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มรภ.สงขลา

สนองพระราโชบาย ร.10 ทำ�งานเพื่อท้องถิ่น

ผนึกสตูล-สงขลา-พัทลุง ลงนามขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนา
มรภ.สงขลา สนองพระราโชบาย ร.10 ลงนาม
ความร่วมมือ จ.สตูล สงขลา พัทลุง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ยึดความต้องการชุมชน
เป็นแนวทางดำ�เนินงาน
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) เปิ ด เผยถึ ง การลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ว มมือ
ดำ�เนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย
รัชกาลที่ 10 ร่วมกับ จ.สงขลา สตูล และ พัทลุง ณ ห้องประชุมสภา
มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ว่า สาระสำ�คัญของบันทึก
ข้อตกลงฉบับนีค้ อื มรภ.สงขลา จะร่วมกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด สำ�นักงาน
พัฒนาชุมชน และ สำ�นักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำ�เนินการ
พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย และกำ�หนดแผนงานยกระดับการ
ศึกษาและพัฒนาท้องถิน่ ตลอดจนจัดคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมปฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่เป้าหมาย และติดตามประเมินผล รวมถึงพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณในการดำ�เนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน
ยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิน่ โดยทางจังหวัดมอบหมายภารกิจ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคัดเลือกพืน้ ทีเ่ ป้าหมายและการวางแผนงานยก
ระดับคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ให้อำ�เภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องถือปฏิบตั แิ ละดำ�เนินการตามแนวทางที่
หน่วยงานได้กำ�หนดในรายละเอียดร่วมกัน
ด้าน ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวว่า ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือที่จัดทำ�ขึ้น ตั้งแต่วันที่สองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเป็นระยะ
เวลา ๕ ปีงบประมาณ โดยกำ�หนดให้วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
เป็นวันสิ้นสุดของการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และหาก
จะดำ�เนินการในเรื่องดังกล่าวร่วมกันต่อไป ให้จัดทำ�บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือฉบับใหม่ ซึ่งที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ได้หารือแนวทางการ
ดำ�เนินงานพัฒนาเชิงพืน้ ทีร่ ว่ มกับผูแ้ ทนจาก จ.สงขลา สตูล และ พัทลุง
โดยในปี แรกจะมี ก ารจั ด ทำ � แผนพั ฒ นาชุ ม ชน และพั ฒ นาพื้ น ที่
บนพื้ น ฐานตามความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของคนในท้ อ งถิ่ น อาทิ
การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน / OTOP สู่ตลาดสากล การจัดการ

ท่องเทีย่ วชุมชน การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษาทรัพยากร
ในท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พันธุ์พืชพื้นเมือง หรือพืช
ผักพื้นบ้าน โดยการสำ�รวจ รวบรวม และศึกษาวิจัยถึงสรรพคุณ คุณค่า
ทางโภชนาการ เพื่อนำ�ไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
“ในส่วนของแผนการดำ�เนินงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
เชิงพืน้ ที่ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มรภ.สงขลา ได้ก�ำ หนดพืน้ ที่
เป้า หมายซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น พื้นที่ตามมติสภามหาวิทยาลัย
จำ�นวน 3 พื้นที่ พื้นที่สนองพระราโชบายรัชกาลที่ 10 จำ�นวน 5 พื้นที่
และ พื้นที่สนองพระบรมราโชบายที่จังหวัดกำ�หนดร่วมกับมหาวิทยาลัย
ครอบคลุมทั้งสามจังหวัดคือ จ.สงขลา สตูล และ พัทลุง” ผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าว
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“สิ่งสำ�คัญที่สุดของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อันมีค่า
คือการปลูกจิตสำ�นึก แต่ส�ำ นึกจะเกิดไม่ได้หากไม่มแี บบอย่าง
ที่ ดี คนไทยและเยาวชนไทยโชคดี ที่ มี แ บบอย่ า งที่ ดี เช่ น
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานมรดกอันยิ่งใหญ่ที่สุดให้
แก่คนไทย นั่นก็คือศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นของจริงทำ�แล้ว
ดีจริง หวังว่าเยาวชนจะซึมซับศาสตร์พระราชาอย่างถูกต้อง
ให้มากที่สุด เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมไทย”
คำ � กล่ า วจาก อ.กมลนาวิ น อิ น ทนู จิ ต ร อาจารย์ ค ณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)
เมือ่ ครัง้ นำ�นักศึกษาในชมรมรักษ์สงิ่ แวดล้อม กว่า 100 คน ออกค่าย
สร้างฝายต้นน้�ำ และปลูกป่าเพือ่ อนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ตน้ น้�ำ ณ ศูนย์
เรี ย นรู้ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ แ นวพระราชดำ � ริ ต.ฉลุ ง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก
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ประกอบกับเมือ่ ช่วงเดือนเมษายน ปีทแี่ ล้ว พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรี แ ละประธานกรรมการมู ล นิ ธิ ส วนสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้ดำ�เนินการตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว
ตนจึงตัดสินใจเลือกพื้นที่แห่งนี้ในการดำ�เนินกิจกรรม โดยบูรณาการ
ร่วมกับสำ�นักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 จ.สงขลา จัดค่ายปลูก
สำ � นึ ก รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม รู ป แบบกิ จ กรรมประกอบด้ ว ย เรี ย นรู้
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา เรียนรูพ้ นั ธุ์
กล้ า ไม้ ที่ เ หมาะสมต่ อ การดู ด ซั บ คาร์ บ อนเพื่ อ ลดสภาวะโลกร้ อ น
การจัดการขยะ ณ แหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติ และการจัดทำ�ฝายต้นน้�ำ
บริเวณพืน้ ทีเ่ ขาวัง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
การออกค่ายสร้างฝายชะลอน้�ำ และปลูกป่าเพือ่ อนุรกั ษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ นอกจากจะทำ�ให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดการป่าไม้
ต้นน้ำ�แล้ว ยังได้รับสิ่งสำ�คัญที่สุดของศาสตร์การอนุรักษ์ตามแนว

พระราชดำ�ริ คือ การปลูกจิตสำ�นึก ซึ่งภายหลังกลับจากโครงการค่าย
ดังกล่าว นักศึกษาสามารถเป็นแกนนำ�ในการพัฒนาพืน้ ทีม่ หาวิทยาลัย
สีเขียวตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและต่อเนื่องถึง
กิจกรรมครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตามรอยศาสตร์
พระราชา
ด้าน นายวัชระ จิตจำ�นงค์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำ�นัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ป่ า ไม้ ต ามแนวพระราชดำ � ริ ของกรมป่ า ไม้
มีทั้งหมด 5 ศูนย์ คือที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาก ยโสธร ประจวบคีรีขันธ์
และสงขลา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นสถานทีร่ วบรวมและพัฒนาตามแนว
พระราชดำ�ริด้านทรัพยากรป่าไม้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์ มาจัดแสดง
ในลักษณะนิทรรศการทีม่ ชี วี ติ โดยกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนทีท่ าง
ศูนย์จัดอย่างต่อเนื่องเสมอ คือ โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ฯ
ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำ�นึกให้เด็กและเยาวชน
มีความรักและหวงแหนป่าไม้และสัตว์ป่า ในปี 2559 ทางศูนย์ฯ
มีแผนการจัดฝึกอบรมเยาวชนรักษ์พงไพร รวม 4 รุน่ จำ�นวน 240 คน
ผลการดำ � เนิ น งานที่ ผ่ า นมาเด็ ก และเยาวชนที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรม
มีระเบียบวินัย กล้าแสดงออก มีความรักและสามัคคี ในหมู่คณะ
สอดคล้องกับกิจกรรมของชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สงขลา ซึ่ ง มี ก ารดำ � เนิ น กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ ป่ า ต้ น น้ำ � และ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมใน จ.สงขลา และ พื้นที่ใกล้เคียง โดยคาดว่า
หลังจากค่ายกิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาสามารถมีความหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นคนดีตามพระราชดำ�ริ
“ปลูกป่าในใจคน”
ขณะที่ นายฮูซัย หนูหัน ประธานชมรมสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
กล่าวว่า จากกิจกรรมดังกล่าวทำ�ให้ทกุ คนได้รว่ มเรียนรูถ้ งึ กระบวนการ
สร้างฝาย เเละปลูกจิตสำ�นึกให้คนรุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญของ
ชาติต่อไปในอนาคต ได้ช่วยกันดูแลโลกที่เราอยู่อาศัย เเละรักษา
สิ่งเเวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ่งแม้เราจะไม่
สามารถปลูกต้นไม้ในหัวใจของทุกคนได้ เเต่สามารถทำ�ให้ทกุ คนเรียนรู้
กระบวนการปลูกต้นไม้ และเห็นถึงความสำ�คัญของสิง่ แวดล้อมทีม่ ตี อ่
ทุกชีวิตบนโลกได้

น.ส.ศรัณย์หทัย เสาดำ� นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาการ
บัญชี กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นกลุ่มคนเล็กๆ ที่มีส่วนช่วย
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ ใ ห้ ค งความอุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ว้ ต่ อ ไป
เพราะทรัพยากรป่าไม้ถกู ทำ�ร้ายมามากแล้ว ด้วยความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์
ของผู้คนที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น โดยไม่คำ�นึง
ถึงผลกระทบที่กำ�ลังเกิดขึ้น กิจกรรมดังกล่าวทำ�ให้ตนรู้จักเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ การเสียสละ การร่วมมือร่วมใจกัน ได้เห็นน้ำ�ใจของเพื่อนๆ
ที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจหาได้ยากในสังคมปัจจุบัน
ถึงแม้ว่าแดดจะร้อนต้องเดินในป่า และรู้สึกเหน็ดเหนื่อย แต่ทุกคนก็
สนุกและตั้งใจปลูกป่าและช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ�อย่างที่ตั้งใจไว้จน
สำ�เร็จ ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เดินตามแนวพระราชดำ�ริ
ของในหลวงรัชกาลที่ 9
นายกิ ต ติ พั ฒ น์ เหตุ ท อง นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 โปรแกรม
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม กล่าวว่า ตนได้รบั ทัง้ ความรูเ้ กีย่ วกับแนวทาง
อนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำ�ริ ได้มีโอกาสเห็นต้นน้ำ� รวมทั้งได้พบ
เพือ่ นๆ และมิตรภาพจากพีๆ่ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ ทีด่ แู ลและช่วยเหลือ
พวกตนเป็นอย่างดี อยากให้มีค่ายนี้ตลอดไป
สอดคล้องกับ น.ส.ชนม์นิภา ดำ�น้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 1
โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่กล่าวว่า ชมรมจัดค่ายได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับแนว
พระราชดำ�ริการอนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ของรัชกาลที่ 9 และทำ�ให้ตน
รูจ้ กั เพือ่ นต่างคณะทีม่ อี ดุ มการณ์เดียวกัน ได้ชว่ ยกันลงปลูกป่า ทำ�ฝาย
กั้นน้ำ� ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำ�มาก่อน
ไม่ เ พี ย งเท่ า นั้ น เมื่ อ วั น ที่ 17-20 มี น าคม ที่ ผ่ า นมา
อ.ศุ ภ ชั ย ชั ย ณรงค์ ประธานโปรแกรมวิ ช าวิ ศ วกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา
(มรภ.สงขลา) นำ�นักศึกษาภาคปกติของโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์
กว่า 40 คน ร่วมกับชมรมวิศวกรรมอาสาพัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา
ลงพื้ น ที่ ส ร้ า งฝายชะลอน้ำ � ตามแนวพระราชดำ � ริ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ร่ ว มกั บ ชาวบ้ า น ต.ทุ่ ง นุ้ ย
อ.ควนกาหลง จ.สตูล ซึง่ เป็นการทำ�ประโยชน์แก่ชมุ ชนและท้องถิน่ ใน
บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาภาคปกติของโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กว่า 40 คน
ได้ทำ�กิจกรรมที่แสดงออกถึงความหวงแหนภูมิลำ�เนาของตนเอง
ก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาถิ่นเกิด
ค่ายอาสาวิศวกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ในครัง้ นี้ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยทีว่ า่ เป็นคนดี มีทกั ษะชีวติ มีจติ สาธารณะ และสอดคล้อง
กับพันธกิจข้อที่ 1 ของ มรภ.สงขลา ที่กล่าวถึงการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาบุคลากรในท้องถิน่ อย่างต่อเนือ่ ง ให้เป็นผูท้ ม่ี คี วามรู้ มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม และมีขีดความสามารถที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ที่ดีและ
รู้จักแบ่งปันแก่สังคม รู้จักความสามัคคีของหมู่คณะในการร่วมแรง
ร่ วมใจกั น สร้ า งฝายชะลอน้ำ � จนประสบผลสำ � เร็ จ สร้ างประโยชน์
แก่คนในชุมชน ก่อนที่จะจบออกไปประกอบอาชีพในโลกภายนอก
ขอบคุ ณ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี
ตลอดจนผู้สนับสนุนต่างๆ ที่ช่วยเหลือ ทีมคณาจารย์ที่ช่วย
ดูแลนักศึกษา อ.เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์ อ.ผจงจิต พิจิตบรรจง
อ.ชัยยุทธ มีงาม รวมถึงชาวบ้าน ต.ทุ่งนุ้ย จ.สตูล ด้วย ซึ่งจาก
ความสำ�เร็จที่เกิดขึ้นนำ�มาสู่โครงการการออกค่ายสร้างฝาย
ชะลอน้ำ�ครั้งที่ 2 ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้
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มรภ.สงขลา ระดมกึ๋นอดีตอธิการฯ ‘ราชภัฏ’

แนะแนวทางพัฒนาสู่ความสำ�เร็จ
ยุค 4.0

มรภ.สงขลา เทียบเชิญอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ แนะแนวทางพัฒนายุค 4.0 ชี้สูตรสู่ความ
สำ � เร็ จ จั ด การศึ กษาตามความต้ อ งการตลาดงาน วางแผน
ยุทธศาสตร์ตอบโจทย์สังคม พร้อมสร้างรายได้จากงานวิจัย
ปลูกฝังคนรุ่นใหม่สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ อดีตผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศกว่า 20 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาแนวทางการ
พัฒนา มรภ.สงขลายุค 4.0 โดยมี ดร.วิชัย แข่งขัน อดีตเลขาธิการ
สภาสถาบันราชภัฏ และ นายประเสริฐ ตันสกุล อดีตกรรมการสภา
มรภ.กำ�แพงเพชร เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ ปัญหาและ
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร่ ว มกั บ บรรดาอดี ต
อธิการบดีผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนและการบริหาร ซึ่งจะ
ทำ�ให้คณะผู้บริหารและบุคลากร มรภ.สงขลา ทราบถึงความสำ�คัญและ
ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่ อ เนื่ อ งตลอดจนสามารถนำ � ข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากการสั ม มนา
มากำ�หนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และในยุคไทยแลนด์ 4.0
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ผศ.ดร.นิวตั กล่าวว่า ผูเ้ ข้าประชุมได้ชแี้ นะถึงสูตรสูค่ วาม
สำ�เร็จ ประการที่ 1. พันธกิจด้านการจัดการศึกษา ทุกมหาวิทยาลัย
ต้องให้ความสำ�คัญกับการผลิตบัณฑิตหรือการจัดการศึกษา เพื่อ
ตอบสนองตลาดแรงงานและความต้องการของผู้ประกอบการอย่าง
แท้จริง โดยคำ�นึงถึงศาสตร์ทเี่ หมาะกับสภาพการณ์การเปลีย่ นแปลง
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่อาศัยนวัตกรรมใหม่และความคิด
สร้างสรรค์ มีการกำ�หนดแผนรับสมัครหรือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชา
จำ�เป็นโดยต้องคำ�นึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ
ประการที่ 2. พันธกิจด้านการวิจัย เป็นหัวใจสำ�คัญของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนักวิชาการที่พร้อมไปด้วยศักยภาพ
การขับเคลื่อนเพื่อนำ�มาต่อยอดการพัฒนาประเทศและงานวิจัย
นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาประเทศและสามารถนำ�นวัตกรรม งานวิจยั มาผลิต
และสร้างรายได้ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต้องเน้น
รายได้จากการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมและนำ�ไปสู่เชิงพาณิชย์
ประการที่ 3. พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
เมื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย จำ � เป็ น ต้ อ งให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การบริ ก ารทาง
วิชาการด้วยมิตติ า่ งๆ จำ�เป็นต้องกำ�หนดแผนยุทธศาสตร์ทสี่ ามารถ

ตอบโจทย์การพัฒนาได้ตามความต้องการของสังคม โดยเฉพาะในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 หรือการสร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมใหม่ให้ชมุ ชน
ตลอดจนธุรกิจต่างๆ ทีจ่ �ำ เป็นจะต้องอาศัยองค์ความรูจ้ ากนักวิชาการ
และนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย
ประการที่ 4. พั น ธกิ จ ด้ า นการทำ � นุ บำ � รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจำ�เป็นต้องตระหนักและให้ความสำ�คัญในระดับ
ต้ น ๆ เพราะปั จ จุ บั น สั ง คมเปลี่ ย นแปลงไปมากจนทำ � ให้ ค นรุ่ น ใหม่
ลืมเลือนความเป็นไทย จึงควรให้ความสำ�คัญและทำ�ให้เยาวชนรุ่นหลัง
ให้ความสำ�คัญกับความเป็นไทย และวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม
ในการนี้ ทีป่ ระชุมยังให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมอีกหลายประเด็น
อาทิ ควรมีการพัฒนานักศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้งความรู้ ทักษะ เพื่อให้
มีความรอบรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ เป็นบัณฑิตรูปแบบใหม่ที่เน้น
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะและให้สามารถทำ�งานได้หลากหลาย
หลักสูตรไม่ควรสร้างตามความถนัดของอาจารย์ แต่ควรคำ�นึงถึงความ
ต้องการของชุมชนหรือสังคม และพัฒนาหลักสูตรตามอัตลักษณ์ภาคใต้
ตอนล่ า ง ควรลดวิ ช าบั ง คั บ ลงและเพิ่ ม วิ ช าเลื อ กให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ ให้
นักศึกษามีโอกาสเลือกวิชาเรียนทีต่ นเองสนใจมากทีส่ ดุ และเน้นหลักสูตร
ระยะสั้น (Short Course) ตามความต้องการของนักศึกษา ส่วนอาจารย์
ก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและทันต่อยุคสมัย
จะต้องใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถทาง
ด้านภาษา

ประการสำ�คัญ ต้องสร้างจุดยืนและเอกลักษณ์ของ มรภ.
สงขลา โดยเชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชนในการสร้างบุคลากรในสาขา
เพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ และให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาท้องถิน่ ทีส่ ร้าง
เป็นศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยจะต้องส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ให้มากขึน้ เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง และ
ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของ
งานวิจยั ควรมีลกั ษณะเป็นงานวิจยั ต่อเนือ่ ง จนสามารถพัฒนาท้องถิน่
ในแต่ละพื้นที่ได้จริง สร้างนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติที่เป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่น และส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษา โดย
น้อมนำ�พระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
10 มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
นอกจากนัน้ ควรดำ�เนินการควบคูไ่ ปกับการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างหน่วยงานเอกชน สถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยภายนอกและโรงเรียนต่างๆ ตลอดจน
หน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพ สนับสนุนให้
อาจารย์มีตำ�แหน่งทางวิชาการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำ�งาน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เปิดโอกาสให้
บุคลากรและนักศึกษาได้ศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่าง
ด้านการพัฒนาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็น
Smart University และจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีความรักความผูกพัน
กับท้องถิ่น สำ�นึกในความเป็นไทย มีคุณธรรม มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ สามารถปรับตัวในการดำ�เนินชีวิต รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของ
นักศึกษา เหล่านี้เป็นต้น
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มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.รำ�แดง ให้ความรู้ท้องถิ่นใช้โทรศัพท์
มือถือจัดเก็บข้อมูลผูส้ งู อายุ ผูพ
้ กิ าร ผูด้ อ้ ยโอกาส ในรูปแบบดิจทิ ลั
เผยช่วยให้ค้นหาสะดวก เรียกดูรวดเร็ว พร้อมแสดงผลบนแผนที่
ผศ.ดร.ศศลั ก ษณ์ ทองขาว อาจารย์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ต.รำ�แดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา เมือ่ เร็วๆ นีว้ า่ มีทมี่ าจากการสำ�รวจปัญหา
และความต้องการ การบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งใน
ส่ ว นงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บลรำ � แดง (อบต.) ต้ อ งการให้
มรภ.สงขลา ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ
ผูพ้ กิ าร และผูด้ อ้ ยโอกาสทีม่ จี �ำ นวนเพิม่ มากขึน้ แต่การบริหารจัดการข้อมูล
ทีม่ อี ยูเ่ ดิมยังไม่เป็นระบบ และไม่ได้จดั เก็บในรูปแบบดิจทิ ลั ทำ�ให้ยากแก่
การค้นหาหรือค้นคืน ทางคณะฯ จึงจัดอบรมจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ
ดิจิตัล ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ อบต.รำ�แดง และบุคลากร อสม. ในพื้นที่
โดยใช้โทรศัพท์มือถือสำ�หรับบันทึกข้อมูล
ผศ.ดร.ศศลั ก ษณ์ กล่ า วว่ า ตนพร้ อ มด้ ว ยคณะทำ � งานจาก
มรภ.สงขลา และวิทยากร อ.กชกร สุขจันทร์อินทนูจิตร จากคณะการ
แพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพืน้ ทีด่ แู ลผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร
และผูด้ อ้ ยโอกาส รวมถึงเก็บข้อมูลลงสูร่ ะบบด้วยตนเอง ซึง่ จะช่วยให้ อบต.
รำ�แดง สามารถใช้ขอ้ มูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ยังสามารถเรียกดูขอ้ มูล
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ มรภ.สงขลา อบรมจัดทำ�ระบบบริหารงาน
คุณภาพห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานผลทดสอบ
ผศ.ดร.ทวี สิ น นาวารั ต น์ ผู้ อำ � นวยการศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์
เ ล็ ง เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม สำ � คั ญ ข อ ง ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น
ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำ�ระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการและข้อกำ�หนด
ISO/IEC17025 ให้แก่อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรของทาง
ศูนย์ฯ เมือ่ วันที่ 9-10 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จะช่วยให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน
สร้างความน่าเชื่อถือและพัฒนาประสิทธิภาพ โดยที่สังคมรับรู้ว่าผลการ
ทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำ�ให้ระบบ
บริหารจัดการห้องปฏิบตั กิ ารมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในด้านคุณภาพ
และความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบตั กิ ารและบุคลากร ทัง้ ยังสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง
ผศ.ดร.ทวีสิน กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำ�
หน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ มรภ.สงขลา ในการสนับสนุนการเรียน
การสอน การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการ
ของท้องถิ่น และให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำ�หรับงานวิจัยและ
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ผู้ พิ ก ารและผู้ ด้ อ ยโอกาส โดยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น ในรู ป แบบ
สารสนเทศทางภูมศิ าสตร์สามารถแสดงผลบนแผนทีแ่ ละค้นหาได้งา่ ย
ขึน้ นอกจากนัน้ นักเรียนในโรงเรียน เจ้าหน้าที่ และบุคลากร สามารถ
บันทึกข้อมูลภาพถ่ายและค้นคืนได้อย่างรวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน
สารสนเทศต่อไปในอนาคต

งานทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยริเริม่ และวางแผนดำ�เนินการด้านห้องปฏิบตั กิ าร
ทดสอบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และในปี 2556 กรมวิทยาศาสตร์
บริการมีแนวคิดจัดตั้งห้องปฏิบัติการเครือข่ายในส่วนภูมิภาคร่วมกับ
สถาบันการศึกษา โดยห้องปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะสามารถให้บริการวิเคราะห์
ทดสอบได้นั้น จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วยข้อกำ�หนดด้านการบริหารงาน
คุ ณ ภาพและข้ อ กำ � หนดด้ า นวิ ชาการ โดยสามารถนำ�มาใช้ได้กับ
ทุกองค์กรทีด่ �ำ เนินกิจกรรมทดสอบและหรือสอบเทียบ เมือ่ ห้องปฏิบตั กิ าร
ได้รับการรับรองแล้ว สามารถสร้างความมั่นใจในผลของการทดสอบ
ว่าถูกต้องตามขอบข่ายทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025
“มรภ.สงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มีภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิต ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย
และงานด้ า นบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ คื อ
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�เพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล ซึ่งงานด้าน
บริการวิชาการถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำ�คัญอย่างหนึ่งที่ดำ�เนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการกำ�หนดทิศทางในการ
พัฒนา สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ
สูช่ มุ ชน เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชนและท้องถิน่ อันเป็นฐานราก
ของประเทศ” ผู้อำ�นวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าว

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มรภ.สงขลา สุดปลืม้ ชุมชน
ตื่นตัวเข้าร่วมอบรมใช้พลังงานทดแทน ปี 2 เผยความสำ�เร็จ
ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลิกฟืน้ พืน้ ทีร่ กร้าง แห้งแล้ง ให้
กลับมาเพาะปลูกได้
ดร.กันตภณ มะหาหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา
(มรภ.สงขลา) เปิ ด เผยถึ ง การอบรมใช้ พ ลั ง งานทดแทนเพื่ อ การ
ประหยัดพลังงานแก่ชุมชนเทศบาลตำ�บลเกาะแต้ว (ทต.เกาะแต้ว)
อ.เมือง จ.สงขลา ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม ที่ผ่านมาว่า
เป็ น การบริ ก ารวิ ช าการด้ า นเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมแก่ สั ง คม
ตามนโยบายส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในระดับ
ชุมชน ซึ่งถือเป็นกลไกสำ�คัญที่รัฐบาลส่งเสริม โดย มรภ.สงขลา
ได้ กำ � หนดพื้ น ที่ เ ป้ า หมายและจั ด อบรมใช้ พ ลั ง งานทดแทนให้ แ ก่
ประชาชน ต.เกาะแต้ว ในปีงบประมาณ 2560 และประสบผลสำ�เร็จ
ได้รบั การตอบรับอย่างดียงิ่ อันเนือ่ งมาจากเป็นความต้องการโดยตรง
จากการลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจความต้องการของมหาวิทยาลัย และชุมชนยังมี
ความต้องการให้ดำ�เนินการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ดร.กันตภณ กล่าวว่า ดังนัน้ เพือ่ เป็นการแก้ปญ
ั หาด้านพลังงาน
ให้กับเกษตรกรและชุมชน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา
จึงจัดอบรมนำ�พลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรใน
ท้องถิน่ ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 2 โดยให้ความรูเ้ กีย่ วกับการผลิตก๊าซชีวภาพ
การออกแบบติ ด ตั้ ง ระบบปั๊ ม น้ำ � และการอบแห้ ง ด้ ว ยพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ พร้อมทัง้ ฝึกปฏิบตั ปิ ระกอบส่วนโครงสร้างติดตัง้ ตูอ้ บแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบติดตั้งระบบระบายความร้อนตู้อบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบติดตั้งตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

ติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และติดตั้งระบบปั๊มน้ำ�ด้วยพลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ จากวิ ท ยากรอาจารย์ ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
ร่วมด้วย ดร.วนิดา เพ็ชร์ลมุล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
อ.ศุภชัย แก้วจัง และนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ในฐานะผู้ช่วยวิทยากร
“โครงการอบรมใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เกาะแต้ว ปีที่ 2
ชุมชนตื่นตัวสูงและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ที่สำ�คัญ เราสามารถ
เปลีย่ นพืน้ ทีร่ กร้างแห้งแล้งให้กลับมาใช้เพาะปลูกได้ แค่นกี้ ช็ นื่ ใจแล้ว
นอกจากนั้น เรายังช่วยกันเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกด้วยการสร้างแหล่งน้ำ�
พร้อมทั้งเพิ่มอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร สร้างอาชีพ วางแผนที่ชุมชน
และวางแผนการทำ�งานร่วมกันสำ�หรับปีหน้า ขอบคุณชุมชนหมู่ที่ 6
ต.เกาะแต้ว ทีมทำ�งานที่เข้มแข็ง และนักศึกษาที่ช่วยงานอย่างเต็มที่
ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้เข้าอบรมบอกตรงกันว่าเห็นประโยชน์อย่าง
ชั ด เจนในปี ที่ แ ล้ ว และชุ ม ชนตื่ น ตั ว ในการใช้ พ ลั ง งานทดแทน
โดยเฉพาะการสูบน้ำ�มาใช้ทำ�ให้สามารถเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้จริง
และถ้ามีน้ำ�เขาก็พร้อมจะสู้ ปั๊มน้ำ�จากโซล่าเซลล์ช่วยพวกเขาได้มาก
จริงๆ” รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย กล่าวและว่า
นอกจากนั้น ในการจัดโครงการบริการวิชาการครั้งนี้ มีการ
บูรณาการความรู้ในรายวิชาไฟฟ้าพื้นฐาน วิชาการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทน ซึง่ อยูใ่ นหลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
และวิชาอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม ทีอ่ ยูใ่ นหลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) โดยให้นักศึกษาเตรียมงาน ตลอดจนนำ�
นักศึกษาไปร่วมทำ�โครงการ และมีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว
ไปร่วมในโครงการและเป็นผูแ้ นะนำ� ดูแล ตลอดจนนำ�เอาปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นมาเป็นกรณีตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
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คณะเกษตรเปิดบ้านจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5

นศ. คว้า 7 รางวัลนำ�เสนอผลงานวิจัย
มรภ.สงขลา เปิ ด บ้ า นจั ด ประชุ ม นำ � เสนอผลงานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 สนองนโยบายรัฐ
เพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรสู่ไทยแลนด์ 4.0 หวังช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตยั่งยืน
ดร.มงคล เทพรั ต น์ คณบดี ค ณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมวิชาการนำ�เสนอผลงานระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ว่า มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ดา้ นเกษตรและเทคโนโลยี และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาทีม่ กี ารเรียน
การสอนในศาสตร์แขนงนี้ ทำ�ให้นักศึกษามีโอกาสเผยแพร่ผลงานภาค
บรรยายและภาคโปสเตอร์ ใ นเวที ร ะดั บ ชาติ ในกลุ่ ม สาขาพื ช ศาสตร์
สัตวศาสตร์ ประมง อุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจเกษตรและอาหาร เกษตรกล
วิธาน และสาขาที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร โดยมีสถาบันการศึกษากว่า
10 แห่ง ส่งผลงานเข้าร่วมมากกว่า 100 เรื่อง
ดร.มงคล กล่าวว่า งานประชุมวิชาการในครั้งนี้มีนักศึกษาของ
ทางคณะฯ เข้าร่วมนำ�เสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ด้วย ผลปรากฏว่านักศึกษา
ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม 2 รางวัล รางวัลดีเด่น 2 รางวัล รางวัลดี 1 รางวัล
และ ชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ภาคบรรยายกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร รางวัล
ระดับดีเยี่ยม จากงานวิจัยเรื่อง ผลของปริมาณเพคตินและกลีเซอรอล
ต่อคุณภาพของฟิลม์ บริโภคได้ โดยนางสาวน้�ำ ฝน เพ็งจันทร์ ภาคบรรยาย
กลุ่มประมง รางวัลระดับชมเชย จากเรื่อง เปรียบเทียบปริมาณโปรตีน
ในไข่น้ำ�ที่เลี้ยงด้วยสูตรปุ๋ยต่างชนิด โดยนางสาวปรียากมล ธนบัตร
รางวัลระดับดีเยี่ยม ภาคโปสเตอร์กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร
และธุรกิจอาหาร จากงานวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์จากเปลือกมะละกอใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ผงหมักสเต็กรสจิม้ แจ่ว โดยนางสาวสุกาญดา สังข์สวัสดิ์
ภาคโปสเตอร์กลุ่มพืชศาสตร์ รางวัลระดับดีเด่น จากเรื่อง การชักนำ�ต้น
ลิน้ มังกรพันธุแ์ คระฮานิอายกรีน (Sansevieria trifasciata cv. Hahnii Green)
ในหลอดทดลอง โดยนางสาวสุนิสา หยูดำ� ภาคโปสเตอร์กลุ่มประมง
รางวัลระดับดี จากเรือ่ ง ผลของการใช้อาหารปลาดุกสำ�เร็จรูปผสมสไปรูลนิ า่
ระดับแตกต่างกันต่อการเจริญเติบโตของกบลูกผสม (Rana catesbeiana x
R. rugulosa) ที่เลี้ยงในขวดพลาสติก โดยนางสาวจตุพร นิลน้อย และ
นางสาวสุดารัตน์ ทองย้อย รางวัลระดับดีเด่น จากเรื่อง การศึกษาการ
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ดำ�เนินธุรกิจอาหารของผู้ประกอบการในตลาดน้ำ�คลองแห ต.คลองแห
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนายเจษฎา แสนทวี รางวัลระดับชมเชย
จากเรื่อง ศึกษาวิธีการลดการเกิดลักษณะฝ้าขาวในผลิตภัณฑ์ส้มแขกแช่อิ่ม
อบแห้ง โดยนางสาวสุธิดา สุทธิกาญจโนภาส
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า รัฐบาล
กำ�หนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยให้ ค วามสำ � คั ญ เป็ น พิ เ ศษในการขั บ เคลื่ อ น Thailand 4.0 ด้ า น
การเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาด้าน
การเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ จึงควรให้ความสำ�คัญในการ
เตรียมความพร้อมเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นเกษตรกรที่มี
ความก้าวหน้า ด้วยการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและการตลาด สำ�หรับ
เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรของไทย รวมทั้งมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการนำ�ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรมา
ประยุกต์ใช้ในการเกษตรของตนเองมากขึ้น
ดังนั้น รัฐบาลจึงส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาในทุกด้าน โดย
ผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีและผลงานการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมที่
สร้างสรรค์เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องเกษตรกร ให้ ส ามารถพึ่ ง พาตนเองได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
งานวิจัยและนวัตกรรมถือเป็นหัวใจสำ�คัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคการเกษตรของไทย จึงนับเป็นภารกิจสำ�คัญของสถาบันอุดมศึกษา
ในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละคุณภาพนักศึกษา สาขาการเกษตร โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ๆ

มรภ.สงขลา

คว้ารางวัลบทความดีเด่น สาขาวิทย์ฯ กายภาพ

ใช้ยางธรรมชาติผสมสารตัวเติม เพิ่มความต้านทานแรงดึง

อาจารย์-นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มรภ.สงขลา ทำ�วิจัยใช้ยางธรรมชาติผสมสารตัวเติม 3 ชนิด เขม่าดำ�
แคลเซียมคาร์บอเนต ซิลิกา ช่วยลดการฉีกขาด เพิ่มความต้านทานต่อ
แรงดึง ต่อยอดใช้ในอุตสาหกรรมยาง คว้ารางวัลบทความดีเด่น สาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพ
นายวัชรินทร์ สายน้�ำ ใส อาจารย์ประจำ�โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.
สงขลา) เปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 10 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ภายใต้หัวข้อ “น้อมนำ�ศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม ที่ผ่านมาว่า ผลงานวิจัยเรื่อง การ
ศึกษาเปรียบเทียบสมบัติการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยาง
ธรรมชาติผสมเขม่าดำ� แคลเซียมคาร์บอเนต และซิลิกา ได้รับรางวัลบทความวิจัย
ดีเด่น (Best Paper Award) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยศึกษาการอ่อนตัว
ของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติผสมสารตัวเติม 3 ชนิด ได้แก่
เขม่าดำ�เกรด N550 แคลเซียมคาร์บอเนต และ ซิลิกา ผลการวิจัยพบว่ายาง
ธรรมชาติผสมเขม่าดำ�มีสมบัตกิ ารอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญเสียสูงทีส่ ดุ
แต่ยางธรรมชาติผสมซิลกิ ามีความเครียดคงรูปถาวรสูงทีส่ ดุ ยางธรรมชาติผสมสาร
ตัวเติมทุกชนิดเมือ่ ถูกกระทำ�อย่างต่อเนือ่ ง ความเครียดคงรูปถาวรของยางมีคา่ สูง

ขึ้นตามไปด้วย ส่วนการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายมีค่าลดต่ำ�ลง
ตามจำ�นวนรอบของการถูกกระทำ�อย่างต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลการวิจัยที่ได้
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยางได้
นายวัชรินทร์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการครัง้ นีม้ อี าจารย์และนักศึกษา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จาก มรภ.สงขลา เข้าร่วมนำ�เสนอ
ผลงานวิจยั ในกลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ รวม 4 เรือ่ ง แบ่งเป็นภาคโปสเตอร์
2 เรื่อง คือ อิทธิพลของสารคู่ควบไซเลนต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงาน
สูญหายของยางธรรมชาติผสมซิลิกาเป็นสารตัวเติม โดย น.ส.ศศิลักษณ์ ชีทอง
นายกิตตินันท์ ช่วยดำ� และตน กับเรื่อง การประยุกต์ใช้วิธีการพื้นผิวตอบสนอง
ในการออกสูตรยางคอมเปานด์ : กรณีศึกษาผลของปริมาณเขม่าดำ�และปริมาณ
กำ�มะถัน โดย นายสุไหลหมาน เบญฤทธิ์ และตน ภาคบรรยาย 2 เรื่อง คือ
Strength and Strain-induced Crystallization of Sulphur-vulcanized
Natural Rubber โดยตนและคณะ กับเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติการ
อ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติผสมเขม่าดำ� แคลเซียม
คาร์บอเนต และซิลิกา จัดทำ�โดยตนและนักศึกษา นายกิตตินันท์ ช่วยดำ�
น.ส.ศศิลกั ษณ์ ชีทอง ซึง่ ได้รบั รางวัลบทความวิจยั ดีเด่น โดยมีผลงานวิจยั ทีผ่ า่ น
การพิจารณาให้เข้าร่วมนำ�เสนอทั้งสิ้น 259 เรื่อง จากสถานศึกษาต่างๆ 45 แห่ง

มรภ.สงขลา เปิดหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู รับ 180 คนเข้าเรียน
ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
จำ�กัด 180 คน คัดเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนเท่านั้น
ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำ�ปีการศึกษา 2561
จำ�นวน 180 คน ผู้สมัครต้องสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติสำ�เร็จ
การศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนเท่านั้น ไม่รับผู้ปฏิบัติงานธุรการหรือดำ�รง
ตำ�แหน่งที่ปฏิบัติการสอนบางเวลา โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณา
จากสำ�เนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนจนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำ�เนาสมุดประจำ�ตัวครูที่เป็นปัจจุบัน
และยังไม่มีการจำ�หน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำ�แหน่งครูผู้สอน
ดร.มนตรี กล่าวว่า กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำ�แหน่งครูผู้สอนต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติ
หน้าทีส่ อน และคำ�สัง่ ของโรงเรียนปีปจั จุบนั ทีม่ อบหมายให้ปฏิบตั กิ ารสอนระบุรายวิชาและระดับชัน้ ทีร่ บั ผิดชอบ นอกจากนัน้
ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการ
ผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้วเท่านั้น ส่วนผู้ที่มีใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาจากสำ�เนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการ
ศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำ�เนาสมุดประจำ�ตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำ�หน่ายออก และสำ�เนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
“มรภ.สงขลา มุ่งมั่นในการผลิตครูคุณภาพ ครุศาสตร์พร้อมหล่อหลอม ฟูมฟักความเป็นครูให้กับทุกคน
ครุศาสตร์คือคุณภาพ คุณภาพคือครุศาสตร์ มาร่วมกระบวนการหล่อหลอมความเป็นครูกับเรานะครับ” คณบดี
คณะครุศาสตร์ กล่าวและว่า
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดการสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.skru.
ac.th/ หรือ http://edu.skru.ac.th ทัง้ นี้ ผูป้ ระสงค์จะเข้าศึกษาต้องยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำ�นักงาน
คณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 68 คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม17 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 35,000 บาท (แบ่งจ่าย
3 ภาคเรียน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-9823108
ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา
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อ.จิรภา คงเขียว
รองอธิการบดีฯ

มรภ.สงขลา กระชั บ ความร่ ว มมื อ มหาวิ ท ยาลั ย ฝู่ อิ ง
ไต้หวัน นำ�อาจารย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมสองประเทศ พร้อมประยุกต์ใช้การเรียนการสอน
อ.จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาและ
คุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า
เมื่อวันที่ 16-24 มีนาคม ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยอาจารย์และ
นักศึกษา มรภ.สงขลา รวม 25 คน เดินทางไปฝึกประสบการณ์และ
เรียนรู้วัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยฝู่อิง (Fooyin University)
ตัง้ อยูท่ างตอนใต้ของประเทศไต้หวัน มีความโดดเด่นด้านการพยาบาล
และด้านอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม การแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์และการจัดการ เป็นต้น ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยคู่สัญญาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ลงนามโดย
ผู้บริหารจากทั้งสองสถาบัน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ในการ
แลกเปลีย่ นอาจารย์และนักศึกษาระหว่างกัน โดย นายเชียง ลี ชอง
คณบดีฝ่ายประสานงานต่างประเทศมหาวิทยาลัยฝู่อิง ทำ�หนังสือ
เชิญให้ มรภ.สงขลา ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 2018 Winter
Camp Chinese and Culture Program ถื อ เป็ น การกระชั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
อยู่แล้วให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อันจะนำ�ไปสู่การสร้างความร่วมมือ
ในด้านอืน่ ๆ ทัง้ ยังเป็นโอกาสให้นกั ศึกษาและอาจารย์ได้เปิดโลกทัศน์
ในต่างประเทศ สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการทำ�งานได้
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ดร.นิสิตา ฤทธาภิรมย์ ผู้ประสานงานกลางด้านต่างประเทศฯ
ผูเ้ สนอโครงการ กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทัง้ ในด้านเทคโนโลยี
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การสื่อสารและคมนาคม ตลอดจนการเปิด
เสรีทางพรมแดนและการค้าขาย นำ�ไปสู่สังคมที่ไร้พรมแดนและมี
ความเป็ น สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมมากยิ่ ง ขึ้ น สั ง คมยุ ค ใหม่ จึ ง มี
ความหลากหลายของประชากร ทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา ระบอบ
การปกครอง วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยมและวิถีการดำ�เนินชีวิต
และมีการเคลือ่ นย้ายของประชากรข้ามขอบเขตของท้องถิน่ เดิมเพือ่ หา
งานหรือท่องเที่ยวมากขึ้น โดยประเทศไทยมีพรมแดนเชื่อมต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและมีการคมนาคมที่สะดวกในการเดินทางข้ามสู่
ประเทศต่างๆ ในอาเซียน จึงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำ�คัญ เสมือน
หน้าด่านที่รองรับการเคลื่อนย้ายของประชากร ดังนั้น การติดต่อ
สร้างสัมพันธไมตรีกบั ต่างประเทศ จึงถือว่ามีความสำ�คัญกับทุกองค์กร
เช่นเดียวกับที่ มรภ.สงขลา สร้างสัมพันธภาพกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศมาโดยตลอด
ด้าน น.ส.นิภาวรรณ ทองจินดา นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษา
อังกฤษ คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า นอกจากได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาว
ไต้หวันแล้ว ตนและเพือ่ นๆ นักศึกษายังมีโอกาสได้เผยแพร่ความเป็นไทย
โดยใช้ ค วามสามารถทางด้ า นภาษาที่ มี ซึ่ ง ตนได้ พู ด ถึ ง ในหลวง
ร.9 ทีท่ รงสะสมพันธุข์ า้ วชนิดต่างๆ และพูดถึงความเป็นคนไทยทีแ่ ท้จริง
การเดินทางไปไต้หวันครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้เพียงอย่างเดียว

แต่เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ได้รับประสบการณ์ที่ดีๆ ที่เป็น
ประโยชน์ ม าก แต่ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น การนำ � มาปรั บ ใช้ ไ ม่ ใช่ เรื่ อ งง่ า ยๆ
เพราะหากพิจารณาให้บริบทแต่ละพื้นที่ในโลกมีความแตกต่างกัน
ฉะนัน้ ไม่สามารถนำ�มาใช้ทงั้ หมดได้ จึงต้องเลือกเพียงบางส่วนมาและ
ต้องรู้จักฝึกคิดต่อยอด
น.ส.ศจีวมิ ล ทิมกลับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวบ้างว่า ตลอดเวลาทีอ่ ยูท่ นี่ นั่
ได้รับการดูแลเอาใส่ใจอย่างดี แม้กระทั่งเรื่องอาหารของนักศึกษา
มุสลิมและอาจารย์ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ ซึ่งในการเดินทางไป
ไต้หวันตนนำ�การแสดงรำ�มโนราห์ไปเผยแพร่ด้วย เนื่องจากต้องการ
ให้ชาวต่างชาติประจักษ์ถึงความอ่อนช้อยงดงามของศิลปวัฒนธรรม
ภาคใต้ นอกจากนั้น ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน ไม่ว่า
จะเป็นด้านภาษา ด้านการเขียนอักษรจีน ด้านอาหาร รวมไปถึงได้
เพื่อนใหม่ที่สามารถแลกเปลี่ยนภาษากันได้อีกด้วย
นายอภิสิทธิ์ ยีกะจิ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า สิ่งแรกที่ประทับใจไม่ใช่ประเทศไต้หวันหรือ
คนไต้หวัน แต่คอื เพือ่ นๆ และคณาจารย์ทกุ ท่านทีร่ ว่ มเดินทางไปด้วยกัน
ภายใต้การดูแลของ อ.จิรภา และการประสานงานของ อ.นิสิตา เช่น
เดี ย วกั บ การต้ อ นรั บ อย่ า งอบอุ่ น ของคณาจารย์ จ าก Fooyin
University ทีส่ ร้างความประทับใจอย่างยิง่ และเป็นสิง่ หนึง่ ทีท่ �ำ ให้เห็น
ถึ ง ความมี ไ มตรี ข องคนที่ นี่ ไม่ ใช่ แ ค่ เ หล่ า คณาจารย์ ที่ ม าต้ อ นรั บ
แต่คนไต้หวันทั่วไปก็เปี่ยมไมตรี พร้อมที่จะช่วยเหลือถึงจะไม่นิยมยิ้ม
เหมือนคนสยาม แต่ก็ใจดีมาก ที่นี่เราสร้างความสัมพันธ์กันด้วย
วัฒนธรรม เมื่อตนและเพื่อนๆ ไปไหนมาไหนมักจะไหว้พ่อค้าแม่ขาย
ให้เขาเห็น คนไต้หวันส่วนใหญ่รู้หลังจากที่เราไหว้ว่าเราเป็นคนไทย
ซึง่ หาก มรภ.สงขลา มีโอกาสเป็นเจ้าบ้านต้อนรับผูม้ าเยือนจากไต้หวัน
ตนขออาสาเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าบ้านที่ดี และแสดงความมีไมตรีของ
คนไทย อาหารไทย และสิง่ ดีๆ ทีจ่ ะทำ�ให้เป็นทีจ่ ดจำ�แก่แขกผูม้ าเยือน
ไม่นอ้ ยไปกว่าสิง่ ทีช่ าวไต้หวันได้มอบให้กบั คณะของเราอย่างแน่นอน
ขณะที่ นายวรวั ฒ น์ รอดพิ บั ติ นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช า
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป คณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ตนได้รบั เลือกเป็นหัวหน้า
คณะในการไปแลกเปลีย่ นครัง้ นี้ ซึง่ นับเป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั ความ
ไว้วางใจจากทุกคน สิง่ ทีป่ ระทับใจทีส่ ดุ ในการไปครัง้ นีค้ อื การต้อนรับ
และการดูแลอย่างทั่วถึงของอาจารย์และนักศึกษาประเทศไต้หวัน
ซึง่ ยากมากทีค่ นต่างเชือ้ ชาติมาพบกันและสามารถปรับตัวเข้าหากันได้
ดีขนาดนี้ พวกเขาใส่ใจรายละเอียดของทุกคนและคอยอำ�นวยความ
สะดวกทุกอย่าง นอกจากนัน้ ตนและเพือ่ นๆ ยังมีโอกาสเข้าเรียนร่วมกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยฝู่อิง ทำ�ให้ได้รู้ถึงกระบวนการสอนที่มีเทคนิค
วิธกี ารถ่ายทอดองค์ความรูห้ ลากหลาย มีทงั้ ศาสตร์และศิลป์ทสี่ ามารถ
เข้าใจได้ง่าย
“นอกจากไปเรียนรู้แล้วพวกเรานำ�สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทย เช่น
การไหว้ มโนราห์ ลิเกฮูลู รำ�ไทย ไปเผยแพร่ดว้ ย ซึง่ ทุกคนมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมและช่วยกันสอน ทำ�ให้เกิดเป็นภาพแห่งความประทับใจ
ซึ่งในทุกๆ วันที่เข้าเรียนมีการถอดบทเรียนทุกครั้งว่าได้รับอะไรบ้าง
เพื่อนำ�มาพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่าน
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา รองอธิ ก ารบดี อาจารย์
จิรภา คงเขียว และกรรมการสอบสัมภาษณ์ทกุ ท่าน ทีม่ อบโอกาสดีๆ
ให้กับพวกเราทุกคน และขอขอบคุณอาจารย์ เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคน
สำ�หรับมิตรภาพดีๆ ทีค่ อยช่วยเหลือกันและกัน ทีข่ าดไม่ได้คอื อาจารย์
และเพื่อนๆ ที่มหาวิทยาลัยฝู่อิง สำ�หรับการดูแลและการต้อนรับที่ดี
หวังว่าสักวันหนึง่ คงมีโอกาสได้ตอ้ นรับการมาแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมที่
มรภ.สงขลา บ้าง” นายวรวัฒน์ กล่าว

ปิดท้ายด้วย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา
กล่าวว่า อยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยมี
เป้าหมายทีจ่ ะส่งนักศึกษาจำ�นวน 100 คน ไปฝึกงานและแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ยังต่างประเทศในปีหน้า ถือเป็นก้าวแรกของการเรียนรู้
สู่สากล และเป็นก้าวต่อไปสำ�หรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปยัง
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เนื่องจากการรวมกลุ่มกันย่อมก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ยังสามารถปลูกฝังเรื่องจิตอาสาอันเป็น
พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้อีกทางหนึ่งด้วย
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“ครูเพื่อศิษย์” มรภ.สงขลา ชนะเลิศประกวดผลงาน นศ.
รับไม้ต่อเจ้าภาพสัมมนาสมาพันธ์นิสิตฯ ราชภัฏครั้งที่ ๑๓

นักศึกษาครุศาสตร์ มรภ.สงขลา โชว์ผลงาน “ครูเพื่อศิษย์”
คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการแนวปฏิบัติท่ดี ี บนเวทีสัมมนาสมาพันธ์นิสิต
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เตรียมรับไม้ต่อเปิดบ้านเป็น
เจ้าภาพครัง้ ที่ 13
อ.จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษาและ
คุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า
เมือ่ วันที่ 29-31 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา ตนพร้อมด้วยผูน้ �ำ นักศึกษา นายวรวัฒน์
รอดพิ บัติ ประธานสภานั ก ศึ ก ษาภาคปกติ นายจิ รัฐ ติ ก าน ปราณเกิ ด
นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายธีรวัฒน์ แสนสมศักดิ์
นายกสโมสรฯ คณะวิทยาการจัดการ นายธนากร ชุมพล นายกสโมสรฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายณัฐภัทร ทุ่งแซะ นายกสโมสรฯ
คณะครุศาสตร์ และ นายนัทธพงศ์ เกตุรัตน์ นายกสโมสรฯ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นสิ ติ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทัว่ ประเทศ ครัง้ ที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ ซึง่ จัดขึน้ เพือ่ ให้
ผูน้ �ำ นักศึกษามีโอกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็น สร้างประสบการณ์การทำ�กิจกรรม
และเป็นเครือข่ายทางด้านกิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งยังสร้าง
ศักยภาพนักศึกษาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารกิจกรรม นำ�ไปสู่การ
พัฒนาให้เป็นบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อีกทัง้ เป็นการ
เปิดโลกทัศน์แก่ผ้นู ำ�นักศึกษาให้ตระหนักถึงสภาพปัญหาและปรากฏการณ์ทาง
สังคมปัจจุบนั ทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารจัดกิจกรรมทีต่ อบสนองต่อความต้องการของสังคมได้
อย่างเหมาะสม
อ.จิรภา กล่าวว่า ในการสัมมนาครั้งนี้ มรภ.พระนคร จัดประกวด
โครงการนักศึกษาทีม่ วี ธิ ปี ฏิบตั ทิ ด่ี ี (Good Practice) โดย มรภ.สงขลา ได้ขออนุญาต
ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ นำ�โครงการครูเพือ่ ศิษย์เข้าร่วมประกวด
ซึง่ นายวรวัฒน์ และ นายณัฐภัทร ในฐานะผูด้ �ำ เนินโครงการฯ สามารถนำ�เสนอ
ผลงานได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้ได้รบั รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบตั รและเงินรางวัล
3,000 บาท โดยได้น�ำ เงินรางวัลส่งต่อให้กบั คณบดีคณะครุศาสตร์ เพือ่ สมทบทุน
ในโครงการครูเพือ่ ศิษย์ในครัง้ ต่อไป นอกจากนัน้ มรภ.สงขลา ยังได้รบั คัดเลือก
ให้เป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นสิ ติ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทัว่ ประเทศ ครัง้ ที่ 13 ซึง่ จะต้องวางแผนการดำ�เนินงาน และเตรียมการเพือ่ เป็น
เจ้าภาพต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งต้องมาวางแผนว่าควรจะจัด
รูปแบบใด เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมและแสดงศักยภาพของ มรภ.สงขลา ให้เป็นที่
ประจักษ์ และสร้างความประทับใจแก่ผเู้ ข้าร่วม
ด้าน นายวรวัฒน์ รอดพิบตั ิ นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 5 โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ทว่ั ไป คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า รูส้ กึ ภาคภูมใิ จมากที่
โครงการครูเพื่อศิษย์ได้รับรางวัลชนะเลิศ เนื่องจากเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่อง
มานาน 4 ปี รวม 5 รุน่ มุง่ เน้นปลุกจิตวิญญาณความเป็นครูให้เกิดขึน้ ในหัวใจ
และสร้างแม่พมิ พ์ทด่ี ขี องชาติในการขับเคลือ่ นพัฒนาการศึกษา ซึง่ ถือว่าเป็นการ
พัฒนาทีย่ ง่ั ยืนและมีคณ
ุ ค่ายิง่ ทัง้ นี้ โครงการครูเพือ่ ศิษย์ลงพืน้ ทีโ่ รงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดนมาแล้วถึง 5 แห่ง และมีแผนการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนโดยใช้วงจร
คุณภาพทีร่ จู้ กั กันดีคอื PDCA มาใช้ในการดำ�เนินงาน ดังนัน้ การนำ�เสนอผลงาน
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ในครัง้ นีจ้ งึ เป็นโอกาสในการนำ�ชือ่ เสียงของคณะและมหาวิทยาลัยไปบอกเล่า
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ทั้งยังได้องค์ความรู้ด้านศาสตร์ต่างๆ ในการ
ทำ�งาน ไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 ทีส่ ามารถ
นำ�มาบูรณาการกับทำ�งานและพัฒนาองค์กร ตลอดจนนำ�มาพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมของ มรภ.สงขลา ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ขณะที่ นายณัฐภัทร ทุง่ แซะ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
กล่าวว่า การมีโอกาสเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสัมมนา
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฯ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ เพราะนอกจากได้
เเลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ึ่งกันเเละกันระหว่างผู้น�ำ นักศึกษา ทัง้ ในด้านกระบวนการ
จัดกิจกรรม เเนวคิด การบริหารคนแล้ว ยังได้เปิดโลกทัศน์ผา่ นการฟังบรรยายด้วย
ที่สำ�คัญ การได้ร่วมนำ�เสนอผลงานในโครงการครูเพื่อศิษย์ บนเวทีการ
ประกวด ซึง่ ตนมีการเตรียมตัวอย่างดีเริม่ ตัง้ แต่วเิ คราะห์โจทย์ รวบรวมข้อมูล
โครงการ โดยเน้นจุดเด่นทีต่ อ้ งนำ�เสนอ และเตรียมการนำ�เสนอโดยแบ่งเป็น
3 ส่วน คือ สารสนเทศทัว่ ไป กระบวนการ และผลลัพธ์หรือสิง่ ทีไ่ ด้รบั ของ
โครงการ ขณะเดียวกันเพือ่ ให้การนำ�เสนอมีความน่าสนใจจึงนำ�หลักการพูด
นำ�เสนอทีด่ ขี อง มาร์ก ซักเคอร์เบิรก์ มาประยุกต์ใช้ ปิดท้ายด้วยซ้อมการ
นำ�เสนอ ซึง่ เพือ่ ให้นา่ สนใจมากขึน้ จึงคิดการนำ�เสนอในรูปแบบคู่ คล้ายคลึง
กับพิธกี รคูท่ ม่ี กี ารส่งและรับกันอย่างลงตัว จนนำ�มาสูร่ างวัลชนะเลิศในทีส่ ดุ
นายตะวั น บุ ญ ขวั ญ นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าพลศึ ก ษา
คณะครุศาสตร์ นายกองค์การนักศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2561 กล่าวบ้างว่า
สิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการสัมมนาในครัง้ นี้ คือได้รถู้ งึ บทบาทและกระบวนการทำ�งาน
ของผู้นำ�นักศึกษาในการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนั้น ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทีส่ �ำ คัญ การทำ�งานทีต่ งึ หรือหย่อนเกินไปจะทำ�ให้
องค์กรหรือหน่วยงานเกิดความวุน่ วายได้ ดังนัน้ ต้องยอมรับกับการทำ�งาน
ว่าเป็นอย่างไรและให้ด�ำ เนินการแก้ไขให้ตรงกับการเปลีย่ นแปลง ซึง่ การได้
พบปะกับเพื่อนๆ ผู้นำ�นักศึกษาทำ�ให้ตนได้รู้กระบวนการทำ�งานของ
สมาพันธ์นสิ ติ -นักศึกษาราชภัฏทัว่ ประเทศ และได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆ สำ�หรับเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการทำ�กิจกรรม
ในปีตอ่ ๆ ไป

มรภ.สงขลา เฟ้นผลงานสหกิจ นศ. ประกวดระดับภาค
เร่งเสริมทักษะภาษาเตรียมพร้อมฝึกอินโดฯ-มาเลเซีย
มรภ.สงขลา คัดผลงานสหกิจนักศึกษา เข้าแข่งขันระดับ
เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง อธิการฯ เผยแนวคิดสร้างบรรยากาศ
สนทนาภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมเข้าฝึกงานประเทศเพื่อนบ้าน
อินโดฯ-มาเลเซีย
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดสัมมนาหลังฝึกปฏิบตั งิ าน
สหกิจและประกวดผลงานสหกิจศึกษา เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม ทีผ่ า่ นมาว่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ทส่ี �ำ คัญทีส่ ดุ ของ มรภ.สงขลา คือการผลิตบัณฑิตทีม่ ี
คุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งการเรียนการสอนใน
ปัจจุบนั ใช้หลักจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยเน้นผูเ้ รียนเป็นหลัก จึงจำ�เป็นต้อง
วางระบบการศึกษาทีจ่ ดั ให้มกี ารเรียนการสอนในสถานศึกษา สลับกับออก
ไปหาประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการอย่างมีระบบ รูปแบบสหกิจ
ศึกษาจึงถูกนำ�มาเป็นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพือ่ เป็นกลไก
ในการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ และการเข้าสูร่ ะบบการ
ทำ�งานของบัณฑิตก่อนสำ�เร็จการศึกษา
ผศ.ดร.นิวตั กล่าวว่า อย่างไรก็ตามในการฝึกปฏิบตั งิ านสหกิจ
ศึกษา สิ่งสำ�คัญคือวินัยและความตรงต่อเวลา เช่นเดียวกับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ จึงอยากให้นักศึกษาฝึกพูดภาษาอังกฤษให้มาก ผิดถูก
ไม่เป็นไร ซึง่ ในอนาคตอันใกล้ มรภ.สงขลา มีแนวคิดทีจ่ ะเชือ่ มโยงการฝึก
ปฏิบตั สิ หกิจศึกษาไปยังประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย เป็นเป้าหมายหลัก
เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมากที่สุด มรภ.สงขลา
จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านภาษา เริ่มจากสร้างบรรยากาศของการ
สนทนาเป็นภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้เกิดความเคยชิน
ด้าน ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดสัมมนาใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและประสบการณ์ท่นี ักศึกษา
ได้รบั จากการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาในหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ คัดเลือก
ผลงานจากการปฏิบตั งิ านสหกิจของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และส่งเข้า
ประกวดสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ซึง่ ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ
บัณฑิต เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รวม 66 คน
ออกปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม ๒๕๖๑
ดร.ฐปนพัฒน์ กล่าวอีกว่า สำ�หรับผลงานสหกิจศึกษาที่ผ่าน
เข้ า รอบมี ท้ัง สิ้น 15 เรื่อ ง อาทิ การออกแบบระบบลำ � เลี ย งชิ้น งาน
ไซลินเดอร์ ดิสก์ เพือ่ ลดขัน้ ตอนการทำ�งาน โดย นายนพดล นารีหวาน

การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการจ่ายสินค้า โดย น.ส.วนิศรา
บากา การจัดสมดุลสายการผลิตเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและลดของเสีย
กระบวนการผลิตสินค้า โดย นายกฤษดา ปลอดภัย การปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพและระยะเวลาในกระบวนการแกะหั ว ปลา โดย
น.ส.จุฑารัตน์ ชูเกือ้ และ น.ส.ยูรดี า แหล๊ะอี การลดความสูญเปล่า
ในวงจรธุรกิจ กรณีศกึ ษาความสูญเสียเนือ่ งจากการผลิตมากเกินไป
โดย น.ส.เยาวเรศ ตราสุวรรณ์ การประชาสัมพันธ์รปู แบบใหม่โดย
ใช้ควิ อาร์โค้ด ผลงาน น.ส.อัสมา เจเพ็ง เป็นต้น ซึง่ คณะกรรมการ
จะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น เพื่อเข้าแข่งขันในระดับ
เครือข่ายภาคใต้ตอนล่างต่อไป
“การพั ฒ นาการจั ด การระบบสหกิ จ ศึ ก ษาให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ จำ�เป็นต้องอาศัยกลไกที่จะทำ�ให้เกิดการขับเคลื่อนที่
สำ�คัญคือ นักศึกษา ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการออกไปปฏิบตั งิ าน
สหกิจ เป็นการเชื่อมโยงระหว่างโลกของการศึกษาและโลกของการ
ทำ�งานจริง ทำ�ให้นกั ศึกษาสามารถเรียนรูป้ ระสบการณ์จากการปฏิบตั งิ าน
และมีคณุ ภาพตรงตามทีส่ ถานประกอบการต้องการมากทีส่ ดุ นอกจากนัน้
ยังเป็นการส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการ
และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนือ่ ง สหกิจศึกษาจึงต้องการความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดร่วมกัน” ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าว
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ร่วมงานเปิดตัว
ปฏิบัติการเร่งเครื่อง SMEs สู่ 4.0
ผู้ จั ด การศู น ย์ บ่ ม เพาะธุ ร กิ จ มรภ.สงขลา ร่ ว มงานเปิ ด ตั ว
ปฏิบัติการเร่งเครื่อง SMEs สู่ 4.0 เผย สสว. จับมือสถาบันการศึกษา
ใช้องค์ความรู้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ
น.ส.อมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ตน
ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม ให้เป็นตัวแทน
เข้าร่วมงาน “ปฏิบัติการเร่งเครื่อง SMEs สู่ 4.0 Train the Coach :
Accelerator 4.0” ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ โดยมี นางสุทธิกานต์
มาสำ�ราญ ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานเครือข่าย สำ�นักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานในพิธีเปิด
มีผทู้ เี่ กีย่ วข้องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผูท้ สี่ นใจ
เข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง สสว. และ
สถาบันการศึกษา ในการช่วยเหลือ SMEs ผู้ประกอบการ โดยใช้องค์ความรู้

มรภ.สง

ขลา ฝึก

รับลูกนโ

ของมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วย
น.ส.อมราวดี กล่าวว่า ปฏิบัติการเร่งเครื่อง SMEs สู่ 4.0 เป็น
โครงการที่พัฒนาโค้ชหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยี เพื่อเข้าไป
ช่วย SMEs ให้มีความพร้อมและสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีการปรับเปลี่ยน
(Transforming) ธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ได้ ดังนั้น
หาก SMEs ขาดผู้เชี่ยวชาญให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� เพื่อการเปลี่ยนแปลง และ
ธุรกิจก็ยังคงดำ�เนินไปภายใต้กรอบความคิดเดิม ธุรกิจจะเสียโอกาสจากการ
พัฒนาการใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้แข่งขันรายเล็กสามารถแข่งขันได้ไม่แพ้รายใหญ่
และกลายเป็นผู้ล้าหลัง ไม่สามารถแข่งขันได้ในที่สุด โค้ชที่ได้รับการพัฒนา
ขึ้นจะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ทันกับสภาพแวดล้อม
ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในยุค 4.0

นศ. ทำ�ธ

ยบายสต

ุรกิจฟอ

าร์ทอัพฯ งยางเพื่อสขุ ภ
าพ
ปั้นผู้ประ
มรภ.สงขลา ขานรับ
กอบการ
นโยบายสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ ดึงนักศึกษา
รุ่นใหม
ฝึกทำ�ธุรกิจฟองยางเพื่อสุขภาพ สร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
อ.เอกฤกษ์ พุ่ ม นก ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.
สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมทำ�ธุรกิจฟองยางเพื่อสุขภาพให้แก่นักศึกษา
ปี 1-4 และคณาจารย์ในโปรแกรมฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม และ วันที่ 1
เมษายน ที่ผ่านมาว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าอบรมและนำ�
องค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างทักษะความรู้ในการ
ดำ�เนินธุรกิจ เนื่องจากฟองยางธรรมชาติได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า
เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามเหมาะสมในการรองรับสรีระของมนุษย์ เป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะในการนอนหลับ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสามารถ
รับน้ำ�หนักได้ดี ไม่ยุบตัวเมื่อต้องแบกรับน้ำ�หนักกดทับเป็นเวลานาน และ
โครงสร้ า งของฟองยั ง ทำ � ให้ อ ากาศไหลเวี ย นผ่ า นสู่ ร่ า งกายมนุ ษ ย์ ไ ด้ ดี
ทำ�ให้ไม่ร้อน นอนหลับสบาย
อ.เอกฤกษ์ กล่าวว่า โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
เล็งเห็นถึงสมรรถภาพของนักศึกษาและอาจารย์ในองค์กรในด้านองค์ความรู้
ด้านฟองยาง จึงจัดอบรมในครัง้ นีข้ นึ้ ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์บม่ เพาะธุรกิจ
(UBI) มรภ.สงขลา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ ารดำ�เนินธุรกิจทีน่ �ำ องค์ความรูจ้ ากการศึกษาและงานวิจยั มาใช้ ซึง่ กลไก
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาหรือขับเคลื่อนโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียาง
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และพอลิเมอร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นำ�ไปสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน และพัฒนานักศึกษาในโปรแกรมฯ ให้มีขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้นถึงระดับการเป็นนักธุรกิจได้ในอนาคต
ด้าน น.ส.อมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา
ในฐานะวิทยากร กล่าวว่า ผูเ้ ข้าอบรมได้รบั ความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ผิ า่ นทางหลักสูตร
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ 2. หลักและ
วิธกี ารเริม่ ต้นธุรกิจ 3. การสร้างผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4. จัดทำ�บิสซิเนส โมเดล (Business Model) ให้กับนักศึกษา 5. การนำ�เสนอ
แนวคิดธุรกิจ 6. การเตรียมสารเคมีสำ�หรับน้ำ�ยาง 7. หลักการทำ�โฟมยาง
8. การทดสอบผลิตภัณฑ์จากโฟมยาง และ 9. ฝึกปฏิบัติการทำ�โฟมยาง ทั้งนี้
การนำ�ผลงานวิจยั และองค์ความรูท้ มี่ ขี องมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ
เพิ่มมูลค่าสินค้า ปัจจุบันมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งสำ�หรับประเทศไทย รัฐบาลจึง
ให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นผู้เริ่มและขับเคลื่อนธุรกิจที่เกิด
จากองค์ความรู้ใหม่ให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเห็นได้จากการขับเคลื่อนนโยบาย
สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ (startup Thailand) ทำ�ให้เกิดการตื่นตัวและได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมากจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการ
จัดการประกวดธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่เกิดขึ้นทุกปีในแต่ละมหาวิทยาลัยของไทย

“ควน ทวนยก” ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญประจำ� มรภ.สงขลา
จัดอบรมพื้นฐานดนตรีโนรา ต่อยอดหนังตะลุงแบบดั้งเดิม เผยกองทุน
ส่งเสริมงานวัฒนธรรมหนุนงบต่อเนื่อง หวังปลูกฝังคนรุ่นใหม่อนุรักษ์
ดนตรีภาคใต้
นายควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน)
ปี 2553 ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษประจำ�สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการฝึกปฏิบัติการพื้นฐานดนตรีโนราและ
ต่อยอดการเล่นดนตรีหนังตะลุงแบบดั้งเดิม เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม ที่ผ่านมา
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ว่า เป็นการสานต่อองค์ความรู้จาก
ที่ เ คยจั ด อบรมพื้ น ฐานดนตรี ห นั ง ตะลุ ง แบบดั้ ง เดิ ม ไปเมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว โดยนำ �
ประสบการณ์ที่ได้มาถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางดนตรีภาคใต้ให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง
อย่างถูกต้อง ไม่เจือปนเครือ่ งดนตรีสากลแบบการเล่นดนตรีหนังตะลุงและดนตรี
โนราเช่นทุกวันนี้ ให้สมกับคำ�ว่าถ้าขาดเสียงแคนก็จะไม่เป็นอีสาน ปี่กลองของ
ภาคใต้กเ็ ช่นกัน ทีจ่ ะทำ�ให้คนทัง้ หลายและต่างชาติได้รวู้ า่ เครือ่ งดนตรีภาคใต้นนั้
สำ�คัญมากไม่แพ้ภาคอื่นๆ
นายควน กล่าวว่า การเล่นดนตรีโนราและดนตรีหนังตะลุง มีส่วนสำ�คัญ
อย่างยิ่งในการพัฒนาจิตใจของบุคคลและชุมชน แต่ปัจจุบันชุมชน สถานศึกษา
โรงเรียนต่างๆ ขาดแคลนผู้มีภูมิรู้ที่สามารถเล่นดนตรีโนราและดนตรีหนังตะลุง
ได้ถูกต้องตามแบบฉบับดั้งเดิม ส่งผลต่อการสืบทอดรูปแบบการเล่นดนตรีแบบ
ดั้งเดิมไว้ได้ ดังนั้น ในฐานะที่ตนได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพืน้ ที่ จ.พัทลุง แนะแนวทาง
เกษตรกรจัดการดินและปุย๋ พร้อมสอนวิธที �ำ ปุย๋ อินทรียจ์ ากวัสดุเหลือทิง้
ในท้องถิน่ หวังช่วยแก้ปญ
ั หาต้นทุนผลิตสูง
ผศ.ดร.อมรรั ต น์ ชุ ม ทอง รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา (มรภ.สงขลา)
เปิดเผยว่า คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงพื้นที่
ให้ความรู้แก่เกษตรกรบ้านท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ซึ่งเป็นการดำ�เนินงาน
ตามโครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด การดิ น และปุ๋ ย เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต
เนื่องจากปัจจุบันพบว่าบ้านท่ามะเดื่อซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทำ�เกษตรกรรม และมีพืช
เศรษฐกิจสำ�คัญคือข้าว โดยเฉพาะข้าวพื้นเมืองที่เป็นที่รู้จักกันดีคือข้าวสังข์หยด
ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตจากปุ๋ยและสารเคมีสูงขึ้น แต่ผลผลิตพืชกลับลดลง
ดังนัน้ ตนจึงมีแนวคิดทีจ่ ะยกระดับความรูด้ า้ นดินและปุย๋ ให้แก่เกษตรกร เพือ่ ช่วย
ให้สามารถจัดการดินและใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
การผลิตได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้น ยังสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้ง
ที่มีในท้องถิ่น เป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้จากการผลิตผักปลอดสารเคมี
ให้กับครอบครัว อันจะนำ�ไปสู่การพึ่งตนเองบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ผศ.ดร.อมรรัตน์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการดำ�เนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยเชิงรุกและบริการวิชาการ
เชิงล้ำ� เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล ก่อให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ที่สำ�คัญ มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของทางคณะฯ ในการสร้าง
องค์ความรู้สู่ชุมชน ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยแบ่งการอบรม
ออกเป็น 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และการจัดการ กิจกรรมที่ 2 ฝึกผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
กิจกรรมที่ 3 เรียนรูเ้ ทคนิคการลดต้นทุนการผลิตพืชไร่ และ กิจกรรมที่ 4 ติดตาม
ความก้าวหน้าของกลุม่ ตัวอย่าง โดยตนและคณาจารย์ในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร ประกอบด้วย ดร.ศุภคั รชา อภิรติกร อ.ปริยากร บุญส่ง ผศ.ดร.
คริษฐ์สพล และ อ.ธัชวีร์ ขวัญแก้ว คอยให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาอย่างใกล้ชิด

การแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการนีข้ น้ึ โดยนำ�เด็กและเยาวชนทีส่ นใจ จำ�นวน 50 คน เข้ารับความรูเ้ กีย่ วกับ
ดนตรีโนราจากตนและ อ.ชัย เหล่าสิงห์ นายกสมาคมศิลปินพื้นบ้าน จ.สงขลา
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโหม่ง ฉิ่ง ทับ กลอง ปี่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ซึง่ มุง่ หวังในการสร้างภูมริ แู้ ละเครือข่ายด้านดนตรี
พื้นบ้านให้อยู่คู่ภาคใต้ไปอีกนานแสนนาน

ด้าน ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่
มาจากการเกษตร แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของพืชต่างๆ ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ�
มากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็น
สิ่งสำ�คัญ อย่างไรก็ตาม การที่จะเพิ่มผลผลิตจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงดินซึ่งเป็นปัจจัย
หลักของการปลูกพืช โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสภาวการณ์ปจั จุบนั ทีพ่ ยายามหลีกเลีย่ ง
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา การจัดการดิน ปุย๋ และพืชให้เหมาะสม
กับสภาพปัญหา และมีผลต่อการเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งจะเป็น
แนวทางที่จะช่วยให้ดินมีศักยภาพในการให้ผลผลิตพืชสูงมากขึ้น
“ดินในพื้นที่ อ.บางแก้ว ขาดความอุดมสมบูรณ์ ดินเป็นกรด ดินเปรี้ยว
ทำ�ให้มีปัญหาต่อการปลูกพืช เกษตรปลูกพืชได้ไม่ดี ผลผลิตตกต่ำ� เพราะดินเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่สำ�คัญในการผลิตพืช ซึ่งดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกควรมี
อนินทรียวัตถุ 45% น้ำ�และอากาศอย่างละ 25% และอินทรียวัตถุประมาณ 5%
โดยปริมาตร แต่พื้นที่การเกษตรของประเทศไทย 149.25 ล้านไร่ เป็นดินที่มี
อินทรียวัตถุต่ำ�กว่า 1.5% ประมาณ 98.7 ล้านไร่ โดยอินทรียวัตถุมีความสำ�คัญ
ในการช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี
ซึง่ ต้นทุนการผลิตในส่วนของปุย๋ เคมีเฉลีย่ สูงถึงร้อยละ 23 และเกษตรกรส่วนใหญ่
ยังขาดความรู้เรื่องการจัดการดินและปุ๋ยที่ถูกต้อง ดังนั้น ในฐานะที่ มรภ.สงขลา
เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จึ ง ลงพื้ น ที่ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่
เกษตรกรในชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง” ผศ.ดร.คริษฐ์สพล กล่าว
ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา
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โชว์พิเศษ 2 เวที สดุดีในหลวง ร.9 บิดาแห่งดนตรีแจ๊ส
คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา จัดยิ่งใหญ่สมิหลาแจ๊สเฟสติวัล 2018
สดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บิดาแห่งดนตรีแจ๊ส
ขนศิลปินชื่อดังทั้งในและต่างประเทศโชว์ดนตรี 2 เวที
ผศ.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานสมิหลาแจ๊สเฟสติวัล เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา ณ
ศาลาไทยบริเวณอนุสาวรีย์นางเงือก แหลมสมิหลา ว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และภาคีคนรักสงขลา จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อสดุดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นทั้งนัก
ประพันธ์และนักดนตรีแจ๊ส เปรียบเสมือนบิดาแห่งดนตรีแจ๊สของประเทศไทย ซึ่งงาน
Samila Jazz Festival จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และจัดต่อเนื่องทุกปีจนถึง
ปั จ จุ บั น ได้ รั บ การตอบรั บ จากประชาชนที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเป็ น จำ � นวนมาก
โดยปีนี้มีศิลปินและวงดนตรีชื่อดังจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศและวงดนตรี
จากประเทศมาเลเซีย ร่วมบรรเลงเพลงแจ๊สกว่า 30 วง
ผศ.ไชยวุธ กล่าวว่า ความพิเศษของงานในปีนี้คือการแสดงดนตรี 2 เวที ได้แก่
เวที Mermaid Stage อาทิ วงดนตรี NSTRU Quotes มรภ.นครศรีธรรมราช วงดนตรี
Thaksin University Big Band ม.ทักษิณ วงดนตรี PCC Big Band จากสำ�นักศิลป
วัฒนธรรม มรภ.พระนคร วงดนตรี Cool Jazz (Funk Jazz) Cat Againts The Maechine (Rap Matal Jazz) The Crenic Jazz Band SKRU Big Band มรภ.สงขลา
และเวที Seashore Stage อาทิ วงดนตรี Jeep Jazz Band ม.ซายน์ มาเลเซีย ศิลปิน
ขุนอิน ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ โก้ Mr.Saxman นัดดา วิยกาญจน์ อันฉี
The Voice แจ๊ค ธรรมรัตน์ เป็นต้น พร้อมด้วยตลาด Arts Market และกิจกรรมอื่นๆ
อีกมากมาย นอกจากนั้น ยังมีการจัดอบรม Jazz Music Work Shop เพื่อแสดงออก
ถึงศักยภาพทางดนตรีของทางคณะฯ โดยมีวิทยากรชื่อดังทางด้านดนตรีมาร่วมให้
ความรู้ อาทิ Contemporary Music โดย นายขุนอิน ณรงค์โตสง่า (ขุนอินโหมโรง)
นายวรวิทย์ เถือ่ นสุข นายภัทรพงศ์ โลหะวิจารณ์ Piano & Keyboard Vocal Jazz
และแนวคิดในการสร้างสรรค์และประพันธ์เพลง โดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
นายกฤษณะ พุธพริ้ง น.ส.มัลลิกา ชมพู คุณนัดดา วิยกาญจน์ Guitar Jazz
Saxophone Jazz Bass Jazz Drum Jazz จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ด้าน ดร.กรฤต นิลวานิช รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ
นายสิทธิโชค กบิลพัตร อาจารย์ โปรแกรมวิชาดนตรีสากล มรภ.สงขลา ผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการ กล่าวระหว่างแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน ว่า งานสมิหลาแจ๊สเฟสติวลั มีทมี่ าจาก
การที่องค์การยูเนสโก้ประกาศให้วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี เป็นวันดนตรีแจ๊ส
นานาชาติ จุดประสงค์เพื่อนำ�ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งทางภาครัฐ
และเอกชนจากทั่วโลก ร่วมฉลองและเรียนรู้ศิลป์แห่งดนตรีแจ๊ส เพื่อเน้นย้ำ�ถึงความ
สำ�คัญแห่งดนตรีแจ๊ส ในฐานะเป็นตัวกลางของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและ
อารยธรรม รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของมนุษย์ ดังนั้น ในฐานะที่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เปิดการเรียนการสอนด้านดนตรีแจ๊ส จึงมีแนวคิด
ในการจัดงานแสดงดนตรีเพื่อนำ�เสนอผลงานของนักศึกษาและหน่วยงานเครือข่าย
ทางดนตรี ถือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.สงขลา
ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
“ปีนมี้ กี ารแจมกันระหว่างศาสตร์แต่ละแขนงทีเ่ ปิดการเรียนการสอนในคณะ
ศิลปรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา พร้อมทั้งนำ�แจ๊สแดนซ์จากโปรแกรมวิชานาฏยรังสรรค์
มาร่วมแสดงเป็นครั้งแรก เชื่อว่างานสมิหลาแจ๊สเฟสติวัลจะเติบโตยิ่งขึ้นทุกปี และจะ
พยายามผลักดันให้ไปสู่มิวสิคเฟสติวัลให้ได้ ตอนนี้งานสมิหลาแจ๊สเฟสติวัลถือเป็น
หนึ่งในกิจกรรมหลักทางดนตรีของภาคใต้ ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปในระดับ
หนึ่งแล้ว แต่ในการจัดงานปีต่อๆ ไปเราจะเชิญเครือข่ายทางดนตรีจากประเทศอื่นๆ
มาร่วมโชว์บนเวทีให้มากขึ้น นอกเหนือจากประเทศมาเลเซียที่มาเข้าร่วมเป็นประจำ�
ทุกปีอยู่แล้ว” ดร.กรฤต กล่าว

ศิลปกรรมฯ

โชว์นาฏยรังสรรค์สู่ชุมชน
แปลงงานวิจัยสะท้อนวิถีชีวิตใต้

นั ก ศึ ก ษาคณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา โชว์ ก ารแสดง
นาฏยรังสรรค์สู่ชุมชน บูรณาการองค์ความรู้ตลอด 4 ปีสร้างผลงานวิจัย
สะท้อนวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวใต้
ผศ.ไชยวุธ โกศล คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการนำ�เสนอผลงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และ
การแสดง ในโครงการนาฏยรังสรรค์สู่ชุมชนครั้งที่ 2 ณ ศาลาไทย (แหลมสมิหลา)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมาว่า ระบำ�นาฏยรังสรรค์เป็นผลงานการสร้างสรรค์
ระบำ�ใหม่ของทางโปรแกรมฯ ที่มีต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ล้วนเป็น
ผลงานทีท่ รงคุณค่า แสดงถึงศักยภาพของบัณฑิตนาฏยรังสรรค์ได้เป็นอย่างดี ผลงาน
เหล่านีถ้ กู นำ�ไปเผยแพร่ท�ำ การแสดงอย่างกว้างขวางเป็นทีย่ อมรับทัง้ ในระดับภูมภิ าค
และระดับชาติ จึงนับได้ว่าเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะศิลปกรรมศาสตร์
เสมอมา โดยในปีนี้นักศึกษาในโปรแกรมฯ ได้นำ�การแสดงต่างๆ รวม 4 ชุด ได้แก่
ละครเวทีเรื่องเคย การแสดงปรัชญเทวนารี การแสดงไซ วิถีลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา
และ การแสดงตารีวายังกูเละ มาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ด้าน นางทัศนียา คัญทะชา ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง
กล่าวว่า การสร้างสรรค์ผลงานด้านการแสดงของนักศึกษา เป็นการรวบรวมองค์
ความรู้ที่ได้ร่ำ�เรียนมาตั้งแต่ปี 1-ปี 4 นำ�มาบูรณาการเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์เป็น
ผลงานการแสดง กระบวนการสร้างล้วนแล้วแต่ใช้การวิจัยทั้งสิ้น ตั้งแต่การคัดเลือก

18 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

เรื่อง การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบท่ารำ� ออกแบบ
เพลง ออกแบบเครื่องแต่งกาย และการตรวจสอบจากคณาจารย์ในสาขาวิชา จนกลาย
เป็นชิน้ งานทีส่ มบูรณ์ ขอชืน่ ชมนักศึกษาทุกคนทีย่ งั คงรักษาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของนาฏยรังสรรค์ไว้ โดยเลือกโจทย์ที่มาจากชุมชน นำ�มาสร้างสรรค์เป็นผลงานการ
แสดงเพื่อช่วยเผยแพร่ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในภาคใต้
น.ส.รวิสรา ศรีชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่า
นาฏยรังสรรค์มีบทบาทด้านสร้างสรรค์ระบำ�นาฏยรังสรรค์ ถ่ายทอดวิถีชีวิต ความเชื่อ
ประเพณีการละเล่นเเละวัฒนธรรมผ่านลีลาการเต้นการร่ายรำ�มาเป็นเวลายาวนานกว่า
40 ปี จวบจนปัจจุบัน ยังคงทำ�หน้าที่อนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์เสมอมา ขอแสดง
ความชืน่ ชมยินดีกบั ผลงานระบำ�นาฏยรังสรรค์ชดุ ใหม่ประจำ�ปี 2561 ทัง้ 3 ชุดทีส่ �ำ เร็จ
สมบูรณ์และสวยงาม
ขณะที่ นายกิตติภพ แก้วย้อย นักศึกษาโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง
หนึ่งในผู้สร้างสรรค์การแสดงตารีวายังกูเละ กล่าวถึงแนวคิดของการแสดงชุดนี้ว่า
วายังกูเละเป็นหนังตะลุงแบบมลายูที่มีคุณค่ากำ�ลังเลือนหายไป ตนและเพื่อนๆ จึงนำ�
มาสร้างสรรค์ระบำ�เพือ่ การอนุรกั ษ์และถ่ายทอดขัน้ ตอนการแสดงผ่านนักแสดงซึง่ เป็น
คนเชิดและร่ายรำ�สะท้อนอารมณ์และอากัปกิรยิ าของตัวหนังตะลุง ซึง่ การแสดงแบ่งออก
เป็น 3 ช่วงคือ การเล่นขนบ การต่อสู้ของทศกัณฐ์และพระรามจากเรื่องรามายณะ และ
การเฉลิมฉลองชัยชนะ โดยใช้ตวั หนังตะลุงและดนตรีหนังตะลุงพืน้ บ้านมลายูประกอบ
การแสดง

มรภ.สงขลา จัดประกวดทักษะด้านนิเทศศาสตร์ เฟ้นนักศึกษาคนเก่งโชว์ผลงาน
ถ่ายภาพ ผลิตสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ สร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่วงการ
วิชาชีพ
ผศ.นิตยา จิตรักษ์ธรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการสัมมนาทักษะทางนิเทศศาสตร์และการประกวดทางด้านนิเทศศาสตร์
ปีที่ 1 เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม ทีผ่ า่ นมาว่า ทางคณะฯ จัดประกวดใน 3 ประเภทคือ ประกวดภาพถ่าย
หัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ประกวดสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ และ ประกวด
มิวสิควิดีโอ (MV) โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เป็นกรรมการตัดสิน
ร่วมกับคณาจารย์ในโปรแกรมฯ พร้อมทัง้ มอบรางวัลและเกียรติบตั รให้แก่ผชู้ นะการประกวด เพือ่
เสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์อย่างรอบด้าน เป็นเวทีสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้
นักศึกษาหมั่นฝึกฝนจนเกิดเป้าหมายในการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่วงการวิชาชีพนิเทศศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งผลการประกวดภาพถ่ายฯ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.สุอัยณี
สะอะ ชื่อภาพ “ที่นี่ไม่ใช่บ้านฉัน” รองชนะเลิศอันดับ 1 นายปริญญาวุฒิ มณีนวล ชื่อภาพ
“เทีย่ วเพลินเกินห้ามใจ ประตูทา่ แพ” รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.ศศินภิ า เพ็ชรไทยพงศ์ ชื่อภาพ
“โลกที่ไม่มีเธอ” รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ น.ส.พจนีย์ โชคเกื้อ ชื่อภาพ “บ้านต้นไม้”
และ นายรัฐศาสตร์ ทิ้งผอม ชื่อภาพ “สรรค์บนดิน”
สำ�หรับผลการประกวดสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพศุตม์
ชัยพรหม นายศีรชัช บัวเลิศ น.ส.สุดารัตน์ ดารายีสาฮอ และ น .ส.อภิญญา รัตนพันธ์
นักศึกษาปี 2 จากผลงานเรื่อง “ขี้ตาหมอ” ปุ๋ยธรรมชาติจากป่าชายเลน รองชนะเลิศอันดับ 1
นายณัทวัสส์ คงชนะ นายทวีรัฐ เหวยยื่อ นายธีรวุฒิ จึง่ เจริญสกุล และ นายอิลยาส อีซอ
จากเรื่อง “บอบอ หรือแมงกะพรุนไทยสู่ตลาดโลก” รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.จุฑาภรณ์
จันทสุวรรณ น.ส.โซฟิตดาวน์ เส็นแอ นายซักรียา แกสมาน และ นายอรรถวุฒิ พุทธโร
จากเรื่อง “ข้าวฮัมดูลิลละห์” รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ น.ส.ซิตตาร์ เจ๊ะอุมาร์
นายอัศรัยมี วานิ น.ส.ทิพวรรณ ศรีแก้ว และ น.ส.ธันยา พงษ์พานิชย์ จากเรื่อง
“Home tel แบบดั้งเดิม” น.ส.ซาลิตา มะมิง น.ส.มะห์ฮีรัน สาและ นายภัทภูมิ ช่วยราย
จากเรื่อง “อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน (หนังตะลุง)” นายคมเพชร เอียดชูทอง นายณัฏฐกมล
หลงสะเตีย นายธนัท แซ่ฟู และ นายนิพนธ์ แซ่ลก จากเรื่อง“ปลาเหลืองสร้างรายได้”

ในส่วนของการประกวดมิวสิควิดโี อ (MV) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Miss World ประกอบด้วย
น.ส.อาดีล๊ะ สะบูดิง น.ส.ซามีเราะ ซีบะ น.ส.นูรฟิตรี น้อยตั้ง น.ส.ฟารีดา มะอุเซ็ง
นายณัฏฐกมล หลงสะเตีย และ นายอิลยาส อีซอ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Up to me
ประกอบด้วย นายฮาฟีซนั ยีเฮ็ง น.ส.นูรเดียนา หะ นายสรเดช สมจริง น.ส.เซาดะห์ เลาะมิง
และ นายสิวายุ บุญเกิด รองชะเลิศอันดับ 2 ทีมบารมีชาไทย ประกอบด้วย นายทวี สังข์รุ่ง
น.ส.วาสนา จงไกรจั ก ร นายกฤษฏิ์ หนู ยิ้ ม ซ้ า ย นายธนวั ฒ น์ เพชรรั ก ษ์ และ
น.ส.ทวีทรัพย์ ปาตังคะโร ชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีมแม่หม้าย ประกอบด้วย น.ส.ผการัตน์
บุญรอดชู นายอุดมศักดิ์ นกศรีแก้ว นายเจตริน สิงหะโรทัย น.ส.ชนิกานต์ พรรษา
น.ส.สุดารัตน์ ดารายีสาฮอ และ น.ส.อภิญญา รัตนพันธ์ ทีมไม่มีไร D ประกอบด้วย
นายคมเพชร เอียดชูทอง นายธนัท แซ่ฟู นายนิพนธ์ แซ่ลก นายณัทวัสส์ คงชนะ และ
นายทวีรัฐ เหวยยื่อ

สำ � นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ มรภ.สงขลา
ลุยพัฒนาเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ เตรียมพร้อม
ก้าวสู่ E-University ดึงอาจารย์ เจ้าหน้าที่
เข้ารับความรู้ พร้อมปั้นนักศึกษาแกนนำ�ไอที
ช่ ว ยให้ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เล็ ง เปิ ด คอร์ ส สั้ น ๆ
ให้คนในชุมชนมีลู่ทางทำ�กิน
ผศ.ดร.อำ�นาจ ทองขาว ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิ ด เผยถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล หรือ E-University ว่า ปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขัน
ในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากจะแข่งขันภายในและภายนอกประเทศแล้ว ยังต้องแข่งขันกับ
ตัวเองด้วย สิ่งสำ�คัญที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากคือเทคโนโลยี (Technologies) มรภ.สงขลา
จึงต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อจะเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตามแผนพัฒนาภายใน 5 ปี
ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เริ่มโครงการต่างๆ อาทิ โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สาย พร้อมทัง้ ติดตัง้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายหรือไวไฟ
จำ�นวน 415 ชุดในห้องเรียน ห้องประชุม ใต้ถุนอาคาร จุดนั่งพัก และลานอเนกประสงค์ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถนั่งค้นคว้าข้อมูล ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสาร การทำ�ธุรกิจ ธุรกรรม
การเรียนการสอนต่างๆ โดยมีจุดกระจายสัญญาณไวไฟครอบคลุมทั่วมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อำ�นาจ กล่าวว่า นอกจากนั้น ยังมีโครงการการเรียนการสอนแบบ Smart
Classroom เพื่อให้อาจารย์ได้ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในห้องเรียน สามารถสอนแบบ Active
learning ได้ โดยมี Tools และแอพพลิเคชั่นต่างๆ มากมายให้นักศึกษาโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอน
ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ Mobile Device หรือแท็บเล็ตสำ�หรับทำ�กิจกรรมในห้องเรียนกับผู้สอนได้
ทำ�ให้รปู แบบการเรียนการสอนเปลีย่ นไปจากเดิม นอกจากนี้ ในห้องเรียน (Classroom) ก็สามารถ
บันทึกการสอนของอาจารย์ เพือ่ ทำ�เป็นบทเรียนในรูปแบบของ MOOC ได้อกี ด้วย โครงการ SKRU
Portal On-Mobile ซึง่ เป็นแอพพลิเคชัน่ ใหม่ทที่ �ำ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
ได้โดยผ่าน Mobile Device ทุกข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ผา่ น SKRU Portal ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ซึ่งถือว่าเป็นแอพที่จำ�เป็นและสำ�คัญมากในปัจจุบัน โครงการ E-University Help Desk
เป็นโครงการให้นักศึกษาแกนนำ�ทางด้านไอทีมาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital literacy และช่วย
ผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีทุกอย่างในมหาวิทยาลัยให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยนักศึกษากลุ่มนี้
จะช่วยเหลือทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ให้แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

ตลอดทั้งปี ถือเป็นการ Digital Transformไปสู่ E-University อย่างเต็มรูปแบบ
ไม่เพียงเท่านั้น สำ�นักวิทยบริการฯ ยังพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเติมเต็มระบบ MIS จากเดิม
ที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ระบบเงินเดือน ระบบ E-MOU ระบบ
E-Meeting รวมถึงร่วมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำ�โครงการฐานข้อมูลทางวัฒนธรรม
เพือ่ ร่วมกันเผยแพร่และอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมต่างๆ ของภาคใต้ให้อยูใ่ นรูปแบบของ Digital Contents
สามารถรองรับการเข้าถึงจากอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนได้มากขึ้น เป็นการผนวกกันระหว่าง
เทคโนโลยีกับวัฒนธรรม หรือแม้แต่โครงการฐานข้อมูลตามพระราโชบาย และโครงการตาม
พระราชดำ�ริ เพือ่ เผยแพร่ศนู ย์ขอ้ มูลโครงการบริการวิชาการและงานตามโครงการพระราชดำ�ริให้
อยูใ่ นรูปแบบดิจทิ ลั สำ�หรับเป็นแหล่งเรียนรูผ้ า่ นสือ่ ในรูปแบบต่างๆ และเป็นบทเรียนทีน่ า่ ศึกษา
ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทั่วไป ได้เห็นถึงวิถีชีวิตการประกอบอาชีพการศึกษา นำ�ไปสู่
การยกระดับคุณภาพชีวิต
“จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ทั้ ง หมดถื อ เป็ น การเริ่ ม ต้ น การ transform เข้ า สู่ ก ารเป็ น
E-University ในปี แรกที่ ต้ อ งขั บ เคลื่ อ นสู่ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ใ นองค์ ก รอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ
หรือ Digital Transform ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ ปัจจัยสำ�คัญที่จะขับเคลื่อนไปได้คือบุคลากรและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย โดยต้องให้ความรู้ สอนให้มีทักษะ หรือเรียกว่า Digital Literacy ซึ่งทางสำ�นัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป” ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิทยบริการฯ มรภ.สงขลา กล่าว
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ชนะเลิศประกวดบูธ มหกรรมงานวิจัยท้องถิ่น
รับโล่พร้อมเงินรางวัลจาก พลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกฯ

มรภ.สงขลา สร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากจำ � ปาดะแป้งสาคู โชว์เวทีมหกรรมงานวิจัยท้องถิ่น คว้ารางวัลชนะเลิศ
ประกวดจัดแสดงบูธ รับโล่พร้อมเงินรางวัลจาก พลเอกประจิน
จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมือ่ วันที่ 22-24
มีนาคม ทีผ่ า่ นมา มรภ.สงขลา ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจยั
จากจำ�ปาดะและแป้งสาคู ผลงานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืช
ท้องถิ่นตามพระราชดำ�ริ ในงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค “วิจัย
และนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” (Regional Research
Expo 2018) ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา และบริเวณโรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ผลปรากฏว่า
บูธนิทรรศการของ มรภ.สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด
จัดแสดงบูธ รับโล่และเงินรางวัลจาก พลเอกประจิน จั่นตอง รอง
นายกรัฐมนตรี ซึง่ การดำ�เนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาถือเป็นหนึ่ง
ในพันธกิจหลักของ มรภ.สงขลา ในการสร้างองค์ความรู้ให้เป็นแหล่ง
เรียนรูข้ องท้องถิน่ และเป็นภารกิจสำ�คัญทีม่ หาวิทยาลัยสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานวิจัยทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่การแก้ปัญหาของ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ดร.บรรจง กล่าวว่า สำ�หรับผลงานวิจยั ทีน่ �ำ ไปจัดนิทรรศการ
ในครั้งนี้ อาทิ การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม
ตามแนวพระราชดำ�ริ “การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากสาคู จำ�ปาดะ
อย่างยั่งยืน” จัดทำ�โดย ดร.สุวรรณี พรหมศิริ รองผู้อำ�นวยการ
สถาบันวิจยั และพัฒนา มรภ.สงขลา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอก
บราวนี่จากแป้งสาคู โดย ดร.สุรีย์พร กังสนันท์ อาจารย์โปรแกรม
วิชาคหกรรมศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองพับจำ�ปาดะลด
พลังงานด้วยกะทิธญั พืชและซูคราโลส โดย อ.วิภาวรรณ วงศ์สดุ าลักษณ์
อาจารย์โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์พายสังขยา
จากแป้งสาคู โดย อ.พรชัย พุทธรักษ์ ประธานโปรแกรมวิชา
คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา
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ด้าน ดร.สุวรรณี พรหมศิริ รองผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวว่า จากความร่วมมือในการพัฒนาการ
บริหารจัดการงานวิจยั ทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับประเทศของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำ�นักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เครือข่ายการวิจัย
ภาคใต้ตอนล่าง เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรส่วน
ท้องถิน่ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านการวิจยั และการค้นพบ
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในหลายด้าน แต่ก็มีผลงาน
วิจัยหรือการค้นพบจำ�นวนมากเช่นกัน ที่ยังไม่ได้รับการนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง อันเนื่องมาจากขาดช่องทางในการเผยแพร่
หรือการกระจายข่าวไปถึงกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสดีที่
มรภ.สงขลา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการในงานดังกล่าว
เพื่อให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รับรู้และนำ�ไปใช้ประโยชน์
ตลอดจนส่ ง เสริ ม เพิ่ ม พู น ความรู้ ใ ห้ กั บ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย
ซึง่ เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาผลงานวิจยั และแก้ไขปัญหาของท้องถิน่
ดร.สุวรรณี กล่าวอีกว่า มรภ.สงขลา เป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
มีการบริหารจัดการโดยยึดพันธกิจหลัก 4 พันธกิจ และหนึ่งในนั้นคือ
วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
จึ ง เป็ น ภารกิ จ สำ � คั ญ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จำ � เป็ น ต้ อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น
การดำ�เนินงานวิจัยทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่การแก้ปัญหา
ของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

มรภ.สงขลา

ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังฯ การแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง

คว้ารางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก
ภาคบรรยาย สาขาสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.กฤติยา ชูสงค์

อาจารย์คณะศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา ศึกษาจิตรกรรม
ฝาผนังวัดคูเต่า คว้ารางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก ภาคบรรยาย
สาขาสังคมศาสตร์ แนะจัดทำ�หลักสูตรการเรียนระยะสัน้ หวังชุมชน
เห็ น คุ ณ ค่ า หนั ง ตะลุ ง ร่ ว มปั้ น ทายาททางวั ฒ นธรรมสื บ สาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผศ.ดร.กฤติยา ชูสงค์ อาจารย์ประจำ�โปรแกรมวิชานาฏศิลป์
และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนพร้อมด้วย ผศ.บัณฑิตา
วรศรี อ.ตถาตา สมพงศ์ อ.อั ก ษราวดี ปั ท มสั น ติ ว งศ์ และ
อ.ธัชพล ภัทรจริยา ร่วมนำ�เสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ซึ่งผลงานของตนและ อ.ตถาตา
ได้รบั รางวัลการนำ�เสนอผลงานวิจยั ในระดับดีมาก ภาคบรรยาย ในสาขา
การศึกษา และ สาขาสังคมศาสตร์ โดยตนศึกษาเรื่องจิตรกรรมฝาผนัง
สูก่ ารเรียนรู้ : ศิลปะการแสดงพืน้ บ้านหนังตะลุงอัตลักษณ์ทอ้ งถิน่ : กรณี
ศึกษาวัดคูเต่า ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ� จ.สงขลา เนื่องจากเล็งเห็นถึงความ
สำ�คัญในการอนุรกั ษ์ สืบสาน และถ่ายทอดองค์ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
โดยให้ เ ยาวชนและคนในชุ ม ชนเรี ย นรู้ ถึ ง ศิ ล ปะการแสดงพื้ น บ้ า น
หนังตะลุงที่เชื่อมโยงเรื่องราวจากภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดคูเต่า เรื่อง
พระเวสสันดรชาดก ทำ�ให้เยาวชนและคนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและ
อัตลักษณ์ของจิตรกรรมฝาผนังทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากการแสดงหนังตะลุง
และเพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกในการสืบสาน อนุรักษ์ อีกทั้งเป็นการสร้าง
ทายาททางวัฒนธรรมผลิตผลงานศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุงให้
คงอยู่คู่ชุมชนวัดคูเต่า
ผศ.ดร.กฤติยา กล่าวว่า ผลการวิจัยพบว่าเยาวชนและคนใน
ชุมชนให้ความสนใจและเห็นคุณค่าของศิลปะการแสดงพืน้ บ้านหนังตะลุง
อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวคูเต่ามากขึ้น โดย
ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดศิลปะการ
แสดงพื้นบ้านหนังตะลุงที่กำ�ลังเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของชาวชุมชน
ซึ่งการสร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุงจากภาพ

จิตรกรรมฝาผนังวัดคูเต่า เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิตผ่านศิลปะ
การแสดงพืน้ บ้านหนังตะลุง ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การฝึกหัด การ
แสดง และการต่อยอดองค์ความรู้จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเกิดจาก
ความตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมปิ ญ
ั ญาด้านจิตรกรรมและศิลปะการ
แสดงพื้นบ้าน สะท้อนให้เห็นถึงพลังการรวมกลุ่มเพื่อรักษาและอนุรักษ์
ไว้ให้ลูกหลานได้เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
“คณะหนังตะลุงในปัจจุบนั ปรับเปลีย่ นและพัฒนารูปแบบการ
แสดง โดยนำ�เอาสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบการแสดง
หนังตะลุง เครือ่ งดนตรีทใี่ ช้ประกอบการแสดงแบบสมัยก่อนก็ปรับเปลีย่ น
จากเครื่องห้า กลอง ทับ โหม่ง ฉิ่ง ปี่ นำ�เครื่องดนตรีสากล เช่น
กลองชุด กีตาร์ เบส คีย์บอร์ด ฯลฯ เข้ามาร่วม ทำ�ให้เกิดความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การสร้างทายาททางหนังตะลุงเพื่อทำ�หน้าที่สืบสาน
ศิลปะการแสดงพื้นบ้านนี้ไว้จึงมีความสำ�คัญยิ่ง เพราะบทบาทของหนัง
ตะลุงมีอิทธิพลอย่างมากต่อชาวใต้” อาจารย์ประจำ�โปรแกรมวิชา
นาฏศิลป์และการแสดง กล่าวและว่า
อย่ า งไรก็ ต าม ปั จ จุ บั น ศิ ล ปะการแสดงพื้ น บ้ า นภาคใต้
หลายแขนงเริ่มเลือนหายและมีบทบาทลดน้อยลงจากวิถีชีวิตประจำ�วัน
ของชาวใต้ การสร้างทายาททางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ�ให้เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนและยั่งยืน ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนถือเป็นสิ่ง
สำ�คัญ หากผูน้ �ำ ชุมชนหรือศิลปินพืน้ บ้านยืนหยัดทีจ่ ะรักษา สืบสาน และ
อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สิง่ เหล่านีก้ จ็ ะคงอยูค่ ชู่ มุ ชนต่อไป ขณะเดียวกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวัฒนธรรมควรสนับสนุนให้ความรู้แก่
เยาวชนและคนในชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำ�นึกในการ
อนุรักษ์และหวงแหนศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น สถาบันการ
ศึกษา ระดับต้นและระดับปลาย ควรจัดทำ�เป็นหลักสูตรการเรียน
การสอนระยะสั้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ เช่น การเรียนรำ�โนรา
การฝึกหัดเล่นหนังตะลุง การฝึกหัดบรรเลงเครื่องห้า (ทับ กลอง โหม่ง
ฉิ่ง ปี่) เพลงเรือ การแทงหยวก เป็นต้น
ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา
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ผุดโปรเจกต์ 100 ปี 100 ผศ.
หนุนอาจารย์ทำ�ผลงานวิชาการ

มรภ.สงขลา ผุดแนวคิด 100 ปี 100 ผศ. เร่งผลักดันอาจารย์
เข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. เทียบเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิถ่ายทอดประสบการณ์ แนะเคล็ดลับความสำ�เร็จ
ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา โดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ สำ�นัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เร่งพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ทางวิชาการตามแนวคิด 100 ปี 100 ผศ. โดยในระยะแรกมีการจัดสัมมนาก้าวสู่
ความสำ�เร็จในการขอตำ�แหน่งทางวิชาการด้วยวิธีเชิงรุก เพื่อส่งเสริมการจัดทำ�
เอกสารผลงานทางวิชาการสำ�หรับการขอกำ�หนดตำ�แหน่งผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ (ผศ.)
รองศาสตราจารย์ (รศ.) และ ศาสตราจารย์ (ศ.) รูปแบบกิจกรรมเป็นการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้เกี่ยวกับการพิจารณาผลงานเพื่อขอตำ�แหน่งทางวิชาการ ประกาศ ระเบียบ
ข้อบังคับการขอกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกับผูท้ รงคุณวุฒิ โดยมีอาจารย์ผมู้ คี ณ
ุ สมบัติ มีแผนการเข้าสูต่ �ำ แหน่งทางวิชาการ
หรือมีผลงานเพือ่ เตรียมขอกำ�หนดตำ�แหน่งทางวิชาการ เข้าร่วมสัมมนาราว 150 คน
ดร.พิพัฒน์ กล่าวว่า ในระยะที่สอง มรภ.สงขลา จัดสัมมนาโฟกัสกรุ๊ป
(Focus Group) ผลงานวิชาการเพือ่ เข้าสูต่ �ำ แหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. โดยเชิญวิทยากร
ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ ศ.ดร.ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร ศ.กิตติคุณ ดร.วัลลภา
เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ ศ.ดร.ครองชัย หัตถา มาให้ความรู้เกี่ยวกับเอกสาร
ทางวิชาการประเภทต่างๆ อาทิ เอกสารประกอบการสอน งานแต่ง ตำ�รา หนังสือ
งานวิจัย และผลงานลักษณะอื่นๆ ซึ่งใช้พิจารณาเพื่อขอตำ�แหน่งทางวิชาการ การ
จัดทำ�ผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลให้ด�ำ รงตำ�แหน่งทางวิชาการ นอกจากนัน้ ยังมีกจิ กรรม
โฟกัสกรุ๊ปผลงานทางวิชาการสายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่ ม ที่ 2 ด้ า นวิ ศ วกรรมและวิ ท ยาศาสตร์ ได้ แ ก่ คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
กลุ่มที่ 3 กลุ่มด้านเกษตรศาสตร์ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สาขาด้านคหกรรมศาสตร์) กลุ่มที่ 4 ด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ด้าน น.ส.จุฑาพร บุญยัง นักวิชาการศึกษางานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
ผูเ้ สนอโครงการ กล่าวเพิม่ เติมว่า การจัดสัมมนาทัง้ 2 เรือ่ งดำ�เนินการตามนโยบายและ
แผนการดำ�เนินงานของสภา มรภ.สงขลา พ.ศ. 2560-2561 ทีม่ งุ่ พัฒนางานด้านต่างๆ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสยั ทัศน์ และ พันธกิจ โดยแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
เพื่อให้หลักสูตรมีอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ซึ่งเป็นนโยบายสำ�คัญที่จะส่งเสริม
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต สอดคล้ อ งตามอั ต ลั ก ษณ์ แ ละเอกลั ก ษณ์ ข อง มรภ.สงขลา ทั้ ง นี้
การสนับสนุน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ให้มีตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นแผนพัฒนางาน
ด้านการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ซึ่งสอดคล้องตามพันธกิจการผลิต พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์การเพิ่มจำ�นวนอาจารย์ให้มีตำ�แหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น อันจะนำ�ไปสู่
ผลการดำ�เนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

มรภ.สงขลา

ชนะเลิศประกวดแนวปฏิบัติที่ดี

ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

มรภ.สงขลา ผุดแนวคิด “QA Active Day”ระดมกึ๋นบุคลากรร่วม
แบ่งปันประสบการณ์ท�ำ งาน คว้ารางวัลชนะเลิศแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ดี า้ นประกัน
คุณภาพการศึกษา เชื่อใช้เป็นฐานข้อมูลต่อยอดพัฒนางาน
น.ส.จุฑาพร บุญยัง นักวิชาการศึกษางานมาตรฐานและประกันคุณภาพ
สำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)
เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนเป็นตัวแทนงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มรภ.
สงขลา เข้ารับรางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จาก
ผลงาน “พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา QA Active Day” ซึง่ เข้าร่วมประกวด
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นงานเวที คุ ณ ภาพ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 8 ณ มรภ.
นครศรีธรรมราช โดยมีแนวคิดให้เกิดการมีสว่ นร่วมต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ร่วมกันอย่างบูรณาการ ภายใต้กจิ กรรมการรวมกลุม่ บุคลากรทีด่ �ำ เนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงาน เพือ่ การระดมสมองคิด (Focus Group)
และวิเคราะห์การพัฒนาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม ในโครงการ QA Active Day
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมหารือ
และวางแผนพัฒนางาน ตลอดจนสรุปและรายงานผลการดำ�เนินโครงการ เพื่อใช้
เป็นกรอบในการกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานของหน่วยงานให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
น.ส.จุฑาพร กล่าวว่า โครงการ QA Active Day มีประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
ทั้งยังเป็นฐานข้อมูลที่สามารถนำ�ไปใช้ปรับปรุง พัฒนางานและนำ�ไปใช้ประโยชน์

22 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

ในด้านต่างๆ เช่น การวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินฯ ซึ่งจะนำ�ไป
สูก่ ารดำ�เนินงานทีเ่ กิดประสิทธิผลอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการดำ�เนินงาน
สอดคล้องต่อการพัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรและของ
มรภ.สงขลา ประกอบกับนโยบายการบริหารของมหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ พัฒนางานด้านต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาถือเป็นนโยบายสำ�คัญที่จะส่งเสริมการพัฒนาด้านต่างๆ
“กลยุทธ์หรือปัจจัยทีน่ �ำ ไปสูค่ วามสำ�เร็จ ต้องประกอบด้วย 1. มีแผนงานชัดเจน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ซึ่งนำ�ไปสู่เป้าหมายการดำ�เนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา และ
พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีสว่ นร่วม 2. มีการดำ�เนินงานอย่าง
เป็นระบบ มีกระบวนการที่ครอบคลุมการดำ�เนินงานด้านการคุณภาพการศึกษาทุกมิติ
ตามภารกิ จ หลั ก ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยความร่ ว มมื อ อย่ า งกระตื อ รื อ ร้ น ของ
ทุกหน่วยงาน และการสนับสนุนของผูบ้ ริหาร 3. มีการติดตาม ตรวจสอบการดำ�เนินงาน
ซึ่งนำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วม และ 4. มีการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อดำ�เนินการอย่างเป็นรูปธรรม
แล้วก็สง่ ผลทำ�ให้เกิดเป็นวัฒนวิถแี ห่งการมีสว่ นร่วมในการหาแนวทางเพือ่ การดำ�เนินงาน
ที่มุ่งเป้าประสงค์ที่สำ�คัญในภาพรวมให้เกิดผลที่ดีต่อมหาวิทยาลัย” นักวิชาการศึกษา
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ กล่าว
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