มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายสักการะ “วันราชภัฏ”
๓
_______________________________________
พัฒนา ๘ หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ
๖
_______________________________________
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ฯ
๘
______________________________________
แข่งทักษะวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ ๕
๙
คนดีศรีราชภัฏ _______________________________________
หารือยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒

เดินหน้าสร้างความร่วมมือ
ม.ซายน์ มาเลเซีย

ลงนามความร่วมมือสมาคมสมาพันธ์
ร.ร.เอกชนภาคใต้

“นิเทศฯ” คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
ประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์

๐๔
๑๐

๑๑
๑๘

ติวจิตวิทยาการสอนสำาหรับอาจารย์ยุค ๔.๐
_______________________________________
ลงนามขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อต้านทุจริต
๑๓
_______________________________________
คอนเสิร์ตมหัศจรรย์แห่งเสียง
๑๓
_______________________________________
รับประกาศเกียรติคุณผู้แต่งกายผ้าไทยงดงาม
๑๔
_______________________________________
โชว์การแสดงเวทีวัฒนธรรมอุดมศึกษา
๑๕
_______________________________________
เปิดโลกวรรณกรรมร่วมสมัย ค่าย “สีสันสันติภาพ”
๑๖
_______________________________________
“ดีเจนัฏฐ์ ชัชวิณทร์” นักสื่อสารมวลชน
๑๗
ผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น
_______________________________________
นศ.ครุฯ คว้า ๒ รางวัล ประกวดโครงการ
๑๘
จิตอาสาพัฒนาชุมชน
_______________________________________
เปิดเวทีเครือข่ายความร่วมมือสภา’ สัญจร ๔ ภาค
๑๙
_______________________________________
สำานักศิลปะฯ จัดเสวนา “ทวดช้าง”
๑๙
_______________________________________
ร่วมสัมมนาสภา-นิสิตนักศึกษา ทั่วประเทศ
๒๐
_______________________________________
มรภ.สงขลา สัมมนาสถาบันอุดมศึกษา ๙ เครือข่าย
๒๐
_______________________________________
ทัพนักกีฬา มรภ.สงขลา โชว์หัวใจเลือดนักสู้
๒๑
_______________________________________
จดอนุสิทธิบัตรขนมกลีบลำาดวนจากแป้งข้าวสังข์หยด
๒๒
_______________________________________
เป็นข่าว
๒๓
_______________________________________
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มรภ.สงขลา

จัดพิธีถวายสักการะ

“วันร�ชภัฏ”

น้อมเกล้าฯ สำานึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.๙
มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันราชภัฏ”
น้ อ มเกล้ า ฯ สำ า นึ ก พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในหลวงรั ช กาลที่ 9
พระราชทานนามสถาบัน พร้อมมอบโล่คนดีศรีราชภัฏ เชิดชูเกียรติ
บุคคลผู้ประพฤติตนดีงาม
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน
ราชภัฏ ประจำาปี 2562 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติฯ มรภ.สงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ
ข้าราชการบำานาญ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรภายใน และจากต่าง
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีราว 2,500 คน เพื่ อ น้ อ มเกล้ า ฯ สำ า นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบัน
ราชภัฏ” อันเป็นสิรมิ งคลยิง่ แก่ชาวราชภัฏทัง้ ปวง เป็นนามของสถาบันและ
เปลี่ยนมาเป็นนามของ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ในปัจจุบัน
ผศ.ดร.นิ วั ต กล่ า วว่ า ชาว มรภ.สงขลา ต่ า งรู้ สึ ก สำ า นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้
พระราชทานนามราชภัฏแทนนามวิทยาลัยครู พร้อมทัง้ ได้พระราชทานพระ
ราชลัญจกรประจำาพระองค์ ให้เป็นตราประจำามหาวิทยาลัยราชภัฏ เมือ่ วันที่
14 กุมภาพันธ์ 2535 และต่อมาได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ได้ลงประกาศในราชกิจนุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏสงขลา จึงได้
ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
อธิการบดี กล่าวอีกว่า ชาว มรภ.สงขลา ล้วนซาบซึ้งในน้ำาพระทัย
ทีใ่ ต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาท ทรงมีตอ่ พสกนิกรทัว่ ทัง้ แผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิง่
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ ดังนัน้ ในวันอันเป็นมงคลยิง่ ทีว่ นั ราชภัฏ
เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครัง้ หนึง่ มรภ.สงขลา จึงได้จดั พิธถี วายราชสดุดี
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระผู้ทรง
อันประเสริฐหาทีส่ ดุ มิได้ แม้เมือ่ เสด็จสูส่ วรรคาลัยแล้ว และขอถวายคำาสัตย์
คำาปฏิญาณ จักประกอบคุณงามความดีสมกับที่ทรงพระเมตตาให้เป็น
ราชภัฏ คือ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
นอกจากพิธีถวายราชสักการะแล้ว มรภ.สงขลา ยังได้พิจารณา
สรรหา “คนดีศรีราชภัฏ” ประจำาปีการศึกษา 2561 เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลทีไ่ ด้ประพฤติตนอยูใ่ นความดีงาม มีคณ
ุ ธรรม สมดังคำาราชภัฏคนของ

พระราชา และผู้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปนี้
1. ประเภทอาจารย์ ได้แก่ ผศ.มีพร หาญชัยสุขสกุล คณะวิทยาการจัดการ
2. ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นายศุภสิน ปวันวัชรากร
เจ้าหน้าทีก่ องพัฒนานักศึกษา 3.ประเภทศิษย์เก่า ได้แก่ นายรพีภทั ร สำาเร
(คำาภีร์ อลังการ) ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 4.ประเภทนักศึกษา ได้แก่
นายศราวุธ ศรีสวุ รรณ คณะวิทยาการจัดการ นางสาวศิรวิ รรณ ชุมนิรตั น์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายธนากร ชุมพล คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ นายณัฐภัทร ทุง่ แซะ คณะครุศาสตร์ นายอนุวชั นุน่ ดำา
คณะครุศาสตร์ และ นายอรัณ นาราวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. ผู้ทำาคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ได้แก่ นายอเนก แซตั้ง
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มรภ.สงขลา

“

มอบรางวัล

นดีศรีราชภัฏ”

เชิดชูเกียรติคนของพระราชา ผู้ประพฤติตนดีงาม

เป็นอีกหนึ่งปีที่ มรภ.สงขลา ได้มอบรางวัล “คนดีศรีราชภัฏ”
ให้กับบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่
ประพฤติตนอยู่ในความดีงาม มีคุณธรรม สมดังคำา ราชภัฏคนของ
พระราชา
อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
นักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)
กล่าวว่า การมอบรางวัลให้กบั คนทีส่ ร้างคุณงามความดี ทำางานสาธารณประโยชน์
อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับคนอื่นๆ แต่การทำาดีนั้นจะต้องสม่ำาเสมอ
และต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่หวังอยากได้รางวัล สำาหรับผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นคนดี
ศรีราชภัฏในปีนี้ทั้งอาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และ บุคลากร ล้วนเป็นผูท้ ม่ี ี
คุณสมบัตนิ ม้ี ายาวนานครบถ้วน โดยเฉพาะนักศึกษาคนดีศรีราชภัฏทัง้ 6 คน
ซึ่งมีความโดดเด่นในแง่ของจิตอาสา มีภาวะความเป็นผู้นำาสูง ด้วยความ
เสียสละและมีประสบการณ์ในการทำางานจากกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น และยัง
ได้รางวัลอืน่ ๆ จากหน่วยงานภายนอกมาอย่างสม่าำ เสมอด้วย สิง่ เหล่านีส้ ามารถ
นำาไปต่อยอดสู่การทำางานในอนาคตได้ ทางกองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา
เป็นเพียงแหล่งบ่มเพาะและสนับสนุนเพียงเท่านั้น
นายศุภสิน ปวันวัชรากร เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา
ผูไ้ ด้รบั รางวัลคนดีศรีราชภัฏ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน เล่าว่า ตนทำางานที่
มรภ.สงขลา มาประมาณ 30 กว่าปี ตัง้ แต่สมัยยังเป็นวิทยาลัยครู ที่นี่ให้อะไร
หลายอย่างกับชีวิต ทั้งประสบการณ์และอนาคต โดยได้บอกกับตัวเองตั้งแต่
วันแรกที่มาทำางานที่นี่ว่า เมื่อตัดสินใจและได้โอกาสนี้แล้วจะทำาให้เต็มที่ที่สุด
จนถึงตอนนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ตื่นมาทำางานทุกวันด้วยหัวใจทีม่ คี วามศรัทธา
ไม่วา่ จะในฐานะผูก้ าำ กับนักศึกษาวิชาทหาร ประสานงานรับเรือ่ งการผ่อนผันทหาร
ของนักศึกษาชาย และงานธุรการที่ค่อนข้างหลากหลายหน้าที่ ทั้งงานด้าน
อุปโภคบริโภค และหอพักภายในมหาวิทยาลัย ดำาเนินการเรื่องจัดซ่อมกรณี
น้ำาไม่ไหล ไฟดับ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้เกิดจากความเต็มใจ และตั้งใจ
ให้ออกมาดีทส่ี ดุ รางวัลทีไ่ ด้ถอื เป็นกำาลังใจเล็กๆ น้อยๆ และหวังให้เรือ่ งราว
ของตัวเองเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนคนรุน่ ใหม่ทก่ี าำ ลังจะก้าวเข้ามาทำางานมากกว่า
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สกู๊ปโดย : สุนทรียา ลาสสวัสดิ์

ศิรวิ รรณ ชุมนิรตั น์ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาวน้อยหนึ่งเดียว
ที่เข้ารับรางวัลคนดีศรีราชภัฏในปีนี้ กล่าวว่า กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มองกว่าคน
ข้างๆ สำาคัญมาก ยิ่งหน้าที่ในฐานะนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปี 2561 จะต้องทำางานเป็นทีมร่วมกับคนหลากหลาย
ซึ่งตนได้นำาพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร ทีเ่ น้นด้านการมีจติ อาสาเพือ่ สังคมมาเป็นหลักในการคิดตัดสินใจ
ด้วยเชื่อมั่นเสมอว่าการทำาดีแม้ไม่มีใครเห็นแต่เราย่อมรู้อยู่แก่ใจ และหากใน
สังคมมีคนที่ครองตนด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต จะนำาพาประเทศชาติไปสู่
ความเจริญ และเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน
ศราวุธ ศรีสวุ รรณ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ เล่าบ้างว่า ปัจจุบนั ตนทำาหน้าทีน่ ายก
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ การทำางานในจุดนีท้ าำ ให้ตอ้ งคิด ตัดสินใจ
และกล้านำาเสนอมากขึ้น เพราะต้องวางแผนและดำาเนินการตามขั้นตอน
ด้วยตัวเองในทุกกิจกรรมที่ทางคณะจัดขึ้น แม้ต้องแลกกับเวลาส่วนตัวไปบ้าง
แต่ถือว่าคุ้มมาก เพราะกิจกรรมทำาให้เรามีประสบการณ์ และได้ดึงศักยภาพ
ของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ มากกว่านั้นคือสิ่งที่ได้รับกลับมาไม่ว่าจะเป็น
ทุ น การศึ ก ษาจากมู ล นิ ธิ พ ลเอกเปรมติ ณ สู ล านนท์ รางวั ล เยาวชนดี เ ด่ น
ในวันเยาวชนแห่งชาติปี 2561 และการได้รับเลือกเป็นคนดีศรีราชภัฏ
ถือเป็นของขวัญตอบแทนที่เป็นกำาลังใจให้ทำางานเพื่อสังคมต่อไป
ส่วน อรัณ นาราวัน นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2561
เล่าว่า ตนเป็นนักกิจกรรมมาตัง้ แต่สมัยมัธยม เมือ่ เข้าสูร่ วั้ มหาวิทยาลัยก็ยงั คง
เป็นเช่นนั้นอยู่ ด้วยยึดถือคติทำาตัวให้เป็นน้ำาครึ่งแก้วมาตลอด การเรียนรูแ้ ละ
ทำางานทำาให้มผี ลงานอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ยังได้รบั เลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัด
สงขลา ในวันเยาวชนแห่งชาติปี 2560 เยาวชนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเครือข่าย 7 สถาบัน โครงการสร้างเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปี 2561 และผู้นำาเสนอหลักสูตรบรรยายภาคภาษาอังกฤษ
ในโครงการ Sci &Tech มุ่งสู่สากล ปี 2561 ซึ่งนี่คงเป็นเหตุผลหลักที่ทำาให้
ได้รับรางวัลคนดีศรีราชภัฏในปีนี้
อนุ วั ช นุ่ น ดำ า นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ เล่าว่า ได้รบั โอกาสให้เป็นนายกสโมสรนักศึกษา
คณะครุ ศ าสตร์ ประจำ า ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ด้ ว ยนิ สั ย เป็ น คนช่ า งสั ง เกต
มีทกั ษะกระบวนการคิดรอบคอบ และใช้เหตุผลในการคิดตัดสินใจ คุณสมบัติ
เหล่านี้เกิดจากการทำางานจิตอาสามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นงานภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ งานของหน่ ว ยงานภายนอก เช่ น รั บ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ย
ผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ผู้ช่วยวิทยากรจัดอบรมเกี่ยวกับการ
ออกกำาลังกาย วิทยากรประจำาสระว่ายน้าำ เป็นต้น แม้หลายครัง้ ไม่ได้คา่ ตอบแทน
แต่ถือว่าเป็นการหาประสบการณ์ไปในตัว ตนสัญญาว่าจะทำางานจิตอาสา
ต่อไป ให้สมกับที่ได้รางวัลคนดีศรีราชภัฏ เพื่อตอบแทนสังคม และแทน
คำาขอบคุณถึงผูส้ นับสนุนด้านทุนการศึกษาจาก มูลนิธพิ ลเอกเปรม ติณสูลานนท์
และ ผศ.อนุชา พึง่ สาย
ธนากร ชุมพล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษา
มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ปี 2560 เล่าว่า ที่ผ่านมามีโอกาสได้ทำางาน
ช่วยเหลือมหาวิทยาลัย และสำานักศิลปะและวัฒนธรรม ในด้านศาสนาทุกช่วง
เทศกาล ในฐานะรองประธานทูตวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นผู้นำาจัดกิจกรรม
ขณะเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2560
และงานอาสาอีกหลายภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยการ
ยึดหลักอิทธิบาท 4 และเต็มทีก่ บั ทุกภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย จึงรูส้ กึ ภูมใิ จมาก
ทีไ่ ด้รบั รางวัลคนดีศรีราชภัฏ และอยากฝากไปถึงรุน่ น้องทุกคนว่า ให้รบี สัง่ สม
ประสบการณ์การทำางานตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้นำาไปใช้เมื่อเข้าสู่
โลกของการทำางานจริงในอนาคต
ณัฐภัทร ทุ่งแซะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปี 2560 เล่าว่า
ตนนำ า ศาสตร์ ค วามรู้ใ นสาขาวิ ช าภาษาไทยมาปรั บ ใช้ ใ นการทำ า กิ จ กรรม
ทั้งในฐานะรองประธานโครงการผีเสื้อพระราชา ประธานโครงการครูอาสา
พัฒนาโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน และอีกหลายโครงการด้านการศึกษา
รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาทั่วไปด้วย การได้รับรางวัลคนดีศรีราชภัฏในปีนี้
มองว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ ออกมาทำาประโยชน์และ
สร้างสรรค์สังคมมากขึ้น เพราะผลตอบแทนที่ได้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์
และแนวคิดมุมมองใหม่จะส่งผลให้เรามีโอกาสในอนาคตมากขึ้น
รางวัล “คนดีศรีราชภัฏ” ถือเป็นสิง่ ตอบแทนความดีทมี่ อบให้
กับคนของพระราชา ผูท้ าำ หน้าทีข่ องตนเองได้อย่างงดงาม สามารถเป็น
แบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั คนอืน่ ๆ ทีส่ าำ คัญ มรภ.สงขลา หวังให้ทกุ คนมุง่ มัน่
ทำาหน้าทีแ่ ละทำาความดีตอ่ ไป แม้ยงั ไม่มใี ครเห็นในวันนี้ แต่สกั วันหนึง่
ผลงานจะช่วยส่งเสริมให้ปรากฏในสังคมอย่างมีคุณค่า
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พัฒนา ๘ หลักสูตร
สู่ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มรภ.สงขลา เสนอกรอบแนวคิด 8 หลักสูตรสู่ความ
เป็ น เลิ ศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เที ย บเชิ ญ “ผศ.ดร.วี ร สิ ท ธิ์
สิทธิไตรย์” ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ หวังดึงเยาวชนเข้าเรียนระดับ
ปริญญาให้มากขึ้น
ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวระหว่างการสัมมนาจัดทำากรอบแนวคิด
หลั ก สู ต รสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม ที่ผ่านมา ว่า
วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังการนำาเสนอกรอบแนวคิดหลักสูตรสู่ความ
เป็นเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ จำานวน 8 หลักสูตร (Cluster) ได้แก่
1. โรงแรมและการท่องเที่ยว 2. ผู้ประกอบการ SMEs 3. ยกระดับ
การศึกษาครุศาสตร์ (ครูพรีเมี่ยม ทุกหลักสูตร) 4. Food Industry
and Technology 5. Smart Farming ด้านประมง (ประมง 3 น้ำา)
6. สุขภาพ 7. การพัฒนาองค์กรท้องถิน่ และพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม
8. การจัดทำาหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) ศิลปะและวัฒนธรรม
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(พืน้ บ้าน) และให้ขอ้ เสนอแนะ หรือแนวคิดเพือ่ ไปผลักดันกรอบแนวคิด
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศให้สำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ กล่าวว่า ตนเองได้เข้าช่วยหลายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ในการลงลึก ให้อาจารย์มารวมตัวกันทำางานแบบ Cluster
ที่เป็นแบบสากลจริงๆ แล้วก็มาคิดหลักสูตรแบบนอกกรอบเพื่อจะ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและดึงเยาวชนทีไ่ ม่เห็นความสำาคัญของการ
อุดมศึกษาหรือไม่เห็นความสำาคัญของการศึกษาให้กลับมาใหม่ เพราะ
วัตถุประสงค์การศึกษามี 3 อย่าง คือ 1. มีงานทำาในสิ่งที่ตัวเองอยาก
จะทำา หรือใกล้สงิ่ ทีต่ วั เองอยากจะทำามากทีส่ ดุ สิง่ ทีต่ อ้ งมาช่วยดูเรือ่ งนี้
Demand Driven คือ กฎเหล็กข้อที่ 1 ของหลักสูตรระดับสากล ที่ต้อง
จัดการศึกษาตามความต้องการของผู้จ้าง ผู้เรียน ผู้ที่ออกเงิน 2. เป็น
คนดีของสังคม โดยสอดแทรกการสร้างและปูพื้นฐานความเป็นคนดี

3.
ใ ห้
เ ด็ ก ที่ จ บ
ไปแล้ว สามารถ
เผชิญหน้ากับสังคม
แ ล ะ โ ล ก อ น า ค ต ไ ด้
จบแล้ ว ต้ อ งไม่ โ ดนหลอก
ทำาให้ท้อง ติดโรค ถูกหลอกให้กด
ATM จนหมดตัว สิ่งเหล่านี้เป็นภารกิจ
ของสถานศึกษา มหาวิทยาลัยมีจุดยืนอยู่
ตรงกลาง ต้องสร้างคนให้ผู้จ้าง โดยต้องมีทักษะ
มี ส มรรถนะที่ ต้ อ งการ และเด็ ก เองก็ ไ ม่ ต้ อ งการ
เรียนนาน นายจ้างก็ไม่ต้องรอนาน จบเร็วยิ่งดี
ดังนัน้ ตนเองทีม่ าช่วยในวันนีจ้ งึ เสนอแนะ เกณฑ์ 4 ข้อ
คือ ข้อที่ 1 Demand driven ซึ่งจบไปแล้วทำางานได้ มหาวิทยาลัย
มีโจทย์ว่า ด้วยเงินทุนในการจัดการศึกษาเท่านี้จะทำาให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะในการทำางาน แล้วใช้เวลาให้น้อยที่สุด รีบจบ รีบไปทำางาน
รีบไปทำาประโยชน์ให้แก่สังคม ไปสร้างบ้านใหม่ให้แม่ ให้พ่อ นี่คือ
ปรัชญาทางการศึกษาที่มันติดดิน แล้วไม่ได้ผ่อนปรนเรื่องคุณภาพ
เพราะข้อที่ 2 คือ ต้องมีมาตรฐานสากล มาตรฐานระดับประเทศ
เป็น The Driven ต้องทำาให้ได้รับ Certificate ระดับสากล เช่น BTEC
ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ เป็น โดยไม่ต้องเอาปริญญามาแสดง
ก็ ส ามารถทำ า งานกั บ นายจ้ า งได้ ทั น ที ข้ อ ที่ 3 คื อ เป็ น หลั ก สู ต ร
อิงสมรรถนะ ไม่วา่ จะเรียน 4 ปี หรือ 2 เดือน เด็กจะได้สมรรถนะอะไร
เมื่อจบไป ถ้า Cluster ที่คิดมายังตอบไม่ได้ แสดงว่าที่คิดหลักสูตร
มายังไม่ได้คดิ ให้องิ สมรรถนะ เพราะคนจ้างจะถามว่า เธอทำาอะไรเป็น
แล้ ว นั ก ศึ ก ษาจะยกมื อ ถามต่ อ ว่ า หนู ม าเรี ย นวิ ช านี้ แ ล้ ว หนู จ ะทำ า
อะไรเป็น หนูมีสมรรถนะอะไร และข้อที่ 4 เราจะโยงเข้าถึงการทำางาน
และตลาดของแรงงาน หรือตัว Demand จึงอยากให้มหาวิทยาลัย
เชื่อมโยงกับสถานประกอบการ ผู้ว่าจ้าง ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ ด้วยประโยชน์ 2 อย่าง คือ ข้อ 1 ลูกศิษย์เราจะมีโอกาส
เรียนรู้ ฝึกงาน เรียนรู้ร่วมกับผู้ที่ใช้ เช่น คนที่มาช่วยสอนมาจาก
ภาคการผลิต ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้น และ ข้อ 2 เชื่อมโยง
ส่งต่อท่อเข้าที่ทำางาน คือ จบแล้วรับเข้าทำางานหมด เพราะเขามา
ช่วยสอนแล้วเห็นฝีมือของลูกศิษย์เรา

“มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน Model ที่จะทำาหลักสูตรสากล
โดยต้องคิดนอกกรอบเพื่อดึงเยาวชนที่มีจำานวนน้อยลงหรือไม่เห็นถึง
ความสำาคัญของการอุดมศึกษาให้กลับมาเรียนในระดับปริญญาให้มากขึน้
และเมื่อเรียนจบแล้วต้องสามารถทำางานได้จริง มีหน่วยงานรองรับ
เพราะสมัยนี้นอกจากผู้เรียนจะน้อยลงแล้ว พวกเขาเหล่านั้นยังไม่เห็น
ความสำาคัญว่าจะเรียนไปทำาไม เรียนไปก็ทาำ งานไม่ได้ ในขณะทีน่ ายจ้าง
เองก็บอกว่าปริญญาไม่มคี วามหมาย ถ้าไม่มสี มรรถนะทีต่ รงตามความ
ต้องการ” ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว
ด้าน ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวว่า
การจัดทำาแผนของสถาบันอุดมศึกษาตามนโยบายอุดมศึกษาสู่การ
ปฏิบตั มิ คี วามสำาคัญในการพัฒนาประเทศ เนือ่ งจากสถาบันอุดมศึกษา
เป็นศูนย์รวมความรู้และศาสตร์ที่นำาไปสร้างทุนความรู้ทางสังคม
ก่อให้เกิดนวัตกรรม ความรู้ งานวิจยั ทีเ่ สนอทางเลือกในการแก้ปญ
ั หา
และการพัฒนาประเทศในบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลง และเป็นผูส้ ร้างปัญญา
ให้ กั บ สั ง คมให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง องค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อการเรียนและการพัฒนาทางด้าน
วิชาการ จึงได้ดำาเนินตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วยการ
แปลงนโยบายด้านอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยรับดำาเนินการเป็น
Model หนึ่งในมหาวิทยาลัยนำาร่องของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจาก
38 แห่ง ทีจ่ ะนำานโยบายฯ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยดำาเนินการแต่งตัง้ คณะ
กรรมการจัดทำากรอบแนวคิดหลักสูตรความเป็นเลิศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏตามนโยบายและยุทธศาสตร์ (Dream Team) ที่เป็นกลไก
สำาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายฯ มีหน้าที่คิดนอกกรอบอย่างไม่มี
ข้อจำากัด ในการออกแบบหลักสูตร
ผศ.ดร.นิวัต กล่าวอีกว่า ขณะนี้ มรภ.สงขลา ได้ดำาเนินการ
จัดทำากรอบแนวคิดหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศฯ จำานวน 8 Cluster เพื่อ
ให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ จึงได้จัดโครงการ
สั ม มนาเรื่ อ งการจั ด ทำ า กรอบแนวคิ ด หลั ก สู ต รสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยได้รบั เกียรติจาก
ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และให้
ข้อเสนอแนะในฐานะของผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้
มหาวิทยาลัยนำาข้อเสนอแนะปรับปรุงกรอบแนวคิดให้ดียิ่งขึ้น
“เราคงรับทราบความจริงแล้วว่า Disruptive technology
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคน ท้ายสุดคือเปลี่ยนแปลงอาชีพ การทำางานใน
ตลาดแรงงาน มรภ.สงขลา เติบโตมาอย่างยาวนานและยิ่งใหญ่ และ
ครบ 100 ปี ในปี พ.ศ.2562 นี้ แต่ขณะนี้ถ้าไม่ปรับตัวความยิ่งใหญ่
ของเราจะลดน้อยและหายลงไป ซึ่งถือเป็นโชคดีมาก ๆ ที่ได้รับเกียรติ
จากท่านที่ปรึกษาฯ และเราได้ทำาการบ้านมาให้ท่าน ขอชื่นชมและ
ขอให้ทกุ คนช่วยกันเปลีย่ นให้ได้โดยเร็วทีส่ ดุ เราเคยคุยกันว่าการศึกษา
ยุค 4.0 ต้องมีนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งอุดมศึกษา
ปฏิเสธไม่ได้ เพราะการรับผิดชอบต่อสังคมมีความจำาเป็นและสำาคัญ
อีกอย่างคือ ต้องทำาคุณภาพตามพันธกิจด้วยหลักของธรรมาภิบาล
ถ้าเรามีคุณภาพเราจะอยู่ได้ และคุณภาพนั้นต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม” อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าว
ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา
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ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ฯ

ผนึกมหา’ลัยกลุ่มภาคี
ร่วมบูรณาการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน

มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครัง้ ที่ 4
จับมือมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคีฯ แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ดา้ นงานวิจยั ร่วมบูรณาการพัฒนา
ท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน

ผศ.ดร.นิ วั ต กลิ่ น งาม อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่าง
เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเครือ ข่า ยภาคใต้ ครั้ง ที่ 4 (NSCIC2019)
“วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เพื่ อ บู ร ณาการท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น ”
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
ทีผ่ า่ นมา ว่า การวิจยั ถือเป็นกิจกรรมทีท่ รงคุณค่าสูงยิง่ ต่อความเจริญรุง่ เรือง
ของสังคม เป็นงานสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะเป็นปัจจัย
พืน้ ฐานในการพัฒนาประเทศให้ยงั่ ยืนทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคม เนือ่ งจาก
การวิจัยที่มีคุณภาพจะทำาให้เกิดความรู้หรือแนวทางใหม่ นำาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาให้เกิดผลสำาเร็จ ทำาให้การพัฒนาสามารถดำาเนินต่อไปได้โดยไม่
ติดขัด เพื่อไปสู่เป้าหมายที่สังคมมีความปรารถนาร่วมกัน ในประเทศที่
พัฒนาแล้วยามที่เกิดวิกฤตการณ์หรือมีปัญหาน้อยใหญ่ขึ้นมา ขณะที่ทาง
แก้ไขปัญหายังไม่กระจ่างชัดเจน ผู้คนในสังคมจะมองหาความรู้ทั้งเก่าและ
ใหม่ ที่มีฐานมาจากกระบวนการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์
ความเป็นจริง และใช้สอ่ งหาแนวทางแก้ไขและหนทางออกจากปัญหาเหล่านัน้
กล่าวได้ว่า สังคมที่พัฒนาแล้วต่างเชื่อถือและรู้จักใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพ
มาเป็นแสงสว่างส่องนำาให้เกิดปัญญา สังคมไทยเราก็ควรมีลกั ษณะเช่นเดียวกันนี้
ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ได้ รั บ มอบหมาย
จากมหาวิทยาลัยกลุม่ ภาคีดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้
ให้เป็นผูจ้ ดั ประชุมวิชาการฯ ซึง่ ถือเป็นโอกาสสำาคัญในการรับหน้าทีเ่ จ้าบ้าน
ที่ดีต้อนรับกลุ่มนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัย
กลุ่มภาคีฯ และสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ นำาผลงานวิจัย
เข้ า ร่ ว มนำ า เสนอ ณ หอประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ด้านงานวิจัย ร่วมกันเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยในสาขาต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ด้ ว ยเวที วิ ช าการในระดั บ ชาติ ค รั้ ง นี้ ให้ ก ารวิ จั ย ทั้ ง หมด
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เป็นคำาตอบของโจทย์วจิ ยั หลักของชาติ เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสังคม
และท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ด้ า น ผศ.ดร.อนุ มั ติ เดชนะ คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี มรภ.สงขลา กล่าวว่า เครือข่าย 7 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย
มรภ.สงขลา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มรภ.ยะลา (คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร) มรภ.นครศรีธรรมราช (คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี) มรภ.ภูเก็ต (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครศรี ธ รรมราช ได้ ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่วมมือด้านการวิจัย และวิชาการร่วมกันตามโครงการเครือข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากตระหนักถึงความสำาคัญของการวิจัย
ในสาขาดั ง กล่ า ว และต้ อ งการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นงานวิ จั ย
อันทรงคุณค่า นำาไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในเครื อ ข่ า ย
และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย
ผศ.ดร.อนุมัติ กล่าวอีกว่า เครือข่ายภาคใต้จึงได้จัดการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4
โดย มรภ.สงขลา เป็นเจ้าภาพ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เป็นเวทีทเ่ี ปิดโอกาสให้นกั ศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นเครื อ ข่ า ยได้ แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารทำ า วิ จั ย
ตลอดจนได้ เ ผยแพร่ ผ ลงานอั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ แวดวงวิ ช าการ
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยมี Keynote Speaker
ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ รศ.ดร.พยุง มีสัจ คณบดี
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

มรภ.สงขลา

เจ้าภาพแข่งทักษะวิชาชีพ เครือข่ายเกษตรราชภัฏ

ครั้งที่ ๕

โชว์แข่ผงขัลงานคว้
า
๖
รางวั
ล
นทักษะวิชาการด้านเกษตรและอาหาร
มรภ.สงขลา เปิดบ้านจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ เครือข่าย
เกษตรราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ ครั้ ง ที่ 5 แนะเกษตรกรยุ ค ใหม่
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น สร้ า งตราสิ น ค้ า เพิ่ ม มู ล ค่ า
ด้วยนวัตกรรม ปลืม้ คณะเทคโนโลยีเกษตร เจ๋ง คว้า 6 รางวัลแข่งขัน
ทักษะวิชาการด้านเกษตรและอาหาร
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ
และวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทัว่ ประเทศ ครัง้ ที่ 5
ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ มรภ.สงขลา ว่า เกษตรเป็น
ศาสตร์ที่มีคุณค่าและอยู่ในทุกส่วนของสังคม แต่ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดี
ว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นตลอดเวลา วันนี้เรากำาลังอยู่ในโลกที่ไม่
เหมื อ นเดิ ม โดยเฉพาะในด้ า นเศรษฐกิ จ หากปรั บ ตั ว ไม่ ทั น ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เกษตรกรรายย่อยจะเป็นได้แค่เพียงผูร้ บั จ้างผลิต และ
ตกเป็นเบีย้ ล่างของผูท้ เี่ ข้มแข็งกว่าอยูเ่ รือ่ ยไป สิง่ เหล่านีค้ อื ความเปลีย่ นแปลง
ที่มาถึงแล้วและไม่มีทางเลือกให้เรามากนัก นอกจากเตรียมตัวให้พร้อม
ปรับปรุงพัฒนาตัวเอง ดำาเนินทางสายกลางตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมกับสร้างตลาดใหม่ สร้างตราสินค้า เพิม่ มูลค่าด้วยนวัตกรรม ไม่เช่นนัน้
เราก็อาจประสบปัญหาจนต้องล้มหายไปในที่สุด
อาจารย์สเุ ทพ มุงคุณ ประธานเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรและ
สาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กล่าวว่า กิจกรรมการ
ประชุมและแข่งขันทักษะวิชาชีพในเครือข่ายคณะคณบดีการเกษตรฯ จัดมา
แล้ว 4 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ
และความเป็นเลิศแก่นักศึกษา ด้วยกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและ
วิชาชีพในด้านการเกษตรและอาหาร เมื่อนักศึกษามีโอกาสสร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยของตนในเวทีการแข่งขันระดับภูมิภาคและระดับชาติ
ย่อมเกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งการประชุมเครือข่ายคณบดีและการประชุม
เครือข่ายกิจการนักศึกษา จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแวดวง
วิชาการทางด้านการเกษตรอย่างกว้างขวาง และนำาไปสู่การปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ด้าน ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มรภ.สงขลา กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า นอกจากการประชุ ม เครื อ ข่ า ยคณบดี
ประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ราชภัฏทั่วประเทศแล้ว
กิจกรรมครัง้ นีย้ งั ประกอบด้วยการแข่งขันทางด้านวิชาการ ได้แก่ ตอบปัญหา
ทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร เทคนิคสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ แข่งขันแผนธุรกิจ แข่งขัน
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและด้านอาหาร และการแข่งขันทาง
ด้านทักษะทางการเกษตร ได้แก่ แข่งจัดตู้ปลา แข่งกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง
แข่งทดสอบทักษะประสาทสัมผัส แข่งสะบัดแส้ แข่งรีดเต้านมเทียม จับปลาไหล
และประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง นอกจากนั้น ทางคณะฯ ยังนำาผู้เข้าร่วมประชุม
ไปศึกษาดูงานทางด้านการเกษตรและการท่องเทีย่ วในเขตพืน้ ที่ จ.สงขลา ด้วย
อาจารย์ สั น ติ หมั ด หมั น รองคณบดี ฝ่ า ยพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา กล่าวว่า ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
และวิชาชีพในด้านการเกษตรและอาหาร มรภ.สงขลา สามารถคว้ามาได้ 6
รางวั ล ได้ แ ก่ ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาด้ า นพื ช ศาสตร์
น.ส.รัตนาภรณ์ กาญจนเพ็ญ น.ส.หทัยรัตน์ ขาวชู ควบคุมโดย
อ.ธั ช วี ร์ ขวั ญ แก้ ว ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาด้ า นประมง
นายวราวุธ ว่องไว น.ส.ปารีดา นกเกษม ควบคุมโดย อ.วิจติ รา ตุง้ ซี่
และ ผศ.สบาย ตันไทย รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันกรอกวัสดุปลูกใส่ถงุ
นายบุ ญ ฤทธิ์ ภารกิ จ โกศล น.ส.ขวั ญ ใจ เกื้ อ แม่ ง ควบคุ ม โดย
ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันแผนธุรกิจ
เกษตร จากผลงาน : ชีวภัณฑ์แกรนูลฟู่ย่อยสลายฟางข้าวตราปลวกแดง
นายอนุศิษฎ์ ยิ่งยง นายวรัญญู เกศมุหน๊ะ น.ส.เรวดี ปานแดง
นายธิ ติ ธนโสภณพิ ทั ก ษ์ นายวั ช รากร แสงทอง ควบคุ ม โดย
อ.ปริยากร บุญส่ง และ ผศ.นพรัตน์ วงศ์หริ ญ
ั เดชา รองชนะเลิศอันดับ 2
แข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร จากผลงาน : การพัฒนากระถาง
อินทรีย์จากตะกอนชีวภาพ น.ส.กริณฑา เรือนสุวรรณ น.ส.มนัศรา
ศรีสวุ รรณ์ ควบคุมโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง และรองชนะเลิศอันดับ 2
แข่งขันสะบัดแส้ ประเภทชาย นายสังข์เพชร เพชรสัง ควบคุมโดย
อ.สันติ หมัดหมัน
ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา
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คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ
ม.ซายน์ มาเลเซีย นำาคณาจารย์-นักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูล
วิจัย พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เดินหน้าสร้างความร่วมมือ
สู่การพัฒนาด้านวิชาการ
อาจารย์ตะวัน รัตนประเสิรฐ ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมือ่ วันที่ 22 มกราคม ทีผ่ า่ นมา คณะอาจารย์
และนักศึกษาจาก Faculty of Humanities มหาวิทยาลัยซายน์ มาเลเซีย
(Universiti Sains Malaysia : USM) นำาโดย ศ.ดร.นารีมะห์ ซามัต
คณบดี school of Humanities USM นำานักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์
เดินทางมายัง มรภ.สงขลา เพือ่ เก็บข้อมูลการรายงานผลวิจยั ในรายวิชา
Geography Research Methods and Field Work ตามแนวทาง
ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย หลังจากได้
ลงนามความร่วมมือในงานประชุมวิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ มรภ.
สงขลา เมื่อปีที่ผ่านมา นอกจากนั้น ยังได้วางแผนที่จะจัดทำาโครงการ
ร่วมกันในด้านอื่นๆ อาทิ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่ USM ราวเดือนตุลาคม 2562 และโครงการนำานักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ไปเรียนภาษาช่วงภาคฤดูร้อน
ซึ่งทั้งหมดนี้ยังอยู่ในระหว่างของการวางแผน และจะดำาเนินกิจกรรม
ในเร็ววันนี้
ผู้ ช่ว ยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพัน ธ์ กล่าวถึง รายละเอี ย ดของ
กิจกรรมว่า มีการจัดบรรยายในหัวข้อ Tourism in Thailand โดย
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นวิทยากร และเปิดโอกาสให้มีการ
ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน
ระหว่างกัน ต่อมาในช่วงบ่ายได้นำาคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยซายน์ มาเลเซีย ลงพื้นที่ตัวเมืองสงขลาในการเก็บข้อมูล
รายงานผลวิจัย ซึ่งทั้งสองกิจกรรมมีนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
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มรภ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทั้งสอง
มหาวิทยาลัยสร้างความสัมพันธ์ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทำางาน
ร่วมกัน และได้ฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษไปในตัว
ด้าน น.ส.นุรฮาตีฟา อับดุลตาเละ นักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 สาขา
ภูมสิ ารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า
ตนได้ แ ลกเปลี่ ย นความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในรายวิ ช าใกล้ เ คี ย งสาขาภู มิ
สารสนเทศกับนักศึกษามาเลเซีย ทั้งการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น
การหาผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นใกล้กับมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์
ในลั ก ษณะเชิ งพื้ น ที่ และได้ เ ห็ น กระบวนการทำ า งานของนักศึกษา
มาเลเซีย ที่มีความเกี่ยวข้องกับจีโอกราฟฟี การเชื่อมโยงกับข้อมูล
เชิงพืน้ ทีใ่ นทางภูมสิ ารสนเทศ ซึง่ เป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจและสามารถนำากลับ
มาใช้กับการเรียนได้ โดยเฉพาะเรื่องระบบกระบวนการคิด และทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
น.ส.เสาวลักษณ์ พูลแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษา
อังกฤษเพือ่ ธุรกิจบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา
กล่าวว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำาให้ตนได้นำาภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยการพูดคุยกับเพือ่ นๆ จากมาเลเซีย แม้เขา
ไม่ใช่เจ้าของภาษาแต่ก็นับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษา
ซึ่งกันและกัน ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างไม่เขินอาย อีกทั้ง
กิ จ กรรมยั ง สร้ า งความสนุ ก จากการได้ ท ดลองทำ า อะไรหลายอย่ า ง
ที่สำาคัญคือความกล้าหาญในการผูกมิตรกับเพื่อนใหม่
ขณะที่ Mohd imtiyaz bin azman นักศึกษาจาก Faculty
of Humanities มหาวิทยาลัยซายน์ มาเลเซีย กล่าวว่า รูส้ กึ มีความสุขมาก
ที่ ไ ด้ ม าทำ า กิ จ กรรมที่ นี่ ส่ ว นหนึ่ ง เพราะเพื่ อ นๆ ที่ มรภ.สงขลา
ให้ ค วามเป็ น กั น เองและมี มิ ต รภาพที่ ดี นี่ คื อ สิ่ ง ที่ ไ ด้ พ บเห็ น ใน
ประเทศไทย ซึ่งนอกจากได้จะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแล้ว
ยังได้เรียนรู้ภาษาไทยจากเพื่อนๆ ด้วย

มรภ.สงขลา

ผนึกสมาคมสมาพันธ์
ร.ร.เอกชนภาคใต้
ลงนามความร่วมมือ
เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ
มรภ.สงขลา ผนึกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชน
ภาคใต้-วิทยาลัยเทคโนโลยีสนั ติวทิ ย์สงขลา ลงนามความร่วมมือ
เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ พร้อมให้โควต้าคัดเด็กเข้าเรียนต่อ
ปริญญาตรี
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงพิธลี งนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
มรภ.สงขลา กับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ และวิทยาลัย
เทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา ณ ห้องประชุมสภา มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 10

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์
ชี ว วิ ท ยา จุ ล ชี ว วิ ท ยาประยุ ก ต์
คณิ ต ศาสตร์ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
3. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การตลาด 4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขา
วิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยี
การเกษตร (การผลิตพืช การผลิตสัตว์) วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร การเพาะเลี้ยง และ เกษตรศาสตร์

มกราคม ที่ผ่านมา ว่า วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ
ในการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งทางด้านการเรียนการสอน การ
พัฒนาบุคลากร ตลอดจนการจัดสรรโควต้าให้กบั โรงเรียนในกลุม่ สมาคม
สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ในการเข้าศึกษาต่อยัง มรภ.สงขลา และ
ความร่วมมือในโครงการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร ซึ่งการร่วมมือกันใน
ครั้งนี้จะช่วยพัฒนาการศึกษาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง โดยทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมในด้านคุณภาพการสอน
การทำาวิจัย และ การบริการวิชาการ เพื่อให้ลูกหลานของประชาชน
ในพื้นที่ภาคใต้ สามารถเข้าถึงการศึกษาให้มากที่สุด
ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า สำาหรับโควตาที่ มรภ.สงขลา จัดสรรให้
แก่นกั เรียนในโรงเรียนกลุม่ สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้นนั้ มี
จำานวนทั้งสิ้น 153 คน จาก 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต วิศวกรรม
โลจิสติกส์ เทคโนโลยีอุตสาหการ 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเคมี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้าน นายขดดะรี บินเซ็น นายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียน
เอกชนภาคใต้ กล่าวว่า รูปแบบความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามบันทึก
ข้อตกลง มีดงั นี้ 1. ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเท่าของวิทยาลัย 2. ด้านการใช้เครื่องมือและสถานที่
ในการเรียนรู้/ฝึกประสบการวิชาชีพสำาหรับนักเรียนของวิทยาลัยและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามสมควร 3. ด้านความร่วมมือกันของ
คณาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการ/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยและของมหาวิทยาลัย การประชุม
วิชาการหรือกิจกรรมตามที่จัดขึ้นตามแต่กรณี 5. ด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตรร่วมกันระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักเรียนของ
วิทยาลัย 6. ด้านการจัดโควตาแก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
7. วิทยาลัยจัดให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อใน มรภ.สงขลา รวมถึงการจัด
ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารเปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษาให้ กั บ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และ 8. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ
ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา
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หารือยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นร.ประถม
แก้ปัญหาอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์-เพิ่มผลสัมฤทธิ์กลุ่มวิชาภาษาไทย
ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นสถาบันที่มีพันธกิจในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น โดยรากเหง้ามาจากโรงเรียนการฝึกหัดครู ซึ่งมีประสบการณ์อันยาวนานในการ
ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพครู ตลอดจนบัณฑิตในสาขาอืน่ บวกกับมีจดุ แข็งจากความ
ใกล้ชิดกับท้องถิ่น มีฐานข้อมูลและรับทราบสถานการณ์ปัญหาจริงของชุมชนมาต่อเนื่อง
ตลอดจนได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัดและภูมิภาค ดังนั้น เมื่อทาง
คณะฯ ได้รับรู้ปัญหา ประกอบกับเล็งเห็นถึงความสำาคัญด้านคุณภาพทางการศึกษาใน
พื้นที่เขตให้บริการวิชาการ ทั้งใน จ.สงขลา พัทลุง สตูล และ ตรัง จึงมีแนวคิดในการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น เพือ่ ร่วมกันผลักดันให้นกั เรียนกลุม่ เป้าหมายรวม 67 โรงเรียน
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม่ วิชาภาษาไทยสูงขึน้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน วัดจากคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Onet) ในรายวิชาภาษาไทย เพิ่มสูงขึ้น
ร้อยละ 50 จากโรงเรียนทัง้ หมด โดยยกระดับคุณภาพการเรียนรูพ้ น้ื ฐาน ส่งเสริมด้านการ
อ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์ให้ดีขึ้น
ด้าน ร.ต.อ. สมชาย เสือแก้ว ผู้อำานวยการโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
บ้านบาโรย กล่าวว่า โครงการที่ทางคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็น
กิจกรรมที่ส่งผลดีต่อโรงเรียน สามารถนำาสิ่งที่ได้จากการร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาการจัด
การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ในเรื่องของปัจจัยหนุนที่ส่งเสริมให้นักเรียน
อ่านออกเขียนได้มาประยุกต์ใช้ โดยเริม่ จากการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
ของครู ผู้ ส อน บวกกั บ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การพั ฒ นา
ในแง่ของทักษะทางวิชาการ ต่อยอดไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

มรภ.สงขลา ติวจิตวิทยาการสอน

สำาหรับอาจารย์ยุค ๔.๐
มรภ.สงขลา สั ม มนาจิ ต วิ ท ยาการสอนสำ า หรั บ อาจารย์
ยุค 4.0 มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนตรงตามเป้าหมายหลักสูตร พร้อมปรับวิธสี อน
ให้ทันสมัย เชื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเปิดสัมมนาวิธีการสอนและจิตวิทยาการสอน
สำาหรับอาจารย์ยุค 4.0 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำานวยการ มรภ.สงขลา
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ว่า คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง เช่น ความพร้อม สติปัญญา เจตคติ และ
สภาพแวดล้อมอื่นๆ แล้ว กระบวนการเรียนการสอนที่ครูจัดให้นับเป็นสิ่ง
สำาคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนำาเอาความคิดสร้างสรรค์เป็นแรง
ผลักดัน และนำานวัตกรรมเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพือ่ ให้สามารถ
เรียนรู้และเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมให้ผู้สอนเห็นแนวทางในการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้สอนจึงควรมีจิตวิทยาในการเรียนการสอน ซึ่งหมายถึง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจากการ
ฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์
ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ความสำาคัญของจิตวิทยาการเรียนการสอน
จะทำาให้รู้จักลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพบางอย่างของผู้เรียน แนวคิด วิธีการ
กระบวนการหรือสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ นการแก้ปญ
ั หา
หรือพัฒนาการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึง่
จะช่วยให้การศึกษาและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียน
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สามารถเกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีก
ทั้ ง ยั ง สามารถเพิ่ ม ทั ก ษะการสอนและจิ ต วิ ท ยาการสอนของอาจารย์
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้าน ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำานวยการสำานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง
การสอนถือเป็นเรือ่ งจำาเป็นอย่างยิง่ ในการทีจ่ ะทำาให้ผสู้ อนมีการปรับเปลีย่ น
จากการสอนแบบดั้งเดิม ด้วยการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตนักศึกษา รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผสู้ อนสามารถ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา
ดร.ฐปนพัฒน์ กล่าวอีกว่า สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จึงได้จัดสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะการสอนและจิตวิทยาการสอน
ของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนำาความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
แบบทั น สมั ย และวิ ธี ก ารสอนแนวใหม่ ใ ห้ ทั น กั บ เทคโนโลยี ใ นยุ ค 4.0
โดยได้เชิญ ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผูอ้ าำ นวยการสำานักนวัตกรรมการเรียน
การสอน และ ผศ.ดร.นิวฒ
ั น์ ศรีสวัสดิ์ รองผูอ้ าำ นวยการสำานักนวัตกรรมฯ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยมีอาจารย์ผสู้ อน
ของ มรภ.สงขลา เข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลีย่ นระดมความคิดเห็นราว 80 คน

มรภ.สงขลา ผนึกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ

ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อต้านทุจริต
มรภ.สงขลา ผนึ ก สมาคมผู้ สื่ อ ข่ า วต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น
(ประเทศไทย) ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อต้าน
ทุจริต หวังสร้างเครือข่ายนิสติ นักศึกษา เล็งเห็นมหันตภัยคอร์รปั ชัน่
ยุค 4.0 พร้อมร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา ร่วมกับสมาคมผูส้ อื่ ข่าวต้านคอร์รปั ชัน่
(ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
แอทเซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา
โดยทัง้ สองฝ่ายจะร่วมกันจัดให้มคี วามร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
เช่น การประชุม เสวนา หรือสัมมนาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเผยแพร่
ความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นทัศนะในวงกว้างเกีย่ วกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
และอาจพิจารณาดำาเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายจะเห็นชอบร่วมกัน
เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง
ด้าน ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้าน
คอร์ รั ป ชั่ น (ประเทศไทย) กล่ า วว่ า สมาคมผู้ สื่ อ ข่ า วต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น
(ประเทศไทย) จัดตัง้ ขึน้ โดยความร่วมมือของสือ่ มวลชนแขนงต่างๆ อาทิ สือ่
หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ตระหนักดีว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
ทางคณะกรรมการบริหารและคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมฯ จึงมี
มติรว่ มกันทีจ่ ะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันปราบปรามและ

รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเต็มสรรพกำาลัง โดยมีเป้าหมาย
จะดำาเนินกิจกรรมรณรงค์ และสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
ดร.เอกชัย กล่าวอีกว่า ทางสมาคมฯ ได้หารือและประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรอิสระทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จนได้ขอ้
สรุปที่จะลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันสร้างเครือข่ายนิสิต นักศึกษา เพื่อ
บูรณาการจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยจัด
โครงการเสวนาวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง
“มหันตภัย... คอร์รัปชั่น ยุค 4.0” ประจำาปี 2562 และได้ประสานความ
ร่ ว มมื อ กั บ 5 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แถลงข่าวเกี่ยวกับการ
จัดโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

คณะศิลปกรรมฯ

จัดคอนเสิร์ต
มหัศจรรย์แห่งเสียง
คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา จั ด คอนเสิ ร์ ต
มหัศจรรย์แห่งเสียง Human and Aesthetics Music “The Magic
of Sounds” ยกศาสตร์ทางดนตรีโชว์ทักษะนอกห้องเรียน
อาจารย์วิชัย มีศรี ประธานโปรแกรมวิชาดนตรีสากล คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึง
การจัดแสดงคอนเสิรต์ มหัศจรรย์แห่งเสียง Human and Aesthetics Music
“The Magic of Sounds” ณ โรงละครชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.
สงขลา เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา ว่า ถือเป็นการเปิดประสบการณ์
ใหม่ๆ ให้กบั นักศึกษาโดยตรง เนือ่ งจากในการเรียนการสอนไม่ตอ้ งการให้
นักศึกษาฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว แต่อยากให้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้
บรรยากาศจริงจากการจัดคอนเสิร์ต โดยมีการจัดแสดง 2 รอบด้วยกัน
รอบแรกเวลา 13.30 น. รอบทีส่ อง เวลา 18.30 น. พบกับรูปแบบวงดนตรี
SKRU Chamber orchestras และวง SKRU Chorus Chorus ซึ่งเป็นการ
ขับร้องประสานเสียงในบทเพลงต่างๆ ที่มีความไพเราะ

อาจารย์วิชัย กล่าวว่า ที่มาของการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้มาจาก
การที่ตนสอนในรายวิชามนุษย์กับความงาม ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่มี
นักศึกษาลงเรียนวิชานีเ้ ป็นกลุม่ ใหญ่ แต่ละเทอมเฉลีย่ ประมาณ 500 คน
โดยวิชามนุษย์กับความงามมีศาสตร์ในการเรียนการสอนอยู่ 3 ศาสตร์
ผสมผสานกันอย่างลงตัว ได้แก่ ศาสตร์ทางศิลปะ ศาสตร์ทางดนตรี และ
ศาสตร์ ท างนาฏศิ ล ป์ ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาจะได้ ซึ ม ซั บ ศาสตร์ แ ต่ ล ะด้ า น
อย่างลึกซึ้ง
ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

13

มรภ.
สงขลา

เข้ารับประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้แต่งกายผ้าไทยงดงาม

อาจารย์-เจ้าหน้าที่ มรภ.สงขลา สุดปลื้ม เข้ารับประกาศ
เกียรติคุณบุคคลผู้แต่งกายผ้าไทยสวยงาม เผยมีคุณค่าทางใจ
สามารถประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัย ทั้งยังช่วยส่งเสริมอาชีพคน
ในชุมชน
อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมือ่ วันที่ 25 มกราคม
ที่ผ่านมา ตนเข้าร่วมในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้มีบุคลิกภาพงาม
อย่างไทยและแต่งกายผ้าไทยสวยงาม ภายใต้โครงการย้อนรอยผ้าศรีวิชัย
และผ้าทอสงขลา ประจำาปี 2562 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อำาเภอเมือง
สงขลา จัดโดยจังหวัดสงขลาร่วมกับสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
ในการนี้ มีตัวแทนจาก มรภ.สงขลา เข้ารับประกาศเกียรติคุณฯ
จาก นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จำานวน 3 คน
ได้แก่ นางทนตวรรณ ปานมา เจ้าหน้าทีป่ ระจำาสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ และ ดร.สุวิมล
บัวทอง อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ.สงขลา วิทยาเขต
สตูล นอกจากนั้น คำาภีร์ อลังการ หรือ นายรพีภัทร สำาเร ศิษย์เก่า
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ผู้ออกแบบชุดประจำาชาติยอดเยี่ยมเวที
ประกวด Miss Universe 2018 ให้กับสาวงามจากประเทศลาว ยังได้รับ
ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
ในงานดังกล่าวด้วย
ผศ.ดร.ทวีสนิ นาวารัตน์ ผูอ้ าำ นวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์ มรภ.
สงขลา กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ทีใ่ ห้เกียรติเป็นหนึง่ ในตัวแทนของมหาวิทยาลัย
เข้ารับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ และขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกัน
จัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อส่งเสริม สืบสานค่านิยมในการรักษาวัฒนธรรมไทย
อั น ดี ง ามให้ ค งอยู่ ต่ อ ไป ซึ่ ง ส่ ว นตั ว เป็ น คนที่ ชื่ น ชอบผ้ า ซิ่ น อยู่ เ ดิ ม แล้ ว
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เพราะผ้าซิ่นทุกผืนมีความวิจิตร งดงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แม้ว่าจะ
เป็นลายเดียวกันแต่การให้สีจะแตกต่างกันไปตามจินตนาการของผู้ทอ
จึงมีคุณค่าทางจิตใจอย่างมาก เราควรต้องช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานให้
ภูมิปัญญานี้คงอยู่เป็นมรดกต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน โดยการร่วมกันสวมใส่
ผ้าไทย
ด้าน ดร.สุวิมล บัวทอง อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล กล่าวว่า ครัง้ แรกทีไ่ ด้เห็นรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิ
เข้ารับประกาศเกียรติคณ
ุ บุคคลผูม้ บี คุ ลิกภาพงามอย่างไทยและการแต่งกาย
ผ้าไทยสวยงาม รูส้ กึ ตืน่ เต้นและเป็นเกียรติอย่างยิง่ โดยเฉพาะคุณแม่ เพราะ
ท่านรักผ้าไทยมาก ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทีม่ โี ครงการ
ดีๆ สนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากรสวมใส่ผา้ ไทย จึงทำาให้ได้มโี อกาสและ
รู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้ใส่ผ้าไทย ย้อนไปก่อนหน้านี้ เราจะเห็นผู้ใหญ่ใส่
ผ้าไทยในโอกาสสำาคัญต่างๆ ทำาให้รู้สึกดูไกลตัวมากๆ แต่ในความเป็นจริง
แล้วเราสามารถประยุกต์ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถใส่ในชีวิต
ประจำาวันได้ ดังทีอ่ าจารย์ของ มรภ.สงขลา รวมทัง้ อาจารย์รนุ่ ใหม่ๆ หลายท่าน
ที่สวมใส่ผ้าไทยออกมาได้อย่างสวยงาม ประณีต และสะท้อนเอกลักษณ์
ความเป็นไทยได้อย่างทรงคุณค่า
นางทนตวรรณ ปานมา เจ้าหน้าที่ประจำาสำานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มรภ.สงขลา กล่าวว่า รูส้ กึ ดีใจและภูมใิ จมากทีไ่ ด้รบั เกียรติเสนอ
ชื่อเข้ารับรางวัลนี้ ตนได้แบบอย่างที่ดีมาจาก อาจารย์รจนา ศรีใส
อดีตผู้อำานวยการสำานักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ซึ่งท่านแต่งกายด้วยผ้าไทยมา
โดยตลอด อี ก ทั้ ง เรื่ อ งกิ ริ ย ามารยาทท่ า นผู้ อำ า นวยการสำ า นั ก ศิ ล ปะฯ
คนปัจจุบัน อาจารย์โอภาส อิสโม ให้การส่งเสริมสนับสนุนเรื่อยมา
บางคนอาจมองว่าการใส่ผ้าไทยดูไม่ทันสมัย แต่ตนคิดว่าผ้าไทยสวมใส่
สบาย สามารถประยุกต์ใช้หรือออกแบบให้ดูสวยงามเหมาะกับยุคสมัยได้
ที่สำาคัญยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

มรภ.สงขลา นำ�โนร�ภ�คใต้ “น�ฏลักษณ์ทักษิณ”

โชว์การแสดงเวทีวัฒนธรรมอุดมศึกษา

สำานักศิลปะฯ มรภ.สงขลา โชว์การแสดงนาฏลักษณ์ทกั ษิณ
ผสมผสานโนราภาคใต้เข้ากับยุคปัจจุบนั ร่วมแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 สร้างความ
ประทับใจมหาวิทยาลัยกว่า 80 แห่งทั่วประเทศ
อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการนำาวัฒนธรรมท้องถิน่
ภาคใต้ ไปจัดแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19“สืบสาน
วัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดินศิลปะและ
วัฒนธรรม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา ว่า มรภ.สงขลา ได้รับคัดเลือกจากสำานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ให้เป็นตัวแทนภาคใต้เดินทางไปแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมท้องถิน่
ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศ โดยได้ นำ า การแสดงที่ มี ชื่ อ ว่ า
“นาฏลักษณ์ทักษิณ” อันเป็นการแสดงที่นำาเสนออัตลักษณ์ของโนรา
ในภาคใต้ ใช้วธิ กี ารผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัยโนราในปัจจุบนั ทัง้ บทกลอน
ท่ารำาที่โดดเด่น และการแสดงเป็นเรื่องราว
อาจารย์โอภาส กล่าวว่า การแสดงชุดนีก้ ล่าวถึงตำานานโนราเรือ่ ง
แม่นวลทองสำาลี สอนโนราให้กับบุตรชายที่มีชื่อว่าเทพสิงขรหรือพ่อขุนศรี
ศรัทธา องค์ประถมโนราบุคคลแรกเริ่มในภาคใต้ โดยถ่ายทอดบทบาท
ผ่านนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ชัน้ ปีที่ 2 และ
นั ก ดนตรี โ ปรแกรมวิ ช าดนตรี ไ ทย ชั้ น ปี ที่ 1 โดยเรื่ อ งราวของโนรา
ในภาคใต้ที่นำาไปแสดงนั้นมีทั้งหมด 3 ช่วงด้วยกัน ช่วงที่ 1 ตำานานการ
เกิดโนรา ช่วงที่ 2 การถ่ายทอดโนรา และ ช่วงที่ 3 โนราในสังคมภาคใต้

ครั้งที่

๑๙

ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างชัดเจน
นอกจากนั้น ยังมีการแสดงในชุดอื่นๆ อย่างระบำาชนไก่ ซึ่งสะท้อนถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ได้เป็นอย่างดี
ด้ า น อาจารย์ ก มลนาวิ น อิ น ทนู จิ ต ร รองผู้ อำ า นวยการ
สำานักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาส
มาร่วมงานเผยแพร่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับสำานักศิลปะฯ มรภ.สงขลา
ทำาให้ได้เห็นการเตรียมตัวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ตลอดจนความตั้งใจ
ในการถ่ายทอดจากครู เพือ่ สร้างประสบการณ์ให้แก่ศษิ ย์ ขณะเดียวกันศิษย์
รุ่นใหม่ก็พ ร้อมดำาเนินรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไว้ เพราะศิลปะและ
วัฒนธรรมคือหลักฐานรากเหง้าความมีตัวตนของเผ่าพันธุ์เราว่าอยู่นานมา
เป็นพันปี คือสือ่ ทีเ่ ราได้รบั การถ่ายทอดจากบรรพชนทีม่ รี ปู แบบประวัตคิ วาม
เป็นมาอย่างเด่นชัด
“พระศิวะร่ายรำาเพือ่ สร้างโลกคงเป็นเรือ่ งจริง ท่วงท่ารำาของโนรา
มาจากชาวสวรรค์ไกรลาสคงเป็นเรือ่ งจริง คำากล่าวบทกลอนทีว่ า่ ทุกคนตะลึง
ในความงามในท่ารำาของชาวไกรลาสเหมือนต้องมนต์ เพราะนี่คือท่ารำา
นางฟ้า นางสวรรค์ คือเรื่องจริง จากมุมที่ผมมองเห็นทันทีที่จบการแสดงมี
ผู้ใหญ่หลายท่านเข้าสวมกอดผม บอกขอบคุณที่มาแสดงให้เขาดู ทั้งชีวิตไม่
เคยได้เห็นอะไรที่สวยงามขนาดนี้มาก่อน ผมรู้สึกภูมิใจแทนลูกศิษย์ ภูมิใจ
ในฐานะผู้บริหารสำานักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ภูมิใจในรากฐาน
ของสำานักศิลปะฯ ทีว่ างไว้ดมี าก และต้องขอขอบคุณในฐานะลูกหลานพระยา
สุรนิ ทร์ภกั ดีศรีณรงค์จางวาง ทีใ่ ห้โอกาสคนถิน่ เมืองปราสาทได้มโี อกาสเห็น
ท่ารำาโนราสวรรค์ไกรลาส” อาจารย์กมลนาวิน กล่าว
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เปิดโลกวรรณกรรมร่วมสมัย
ปลุกไฟหัวใจคนอยากเขียน ประสบการณ์ ใหม่ นศ.ภาษาไทย
มรภ.สงขลา ร่วมค่าย

“สีสันสันติภาพ”

สกู๊ปโดย : สุนทรียา ลาสสวัสดิ์
เสียงเด็กอ่านบทกวีคลอเสียงกีตาร์ ขณะอีกกลุม่ กำาลังเตรียมตัว
ขึน้ ร้องเพลงทีเ่ จ้าตัวแต่งไว้ เป็นบรรยากาศทีต่ รึงในความทรงจำาของ
สุนทรียา ลาสสวัสดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มรภ.สงขลา ผู้เข้าร่วมเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของค่ า ย “สร้ า งสรรค์ ง านเขี ย น : สี สั น สั น ติ ภ าพ”
จัดขึ้นโดยสถาบันสันติศึกษา ม.อ. ไม่นับรวมถึงการได้กระทบไหล่
นักเขียนรางวัลพานแว่นฟ้า เจ้าของผลงานรางวัลมติชนอวอร์ด
รวมถึงนักแต่งเพลงจากค่ายดัง ที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ตลอด
3 วัน 2 คืน
ผศ.อภิชาติ จันทร์แดง อาจารย์ประจำาสถาบันสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (ม.อ.) ผู้จัดและวิทยากรค่ายสร้างสรรค์งานเขียน :
สีสันสันติภาพ ปี 2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เล่าว่า
สถาบันสันติศกึ ษาต้องการใช้ศลิ ปะในการส่งเสริมและสร้างสรรค์สนั ติภาพ
จึงได้จดั กิจกรรมนีข้ นึ้ มา โดยเน้นกลุม่ เป้าหมายเป็นเด็กระดับชัน้ มัธยม และ
ชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมาเข้าร่วมด้วย รวมสมาชิกค่ายราว 60 คน
เนือ่ งจากมองว่าในทางการเขียนกลุม่ เด็กทีต่ า่ งระดับชัน้ ต่างวัยไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้ การมีผู้เข้าร่วมที่หลากหลายถือเป็นการเติมเต็มสร้างสีสัน
และได้ผลงานเขียนหลายมุมมากขึ้น ทุกคนสามารถทำากิจกรรมไปด้วยกัน
ได้โดยไม่มีความต่างใดๆ
เมื่อเห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มีการเรียน
การสอนหลักสูตรภาษาไทย เกี่ยวข้องกับงานเขียนทั้งคณะครุศาสตร์ และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงชวนมาร่วมออกค่ายในครั้งนี้ด้วย
ซึง่ นักศึกษาทัง้ 4 คนทีม่ าเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ มีความพร้อม
ทีจ่ ะเรียนรูส้ งู แม้ในส่วนการเขียนอาจยังไม่คอ่ ยกล้าคิดต่างหรือคิดนอกกรอบ
ซึ่ ง เป็ น อุ ป สรรคต่ อ คำ า ว่ า สร้ า งสรรค์ ที่ ค่ า ยต้ อ งการให้ เ กิ ด แต่ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่าสิง่ ทีเ่ ป็นอยูเ่ ดิมนัน้ ไม่ดี อย่างน้อยก็เป็นต้นทุนในการเติมเต็ม
สิ่งอื่นๆ เข้าไป ทำาให้ง่ายที่จะชี้แนวทางใหม่ๆ
ดร.กมลทิพย์ กาลพันธ์ อาจารย์ประจำาโปรแกรมภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา เล่าว่า ค่ายนี้ทำาให้เด็กๆ
ได้ทาำ ความรูจ้ กั กับการเขียนทีห่ ลากหลาย จากทีม่ องว่าทำาไม่ได้แต่สามารถ
เข้าใจเสียใหม่ดว้ ยการถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์จากวิทยากรซึง่ เป็น
นักเขียนมากความสามารถ รวมถึงนักแต่งเพลงค่ายแกรมมี่ อ.พยัต ภูวชิ ยั
และ อ.ไลลักษณ์ อุปรานนท์ ศิลปินเซอร์แมนติกกับบทเพลงในอัลบั้มรัก
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หลงฤดู มาถ่ายทอดประสบการณ์ตลอด 3 วัน 2 คืน ทำาให้ทุกคนกล้าหยิบ
เรื่องต่างๆ ที่พบเจอในชีวิตประจำาวันมาเล่าอย่างสร้างสรรค์มีชั้นเชิงทั้ง
ในกลุ่มของงานเขียนประเภทเรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และงานเพลง หลังจาก
จบค่ายยังมีการเชิญนักเขียน ผศ.อภิชาติ จันทร์แดง นักเขียนรางวัล
พานแว่นฟ้า และ นายปรเมศวร์ กาแก้ว เจ้าของผลงานรางวัลมติชนอวอร์ด
มาเป็นวิทยากรบรรยายในห้องเรียน เพือ่ จุดประกายความคิดเรือ่ งการอ่าน
การเขียนให้กับเพื่อนๆ คนอื่นด้วย ส่วนนักศึกษาที่ไปค่ายต่างได้ขยาย
เครือข่ายรู้จักกลุ่มนักเขียนเพิ่มขึ้น ถึงแม้บางคนไม่ได้อยากเป็นนักเขียน
แต่อาจนำาประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในด้านอื่นแทน
ด้ า น จุ ฑ ามาศ บั ว เนี ย ม นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เผยความรูส้ กึ ทีไ่ ด้เข้าร่วมค่ายครัง้ นีว้ า่ รูส้ กึ ดีใจมาก
เพราะเป็นสิง่ ทีอ่ ยากทำามานานแล้ว ก่อนไปก็คาดหวังไว้แล้วว่าจะได้พบกับ
นักเขียนมากประสบการณ์มาสอนฝึกเขียนงานในรูปแบบต่างๆ ทีห่ ลากหลายขึน้
เมื่อได้ไปเป็นสมาชิกคนหนึ่งของค่ายจริงๆ ยิ่งประทับใจมาก เพราะ
บรรยากาศสนุก ไม่เครียด และสามารถสร้างอารมณ์ในการทำางานได้จนมี
ผลงานออกมาหลายชิน้ ซึง่ ทำาให้รถู้ งึ ศักยภาพของตนมากขึน้ จาก คำาแนะนำา
ของวิทยากร นีน่ บั เป็นการเริม่ ต้นสานฝันตัวเอง และจะนำาสิง่ ทีไ่ ด้ไปพัฒนา
งานเขียนให้มีความสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น
ปิดท้ายด้วย สุนทรียา ลาสสวัสดิ์ นักศึกษาโปรแกรมภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา เล่าถึงความประทับใจ
ในฐานะผู้เข้าร่วมค่ายว่า เมื่อก่อนตนมองว่าวรรณกรรมเป็นการอ่านเพื่อ
ความบันเทิงเท่านั้น จนกระทั่งเลือกเรียนหลักสูตรภาษาไทยในระดับ
มหาวิทยาลัย ด้วยความคิดว่าคงเป็นสาขาที่ทำาให้ได้อ่านหนังสือมากที่สุด
เพราะมีการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับหนังสือวรรณกรรม รวมทั้งวิชา
ทีต่ อ้ งอาศัยทักษะการเขียน เมือ่ ตัดสินใจไปค่ายนีจ้ งึ นับเป็นความโชคดีอย่างมาก
เพราะนอกเหนือจากประสบการณ์คือความกล้าคิดกล้าเขียนที่เพิ่มขึ้น
วิทยากรทุกท่านทัง้ กลุม่ งานเขียนและกลุม่ งานเพลงมีความใส่ใจคอยสังเกต
จุดอ่อนจุดแข็งในตัวเด็กทุกคน พยายามดึงภาพความคิดของพวกเราให้ออกมา
เป็นงานเขียน
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแม้สมาชิกต่างแยกย้ายกันไป ทว่า
ยังมี “แต่เราก็อยู่ร่วมกัน” หนังสือรวมเล่มผลงานเขียน ผลผลิต
ตกทอดทางความคิดทีช่ าวค่ายแต่ละคนต้องการบอกเล่าแง่มมุ หนึง่
ของชี วิ ต ให้ ก ลายเป็ น วรรณกรรมที่ มี พ ลั ง สะท้ อ นภาพสั ง คม
ก่อให้เกิดความเข้าใจในตัวเพือ่ นมนุษย์มากขึน้ ซึง่ เป็นพืน้ ฐานสำาคัญ
ทีท่ าำ ให้สามารถอยูร่ วมกันอย่างสงบสุข และเกิดสันติภาพในสังคม

นศ.ครุฯ คว้า ๒ รางวัลประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
นั ก ศึ ก ษาครุ ศ าสตร์ มรภ.สงขลา ส่ ง ผลงานผี เ สื้อ
พระราชา ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ช่วยนักเรียนมีนิสัย
รักการอ่าน คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดจัดนิทรรศการโครงการ
จิตอาสาพัฒนาชุมชน ควบรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทประกวด
โครงการฯ
เมือ่ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา นักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย
1. นายณัฐภัทร ทุง่ แซะ 2. นายยุทธภพ เรืองฤทธิ์ 3. นายฐิตพ
ิ งศ์
พันธ์ดี และ 4. นายกฤษณพงศ์ สิทธิชัย โดยมี ผศ.นิ ต ยา
ธั ญ ญพาณิ ช ย์ เป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา นำ า ผลงานโครงการผี เ สื้ อ
พระราชา RAMA Butterfly เข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสา
พัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำาปี 2562 ในงานราชภัฏบุรีรัมย์
มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครัง้ ที่ 3 The 3rd Buriram
Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2019
(BRICC Festival 2019) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกคุณาคาร
(Rajabhat Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ผลปรากฏว่าได้รบั

ทั้งหมด 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ ประเภทประกวดการจัด
นิทรรศการโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำาปี
2562 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทประกวดโครงการ
จิตอาสาพัฒนาชุมชน
นายณัฐภัทร ทุง่ แซะ นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการผีเสื้อพระราชามี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกนิสัยรักการอ่านและการเขียนของนักเรียน อีกทั้ง
เพือ่ ให้เรียนรูศ้ าสตร์พระราชาผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะให้อา่ นได้
และอ่านเป็น ซึง่ ตนและเพือ่ นๆ ในทีมได้นาำ ผลงานในโครงการดังกล่าว
ไปร่วมการประกวดทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ซึง่ เปิดโอกาสให้นสิ ติ
นักศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการประกวด รวมทั้งหมด 21 ทีม
แต่มีทีมที่สละสิทธิ์จนในที่สุดเหลือ 18 ทีม โดยการประกวดแบ่งออก
เป็น 2 ประเภท คือ การนำาเสนอโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน และ
การจัดนิทรรศการ ซึ่งในการประกวดโครงการไม่จำากัดรูปแบบวิธี
ใช้เวลา 10-15 นาที ในการนำาเสนอผลงาน จากนั้นคณะกรรมการ
จะซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะหลังจากการนำาเสนอ
แล้วเสร็จ

“นิเทศฯ” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๒ ประกวดคลิปวิดีโอสือ่ สร้างสรรค์
นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัล
รองชนะเลิศอับดับ 2 ประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์
จากผลงาน “สวรรค์ของลูกปูม้าบ้านหัวเขา” ได้รับ
เกียรติบัตร โล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรนิ ทร์ อาจารย์ประจำาหลักสูตร
นิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ในฐานะทีป่ รึกษาการผลิตผลงาน
ของนักศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
นายกฤษฎา ศรสำาแดง และ นายธีรวุฒิ จึ่งเจริญสกุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มรภ.สงขลา เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของประเทศ
ระดับเยาวชน ได้รบั เกียรติบตั ร โล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
จากการประกวดคลิปวิดีโอสื่อสร้างสรรค์เรื่อง “สวรรค์ของลูก
ปูมา้ บ้านหัวเขา” เพือ่ ขยายผลโครงการธนาคารปูมา้ และการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรปูมา้ ในหัวข้อ “ธนาคารปูมา้ กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำาปี 2562
Thailand Inventors’ Day จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

18 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา เปิดเวทีเครือข่ายความร่วมมือ

สภา’ สัญจร ๔ ภาค

มรภ.สงขลา จัดสัมมนาสภาสัญจร’ 4 ภาค เปิดเวทีเจรจา
กำาหนดกรอบความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข เตรียมผนึก
เครือข่ายลงนาม MOU เพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตร หวังช่วยคนไทย
เข้าถึงบริการคุณภาพ
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.
สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือสภาสัญจร’ 4 ภาค
ครั้งที่ 2 ระหว่างสภาการสาธารณสุขชุมชน กับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ว่า เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความรูเ้ กีย่ วกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และบทบาทอำานาจหน้าทีข่ องสภา
การสาธารณสุขชุมชนสู่นักสาธารณสุขของหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาที่
ผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุข ซึง่ นับเป็นนิมติ รหมายทีด่ วี า่ ความร่วมมือในครัง้ นี้
จะส่ ง เสริ ม ให้ ห ลั ก สู ต รยิ่ ง มี คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาดี ข้ึ น กว่ า เดิ ม ไปอี ก
อันเนือ่ งมาจากมีสภาการสาธารณสุขชุมชน เป็นสภาวิชาชีพเฉพาะทีค่ อยให้การ
เกื้อหนุน เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำาปรึกษา โดยเฉพาะการเปิดเวทีเจรจากำาหนด
กรอบความร่วมมือระหว่างกัน
ดร.ไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน กล่าวว่า ทัง้ นี้
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และ
สถาบันการศึกษาทีผ่ ลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขทำางานร่วมกัน เพือ่ ให้ประชาชน

สามารถเข้ า ถึ ง การบริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม นำาไปสูก่ ารพัฒนาสุขภาพและยกระดับ
คุณภาพชีวติ ทีด่ อี ย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และหลักการ
สาธารณสุขมูลฐานตามนิยามองค์การอนามัยโลกและประเทศ
ด้าน ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานหลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิต
(สาธารณสุขชุมชน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา กล่าวว่า
จุดแข็งของหลักสูตรฯ คือมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายในชุมชน และส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ดาำ เนินงานจริงในพืน้ ที่ ทำาให้ได้รบั ประสบการณ์ตรง อีกทัง้ การ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆ มีการให้นกั ศึกษาไปศึกษาดูงานตาม
หน่วยงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียน ทั้งนี้ หลังจากหารือใน
เรือ่ งกรอบความร่วมมือระหว่างสภาการสาธารสุขชุมชนกับ มรภ.สงขลา โดย
หลักการถือว่ามีความเห็นสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยี แ ละบริ ก ารทางด้ า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ สาธารณสุ ข ในส่ ว น
รายละเอียดด้าน MOU อาจจะต้องหารือกันอีกครัง้ ซึง่ จะมีหลายประเด็นใน
การพูดคุยถึงเรื่องนี้

สำ�นักศิลปะฯ จัดเสวน� “ทวดช้าง” สะท้อนศรัทธ� คว�มเชือ่ ท้องถิน่

สำานักศิลปะฯ มรภ.สงขลา จัดเสวนาแลกเปลี่ยนงานวิจัย
ทวดช้าง สะท้อนความเชื่อทางจิตวิญญาณที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เชื่อข้อมูลที่เก็บรวบรวมช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่
สร้างประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง
อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดเสวนาทวดช้าง :
ความเชื่ อ ทางจิ ต วิ ญ ญาณทวดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น โดยการ
สนับสนุนโครงการวิจยั ของกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสำานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ว่า เนื้อหาเสวนา
ประกอบด้วย ความเชื่อทวดที่มีอำานาจและอิทธิพลทางความคิด เช่น ทวดงู
ทวดเสือ ทวดช้าง ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิน่ ในกรณีศกึ ษาเรือ่ งทวดพืน้ ที่
จ.สงขลา พัทลุง และ ตรัง เพื่อศึกษาตำานานและรูปแบบทางความเชื่อเกี่ยวกับ
ทวด รวมถึงอิทธิพลของทวดที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น และการกระจายตัวของ
อิทธิพลของทวดรูปสัตว์ต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าว
ด้าน อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจติ ร รองผูอ้ าำ นวยการสำานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ผู้ประสานงานโครงการเสวนาทวดช้าง กล่าวว่า
นับเป็นโอกาสสำาคัญที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
โดยพืน้ ฐานตามความเป็นจริงแล้วรูปแบบของวัฒนธรรมดัง้ เดิมอันเป็นพืน้ ของ
วิถีความคิดของกลุ่มคนในท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กบั ธรรมชาติ เมือ่ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีผลต่อวิถชี วี ติ มนุษย์ทงั้ ให้คณ
ุ ประโยชน์
และให้โทษ สำาหรับบริบทของสังคมไทยมีความเชื่อที่หลากหลาย ทั้งพิธีกรรม
ตามประเพณี ธรรมเนียมและรูปแบบการปฏิบตั ทิ แ่ี ปลกแตกต่างกัน ซึง่ ความเชือ่
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนกำาลังใจ ช่วยให้ดำาเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง
มีเป้าหมาย และตั้งอยู่บนรากฐานของสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งผลการเสวนาดังกล่าว

จะเป็นประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านตำานานและความเชื่อที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร สำาหรับปรับใช้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของผู้คนในพื้นที่ และผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลต่อไปในอนาคต
ขณะที่ ผศ.ดร.ศศลั ก ษณ์ ทองขาว หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย
กล่าวว่า ภายในงานมีการเสวนาประกอบการบรรยายทางวิชาการ เรือ่ ง ระบบ
ความเชื่อกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม พรมแดนแห่งความรู้การวิจัยวัฒนธรรมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสนั ติสขุ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการวิจยั วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประวัติ
ของทวดช้าง อิทธิพลต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย อาจารย์โอภาส อิสโม
ความเชือ่ ของทวดช้างทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคนในพืน้ ที่ โดย อาจารย์อาำ นวย สงนวล
อดีตเลขานุการสภาวัฒนธรรม จ.สงขลา นอกจากนั้น ยังมีการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้เกี่ยวกับทวด จากบุคลากรทั้งในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อดีตอธิการบดี มรภ.สงขลา ดร.บรรจง ทองสร้าง
อดีตผูอ้ าำ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา และ นายธีรศักดิ์ ชูเพ็ง เจ้าหน้าที่
ปฏิ บั ติ พิ ธี กระทรวงวั ฒ นธรรม ที่ เ ล่ า ถึ ง ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องทวดช้ า ง
ความเกี่ยวโยงของความเชื่อทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคใต้
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มรภ.สงขลา ปลื้ม
เข้าร่วมสัมมนาสภา-นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ
มรภ.สงขลา ส่ ง ตั ว แทนเข้ า ร่ ว มสั ม มนา
สภา-นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ
ครั้ ง ที่ 25 เจ้ า ตั ว สุ ด ปลื้ ม เตรี ย มนำ า ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ เพิ่มศักยภาพการจัดกิจกรรม ควบคู่
สร้างเครือข่ายผู้นำานักศึกษา
นายทินกร หวังสป นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขา
วิ ช าการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการเข้าร่วม
โครงการสั ม มนาสภา-นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง เมื่อ
วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา ว่า รูส้ กึ ดีใจและปลาบปลืม้ ใจ
อย่างมากที่ได้เป็นตัวแทนของผู้นำานักศึกษา มรภ.สงขลา
เข้าร่วมการสัมมนาในครัง้ นี้ ตนมีโอกาสได้แลกเปลีย่ นความ
รูด้ ้านกิจกรรมกับเพื่อนต่างสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัด
กิจกรรม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมเองก็ดี ทำาให้ได้นำาเอา
รูปแบบใหม่ๆ มาใช้กบั การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ
ได้เพิ่มศักยภาพของตนเองในด้านความคิดและรูปแบบการ
จัดกิจกรรม ทีส่ าำ คัญ คือได้สร้างเครือข่ายผูน้ าำ ระดับอุดมศึกษา
ทำาให้สะดวกในการทำากิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย และยัง

สามารถแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างผูน้ าำ ของแต่ละมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศได้อีกด้วย
ด้าน นายเนติศักดิ์ คงแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า
ตนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการสัมมนาในครั้งนี้
เป็นอย่างมาก เช่น ผู้นำาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องรู้จัก
คำาว่าผู้นำาที่ดีและมีความเป็นผู้ตามที่ดีด้วย เพราะถ้าผู้นำา
ไม่รับฟัง ไม่คิดตามความเห็นของผู้อื่น จะทำาให้งานต่างๆ
ที่ปฏิบัติไม่เป็นไปด้วยความราบรื่น นอกจากนั้น ยังมีการ
กล่ า วถึ ง ยุ ค ที่ ก่ อ นจะมาเป็ น ไทยแลนด์ 4.0 จากยุ ค
บรรพบุรษุ ทีม่ ชี อื่ เรียกสายพันธุว์ า่ โฮโมซาเปียน มาจนถึงยุค
ที่ มี ก ารทดลองต่ า งๆ จนมี คำ า ว่ า วิ ท ยาศาสตร์ เ กิ ด ขึ้ น
นอกจากการอบรมแล้ ว ยั ง มี ก ารสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี
ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ของผู้นำาในการทำางานสภานักศึกษาว่ามีการ
ทำาอะไร ผลที่ตามมาเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งจากการสัมมนา
ภายใน 3 วัน 2 คืน ทำาให้ตนได้รับความรู้และเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ ต่ า งๆ มาพั ฒ นากิ จ กรรมที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์กับนักศึกษา มรภ.สงขลา ให้มากที่สุด

มรภ.สงขลา สัมมนาสถาบันอุดมศึกษา ๙ เครือข่าย
ปั้นแกนนำา นศ. รู้เท่าทัน ป้องกันสารเสพติด

กิตติพงศ์ แก้วขอมดี
นักศึกษา มรภ.สงขลา

อนุพงศ์ ศรีสุวรรณ
นักศึกษา มรภ.สงขลา
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สองหนุม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา แลกเปลีย่ น
เรียนรู้กิจกรรมสัมมนาสถาบันอุดมศึกษา 9 เครือข่าย
“นักศึกษาแกนนำา รู้เท่าทัน ป้องกันสารเสพติด” เจ้าตัวเผย
ความประทั บ ใจได้ มิ ต รภาพเพื่ อ นร่ ว มค่ า ย พร้ อ มฝึ ก
กระบวนการคิ ด หวั ง นำ า ประสบการณ์ ช่ ว ยพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย
นายกิ ต ติ พ งศ์ แก้ ว ขอมดี นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า จากการได้ไปแลกเปลี่ยน
ความรู้ ใ นโครงการสั ม มนาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 9 เครื อ ข่ า ย
“นักศึกษาแกนนำา รู้เท่าทัน ป้องกันสารเสพติด” ณ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม ที่ผ่านมา
โดยมี ผู้ เข้ า ร่ ว มสั ม มนาเป็ น กลุ่ ม ผู้ นำ า นั ก ศึ ก ษา สภานั ก ศึ ก ษา
องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และผูน้ าำ ต่างๆ จากมหาวิทยาลัย
ทัว่ ประเทศ ซึง่ ได้รบั การต้อนรับจากทางมหาวิทยาลัย และองค์การ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ เป็นอย่างดี ซึง่ วันแรกเป็นการ
ทำ า ความรู้ จั ก กั น โดยทำ า กิ จ กรรมละลายพฤติ ก รรม พร้ อ มทั้ ง
สอดแทรกองค์ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด จากนั้นเข้าสู่
การอบรมด้านวิชาการกับวิทยากร และแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่ม
โดยต้องเข้าฐานทัง้ 8 หมุนเวียนกันไป ในแต่ละฐานมีทง้ั องค์ความรู้
และข้อคิดเกี่ยวกับยาเสพติด
นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า สำาหรับกิจกรรมในวันที่สอง
เป็นการทำาโปรเจกต์เกี่ยวกับสารเสพติดเรื่องอะไรก็ได้ ซึ่งกลุ่มของ
ตนเลือกทำาเรื่องคาเฟอีน โดยมี อาจารย์ใจบุญ แย้มยิ้ม จาก
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่
ปรึกษา และนำาลงพื้นที่ชุมชนบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย โดยมี
การเล่นเกมเกีย่ วกับคาเฟอีนทีอ่ ยูใ่ นเครือ่ งดืม่ หรืออาหาร พร้อมทัง้
บอกถึ ง โทษและประโยชน์ ข องคาเฟอี น เมื่ อ สั ม ภาษณ์ เ สร็ จ ก็
อัดวิดโี อไว้ดว้ ย นำาเสนอออกมาในเชิงรายการ vlog ทีม่ คี วามน่าสนใจ
สนุกสนานและเข้าถึงได้งา่ ย ส่วนในวันทีส่ ามเป็นการนำาเสนอข้อมูล

ในรูปแบบต่างๆ ซึง่ กลุม่ ของตนเลือกใช้การแสดงละคร และนำาเสนอ
วิดีโอ โปสเตอร์ และรูปแบบพอยท์ โดยตนมีหน้าที่จัดทำาวิดีโอและ
นำาเสนอข้อมูล
ด้าน นายอนุพงศ์ ศรีสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา
กล่าวว่า ตนและเพื่อนๆ ได้รับการเสริมสร้างความรู้และแนวคิด
เกีย่ วกับยาเสพติดทีม่ ใี นสังคมปัจจุบนั ทัง้ ในเรือ่ งชนิดของสารเสพติด
และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกาย นอกจากนั้น ยังมีการถอด
บทเรียนของสมาชิกแต่ละกลุ่มว่าแต่ละพื้นที่พบเจอปัญหาเกี่ยวกับ
สารเสพติดหรือสถานการณ์เป็นแบบใด อาทิ พืน้ ทีร่ อบๆ สถานศึกษา
ของตนพบเจอสารเสพติ ด ประเภทใดมากที่ สุ ด สถานศึ ก ษามี
แนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง เมือ่ กลุม่ ของตนซึง่ ประกอบด้วยนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มรภ.สงขลา
มรภ.พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ช่วยกันถอดบทเรียนครบถ้วนแล้วก็เตรียมข้อมูลและ
กิจกรรมที่จะนำาเสนอ โดยให้มีเนื้อที่เข้าใจได้มากที่สุด ทางกลุ่มจึง
คิดใช้เกม Kahoot ที่ใช้ในการเรียนรายวิชา มาเป็นสื่อให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความเข้าใจถึงปัญหา โทษ ชนิดของสารเสพติด
นายอนุพงศ์ กล่าวอีกว่า ในการนำาเสนอผลงานกลุม่ ของตน
ได้รับเสียงตอบรับจากเกม Kahoot เป็นอย่างดี เนื่องจากถือเป็น
การทบทวนความรูข้ องเพือ่ นๆ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม และได้ทาำ ข้อสอบ
ว่าจากการมาเข้าค่ายในครัง้ นีแ้ ต่ละคนได้รบั ความรูก้ ลับไปมากน้อย
แค่ ไ หน ทั้ ง นี้ กลุ่ ม ของตนเจอปั ญ หาเกมที่ นำ า เสนอซ้ำ า กั บ
กลุม่ อืน่ ทำาให้การนำาเสนอติดขัดและเกิดปัญหาภายในกลุม่ แต่ทางกลุม่
ได้ทาำ ความเข้าใจ อธิบายและแก้ไขปัญหาเพือ่ ให้การนำาเสนอลุลว่ ง
ไปด้วยดี จนประสบความสำาเร็จในการนำาเสนอผลงาน แต่สงิ่ ทีม่ าก
ไปกว่านั้นคือ การได้เริ่มกระบวนการคิด ได้แลกเปลี่ยนความรู้
กับสถาบันการศึกษาต่างๆ จากทั่วประเทศ ตลอดจนมิตรภาพจาก
เพือ่ นร่วมทีมและค่าย ซึง่ ตนคาดหวังว่าจะสามารถนำาประสบการณ์
ที่ ไ ด้ รั บ จากกิ จ กรรมในครั้ ง นี้ มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยต่อไป

“ดีเจนัฏฐ์ ชัชวิณทร์”

อดีตเด็กช่างฝันถึงวันฟ้าใหม่ในรั้ว มรภ.สงขลา

ก้าวสู่ “นักสือ
่ สารมวลชน ผูท้ าำ คุณประโยชน์ตอ
่ สังคมดีเด่น”

“รางวัลนักสือ่ สารมวลชน ผูท้ าำ คุณประโยชน์ตอ่ สังคมดีเด่น
เป็นรางวัลทีเ่ กิดจากการมีจติ อาสา และยอมเสียสละเวลาส่วนตัว
ทุกครั้งที่มีงานในสายสื่อมวลชนเข้ามา โดยไม่เคยปริปากบ่น
และไม่ได้นึกถึงสิ่งตอบแทน แค่ได้ทำางานที่รัก ซื่อสัตย์กับ
หน้าที่ และนำาประสบการณ์มาพัฒนาตัวเองให้ก้าวต่อไปไม่มี
วันหยุด แต่คงเหมือนสุภาษิตปิดทองหลังพระอย่างที่โบราณ
เขาว่าไว้ ในวันที่ทองล้นออกมาแต่ผมจะตั้งใจทำาทุกอย่าง
ให้เต็มที่เหมือนเดิม”
คำากล่าวจาก ดีเจนัฏฐ์ ชัชวิณทร์ หรือ นายเอกมาศ สงสว่าง
นักประชาสัมพันธ์ประจำาสถานีวทิ ยุเพือ่ การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) FM 105.75 MHZ หลังได้รับการประกาศชื่อ
ให้เป็นเจ้าของรางวัล “นักสือ่ สารมวลชน ผูท้ าำ ประโยชน์ตอ่ สังคมดีเด่น”
บนเวทีสยามนครีสโตย โดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ ศูนย์ให้คำาปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคมเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกและตัดสินรางวัลไปเมื่อไม่นานมานี้
ก่อนมีวนั นี้ ดีเจนัฏฐ์ เล่าย้อนกลับไปว่า ตนมีความใฝ่ฝนั อยาก
เป็นนักจัดรายการวิทยุมาตั้งแต่เด็ก จึงมุ่งมั่นเรียนและทำางานอยู่ใน
สายนีม้ าตลอด จนกระทัง่ ได้เข้ามาทำางานที่ มรภ.สงขลา รับหน้าทีด่ เี จ
อย่างที่เคยฝันไว้ จากความตั้งใจทำางานอย่างสุดความสามารถมาโดย
ตลอด ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้ออกสื่อ
ตามหน้าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมทั้งการโฟนอินไปยังรายการทีวี
ทีต่ ดิ ต่อมาหลายช่อง ส่วนเวทีนเ้ี ป็นอีกหนึง่ เวทีทสี่ ร้างความภาคภูมใิ จ
ให้กับชีวิตและตอบแทนสถาบันที่สังกัดอยู่ด้วย ซึ่งทันทีที่ทางศูนย์ให้
คำาปรึกษากิจกรรมเพือ่ สังคม ติดต่อมาว่ามีคนเสนอชือ่ เข้าไปรับรางวัล
ตนรูส้ กึ เหมือนฟ้ามีตา สิง่ ทีท่ าำ มาได้ประจักษ์แก่ตนเองและคนทัว่ ไปแล้ว
“สิ่งแรกที่นึกถึงหลังประกาศผลรางวัลคือ โอกาสที่ได้จาก
มรภ.สงขลา จากแค่ดีเจนั่งจัดรายการอยู่หลังไมค์ ไม่เคยกล้าก้าวไป
ทำางานอย่างพิธีกร กิจกรรมเบื้องหน้าอื่นๆ แต่ด้วยการส่งเสริมของ
หัวหน้าสถานีวิทยุ ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ คอยหยิบยื่นโอกาส
ให้ทดลองทำาตัง้ แต่กจิ กรรมเล็กๆ ไปจนถึงงานใหญ่ระดับประเทศ บวกกับ
แรงผลักดันจากรองหัวหน้าสถานี อ.ย๊ะ จารุวรรณ เพชรรักษ์
ที่สร้างภูมิความกล้าจนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเติมเต็มชีวิตให้
สมบูรณ์ รวมถึงเพื่อนร่วมงานที่สนับสนุนให้พิสูจน์ตัวเองกลายเป็นที่
รูจ้ กั ของหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก จนทุกวันนีม้ งี านเข้ามาไม่
ขาดสาย โดยเฉพาะงานพิธีกร”
ดีเจนัฏฐ์ ยังกล่าวถึงบทบาทหน้าทีข่ องสือ่ มวลชนทีด่ วี า่
การทำางานสื่อไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ทุกคนคิด และถือเป็น
บทบาทที่ยากพอสมควร เพราะต้องผลิตสื่อให้ตรงใจคน
รับสาร สร้างความน่าเชือ่ ถือและจริงใจเป็นหลัก จำาเป็น

สกู๊ปโดย : สุนทรียา ลาสสวัสดิ์
ต้องอาศัยทั้งเวลา การวางตัว และการทำางานด้วยความขยัน ซื่อสัตย์
ยึดถือจรรยาบรรณ อีกสิง่ สำาคัญคือจิตอาสา ซึง่ ทำาให้เราได้ประสบการณ์
ในการทำางานเพิ่มขึ้น ทั้งทักษะการพูด การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ
หน้า และมีชอ่ งทางเข้าถึงประชาชนเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ หากมีกจิ กรรม
ในลักษณะงานเพือ่ สังคมให้รบี คว้าโอกาสนีไ้ ว้ ส่วนตนเองเป็นคนหนึง่
ที่ไม่เคยคิดถึงปัจจัยค่าตอบแทน ถือเป็นการช่วยเหลือในสายวิชาชีพ
ทีเ่ ราถนัด ขอแค่ประสบการณ์และได้เข้าถึงคนฟังแค่นก้ี ม็ คี วามสุขมากแล้ว
ปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆจากดีเจนัฏฐ์ ฝากถึงคนมีฝันและน้องๆ
ที่กำาลังก้าวสู่เส้นทางอาชีพ ว่า หากเรามีความฝันให้มุ่งมั่นจนสำาเร็จ
เมื่ อ ได้ ง านหรื อ สิ่ ง ที่ ใจต้ อ งการแล้ ว ก็ จ งทำ า มั น ออกมาให้ ดี ที่ สุ ด
เหมือนวันแรกทีใ่ ห้คาำ สัญญากับตัวเองและผูใ้ ห้โอกาสไว้ อย่าลืมว่าโลก
การทำางานในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนสูง เกิดการแย่งเก้าอี้ทำางาน
หลายคนพลาดโอกาสนี้ไป ดังนั้น จงให้เกียรติคนอื่นและสร้างคุณค่า
แก่ตัวเองด้วยผลงาน
หมุนปุ่มเลื่อนไปฟัง ดีเจนัฏฐ์ ชัชวิณทร์ ที่คลื่นสถานี
วิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา FM 105.75
MHZ หรือดูผ่านไลฟ์สด Facebook Nut Chadcawin ฟังเพลง
ลูกทุ่งเพราะๆ ติดตามข่าวสารได้ในรายการแหลงใต้บ่ายสอง
และรายเสน่หบ์ า้ นทุง่ ตัง้ แต่ จันทร์-พุธ เวลา 14.00-16.00 น.
และ พุธ-ศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น. ไม่แน่ว่าดีเจเสียงหวาน
ที่คุณกำาลังฟัง อาจสร้างแรงบันดาลใจให้โดยไม่รู้ตัว

ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา
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ทัพนักกีฬ� มรภ.สงขล�
ผู้ใช้หย�ดเหงื่อแลกเหรียญชัย

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ มรภ.สงขลา หลังทัพนักกีฬา
สามารถคว้า 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬา
มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 46 รอบมหกรรม
ณ จ.อุบลราชธานี ย้อนไปก่อนจะมีวันนี้ อะไรคือสิ่งสำาคัญที่ทำาให้
พวกเขาเดินทางสูต้ อ่ จนกระทัง่ ความฝันครึง่ หนึง่ สำาเร็จ คำาตอบของ
ทุ ก คนชั ด เจนและเหมื อ นกั น โดยไม่ ไ ด้ นั ด หมาย นั่ น คื อ ความ
พยายามและมุ่งมั่นฝึกซ้อม
ดร.นกุล โสติพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(มรภ.สงขลา) หัวหน้าผู้ควบคุมนักกีฬาในการเดินทางไปแข่งขัน กล่าวว่า
ตนมีหน้าที่ดูแลนักกีฬาทั้ง 118 คน จาก 12 ประเภทชนิดกีฬา ตั้งแต่ช่วง
ฝึกซ้อม จนถึงระหว่างการแข่งขัน จึงรู้สึกภาคภูมิใจในตัวนักกีฬาทุกคน
ทั้งที่ได้เหรียญและไม่ได้เหรียญ เพราะทุกหยาดเหงื่อของพวกเขาคือการ
เสียสละทัง้ เวลา แรงกาย แรงใจ และผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนัก เพือ่ ไปต่อสู้
กับอีก 112 สถาบัน ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย การได้เหรียญกลับมาจึงค่อนข้างยาก
เลยทีเดียว แต่มองว่าสิ่งสำาคัญคือประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับ และโอกาส
ในการพัฒนาต่อไปในครั้งหน้า ซึ่งจะพาไปสู่จุดที่ไกลกว่านี้ แม้กระทั่งกีฬา
ชนิดใหม่ที่เราเพิ่งลงแข่งขันเป็นครั้งแรกในปีนี้ อย่างปีนหน้าผา ลอนโบวล์
และ เรือพาย ก็กำาลังถูกจับตามองเป็นม้ามืดจากนักกีฬามืออาชีพ และทีม
สโมสรต่างๆ ด้วย อาจพูดได้ว่าเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ก็ต้องขอขอบคุณ มรภ.สงขลา ที่ผลักดันและสนับสนุนงบประมาณดูแล
นักกีฬา จนพวกเขาสามารถนำาชื่อเสียงกลับมาให้มหาวิทยาลัยได้ในวันนี้
ต้า ณัฐธิดา เมืองประชา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา และ นัท ศศิชา หลำาเก็ม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร
ครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สองสาวนักกีฬาปืนหน้าผา ประเภท
BOULDERING รุ่นหญิงคู่มือใหม่ ช่วยกันเล่าว่า ปีนหน้าผาเป็นกีฬาที่ให้
ความสนุก แข็งแรง และต้องใช้ความคิดในการวางแผนสูงมาก เราจะต้อง
โฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ใช้สมาธิในการไตร่ตรองเลือกเส้นทางที่ง่ายที่สุด
ในขณะเดียวกันจะต้องไปถึงจุดหมายตามเส้นทางที่วางไว้ด้วย แน่นอนว่า
สมรรถภาพร่างกายของเราต้องพร้อมสำาหรับอยู่บนหน้าผาเสมอ โดยก่อน
หน้ า นี้ ไ ม่ เ คยรู้ จัก หรื อ เล่นกีฬ าประเภทนี้มาก่อ น จนกระทั่ง ทางสาขา
พลศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ได้จัดโครงการอบบรมขึ้น จึงสนใจ
สมัครเข้าร่วม หลังจากนั้นก็เข้าไปฝึกซ้อมอยู่เรื่อยๆ จนได้รับการทาบทาม
ให้ลงแข่งคูก่ นั และด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ จึงทำาให้สามารถ
คว้าเหรียญทองแดงกลับมาได้ทั้งที่เป็นสนามแรก
ด้าน ซัน อภิสิทธิ์ หวันสู นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา เล่าบ้างว่า ตนเป็นนักมวยมืออาชีพที่เพิ่งมาเล่นกีฬา
ปันจักสีลัตได้ปีกว่า ในการไปแข่งขันครั้งนี้สามารถคว้าเหรียญทองแดง
ประเภทต่อสู้ รุ่น D ชาย มาได้ ซึ่งยอมรับว่ามีความกดดันมากพอสมควร
แต่ดว้ ยกีฬาประเภทนีม้ คี วามใกล้เคียงกับมวยไทย ต่างกันตรงทีม่ วยจะออก

สกู๊ปโดย : สุนทรีย� ล�สสวัสดิ์
อาวุธได้มากกว่า ขณะทีป่ นั จักสีลตั มีการต่อสูท้ คี่ อ่ นข้างหลากหลาย จึงทำาให้
ปรับตัวได้ค่อนข้างเร็ว และรู้สึกอยากเล่นกีฬาชนิดนี้อย่างจริงจังมากขึ้น
เพื่ อ ที่ ต่ อ ไปในอนาคตตนหวั ง จะได้ เ ป็ น ครู พ ละ และนำ า ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ตรงนี้ไปถ่ายทอดและฝึกซ้อมให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน ซึ่งตน
มีความฝันอยากเปิดค่ายมวยหรือยิมด้วย
ส่วน อร ชุติมา แก้วมี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ เล่าว่า
ด้วยความทีอ่ ยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงชวนเพือ่ นๆ ไปออกกำาลังกาย
และได้ทดลองเล่นกีฬาปันจักสีลัต จนได้รับคัดเลือกให้ไปแข่งขันมาแล้ว
หลายสนาม ซึง่ ในครัง้ นีไ้ ด้เหรียญทองแดงกลับมา ถือว่าเกินความคาดหมาย
ซึง่ คงเพราะการเตรียมตัวขยันฝึกซ้อมมาตัง้ แต่เปิดเทอมทุกวันหลังเลิกเรียน
ช่วง 17.00-20.00 น. และการได้รู้จักกับรุ่นพี่นักกีฬาประเภทนี้ จึงได้คำา
แนะนำามาปรับใช้ในการแข่งขัน ยอมรับว่ามีความกดดันค่อนข้างสูง เพราะ
คูแ่ ข่งหลายคนมีฝมี อื และประสบการณ์มากกว่า การให้กาำ ลังใจตัวเองจึงเป็น
สิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง
ปิดท้ายที่ กิ๊ฟ นรินทิรา เรืองโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร
ครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา นักกีฬาปันจักสีลตั ทีส่ ามารถคว้าเหรียญเงิน
ในการแข่งประเภทต่อสู้ รุ่น D หญิง เล่าว่า เล่นกีฬาประเภทนี้มา 4 ปีแล้ว
ตั้งแต่สมัยปี 1 ส่วนตัวชื่นชอบกีฬาต่อสู้มาโดยตลอด เพราะทำาให้ตัวเอง
มัน่ ใจและรูส้ กึ ปลอดภัยมากขึน้ สำาหรับการแข่งขันในครัง้ นีต้ นมีการเตรียม
ความพร้ อ มอย่ า งดี ทั้ ง ออกกำ า ลั ง กายเสริ ม สมรรถภาพ ศึ ก ษาคู่ ต่ อ สู้
และกำาลังใจจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนๆ ที่มา
คอมเมนท์ใต้โพสต์ Facebook และอาจารย์ผู้สอนที่เข้าใจ ล้วนเป็นอีกหนึ่ง
กำาลังสำาคัญทีท่ าำ ให้สอู้ ย่างเต็มที่ ซึง่ การแข่งขันแต่ละครัง้ มักตรงกับเวลาเรียน
ปกติ โชคดีที่อาจารย์คอยให้คำาปรึกษา และเพื่อนติดตามงานให้ตลอด
สำาหรับอนาคตตนอยากเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยไปแข่งต่างประเทศ และ
เป็นครูพละที่หลังเลิกเรียนเป็นโค้ชให้กับเด็กๆ เพื่อสร้างโอกาสให้พวกเขา
ได้เรียนรู้กีฬาปันจักสีลัต
การเดินทางตามหาเหรียญชัยของนักกีฬาทั้ง 5 คน ต่างมี
เรือ่ งราวทีเ่ ป็นทัง้ แรงผลักดันและอุปสรรค แต่สง่ิ ทีส่ มั ผัสได้คอื ทุกคน
ล้วนมีเลือดของนักสู้อยู่ในตัว ความพยายาม มุ่งมั่น และตั้งใจ คือ
สิง่ สำาคัญทีพ
่ าไปถึงจุดหมายทีต่ งั้ ไว้ เชือ่ เถอะว่าไม่วา่ เราจะเป็นอะไร
บนโลกใบนี้ ย่อมสามารถประสบความสำาเร็จในเส้นทางที่เลือกได้
เช่นกัน เพียงแค่สู้และพยายามให้มากพอ
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มรภ.สงขลา จดอนุสิทธิบัตร
“ขนมกลีบลำ�ดวนจากแป้งข้าวสังข์หยด”

กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาออกอนุสทิ ธิบตั รขนมกลีบลำาดวนจาก
แป้งข้าวสังข์หยด ผลงาน 2 อาจารย์คหกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เผย
ช่วยเพิ่มมูลค่าพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จ.พัทลุง ชี้คุณค่าทางสารอาหารสูง
มีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคความจำาเสื่อม
อาจารย์ฐติ มิ าพร หนูเนียม ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออก
อนุสิทธิบัตรให้กับผลงานการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำาดวนจากแป้ง
ข้าวสังข์หยด จัดทำาโดยตนและ ผศ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำาดวนทีม่ กี ลิน่ และรสชาติของแป้งข้าว
ของไทย เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย และเป็นการเพิม่ มูลค่าแก่ขา้ วสังข์หยด
ซึง่ เป็นพันธุข์ า้ วพืน้ เมืองทีป่ ลูกดัง้ เดิมใน จ.พัทลุง อีกทัง้ ยังมีคณ
ุ ค่าทางสารอาหารสูง
โดยเฉพาะใยอาหาร โปรตีน ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัส ซึ่งมีประโยชน์ในด้าน
การขับถ่าย บำารุงโลหิต บำารุงร่างกายให้แข็งแรงและป้องกันโรคความจำาเสื่อม
และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ
อาจารย์ฐิติมาพร กล่าวว่า พวกตนจึงมีแนวคิดในการนำาข้าวสังข์หยด
ซึ่งจัดเป็นพันธุ์ข้าวดั้งเดิมของทางภาคใต้ นำามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริม
การปลู ก ข้ า วพื้ น เมื อ งของท้ อ งถิ่ น เป็ น การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิน่ ให้คงอยูค่ กู่ บั ชุมชน การประยุกต์ใช้แป้งข้าวสังข์หยด
ในผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำาดวน เป็นการส่งเสริมการบริโภคขนมไทยโบราณให้
แพร่หลายมากขึ้น สร้างช่องทางของอาหารเพื่อสุขภาพให้ผู้บริโภค ช่วยส่งเสริม
พืชเศรษฐกิจ และอนุรกั ษ์ขนมไทยโบราณให้คงอยู่ เป็นทีร่ จู้ กั ของคนรุน่ หลัง
ด้าน ผศ.วิภาวรรณ วงศ์สดุ าลักษณ์ กล่าวว่า ขนมกลีบลำาดวนเป็น
ขนมไทยที่มีมาแต่โบราณ นิยมใช้ในงานพิธีมงคล และเป็นของฝากในเทศกาล
ต่างๆ ขัน้ ตอนการผลิตต้องใช้ความละเอียดอ่อนประณีต ตัง้ แต่การเตรียมวัตถุดบิ
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และวิ ธี ก ารทำ า จึ ง ทำ า ให้ มี ก ารผลิ ต จำ า หน่ า ยไม่ ค่ อ ยแพร่ ห ลายมากนั ก
ส่วนผสมหลักในการทำาขนมกลีบลำาดวนคือแป้งสาลี โดยข้าวสาลีนนั้ จะปลูก
ได้ดีเฉพาะในประเทศแถบหนาว เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ส่วนสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยปลูกข้าว
สาลีได้บ้าง แต่คุณภาพยังไม่สม่ำาเสมอ และปริมาณไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ภายในประเทศ จึงต้องนำาเข้าจากต่างประเทศในปริมาณและมูลค่า
ทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ
ผศ.วิภาวรรณ กล่าวอีกว่า ผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำาดวนจากแป้งข้าว
สังข์หยด มีสว่ นประกอบหลักคือ แป้งข้าวสังข์หยด น้าำ ตาลทรายป่น เกลือป่น
และน้ำามันพืช ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตหลัก 4 ขั้นตอน ตั้งแต่การนำาแป้งข้าว
สังข์หยด น้าำ ตาลทรายป่น และเกลือป่น ร่อนด้วยตะแกรงร่อนแป้งให้เข้ากัน
การนำาน้ำามันพืชค่อย ๆ ใส่ในส่วนผสมที่ร่อนไว้ นวดจนเข้ากัน ปั้นก้อนได้
การนำาแป้งที่นวดเข้ากันแล้ว มาแบ่งเป็นก้อนทรงกลม เพื่อขึ้นรูปเป็นขนม
กลีบลำาดวน และการนำาแป้งที่ขึ้นรูปแล้ว เข้าอบด้วยเตาอบขนมไฟฟ้า โดย
มี ขั้ น ตอนที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ นมาก สามารถผลิ ต ได้ ท้ั ง ในระดั บ อุ ต สาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ทัง้ นี้ นอกเหนือจากผลงานการประดิษฐ์ขนมกลีบลำาดวนจากแป้ง
ข้าวสังข์หยดแล้ว ทางหลักสูตรฯ ยังได้จัดส่งผลงานอื่นๆ อีกกว่า 10 เรื่อง
เข้ารับการจดทะเบียนคุม้ ครองผลงานวิจยั จากกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา ได้แก่
1. ซอสบูดสู าำ หรับข้าวยำาในรูปแบบขนมครกญีป่ นุ่ 2. ข้าวยำาในรูปแบบขนมครก
ญี่ปุ่น 3. แยมจากจำาปาดะ 4. ขนมทองพับจำาปาดะ 5. ขนมหม้อแกงจาก
เมล็ดจำาปาดะ 6. เค้กชิฟฟ่อนจำาปาดะ 7. ข้าวเกรียบถั่วขาว 8. ผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบรสข้าวยำาเครื่องแกง 9 .ขนมจำาปาดะ 10. กรอบเค็มจากแป้ง
ข้าวสังข์หยด 11. ลูกชิ้นไก่รสไก่ตุ๋น
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