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มรภ.สงขลา แลกเปลี่ยนการเรียนการสอนเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
จับมือนักวิจัยฝรั่งเศส สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ
ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ

มรภ.สงขลา เดินหน้าสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ
ดึงศาสตราจารย์ชาวฝรั่งเศสแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เล็งส่งอาจารย์-นักศึกษาฝึกงาน
เปิดประสบการณ์ต่างแดน
ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ อ�จ�รย์โปรแกรมวิช�เทคโนโลยี
ย�งและพอลิเมอร์ คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
สงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยว่� เมื่อเร็วๆ นี้ ตนมีโอก�สเดินท�งไป
ร�ชก�รเพื่อทำ�วิจัยร่วมกับ Prof. Guy Louarn ที่สถ�บันวิจัย Institute
of Materials Jean Rouxel ณ Université du Nantes (IMN) ประเทศ
ฝรั่งเศส เป็นระยะเวล�กว่� 1 เดือน โดยได้รับทุนสนับสนุนจ�กรัฐบ�ล
ฝรั่งเศส (Centre national de la recherche scientiique, CNRS)
ขณะทำ�วิจัยยังได้รับเชิญจ�ก Ecole Polytechnique de l’Université de
Nantes เป็นวิทย�กรบรรย�ยเกี่ยวกับย�งธรรมช�ติ ก�รแปรรูป สมบัติ
ของผลิตภัณฑ์จ�กย�งธรรมช�ติ และง�นวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (Natural rubber:
Properties, Processing and Applications) ให้กบั นักศึกษ�และอ�จ�รย์
ต่�งช�ติ ซึ่งก�รเดินท�งไปครั้งนี้นอกจ�กจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองใน
ก�รได้รับคว�มรู้และประสบก�รณ์ในด้�นก�รวิจัย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
ในด้�นก�รวิเคร�ะห์โครงสร้�งของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคใหม่ ๆ แล้ว
ยังส่งผลให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษ� มรภ.สงขล� ทำ�ให้เกิดองค์คว�มรู้
ที่ส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้ในด้�นก�รเรียนก�รสอนและก�รวิจัยได้
ผศ.ดร.พลพัฒน์ กล่�วว่� ผลสืบเนือ่ งจ�กก�รเดินท�งไปปฏิบตั ิ
ร�ชก�รครั้งนี้ ก่อให้เกิดกิจกรรมคว�มร่วมมือด้�นวิช�ก�รระหว่�ง มรภ.
สงขล� กับฝรั่งเศส ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคณ�จ�รย์ท่�นอื่นที่สนใจจะ
สร้�งคว�มร่วมมือต่อจ�กนี้ โดยได้ดำ�เนินก�รร่วมกันใน 3 กิจกรรมคือ
กิจกรรมที่ 1 โปรแกรมวิช�เทคโนโลยีย�งและพอลิเมอร์ ได้เชิญ Prof.
Guy Louarn บรรย�ยพิเศษเรื่อง Long Term Mechanical Properties
of Virgin and Recycled Polyoleins: A case study Applied to
Water Pipe Systems ในง�นสัมมน�คว�มร่วมมือด้�นวิจัยและวิช�ก�ร
ท�งเทคโนโลยีย�งและพอลิเมอร์ เมื่อวันที่ 18 มิถุน�ยน ที่ผ่�นม�

โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิก�รบดี มรภ.สงขล� ให้ก�รต้อนรับ
และมีผู้สนใจเข้�ฟังบรรย�ยเป็นอ�จ�รย์ เจ้�หน้�ที่ นักศึกษ�ของ มรภ.
สงขล� และมห�วิทย�ลัยทักษิณ
อ�จ�รย์โปรแกรมวิช�เทคโนโลยีย�งและพอลิเมอร์ กล่�วอีกว่�
กิจกรรมดังกล่�วถือเป็นก�รแลกเปลี่ยนอ�จ�รย์ผู้สอนภ�ยใต้คว�ม
ร่วมมือกับมห�วิทย�ลัยต่�งประเทศครัง้ แรกอย่�งเป็นรูปธรรม ซึง่ แตกต่�ง
จ�กกิจกรรมคว�มร่วมมือของ มรภ.สงขล� กับประเทศฝรั่งเศสที่ผ่�นม�
ทีเ่ ป็นก�รบรรย�ยโดยวิทย�กรต่�งช�ติเพียงอย่�งเดียว ส่วนกิจกรรมที่ 2
ได้มีก�รประชุมห�รือคว�มร่วมมือระหว่�งโปรแกรมวิช�เทคโนโลยีย�ง
และพอลิเมอร์กับ Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes
เรื่องคว�มร่วมมือด้�นก�รเรียนก�รสอน โดยค�ดว่�จะแลกเปลี่ยน
อ�จ�รย์และนักศึกษ�ฝึกง�นระหว่�งกันเป็นกิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นใน
อน�คตอันใกล้นี้ และ กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้�นง�นวิจัยกับ
อ�จ�รย์ของ มรภ.สงขล� โดยเฉพ�ะด้�นพอลิเมอร์และฟิสิกส์ประยุกต์
อ�จ�รย์โปรแกรมวิช�เทคโนโลยีย�งและพอลิเมอร์ กล่�วใน
ตอนท้�ยว่� จ�กก�รที่เคยมีผลง�นวิจัยร่วมกับทีมวิจัยฝรั่งเศสอย่�ง
ต่อเนื่อง จนทำ�ให้ตนได้รับทุน CNRS จ�กรัฐบ�ลฝรั่งเศส เพื่อทำ�วิจัย
ที่ IMN ในครั้งนี้ ซึ่งแตกต่�งจ�กทุนวิจัยร่วมกับประเทศฝรั่งเศสทุกครั้ง
ที่ผ่�นม� ทั้งยังเป็นนักวิช�ก�รไทยคนแรกที่ได้รับก�รเชิญจ�ก Ecole
Polytechnique de l’Université de Nantes ให้ไปบรรย�ยแก่นักศึกษ�
ในส�ข�วัสดุศ�สตร์
ก�รสร้ � งคว�มร่ ว มมื อ ท�งวิ ช �ก�รกั บ นั ก วิ จั ย ฝรั่ ง เศส
ถือเป็นก�รดำ�เนินง�นที่ตอบสนองยุทธศ�สตร์มห�วิทย�ลัย ที่ให้มีก�ร
แลกเปลี่ยนผู้สอนและนักวิจัยกับต่�งประเทศ เกิดเป็นผลสืบเนื่องด้�น
คว�มร่ ว มมื อ ระหว่ � งโปรแกรมวิ ช �เทคโนโลยี ย �งและพอลิ เ มอร์
คณะวิ ท ย�ศ�สตร์ แ ละเทคโนโลยี กั บ Ecole Polytechnique de
l’Université de Nantes ซึ่งต้องขอขอบคุณ CNRS รัฐบ�ลฝรั่งเศส IMN,
Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes และ มรภ.สงขล�
ที่ให้ก�รสนับสนุนกิจกรรมทั้งหมดด้วยดีตลอดม�
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มรภ.สงขลา สนองพระบรมราโชบาย ร.๑๐ ทำางานเพื่อท้องถิ่น
ผุด ๖ โครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ มรภ.สงขลา บู ร ณาการ 8
หลั ก สู ต รเรี ย นรู้ พั ฒ นาศั ก ยภาพท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
ชุมชนเกาะยอ สนองพระบรมราโชบาย ร.10 จับมือท้องถิ่นสร้าง
จุดขายทรัพยากรพื้นที่หลากหลาย แหล่งรวมปราชญ์ชาวบ้าน
พร้อมปัน้ มัคคุเทศก์นอ้ ยเก่งภาษาต้อนรับนักเทีย่ วมาเลเซีย สิงคโปร์
ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศ�สตร์และ
สังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยว่� ชุมชน
เก�ะยอเป็นพื้นที่หนึ่งที่คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์มีโครงก�ร
คว�มร่วมมือก�รบริก�รวิช�ก�ร จึงทำ�ให้ท�งคณะฯ ทร�บถึงศักยภ�พของ
ชุมชนที่มีคว�มโดดเด่นในเชิงวัฒนธรรม ทั้งในเชิงท�งก�ยภ�พที่มีพื้นที่
เป็นเก�ะที่อยู่ในทะเลส�บสงขล� ในเชิงคว�มหล�กหล�ยด้�นทรัพย�กร
ทั้งพืชพรรณประจำ�ถิ่นและสัตว์น้ำ� ตลอดจนวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม
ประเพณี และประวัติศ�สตร์ที่น่�สนใจ และจ�กก�รลงพื้นที่เพื่อร่วมกับ
ชุมชนในก�รพัฒน�ท้องถิ่นทำ�ให้พบว่� ก�รจัดก�รท่องเที่ยวในเก�ะยอ
มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ�กว่�ศักยภ�พที่ชุมชนมี และชุมชนแสดงคว�มจำ�นงที่จะ
ร่วมมือบริห�รจัดก�รและพัฒน�ก�รท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเพือ่ สร้�งคว�ม
ยัง่ ยืนให้แก่ชมุ ชน ท�งคณะฯ จึงจัดทำ�แผนง�นวิจยั เรือ่ ง ก�รบริห�รจัดก�ร
และก�รพัฒน�ก�รท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมวิถไี ทยชุมชนเก�ะยอยัง่ ยืน โดย
ดำ�เนินก�รวิจยั ทัง้ หมด 6 โครงก�รทีม่ คี ว�มสัมพันธ์กนั และบูรณ�ก�รวิจยั
สหส�ข�วิช�ก�ร เพือ่ เป้�หม�ยทีจ่ ะนำ�ผลก�รวิจยั ไปใช้ประโยชน์อย่�งชัดเจน
ด้�น ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่�ยวิจัยและบริก�ร
วิช�ก�ร คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มรภ.สงขล� กล่�วว่�
โครงก�รนี้มีที่ม�จ�กก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รของชุมชนในก�รบริก�ร
วิช�ก�ร ประกอบกับก�รทำ�ง�นในพื้นที่อย่�งต่อเนื่องของคณ�จ�รย์ใน
คณะฯ ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน พบว่�เก�ะยอเป็นชุมชนที่มีศักยภ�พ
เพียงแต่อ�จข�ดปัจจัยในเรื่องของก�รบริห�รจัดก�รที่ดี และบ�งเรื่อง
ต้องใช้เวล� แต่ทกุ ครัง้ ทีล่ งไปส�ม�รถสัมผัสได้ถงึ ศักยภ�พของชุมชน โดย
เฉพ�ะปร�ชญ์ช�วบ้�น เมื่อไปบ่อยครั้งเข้�ก็เกิดเป็นคว�มไว้ใจจ�กชุมชน
ซึ่ ง ถื อ เป็ น เรื่ อ งสำ � คั ญ แม้ ที่ ผ่ � นม�จะมี ก �รทำ � วิ จั ย ในพื้ น ที่ เ ก�ะยอ
ม�แล้วบ้�ง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นวิจัยเฉพ�ะเรื่อง ซึ่งอ�จไม่เห็นผลหรือ
ไม่ต่อเนื่อง จึงนำ�ม�สู่แนวคิดก�รดำ�เนินง�นแบบชุดโครงก�ร โดย
แบ่งออกเป็น 6 โครงก�รย่อยด้วยกัน
ดร.รัชชพงษ์ กล่�วอีกว่� โครงก�รย่อยที่ว่�นี้ประกอบด้วย
1. ศึกษ�องค์คว�มรูด้ �้ นประวัตศิ �สตร์และวัฒนธรรมพืน้ ทีช่ มุ ชนเก�ะยอ
โดยวิจัยร่วมกับปร�ชญ์ชุมชน ทำ�ให้ได้ข้อมูลที่ไม่ผิดเพี้ยน 2. สำ�รวจและ
จัดทำ�ฐ�นข้อมูลเชิงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศ�สตร์และวัฒนธรรม

4

ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

ให้ออกม�ในลักษณะของแผนที่ท่องเที่ยว 3. ศึกษ�ทุนท�งสังคมและ
ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นเพื่อก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน ต�มปรัชญ�
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช
และเป็นก�รทำ�ง�นพัฒน�ท้องถิ่นสนองพระบรมร�โชบ�ยรัชก�ลที่ 10
4. ศึกษ�ส�รสนเทศชุมชนเพือ่ พัฒน�กิจกรรมก�รท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
โดยคิดกิจกรรมท่องเทีย่ วกระจ�ยออกไปในแต่ละจุดของเก�ะยอ เนือ่ งจ�ก
ที่ผ่�นม�นักท่องเที่ยวอ�จเกิดคว�มสับสนในก�รเลือกสถ�นที่ เช่น ห�กมี
เวล�จำ�กัดจะส�ม�รถไปเที่ยวที่ไหนได้บ้�ง ใน 3 ช่วงเวล�ที่จัดเตรียมไว้
ให้เลือกคือ 1 ชม. 3 ชม. และ 6 ชม. ซึ่งในแต่ละช่วงเวล�ก็จะมีสถ�นที่
ท่องเที่ยวที่น่�สนใจและสอดคล้องกับคว�มต้องก�รของนักท่องเที่ยว
5. รูปแบบก�รบริห�รจัดก�รท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมวิถไี ทยชุมชนเก�ะยอ
และ 6. ก�รพัฒน�หลักสูตรฝึกอบรมภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับมัคคุเทศก์น้อย
โดยร่วมกับโรงเรียนระดับประถมศึกษ�ในพืน้ ที่ เพือ่ ให้เด็กรักและหวงแหน
ชุมชนควบคูไ่ ปกับเพิม่ ทักษะท�งภ�ษ� เนือ่ งจ�กในแต่ละปีมนี กั ท่องเทีย่ ว
ช�วม�เลเซียและสิงคโปร์ เดินท�งม�ท่องเที่ยวที่เก�ะยอ โดยเฉพ�ะที่วัด
แหลมพ้อ เป็นจำ�นวนม�ก
“ก�รลงพืน้ ทีค่ รัง้ นีเ้ ร�นำ�ทัง้ 8 หลักสูตรของคณะมนุษยศ�สตร์ฯ
ได้แก่ สังคมศ�สตร์เพื่อมัคคุเทศก์และก�รท่องเที่ยว รัฐประศ�สนศ�สตร์
ภ�ษ�ไทย ภ�ษ�อังกฤษ ก�รพัฒน�ชุมชน ภ�ษ�อังกฤษเพื่อง�นบริก�ร
ภูมิส�รสนเทศ และ สวัสดิก�รสังคม ไปบูรณ�ก�ร เช่น ภูมิส�รสนเทศทำ�
แผนที่ท่องเที่ยว สังคมศ�สตร์เพื่อมัคคุเทศก์ฯ ทำ�เรื่องประวัติศ�สตร์ที่น่�
สนใจ เป็นต้น ซึ่งก�รลงไปของเร�ชุมชนมีคว�มค�ดหวังว่�ภ�ยใน 1 ปีจะ
เห็นคว�มเปลีย่ นแปลง ดังนัน้ เพือ่ ให้ก�รทำ�ง�นมีคว�มต่อเนือ่ งจึงว�งแผน
ไว้ว�่ หลังจ�กนีภ้ �ยใน 3 ปีอ�จพัฒน�ในมิตอิ นื่ ๆ ให้ครอบคลุมยิง่ ขึน้ เช่น
ดึ ง คณะวิ ท ย�ก�รจั ด ก�รม�ช่ ว ยดู แ ลเรื่ อ งก�รทำ � ตล�ด ร่ ว มกั บ คณะ
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีก�รเกษตรทำ�วิจัยคุณค่�
ท�งอ�ห�รของปล�กะพง ซึ่งเป็นปล�ที่มีช่ือเสียงของเก�ะยอ สิ่งที่เร�
อย�กได้คือส�ม�รถนำ�ม�เชื่อมโยงกับก�รท่องเที่ยวได้ เช่น ง�นวิจัยเรื่อง
รสช�ติ ส�รอ�ห�ร โดยใช้งบประม�ณของมห�วิทย�ลัยในก�รจัดทำ�
โครงก�ร แม้จ�ำ นวนเงินจะไม่ม�กเมือ่ เทียบกับง�นทีเ่ ร�ตัง้ ใจทำ� แต่นกั วิจยั
ทุกคนก็ทุ่มเทและลงพื้นที่อย่�งต่อเนื่องเพื่อคว�มสำ�เร็จที่เป็นรูปธรรม”
รองคณบดีฝ่�ยวิจัยและบริก�รวิช�ก�ร กล่�ว

มนุษยศาสตร์ฯ ปั้นตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวสตูล
คณะมนุษยศ�สตร์ฯ มรภ.สงขล� พัฒน�ตล�ดนัดชุมชน
เชิงวัฒนธรรม ดึงผลิตภัณฑ์จ�กจำ�ป�ดะพืชประจำ�ถิ่นสตูล ออกสู่
ส�ยต�นักท่องเที่ยว แก้ปัญห�ข�ดแหล่งจำ�หน่�ยสินค้� พร้อมปลูก
สำ�นึกอนุรักษ์ทรัพย�กร
ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่�ยวิจัยและบริก�รวิช�ก�ร
คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�)
เปิดเผยถึงโครงก�รพัฒน�ตล�ดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรม เพือ่ ก�รท่องเทีย่ ว จ.สตูล
ว่� วัตถุประสงค์เพื่อสำ�รวจและประเมินศักยภ�พของพื้นที่ นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�
รูปแบบก�รบริห�รจัดก�รและรูปแบบกิจกรรมก�รท่องเที่ยวที่เหม�ะสม สร้�ง
ร�ยได้ให้แก่ประช�ชนในท้องถิน่ โดยท�งคณะฯ ร่วมมือกับ จ.สตูล ในก�รพัฒน�
แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งจำ�หน่�ยสินค้�ของชุมชนแห่งใหม่ โดยมีเป้�หม�ยหลัก
ให้ชุมชนส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปใช้ในก�รบริห�รจัดก�รตล�ดนัดชุมชน ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ท้องถิ่น นำ�ไปสู่ก�รหวงแหนและร่วมกันดูแลอนุรักษ์ทรัพย�กรอย่�ง
ยั่งยืน ต�มเจตน�รมณ์ของ มรภ.สงขล� ในก�รเป็นสถ�บันก�รศึกษ�เพื่อพัฒน�
ท้องถิ่น
ดร.รัชชพงษ์ กล่�วว่� โครงก�รพัฒน�ตล�ดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรมฯ
มีเป้�หม�ยเชิงยุทธศ�สตร์ในก�รส่งเสริมให้เกิดคว�มร่วมมือด้�นก�รวิจัยใน
ลักษณะสหส�ข�วิช� เกิดเครือข่�ยด้�นก�รวิจัยที่เข้มแข็ง มุ่งเน้นก�รทำ�ง�น
ร่ ว มกั น ของนั ก วิ จั ย คณะมนุ ษ ยศ�สตร์ แ ละสั ง คมศ�สตร์ ใ นด้ � นต่ � งๆ ได้ แ ก่
ภูมสิ �รสนเทศ สังคมศ�สตร์เพือ่ มัคคุเทศก์ รัฐประศ�สนศ�สตร์ ก�รพัฒน�ชุมชน
ภ�ษ�ไทย และภ�ษ�ต่�งประเทศ โดยมีจุดมุ่งหม�ยที่จะพัฒน�ด้�นก�รบริห�ร

จัดก�รก�รท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภ�พ และส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รว�งแผนยุทธศ�สตร์
ก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งก�รกำ�หนดนโยบ�ยในระดับต่�งๆ
ที่สะท้อนศักยภ�พของพื้นที่และคว�มต้องก�รของชุมชนได้อย่�งแท้จริง
รองคณบดีฝ�่ ยวิจยั และบริก�รวิช�ก�ร กล่�วอีกว่� สตูลเป็นจังหวัดที่
มีศักยภ�พด้�นก�รท่องเที่ยวเป็นอย่�งม�ก วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนมีคว�ม
น่�สนใจ มีอ�ห�รก�รกินและผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์และหล�กหล�ย ซึ่งผลไม้
ประจำ�ถิ่นและมีชื่อเสียงของ จ.สตูล คือ จำ�ป�ดะ ทั้งนี้ จ�กก�รดำ�เนินง�นวิจัย
และพัฒน�ของ มรภ.สงขล� อย่�งต่อเนื่อง นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์จ�ก
จำ�ป�ดะเป็นจำ�นวนม�ก และขย�ยผลไปสู่ประช�ชนในท้องถิ่น แต่ปัญห�ที่
เกิดขึ้นหลังจ�กก�รประสบคว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์จ�กจำ�ป�ดะคือ
ไม่มีตล�ดสำ�หรับจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ดังกล่�ว จึงนำ�ไปสู่แนวคิดจัดตั้งตล�ดนัด
ชุมชนเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นแหล่งจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ต่�งๆ ของชุมชน และ
เป็นก�รพัฒน�เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสตูล เพื่อช่วยให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนภ�ยในท้องถิ่น
“ทีผ่ �่ นม�แหล่งท่องเทีย่ วท�งวัฒนธรรมมีรปู แบบทีห่ ล�กหล�ยม�กขึน้
ซึ่งตล�ดนัดชุมชนถือเป็นระยะเริ่มต้นของก�รท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทย
ทีอ่ �ศัยก�ยภ�พของพืน้ ที่ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศเป็นพืน้ ฐ�น ตล�ดนัด
ชุมชนเชิงท่องเทีย่ วทีม่ สี นิ ค้� อ�ห�ร ทีส่ ะท้อนวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมของท้องถิน่
ได้รบั คว�มสนใจจ�กนักท่องเทีย่ วเป็นอย่�งม�ก เนือ่ งจ�กสินค้�และอ�ห�รประจำ�
ท้องถิ่นนั้นมีเอกลักษณ์ท่นี ่�สนใจ สร้�งคว�มรู้สึกแปลกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว
ขณะเดียวกันคนในท้องถิน่ ก็มรี �ยได้จ�กตล�ดนัดชุมชนเพิม่ ขึน้ ทำ�ให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนภ�ยในท้องถิน่ ได้เป็นอย่�งดี” รองคณบดีฝ�่ ยวิจยั และบริก�รวิช�ก�ร กล่�ว

มรภ.สงขลา ติวครู ตชด. ใช้เทคโนโลยีเสริมประสิทธิภ�พก�รสอน

อ.เสรี ชะนะ

สำ�นักวิทยบริก�รฯ มรภ.สงขล� ดึงครู ตชด.-โรงเรียนพืน้ ทีเ่ ป้�หม�ยสนองพระบรมร�โชบ�ย
อบรมใช้เ ทคโนโลยีส�รสนเทศเพิ่มประสิทธิภ�พก�รสอน เชื่อเหม�ะกับกระบวนก�รเรียนรู้ของ
นักเรียนยุคปัจจุบัน
อ.เสรี ชะนะ รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยแผนและพัฒน� สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยถึงก�รอบรมใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภ�พของครู
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน (ตชด.) และโรงเรียนในพืน้ ทีเ่ ป้�หม�ยสนองพระบรมร�โชบ�ย เมือ่ เร็วๆ นีว้ �่ เป็นก�ร
ดำ�เนินง�นภ�ยใต้โครงก�รต�มแนวพระร�ชดำ�ริ เพือ่ พัฒน�ก�รเรียนก�รสอนและบริก�รวิช�ก�รแก่ชมุ ชน เนือ่ งจ�ก
ก�รบริก�รวิช�ก�รถือเป็นภ�รกิจหลักของสถ�บันอุดมศึกษ� ท�งมห�วิทย�ลัยจึงศึกษ�คว�มต้องก�รของกลุม่ เป้�หม�ย
โดยให้บริก�รในรูปแบบต่�งๆ ต�มคว�มถนัดหรือคว�มเชี่ยวช�ญ ซึ่งมีทั้งก�รบริก�รวิช�ก�รที่ทำ�ให้เกิดร�ยได้และ
ก�รบริก�รวิช�ก�รที่สร้�งเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีก�รประเมินคว�มสำ�เร็จของก�รบริก�รวิช�ก�ร ซึ่งใน
ปีงบประม�ณ 2561 นี้ มรภ.สงขล� จัดโครงก�รบริก�รวิช�ก�รให้กบั โรงเรียน ตชด. ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของ กก.ตชด.43
และโรงเรียนในพื้นที่ต�มพระบรมร�โชบ�ยฯ เพื่อให้ผู้เข้�อบรมนำ�คว�มรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้�ง
คว�มพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน
อ.เสรี กล่�วว่� ปัจจุบันมีก�รพัฒน�รูปแบบก�รเรียนก�รสอน โดยนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศเข้�ม�ใช้ม�ก
ขึ้นในทุกระดับชั้น ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องจัดก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบที่ให้ผู้เรียนส�ม�รถเรียนรู้ได้ทุกเวล�และทุก
สถ�นที่ เพื่อให้เหม�ะสมกับกระบวนก�รเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ซึ่งโรงเรียนต่�งๆ มีก�รว�งระบบอินเทอร์เน็ตและ
นำ�เอ�อุปกรณ์เทคโนโลยีม�ใช้สนับสนุนก�รเรียนก�รสอนในโรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อก�รจัดก�รเรียน
ก�รสอน แต่ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ในก�รเรียนก�รสอนยังมีอยู่อย่�งจำ�กัด อ�จ�รย์ผู้สอนยังคงใช้วิธีสอนแบบเดิมที่
ไม่ได้น�ำ เครือ่ งมือหรือเทคโนโลยีทมี่ อี ยูม่ �ใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ครูและนักเรียนยังข�ดประสบก�รณ์และข�ด
คว�มรูค้ ว�มเข้�ใจในก�รใช้เครือ่ งมือต่�งๆ ยิง่ ไปกว่�นัน้ ก�รทีจ่ ะพัฒน�เทคโนโลยีให้ครอบคลุมให้ครูและนักเรียนใช้
ทัง้ โรงเรียนต้องใช้งบประม�ณค่อนข้�งสูง ด้วยเหตุน้ี สำ�นักวิทยบริก�รฯ จึงได้จดั อบรมในครัง้ นีข้ น้ึ โดยมีครูและบุคคล�กร
ท�งก�รศึกษ�จำ�นวน 50 คนเข้�รับคว�มรู้และทักษะก�รใช้โปรแกรมในชุด Microsoft Oice และ Google Apps
for Education ไปใช้ในก�รเรียนก�รสอนและก�รปฏิบัติง�น
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ดร.บรรจง ทองสร้าง

มรภ.สงขลา ร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยพื้นที่อุทยานธรณีโลก สตูล

ชู 4 ประเด็น คน ชุมชน เศรษฐกิจ ทรัพยากร เป็นกรอบให้ทุน
มรภ.สงขลา จับมือ สกว. ร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยพื้นที่
อุทยานธรณีโลก จ.สตูล กำาหนด ๔ ประเด็น คน ชุมชน เศรษฐกิจ
ทรัพยากร สนองความต้องการของท้องถิ่น เป็นกรอบการให้ทุน
ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยว่� เมื่อวันที่ 20-21
พฤษภ�คม ที่ผ่�นม� มรภ.สงขล� ร่วมกับสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุน
ก�รวิจัย (สกว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง “ก�รพัฒน�โจทย์วิจัย
ในพืน้ ทีอ่ ทุ ย�นธรณีโลก จ.สตูล” ณ ห้องประชุม วิทย�ลัยนวัตกรรมและ
ก�รจัดก�ร มรภ.สงขล� วิทย�เขตสตูล และพืน้ ทีอ่ ทุ ย�นธรณีโลก อ.เมือง
อ.มะนัง อ.ละงู และ อ.ทุ่งหว้� เพื่อสนับสนุนก�รให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัย
จ�กหน่วยง�นต่�งๆ อย่�ง สกว. มรภ.สงขล� วิทย�ลัยนวัตกรรมและ
ก�รจัดก�ร วิทย�เขตสตูล หน่วยง�นร�ชก�ร นักวิช�ก�รและผูส้ นใจทัว่ ไป
รวมกว่� 200 คน ภ�ยในง�นมีก�รบรรย�ยสรุปร�ยละเอียดและที่ม�
ของก�รขับเคลื่อนง�นอุทย�นธรณีสตูลสู่ก�รเป็นอุทย�นธรณีโลก โดย
นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำ�นวยก�รอุทย�นธรณีสตูล และบรรย�ย
สรุปประเด็นก�รประเมินของ UNESCO เพือ่ เตรียมหัวข้อวิจยั รองรับก�ร
ประเมินในปี 2565 โดย ดร.บรรจง ทองสร้าง
อนึ่ง ก�รประชุมครั้งนี้เป็นก�รระดมสมอง วิเคร�ะห์คว�มเป็น
ไปได้ และศึกษ�แนวท�งขับเคลื่อนง�นวิจัยในพื้นที่อุทย�นธรณีโลก
จ.สตูล ตลอดจนลงพื้นที่แหล่งธรณีศึกษ�เข�น้อย ต.กำ�แพง แหล่งธรณี
ศึกษ�เข�โต๊ะส�มยอด แหล่งธรณีศึกษ�ทวดบุญส่ง ผู้สร้�งออกซิเจนให้
กับโลกในยุคแรก แหล่งสโตรม�โตไลท์ คลองห้วยบ้� ต.น�ทอน อ.ทุง่ หว้�
พิพธิ ภัณฑ์อทุ ย�นธรณีสตูล เขตข้�มก�ลเวล� ก�รเปลีย่ นผ่�นของยุคท�ง
ธรณี และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้�มัดย้อมล�ยซ�กฟอสซิลดึกดำ�บรรพ์
เพื่อค้นห�โจทย์วิจัย ส่งผลให้เกิดโจทย์วิจัย 4 ประเด็น คือ คน ชุมชน
เศรษฐกิจ และ ทรัพย�กร โดย สกว. จะนำ�หัวข้อดังกล่�วม�กำ�หนดกรอบ
ก�รให้ทุนวิจัยพัฒน�พื้นที่
ดร.บรรจง กล่�วว่� มรภ.สงขล� บริห�รจัดก�รโดยยึดพันธกิจ
หลัก 4 พันธกิจ หนึ่งในนั้นคือวิจัยและพัฒน� เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้ให้
เป็นแหล่งเรียนรูข้ องท้องถิน่ โดยสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นวิจยั และบริก�ร
วิช�ก�รทุกรูปแบบ เพือ่ แก้ปญ
ั ห�และพัฒน�ท้องถิน่ สูค่ ว�มเข้มแข็งอย่�ง
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ยั่งยืนในพื้นที่รับผิดชอบของมห�วิทย�ลัย ครอบคลุมพื้นที่ จ.สงขล�
พัทลุง และ สตูล ซึง่ ก�รทำ�วิจยั และบริก�รวิช�ก�รทีจ่ ะส่งเสริมก�รพัฒน�
ท้องถิน่ นัน้ ขัน้ ตอนสำ�คัญทีเ่ ป็นหัวใจของง�นคือก�รค้นห�โจทย์วจิ ยั และ
คว�มต้องก�รจ�กท้องถิ่น อ�จกล่�วได้ว่�เป็นตัวกำ�หนดว่�ง�นวิจัยและ
โครงก�รบริก�รวิช�ก�รจะมีทศิ ท�งแบบไหน เกิดผลกระทบอย่�งไร และ
ม�กน้อยเพียงใด ดังนัน้ ง�นวิจยั และก�รบริก�รวิช�ก�รจะให้คว�มสำ�คัญ
กับขั้นตอนนี้ และมีหลักก�รหรือฐ�นคิดคือ ก�รมีส่วนร่วมจ�กชุมชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่รับประโยชน์โดยตรง
“สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึงคือ โจทย์วิจัยและโครงก�รบริก�รวิช�ก�ร
ต้องม�จ�กปัญห�และคว�มต้องก�รของชุมชนอย่�งแท้จริง ต้องมีคว�ม
เป็นไปได้ที่จะประสบผลสำ�เร็จ ต้องยกระดับทักษะก�รแก้ปัญห�ของ
ชุมชนผ่�นก�รศึกษ�ค้นคว้�ข้อมูล ทุกคนทีเ่ ข้�ร่วมมีคว�มเข้�ใจต่อโจทย์
วิ จั ย และโครงก�รบริ ก �รวิ ช �ก�รอย่ � งชั ด เจน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ง �นวิ จั ย ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ มรภ.สงขล� ในก�รเป็นมห�วิทย�ลัยชั้นนำ�
เพื่อพัฒน�ท้องถิ่นภ�คใต้สู่ส�กล” ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�
กล่�วและว่�
ประกอบกั บ ก�รลงน�มคว�มร่ ว มมื อ ท�งวิ ช �ก�รระหว่ � ง
มห�วิทย�ลัยกับอุทย�นธรณีสตูล เพื่อดำ�เนินง�นศึกษ�วิจัย ฝึกอบรม
ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒน�บุคล�กรด้�นก�รท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรกั ษ์ซ�กดึกดำ�บรรพ์ในเขตพืน้ ทีอ่ ทุ ย�นธรณีสตูล และบันทึกข้อตกลง
คว�มร่วมมือเครือข่�ยก�รวิจยั เพือ่ พัฒน�ภ�คใต้ เพือ่ พัฒน�ง�นวิจยั ของ
พืน้ ทีภ่ �คใต้ ตลอดจนสนับสนุนก�รดำ�เนินก�รพัฒน�และขับเคลือ่ นก�ร
ดำ�เนินง�นอุทย�นธรณีโลก จ.สตูล ที่ได้รับก�รประก�ศจ�กยูเนสโก
เมื่อวันที่ 17 เมษ�ยน 2561 ให้เป็นอุทย�นธรณีโลกแห่งแรกของ
ประเทศไทย ได้ รั บ ก�รพั ฒ น�สู่ ส �กลอย่ � งเป็ น ระบบ บนพื้ น ฐ�น
องค์คว�มรู้จ�กก�รศึกษ�วิจัย ดังนั้น สถ�บันวิจัยและพัฒน� จึงได้จัด
ประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยคว�มร่วมมือกับเครือข่�ยก�รวิจัยเพื่อพัฒน�
ภ�คใต้ เครือข่�ยอุดมศึกษ�ภ�คใต้ตอนล่�ง ส่วนร�ชก�รใน จ.สตูล และ
สกว. ในฐ�นะแหล่งทุนที่สนับสนุนก�รศึกษ�วิจัย เพื่อให้ได้
โจทย์วิจัยที่กำ�กับด้วยหลักก�รสำ�คัญ 4 ประก�รข้�งต้น

มรภ.สงขลา ผนึก ม.ศิลปากร

จัดนิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ครั้งที่ 63
มรภ.สงขลา จับมือ ม.ศิลปากร-หน่วยงานเครือข่าย
จัดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖3 โชว์ผลงาน
ระดับชาติ หวังสร้างแรงบันดาลใจคนรุน่ ใหม่เดินตามฝันด้านศิลปะ
ผศ.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยถึงนิทรรศก�รแสดงศิลปกรรม
แห่งช�ติ ครั้งที่ 63 (สัญจร) ระหว่�งวันที่ 5 มิถุน�ยน-13 กรกฎ�คม
2561 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศ�สตร์ มรภ.สงขล� ว่� เกิดขึ้น
ภ�ยใต้คว�มร่วมมือระหว่�งมห�วิทย�ลัยศิลป�กร กับ มรภ.สงขล�
ในก�รเปิดโอก�สให้อ�จ�รย์ นักศึกษ� ศิษย์เก่� ตลอดจนบุคคลทั่วไป
ได้เรียนรู้กระบวนก�รทำ�ง�น และเห็นคว�มเปลี่ยนแปลงศิลปะของไทย
ม�ประยุกต์สร้�งสรรค์ผลง�น โดยนำ�ผลง�นทีไ่ ด้รบั ร�งวัลจ�กก�รคัดเลือก
ของผู้ทรงคุณวุฒิ อ�ทิ ศิลปินแห่งช�ติและอ�จ�รย์ที่มีคว�มรู้คว�ม
ส�ม�รถในด้�นต่�งๆ จ�กมห�วิทย�ลัยชั้นนำ�ในประเทศไทยม�จัด
นิทรรศก�รสัญจรทั้งส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค รวมถึงเชิญผู้มีคว�มรู้
คว�มส�ม�รถท�งด้�นศิลปกรรม เช่น ผู้ได้รับร�งวัลจ�กก�รประกวด
ศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับช�ติ ฯลฯ ม�บรรย�ยให้คว�มรู้แก่นักศึกษ�
และผูเ้ ข้�ร่วมโครงก�ร เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้�งก�รเรียนรูใ้ ห้ดยี ง่ิ ขึน้
ผศ.ไชยวุธ กล่�วว่� คณะศิลปกรรมศ�สตร์จดั ก�รเรียนก�รสอน
ในหลักสูตรศิลปกรรมศ�สตรบัณฑิต ซึ่งมีท้ังส�ข�วิช�ดนตรีไทย ส�ข�
วิช�ดุรยิ �งค์ ส�ข�วิช�น�ฏยรังสรรค์ และส�ข�วิช�ทัศนศิลป์ โดยมีพนั ธกิจ
ด้�นทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ของ
มห�วิทย�ลัยเรื่องก�รส่งเสริม ทำ�นุและก�รเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ที่
เป้�ประสงค์ในก�รสร้�งเครือข่�ยดำ�เนินกิจกรรมทำ�นุบำ�รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ทั้งยังเป็นก�รสร้�งคว�ม
สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ � งมห�วิ ท ย�ลั ย ชั้ น นำ � ท�งด้ � นศิ ล ปกรรมในระดั บ
อุดมศึกษ� โดยในก�รจัดนิทรรศก�รแสดงศิลปกรรมแห่งช�ติครั้งนี้มี
หน่วยง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องเข้�ม�ร่วมด้วย อ�ทิ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร
พิพธิ ภัณฑสถ�นแห่งช�ติ หอศิลป์ ถนนเจ้�ฟ้� กรมศิลป�กร มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ มห�วิทย�ลัยนเรศวร มห�วิทย�ลัยขอนแก่น มห�วิทย�ลัย
มห�ส�รค�ม /มห�วิทย�ลัยบูรพ� มห�วิทย�ลัยทักษิณ มห�วิทย�ลัย
สงขล�นครินทร์

ด้�น น.ส.ศศิธร วิศพันธุ์ ประธ�นโปรแกรมวิช�ศิลปกรรม
มรภ.สงขล� ผู้เสนอโครงก�ร กล่�วว่� นิทรรศก�รที่จัดขึ้นนอกจ�กจะ
สร้�งสุนทรียภ�พให้แก่ผู้เข้�ชมแล้ว ยังช่วยสร้�งแนวคิดและแรงบันด�ลใจ
ในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นศิลปกรรม และสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งเครือ
ข่�ยสถ�บันก�รศึกษ�ทีจ่ ดั ก�รเรียนก�รสอนด้�นศิลปะ ทัง้ ยังเป็นโอก�ส
ในก�รเผยแพร่ผลง�นด้�นศิลปกรรมสูส่ �ธ�รณชน และพัฒน�แหล่งเรียนรู้
หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศ�สตร์ มรภ.สงขล� ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้�ง
ประก�รสำ�คัญ ถือเป็นก�รเสริมสร้�งแรงบันด�ลใจแก่นักศึกษ�และ
ผู้เข้�ร่วม ได้พัฒน�สร้�งสรรค์ผลง�นของตนเองและเข้�ร่วมประกวด
ผลง�นสร้�งสรรค์ในระดับช�ติ
น.ส.ศศิ ธ ร กล่ � วอี ก ว่ � ตั ว อย่ � งผลง�นที่ นำ � ม�จั ด แสดง
ในครัง้ นี้ อ�ทิ ผลง�น“พ�ยุลกู เห็บ 2560” ของ ญาณวิทย์ กุญแจทอง
ภ�พพิมพ์สีธรรมช�ติ (จ�กคร�ม ขมิ้นชัน ตีนเป็ดฝรั่ง น้ำ�ผึ้ง และ
ก�วกระถิ น ) ซึ่ ง ได้ รั บ ร�งวั ล ประก�ศนี ย บั ต รเกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 1
เหรียญทอง ผลง�น “ต่อเติม” ของ สันติ สีดาราช ใช้เทคนิคประกอบ
ไม้ และได้รับร�งวัลประก�ศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน
ผลง�น “มณฑล” ของ สุวัฒน์ บุญธรรม ใช้เทคนิคแกะดินสอพองผสม
ว�ดเส้น ได้รบั ร�งวัลประก�ศนียบัตรเกียรตินยิ มอันดับ 3 เหรียญทองแดง
ผลง�น “ซ�กคว�มศิวิไลซ์ หม�ยเลข 1” ของ พินิจ มิชารี ใช้เทคนิค
ว�ดเส้ น ป�กก�บนผ้ � ใบ ได้ รั บ ร�งวั ล ประก�ศนี ย บั ต รเกี ย รติ นิ ย ม
อันดับ 3 เหรียญทองแดง เป็นต้น
ทั้งนี้ พิธีเปิดนิทรรศก�รแสดงศิลปกรรมแห่งช�ติ ครั้งที่ 63
(สัญจร) มีขนึ้ เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ �ยน ทีผ่ �่ นม� โดยในวันดังกล่�วมีกจิ กรรม
เสวน�ก่อนเปิดนิทรรศก�ร (Art Talk) หัวข้อ “แรงบันด�ลใจจ�กวิถีชีวิต
สู่ก�รพัฒน�ผลง�นสร้�งสรรค์ศิลปะ” โดย นายจิรโรจน์ ศรียะพันธุ์
ผู้ได้รับร�งวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม จ�กก�รแสดง
ศิลปกรรมแห่งช�ติ ครั้งที่ 63 และ นายจรูญ ศรียะพันธุ์ ศิลปินอ�วุโส
ศิลปินดีเด่น จ.สงขล�
ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา
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มรภ.สงขล� ผุดแนวคิดโจทย์ชุมชนเกษตรวิจัย
คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร มรภ.สงขล� ผุดแนวคิด
สร้�งโจทย์ชมุ ชนเกษตรวิจยั เสริมคว�มเข้มแข็งท�งวิช�ก�ร
แก้ปัญห�ด้�นก�รเกษตรในพื้นที่ จ.สงขล� พัทลุง สตูล หวัง
ช่วยชุมชนพึ่งพ�ตัวเองได้ยั่งยืน
ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีก�รเกษตร
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยถึงโครงก�รโจทย์
ชุมชนเกษตรวิจัย ระหว่�งวันที่ 17-18 พฤษภ�คม ที่ผ่�นม�ว่�
ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อยคือ 1. เสวน�เกษตรวิจัย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลง�นวิจัยส�ข�ต่�งๆ ของท�งคณะฯ และสร้�งแรงจูงใจในก�ร
ทำ�ง�นวิจัย 2. อบรมเชิงปฏิบัติก�รสร้�งโจทย์วิจัยพื้นที่ ที่ตอบโจทย์
และแก้ไขปัญห�สังคมได้อย่�งเป็นรูปธรรม สร้�งคว�มร่วมมือท�ง
วิช�ก�รกับท้องถิ่น ให้คนในชุมชนเกิดก�รเรียนรู้และเสริมสร้�งคว�ม
เข้มแข็งท�งด้�นก�รเกษตร ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้อย่�งยั่งยืน โดย
เปิดโอก�สให้ผู้มีส่วนร่วมจ�กชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไข
ปั ญ ห� โดยเฉพ�ะในเขตพื้ น ที่ ค ว�มรั บ ผิ ด ชอบของ มรภ.สงขล�
อันได้แก่ จ.สงขล� พัทลุง และ สตูล สมดังอัตลักษณ์ของมห�วิทย�ลัย
ในก�รเป็นสถ�บันก�รศึกษ�เพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่น

ด้�น ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ�่ ยวิจยั และบริก�ร
วิช�ก�ร คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร มรภ.สงขล� กล่�วว่� ก�รวิจยั เป็น
พันธกิจหนึง่ ของท�งคณะฯ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ก�รวิจยั ดำ�เนินไปอย่�งต่อเนือ่ ง
บุ คล�กรควรตระหนั ก ถึ งบทบ�ทหน้ � ที่ใ นด้ � นวิ จั ย ร่ วมกันสร้� ง
วัฒนธรรมวิจยั ในองค์กร และช่วยสร้�งแรงจูงใจในก�รทำ�วิจยั นอกจ�กนัน้
ก�รวิจยั ยังถือเป็นหนึง่ ในพันธกิจหลักของมห�วิทย�ลัยทีม่ คี ว�มสำ�คัญ
และดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่อง โดยส่งเสริมสนับสนุนก�รทำ�วิจัยให้
แก่หน่วยง�นต่�งๆ ทั้งสนับสนุนงบประม�ณ จัดตั้งกองทุนวิจัย จัดทำ�
ระเบียบ/ข้อบังคับเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นวิจัยให้มีคว�มคล่องตัว
ม�กยิ่งขึ้น จัดโครงก�รอบรมให้คว�มรู้แก่นักวิจัย จัดโครงก�รคลินิก
ให้คำ�ปรึกษ� สนับสนุนเจ้�หน้�ที่เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร
ทำ�วิจยั จัดทำ�ฐ�นข้อมูลแหล่งทุนวิจยั และระบบบริห�รจัดก�รง�นวิจยั
สนับสนุนเครื่องอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติก�รวิจัย ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ
อีกม�กม�ย เพื่อขับเคลื่อนระบบและกลไกก�รดำ�เนินง�นวิจัยของ
มรภ.สงขล� ให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศช�ติและชุมชนท้องถิน่

พุทธสม�คมฯ มอบร�งวัลคว�มประพฤติดี 8 นศ. มรภ.สงขล�
พุทธสม�คมแห่งประเทศไทยฯ มอบร�งวัลคว�ม
ประพฤติดี ประจำ�ปี 2561 ให้ 8 นักศึกษ� มรภ.สงขล�
คณะวิทย์ ครุฯ วจก. เทคโนโลยีเกษตร เชิดชูเกียรติเย�วชน
ประพฤติตนดีง�ม
เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ �ยน ทีผ่ �่ นม� พุทธสม�คมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ มอบเกียรติบตั รร�งวัลคว�มประพฤติดี ประจำ�
ปี พุ ท ธศั ก ร�ช 2561 ระดั บ อุ ด มศึ ก ษ� ให้ แ ก่ 8 นั ก ศึ ก ษ�
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) ประกอบด้วย นายจิรฐั ติกาล
ปราณเกิด ชัน้ ปีที่ 4 โปรแกรมวิช�เทคโนโลยีส�รสนเทศ อดีตน�ยก
สโมสรนัก ศึกษ�คณะวิ ท ย�ศ�สตร์แ ละเทคโนโลยี นายธีรวัฒน์
แสนสมศักดิ์ ชัน้ ปีท่ี 4 โปรแกรมวิช�ก�รตล�ด อดีตน�ยกสโมสร
นักศึกษ�คณะวิทย�ก�รจัดก�ร (วจก.) น.ส.เวธนี พรหมจันทร์
ชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิช�เกษตรศ�สตร์ อดีตน�ยกสโมสรนักศึกษ�
คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร นายวีรวัฒน์ รอดพิบัติ ชั้นปีที่ 5
โปรแกรมวิ ช �วิ ท ย�ศ�สตร์ ทั่ ว ไป อดี ต ประธ�นสภ�นั ก ศึ ก ษ�
คณะครุศ�สตร์ นายประสิทธิ์ มุสิโก น.ส.จุฑามาศ บัวเนียม
น.ส.จิ ต รวดี ปลดทุ ก ข์ ชั้ น ปี ที่ 5 โปรแกรมวิ ช �ภ�ษ�ไทย
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คณะครุศ�สตร์ และ นายวรายุทธ์ ไพศาล ชัน้ ปีท่ี 4 โปรแกรมวิช�ก�ร
พัฒน�ชุมชน หลักสูตรสวัสดิก�รสังคม คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์
โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำานาจ องคมนตรี
เป็นประธ�นมอบ ณ ศ�ล�อบรมสงฆ์วดั ส�มพระย�วรวิห�ร เขตพระนคร
กรุงเทพฯ
สำ�หรับร�งวัลคว�มประพฤติดี เป็นก�รยกย่องเชิดชูเกียรติ
เย�วชนผูป้ ระพฤติตนในสิง่ ทีด่ งี �ม และยึดมัน่ ในหลักธรรมคำ�สอนของ
องค์สมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้� เพื่อเป็นแบบอย่�งที่ดีในก�รพัฒน�
สังคมและประเทศช�ติ ซึง่ พุทธสม�คมแห่งประเทศไทยฯ เป็นสถ�บันแรก
ที่ ริ เริ่ ม จั ด ให้ มี ก �รมอบร�งวั ล คว�มประพฤติ ดี แ ก่ นั ก เรี ย น นิ สิ ต
นักศึกษ� ม�ตัง้ แต่ปพี ทุ ธศักร�ช 2504 ติดต่อกันม�ทุกปีจนถึงปัจจุบนั

นศ.คณะเกษตร มรภ.สงขล� ทดลองปลูกด�วเรืองได้ผลดี
ชี้ช่องเกษตรกรปลูกแซมยางพารา เล็งถ่ายทอดความรู้ชุมชน

นักศึกษ�คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร มรภ.สงขล�
ปลูกดอกด�วเรืองส่งข�ยตล�ด แม่ค้�รับซื้อถึงแปลง
เหตุ ภ �คใต้ ฝ นตกบ่ อ ยทำ � ผลผลิ ต ในพื้ น ที่ มี น้ อ ย แนะ
เกษตรกรปลู ก แซมระหว่ � งย�งพ�ร�ช่ ว ยเพิ่ ม ร�ยได้
อีกท�ง เตรียมบริก�รวิช�ก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ชุมชน
ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม ประธ�นโปรแกรมวิช�
เทคโนโลยีก�รเกษตร คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยถึงโครงก�รปลูกด�วเรือง
ซึง่ เป็นโครงก�รพิเศษของนักศึกษ� ว่�เป็นก�รเรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั จิ ริง
เพื่อให้นักศึกษ�ห�ร�ยได้เสริมระหว่�งเรียน และส�ม�รถนำ�
คว�มรู้ไปใช้ประกอบอ�ชีพหลังเรียนจบ โดยในช่วงตัดดอกจะมี
แม่ค้�ในพื้นที่ จ.สงขล� ม�รับซื้อผลผลิตทั้งหมด เนื่องจ�ก
ด�วเรืองเป็นดอกไม้ที่เป็นที่ต้องก�รของท้องตล�ด แต่ส่วนใหญ่
นำ�เข้�จ�กภูมภิ �คอืน่ โดยเฉพ�ะภ�คกล�ง ในขณะทีภ่ �คใต้มกั ไม่
นิยมปลูก เพร�ะมีฝนตกเกือบตลอดปี
ทำ�ให้ตน้ ด�วเรืองหักล้มและดอกเน่�
จ�กน้ำ � ที่ ขั ง ได้ ง่ � ย ดั ง นั้ น ท�ง
โปรแกรมฯ จึ ง คั ด เลื อ กพั น ธุ์
ด�วเรื อ งที่ เ หม�ะสมกั บ สภ�พ
อ�ก�ศของภ�คใต้ ชนิดดอกไม่เน่�
เวล�โดนฝน นำ � ม�ทดลองปลู ก
ภ�ยในสถ�นี พื ช สวนของ
คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร
ผลปร�กฏว่ � ได้ ผ ลผลิ ต

เป็นที่น่�พอใจ และร�ค�ถูกกว่�ท้องตล�ดในคุณภ�พที่พอๆ กัน
จนแทบไม่เพียงพอต่อคว�มต้องก�รของแม่ค้�ที่ม�รับซื้อ
ผศ.ดร.คริษฐ์สพล กล่�วว่� ด�วเรืองไม่จำ�เป็นต้องปลูก
ในทีโ่ ล่งแจ้งเพียงอย่�งเดียว แต่ยงั ส�ม�รถปลูกแซมในทีร่ ม่ ระหว่�ง
ต้นย�งพ�ร�พืชเศรษฐกิจหลักของภ�คใต้ ช่วยสร้�งร�ยได้ให้แก่
เกษตรกรอีกท�งหนึ่งด้วย ส่วนใหญ่ธรรมช�ติของช�วใต้จะโตม�
กับสวนย�งพ�ร�และสวนผลไม้ มักไม่นิยมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
เหตุผลหนึ่งอ�จเป็นเพร�ะสภ�พอ�ก�ศที่ไม่เอื้ออำ�นวย แต่ก็มี
ไม้ดอกหล�ยชนิดที่ส�ม�รถเติบโตได้ดี ซึ่งในฐ�นะที่ มรภ.สงขล�
เป็นสถ�บันก�รศึกษ�เพือ่ พัฒน�ท้องถิน่ จึงนำ�คว�มรูท้ �งวิช�ก�ร
ในศ�สตร์แขนงต่�งๆ ไปถ่�ยทอดให้กับผู้ที่สนใจ รวมถึงก�รปลูก
ดอกด�วเรืองเพื่อดึงดูดคนในชุมชนที่อย�กจะทดลองปลูก ให้เข�
รู้สึกว่�น่�ลงทุน และเข้�ม�เรียนรู้ศึกษ�ดูง�นจนส�ม�รถนำ�ไป
ประกอบอ�ชีพได้จริง
ด้ � น นายชั ย พร ศรี ป ระสม และ นายศราวุ ธ
เหร็ ม เหมาะ นั ก ศึ ก ษ�โปรแกรมวิ ช �เทคโนโลยี ก �รเกษตร
แขนงก�รผลิตพืช ผู้รับผิดชอบโครงก�รปลูกด�วเรือง กล่�วว่�
ก�รปลูกด�วเรืองต้องดูแลม�กกว่�พืชผักทัว่ ไป แต่กไ็ ม่ได้ย�กม�ก
เกษตรกรส�ม�รถปลูกเองได้ เพียงแต่ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนกว่�
ดอกจะโตเต็มที่ อ�ทิ ก�รให้ปยุ๋ ก�รเด็ดยอด ก�รกำ�จัดแมลงศัตรูพชื
ก�รตัดดอกทีม่ ขี น�ดและร�ค�ต่�งกัน เริม่ ตัง้ แต่ขน�ดเล็ก 50 สต.
ขน�ดกล�ง 80 สต. ไปจนถึงดอกใหญ่ร�ค�ดอกละ 1 บ�ท
ซึ่งเหตุผลที่พวกตนเลือกเรียนด้�นเกษตรเพร�ะครอบครัวเป็น
เกษตรกรอยูแ่ ล้ว และส่งเสริมให้เรียนท�งด้�นนีเ้ พือ่ ส�นต่ออ�ชีพ
ของครอบครัว ประกอบกับคว�มชอบส่วนตัวที่มองว่�ก�รเรียน
เกษตรนั้นเมื่อจบออกไปแล้ว ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่มีไปต่อยอดสู่
ก�รเป็นเจ้�ของกิจก�รร้�นดอกไม้ ต้นไม้ เองได้
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อ�จ�รย์-นศ.เทคโนโลยีย�งฯ
คว้�ร�งวัลชนะเลิศ-ชมเชย นำาเสนองานวิจัย
อ�จ�รย์-นักศึกษ� โปรแกรมวิช�เทคโนโลยีย�งและพอลิเมอร์
มรภ.สงขล� โชว์ผลง�นต่อเนือ่ ง คว้�ร�งวัลชนะเลิศ ระดับดี และชมเชย
นำ�เสนอผลง�นวิจยั กลุม่ วิทย�ศ�สตร์ฯ เวทีประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ
มรภ.นครศรีธรรมร�ช ครัง้ ที่ 4
ดร.วัชรินทร์ สายน้าำ ใส อ�จ�รย์ประจำ�โปรแกรมวิช�เทคโนโลยีย�ง
และพอลิเมอร์ คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.
สงขล�) เปิดเผยว่� เมือ่ วันที่ 21-22 มิถนุ �ยน ทีผ่ �่ นม� ตนพร้อมด้วยคณ�จ�รย์
และนักศึกษ�ในโปรแกรมฯ เข้�ร่วมและนำ�เสนอผลง�นวิจยั ในก�รประชุมวิช�ก�ร
ระดับช�ติ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครศรีธรรมร�ช ครัง้ ที่ 4 “วิจยั และนวัตกรรม
เพือ่ ก�รพัฒน�ชุมชนท้องถิน่ อย่�งยัง่ ยืน” ภ�ยใต้คว�มร่วมมือของสำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รก�รอุดมศึกษ� (สกอ.) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจยั แห่งช�ติ (วช.) มรภ.
ยะล� มรภ.สงขล� มรส. (มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี) มรภ.ภูเก็ต และ
มรภ.นครศรีธรรมร�ช โดยมีผลง�นวิจยั ทีผ่ �่ นก�รพิจ�รณ�ให้เข้�ร่วมนำ�เสนอทัง้ สิน้
93 เรื่อง จ�ก 22 สถ�บันก�รศึกษ� รูปแบบก�รนำ�เสนอง�นวิจัยมีท้ัง
ภ�คโปสเตอร์ (Poster presentation) และภ�คบรรย�ย (Oral presentation)
โดยแบ่งกลุม่ ก�รนำ�เสนอง�นวิจยั ออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ มนุษยศ�สตร์และ
สังคมศ�สตร์ และกลุม่ วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี นอกจ�กนี้ ยังมีก�รบรรย�ย
พิเศษในหัวข้อ “ทิศท�งก�รขับเคลือ่ นง�นวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ ก�รพัฒน�ท้องถิน่
อย่�งยัง่ ยืน” โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำาไพ ผูอ้ �ำ นวยก�รคลังสมองแห่งช�ติ
ทัง้ นี้ ดร.วัชรินทร์ สายน้าำ ใส ได้เข้�ร่วมนำ�เสนอผลง�นวิจยั ภ�ค
บรรย�ยในกลุม่ วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เรือ่ ง “อิทธิพลของชนิดและปริม�ณ
ส�รตัวเติมต่อก�รอ่อนตัวของคว�มเค้นและพลังง�นสูญห�ยของย�งธรรมช�ติ

วัลค�ไนซ์” จัดทำ�โดย วัชรินทร์ สายน้าำ ใส กิตตินนั ท์ ช่วยดำา และ
ศศิลักษณ์ ชีทอง ซึ่งง�นวิจัยดังกล่�วได้รับร�งวัลชนะเลิศ ระดับดี
จ�กก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัยภ�คบรรย�ยในกลุ่มวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีด้วย ผลก�รวิจัยที่ได้เกี่ยวกับสมบัติด้�นก�รอ่อนตัวของ
คว�มเค้น และพลังง�นสูญห�ยของย�งธรรมช�ติผสมส�รตัวเติม
ชนิดต่�งๆ นี้ ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ย�ง
ท�งวิศวกรรมต่�งๆ โดยเฉพ�ะผลิตภัณฑ์ย�งที่ได้รับแรงกระทำ�อย่�ง
ต่อเนื่อง หรือผลิตภัณฑ์ท่ตี ้องรับแรงกระทำ�ซ้ำ�ๆ ในขณะใช้ง�น เช่น
ย�งล้อรถ ย�งรองคอสะพ�น ย�งรองแท่นเครือ่ ง และย�งรองอ�ค�ร ซึง่
อ�จต้องทำ�ก�รวิจัยต่อไปในกรณีของย�งธรรมช�ติผสมซิลิก�ที่ใช้ส�ร
คูค่ วบไซเลนและก�รใช้ส�รตัวเติมผสม
นอกจ�กนั้น ในง�นเดียวกันง�นวิจัยเรื่อง “ก�รคัดแยก
จุลินทรีย์ท่ีมีคว�มส�ม�รถในก�รย่อยสล�ยน้ำ�มันหล่อลื่นพื้นฐ�น
จ�กปิโตรเลียมปนเปื้อนบริเวณท่�เรือน้ำ�ลึกสงขล�” นำ�เสนอโดย
น.ส.สาวฟาริดา เล็กเกลี้ยง น.ส.อาซือนะ บูเก๊ะเจะลี และ
ดร.สิรมิ าภรณ์ วัชรกุล ได้รบั ร�งวัลชมเชย ก�รนำ�เสนอผลง�นวิจยั ภ�ค
โปสเตอร์ กลุม่ วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ชวนน้องเรียน “เทคโนโลยีย�งและพอลิเมอร์”

รุ่นพี่ก�รันตีเลือกอ�ชีพได้หล�กหล�ย ตล�ดง�นรองรับ
รุน่ พี่ มรภ.สงขล� ชวนน้องเรียนเทคโนโลยีย�งและพอลิเมอร์
เผยเรียนไม่ย�ก จบแล้วตล�ดรองรับ บริษัทผลิตชิ้นส่วนย�นยนต์
จองตัวทำ�ง�น แถมยังเลือกท�งเดินอ�ชีพได้หล�กหล�ย
นายกิตตินนั ท์ ช่วยดำา และ น.ส.ศศิลกั ษณ์ ชีทอง เพิง่ สำ�เร็จก�ร
ศึกษ�ในโปรแกรมวิช�เทคโนโลยีย�งและพอลิเมอร์ คณะวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) ปัจจุบนั ทำ�ง�นทีบ่ ริษทั ผลิต
ชิน้ ส่วนย�นยนต์ จ.ชลบุรี เล่�ว่� หลังจ�กพวกตนมีโอก�สฝึกง�นทีบ่ ริษทั ผลิต
ชิน้ ส่วนย�นยนต์ใน จ.ชลบุรี เป็นระยะเวล� 4 เดือน และได้เรียนรูง้ �นทุกด้�น
ของหน่วยง�น ก็ได้รบั คว�มไว้ว�งใจให้เข้�ทำ�ง�นทันที เนือ่ งจ�กในแต่ละปีมคี น
ที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ในศ�สตร์แขนงนี้น้อยม�ก ตล�ดแรงง�นจึงมีคว�มต้องก�ร
บัณฑิตด้�นนีส้ งู บ�งบริษทั แทบจะจองตัวเลยก็ว�่ ได้ เช่นเดียวกับทีต่ นและเพือ่ นๆ
ทีเ่ รียนม�พร้อมกันต่�งก็ได้ง�นทำ�เกือบ 100% ถือเป็นท�งเลือกหนึง่ ทีน่ �่ สนใจ
สำ�หรับน้องๆ เพร�ะก�รแข่งขันไม่สงู ม�กเมือ่ เทียบกับส�ข�อืน่ ๆ
น�ยกิตตินนั ท์ กล่�วว่� ก�รเรียนในศ�สตร์แขนงนีไ้ ม่ได้ย�กม�กอย่�ง
ทีค่ ดิ โดยจะเรียนรูค้ วบคูก่ นั ไปทัง้ ภ�คทฤษฎีและปฏิบตั ิ ซึง่ ตนนำ�คว�มรูท้ ไ่ี ด้จ�ก
ห้องเรียนม�ปรับใช้ในก�รฝึกง�น โดยเฉพ�ะก�รทดสอบคุณภ�พผลิตภัณฑ์ย�นยนต์
และคิดค้นพัฒน�สูตรให้ดีย่ิงขึ้น จนได้รับก�รยอมรับจ�กบริษัทที่เข้�ฝึกง�น
นอกเหนือจ�กก�รทำ�ง�นในบริษัทเอกชนแล้ว ผู้ท่เี รียนด้�นนี้ยังส�ม�รถเป็น
อ�จ�รย์สอนในส�ยเทคนิคได้ดว้ ย ซึง่ ทีผ่ �่ นม�มีรนุ่ พีห่ ล�ยคนจ�ก มรภ.สงขล�
ทำ�ง�นเป็นครูสอนส�ข�เทคโนโลยีย�งและพอลิเมอร์ในระดับ ปวช. ทีว่ ทิ ย�ลัย
เทคนิค นอกจ�กนัน้ ยังส�ม�รถทำ�ง�นเป็นนักวิจยั หรือนักวิช�ก�รในหน่วยง�น
ต่�งๆ ทีเ่ กีย่ วกับย�ง
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น.ส.ศศิลกั ษณ์ กล่�วว่� หล�ยคนอ�จยังไม่รวู้ �่ มรภ.สงขล� เปิด
ก�รเรียนก�รสอนในศ�สตร์แขนงนี้ ซึง่ ทีผ่ �่ นม�มีผหู้ ญิงเข้�ม�เรียนม�กขึน้ และ
ตล�ดง�นยังต้องก�รอีกม�ก เนื่องจ�กมีสถ�บันก�รศึกษ�ไม่ก่แี ห่งที่เปิดให้
เลือกเรียน ทีส่ �ำ คัญ ก�รเรียนในส�ข�นีไ้ ม่ได้เน้นเรือ่ งย�งพ�ร�เพียงอย่�งเดียว
บ�งคนเข้�ใจผิดว่�เรียนกรีดย�งด้วยซ้�ำ แต่จริงๆ แล้วเป็นก�รเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
กระบวนก�รผลิตและตรวจสอบภัณฑ์เกีย่ วกับย�งและพอลิเมอร์ทกุ ชนิด รวมถึง
พล�สติกด้วย ซึง่ ในช่วงของก�รฝึกง�นตนได้รบั มอบหม�ยให้ทดลองออกสูตร
ย�งสำ�หรับทำ�ผลิตภัณฑ์ เริม่ ตัง้ แต่กระบวนก�รคิด นำ�ไปทดลอง จนส�ม�รถ
ใช้ง�นได้จริงเป็นส่วนหนึง่ ในผลิตภัณฑ์ของบริษทั
ทัง้ นี้ ระหว่�งเรียนที่ มรภ.สงขล� พวกตนมีโอก�สไปนำ�เสนอผลง�น
วิจยั ด้�นย�งและพอลิเมอร์ ในเวทีวชิ �ก�รต่�งๆ ซึง่ เป็นเหมือนก�รประช�สัมพันธ์
โปรแกรมวิช�ทีเ่ รียนไปในตัว และเป็นโอก�สในก�รแสดงศักยภ�พของ มรภ.
สงขล� ให้เป็นทีป่ ระจักษ์ในเวทีวชิ �ก�ร โดยง�นวิจยั เรือ่ ง ก�รศึกษ�ก�รอ่อนตัว
ของคว�มเค้นและพลังง�นสูญห�ยของย�งธรรมช�ติผสมส�รตัวเติม 3 ชนิด
ได้แก่ เขม่�ดำ�เกรด N550 แคลเซียมค�ร์บอเนต และ ซิลกิ � และง�นวิจยั เรือ่ ง
อิทธิพลของชนิดและปริม�ณส�รตัวเติมต่อก�รอ่อนตัวของคว�มเค้นและพลังง�น
สูญห�ยของย�งธรรมช�ติ ได้รบั ร�งวัลบทคว�มวิจยั ดีเด่น (Best Paper Award)

มรภ.สงขล� คว้�ร�งวัลผลง�นระดับดีม�ก เวทีวิทย�ศ�สตร์วิจัย
ใช้แบบจำ�ลองคณิตฯ วิเคร�ะห์ก�รแพร่กระจ�ยเอดส์-วัณโรค
อ�จ�รย์-นักศึกษ� มรภ.สงขล� ร่วมเวทีประชุม
วิช�ก�รวิทย�ศ�สตร์วิจัย ครั้งที่ 10 สุดเจ๋งใช้แบบ
จำ�ลองคณิตศ�สตร์วเิ คร�ะห์ก�รแพร่กระจ�ยเชือ้ เอดส์
และวัณโรค คว้�ร�งวัลผลง�นวิจัยระดับดีม�ก
ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยว่�
เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภ�คม ที่ผ่�นม� คณ�จ�รย์และนักศึกษ�
ของท�งคณะฯ ประกอบด้วย อ.วาสนา มู่สา โปรแกรมวิช�
ชีววิทย�และชีววิทย�ประยุกต์ อ.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ โปรแกรม
วิช�เคมีและเคมีประยุกต์ อ.อดิศกั ดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง อ.ศรัณยา
เฮงสวัสดิ์ และ อ.ธีระพงศ์ คงเกื้อ โปรแกรมวิช�คณิตศ�สตร์
และสถิติ และ น.ส.กานต์พิชชา แซ่ตั้ง นักศึกษ�ในโปรแกรม
วิช�คณิตศ�สตร์และสถิติ เข้�ร่วมนำ�เสนอผลง�นในง�นประชุม
วิช�ก�รวิทย�ศ�สตร์วิจัย ครั้งที่ 10 “วิทย�ศ�สตร์มุ่งนวัตกรรม
ไทยแลนด์ 4.0” ณ มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม ผลปร�กฏว่�ง�น
วิจัยเรื่อง ก�รวิเคร�ะห์เสถียรภ�พของแบบจำ�ลองคณิตศ�สตร์
สำ�หรับโรคเอชไอวี/เอดส์ และวัณโรค (Stability Analysis of
HIV/Aids and Tuberculosis Mathematical Model) ซึง่ นำ�เสนอ
โดย อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง ศศิวิมล แทนด้วง และ
จุฑาลักษณ์ แก้วบพิธ ได้รับร�งวัลนำ�เสนอผลง�นวิจัยระดับ
ดีม�ก ภ�คโปสเตอร์ ซึง่ แบบจำ�ลองท�งคณิตศ�สตร์ทคี่ ณะผูว้ จิ ยั
คิดค้นขึ้น ถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่�งม�กในก�รทำ�

คว�มเข้�ใจและวิเคร�ะห์ก�รเปลีย่ นแปลงของโรค ทัง้ ยังส�ม�รถ
นำ�ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในก�รพิจ�รณ�ก�รแพร่กระจ�ยและควบคุม
ก�รติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และวัณโรคได้อีกด้วย
ในง�นประชุมวิช�ก�รดังกล่�ว ยังมีผลง�นของคณ�จ�รย์
และนักศึกษ�คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำ�เสนอใน
ครั้งนี้ด้วยอีก 4 เรื่อง ดังนี้ 1. ก�รพย�กรณ์จำ�นวนผู้ป่วยโรค
อุจจ�ระร่วงของจังหวัดสงขล� (Forecasting Number of Diarrhea
Patients of Songkhla Province) นำ�เสนอโดย ธีระพงศ์
คงเกื้อ ปาริฉัตร รักเงิน และ อลิษา พรามแผลง 2. สมบัติ
ของลำ�ดับทัว่ ไปของลำ�ดับฟีโบนักชีและลำ�ดับลูคสั (Some Properties
for New Generalizations of Fibonacci and Lucas
Sequences นำ�เสนอโดย กานต์พชิ ชา แซ่ตง้ั ปารตี สุระคำาแหง
และ ศรัณยา เฮงสวัสดิ์ 3. ก�รผลิตเซลลูโลสจ�กแบคทีเรียโดย
ใช้น้ำ�แตงโมเป็นสับสเตรท (Production of Bacterial Cellulose
Using Watermelon Juice as Substrate) นำ�เสนอโดย ภาริกา
ไฝ่นุ้ย อารี ศรจอน วาสนา มู่สา และ 4. ก�รนำ�เสนอผลง�น
วิจัยแบบบรรย�ย เรื่อง ปริม�ณฟินอลิกทั้งหมด ฤทธิ์ต้�นอนุมูล
อิสระและฤทธิ์ต้�นแบคทีเรียก่อโรคจ�กส�รสกัดใบละมุดสีด�
(Total phenolic content antioxidant and antipathogenic
bacterial activities from the Madhuca esculenta leaves extracts)
นำ�เสนอโดย ต่วนรอฮานี โตะบูกาฮา โนร์เลียนา ยะโก๊ะ
ทวีสิน นาวารัตน์ และ นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ

คณะวิทย์ สร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือกิจกรรม นศ.

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เจ้าภาพสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษา เปิดเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 7 สถาบัน
อ.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ รองคณบดีฝ่�ยพัฒน�นักศึกษ�และ
กิจก�รพิเศษ คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
สงขล� (มรภ.สงขล�) ผู้เสนอโครงก�รสัมมน�แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมนักศึกษ�ระหว่�งสถ�บัน ณ มรภ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 18-21
พฤษภ�คม ทีผ่ �่ นม� เปิดเผยว่� โครงก�รดังกล่�วมีวตั ถุประสงค์เพือ่
สร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รจัดกิจกรรม
ของนักศึกษ�ระหว่�ง 7 สถ�บัน ได้แก่ 1. คณะวิทย�ศ�สตร์ฯ มรภ.
สงขล� 2. คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มรภ.ภูเก็ต 3. คณะ
วิ ท ย�ศ�สตร์ แ ละเทคโนโลยี ก �รเกษตร มรภ.ยะล� 4. คณะ
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี และคณะพย�บ�ลศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี (มรส.) 5. คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
มรภ.นครศรี ธ รรมร�ช 6. คณะวิ ท ย�ศ�สตร์ แ ละเทคโนโลยี
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย และ 7. วิทย�ลัยพย�บ�ล
บรมร�ชนนี นครศรีธรรมร�ช ในก�รร่วมแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์

และสัมมน�แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง จัดกิจกรรมนักศึกษ�อย่�งไรให้
มีคณุ ภ�พและสอดคล้องกับก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� วิธจี ดั กิจกรรม
อ.นันธิด� กล่�วว่� จ�กก�รจัดโครงก�รประชุมสัมมน�
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ จิ กรรมนักศึกษ�ระหว่�งสถ�บันประจำ�ปี 2560
ร่วมกับทัง้ 7 สถ�บันก�รศึกษ� มีก�รทำ�บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ
ด้�นกิจกรรมนักศึกษ� และได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รจัด
กิจกรรมของนักศึกษ�ระหว่�งมห�วิทย�ลัย พบว่�นักศึกษ�ทีเ่ ข้�ร่วม
กิจกรรมได้รับประสบก�รณ์ที่เป็นประโยชน์อย่�งยิ่ง ในก�รนำ�ม�
พั ฒ น�และคิ ด กิ จ กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ก�รประกั น
คุณภ�พก�รศึกษ� จึงตกลงให้มกี �รจัดกิจกรรมประชุมสัมมน�เครือข่�ย
ทุกปี โดยผลัดเปลีย่ นกันเป็นเจ้�ภ�พ ดังนัน้ เพือ่ เป็นก�รขย�ยเครือข่�ย
คว�มร่วมมือในก�รจัดกิจกรรมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ในปีก�รศึกษ�
2561 คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขล� จึงเป็นเจ้�ภ�พ
จัดสัมมน�แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษ�ระหว่�งสถ�บัน โดย
มีผนู้ �ำ นักศึกษ�และอ�จ�รย์ เจ้�หน้�ที่ เข้�ร่วมกว่� 30 คน ในก�รนี้
นายจิรัฐติกาล ปราณเกิด นักศึกษ�โปรแกรมวิช�คอมพิวเตอร์
มรภ.สงขล� ได้รับร�งวัลขวัญใจเครือข่�ย 7 สถ�บัน
ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา
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สกู๊ป : จิตอาสาทำาความดีด้วยหัวใจ

แกนนำา นศ. มรภ.สงขลา ดำาเนินรอยตามในหลวง ร.10

ขอเป็นจิตอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม ผู้ป่วย-คนชรา

เรียนรู้การเป็นผู้ ให้ ‘ทำาความดี ด้วยหัวใจ’

คณะเกษตรเปิดบ้านจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5

นศ. คว้า 7 รางวัลนำาเสนอผลงานวิจัย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ร ทรงห่ ว งใยและทรงคำ า นึ ง ถึ ง ความอยู่ ดี มี สุ ข ของ
ประชาชนเป็นสำาคัญ พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะ
ทำาให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ ดี ขึ้ น ด้ ว ยมี พ ระราชประสงค์ ที่ จ ะบำ า บั ด ทุ ก ข์ บำ า รุ ง สุ ข ให้
ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า หนึ่งในนั้นคือ
โครงการจิตอาสา “เราทำาความดี ด้วยหัวใจ” ที่เปิดโอกาส
ให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมบำาเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม
เมื่อไม่น�นม�นี้ น.ส.จุฑามาศ แก้วศรี นักวิช�ก�รศึกษ�
และ นางไปยดา สุตระ นักแนะแนวก�รศึกษ�และอ�ชีพ กองพัฒน�
นักศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) นำ�ผู้นำ�นักศึกษ�
ร่วม 100 คน ทำ�กิจกรรมจิตอ�ส�ที่มูลนิธิจงฮั่วสงเคร�ะห์คนชร�
อน�ถ� อ.ห�ดใหญ่ จ.สงขล� และเยี่ยมเยียนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อ�ค�ร
เย็นศิระ โรงพย�บ�ลสงขล�นครินทร์ เพื่อสร้�งคว�มสุขสนุกสน�น
ให้แก่คนกลุ่มดังกล่�ว ซึ่งสิ่งที่ผู้นำ�นักศึกษ�ได้รับคือก�รเป็นผู้ให้และ
รูจ้ กั แบ่งปันด้วยหัวใจ อันเป็นก�รดำ�เนินรอยต�มสมเด็จพระเจ้�อยูห่ วั
มห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร พระองค์มีพระร�ชปณิธ�น
แน่วแน่ที่จะทำ�ให้ประเทศช�ติมั่นคงและประช�ชนมีชีวิตคว�มเป็นอยู่
ทีด่ ขี น้ึ จึงนำ�ม�สูก่ �รจัดทำ�โครงก�รจิตอ�ส� “เร�ทำ�คว�มดี ด้วยหัวใจ”
เพื่อสืบส�นพระร�ชปณิธ�นพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล
อดุลยเดช บรมน�ถบพิตร ในก�รบำ�เพ็ญส�ธ�รณประโยชน์ในพื้นที่
ต่�งๆ บรรเท�คว�มเดือดร้อนและแก้ไขปัญห�ให้แก่ประช�ชน ทั้งยัง

12 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

บ่มเพ�ะให้นักศึกษ�เป็นคนเป็นดี มีทักษะชีวิต และมีจิตส�ธ�รณะ
ต�มอัตลักษณ์ของมห�วิทย�ลัย
นายอนุวัช นุ่นดำา “เกม” นักศึกษ�ปี 3 โปรแกรมวิช�
พลศึกษ� น�ยกสโมสรนักศึกษ�คณะครุศ�สตร์ มรภ.สงขล� กล่�วถึง
คว�มรู้สึกในก�รเข้�ร่วมกิจกรรมว่� ก�รเข้�เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้�ย ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตของตน ก้�วแรกที่ย่�งเท้�เข้�ไปใน
อ�ค�รรูส้ กึ หดหูใ่ จเป็นอย่�งม�ก บรรย�ก�ศรอบข้�งเต็มไปด้วยผูป้ ว่ ย
มะเร็งและญ�ติของผู้ป่วย รวมไปถึงตัวของอ�ค�รที่ตั้งอยู่บริเวณวัด
ยิง่ ทำ�ให้รสู้ กึ หดหูใ่ จม�กกว่�เดิม แต่เมือ่ ได้เข้�ไปเยีย่ มผูป้ ว่ ยคว�มรูส้ กึ
ก็เริ่มเปลี่ยน สิ่งที่พวกเข�ต้องก�รคือกำ�ลังใจและมีคว�มสุขเมื่อมีคน
เข้�ไปเยี่ยม เข้�ไปพูดคุย ซึ่งคว�มรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจ�กได้เข้�เยี่ยม
ผู้ ป่ ว ย คื อ ก�รได้ เรี ย นรู้ ว่ � คว�มทุ ก ข์ อั น เกิ ด จ�กโรคภั ย ไข้ เจ็ บ นั้ น
ส�ม�รถบรรเท�ได้ผ�่ นก�รให้ก�ำ ลังใจและรอยยิม้ ตนจึงบอกกับตัวเอง
ว่�จงใช้ชีวิตอย่�งมีคว�มสุข แล้วคว�มสุขจะเกิดกับตัวเร�ในทุกๆ วัน
ด้�น นายจักรกฤษ เลิศลับ “ชะมด” นักศึกษ�ปี 4
โปรแกรมวิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์ คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์
กล่�วบ้�งว่� กิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เป็นก�รช่วยเหลือสังคม พวกตนในฐ�นะ
องค์กรนักศึกษ�ล้วนทำ�ด้วยคว�มตัง้ ใจ ซึง่ ก�รเป็นจิตอ�ส�ถือเป็นก�ร
บำ�เพ็ญประโยชน์ชว่ ยเหลือสังคมในอีกรูปแบบหนึง่ และเป็นก�รสนอง
พระบรมร�โชบ�ยของสมเด็จพระเจ้�อยูห่ วั ทีท่ รงพระกรุณ�โปรดเกล้�
โปรดกระหม่อมให้จัดโครงก�รจิตอ�ส� “เร�ทำ�คว�มดี ด้วยหัวใจ”
ซึง่ ก�รทีต่ นได้เข้�ร่วมกิจกรรมจิตอ�ส�ทีม่ ลู นิธจิ งฮัว่ สงเคร�ะห์คนชร�

อนุวัช นุ่นดำ�

จักรกฤษ เลิศลับ

สมบูรณ์ เกตกอ

ตะวัน บุญขวัญ

อน�ถ� ทำ�ให้รวู้ �่ ยังมีลกู หล�นจำ�นวนไม่นอ้ ยทีไ่ ม่ส�ม�รถดูแลพ่อแม่
ปู่ ย่� ต� ย�ย ของตนเองได้ จึงทำ�ให้บุคคลเหล่�นี้ต้องก้�วเข้�ม�อยู่
บ้�นพักคนชร�
“ผมมีโอก�สพูดคุยกับคุณย�ยคนหนึ่งท่�นบอกกว่�อยู่ที่นี่
สบ�ยดี มีเพื่อนเยอะแยะ มีคนม�เยี่ยมบ่อย คนที่นี่ก็อ�ยุเกิน ๖๐ ปี
แล้วทั้งนั้น บ�งคนมีโรคประจำ�ตัวแต่ก็ต้องดูแลตัวเอง เพร�ะห�กรอ
เจ้�หน้�ที่ก็คงไม่สะดวกม�กนัก คนที่แข็งแรงอยู่ก็ช่วยๆ กันดูแล
ผมคิดว่�บ�งคว�มรูส้ กึ ของพวกท่�นคงไม่ส�ม�รถอธิบ�ยเป็นคำ�พูดได้
แต่อย่�งน้อยก�รไปของพวกเร�ผู้นำ�นักศึกษ�ในครั้งนี้ ถือเป็นโอก�ส
ที่ทำ�ให้พวกผมได้มอบสิ่งดีๆ ให้กับคุณต� คุณย�ย ได้มีคว�มสุข
ผ่อนคล�ยไปกับกิจกรรมสนุกๆ ทีพ่ วกเร�จัดขึน้ เพือ่ ให้พวกท่�นได้รวู้ �่
สังคมยังไม่ทอดทิ้ง”
ขณะที่ นายสมบูรณ์ เกตกอ “เป็ด” นักศึกษ�ปี 3 โปรแกรม
วิ ช �ดุ ริ ย �งคศิ ล ป์ น�ยกสโมสรคณะศิ ล ปกรรมศ�สตร์ กล่ � วว่ �
ตอนเข้�ไปพบคุณต�คุณย�ยที่รอต้อนรับอยู่ตนรู้สึกกังวลเล็กน้อย
เพร�ะไม่รู้ว่�จะต้องเข้�ห�พวกท่�นอย่�งไรดี แต่เอ�เข้�จริงๆ ทุกท่�น
ต่�งให้ก�รต้อนรับอย่�งเต็มที่ ซึง่ จ�กก�รพูดคุยกับคุณต�คุณย�ยทำ�ให้
ตนได้เรียนรูห้ ล�ยอย่�ง โดยเฉพ�ะเรือ่ งของก�รใช้ชวี ติ พวกท่�นไม่ได้
เศร้�กับชีวติ ทีเ่ ป็นอยู่ เนือ่ งจ�กมองว่�ห�กมัวแต่กงั วลถึงเรือ่ งอดีตชีวติ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็เศร้�หมองกันพอดี ซึ่งเป็นข้อคิดที่ดีม�ก ต้อง
ขอบคุณคุณต�คุณย�ย และมห�วิทย�ลัยม�กทีจ่ ดั กิจกรรมดีๆ เช่นนีข้ นึ้

ปิดท้�ยด้วย นายตะวัน บุญขวัญ “ฟอร์ด” นักศึกษ�ปี 3
โปรแกรมวิช�พลศึกษ� น�ยกองค์ก�รนักศึกษ�ภ�คปกติ กล่�วว่�
ตนเข้�ร่วมกิจกรรม ย�ใจ...ผูป้ ว่ ย ซึง่ เป็นก�รดูแลและให้ก�ำ ลังใจผูป้ ว่ ย
โรคมะเร็ง หลังจ�กได้พดู คุยกับผูป้ ว่ ยและญ�ติท�ำ ให้ตนรับรูว้ �่ กำ�ลังใจ
ถือเป็นพลังบวกที่สำ�คัญที่สุด โดยผู้ป่วยแต่ละร�ยมีอ�ก�รหนักเบ�
ไม่เท่�กัน บ�งคนไม่ส�ม�รถลุกจ�กเตียงได้ บ�งคนส�ม�รถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ แต่สิ่งที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง คือก�รดูแล
เอ�ใจใส่ ก�รให้กำ�ลังใจอย่�งใกล้ชิดจ�กครอบครัวหรือคนอื่นๆ
น�ยตะวัน กล่�วอีกว่� เข�ได้คุยกับป้�คนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ของ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งเนื้องอกในสมอง อ�ก�รหนักพอสมควร แต่ป้�ก็ไม่
ท้อถอย คอยดูแลลูกอย่�งเต็มที่ และรอคอยอย่�งมีหวังว่�ลูกจะห�ย
สิง่ ทีท่ �ำ ได้ในขณะนัน้ คือก�รให้ก�ำ ลังใจ พูดคุยกับป้�และลูกของป้�เพือ่
ให้มีกำ�ลังใจ มีคว�มหวัง และส�ม�รถยิ้มได้ ท่�นให้ข้อคิดและบอกว่�
“ชีวิตคนเร�ไม่แน่ไม่นอน วันนี้เร�ยังใช้ชีวิตแบบคนปกติ แต่ใครจะรู้
ว่�วันหนึ่งเร�กลับไม่ส�ม�รถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ทุกช่วงเวล�ที่มี
ลมห�ยใจ ทุกก้�วของชีวิตมันมีค่�ม�กจริงๆ พย�ย�มใช้มันให้เกิด
คุณค่�ต่อตัวเองและผู้อื่นม�กที่สุดนะลูกนะ”
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ทำาให้ตน
ฉุกคิดได้ว่า ชีวิตของคนเราไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆ ดังนั้น
จึงต้องทำาชีวิตให้มีคุณค่าที่สุด ไม่ว่าจะกับตัวเองหรือคนอื่นๆ
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มรภ.สงขลา จับมือ รร.ในเครือกะตะกรุ๊ป

ลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษา
มรภ.สงขลา ลงนามความร่ ว มมื อ โรงแรมในเครื อ
กะตะกรุ๊ป เตรียมส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจ เชื่อช่วยสร้าง
ประสบการณ์ทำางาน เพิ่มทักษะทางวิชาชีพ
ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก
ส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.
สงขล�) เปิดเผยว่� เมื่อวันที่ 3 พฤษภ�คม ที่ผ่�นม� มรภ.สงขล�
ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือด้�นสหกิจศึกษ�กับโรงแรมในเครือ
กะตะกรุ๊ป เนื่องจ�กมห�วิทย�ลัยซึ่งประกอบด้วย 6 คณะ ได้แก่
คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี คณะวิทย�ก�รจัดก�ร คณะเทคโนโลยี
อุตส�หกรรม คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร คณะมนุษยศ�สตร์และ
สังคมศ�สตร์ คณะศิลปกรรมศ�สตร์ กับท�งบริษทั ฯ ตระหนักถึงคว�ม
สำ�คัญในก�รเสริมทักษะก�รปฏิบัติง�นจริงให้แก่นักศึกษ� ซึ่งจำ�เป็น
ต้องมีคว�มรู้และทักษะในส�ยวิช�ชีพที่ศึกษ� โดยมีขอบข่�ยก�ร
ดำ�เนินง�นต�มคว�มร่วมมือบนพื้นฐ�นก�รยอมรับของทั้งสองฝ่�ย
โดยยึ ด หลั ก ม�ตรฐ�นสหกิ จ ศึ ก ษ�ของสำ � นั ก ง�นคณะกรรมก�ร
อุดมศึกษ� (สกอ.) และสม�คมสหกิจศึกษ�ไทย
ดร.ฐปนพั ฒ น์ กล่ � วว่ � มรภ.สงขล� จะดำ � เนิ น ก�รต�ม
ม�ตรฐ�นก�รเรียนก�รสอน ด้วยก�รจัดให้มีก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�
สหกิจศึกษ� เพื่อชี้แจงให้ได้รับข้อมูลและมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ
สหกิจศึกษ� จัดกระบวนก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนปฏิบัติง�นสหกิจ
โดยใช้เวล�ไม่น้อยกว่� 30 ชั่วโมง และกำ�หนดคุณสมบัติและเงื่อนไข
ท�งวิช�ก�รของนักศึกษ�ที่ส�ม�รถไปปฏิบัติสหกิจ รวมถึงกำ�หนด
ช่วงเวล�ที่นักศึกษ�ปฏิบัติสหกิจศึกษ�ไม่ต่ำ�กว่� 16 สัปด�ห์อย่�ง
ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง จะไม่ ส �ม�รถลงทะเบี ย นเรี ย นร�ยวิ ช �อื่ น ใดในช่ ว ง
ปฏิ บั ติ ง �นสหกิ จ ศึ ก ษ�ได้ นอกจ�กนั้ น มรภ.สงขล� จะอำ � นวย
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คว�มสะดวกในก�รให้บริษทั ได้คดั เลือกนักศึกษ� และจัดให้มกี �รนิเทศ
ของคณ�จ�รย์นิเทศในระหว่�งก�รปฏิบัติสหกิจศึกษ�
ด้ � น นายวิ ศ วิ น ท์ ปิ ติ กุ ล สถิ ต รองประธ�นกรรมก�ร
กะตะกรุ๊ป รีสอร์ท กล่�วเพิ่มเติมว่� ท�งบริษัทและผู้บริห�รมีนโยบ�ย
สนั บ สนุ น และให้ ค ว�มสำ � คั ญ ต่ อ ก�รดำ � เนิ น ง�นสหกิ จ ศึ ก ษ�
เช่นเดียวกับบุคล�กรที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และเข้�ใจเกี่ยวกับหลักก�ร
แนวคิด ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับในก�รดำ�เนินง�นดังกล่�ว ซึ่ง
ควรให้นักศึกษ�นำ�เสนอผลก�รปฏิบัติง�นและประสบก�รณ์ที่ได้รับ
โดยท�งบริษทั จะจัดบุคล�กรทีม่ หี น้�ทีเ่ กีย่ วข้องทำ�หน้�ทีป่ ระส�นง�น
ด้ � นสหกิ จ ศึ ก ษ� และมี ผู้ นิ เ ทศง�นที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ประสบก�รณ์
ตรงต�มส�ข�วิช�ชีพของนักศึกษ� นอกจ�กนั้น จะจัดเตรียมอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหม�ะสมและมีคว�มปลอดภัยต่อก�รปฏิบัติง�น
ของนั ก ศึ ก ษ�ต�มที่ บ ริ ษั ท เห็ น สมควร รวมถึ ง จั ด ส่ ง ร�ยละเอี ย ด
ภ�ระง�น (Job Descrition) ตำ � แหน่ ง ง�นและแผนปฏิ บั ติ ง �น
สหกิจศึกษ�ให้มห�วิทย�ลัยทร�บอย่�งน้อย 1 ภ�คก�รศึกษ�ก่อน
ที่นักศึกษ�จะไปปฏิบัติง�น
น�ยวิศวินท์ กล่�วอีกว่� ก�รคัดเลือกนักศึกษ�เข้�ปฏิบัติง�น
สหกิจศึกษ� มีกระบวนก�รและเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งจะให้คำ�แนะนำ�แก่
นักศึกษ�ที่ไม่ได้รับก�รคัดเลือก เพื่อให้ได้มีโอก�สปรับปรุงตนเอง
สำ�หรับก�รสมัครง�นครัง้ ต่อไป โดยให้สถ�นศึกษ�เป็นผูป้ ระส�นง�น
ส่วนนักศึกษ�ทีไ่ ด้รบั เลือกจะต้องปฏิบตั งิ �นเต็มเวล�ทำ�ก�รของบริษทั
โดยจะมีก�รกำ�หนดภ�ระง�นหรือหัวข้อโครงง�นที่ตรงกับวิช�ชีพและ
ประสบก�รณ์ท�ำ ง�น ตลอดจนมีก�รอบรมเสริมทักษะเฉพ�ะทีเ่ กีย่ วข้อง
ในก�รปฏิบัติง�น และจัดกิจกรรมให้นักศึกษ�มีโอก�สเผชิญปัญห�
ที่ท้�ท�ย ได้ไตร่ตรอง ได้สร้�งคว�มรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ในสภ�พ
ก�รปฏิบัติง�นจริงได้

มรภ.สงขลา ผนึกโทรทัศน์ ‘NBT’

ลงนามความร่วมมือฝึกทักษะ นศ.นิเทศ

มรภ.สงขลา ผนึก ๕ สถาบันการศึกษา ลงนามความ
ร่ ว มมื อสถานี วิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ “NBT” สร้า งเครือ ข่า ยงานสื่ อ
เปิดโอกาสนักศึกษานิเทศศาสตร์ฝึกประสบการณ์ด้านข่าว
สารคดี ก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพ
ผศ.นิตยา จิตรักษ์ธรรม คณบดีคณะวิทย�ก�รจัดก�ร
(ในขณะนั้น) มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยว่�
เมื่อวันที่ 15 พฤษภ�คม ที่ผ่�นม� คณะวิทย�ก�รจัดก�ร มรภ.สงขล�
พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริห�รอีก 5 มห�วิทย�ลัยที่เปิดสอนเกี่ยวกับ
นิเทศศ�สตร์และสื่อส�รมวลชน ลงน�มคว�มร่วมมือกับสถ�นีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขล� (NBT) ในก�รสร้�งเครือข่�ย
On Air, On Line และ ON Ground และร่วมสนทน�ในร�ยก�รพิร�บ
ค�บข่�ว เพื่อประช�สัมพันธ์ก�รปฏิรูปประเทศ
ทั้งนี้ มรภ.สงขล� จะเป็นเครือข่�ยส่งข้อมูลข่�วส�รที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบร�ยก�ร สกู๊ปข่�ว ส�รคดีสั้น สปอต
ซึง่ เป็นผลง�นของนักศึกษ�โปรแกรมวิช�นิเทศศ�สตร์ คณะวิทย�ก�รจัดก�ร นำ�ม�เผยแพร่ในช่วงเวล�ต่�งๆ ของสถ�นีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยจังหวัดสงขล� ถือเป็นก�รสร้�งโอก�สให้นักศึกษ�พัฒน�
ฝีมอื จ�กก�รปฏิบตั งิ �นจริง ก้�วสูค่ ว�มเป็นมืออ�ชีพในศ�สตร์แขนงนี้
นอกจ�กนั้ น ยั ง เป็ น ก�รพั ฒ น�องค์ ค ว�มรู้ ด้ � นก�รผลิ ต ร�ยก�ร
โทรทัศน์ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวติ ของประช�ชน ต�ม
แนวท�งของประช�รัฐที่ทุกภ�คส่วนร่วมมือกันพัฒน�ประเทศช�ติให้
เจริญก้�วหน้�
ด้�น นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำ�นวยก�รสถ�นีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขล� กล่�วว่� จ�กก�รลงน�มคว�ม
ร่ ว มมื อ ในครั้ ง นี้ ท �งสถ�นี ฯ จะเสริ ม สร้ � งคว�มรู้ ทั ก ษะและ
ประสบก�รณ์ในวิช�ชีพนักสื่อส�รมวลชนด้�นวิทยุโทรทัศน์ให้กับ

นักศึกษ�ฝึกง�นจ�กคณะวิทย�ก�รจัดก�ร มรภ.สงขล� ที่ม�ฝึกง�น
ด้�นข่�วและร�ยก�รโทรทัศน์อย่�งเข้มข้น เพื่อให้ส�ม�รถนำ�คว�มรู้
ไปใช้ประกอบอ�ชีพอย่�งมีประสิทธิภ�พในอน�คต
ทั้งนี้ คว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยีติดต่อสื่อส�ร ส่งผลต่อ
พฤติกรรมก�รบริโภคข่�วส�รของประช�ชน ด้วยมีท�งเลือกเข้�ถึง
เนือ้ ห�อย่�งสะดวกและหล�กหล�ยม�กขึน้ องค์กรผูผ้ ลิตและเผยแพร่
ข่�วผ่�นสื่อหลักจึงปรับตัวหันไปให้คว�มสำ�คัญกับสื่อสมัยใหม่หรือ
สื่อท�งเลือก เป็นเครื่องมือในก�รส่งข่�วส�รให้ถึงกลุ่มเป้�หม�ยได้
อย่�งครอบคลุม
น�ยธีรพงศ์ กล่�วอีกว่� พฤติกรรมก�รรับชมข่�วส�รของ
ประช�ชนที่เปลี่ยนไปดังกล่�ว ส่งผลต่อภ�รกิจง�นประช�สัมพันธ์
ภ�ครัฐ ในก�รดำ�เนินภ�รกิจสร้�งคว�มเข้�ใจแก่ประช�ชนรับรู้
แนวท�งก�รปฏิรูปประเทศ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่คว�มมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี กรมประช�สัมพันธ์จำ�เป็นต้อง
พัฒน�ง�นสื่อภ�ยใต้ก�รกำ�กับให้มีประสิทธิภ�พ เพิ่มช่องท�งก�ร
เผยแพร่ข่�วส�รจ�กสื่อหลักไปสู่สื่อสมัยใหม่ ควบคู่ไปกับก�รสร้�ง
เครือข่�ยก�รทำ�ง�นในภ�คส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง นำ�ไปสูก่ �รสร้�งก�รรับรู้
และเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่�วส�ร เกิดก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน ส่งผล
ต่อก�รประช�สัมพันธ์ก�รปฏิรูปประเทศไทยบรรลุต�มวัตถุประสงค์
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สกู๊ป : ‘อีมาน เปาะมือแย’ นศ.ทุนพระราชทาน

รูจ้ กั ‘อีมาน เปาะมือแย’ นศ.ทุนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ฯิ์

เชื่อมั่น ศรัทธา เดินตามฝันสู่อาชีพนักวิจัยด้านอาหาร

“

เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานทุนการศึกษาให้เข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ทำาให้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว สร้างขวัญกำาลังใจ
และเป็นเกียรติแต่ตนเองและวงศ์ตระกูล ดิฉันจึงตอบแทนด้วยการตั้งใจเรียน และใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยให้มีคุณค่ามากที่สุด เพื่อสืบสานพระราชดำาริพัฒนาประเทศชาติ เดินตามรอย
พระองค์ท่านต่อไปในภายภาคหน้า

“

น.ส.อีมาน เปาะมือแย นักศึกษ�โปรแกรมวิช�วิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีก�รอ�ห�ร คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) กล่�วถึงคว�มภ�คภูมิใจต่อก�รเป็น
นั ก ศึ ก ษ�ทุ น พระร�ชท�น ว่ � ย้ อ นกลั บ ไปยั ง จุ ด เริ่ ม ต้ น ของชี วิ ต
นักศึกษ�ตลอดระยะเวล� 3 ปีที่ผ่�นม�ในรั้วมห�วิทย�ลัย แบกทั้ง
คว�มหวังของครอบครัวและเกียรติยศของนักศึกษ�ทุนพระร�ชท�น
ไม่เพียงแค่ขยันหมัน่ เพียร แต่ยงั ต้องรูจ้ กั ก�รใช้ชวี ติ และเอ�ตัวรอดจ�ก
สิ่งต่�งๆ ที่เข้�ม�ทดสอบอยู่เสมอ แต่ถึงกระนั้นเธอก็เปี่ยมด้วยคว�ม
เชือ่ มัน่ ศรัทธ�ในพระเจ้�และตัวเอง ต�มชือ่ “อีม�น” ในภ�ษ�อ�หรับ
ที่หม�ยถึง คว�มศรัทธ� เพร�ะในขณะที่คว�มหนักหน�ของก�รเรียน
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ต�มจำ�นวนปีทเี่ รียนสูงขึน้ ชีวติ จะต้องถูกจัดให้เป็นระบบ
ระเบียบและอยูห่ น้�ตำ�ร�ม�กขึน้ กว่�เดิม ก�รเรียนในห้องเรียนอ�จจะ
ทำ�ให้เข้�ใจไม่ม�กพอ ก�รขวนขว�ยนอกตำ�ร�จึงเกิดขึ้น
ก�รเรียนในช่วงปีท่ี 3 นับว่�ค่อนข้�งหนัก เพร�ะเป็น
วิช�เอกเสียส่วนใหญ่ เริ่มเข้�สู่ศ�สตร์ในเชิงลึกของแขนงวิช�ที่เรียน
ทัง้ วิเคร�ะห์ คำ�นวณ และอ�ศัยคว�มแม่นยำ�ในก�รจดจำ� ก�รเรียนใน
ห้องเรียนมีก�รสอบวัดผลอยู่ตลอดเวล� ทำ�ให้เวล�ส่วนใหญ่หมดไป
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กับก�รอ่�นหนังสือ ติวหนังสือกับเพื่อน และจดเลคเชอร์ ใช้ห้องสมุด
ของมห�วิทย�ลัยคุ้มที่สุดจ�กค่�เทอมที่ทุนจ่�ยให้ แม้บ�งครั้งเริ่มมี
อ�ก�รเครียดและท้อ แต่จะให้ทำ�อย่�งไรได้นอกจ�กปลอบใจตัวเอง
ให้สู้ต่อไป ในเมื่อเดิมพันนี้ต้องแลกกับคว�มสุขของครอบครัวและ
อ�ชีพที่ใฝ่ฝันกับก�รเป็นนักวิจัยด้�นอ�ห�ร เพื่อให้พี่น้องมุสลิม
ปลอดภัยได้รบั ประท�นสิง่ ทีถ่ กู ต้องต�มหลักศ�สน�อิสล�ม นีค่ อื สิง่ ที่
เป็นแรงผลักดันให้อดทน เพร�ะระลึกเสมอว่�ทำ�เพือ่ อะไรและเพือ่ ใคร
นอกจ�กต้องอดทนกับก�รเรียนแล้ว ก�รใช้ชีวิตตัวคนเดียว
ไกลบ้�นก็บั่นทอนจิตใจไม่ใช่เล่น คว�มเหง�เข้�จู่โจมหัวใจแทบ
ทุกครัง้ ทีส่ �ยต�ละจ�กโปรเจ็กเตอร์หรือตำ�ร�เรียน บทสนทน�ในกลุม่
เพื่อนสร้�งรอยยิ้มเสียงหัวเร�ะเพียงฉ�บฉวยเท่�นั้น คว�มสงบ
เกิดขึ้นในจิตใจขณะโน้มตัวลงละหม�ด กล่�วระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้�
และนึกถึงครอบครัวพ่อแม่ ภ�พท่�นทำ�ง�นข�ยของ และเลี้ยงหล�น
ลูกของพี่ส�ววูบเข้�ม�จ�กคว�มทรงจำ� จนเผลอยิ้มออกม�ครู่หนึ่ง
นึกถึงลูกค้�ที่ม�รอเธอทำ�ข้�วเกรียบป�กหม้อ คว�มอลหม่�นในเพิง
ร้�นค้�เล็กๆ ช่วยลบเลือนริ้วรอยคว�มโหดร้�ยจ�กเหตุก�รณ์คว�ม
รุนแรงในพื้นที่ได้บ้�ง แต่ห�กมองภ�พนี้จ�กส�ยต�ย�มไกลบ้�น

คว�มห่วงใยและหวั่นกลัวสถ�นก�รณ์ก็ปร�กฏขึ้น ได้แต่หวังว่�สักวันหนึ่งสิ่งเหล่�นี้จะ
จ�กไปเหลือไว้แต่เพียงภ�พอดีต และอธิษฐ�นต่อองค์อัลเล�ะห์ให้ลูกๆ ของพระองค์
รอดพ้นปลอดภัย ให้ปัตต�นีเป็นเมืองน่�อยู่ น่�เที่ยว และรักษ�ครอบครัวที่รักให้มีกัน
ตลอดไป
สิง่ หนึง่ ทีช่ ว่ ยเยียวย�คว�มโดดเดีย่ วจ�กอ�ก�รคนคิดถึงบ้�นได้กค็ อื ก�รมีเพือ่ น
ทีด่ ี นับเป็นเรือ่ งโชคดีในรัว้ มห�วิทย�ลัยทีไ่ ด้พบกัลย�ณมิตร คอยช่วยเหลือและสนับสนุน
เพื่อนบ�งคนก็สนุกสน�นทำ�ให้คล�ยเครียดจ�กก�รเรียนหรือปัญห�ต่�งๆ ได้ บ�งคนมี
คว�มเป็นผู้ใหญ่ส�ม�รถให้คำ�ปรึกษ�และคำ�แนะนำ�ได้ดียิ่งกว่�นักจิตวิทย�เสียอีก ซึ่ง
สิ่งที่เธอทำ�ให้เพื่อนๆ ได้ก็คือก�รชวนเพื่อนส�วมุสลิมละหม�ดให้ครบทุกเวล� ทั้งด้วย
ก�รปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่�งและก�รชักชวน นอกจ�กก�รคุยเรื่องเนื้อห�ในบทเรียนแล้ว
ก�รคุยเรื่องศ�สน�ก็มักเป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในวงสนทน� คว�มสุขเล็กๆ กับกลุ่มเพื่อน
จึงค่อนข้�งร�บเรียบไม่ฉูดฉ�ด และไม่ฉ�บฉวยเช่นกัน
ตลอด 3 ปี อีม�น ยังคงไว้ว�งใจและฝ�กชีวิตไว้กับหอพักของมห�วิทย�ลัย ก�ร
เป็นเด็กหอในกับสโลแกนที่ว่� “เด็กในวัง” มีที่ม�ที่ไปจ�กคำ�เปรียบเปรย ไม่ใช่ใครจะ
ม�อยูห่ อในก็ได้ เพร�ะต้องผ่�นก�รคัดเลือกจ�กวิธสี ดุ พิถพี ถิ นั และเมือ่ เข้�ม�อยูเ่ ป็นเด็ก
หอในแล้วยังมีกฎต่�งๆ ม�กม�ยให้ปฏิบัติ เพื่อทดสอบว่�ในเทอมต่อไปจะมีร�ยชื่อให้
อยู่ต่อได้อีกหรือไม่ แต่ด้วยคว�มประพฤติของเธอทำ�ให้หมดกังข�ในเรื่องนี้ ในฐ�นะพี่ปี 3
แทบจะเป็นพีใ่ หญ่ในหอทำ�ให้ตอ้ งดูแลรับผิดชอบน้องๆ ทีเ่ พิง่ เข้�ม� และสบ�ยขึน้ ในเรือ่ ง
ก�รทำ�เวรคว�มสะอ�ดหอ แต่ส�เหตุหลักๆ ทีย่ งั ทำ�ให้เลือกอยูท่ นี่ คี่ อื หอในช่วยสร้�งคว�ม
มีระเบียบวินยั ให้ตนเอง ส�ม�รถทดแทนคว�มอบอุน่ ย�มไกลบ้�น เพร�ะทีน่ อี่ ยูก่ นั แบบ
พี่น้อง ก�รประชุมหอทำ�ให้ได้พูดคุยกันทุกคืน สร้�งคว�มสนิทสนมกันแทบทุกห้อง และ
ที่สำ�คัญคือ ทำ�ให้ประหยัดค่�ใช้จ่�ยต่อเดือนไปได้ม�กเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่อ�ศัยอยู่
หอนอกมห�วิทย�ลัย เพร�ะจ่�ยค่�หอเป็นร�ยเทอม เทอมละ 4,000 บ�ท ทำ�ให้
ครอบครัวส�ม�รถหมุนเงินได้ และได้เอ�เงินทุนไปใช้จ่�ยในส่วนอื่นแทน
ห�กใครคิดว่�เรียนมห�วิทย�ลัยแล้วจะต้องใช้เงินม�ก เพร�ะอ�ห�รก�รกินแพง
นั่นเพร�ะพวกเข�เลือกกินของแพง สำ�หรับเธออ�ห�รบริเวณด้�นหน้�หรือโรงอ�ห�ร
มห�วิทย�ลัย เป็นร�ค�นักศึกษ� ข้�วร�ดแกงจ�นละ 25 บ�ท แกงถุงละ 20 บ�ท ก็อิ่ม
ได้ หลักก�รเลือกคือขอแค่คนข�ยเป็นมุสลิม และแต่งก�ยถูกต้องต�มหลักศ�สน�
หน้�ร้�นดูสะอ�ด ถึงแม้รสช�ติอ�จจะไม่ถูกป�กเหมือนที่บ้�น แต่ก็ทำ�ให้มีแรงไปเรียน
ไหว ก�รเลือกซือ้ ของกินในร้�นค้�ก็ดเู ครือ่ งหม�ยฮ�ล�ลเป็นหลัก และดูโปรโมชัน่ ส่วนลด
ร�ค�หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ค่�ใช้จ่�ยในส่วนนี้จึงไม่ได้ม�กม�ย ทำ�ให้มีเงินทุ่มเทให้กับ
หนังสือและอุปกรณ์ก�รเรียนอีกด้วย
ชีวติ ในรัว้ ในมห�วิทย�ลัยไม่มอี ะไรม�ก แค่เรียน ทำ�กิจกรรม กิน นอน แต่ทงั้ หมด
ที่กล่�วม�ล้วนมีขั้นตอนที่ละเอียดยิบ และทำ�ให้ในหนึ่งวันเกิดเรื่องร�วต่�งๆ ม�กม�ย
คว�มเครียด คว�มท้อ เป็นเพียงภ�พม�ย�ชัว่ ขณะหนึง่ เมือ่ เรือ่ งนีจ้ บไปเรือ่ งใหม่กเ็ ข้�ม�
แทน ทุกอย่�งขึ้นอยู่กับก�รตัดสินใจของตัวเอง จนวันหนึ่งคว�มเข้มแข็งผลิดอกเติบโต
งอกง�มในใจ เร�จึงส�ม�รถก้�วเท้�ได้อย่�งมั่นคง และคิดถึงภ�พอน�คตได้ชัดเจนม�ก
ยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม เธอรูส้ กึ ขอบคุณพระเจ้าผูท้ รงลิขติ ชีวติ ครอบครัวทีพ
่ ร้อม
สนับสนุนให้กำาลังใจ และเพื่อนๆ ที่กอดคอมาด้วยกันตั้งแต่ปีหนึ่ง อีกไม่นาน
เกินรอ เธอก็จะจบการศึกษาและเดินไปตามเส้นทางอนาคตทีใ่ ฝ่ฝนั และนีก่ ค็ อื
เรื่องราวชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของเธอ “อีมาน เปาะมือแย”
-------------------------------------------------------------------------------------------------เรื่องโดย/ สุนทรีย� ล�สวัสดิ์ นักศึกษ�โปรแกรมวิช�ภ�ษ�ไทย คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�
นักศึกษ�ทุนพระร�ชท�นพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช
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ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ตั้งเป้าองค์กรแห่งการวิจัย

ปั้นอาจารย์สร้างองค์ความรู้ใหม่ ประยุกต์ ใช้การสอน
ดร.มนตรี เด่นดวง

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ดา้ น
ทำาวิจัย มุ่งมั่นเป็นสถาบันผลิตครูชั้นนำาของประเทศ ชูจุดเด่นสร้าง
ผลงานด้วยองค์ความรู้ใหม่ พร้อมประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
สงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยถึงก�รอบรมพัฒน�สมรรถนะอ�จ�รย์ด้�น
ก�รทำ�วิจัย กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง วิจัยท�งก�รศึกษ� เมื่อ
วันที่ 4 มิถุน�ยน ที่ผ่�นม� ว่� คณะครุศ�สตร์มีหน้�ที่หลักในก�รผลิต
บุคล�กรท�งก�รศึกษ� โดยมุง่ หวังทีจ่ ะเป็นสถ�บันผลิตครูชนั้ นำ�ของประเทศ
ดังนั้น อ�จ�รย์ในคณะฯ นอกจ�กจะต้องมีองค์คว�มรู้เฉพ�ะส�ข�ที่ชัดเจน
แล้ว ยังต้องมีผลง�นวิจัยเพื่อสร้�งองค์คว�มรู้ใหม่ และส�ม�รถประยุกต์

คว�มรู้ไปใช้ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ อ�จ�รย์
คณะครุ ศ �สตร์ จึ ง ต้ อ งทำ � ง�นวิ จั ย และมี ผ ลง�นวิ จั ย อย่ � งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี
นอกจ�กนั้น ท�งคณะฯ ยังมีคว�มมุ่งมั่นที่จะพัฒน�อ�จ�รย์ให้เป็นนักวิจัย
เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะพัฒน�คณะครุศ�สตร์ให้เป็นองค์กร
แห่ ง ก�รวิ จั ย ทั้ ง นี้ เพื่ อ พั ฒ น�กระบวนก�รจั ด ก�รเรี ย นก�รสอน
อย่ � งทั น สมั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ �พและมี คุ ณ ภ�พ ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น ก�ร
ตอบสนองคว�มต้องก�รของสังคมอีกด้วย
ด้ � น ผศ.ดร.โสภณ ชั ย วั ฒ นกุ ล วานิ ช รองคณบดี
คณะครุศ�สตร์ มรภ.สงขล� ผู้เสนอโครงก�ร กล่�วว่� คณะครุศ�สตร์มี
อ�จ�รย์จ�ำ นวนไม่นอ้ ยทีเ่ ป็นนักวิจยั รุน่ ใหม่ ซึง่ อ�จยังมีประสบก�รณ์ในก�ร
เสนอหัวข้อวิจยั ทีน่ �่ สนใจ และเป็นทีต่ อ้ งก�รของสังคมไม่ม�กพอ ท�งคณะฯ
เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�อ�จ�รย์ให้มีคุณภ�พทั้งด้�นก�รสอน
และก�รวิจัย จึงได้จัดก�รอบรมในครั้งนี้ขึ้น โดยผู้เข้�อบรมซึ่งเป็นอ�จ�รย์
ในคณะครุศ�สตร์ร�ว 50 คน เข้�รับคว�มรู้และฝึกปฏิบัติร่วมกับวิทย�กร
รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ จ�กคณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�
นครินทร์ วิทย�เขตปัตต�นี ในเรื่องวิจัยท�งก�รศึกษ�ของคณะครุศ�สตร์
แนวท�งก�รเขียนโครงก�รวิจัยและก�รวิพ�กษ์โครงก�รวิจัยท�งก�รศึกษ�

ครุฯ เพิ่มทักษะครูปฐมวัย จัดกระบวนการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
คณะครุ ศ าสตร์ มรภ.สงขลา ดึ ง ครู ป ฐมวั ย ฝึ ก กิ จ กรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เผยเด็กช่วงอายุ 0-๖ ปีเป็นวัยสำาคัญต่อ
การกำาหนดคุณภาพตลอดชีวิต แนะจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย
วิทยาศาสตร์ ช่วยให้เกิดการพัฒนาสมองทุกส่วน
ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
สงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยถึงก�รอบรมจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ท�ง
วิทย�ศ�สตร์สำ�หรับเด็กปฐมวัยต�มโครงก�รบ้�นนักวิทย�ศ�สตร์น้อย
ประเทศไทย ให้แก่ครูปฐมวัย ผูด้ แู ลเด็กในโรงเรียนเทศบ�ลและศูนย์พฒ
ั น�
เด็กปฐมวัยสังกัด ต.เข�รูปช้�ง และนักศึกษ�โปรแกรมวิช�ก�รศึกษ�ปฐมวัย
ชั้นปีที่ 4 คณะครุศ�สตร์ มรภ.สงขล� เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภ�คม
ที่ผ่�นม� ว่� วัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�คว�มเข้�ใจและฝึกใช้กระบวนก�รเรียนรู้
แบบวิทย�ศ�สตร์ สำ�หรับนำ�ไปใช้ในห้องเรียนปฐมวัย และเพือ่ ให้นกั ศึกษ�
ครุศ�สตร์ฝึกทักษะในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ที่จำ�เป็นต่อก�รประกอบอ�ชีพ
ในอน�คต นอกจ�กนั้น ยังเป็นก�รสร้�งเครือข่�ยก�รเรียนรู้ระหว่�งกัน
โดย มรภ.สงขล� มุ่ ง หวัง ให้ศูนย์พัฒ น�เด็กปฐมวัย ในสัง กัด เทศบ�ล
มีศกั ยภ�พในก�รเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�อย่�งยัง่ ยืน
เนือ่ งจ�กเด็กในช่วงอ�ยุ 0-6 ปี ถือเป็นช่วงวัยทีม่ คี ว�มสำ�คัญต่อก�รกำ�หนด
คุณภ�พตลอดชีวติ ของมนุษย์ สอดคล้องกับคำ�กล่�วทีว่ �่ คุณภ�พเด็กปฐมวัย
คือคุณภ�พประเทศ และในประเทศทีป่ ระสบคว�มสำ�เร็จในก�รจัดก�รศึกษ�
จะให้คว�มสำ�คัญต่อกระบวนก�รเรียนรูส้ �ำ คัญกว่�คว�มรู้ และกระบวนก�ร
ห�คำ�ตอบสำ�คัญกว่�คำ�ตอบ
ด้�น อ.ชนกพร ประทุมทอง อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตรก�รศึกษ�
ปฐมวัย คณะครุศ�สตร์ มรภ.สงขล� ผูเ้ สนอโครงก�ร กล่�วว่� ก�รดำ�เนินก�ร
เพื่อยกระดับสมรรถนะของครูให้เกิดทักษะในก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้
แบบวิ ท ย�ศ�สตร์ เป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย จำ � เป็ น ที่ มี ค ว�มสำ � คั ญ ต่ อ ก�ร
เปลี่ยนแปลงคุณภ�พก�รศึกษ� กระบวนก�รเรียนรู้แบบวิทย�ศ�สตร์
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เป็นกระบวนก�รแอคทีฟ เลิรน์ นิง (Active Learning) ทีท่ �ำ ให้เกิดก�รพัฒน�
สมองทุกส่วน ตลอดจนส่งเสริมก�รพัฒน�พหุปญ
ั ญ� และส่งเสริมพัฒน�ก�ร
แบบบูรณ�ก�รครอบคลุมทุกด้�น โดยเด็กมีโอก�สพัฒน�กระบวนคิด
ได้ ใช้ ทั ก ษะด้ � นต่ � งๆ ในก�รลงมื อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล จ�ก
ปร�กฏก�รณ์ และค้นห�คำ�ตอบด้วยตัวเอง ซึ่งก�รฝึกฝนด้วยกระบวนก�ร
เรียนรู้แบบวิทย�ศ�สตร์ดังกล่�ว จะช่วยแก้ปัญห�วิกฤตในก�รพัฒน�เด็ก
ปฐมวัยที่กำ�ลังประสบอยู่
อ.ชนกพร กล่�วอีกว่� ครูซึ่งเป็นกลไกหลักในก�รเปลี่ยนแปลง
คุณภ�พก�รศึกษ�ต้องมีคว�มรูค้ ว�มเข้�ใจอย่�งถ่องแท้ และมีทกั ษะในก�ร
ใช้กระบวนก�รอย่�งถูกต้อง รวมถึงส�ม�รถวิเคร�ะห์และประเมินพัฒน�ก�ร
ที่เกิดขึ้นในเด็กได้ตรงกับสภ�วะจริง ซึ่งจะส่งผลให้ส�ม�รถนำ�เด็กไปสู่ก�ร
มี Learning Skill Life Skill และส�ม�รถพัฒน�ให้ถึงขีดสูงสุดของศักยภ�พ
ของเด็กแต่ละบุคคลได้ ด้วยคว�มสำ�คัญดังกล่�วโปรแกรมวิช�ก�รศึกษ�
ปฐมวัย จึงจัดอบรมพัฒน�สมรรถนะครูในครั้งนี้ข้ึน โดยผู้เข้�อบรมได้รับ
คว�มรู้เกี่ยวกับเรื่อง น้ำ� อ�ก�ศ และโครงง�นวิทย�ศ�สตร์ พร้อมทั้งฝึก
ทั ก ษะก�รจั ด โครงง�นวิ ท ย�ศ�สตร์ แ ละก�รผ่ � นเกณฑ์ โ ครงก�ร
บ้�นนักวิทย�ศ�สตร์น้อยฯ

มรภ.สงขลา

สร้างเครือข่ายจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในทั่วประเทศ

มรภ.สงขลา สัมมนาสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้
นั ก ตรวจสอบภายในทั่ ว ประเทศ ระดมสมองแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ทำ า งาน เติ ม เต็ ม ทั ก ษะศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อธิ ก ารบดี ฯ ยกการตรวจสอบภายในเป็ น กลไกสำ า คั ญ ของ
ผู้บริหาร ช่วยกำากับดูแลองค์กร
ผศ.ดร.นิวตั กลิน่ งาม อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล�
(มรภ.สงขล�) กล่�วระหว่�งเป็นประธ�นเปิดโครงก�รเครือข่�ยก�ร
จัดก�รคว�มรู้นักตรวจสอบภ�ยในระหว่�งมห�วิทย�ลัย ระหว่�งวันที่
7-8 มิถุน�ยน ที่ผ่�นม� ณ โรงแรมนิว ซีซัน สแวร์ ห�ดใหญ่ ว่�
ก�รตรวจสอบภ�ยในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำ�คัญของผู้บริห�รใน
ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นขององค์กร ผู้ตรวจสอบภ�ยในจึงต้องมี
ก�รพัฒน�และเรียนรู้อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดทักษะและส�ม�รถ
ปฏิ บั ติ ง �นด้ � นก�รตรวจสอบภ�ยในอย่ � งมี ป ระสิ ท ธิ ภ �พและ
ประสิทธิผล เนื่องจ�กปัจจุบันก�รทำ�ง�นต้องอ�ศัยคว�มรู้และข้อมูล
ข่�วส�รจ�กที่ต่�งๆ เพื่อให้หน่วยง�นส�ม�รถใช้คว�มรู้และข้อมูลใน
ก�รตัดสินใจด้วยคว�มรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และมีคว�มเป็น
มืออ�ชีพทีเ่ ชือ่ ถือได้ ซึง่ ต้องอ�ศัยกระบวนก�รทำ�ง�นของเครือข่�ยทีม่ ี
ลักษณะอย่�งเดียวกัน มรภ.สงขล� จึงเทียบเชิญนักตรวจสอบภ�ยใน
หรือผู้ปฏิบัติง�นด้�นก�รตรวจสอบภ�ยในจ�กมห�วิทย�ลัยต่�งๆ
ทั่วประเทศกว่� 70 คน ม�แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ทำ�ง�นร่วมกัน
นางวริษฐา ตันติพงศ์ หัวหน้�หน่วยตรวจสอบภ�ยในประจำ�
มรภ.สงขล� ผู้เสนอโครงก�ร กล่�วว่� ในกระบวนก�รทำ�ง�นของ
เครือข่�ยสิง่ ทีไ่ ด้รบั นอกจ�กผลสำ�เร็จต�มทีต่ อ้ งก�รแล้ว คว�มร่วมมือ
และคว�มสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กันถือเป็นสิง่ สำ�คัญยิง่ หน่วยตรวจสอบภ�ยใน
จึงจัดโครงก�รในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภ�ยในได้รับก�รพัฒน�
ทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบก�รณ์เกี่ยวกับก�รตรวจสอบของ
แต่ละสถ�บัน ซึ่งส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในแง่มุมต่�งๆ และสร้�ง
สัมพันธไมตรีอันดีต่อกันระหว่�งผู้ตรวจสอบภ�ยใน ทั้งยังเป็นโอก�ส
ในก�รเข้�รับคว�มรู้เพิ่มเติมในหัวข้อ ม�ตรก�รป้องกันก�รทุจริตใน
สถ�บันอุดมศึกษ� จ�ก ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ประธ�น
กรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตประจำ� จ.สงขล� (ป.ป.จ.)

แนวท�งก�รตรวจสอบงบก�รเงินและแนวท�งก�รตรวจสอบด้�นอื่น
ที่เชื่อมโยงไปสู่คณะและส่วนง�น จ�ก นางอารีย์ เภรีก้องเกียรติ
นักวิช�ก�รตรวจเงินแผ่นดินชำ�น�ญก�รพิเศษ ก�รเขียนร�ยง�นผล
ก�รตรวจสอบ จ�ก ดร.เจษฎา ช.เจริญยิง่ กรรมก�รผูจ้ ดั ก�รธน�ค�ร
พัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย
ด้ � น ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้ ว งวิ เ ศษ ประธ�นกรรมก�ร
ป.ป.จ.สงขล� กล่�วว่� พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมพิ ลอดุลยเดช
มีพระร�ชดำ�รัสว่� “ภ�ยใน 1๐ ปีเมืองไทยน่�จะเจริญ ข้อสำ�คัญคือ
ต้องหยุดก�รทุจริตให้สำ�เร็จ และไม่ทุจริตเสียเอง” ทุจริตในที่นี้ไม่ได้
หม�ยถึงเรื่องเงินทองอย่�งเดียว แต่ยังหม�ยรวมถึงก�รละเลยท�ง
ร�ชก�รด้วย ปัญห�ก�รทุจริตคอร์รปั ชัน่ เกิดจ�กก�รบริห�รจัดก�รของ
ภ�ครัฐ ที่ระบบร�ชก�รข�ดคว�มโปรงใส ไม่มีประสิทธิภ�พในก�ร
บริห�รร�ชก�ร ก�รกำ�กับดูแลทีเ่ ป็นกล�งหรือไม่มอี สิ ระเต็มทีข่ �ดมุมมอง
ของก�รใช้อำ�น�จที่ถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่�ย หรือก�รใช้กฎหม�ย
ในมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง หรือก�รใช้ช่องว�งของกฎหม�ย
เป็นช่องท�งก�รแสวงห�โอก�สสำ�หรับตนเองและพวกพ้อง ก�รที่จะ
แก้ไขปัญห�คอร์รัปชั่นได้ต้องมีก�รเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ สังคม
และก�รเมือง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยสร้�งกรอบ
คว�มคิดรวบยอด ปฏิรูปค่�นิยม สังคมต้องเข้มแข็ง โดยให้มีกลไก
ในก�รสร้�งค่�นิยมที่พึงประสงค์จ�กกลไกผู้นำ�และนโยบ�ยแห่งรัฐ
กลไกก�รหล่อหลอมท�งสังคม และกลไกก�รสนับสนุน
ผศ.ดร.ไพโรจน์ กล่�วอีกว่� ในส่วนของก�รตรวจสอบภ�ยใน
ที่มีประสิทธิภ�พนั้น จะต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. ผู้ตรวจสอบภ�ยใน
ต้องมีอสิ ระ ส�ม�รถร�ยง�นข้อเท็จจริงให้กบั ผูบ้ ริห�รทร�บต�มคว�ม
เป็นจริง 2. ผู้ตรวจสอบภ�ยในต้องตรวจสอบในเชิงรุก นอกเหนือจ�ก
ก�รตรวจสอบต�มแผนก�รตรวจประจำ�ปี 3. ผู้ตรวจสอบภ�ยในควร
จะต้องมีก�รนำ�ข้อมูลแวดล้อมม�ประกอบก�รตรวจสอบท�งบัญชีดว้ ย
4. ผู้ตรวจสอบภ�ยในนอกเหนือจ�กมีคว�มรู้ด้�นบัญชีแล้ว ควรมี
คว�มรู้ ด้ � นกฎหม�ยด้ ว ย หรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ � ที่ ร่ ว มกั บ นั ก กฎหม�ย
5. มีก�รนำ�ระบบอิเล็กทรอนิกส์ม�ช่วยในก�รตรวจสอบ และ 6. มีก�รนำ�
หลักเกณฑ์ในเรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยงม�ใช้ประกอบก�รตรวจสอบด้วย
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สำ�นักศิลปะฯ
ประกวดโนรา ภาพวาดเล่าเรื่อง ๑๐๐ ปีฯ
สืบส�นวัฒนธรรมท้องถิ่น

สำ � นั ก ศิ ล ปะฯ จั ด ประกวดโนร�เย�วชน ภ�พว�ด
เล่�เรื่อง 100 ปี ร�ชภัฏสงขล�กับก�รสืบส�นวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เปิดเวทีคนรุ่นใหม่สร้�งสรรค์ผลง�น
นายโอภาส อิสโม ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยถึงโครงก�รสืบส�น
สร้�งสรรค์คุณค่�วัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่�นกิจกรรมประกวดผลง�นท�ง
วัฒนธรรม ว่� ก�รประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โนร�เย�วชน
และ ภ�พว�ด หัวข้อเล่�เรื่อง 100 ปี ร�ชภัฏสงขล�กับก�รสืบส�น
วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นก�รเปิดโอก�สให้เย�วชนและบุคคลทั่วไปมี
เวทีสร้�งสรรค์ผลง�นและใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ โดยในส่วนของ
ผูเ้ ข้�ประกวดโนร�ต้องเป็นเย�วชนระดับมัธยมศึกษ� (อ�ยุไม่เกิน 19 ปี)
ผู้รำ� 6-8 คน ลูกคู่ไม่เกิน 7 คน ไม่จำ�กัดอ�ยุ แต่ละทีมลูกคู่ไม่ซ้ำ�กัน
ยกเว้นน�ยปี่ ใช้ก�รแสดงรำ�เพลงโค (รำ�ประสมท่�) รำ�เพลงน�ดช้�
และเพลงน�ดเร็ว มีบททำ�นองบทหน้�แตระ เนื้อห� “มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสงขล�กับก�รส่งเสริมศิลปะก�รแสดงท้องถิ่น” ขับบททำ�นอง
ผันหน้�หรือบทสีโต เนือ้ ห�บทชมตล�ดน้�ำ บ�งกล่�ำ ขับกลอนสี่ กลอนหก
เชิญชวนท่องเที่ยว อ.บ�งกล่ำ� จ.สงขล� จบด้วยรำ�ท่�เพลงครู
น�ยโอภ�ส กล่�วว่� เกณฑ์ก�รให้คะแนนพิจ�รณ�จ�กก�ร
เล่นดนตรีประกอบก�รรำ� ก�รรับบทของลูกคู่ คว�มหล�กหล�ยของ
จังหวะ ลีล�ท่�รำ� คว�มพร้อมเพรียง กลวิธขี องก�รทำ�บท ก�รใช้น�ำ้ เสียง
คว�มหล�กหล�ยและคว�มย�กง่�ยของท่�รำ� เนือ้ ห�ส�ระของกลอนและ
กลวิธกี �รขับกลอน ก�รแต่งก�ยของโนร�และลูกคู่ ขัน้ ตอนก�รเล่นดนตรี
และก�รแสดง โดยรับสมัครจนถึงวันที่ 20 มิถุน�ยน ที่ผ่�นม� ณ
สำ�นักศิลปะฯ มรภ.สงขล� (รับจำ�นวนไม่เกิน 10 ทีม) และประกวด
ในวันที่ 30 มิถนุ �ยน ณ บริเวณตล�ดน้�ำ บ�งกล่�ำ อ.บ�งกล่�ำ จ.สงขล�
ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินร�งวัล 20,000 บ�ท พร้อมโล่เกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินร�งวัล 15,000 บ�ท รองชนะเลิศอันดับ 2
รับเงินร�งวัล 10,000 บ�ท และ ชมเชย 2 ร�งวัล เงินร�งวัลๆ ละ
4,500 บ�ท
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม กล่�วอีกว่� สำ�หรับ
ก�รประกวดภ�พว�ดเล่�เรื่อง 100 ปี ร�ชภัฏสงขล�ฯ ภ�พว�ด
ประกอบเรือ่ งทีส่ ง่ เข้�ประกวดต้องสือ่ ให้เห็นถึงบทบ�ทของ มรภ.สงขล�
ในก�รอนุ รั ก ษ์ สื บ ส�นวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และต้ อ งมี โ ลโก้ ข อง
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มห�วิทย�ลัยกับโลโก้สำ�นักศิลปะฯ (ด�วน์โหลดโลโก้ได้ที่ http://
culture.skru.ac.th) โดยจัดทำ�เป็นหนังสือขน�ด A5 เรียบเรียงเป็น
รูปเล่มจำ�นวนไม่เกิน 8 หน้� (ไม่รวมปกหน้� และปกหลัง) ส�ม�รถ
ใช้สีและเทคนิคประเภทง�นจิตรกรรมได้ทุกประเภท เช่น สีเทียน สีไม้
สีชอล์ค สีน้ำ� สีโปสเตอร์ สีอะคริลิค ฯลฯ ผลง�นที่ส่งประกวดต้อง
ไม่เป็นผลง�นเก่� ผลง�นของบุคคลอื่น หรือผลง�นที่มีก�รทำ�ซ้ำ�
ดัดแปลง คัดลอกหรือเลียนแบบ เปิดรับผู้เข้�ประกวดเป็นทีม จำ�นวน
5 คน อ�ยุไม่เกิน 18 ปี ส�ม�รถส่งชิ้นง�นทีมละไม่เกิน 1 เล่ม
ผลง�นภ�พว�ดทุ ก ชิ้ น ง�นที่ไ ด้ รับร�งวั ล จะตกเป็ น กรรมสิทธิ์ข อง
สำ�นักศิลปะฯ และมีสิทธิ์ในก�รจัดพิมพ์ เผยแพร่ ประช�สัมพันธ์
ทำ�ซ้ำ� ดัดแปลง เพื่อเป็นเอกส�รสิ่งพิมพ์ของท�งสำ�นักฯ
ทัง้ นี้ ผลก�รประกวดภ�พว�ด หัวข้อ “เล่�เรือ่ ง 100 ปี ร�ชภัฏ
สงขล�กับก�รสืบส�นวัฒนธรรมท้องถิน่ ” ซึง่ คณะกรรมก�รได้พจิ �รณ�
ผลง�นและตัดสินก�รประกวดภ�พว�ด ไปเมื่อวันที่ 26 มิถุน�ยน
ทีผ่ �่ นม� ปร�กฏว่�ไม่มที มี ใดได้รบั ร�งวัลชนะเลิศ โดยร�งวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนมห�วชิร�วุธ ชื่อผลง�น “ร้อยรำ�ลึก”
รับเงินสด 8,000 บ�ท พร้อมเกียรติบัตร
ส่วนผลก�รประกวดก�รแข่งขันโนร� ซึ่งจัดประกวดไปเมื่อ
วันที่ 30 มิถนุ �ยน ณ ตล�ดน้�ำ ประช�รัฐบ�งกล่�ำ ร�งวัลชนะเลิศ ได้แก่
คณะโนร�สม�นสืบส�นศิลป์ รับเงินร�งวัล 20,000 บ�ท พร้อมโล่
เกียรติยศ ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนนวมินทร�ชูทศิ ทักษิณ
รับเงินร�งวัล 15,000 บ�ท ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ศูนย์วฒ
ั นธรรม
เฉลิมร�ชคลองแห “วัดคลองแห” รับเงินร�งวัล 10,000 บ�ท ร�งวัล
ชมเชย ได้แก่ โรงเรียนแจ้งวิทย� และ โรงเรียนห�ดใหญ่รฐั ประช�สรรค์
รับเงินร�งวัลทีมละ 4,500 บ�ท

สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขล� ทำ�โครงก�ร
กสิกรรมธรรมช�ติ แก้ปัญห�สิ่งแวดล้อมชุมชน ยึดแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง-เกษตรทฤษฎีใหม่่ ในหลวง ร.9 สร้�ง
แรงบันด�ลใจนักศึกษ�ต่อยอดองค์คว�มรู้ ร่วมพัฒน�ท้องถิน่
นายโอภาส อิสโม ผูอ้ �ำ นวยก�รสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยถึงก�รจัดโครงก�ร
กสิกรรมธรรมช�ติแก้ปัญห�สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นต�มแนว
พระร�ชดำ�ริ เมื่อวันที่ 29 มิถุน�ยน ที่ผ่�นม� ว่� วัตถุประสงค์เพื่อ
สร้�งจิตสำ�นึกและรณรงค์ให้นกั ศึกษ�ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�ร
ทำ � เกษตรแบบธรรมช�ติ รวมทั้ ง เข้ � ใจวิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม และ
ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นในก�รทำ�กสิกรรมในรูปแบบต่�งๆ ต�มแนวคิด
ทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร
มห�ภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนักศึกษ�รวม 30 คน เข้�รับฟังบรรย�ย
คว�มรู้เกี่ยวกับกสิกรรมธรรมช�ติ ณ ห้องประชุมสำ�นักศิลปะฯ และ
ลงพื้นที่ศึกษ�พร้อมฝึกปฏิบัติด้�นกสิกรรมต�มแนวพระร�ชดำ�ริ ณ
ศูนย์กสิกรรมธรรมช�ติ มรภ.สงขล� โดยมีทีมวิทย�กร อ.จิรพงศ์
สุขจันทร์ ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ (อดีตอ�จ�รย์ มรภ.สงขล�) ส�ธิตก�ร
ทำ�ปุ๋ยและไม้หลักเพื่อปลูกป่� และ ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์
อ�จ�รย์ประจำ�คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร ให้คว�มรู้ตลอดโครงก�ร
น�ยโอภ�ส กล่�วว่� จ�กยุทธศ�สตร์ของสำ�นักศิลปะและ
วัฒนธรรม ทีม่ งุ่ ส่งเสริมเครือข่�ยคว�มร่วมมือกับชุมชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และองค์กรอืน่ ๆ ทัง้ ในและต่�งประเทศ เพือ่ พัฒน�ท้องถิน่
ให้เข้มแข็งบนฐ�นของก�รบูรณ�ก�รพันธกิจสัมพันธ์กับก�รพัฒน�
ท้องถิน่ มิตทิ �งด้�นสิง่ แวดล้อม ซึง่ ก�รพัฒน�และเผยแพร่องค์คว�มรู้
ด้�นศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นส่วนหนึง่ ในภ�รกิจทีต่ อบสนองพระร�ชบัญญัติ
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ พ.ศ.2557 เพื่อให้บุคคลอื่นส�ม�รถนำ�คว�มรู้
ที่ได้รับไปพัฒน�ตนเองให้เป็นผู้รู้ ดังนั้น สำ�นักศิลปะฯ จึงได้จัด
โครงก�รฯ ในครัง้ นีข้ น้ึ เนือ่ งจ�กเล็งเห็นว่�แนวคว�มคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร มห�ภูมพิ ลอดุลยเดช
ถื อ เป็ น แรงบั น ด�ลใจและต้ น แบบองค์ ค ว�มรู้ สำ � คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้
นั ก ศึ ก ษ�นำ � ไปต่ อ ยอดคว�มรู้ ค ว�มส�ม�รถของตนเองในก�ร
ร่ ว มพั ฒ น�ท้ อ งถิ่ น และนำ � ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นก�รเรี ย นก�รสอน
ต่อไปได้

นอกจ�กนั้ น โครงก�รกสิ ก รรมธรรมช�ติ แ ก้ ปั ญ ห�
สิง่ แวดล้อมของชุมชนท้องถิน่ ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ ยังมีคว�มสอดคล้อง
กับเป้�หม�ยยุทธศ�สตร์ช�ติ ในก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวติ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กล่�วคือ เป็นก�รดำ�เนินง�นที่มุ่งพัฒน�
คว�มมั่นคงท�งด้�นน้ำ� พลังง�น และเกษตรอ�ห�รที่เป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม มี เ ป้ � หม�ยระบบจั ด ก�รน้ำ � และควบคุ ม อุ ท กภั ย ที่ มี
ประสิทธิภ�พและทันเหตุก�รณ์ สัดส่วนก�รใช้และผลิตพลังง�นสะอ�ด
ไม่ต่ำ�กว่� 20% ก�รเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งน้อย
40% ของพืน้ ทีเ่ กษตรทัง้ ประเทศ สร้�งสมดุลก�รพัฒน�เกษตรอ�ห�ร
น้ำ � พลั ง ง�น และพั ฒ น�พื้ น ที่ เ มื อ ง ชนบท เกษตรกรรมและ
อุตส�หกรรมเชิงนิเวศ มีเป้�หม�ยผังก�รใช้ที่ดินต�มศักยภ�พของ
แต่ละพื้นที่ สนับสนุนพื้นที่อนุรักษ์ระบบนิเวศและกำ�หนดพื้นที่แนว
กันชน (Green Buffer Zone) ที่ชัดเจน รวมถึงก�รพัฒน�และ
ยกระดั บ เมื อ งและพื้ น ที่ อุ ต ส�หกรรมทั่ ว ประเทศ ที่ ทั น ต่ อ ก�ร
เปลีย่ นแปลงของโลกอน�คต (Urban and Industrial Transformation)
ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา
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๑. มนุษยศาสตร์ฯ เดิน-วิ่งมินิมาราธอน

คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎสงขล�
ร่วมกับ\ชมรมวิง่ Songkhla Running จัดก�รแข่งขันมนุษยศ�สตร์ฯ
ร�ชภัฏสงขล� เดิน-วิง่ มินมิ �ร�ธอนฯ (HUSO-SKRU Running)
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มิถุน�ยน ที่ผ่�นม� เพื่อสร้�งทัศนคติที่ดีและ
ส่งเสริมก�รออกกำ�ลังก�ยให้แก่คนทุกวัย โดยร�ยได้หลังหักค่�
ใช้จ่�ยนำ�ไปใช้เพื่อสนับสนุนก�รศึกษ�ให้แก่นักศึกษ�ที่เรียนดี
แต่ข�ดแคลนทุนทรัพย์

๓. บรรยายผลิตเอกสารประกอบการสอน

ฝ่�ยวิช�ก�รและประกันคุณภ�พก�รศึกษ� คณะวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� จัดโครงก�รก�รผลิต
เอกส�รประกอบก�รสอน / คำ�สอนและหนังสือ / ตำ�ร�ด้�น
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี โดยมี ศาสตราจารย์ กิตติคุณ
ดร.ปราณี อ่า นเปรื่ อง เป็นวิทย�กรบรรย�ย เมื่อวันที่ 26
มิถุน�ยน ที่ผ่�นม� ณ ห้องประชุม 10-103 คณะวิทย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยี

๒. ฝึกเขียนแผนงานวิจัย

สถ�บันวิจยั และพัฒน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� จัดโครงก�ร
อบรมเชิงปฏิบตั กิ �ร “ก�รเขียนแผนง�นวิจยั และก�รบริห�รแผนง�น
วิจยั สูค่ ว�มสำ�เร็จ” เมือ่ วันที่ 20 มิถนุ �ยน ทีผ่ �่ นม� ณ ห้องประชุม
พวงชมพู อ�ค�รศูนย์วิทย�ศ�สตร์ โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� เป็นประธ�นในพิธีเปิด

๔. อบรมใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์บริหารจัดการเอกสารทางวิชาการ

สำ�นักวิทยบริก�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎ
สงขล� จัดโครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รก�รใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์
สำ � หรั บ ก�รบริ ห �รจั ด ก�รเอกส�รท�งวิ ช �ก�รและก�รเขี ย น
บรรณ�นุกรม (Management Long Document and Reference)
รุ่นที่ 2 ระหว่�งวันที่ 11-12 มิถุน�ยน ที่ผ่�นม� ณ ห้องปฏิบัติก�ร
คอมพิวเตอร์ 201 ชั้น 2 อ�ค�รศูนย์ภ�ษ�และคอมพิวเตอร์ โดยมี
ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว เป็นวิทย�กร

๕. สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา

๖. เยี่ยมชมการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กองพัฒน�นักศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� จัดโครงก�ร
สัมมน�อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�นักศึกษ�ใหม่ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2561
“กัลย�ณมิตร คู่คิดนักศึกษ�” เมื่อวันที่ 20 มิถุน�ยน ที่ผ่�นม�
โดยได้รับเกียรติจ�ก ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ อดีตรอง
อธิก�รบดีฝ�่ ยกิจก�รนิสติ นักศึกษ� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบ้�นสมเด็จ
เจ้�พระย� บรรย�ยในหัวข้อ อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ในศตวรรษที่ 21
และเทคนิคก�รให้คำ�ปรึกษ�แก่นักศึกษ�

คณ�จ�รย์ส�ข�วิช�วิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศ�สตร์และ
เทคโนโลยีอุตส�หกรรม มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี เดินท�งม�
เยี่ยมชมก�รเรียนก�รสอน และแลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นในก�ร
พั ฒ น�นั ก ศึ ก ษ� ร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห �ร คณ�จ�รย์ คณะเทคโนโลยี
อุตส�หกรรม มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� เมื่อวันที่ 22 มิถุน�ยน
ที่ผ่�นม�
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