประจำาหลักสูตร                

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า 
เม่ือวันที่ 11-12 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา ตนพร้อมด้วยนักศึกษา          
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ รวม 5 คน คือ น.ส.สุนิสา หัวนา 

น.ส.มัณฑนา สงไข น.ส.ฟาตีฮะห์ แดวอสนุง น.ส.วาสนา หมัดล่าเตะ 

และ นายณัฐกานต์ หมันนาเกลือ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้แนวคิด “วิจัย    
สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive        
Society” ในการนี้ ผลงานวิจัยเร่ือง “การปรับปรุงการอ่อนตัวของ
ความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์โดยใช้
แคลเซียมคาร์บอเนตร่วมกับเขม่าดำาเกรด N330 เป็นสารตัวเติม”      
จัดทำาโดย   สุนิสา   หัวนา มัณฑนา สงไข สุไหลหมาน เบญฤทธิ์ 

และ วัชรินทร์ สายน้ำาใส ได้รับรางวัลบทความวิจัยดี เ ด่น                    
(Best   Paper Award) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ซึ่ง มรภ.สงขลา 
ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากเวทีนี้
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เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา       

(มรภ.สงขลา) จดัพธิสีดดุเีฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั     

เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระชนมพรรษา           

67 พรรษา โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี 

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่   

ศิษย์เก่า และประชาชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรข้าวสาร

อาหารแห้ง พระสงฆ์ 19 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานหน้าเสาธง

ต่อมาเวลา เวลา 09.00 น. มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยส่วนราชการต่างๆ รวม 16 หน่วยงาน      

ร่วมถวายพานพุ่มเงินพุ่มทองเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วม              

จุดเทียนชัยถวายพระพร หลังเสร็จสิ้นพิธีได้ร่วมกันทำากิจกรรมจิตอาสา         

“เราทำาดี ด้วยหัวใจ” พัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ

แสดงออกถึงความจงรักภักดี จำานวนกว่า 3,000 คน

มรภ.สงขลา จัดพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) โดยกองพฒันานกัศกึษา 

มรภ.สงขลา พร้อมด้วย อาจารย์จิรภา คงเขียว  รองอธิการบดี                 

ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต ร่วมกับจังหวัด

สงขลา จัดบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตร  

หลักประจำา รุ่นที่ 3/2562  “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ หอประชุมเฉลิม

พระเกียรติฯ มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษา

เขา้รบัฟงัการบรรยายประมาณ 2,700 คน ชดุวิทยากรจติอาสา 904 บรรยาย

ให้ความรู ้เรือ่ง สถาบันพระมหากษตัรยิก์บัประเทศไทย เพือ่ปลูกจติสำานกึให้

นักศึกษา มีสำานึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวเปิด           

การบรรยายว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เป็นศูนย์รวม   

ความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยในการทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์          

เพือ่พฒันาพืน้ทีใ่นชุมชนตา่งๆ ให้มีความเจรญิ กอ่ให้เกดิประโยชนต์อ่ชมุชน

อยา่งถาวร โดยมศีนูยอ์ำานวยการใหญโ่ครงการจติอาสาพระราชทานตามแนว

พระราชดำาริเป็นผู้ควบคุม ดูแล และให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเป็นผู้ให้การ

สนบัสนนุการปฏบิติักจิกรรมจติอาสาพระราชทานของทกุภาคสว่น ใหเ้ปน็ไป

ด้วยความเรียบร้อยตามพระบรมราโชบาย และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

มรภ.สงขลา ผนึกจังหวัด 
จัดบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
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มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับมหา’ลัย คู่สัญญาจากประเทศไต้หวัน
แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ-ศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ความเป็นไทย 
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มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ National Pingtung University 

of Science and Technology มหาวิทยาลัยคู่สัญญาจากประเทศ

ไตห้วนั ร่วมแลกเปลีย่นวชิาการ ศลิปวฒันธรรม พรอ้มเรยีนรูว้ถิี

วัฒนธรรมไทย 

ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวิทยบริก�รและ
เทคโนโลยีส�รสนเทศ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยว่� 
เม่ือวันท่ี 1-1๔ กรกฎ�คม ท่ีผ่�นม� นักศึกษ�และบุคล�กร จำ�นวน 38 คน 
จ�ก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) 
ซึ่งเป็นมห�วิทย�ลัยคู่สัญญ�จ�กประเทศไต้หวัน เดินท�งม�ศึกษ�ดูง�น
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้�นวิช�ก�ร ผลง�นวิจัย และด้�นศิลปวัฒนธรรม 
ณ มรภ.สงขล� โดยคณะผู้ม�เยือนได้เรียนรู้คว�มเป็นไทยผ่�นกิจกรรม
ต่�งๆ อ�ทิ ก�รทำ�ผ้�มัดย้อม ก�รนวดไทยและทำ�ลูกประคบ ก�รทำ�         
ย�หม่องสมุนไพร ส�ธิตทำ�อ�ห�รและขนมไทย รำ�ไทย มวยไทย เป็นต้น 
ซ่ึงท่ีผ่�นม� มรภ.สงขล� มีคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นต่�งประเทศ ผ่�นก�ร
ทำ�บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือหล�ยฉบับในหล�กหล�ยประเทศด้วยกัน 
เนื่องจ�กเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือ เพื่อ
เตรียมคว�มพร้อมและพัฒน�คว�มสัมพันธ์ระหว่�งกันให้มีคว�ม
แน่นแฟ้นม�กขึ้น   

ดร.นิสิต� กล่�วว่� ก�รที่ มรภ.สงขล� ทำ�ข้อตกลงคว�มร่วมมือกับ
มห�วิทย�ลัยในต่�งประเทศ และมีกิจกรรมอันเกิดจ�กข้อตกลงคว�มร่วมมือ
อย�่งต่อเน่ืองนัน้ ยอ่มเปน็ผลดกีบัมห�วทิย�ลยัในแงข่องก�รฝกึนกัศกึษ�
และบุคล�กรให้มีคว�มกล้�แสดงออกในก�รใช้ภ�ษ�ต่�งประเทศในก�ร
ติดต่อสื่อส�ร เป็นก�รพัฒน�ก�รทักษะท�งภ�ษ�ให้มีระดับที่สูงขึ้น 
ตวัอย�่งเชน่ ก�รพฒัน�ในด�้นก�รนำ�คว�มรูไ้ปใชน้ำ�เสนอผลง�นวจัิยใน
ระดบัน�น�ช�ติของบุคล�กรส�ยวชิ�ก�ร หรอืก�รเดนิท�งไปแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของตัวแทนนักศึกษ�ในก�รเผยแพร่ด้�นวิช�ก�ร กีฬ� ก�รพัฒน�
นักศึกษ� หรือศิลปวัฒนธรรมในท้องถ่ิน ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อส�ยต�
น�น�ช�ติ

ด�้น หลินซิน นักศกึษ�ส�วจ�กประเทศไตห้วนั กล่�วว�่ รูส้กึชืน่ชอบ
วัฒนธรรมไทย นักศึกษ�ที่นี่มีม�รย�ทม�ก เวล�เดินสวนกันก็จะยิ้มให้
ด้วยคว�มเป็นมิตร ตนชอบทุกอย่�งตั้งแต่ที่พักที่ท�งมห�วิทย�ลัยจัดให้ 
กิจกรรมสนุกๆ ทุกกิจกรรม รวมถึงอ�ห�รอร่อยๆ และเพ่ือนนักศึกษ� 
มรภ.สงขล� ที่คอยดูแลอย่�งดี พ�ไปท่องเที่ยวชมเมืองและสถ�นที่สวยๆ 

หยางเพ่ยฉุน นกัศึกษ�ส�วอกีคนหนึง่ กล่�วบ�้งว่� ชอบบรรย�ก�ศ
และคว�มเป็นอยู่ของผู้คน ตนมีโอก�สไปเรียนวิช�ภ�ษ�ไทยร่วมกับ
เพื่อนๆ อ�จ�รย์ที่นี่สอนละเอียดและสนใจว่�นักศึกษ�จะทำ�ได้ไหม ใน
ขณะที่ไต้หวันผู้เรียนจะต้องพย�ย�มด้วยตัวเองม�กกว่� ซึ่งตลอดระยะ
เวล� 1๔ วันใน มรภ.สงขล� ท�งมห�วิทย�ลัยจัดกิจกรรมต่�งๆ ให้อย่�ง
ครบถ้วน โดยเฉพ�ะก�รทำ�ย�หม่องที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ ตน
ได้เรียนรู้ทุกอย่�ง ทั้งภ�ษ� วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทยที่น่�
สนใจ ห�กมีโอก�สก็อย�กจะกลับม�ที่นี่อีก

หวงเจียชิง นักศึกษ�ปริญญ�โท ซึ่งมีภรรย�เป็นคนไทย กล่�วว่� 
ประทับใจม�กๆ ที่ได้ม�เยือน มรภ.สงขล� ตนได้รับก�รดูแลเป็นอย่�งดี 
รู้สึกสนุกและมีคว�มสุข ที่สำ�คัญ อ�จ�รย์ที่นี่ให้คว�มรู้แก่นักศึกษ�อย่�ง
เต็มที่ ถ�มอะไรก็ตอบได้หมด ทั้งยังห�ข้อมูลม�เพิ่มเติมให้ด้วย 

หวงเทียนเต๋อ นักศึกษ�ช�ยอีกคนหนึ่ง กล่�วว่� คนไทยอัธย�ศัยดี 
แม้วัฒนธรรมไทยกับไต้หวันจะมีหล�ยอย่�งที่แตกต่�งกัน แต่เพื่อนๆ       
คนไทยก็ให้คำ�แนะเป็นอย่�งดี ในก�รม�ที่นี่ตนชื่นชอบกิจกรรมทำ�             
อ�ห�รไทยเปน็พเิศษ โดยเฉพ�ะก�รไดล้องทำ�เมนผูดัไทยซึง่อรอ่ยม�กๆ    

ขณะที่ รศ.หลิวหม่ินซิง อ�จ�รย์ช�วไต้หวัน กล่�วว่� เป็นครั้งแรกที่
ได้ม�เยือน มรภ.สงขล� ได้รับก�รต้อนรับอย่�งอบอุ่นและดูแลอย่�งดี
เหมอืนอยูบ่�้นหลงัที ่2 กอ่นหน�้นีเ้คยม�เมอืงไทยแลว้ ๔ ครัง้ รูส้กึชอบ
วิถีชีวิตของคนที่นี่ ซึ่งดูสบ�ยๆ ไม่เร่งรีบ

อาจารย์เผิงอู่ชุน กล่�วปิดท้�ยว่� นักศึกษ�ที่นี่มีม�รย�ทและยกมือ
สวัสดีด้วย บ�งคนพูดทักท�ยเป็นภ�ษ�จีน อย�กขอบคุณท�งคณ�จ�รย์ 
มรภ.สงขล� ที่ให้ก�รดูแลอย่�งเต็มที่



๑. พิธีรำ�ลึกพระคุณครู 

๒.  รณรงค์ทำ�ล�ยแหล่งเพ�ะพันธุ์ลูกนำ้� ยุงล�ย ๔.  ประชุมห�รือด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

๓.  ประชุมเครือข่�ยมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเขตภูมิศ�สตร์ภ�คใต้

เมื่อวันที่ 2๕ กรกฎ�คม ที่ผ่�นม� องค์ก�รนักศึกษ�ภ�คปกติ จัดพิธี
ไหว้ครูและกิจกรรมรำ�ลึกพระคุณครู ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2๕๖2 โดยมี 
ผศ.ดร.นวิตั กลิน่งาม อธกิ�รบดมีห�วทิย�ลัยร�ชภฏัสงขล� เปน็ประธ�น
ในพิธี กล่�วให้โอว�ทและมอบประก�ศเกียรติคุณแก่ผู้นำ�นักศึกษ� ซึ่ง
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงคว�มกตัญญูกตเวทีต่อครู อ�จ�รย์ ผู้มีพระคุณ        
ในก�รอบรมส่ังสอนและประสิทธ์ิประส�ทวิทย�ก�รคว�มรู้แก่ศิษย์ ตลอดจน
เพื่อคว�มเป็นสิริมงคลในโอก�สเปิดภ�คก�รศึกษ�ใหม่ และยังเป็นก�ร
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีง�มของไทยอีกด้วย 

กองพัฒน�นักศึกษ� สำ�นักง�นอธิก�รบดี และนักศึกษ�มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสงขล� ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำ�ล�ยแหล่งเพ�ะพันธุ์ลูกน้ำ�ยุงล�ย 
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จ       
พระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว เนื่องในโอก�สวันเฉลิมพระชนมพรรษ� ๖7 พรรษ� 
เมื่อวันที่ 22 กรกฎ�คม ที่ผ่�นม� ณ ล�นอเนกประสงค์หน้�เทศบ�ลเมือง       
เข�รูปช้�ง 

 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�       
พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร ประชุมห�รือด้�นก�รจัดก�รเรียนก�รสอน          
รว่มกบัคณะผูบ้รหิ�ร และตวัแทนสม�คมสม�พนัธโ์รงเรยีนเอกชนภ�คใต ้
ณ ห้องประชุมช้ัน 7 สำ�นักง�นอธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎ�คม ที่ผ่�นม� 

มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� นำ�โดย ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม 
อธกิ�รบดี จดัโครงก�รประชุมเครอืข�่ยมห�วทิย�ลยัร�ชภฏัเขตภมูศิ�สตร์
ภ�คใต้ เพื่อร่วมทบทวนยุทธศ�สตร์และห�แนวท�งก�รบริห�ร
มห�วิทย�ลัยในอน�คต เพื่อรองรับก�รเปล่ียนแปลงของสถ�บัน     
อุดมศึกษ�ไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎ�คม ที่ผ่�นม� ณ ห้องประชุมสภ� 
สำ�นักง�นอธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� 

เปิดบ้านต้อนรับมหา’ลัย คู่สัญญาจากประเทศไต้หวัน
แลกเปลี่ยนด้านวิชาการ-ศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ความเป็นไทย 

23ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มรภ.สงขลา กว่า 100 ชีวิต ร่วมพัฒนาวัด 

สืบสานพระพุทธศาสนา สร้างจิตสำานึกรักษาความสะอาด 

ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย คณบดคีณะเทคโนโลยอีตุส�หกรรม มห�วทิย�ลยั
ร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยถึงโครงก�รพัฒน�วัด สืบส�นพระพุทธ
ศ�สน� ณ สำ�นักสงฆ์แหลมขวัญ อำ�เภอเมืองสงขล� ในวันที่ 10 มิถุน�ยน และ 
วนัที ่10-11 กรกฎ�คม ทีผ่�่นม� ว�่ วตัถุประสงคเ์พือ่ทำ�นบุำ�รงุสบืส�นพระพทุธ
ศ�สน� สร�้งคว�มรูค้ว�มเข�้ใจในก�รเปน็พระพุทธศ�สนกิชนทีด่ ีและสง่เสรมิให้
นักศึกษ�หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จำ�นวน 11๖ คน เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�ร
ดำ�รงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งท�งคณะฯ มุ่งหวังให้นักศึกษ�มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีจิตสำ�นึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตสำ�นึกที่ดีต่อส�ธ�รณชน 
โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�รรักษ�คว�มสะอ�ดและสมบัติของส่วนรวม

ด้�น ผศ.กันต์ธมน สุขกระจ่าง อ�จ�รย์ประจำ�คณะเทคโนโลยีอุตส�หกรรม มรภ.สงขล� ผู้เสนอ
โครงก�ร กล�่วว�่ ปัญห�ทีพ่บม�กในปจัจบุนัคอืคนทีม่�วดัไม่ดแูลรกัษ�คว�มสะอ�ด สง่ผลใหเ้กดิคว�มสกปรก 
ผูค้นยงัข�ดจติสำ�นกึไม่ชว่ยกนัรกัษ�คว�มสะอ�ด จงึทำ�ให้ตกเปน็ภ�ระของบคุล�กรและพระสงฆต์อ้งทำ�คว�ม
สะอ�ดหนักข้ึน คณะเทคโนโลยีอุตส�หกรรม เล็งเห็นถึงปัญห�และต้องก�รร่วมแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อ     
ทำ�นบุำ�รงุพระพทุธศ�สน�และศ�สนสถ�นให้คงอยูก่บัลูกหล�นช�วพุทธสบืตอ่ไป จึงจดัทำ�โครงก�รพฒัน�วดั 
สืบส�นพระพุทธศ�สน� ในครั้งนี้ขึ้น โดยร่วมกันซ่อมแซมอุปกรณ์ต่�งๆ ที่ชำ�รุด และทำ�คว�มสะอ�ดห้องน้ำ� 
พื้นห้องโถง ตลอดจนท�สีสำ�นักสงฆ์แหลมขวัญ ให้มีคว�มสวยง�มม�กยิ่งขึ้น

นศ.เทคโนโลยีบัณฑิต พัฒนาวัด สืบสานพระพุทธศาสนา

ม อ ง ผ่ า น เ ล น ส์






