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มรภ.สงขลา เดินหน้าสรา้งความรว่มมอืระดบันานาชาต ิ
ดึงศาสตราจารย์ชาวฝรั่งเศสแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนทาง
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เล็งส่งอาจารย์-นักศึกษาฝึกงาน 
เปิดประสบการณ์ต่างแดน 

ผศ.ดร.พลพฒัน์ รวมเจรญิ อ�จ�รย์โปรแกรมวิช�เทคโนโลยี
ย�งและพอลเิมอร ์คณะวิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี มห�วิทย�ลยัร�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
ของผลติภัณฑ์จ�กย�งธรรมช�ติ และง�นวิจยัทีเ่ก่ียวข้อง (Natural rubber: 
Properties, Processing and Applications) ใหก้บันกัศกึษ�และอ�จ�รย์
ต่�งช�ติ ซ่ึงก�รเดินท�งไปครั้งนี้นอกจ�กจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองใน
ก�รได้รับคว�มรู้และประสบก�รณ์ในด้�นก�รวิจัย โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง    
ในด้�นก�รวิเคร�ะห์โครงสร้�งของพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคใหม่ ๆ แล้ว      
ยังส่งผลให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษ� มรภ.สงขล� ทำ�ให้เกิดองค์คว�มรู้
ที่ส�ม�รถนำ�ม�ปรับใช้ในด้�นก�รเรียนก�รสอนและก�รวิจัยได้ 

 ผศ.ดร.พลพัฒน ์กล�่วว่� ผลสืบเนือ่งจ�กก�รเดินท�งไปปฏบัิติ
ร�ชก�รครั้งนี้ ก่อให้เกิดกิจกรรมคว�มร่วมมือด้�นวิช�ก�รระหว่�ง มรภ.
สงขล� กับฝรั่งเศส ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับคณ�จ�รย์ท่�นอ่ืนที่สนใจจะ
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�งและพอลเิมอร์ กล�่วอีกว่� 
กิจกรรมดังกล่�วถือเป็นก�รแลกเปลี่ยนอ�จ�รย์ผู้สอนภ�ยใต้คว�ม      
รว่มมือกบัมห�วทิย�ลัยต่�งประเทศครัง้แรกอย่�งเปน็รปูธรรม ซึง่แตกต่�ง
จ�กกิจกรรมคว�มร่วมมือของ มรภ.สงขล� กับประเทศฝรั่งเศสที่ผ่�นม� 
ทีเ่ป็นก�รบรรย�ยโดยวิทย�กรต่�งช�ติเพียงอย่�งเดียว ส่วนกจิกรรมที ่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�งกันเป็นกิจกรรมแรกที่จะเกิดข้ึนใน
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�มร่วมมือท�งวิช�ก�รกับนักวิจัยฝรั่ ง เศส                 
ถือเป็นก�รดำ�เนินง�นที่ตอบสนองยุทธศ�สตร์มห�วิทย�ลัย ที่ให้มีก�ร
แลกเปล่ียนผู้สอนและนักวิจัยกับต่�งประเทศ เกิดเป็นผลสืบเนื่องด้�น
คว�มร่วมมือระหว่�งโปรแกรมวิช�เทคโนโลยีย�งและพอลิเมอร์                             
คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี กับ Ecole Polytechnique de 
l’Université de Nantes ซึ่งต้องขอขอบคุณ CNRS รัฐบ�ลฝรั่งเศส IMN, 
Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes และ มรภ.สงขล�   
ที่ให้ก�รสนับสนุนกิจกรรมทั้งหมดด้วยดีตลอดม�

     มรภ.สงขลา แลกเปล่ียนการเรียนการสอนเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  จับมือนักวิจัยฝรั่งเศส สร้างความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ

ผศ.ดร.พลพัฒน์  รวมเจริญ

3ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



ให้ออกม�ในลักษณะของแผนที่ท่องเที่ยว 3. ศึกษ�ทุนท�งสังคมและ
ภูมิปัญญ�ท้องถ่ินเพื่อก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวอย่�งย่ังยืน ต�มปรัชญ�
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช 
และเป็นก�รทำ�ง�นพัฒน�ท้องถ่ินสนองพระบรมร�โชบ�ยรัชก�ลท่ี 10            
4. ศกึษ�ส�รสนเทศชุมชนเพือ่พฒัน�กจิกรรมก�รทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
โดยคิดกจิกรรมทอ่งเท่ียวกระจ�ยออกไปในแต่ละจดุของเก�ะยอ เนือ่งจ�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. รปูแบบก�รบรหิ�รจัดก�รทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรมวิถีไทยชุมชนเก�ะยอ 
และ 6. ก�รพัฒน�หลักสูตรฝึกอบรมภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับมัคคุเทศก์น้อย 
โดยร่วมกบัโรงเรยีนระดับประถมศึกษ�ในพืน้ที ่เพือ่ใหเ้ด็กรกัและหวงแหน
ชุมชนควบคู่ไปกบัเพิม่ทกัษะท�งภ�ษ� เนือ่งจ�กในแต่ละปมีีนกัทอ่งเทีย่ว
ช�วม�เลเซียและสิงคโปร์ เดินท�งม�ท่องเที่ยวที่เก�ะยอ โดยเฉพ�ะที่วัด
แหลมพ้อ เป็นจำ�นวนม�ก    

“ก�รลงพืน้ทีค่รัง้นีเ้ร�นำ�ทัง้ 8 หลักสูตรของคณะมนษุยศ�สตรฯ์ 
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
เหน็คว�มเปล่ียนแปลง ดังนัน้ เพือ่ใหก้�รทำ�ง�นมีคว�มต่อเนือ่งจงึว�งแผน
ไว้ว่�หลังจ�กนีภ้�ยใน 3 ปีอ�จพฒัน�ในมิติอ่ืนๆ ใหค้รอบคลุมย่ิงข้ึน เช่น 
ดึงคณะวิทย�ก�รจัดก�รม�ช่วยดูแลเรื่องก�รทำ�ตล�ด ร่วมกับคณะ
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีก�รเกษตรทำ�วิจัยคุณค่�
ท�งอ�ห�รของปล�กะพง ซ่ึงเป็นปล�ที่มีช่ือเสียงของเก�ะยอ ส่ิงที่เร�            
อย�กได้คือส�ม�รถนำ�ม�เชื่อมโยงกับก�รท่องเที่ยวได้ เช่น ง�นวิจัยเรื่อง
รสช�ติ ส�รอ�ห�ร โดยใช้งบประม�ณของมห�วิทย�ลัยในก�รจัดทำ�
โครงก�ร แม้จำ�นวนเงินจะไม่ม�กเม่ือเทยีบกบัง�นทีเ่ร�ต้ังใจทำ� แต่นกัวิจยั
ทุกคนก็ทุ่มเทและลงพื้นที่อย่�งต่อเนื่องเพื่อคว�มสำ�เร็จที่เป็นรูปธรรม” 
รองคณบดีฝ่�ยวิจัยและบริก�รวิช�ก�ร กล่�ว

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา บูรณาการ 8                      
หลักสูตรเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม               
ชุมชนเกาะยอ สนองพระบรมราโชบาย ร.10 จับมือท้องถิ่นสร้าง
จุดขายทรัพยากรพ้ืนที่หลากหลาย แหล่งรวมปราชญ์ชาวบ้าน 
พรอ้มปัน้มคัคเุทศก์นอ้ยเก่งภาษาตอ้นรบันกัเทีย่วมาเลเซยี สิงคโปร์

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศ�สตร์และ
สังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยว่� ชุมชน
เก�ะยอเป็นพื้นท่ีหนึ่งที่คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์มีโครงก�ร
คว�มรว่มมือก�รบรกิ�รวิช�ก�ร จงึทำ�ใหท้�งคณะฯ ทร�บถึงศกัยภ�พของ
ชุมชนท่ีมีคว�มโดดเด่นในเชิงวัฒนธรรม ทั้งในเชิงท�งก�ยภ�พท่ีมีพื้นที่
เป็นเก�ะท่ีอยู่ในทะเลส�บสงขล� ในเชิงคว�มหล�กหล�ยด้�นทรัพย�กร
ทั้งพืชพรรณประจำ�ถ่ินและสัตว์น้ำ� ตลอดจนวิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม 
ประเพณี และประวัติศ�สตร์ท่ีน่�สนใจ และจ�กก�รลงพื้นที่เพื่อร่วมกับ
ชุมชนในก�รพัฒน�ท้องถ่ินทำ�ให้พบว่� ก�รจัดก�รท่องเที่ยวในเก�ะยอ          
มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ�กว่�ศักยภ�พที่ชุมชนมี และชุมชนแสดงคว�มจำ�นงที่จะ         
รว่มมือบรหิ�รจัดก�รและพฒัน�ก�รทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรมเพ่ือสร�้งคว�ม
ย่ังยืนใหแ้กชุ่มชน ท�งคณะฯ จงึจดัทำ�แผนง�นวิจยัเรือ่ง ก�รบรหิ�รจดัก�ร
และก�รพฒัน�ก�รทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรมวิถีไทยชุมชนเก�ะยอย่ังยืน โดย
ดำ�เนินก�รวิจัย ท้ังหมด 6 โครงก�รท่ีมีคว�มสัมพันธ์กัน และบูรณ�ก�รวิจัย
สหส�ข�วิช�ก�ร เพ่ือเป้�หม�ยท่ีจะนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่�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 ต้ังแต่ปี 2558-ปัจจุบัน พบว่�เก�ะยอเป็นชุมชนที่มีศักยภ�พ   
เพียงแต่อ�จข�ดปัจจัยในเรื่องของก�รบริห�รจัดก�รที่ดี และบ�งเรื่อง         
ต้องใช้เวล� แต่ทกุครัง้ทีล่งไปส�ม�รถสัมผสัไดถึ้งศกัยภ�พของชุมชน โดย
เฉพ�ะปร�ชญ์ช�วบ้�น เมื่อไปบ่อยครั้งเข้�ก็เกิดเป็นคว�มไว้ใจจ�กชุมชน
ซึ่งถือเป็นเรื่องสำ�คัญ แม้ที่ผ่�นม�จะมีก�รทำ�วิจัยในพื้นที่เก�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�รย่อยท่ีว่�นี้ประกอบด้วย               
1. ศกึษ�องค์คว�มรูด้้�นประวัติศ�สตรแ์ละวัฒนธรรมพืน้ทีชุ่มชนเก�ะยอ 
โดยวิจัยร่วมกับปร�ชญ์ชุมชน ทำ�ให้ได้ข้อมูลที่ไม่ผิดเพี้ยน 2. สำ�รวจและ
จัดทำ�ฐ�นข้อมูลเชิงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศ�สตร์และวัฒนธรรม              

มรภ.สงขลา สนองพระบรมราโชบาย ร.๑๐ ทำางานเพื่อท้องถิ่น 
ผุด ๖ โครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ

4 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา สนองพระบรมราโชบาย ร.๑๐ ทำางานเพื่อท้องถิ่น 
ผุด ๖ โครงการพัฒนาศักยภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ

มนุษยศาสตร์ฯ ปั้นตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวสตูล
คณะมนุษยศ�สตร์ฯ มรภ.สงขล� พัฒน�ตล�ดนัดชุมชน          

เชิงวัฒนธรรม ดึงผลิตภัณฑ์จ�กจำ�ป�ดะพืชประจำ�ถิ่นสตูล ออกสู่
ส�ยต�นักท่องเท่ียว 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�) 
เปดิเผยถึงโครงก�รพัฒน�ตล�ดนดัชุมชนเชิงวัฒนธรรม เพ่ือก�รท่องเทีย่ว จ.สตูล 
ว่� วัตถุประสงค์เพ่ือสำ�รวจและประเมินศักยภ�พของพ้ืนที่ นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�        
รูปแบบก�รบริห�รจัดก�รและรูปแบบกิจกรรมก�รท่องเที่ยวที่เหม�ะสม สร้�ง
ร�ยได้ใหแ้กป่ระช�ชนในท้องถ่ิน โดยท�งคณะฯ รว่มมือกบั 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�รวิจัยท่ีเข้มแข็ง มุ่งเน้นก�รทำ�ง�น             
ร่วมกันของนักวิจัยคณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ในด้�นต่�งๆ ได้แก่                   
ภูมิส�รสนเทศ สังคมศ�สตรเ์พ่ือมัคคเุทศก ์รฐัประศ�สนศ�สตร ์ก�รพัฒน�ชุมชน 
ภ�ษ�ไทย และภ�ษ�ต่�งประเทศ โดยมีจุดมุ่งหม�ยท่ีจะพัฒน�ด้�นก�รบริห�ร

มรภ.สงขลา ติวครู ตชด. ใช้เทคโนโลยีเสริมประสิทธิภ�พก�รสอน
สำ�นักวทิยบรกิ�รฯ มรภ.สงขล� ดงึครู ตชด.-โรงเรยีนพ้ืนท่ีเป้�หม�ยสนองพระบรมร�โชบ�ย

อบรมใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศเพ่ิมประสิทธิภ�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�รสนเทศเพ่ือส่งเสริมคุณภ�พของครู
โรงเรยีนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน (ตชด.) และโรงเรยีนในพ้ืนท่ีเป้�หม�ยสนองพระบรมร�โชบ�ย เมือ่เร็วๆ นีว่้� เปน็ก�ร
ดำ�เนนิง�นภ�ยใต้โครงก�รต�มแนวพระร�ชดำ�ร ิเพ่ือพัฒน�ก�รเรยีนก�รสอนและบรกิ�รวิช�ก�รแกชุ่มชน เนือ่งจ�ก
ก�รบริก�รวิช�ก�รถือเป็นภ�รกิจหลักของสถ�บันอุดมศึกษ� ท�งมห�วิทย�ลัยจึงศึกษ�คว�มต้องก�รของกลุ่มเป้�หม�ย 
โดยให้บริก�รในรูปแบบต่�งๆ ต�มคว�มถนัดหรือคว�มเชี่ยวช�ญ ซึ่งมีทั้งก�รบริก�รวิช�ก�รที่ทำ�ให้เกิดร�ยได้และ
ก�รบริก�รวิช�ก�รที่สร้�งเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีก�รประเมินคว�มสำ�เร็จของก�รบริก�รวิช�ก�ร ซึ่งใน
ปีงบประม�ณ 2561 น้ี มรภ.สงขล� จัดโครงก�รบริก�รวิช�ก�รให้กับโรงเรียน ตชด. ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ 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
ข้ึนในทุกระดับช้ัน ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องจัดก�รเรียนก�รสอนในรูปแบบที่ให้ผู้เรียนส�ม�รถเรียนรู้ได้ทุกเวล�และทุก
สถ�นที่ เพื่อให้เหม�ะสมกับกระบวนก�รเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ซึ่งโรงเรียนต่�งๆ มีก�รว�งระบบอินเทอร์เน็ตและ
นำ�เอ�อุปกรณ์เทคโนโลยีม�ใช้สนับสนุนก�รเรียนก�รสอนในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อก�รจัดก�รเรียน          
ก�รสอน แต่ก�รนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ในก�รเรียนก�รสอนยังมีอยู่อย่�งจำ�กัด อ�จ�รย์ผู้สอนยังคงใช้วิธีสอนแบบเดิมที่
ไม่ไดน้ำ�เครือ่งมือหรอืเทคโนโลยทีีมี่อยูม่�ใช้ในก�รจดัก�รเรยีนก�รสอน ครแูละนกัเรยีนยงัข�ดประสบก�รณแ์ละข�ด
คว�มรูค้ว�มเข้�ใจในก�รใช้เครือ่งมือต่�งๆ ยิง่ไปกว่�นัน้ก�รทีจ่ะพัฒน�เทคโนโลยใีหค้รอบคลมุใหค้รแูละนกัเรยีนใช้
ท้ังโรงเรียนต้องใช้งบประม�ณค่อนข้�งสูง ด้วยเหตุน้ี สำ�นักวิทยบริก�รฯ จึงได้จัดอบรมในคร้ังน้ีข้ึน โดยมีครูและบุคคล�กร
ท�งก�รศึกษ�จำ�นวน 50 คนเข้�รับคว�มรู้และทักษะก�รใช้โปรแกรมในชุด Microsoft Oice และ Google Apps 
for Education ไปใช้ในก�รเรียนก�รสอนและก�รปฏิบัติง�น

จดัก�รก�รทอ่งเทีย่วท่ีมีคณุภ�พ และส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รว�งแผนยทุธศ�สตร์
ก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งก�รกำ�หนดนโยบ�ยในระดับต่�งๆ 
ที่สะท้อนศักยภ�พของพื้นที่และคว�มต้องก�รของชุมชนได้อย่�งแท้จริง

รองคณบดฝี�่ยวิจยัและบรกิ�รวิช�ก�ร กล�่วอีกว่� สตูลเปน็จงัหวัดท่ี
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�งต่อเน่ือง นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์จ�ก
จำ�ป�ดะเป็นจำ�นวนม�ก และขย�ยผลไปสู่ประช�ชนในท้องถ่ิน แต่ปัญห�ท่ี        
เกิดข้ึนหลังจ�กก�รประสบคว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์จ�กจำ�ป�ดะคือ
ไม่มีตล�ดสำ�หรับจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ดังกล่�ว จึงนำ�ไปสู่แนวคิดจัดต้ังตล�ดนัด
ชุมชนเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นแหล่งจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ต่�งๆ ของชุมชน และ
เป็นก�รพัฒน�เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสตูล เพ่ือช่วยให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนภ�ยในท้องถิ่น    

“ท่ีผ่�นม�แหล่งท่องเท่ียวท�งวัฒนธรรมมีรูปแบบท่ีหล�กหล�ยม�กข้ึน 
ซ่ึงตล�ดนัดชุมชนถือเป็นระยะเร่ิมต้นของก�รท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของไทย                
ท่ีอ�ศัยก�ยภ�พของพ้ืนท่ี สังคม และวัฒนธรรมของประเทศเป็นพ้ืนฐ�น ตล�ดนัด
ชุมชนเชิงท่องเท่ียวท่ีมีสินค้� อ�ห�ร ท่ีสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน      
ได้รับคว�มสนใจจ�กนักท่องเท่ียวเป็นอย่�งม�ก เน่ืองจ�กสินค้�และอ�ห�รประจำ�
ท้องถ่ินน้ันมีเอกลักษณ์ท่ีน่�สนใจ สร้�งคว�มรู้สึกแปลกใหม่ให้แก่นักท่องเท่ียว             
ขณะเดียวกันคนในท้องถ่ินก็มีร�ยได้จ�กตล�ดนัดชุมชนเพ่ิมข้ึน ทำ�ให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนภ�ยในท้องถ่ินได้เป็นอย่�งดี” รองคณบดีฝ่�ยวิจัยและบริก�รวิช�ก�ร กล่�ว

อ.เสรี ชะนะ
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มรภ.สงขลา จับมือ สกว. ร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยพื้นท่ี
อทุยานธรณโีลก จ.สตลู กำาหนด ๔ ประเดน็ คน ชมุชน เศรษฐกจิ 
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      
ในพืน้ทีอ่ทุย�นธรณโีลก จ.สตลู” ณ หอ้งประชมุ วทิย�ลยันวตักรรมและ
ก�รจดัก�ร มรภ.สงขล� วิทย�เขตสตูล และพ้ืนทีอุ่ทย�นธรณโีลก อ.เมอืง 
อ.มะนัง อ.ละงู และ อ.ทุ่งหว้� เพื่อสนับสนุนก�รให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัย
จ�กหน่วยง�นต่�งๆ อย่�ง สกว. มรภ.สงขล� วิทย�ลัยนวัตกรรมและ   
ก�รจดัก�ร วิทย�เขตสตูล หนว่ยง�นร�ชก�ร นกัวิช�ก�รและผู้สนใจทัว่ไป 
รวมกว่� 200 คน ภ�ยในง�นมีก�รบรรย�ยสรุปร�ยละเอียดและที่ม�
ของก�รขับเคลื่อนง�นอุทย�นธรณีสตูลสู่ก�รเป็นอุทย�นธรณีโลก โดย 
นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำ�นวยก�รอุทย�นธรณีสตูล และบรรย�ย
สรปุประเด็นก�รประเมนิของ UNESCO เพ่ือเตรยีมหวัข้อวิจยัรองรบัก�ร
ประเมินในปี 2565 โดย ดร.บรรจง ทองสร้าง 

อนึ่ง ก�รประชุมครั้งนี้เป็นก�รระดมสมอง วิเคร�ะห์คว�มเป็น
ไปได้ และศึกษ�แนวท�งขับเคลื่อนง�นวิจัยในพ้ืนที่อุทย�นธรณีโลก 
จ.สตูล ตลอดจนลงพื้นที่แหล่งธรณีศึกษ�เข�น้อย ต.กำ�แพง แหล่งธรณี
ศึกษ�เข�โต๊ะส�มยอด แหล่งธรณีศึกษ�ทวดบุญส่ง ผู้สร้�งออกซิเจนให้
กบัโลกในยุคแรก แหลง่สโตรม�โตไลท ์คลองหว้ยบ้� ต.น�ทอน อ.ทุง่หว้� 
พิพิธภัณฑ์อุทย�นธรณสีตูล เขตข้�มก�ลเวล� ก�รเปลีย่นผ่�นของยุคท�ง
ธรณี และ กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้�มัดย้อมล�ยซ�กฟอสซิลดึกดำ�บรรพ์ 
เพื่อค้นห�โจทย์วิจัย ส่งผลให้เกิดโจทย์วิจัย 4 ประเด็น คือ คน ชุมชน 
เศรษฐกจิ และ ทรัพย�กร โดย สกว. จะนำ�หวัข้อดังกล�่วม�กำ�หนดกรอบ
ก�รให้ทุนวิจัยพัฒน�พื้นที่                    

ดร.บรรจง กล่�วว่� มรภ.สงขล� บริห�รจัดก�รโดยยึดพันธกิจ
หลัก 4 พันธกิจ หนึ่งในนั้นคือวิจัยและพัฒน� เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้ให้
เป็นแหลง่เรยีนรูข้องท้องถ่ิน โดยสนบัสนนุก�รดำ�เนนิง�นวิจัยและบรกิ�ร
วิช�ก�รทกุรปูแบบ เพ่ือแกปั้ญห�และพัฒน�ทอ้งถ่ินสู่คว�มเข้มแข็งอย่�ง

ย่ังยืนในพ้ืนที่รับผิดชอบของมห�วิทย�ลัย ครอบคลุมพ้ืนที่ จ.สงขล� 
พัทลงุ และ สตูล ซึง่ก�รทำ�วิจยัและบริก�รวิช�ก�รทีจ่ะส่งเสริมก�รพัฒน�
ทอ้งถิน่นัน้ ข้ันตอนสำ�คญัท่ีเป็นหวัใจของง�นคอืก�รคน้ห�โจทย์วิจยัและ
คว�มต้องก�รจ�กท้องถิ่น อ�จกล่�วได้ว่�เป็นตัวกำ�หนดว่�ง�นวิจัยและ
โครงก�รบริก�รวิช�ก�รจะมทีศิท�งแบบไหน เกดิผลกระทบอย่�งไร และ
ม�กนอ้ยเพียงใด ดังนัน้ ง�นวิจยัและก�รบริก�รวชิ�ก�รจะใหค้ว�มสำ�คัญ
กับขั้นตอนนี้ และมีหลักก�รหรือฐ�นคิดคือ ก�รมีส่วนร่วมจ�กชุมชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่รับประโยชน์โดยตรง 

“ส่ิงที่ต้องคำ�นึงถึงคือ โจทย์วิจัยและโครงก�รบริก�รวิช�ก�ร
ต้องม�จ�กปัญห�และคว�มต้องก�รของชุมชนอย่�งแท้จริง ต้องมีคว�ม
เป็นไปได้ท่ีจะประสบผลสำ�เร็จ ต้องยกระดับทักษะก�รแก้ปัญห�ของ
ชมุชนผ่�นก�รศกึษ�คน้คว้�ข้อมลู ทกุคนทีเ่ข้�ร่วมมคีว�มเข้�ใจตอ่โจทย์
วิจัยและโครงก�รบริก�รวิช�ก�รอย่�งชัดเจน เพ่ือให้ได้ง�นวิจัยที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ มรภ.สงขล� ในก�รเป็นมห�วิทย�ลัยชั้นนำ�
เพ่ือพัฒน�ท้องถิ่นภ�คใต้สู่ส�กล” ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน� 
กล่�วและว่� 

ประกอบกับก�รลงน�มคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รระหว่�ง
มห�วิทย�ลัยกับอุทย�นธรณีสตูล เพ่ือดำ�เนินง�นศึกษ�วิจัย ฝึกอบรม   
ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒน�บุคล�กรด้�นก�รท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและ
อนรัุกษ์ซ�กดึกดำ�บรรพ์ในเขตพ้ืนทีอุ่ทย�นธรณสีตูล และบันทึกข้อตกลง
คว�มร่วมมอืเครือข่�ยก�รวิจยัเพ่ือพัฒน�ภ�คใต้ เพ่ือพัฒน�ง�นวิจยัของ
พ้ืนทีภ่�คใต้ ตลอดจนสนบัสนนุก�รดำ�เนนิก�รพัฒน�และขับเคลือ่นก�ร
ดำ�เนินง�นอุทย�นธรณีโลก จ.สตูล ที่ได้รับก�รประก�ศจ�กยูเนสโก    
เมื่อวันท่ี 17 เมษ�ยน 2561 ให้เป็นอุทย�นธรณีโลกแห่งแรกของ
ประเทศไทย ได้รับก�รพัฒน�สู่ส�กลอย่�งเป็นระบบ บนพ้ืนฐ�น          
องค์คว�มรู้จ�กก�รศึกษ�วิจัย ดังนั้น สถ�บันวิจัยและพัฒน� จึงได้จัด
ประชุมในคร้ังนี้ข้ึน โดยคว�มร่วมมือกับเครือข่�ยก�รวิจัยเพื่อพัฒน�   
ภ�คใต้ เครือข่�ยอุดมศกึษ�ภ�คใตต้อนล�่ง ส่วนร�ชก�รใน จ.สตลู และ 
สกว. ในฐ�นะแหล่งทุนที่สนับสนุนก�รศึกษ�วิจัย เพื่อให้ได้
โจทย์วิจัยที่กำ�กับด้วยหลักก�รสำ�คัญ 4 ประก�รข้�งต้น 

มรภ.สงขลา ร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยพ้ืนที่อุทยานธรณีโลก สตูล
ชู 4 ประเด็น คน ชุมชน เศรษฐกิจ ทรัพยากร เป็นกรอบให้ทุน 

ดร.บรรจง  ทองสร้าง
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มรภ.สงขลา ผนึก ม.ศิลปากร 
จัดนิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ครั้งที่ 63

มรภ.สงขลา จับมือ ม.ศิลปากร-หน่วยงานเครือข่าย       
จัดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๖3 โชว์ผลงาน    
ระดบัชาต ิหวังสรา้งแรงบนัดาลใจคนรุน่ใหม่เดนิตามฝนัด้านศิลปะ

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� เกิดข้ึน       
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�ประยุกต์สร�้งสรรคผ์ลง�น โดยนำ�ผลง�นทีไ่ดร้บัร�งวลัจ�กก�รคดัเลือก
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� 
และผู้เข้�ร่วมโครงก�ร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้�งก�รเรียนรู้ให้ดีย่ิงข้ึน 

 ผศ.ไชยวุธ กล่�วว่� คณะศลิปกรรมศ�สตรจ์ดัก�รเรยีนก�รสอน
ในหลักสูตรศิลปกรรมศ�สตรบัณฑิต ซ่ึงมีทั้งส�ข�วิช�ดนตรีไทย ส�ข�
วิช�ดุริย�งค์ ส�ข�วิช�น�ฏยรังสรรค์ และส�ข�วิช�ทัศนศิลป์ โดยมีพันธกิจ
ด้�นทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ของ
มห�วิทย�ลัยเรื่องก�รส่งเสริม ทำ�นุและก�รเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ที่
เป้�ประสงค์ในก�รสร้�งเครือข่�ยดำ�เนินกิจกรรมทำ�นุบำ�รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ทั้งยังเป็นก�รสร้�งคว�ม
สัมพันธ์ที่ดีระหว่�งมห�วิทย�ลัยช้ันนำ�ท�งด้�นศิลปกรรมในระดับ
อุดมศึกษ� โดยในก�รจัดนิทรรศก�รแสดงศิลปกรรมแห่งช�ติคร้ังนี้มี
หน่วยง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องเข้�ม�ร่วมด้วย อ�ทิ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร 
พิพิธภัณฑสถ�นแหง่ช�ติ หอศลิป์ ถนนเจ�้ฟ�้ กรมศลิป�กร มห�วิทย�ลยั
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�รที่จัดข้ึนนอกจ�กจะ
สร้�งสุนทรียภ�พให้แก่ผู้เข้�ชมแล้ว ยังช่วยสร้�งแนวคิดและแรงบันด�ลใจ 
ในก�รสร้�งสรรค์ผลง�นศิลปกรรม และสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งเครือ
ข่�ยสถ�บันก�รศกึษ�ทีจ่ดัก�รเรียนก�รสอนด้�นศลิปะ ทัง้ยังเป็นโอก�ส
ในก�รเผยแพรผ่ลง�นด�้นศิลปกรรมสูส่�ธ�รณชน และพัฒน�แหล่งเรยีนรู้
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.ศศิธร กล่�วอีกว่� ตัวอย่�งผลง�นที่นำ�ม�จัดแสดง           
ในคร้ังนี ้อ�ท ิผลง�น“พ�ยุลกูเหบ็ 2560” ของ ญาณวทิย ์กญุแจทอง 
ภ�พพิมพ์สีธรรมช�ติ (จ�กคร�ม ขมิ้นชัน ตีนเป็ดฝร่ัง น้ำ�ผ้ึง และ         
ก�วกระถิน) ซ่ึงได้รับร�งวัลประก�ศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1      
เหรียญทอง ผลง�น “ต่อเติม” ของ สันติ สีดาราช ใช้เทคนิคประกอบ
ไม้ และได้รับร�งวัลประก�ศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน     
ผลง�น “มณฑล” ของ สุวัฒน์ บุญธรรม ใช้เทคนิคแกะดินสอพองผสม
ว�ดเส้น ได้รบัร�งวัลประก�ศนยีบัตรเกยีรตินยิมอันดับ 3 เหรยีญทองแดง 
ผลง�น   “ซ�กคว�มศิวิไลซ์ หม�ยเลข 1”  ของ พินิจ มิชารี ใช้เทคนิค
ว�ดเส้นป�กก�บนผ้�ใบ ได้รับร�งวัลประก�ศนียบัตรเกียรตินิยม      
อันดับ 3  เหรียญทองแดง เป็นต้น 

ทั้งนี้ พิธีเปิดนิทรรศก�รแสดงศิลปกรรมแห่งช�ติ ครั้งที่ 63 
(สัญจร) มข้ึีนเมือ่วันที ่5 มถินุ�ยน ทีผ่่�นม� โดยในวันดังกล�่วมกีจิกรรม
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�   
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พุทธสม�คมแห่งประเทศไทยฯ มอบร�งวัลคว�ม
ประพฤติดี ประจำ�ปี 2561 ให้ 8 นักศึกษ� มรภ.สงขล�             
คณะวิทย ์ครุฯ วจก. เทคโนโลยเีกษตร เชิดชูเกียรติเย�วชน
ประพฤติตนดีง�ม  

เม่ือวันท่ี 8 มิถุน�ยน ท่ีผ่�นม� พุทธสม�คมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ มอบเกียรติบัตรร�งวัลคว�มประพฤติดี ประจำ�
ปีพุทธศักร�ช 2561 ระดับอุดมศึกษ� ให้แก่ 8 นักศึกษ�
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) ประกอบด้วย นายจิรัฐติกาล 
ปราณเกดิ ช้ันปีที ่4 โปรแกรมวิช�เทคโนโลยีส�รสนเทศ อดีตน�ยก
สโมสรนักศึกษ�คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี นายธีรวัฒน์              
แสนสมศักด์ิ ช้ันปีท่ี 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 
โปรแกรมวิช�วิทย�ศ�สตร์ทั่วไป อดีตประธ�นสภ�นักศึกษ�             
คณะครุศ�สตร์  นายประสิทธิ์ มุสิโก น.ส.จุฑามาศ บัวเนียม 
น.ส.จิตรวดี ปลดทุกข์ ชั้นปีที่ 5 โปรแกรมวิช�ภ�ษ�ไทย                 

มรภ.สงขล� ผุดแนวคิดโจทย์ชุมชนเกษตรวิจัย
คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร มรภ.สงขล� ผุดแนวคิด

สร้�งโจทยชุ์มชนเกษตรวิจัย เสริมคว�มเขม้แขง็ท�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
เรยีนรู้ผลง�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�งย่ังยืน โดย
เปิดโอก�สให้ผู้มีส่วนร่วมจ�กชุมชนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และแก้ไข
ปัญห� โดยเฉพ�ะในเขตพื้นท่ีคว�มรับผิดชอบของ มรภ.สงขล�              
อันได้แก่ จ.สงขล� พัทลุง และ สตูล  สมดังอัตลักษณ์ของมห�วิทย�ลัย
ในก�รเป็นสถ�บันก�รศึกษ�เพื่อก�รพัฒน�ท้องถิ่น   

 ด้�น ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่�ยวิจัยและบริก�ร
วชิ�ก�ร คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร มรภ.สงขล� กล่�วว�่ ก�รวจิยัเป็น
พนัธกิจหน่ึงของท�งคณะฯ ทัง้น้ีเพือ่ให้ก�รวจิยัดำ�เนนิไปอย่�งตอ่เน่ือง 
บุคล�กรควรตระหนักถึงบทบ�ทหน้�ที่ในด้�นวิจัย ร่วมกันสร้�ง
วัฒนธรรมวิจัยในองค์กร และช่วยสร้�งแรงจูงใจในก�รทำ�วิจัย นอกจ�กน้ัน 
ก�รวจิยัยังถอืเป็นหน่ึงในพนัธกิจหลักของมห�วทิย�ลัยท่ีมีคว�มสำ�คัญ
และดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเน่ือง โดยส่งเสริมสนับสนุนก�รทำ�วิจัยให้
แก่หน่วยง�นต่�งๆ ทั้งสนับสนุนงบประม�ณ จัดตั้งกองทุนวิจัย จัดทำ�
ระเบียบ/ข้อบังคับเก่ียวกับก�รดำ�เนินง�นวิจัยให้มีคว�มคล่องตัว          
ม�กยิ่งขึ้น จัดโครงก�รอบรมให้คว�มรู้แก่นักวิจัย จัดโครงก�รคลินิก
ให้คำ�ปรึกษ� สนับสนุนเจ้�หน้�ที่เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร        
ทำ�วจิยั จดัทำ�ฐ�นข้อมลูแหล่งทนุวจิยัและระบบบรหิ�รจดัก�รง�นวจิยั 
สนับสนุนเครื่องอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติก�รวิจัย ตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆ          
อีกม�กม�ย เพื่อขับเคล่ือนระบบและกลไกก�รดำ�เนินง�นวิจัยของ    
มรภ.สงขล� ให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศช�ติและชุมชนท้องถ่ิน
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พุทธสม�คมฯ มอบร�งวลัคว�มประพฤตดีิ 8 นศ. มรภ.สงขล� 

คณะครุศ�สตร์ และ นายวรายุทธ์ ไพศาล ช้ันปีท่ี 4 โปรแกรมวิช�ก�ร
พัฒน�ชุมชน หลักสูตรสวัสดิก�รสังคม คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ 
โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำานาจ องคมนตรี 
เป็นประธ�นมอบ ณ ศ�ล�อบรมสงฆ์วัดส�มพระย�วรวิห�ร เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ

 สำ�หรับร�งวัลคว�มประพฤติดี เป็นก�รยกย่องเชิดชูเกียรติ
เย�วชนผู้ประพฤติตนในส่ิงทีดี่ง�ม และยึดมัน่ในหลกัธรรมคำ�สอนของ
องค์สมเด็จพระสัมม�สัมพุทธเจ้� เพื่อเป็นแบบอย่�งที่ดีในก�รพัฒน�
สังคมและประเทศช�ติ ซ่ึงพุทธสม�คมแห่งประเทศไทยฯ เป็นสถ�บันแรก
ที่ ริเริ่มจัดให้มีก�รมอบร�งวัลคว�มประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต 
นกัศกึษ� ม�ต้ังแต่ปีพุทธศกัร�ช 2504 ติดต่อกนัม�ทกุปีจนถึงปัจจบัุน



นกัศกึษ�คณะเทคโนโลยกี�รเกษตร มรภ.สงขล� 
ปลูกดอกด�วเรืองส่งข�ยตล�ด แม่ค้�รับซื้อถึงแปลง 
เหตุภ�คใต้ฝนตกบ่อยทำ�ผลผลิตในพื้นที่มีน้อย แนะ
เกษตรกรปลูกแซมระหว่�งย�งพ�ร�ช่วยเพิ่มร�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     
ซ่ึงเป็นโครงก�รพิเศษของนักศึกษ� ว่�เป็นก�รเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 
เพื่อให้นักศึกษ�ห�ร�ยได้เสริมระหว่�งเรียน และส�ม�รถนำ�        
คว�มรู้ไปใช้ประกอบอ�ชีพหลังเรียนจบ โดยในช่วงตัดดอกจะมี
แม่ค้�ในพื้นที่ จ.สงขล� ม�รับซ้ือผลผลิตทั้งหมด เน่ืองจ�ก        
ด�วเรืองเป็นดอกไม้ที่เป็นท่ีต้องก�รของท้องตล�ด แต่ส่วนใหญ่
นำ�เข�้จ�กภมูภิ�คอ่ืนโดยเฉพ�ะภ�คกล�ง ในขณะทีภ่�คใต้มกัไม ่           

นิยมปลูก เพร�ะมีฝนตกเกือบตลอดปี 
ทำ�ให้ต้นด�วเรืองหักล้มและดอกเน่�
จ�กน้ำ�ที่ขังได้ง่�ย ดังน้ัน ท�ง          
โปรแกรมฯ จึงคัดเลือกพันธุ์          
ด�วเรืองที่ เหม�ะสมกับสภ�พ
อ�ก�ศของภ�คใต ้ชนิดดอกไมเ่น่�

เวล�โดนฝน นำ�ม�ทดลองปลูก
ภ�ยในสถ�นี พืชสวนของ         

คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร 
ผลปร�กฏว่�ได้ผลผลิต

เป็นที่น่�พอใจ และร�ค�ถูกกว่�ท้องตล�ดในคุณภ�พที่พอๆ กัน 
จนแทบไม่เพียงพอต่อคว�มต้องก�รของแม่ค้�ที่ม�รับซื้อ 

 ผศ.ดร.คริษฐ์สพล กล่�วว่� ด�วเรืองไม่จำ�เป็นต้องปลูก
ในทีโ่ล่งแจง้เพยีงอย่�งเดียว แตยั่งส�ม�รถปลูกแซมในทีร่ม่ระหว่�ง
ต้นย�งพ�ร�พืชเศรษฐกิจหลักของภ�คใต้ ช่วยสร้�งร�ยได้ให้แก่
เกษตรกรอีกท�งหน่ึงด้วย ส่วนใหญ่ธรรมช�ติของช�วใต้จะโตม�
กับสวนย�งพ�ร�และสวนผลไม้ มักไม่นิยมปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
เหตุผลหน่ึงอ�จเป็นเพร�ะสภ�พอ�ก�ศที่ไม่เอ้ืออำ�นวย แต่ก็มี         
ไม้ดอกหล�ยชนิดที่ส�ม�รถเติบโตได้ดี ซึ่งในฐ�นะที่ มรภ.สงขล� 
เป็นสถ�บันก�รศกึษ�เพือ่พฒัน�ทอ้งถิน่ จงึนำ�คว�มรูท้�งวชิ�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 นายชัยพร ศรีประสม และ นายศราวุธ               
เหร็มเหมาะ นักศึกษ�โปรแกรมวิช�เทคโนโลยีก�รเกษตร           
แขนงก�รผลิตพืช ผู้รับผิดชอบโครงก�รปลูกด�วเรือง กล่�วว่�         
ก�รปลูกด�วเรอืงต้องดูแลม�กกว�่พชืผักทัว่ไป แตก่ไ็มไ่ด้ย�กม�ก 
เกษตรกรส�ม�รถปลูกเองได้ เพียงแต่ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนกว่�
ดอกจะโตเต็มท่ี อ�ทิ ก�รให้ปุ๋ย ก�รเด็ดยอด ก�รกำ�จัดแมลงศัตรูพืช 
ก�รตดัดอกทีม่ขีน�ดและร�ค�ต�่งกัน เริม่ตัง้แตข่น�ดเล็ก 50 สต. 
ขน�ดกล�ง 80 สต. ไปจนถึงดอกใหญ่ร�ค�ดอกละ 1 บ�ท           
ซ่ึงเหตุผลที่พวกตนเลือกเรียนด้�นเกษตรเพร�ะครอบครัวเป็น
เกษตรกรอยู่แล้ว และส่งเสรมิให้เรยีนท�งด้�นน้ีเพือ่ส�นตอ่อ�ชีพ
ของครอบครัว ประกอบกับคว�มชอบส่วนตัวที่มองว่�ก�รเรียน
เกษตรน้ันเมื่อจบออกไปแล้ว ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่มีไปต่อยอดสู่
ก�รเป็นเจ้�ของกิจก�รร้�นดอกไม้ ต้นไม้ เองได้

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

9ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



ชวนน้องเรียน “เทคโนโลยีย�งและพอลิเมอร์”
รุ่นพี่ก�รันตีเลือกอ�ชีพได้หล�กหล�ย ตล�ดง�นรองรับ 

อ�จ�รย์-นศ.เทคโนโลยีย�งฯ
คว้�ร�งวัลชนะเลิศ-ชมเชย นำาเสนองานวิจัย

วัลค�ไนซ์” จัดทำ�โดย วัชรินทร์ สายน้ำาใส กิตตินันท์ ช่วยดำา และ 
ศศิลักษณ์ ชีทอง ซ่ึงง�นวิจัยดังกล่�วได้รับร�งวัลชนะเลิศ ระดับดี          
จ�กก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัยภ�คบรรย�ยในกลุ่มวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยีด้วย ผลก�รวิจัยท่ีได้เก่ียวกับสมบัติด้�นก�รอ่อนตัวของ
คว�มเค้น และพลังง�นสูญห�ยของย�งธรรมช�ติผสมส�รตัวเติม          
ชนิดต่�งๆ น้ี ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ย�ง        
ท�งวิศวกรรมต่�งๆ โดยเฉพ�ะผลิตภัณฑ์ย�งท่ีได้รับแรงกระทำ�อย่�ง         
ต่อเน่ือง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีต้องรับแรงกระทำ�ซ้ำ�ๆ ในขณะใช้ง�น เช่น              
ย�งล้อรถ ย�งรองคอสะพ�น ย�งรองแท่นเคร่ือง และย�งรองอ�ค�ร ซ่ึง
อ�จต้องทำ�ก�รวิจัยต่อไปในกรณีของย�งธรรมช�ติผสมซิลิก�ท่ีใช้ส�ร             
คู่ควบไซเลนและก�รใช้ส�รตัวเติมผสม        

นอกจ�กน้ัน ในง�นเดียวกันง�นวิจัยเร่ือง “ก�รคัดแยก
จุลินทรีย์ท่ีมีคว�มส�ม�รถในก�รย่อยสล�ยน้ำ�มันหล่อล่ืนพ้ืนฐ�น               
จ�กปิโตรเลียมปนเป้ือนบริเวณท่�เรือน้ำ�ลึกสงขล�” นำ�เสนอโดย 
น.ส.สาวฟาริดา เล็กเกล้ียง น.ส.อาซือนะ บูเก๊ะเจะลี และ                
ดร.สิริมาภรณ์ วัชรกุล ได้รับร�งวัลชมเชย ก�รนำ�เสนอผลง�นวิจัยภ�ค
โปสเตอร์ กลุ่มวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

อ�จ�รย์-นักศึกษ� โปรแกรมวิช�เทคโนโลยีย�งและพอลิเมอร์ 
มรภ.สงขล� โชว์ผลง�นต่อเน่ือง คว้�ร�งวัลชนะเลิศ ระดับดี และชมเชย 
นำ�เสนอผลง�นวิจัยกลุ่มวิทย�ศ�สตร์ฯ เวทีประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ 
มรภ.นครศรีธรรมร�ช คร้ังท่ี 4 

ดร.วัชรินทร์ สายน้ำาใส อ�จ�รย์ประจำ�โปรแกรมวิช�เทคโนโลยีย�ง
และพอลิเมอร์ คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.
สงขล�) เปิดเผยว่� เม่ือวันท่ี 21-22 มิถุน�ยน ท่ีผ่�นม� ตนพร้อมด้วยคณ�จ�รย์
และนักศึกษ�ในโปรแกรมฯ เข้�ร่วมและนำ�เสนอผลง�นวิจัยในก�รประชุมวิช�ก�ร
ระดับช�ติ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครศรีธรรมร�ช คร้ังท่ี 4  “วิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือก�รพัฒน�ชุมชนท้องถ่ินอย่�งย่ังยืน” ภ�ยใต้คว�มร่วมมือของสำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รก�รอุดมศึกษ� (สกอ.) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ (วช.) มรภ.
ยะล� มรภ.สงขล� มรส. (มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี) มรภ.ภูเก็ต และ 
มรภ.นครศรีธรรมร�ช โดยมีผลง�นวิจัยท่ีผ่�นก�รพิจ�รณ�ให้เข้�ร่วมนำ�เสนอท้ังส้ิน 
93 เร่ือง จ�ก 22 สถ�บันก�รศึกษ� รูปแบบก�รนำ�เสนอง�นวิจัยมีท้ัง               
ภ�คโปสเตอร์ (Poster presentation) และภ�คบรรย�ย (Oral presentation) 
โดยแบ่งกลุ่มก�รนำ�เสนอง�นวิจัยออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มมนุษยศ�สตร์และ
สังคมศ�สตร์ และกลุ่มวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี นอกจ�กน้ี ยังมีก�รบรรย�ย
พิเศษในหัวข้อ “ทิศท�งก�รขับเคล่ือนง�นวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือก�รพัฒน�ท้องถ่ิน
อย่�งย่ังยืน” โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำาไพ ผู้อำ�นวยก�รคลังสมองแห่งช�ติ  

ท้ังน้ี ดร.วัชรินทร์ สายน้ำาใส ได้เข้�ร่วมนำ�เสนอผลง�นวิจัยภ�ค
บรรย�ยในกลุ่มวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เร่ือง “อิทธิพลของชนิดและปริม�ณ
ส�รตัวเติมต่อก�รอ่อนตัวของคว�มเค้นและพลังง�นสูญห�ยของย�งธรรมช�ติ        

รุ่นพ่ี มรภ.สงขล� ชวนน้องเรียนเทคโนโลยีย�งและพอลิเมอร์ 
เผยเรียนไม่ย�ก จบแล้วตล�ดรองรับ บริษัทผลิตช้ินส่วนย�นยนต์         
จองตัวทำ�ง�น แถมยังเลือกท�งเดินอ�ชีพได้หล�กหล�ย 

นายกิตตินันท์ ช่วยดำา และ น.ส.ศศิลักษณ์ ชีทอง เพ่ิงสำ�เร็จก�ร
ศึกษ�ในโปรแกรมวิช�เทคโนโลยีย�งและพอลิเมอร์ คณะวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยี มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) ปัจจุบันทำ�ง�นท่ีบริษัทผลิต
ช้ินส่วนย�นยนต์ จ.ชลบุรี เล่�ว่� หลังจ�กพวกตนมีโอก�สฝึกง�นท่ีบริษัทผลิต          
ช้ินส่วนย�นยนต์ใน จ.ชลบุรี เป็นระยะเวล� 4 เดือน และได้เรียนรู้ง�นทุกด้�น
ของหน่วยง�น ก็ได้รับคว�มไว้ว�งใจให้เข้�ทำ�ง�นทันที เน่ืองจ�กในแต่ละปีมีคน
ท่ีสำ�เร็จก�รศึกษ�ในศ�สตร์แขนงน้ีน้อยม�ก ตล�ดแรงง�นจึงมีคว�มต้องก�ร
บัณฑิตด้�นน้ีสูง บ�งบริษัทแทบจะจองตัวเลยก็ว่�ได้ เช่นเดียวกับท่ีตนและเพ่ือนๆ 
ท่ีเรียนม�พร้อมกันต่�งก็ได้ง�นทำ�เกือบ 100% ถือเป็นท�งเลือกหน่ึงท่ีน่�สนใจ
สำ�หรับน้องๆ เพร�ะก�รแข่งขันไม่สูงม�กเม่ือเทียบกับส�ข�อ่ืนๆ

น�ยกิตตินันท์ กล่�วว่� ก�รเรียนในศ�สตร์แขนงน้ีไม่ได้ย�กม�กอย่�ง
ท่ีคิด โดยจะเรียนรู้ควบคู่กันไปท้ังภ�คทฤษฎีและปฏิบัติ ซ่ึงตนนำ�คว�มรู้ท่ีได้จ�ก
ห้องเรียนม�ปรับใช้ในก�รฝึกง�น โดยเฉพ�ะก�รทดสอบคุณภ�พผลิตภัณฑ์ย�นยนต์ 
และคิดค้นพัฒน�สูตรให้ดีย่ิงข้ึน จนได้รับก�รยอมรับจ�กบริษัทท่ีเข้�ฝึกง�น         
นอกเหนือจ�กก�รทำ�ง�นในบริษัทเอกชนแล้ว ผู้ท่ีเรียนด้�นน้ียังส�ม�รถเป็น
อ�จ�รย์สอนในส�ยเทคนิคได้ด้วย ซ่ึงท่ีผ่�นม�มีรุ่นพ่ีหล�ยคนจ�ก มรภ.สงขล� 
ทำ�ง�นเป็นครูสอนส�ข�เทคโนโลยีย�งและพอลิเมอร์ในระดับ ปวช. ท่ีวิทย�ลัย
เทคนิค นอกจ�กน้ัน ยังส�ม�รถทำ�ง�นเป็นนักวิจัยหรือนักวิช�ก�รในหน่วยง�น
ต่�งๆ ท่ีเก่ียวกับย�ง 

 น.ส.ศศิลักษณ์ กล่�วว่� หล�ยคนอ�จยังไม่รู้ว่� มรภ.สงขล� เปิด
ก�รเรียนก�รสอนในศ�สตร์แขนงน้ี ซ่ึงท่ีผ่�นม�มีผู้หญิงเข้�ม�เรียนม�กข้ึน และ
ตล�ดง�นยังต้องก�รอีกม�ก เน่ืองจ�กมีสถ�บันก�รศึกษ�ไม่ก่ีแห่งท่ีเปิดให้         
เลือกเรียน ท่ีสำ�คัญ ก�รเรียนในส�ข�น้ีไม่ได้เน้นเร่ืองย�งพ�ร�เพียงอย่�งเดียว 
บ�งคนเข้�ใจผิดว่�เรียนกรีดย�งด้วยซ้ำ� แต่จริงๆ แล้วเป็นก�รเรียนรู้เก่ียวกับ
กระบวนก�รผลิตและตรวจสอบภัณฑ์เก่ียวกับย�งและพอลิเมอร์ทุกชนิด รวมถึง
พล�สติกด้วย ซ่ึงในช่วงของก�รฝึกง�นตนได้รับมอบหม�ยให้ทดลองออกสูตร
ย�งสำ�หรับทำ�ผลิตภัณฑ์ เร่ิมต้ังแต่กระบวนก�รคิด นำ�ไปทดลอง จนส�ม�รถ      
ใช้ง�นได้จริงเป็นส่วนหน่ึงในผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ท้ังน้ี ระหว่�งเรียนท่ี มรภ.สงขล� พวกตนมีโอก�สไปนำ�เสนอผลง�น
วิจัยด้�นย�งและพอลิเมอร์ ในเวทีวิช�ก�รต่�งๆ ซ่ึงเป็นเหมือนก�รประช�สัมพันธ์
โปรแกรมวิช�ท่ีเรียนไปในตัว และเป็นโอก�สในก�รแสดงศักยภ�พของ มรภ.
สงขล� ให้เป็นท่ีประจักษ์ในเวทีวิช�ก�ร โดยง�นวิจัยเร่ือง ก�รศึกษ�ก�รอ่อนตัว
ของคว�มเค้นและพลังง�นสูญห�ยของย�งธรรมช�ติผสมส�รตัวเติม 3 ชนิด 
ได้แก่ เขม่�ดำ�เกรด N550 แคลเซียมค�ร์บอเนต และ ซิลิก� และง�นวิจัยเร่ือง 
อิทธิพลของชนิดและปริม�ณส�รตัวเติมต่อก�รอ่อนตัวของคว�มเค้นและพลังง�น
สูญห�ยของย�งธรรมช�ติ ได้รับร�งวัลบทคว�มวิจัยดีเด่น (Best Paper Award)

คณะวิทย์ สร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือกิจกรรม นศ.
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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 คร้ังท่ี 10 สุดเจ๋งใช้แบบ
จำ�ลองคณิตศ�สตร์วิเคร�ะหก์�รแพร่กระจ�ยเช้ือเอดส์
และวัณโรค คว้�ร�งวัลผลง�นวิจัยระดับดีม�ก 

ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยี มห�วทิย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยว�่ 
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.อดิศักด์ิ 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�วทิย�ลัยมห�ส�รค�ม ผลปร�กฏว�่ง�น
วิจัยเรื่อง ก�รวิเคร�ะห์เสถียรภ�พของแบบจำ�ลองคณิตศ�สตร์
สำ�หรับโรคเอชไอวี/เอดส์ และวัณโรค (Stability Analysis of 
HIV/Aids and Tuberculosis Mathematical Model) ซ่ึงนำ�เสนอ
โดย อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง ศศิวิมล แทนด้วง และ           
จุฑาลักษณ์ แก้วบพิธ ได้รับร�งวัลนำ�เสนอผลง�นวิจัยระดับ         
ดีม�ก ภ�คโปสเตอร ์ซึง่แบบจำ�ลองท�งคณติศ�สตรท์ีค่ณะผู้วจิยั
คิดค้นขึ้น ถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่�งม�กในก�รทำ�    

คว�มเข�้ใจและวเิคร�ะห์ก�รเปล่ียนแปลงของโรค ทัง้ยังส�ม�รถ
นำ�ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในก�รพิจ�รณ�ก�รแพร่กระจ�ยและควบคุม         
ก�รติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และวัณโรคได้อีกด้วย

ในง�นประชมุวชิ�ก�รดังกล่�ว ยังมผีลง�นของคณ�จ�รย์
และนักศึกษ�คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำ�เสนอใน
ครั้งน้ีด้วยอีก 4 เร่ือง ดังน้ี 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�ดับท่ัวไปของลำ�ดับฟีโบนักชีและลำ�ดับลูคัส (Some Properties 
for New Generalizations of Fibonacci and Lucas                
Sequences นำ�เสนอโดย กานต์พิชชา แซ่ต้ัง ปารตี สุระคำาแหง 
และ ศรณัยา เฮงสวัสดิ ์3. ก�รผลิตเซลลูโลสจ�กแบคทเีรียโดย
ใช้น้ำ�แตงโมเป็นสับสเตรท (Production of Bacterial Cellulose 
Using Watermelon Juice as Substrate) นำ�เสนอโดย ภารกิา 
ไฝ่นุ้ย อารี ศรจอน วาสนา มู่สา และ 4. ก�รนำ�เสนอผลง�น
วิจัยแบบบรรย�ย เรื่อง ปริม�ณฟินอลิกทั้งหมด ฤทธิ์ต้�นอนุมูล
อิสระและฤทธ์ิต้�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 สรา้งเครอืข่ายความรว่มมือระหวา่ง 7 สถาบัน 

อ.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ รองคณบดีฝ่�ยพัฒน�นักศึกษ�และ
กิจก�รพเิศษ คณะวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี มห�วทิย�ลัยร�ชภฏั
สงขล� (มรภ.สงขล�) ผู้เสนอโครงก�รสัมมน�แลกเปล่ียนเรียนรู้
กิจกรรมนักศึกษ�ระหว่�งสถ�บัน ณ มรภ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 18-21 
พฤษภ�คม ทีผ่่�นม� เปิดเผยว�่ โครงก�รดังกล่�วมวีตัถปุระสงคเ์พือ่
สร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ก�รจัดกิจกรรม
ของนักศึกษ�ระหว่�ง 7 สถ�บัน ได้แก่ 1. คณะวิทย�ศ�สตร์ฯ มรภ.
สงขล� 2. คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี มรภ.ภูเก็ต 3. คณะ
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รเกษตร มรภ.ยะล� 4. คณะ
วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี และคณะพย�บ�ลศ�สตร ์มห�วทิย�ลัย
ร�ชภัฏสุร�ษฎร์ธ�นี (มรส.) 5. คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
มรภ.นครศรีธรรมร�ช 6. คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย และ 7. วิทย�ลัยพย�บ�ล
บรมร�ชนนี นครศรีธรรมร�ช ในก�รร่วมแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ 

และสัมมน�แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง จัดกิจกรรมนักศึกษ�อย่�งไรให้
มีคุณภ�พและสอดคล้องกับก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� วิธีจัดกิจกรรม

อ.นันธิด� กล่�วว่� จ�กก�รจัดโครงก�รประชุมสัมมน�           
แลกเปล่ียนเรยีนรูกิ้จกรรมนักศกึษ�ระหว�่งสถ�บันประจำ�ปี 2560 
ร่วมกับท้ัง 7 สถ�บันก�รศึกษ� มีก�รทำ�บันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือ
ด้�นกิจกรรมนักศึกษ� และได้ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ก�รจัด
กิจกรรมของนักศกึษ�ระหว�่งมห�วทิย�ลัย พบว�่นักศกึษ�ทีเ่ข�้รว่ม
กิจกรรมได้รับประสบก�รณ์ที่เป็นประโยชน์อย่�งย่ิง ในก�รนำ�ม�
พัฒน�และคิดกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับก�รประกัน
คุณภ�พก�รศึกษ� จึงตกลงให้มีก�รจัดกิจกรรมประชุมสัมมน�เครือข่�ย
ทุกปี โดยผลัดเปล่ียนกันเป็นเจ้�ภ�พ ดังน้ัน เพ่ือเป็นก�รขย�ยเครือข่�ย
คว�มร่วมมือในก�รจัดกิจกรรมให้เข้มแข็งย่ิงขึ้น ในปีก�รศึกษ� 
2561 คณะวทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี มรภ.สงขล� จึงเป็นเจ้�ภ�พ
จัดสัมมน�แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษ�ระหว่�งสถ�บัน โดย
มีผู้นำ�นักศึกษ�และอ�จ�รย์ เจ้�หน้�ท่ี เข้�ร่วมกว่� 30 คน ในก�รน้ี 
นายจิรัฐติกาล ปราณเกิด นักศึกษ�โปรแกรมวิช�คอมพิวเตอร์ 
มรภ.สงขล� ได้รับร�งวัลขวัญใจเครือข่�ย 7 สถ�บัน  
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คณะเกษตรเปิดบ้านจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5
นศ. คว้า 7 รางวัลนำาเสนอผลงานวิจัย

สกู๊ป : จิตอาสาทำาความดีด้วยหัวใจ

แกนนำา นศ. มรภ.สงขลา ดำาเนินรอยตามในหลวง ร.10
ขอเป็นจิตอาสาแบ่งปันรอยยิ้ม ผู้ป่วย-คนชรา

เรียนรู้การเป็นผู้ ให้ ‘ทำาความดี ด้วยหัวใจ’

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย-     
วรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำานึงถึงความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนเป็นสำาคัญ พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ท่ีจะ
ทำาให้ประเทศชาติม่ันคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่        
ท่ีดีข้ึน ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะบำาบัดทุกข์บำารุงสุขให้
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
รูจ้กัแบ่งปันด้วยหัวใจ อันเป็นก�รดำ�เนินรอยต�มสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว   
มห�วชิร�ลงกรณ บดินทรเทพยวร�งกูร พระองค์มีพระร�ชปณิธ�น   
แน่วแน่ที่จะทำ�ให้ประเทศช�ติมั่นคงและประช�ชนมีชีวิตคว�มเป็นอยู่
ทีดี่ขึน้ จงึนำ�ม�สู่ก�รจัดทำ�โครงก�รจติอ�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

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�เย่ียมผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้�ย ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตของตน ก้�วแรกที่ย่�งเท้�เข้�ไปใน
อ�ค�รรูส้กึหดหู่ใจเป็นอย่�งม�ก บรรย�ก�ศรอบข�้งเตม็ไปด้วยผู้ป่วย
มะเร็งและญ�ติของผู้ป่วย รวมไปถึงตัวของอ�ค�รที่ตั้งอยู่บริเวณวัด      
ย่ิงทำ�ให้รูสึ้กหดหู่ใจม�กกว�่เดิม แตเ่ม่ือได้เข�้ไปเย่ียมผู้ป่วยคว�มรูส้กึ
ก็เร่ิมเปล่ียน ส่ิงที่พวกเข�ต้องก�รคือกำ�ลังใจและมีคว�มสุขเมื่อมีคน
เข้�ไปเย่ียม เข้�ไปพูดคุย ซ่ึงคว�มรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจ�กได้เข้�เย่ียม     
ผู้ป่วย คือก�รได้เรียนรู้ว่�คว�มทุกข์อันเกิดจ�กโรคภัยไข้เจ็บน้ัน 
ส�ม�รถบรรเท�ได้ผ่�นก�รให้กำ�ลังใจและรอยย้ิม ตนจงึบอกกับตัวเอง
ว่�จงใช้ชีวิตอย่�งมีคว�มสุข แล้วคว�มสุขจะเกิดกับตัวเร�ในทุกๆ วัน  

ด้�น นายจักรกฤษ เลิศลับ “ชะมด” นักศึกษ�ปี 4 
โปรแกรมวชิ�รฐัประศ�สนศ�สตร ์คณะมนุษยศ�สตรแ์ละสังคมศ�สตร ์
กล่�วบ้�งว�่ กจิกรรมทีจ่ดัขึน้เป็นก�รช่วยเหลือสังคม พวกตนในฐ�นะ
องคก์รนักศกึษ�ล้วนทำ�ด้วยคว�มตัง้ใจ ซ่ึงก�รเป็นจติอ�ส�ถอืเป็นก�ร
บำ�เพญ็ประโยชน์ช่วยเหลือสังคมในอีกรปูแบบหน่ึง และเป็นก�รสนอง
พระบรมร�โชบ�ยของสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว ทีท่รงพระกรณุ�โปรดเกล้�
โปรดกระหม่อมให้จัดโครงก�รจิตอ�ส� “เร�ทำ�คว�มดี ด้วยหัวใจ”    
ซ่ึงก�รทีต่นได้เข�้รว่มกิจกรรมจติอ�ส�ทีม่ลูนิธจิงฮัว่สงเคร�ะหค์นชร�
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 ปิดท้�ยด้วย นายตะวัน บุญขวัญ “ฟอร์ด” นักศึกษ�ปี 3 
โปรแกรมวิช�พลศึกษ� น�ยกองค์ก�รนักศึกษ�ภ�คปกติ กล่�วว่�     
ตนเข�้รว่มกจิกรรม ย�ใจ...ผูป่้วย ซ่ึงเป็นก�รดูแลและให้กำ�ลังใจผู้ป่วย
โรคมะเรง็ หลังจ�กได้พดูคยุกับผูป่้วยและญ�ตทิำ�ให้ตนรบัรูว้�่กำ�ลังใจ
ถือเป็นพลังบวกที่สำ�คัญที่สุด โดยผู้ป่วยแต่ละร�ยมีอ�ก�รหนักเบ�     
ไมเ่ท�่กนั บ�งคนไมส่�ม�รถลุกจ�กเตยีงได้ บ�งคนส�ม�รถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ แต่ส่ิงที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง คือก�รดูแล     
เอ�ใจใส่ ก�รให้กำ�ลังใจอย่�งใกล้ชิดจ�กครอบครัวหรือคนอื่นๆ 

น�ยตะวัน กล่�วอีกว่� เข�ได้คุยกับป้�คนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ของ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งเน้ืองอกในสมอง อ�ก�รหนักพอสมควร แต่ป้�ก็ไม่
ท้อถอย คอยดูแลลูกอย่�งเต็มที่ และรอคอยอย่�งมีหวังว่�ลูกจะห�ย 
ส่ิงทีท่ำ�ได้ในขณะน้ันคอืก�รให้กำ�ลังใจ พดูคยุกบัป้�และลูกของป้�เพือ่
ให้มีกำ�ลังใจ มีคว�มหวัง และส�ม�รถยิ้มได้ ท่�นให้ข้อคิดและบอกว่� 
“ชีวิตคนเร�ไม่แน่ไม่นอน วันนี้เร�ยังใช้ชีวิตแบบคนปกติ แต่ใครจะรู้
ว่�วันหน่ึงเร�กลับไม่ส�ม�รถช่วยเหลือตัวเองได้เลย ทุกช่วงเวล�ที่มี  
ลมห�ยใจ ทุกก้�วของชีวิตมันมีค่�ม�กจริงๆ พย�ย�มใช้มันให้เกิด
คุณค่�ต่อตัวเองและผู้อื่นม�กที่สุดนะลูกนะ” 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ทำาให้ตน
ฉุกคิดได้ว่า ชีวิตของคนเราไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆ ดังน้ัน        
จึงต้องทำาชีวิตให้มีคุณค่าที่สุด ไม่ว่าจะกับตัวเองหรือคนอื่นๆ 

อนุวัช นุ่นดำ�
จักรกฤษ  เลิศลับ

สมบูรณ์ เกตกอ

ตะวัน บุญขวัญ

อน�ถ� ทำ�ให้รูว้�่ยังมลูีกหล�นจำ�นวนไมน้่อยทีไ่มส่�ม�รถดูแลพอ่แม ่
ปู่ ย่� ต� ย�ย ของตนเองได้ จึงทำ�ให้บุคคลเหล่�นี้ต้องก้�วเข้�ม�อยู่
บ้�นพักคนชร� 

“ผมมีโอก�สพูดคุยกับคุณย�ยคนหน่ึงท่�นบอกกว่�อยู่ที่น่ี
สบ�ยดี มีเพื่อนเยอะแยะ มีคนม�เยี่ยมบ่อย คนที่นี่ก็อ�ยุเกิน ๖๐ ปี
แล้วทั้งน้ัน บ�งคนมีโรคประจำ�ตัวแต่ก็ต้องดูแลตัวเอง เพร�ะห�กรอ
เจ้�หน้�ที่ก็คงไม่สะดวกม�กนัก คนที่แข็งแรงอยู่ก็ช่วยๆ กันดูแล         
ผมคดิว�่บ�งคว�มรูสึ้กของพวกท�่นคงไมส่�ม�รถอธบิ�ยเป็นคำ�พดูได้ 
แต่อย่�งน้อยก�รไปของพวกเร�ผู้นำ�นักศึกษ�ในครั้งนี้ ถือเป็นโอก�ส
ที่ทำ�ให้พวกผมได้มอบส่ิงดีๆ ให้กับคุณต� คุณย�ย ได้มีคว�มสุข      
ผ่อนคล�ยไปกับกิจกรรมสนุกๆ ทีพ่วกเร�จดัขึน้เพือ่ให้พวกท�่นได้รูว้�่
สังคมยังไม่ทอดทิ้ง”  

ขณะที ่นายสมบูรณ์ เกตกอ “เป็ด” นักศกึษ�ปี 3 โปรแกรม
วิช�ดุริย�งคศิลป์ น�ยกสโมสรคณะศิลปกรรมศ�สตร์ กล่�วว่�          
ตอนเข้�ไปพบคุณต�คุณย�ยที่รอต้อนรับอยู่ตนรู้สึกกังวลเล็กน้อย 
เพร�ะไม่รู้ว่�จะต้องเข้�ห�พวกท่�นอย่�งไรดี แต่เอ�เข้�จริงๆ ทุกท่�น
ต�่งใหก้�รตอ้นรบัอย่�งเตม็ที ่ซ่ึงจ�กก�รพดูคยุกับคณุต�คณุย�ยทำ�ให้
ตนได้เรยีนรูห้ล�ยอย�่ง โดยเฉพ�ะเรือ่งของก�รใช้ชีวติ พวกท�่นไมไ่ด้
เศร�้กับชีวติทีเ่ป็นอยู่ เน่ืองจ�กมองว�่ห�กมวัแตกั่งวลถงึเรือ่งอดีตชีวติ
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็เศร้�หมองกันพอดี ซ่ึงเป็นข้อคิดที่ดีม�ก ต้อง
ขอบคณุคณุต�คณุย�ย และมห�วิทย�ลยัม�กท่ีจดักิจกรรมดีๆ  เช่นนีข้ึน้
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มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือโรงแรมในเครือ         
กะตะกรุ๊ป เตรียมส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจ เช่ือช่วยสร้าง
ประสบการณ์ทำางาน เพิ่มทักษะทางวิชาชีพ   

ดร.ฐปนพัฒน์  ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก        
ส่งเสริมวิช�ก�รและง�นทะเบียน มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.
สงขล�) เปิดเผยว่� เมื่อวันที่ 3 พฤษภ�คม ท่ีผ่�นม� มรภ.สงขล�      
ลงน�มบันทกึขอ้ตกลงคว�มรว่มมือด้�นสหกิจศกึษ�กับโรงแรมในเครอื
กะตะกรุ๊ป เนื่องจ�กมห�วิทย�ลัยซ่ึงประกอบด้วย 6 คณะ ได้แก่        
คณะวิทย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยี คณะวทิย�ก�รจดัก�ร คณะเทคโนโลยี
อุตส�หกรรม คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร คณะมนุษยศ�สตร์และ
สังคมศ�สตร ์คณะศลิปกรรมศ�สตร ์กับท�งบรษิทัฯ ตระหนักถึงคว�ม
สำ�คัญในก�รเสริมทักษะก�รปฏิบัติง�นจริงให้แก่นักศึกษ� ซึ่งจำ�เป็น
ต้องมีคว�มรู้และทักษะในส�ยวิช�ชีพที่ศึกษ� โดยมีขอบข่�ยก�ร  
ดำ�เนินง�นต�มคว�มร่วมมือบนพื้นฐ�นก�รยอมรับของทั้งสองฝ่�ย  
โดยยึดหลักม�ตรฐ�นสหกิจศึกษ�ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
อุดมศึกษ� (สกอ.) และสม�คมสหกิจศึกษ�ไทย 

ดร.ฐปนพัฒน์ กล่�วว่� มรภ.สงขล� จะดำ�เนินก�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      
ต่อเน่ือง ซ่ึงจะไม่ส�ม�รถลงทะเบียนเรียนร�ยวิช�อ่ืนใดในช่วง      
ปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ได้ นอกจ�กน้ัน มรภ.สงขล� จะอำ�นวย        

มรภ.สงขลา จับมือ รร.ในเครือกะตะกรุ๊ป 
ลงนามความร่วมมือสหกิจศึกษา 

คว�มสะดวกในก�รใหบ้ริษัทไดคั้ดเลอืกนักศึกษ� และจัดให้มกี�รนิเทศ
ของคณ�จ�รย์นิเทศในระหว่�งก�รปฏิบัติสหกิจศึกษ�

ด้�น นายวิศวินท์ ปิติกุลสถิต รองประธ�นกรรมก�ร           
กะตะกรุ๊ป รีสอร์ท กล่�วเพิ่มเติมว่� ท�งบริษัทและผู้บริห�รมีนโยบ�ย
สนับสนุนและให้คว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินง�นสหกิจศึกษ�                 
เช่นเดียวกับบุคล�กรที่เก่ียวข้องตระหนักรู้และเข้�ใจเก่ียวกับหลักก�ร 
แนวคิด ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับในก�รดำ�เนินง�นดังกล่�ว ซึ่ง
ควรให้นักศึกษ�นำ�เสนอผลก�รปฏิบัติง�นและประสบก�รณ์ท่ีได้รับ 
โดยท�งบรษัิทจะจดับุคล�กรทีม่หีน้�ทีเ่กีย่วขอ้งทำ�หน้�ทีป่ระส�นง�น
ด้�นสหกิจศึกษ� และมีผู้นิเทศง�นที่มีคุณวุฒิหรือประสบก�รณ์       
ตรงต�มส�ข�วิช�ชีพของนักศึกษ� นอกจ�กนั้น จะจัดเตรียมอุปกรณ์   
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหม�ะสมและมีคว�มปลอดภัยต่อก�รปฏิบัติง�น
ของนักศึกษ�ต�มที่บริษัทเห็นสมควร รวมถึงจัดส่งร�ยละเอียด      
ภ�ระง�น (Job Descrition) ตำ�แหน่งง�นและแผนปฏิบัติง�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�หรบัก�รสมคัรง�นครัง้ตอ่ไป โดยให้สถ�นศกึษ�เป็นผู้ประส�นง�น 
ส่วนนักศกึษ�ทีไ่ด้รบัเลือกจะตอ้งปฏบัิตงิ�นเตม็เวล�ทำ�ก�รของบรษิทั 
โดยจะมีก�รกำ�หนดภ�ระง�นหรือหัวข้อโครงง�นที่ตรงกับวิช�ชีพและ
ประสบก�รณท์ำ�ง�น ตลอดจนมกี�รอบรมเสรมิทกัษะเฉพ�ะทีเ่ก่ียวขอ้ง
ในก�รปฏิบัติง�น และจัดกิจกรรมให้นักศึกษ�มีโอก�สเผชิญปัญห�    
ที่ท้�ท�ย ได้ไตร่ตรอง ได้สร้�งคว�มรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ในสภ�พ
ก�รปฏิบัติง�นจริงได้
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มรภ.สงขลา ผนึกโทรทัศน์ ‘NBT’ 
ลงนามความร่วมมือฝึกทักษะ นศ.นิเทศ 

มรภ.สงขลา ผนึก ๕ สถาบันการศึกษา ลงนามความ
ร่วมมือสถานีวิทยุโทรทัศน์ “NBT” สร้างเครือข่ายงานส่ือ       
เปิดโอกาสนักศึกษานิเทศศาสตร์ฝึกประสบการณ์ด้านข่าว 
สารคดี ก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพ   

ผศ.นิตยา จิตรักษ์ธรรม คณบดีคณะวิทย�ก�รจัดก�ร     
(ในขณะน้ัน) มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยว่�  
เมื่อวันที่ 15 พฤษภ�คม ที่ผ่�นม� คณะวิทย�ก�รจัดก�ร มรภ.สงขล� 
พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริห�รอีก 5 มห�วิทย�ลัยท่ีเปิดสอนเกี่ยวกับ
นิเทศศ�สตร์และส่ือส�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 

ทั้งน้ี มรภ.สงขล� จะเป็นเครือข่�ยส่งข้อมูลข่�วส�รที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบร�ยก�ร สกู๊ปข่�ว ส�รคดีสั้น สปอต      
ซ่ึงเป็นผลง�นของนักศกึษ�โปรแกรมวชิ�นิเทศศ�สตร ์คณะวทิย�ก�ร-
จัดก�ร นำ�ม�เผยแพร่ในช่วงเวล�ต่�งๆ ของสถ�นีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยจังหวัดสงขล� ถือเป็นก�รสร้�งโอก�สให้นักศึกษ�พัฒน�
ฝีมอืจ�กก�รปฏบัิตงิ�นจรงิ ก้�วสู่คว�มเป็นมอือ�ชีพในศ�สตรแ์ขนงน้ี 
นอกจ�กน้ัน ยังเป็นก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ด้�นก�รผลิตร�ยก�ร
โทรทศัน์ ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ก�รพฒัน�คณุภ�พชีวติของประช�ชน ต�ม
แนวท�งของประช�รัฐที่ทุกภ�คส่วนร่วมมือกันพัฒน�ประเทศช�ติให้
เจริญก้�วหน้�

ด้�น นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำ�นวยก�รสถ�นีวิทยุ
โทรทศัน์แห่งประเทศไทยจงัหวดัสงขล� กล่�วว�่ จ�กก�รลงน�มคว�ม
ร่วมมือในครั้ง น้ีท�งสถ�นีฯ จะเสริมสร้�งคว�มรู้  ทักษะและ
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
เน้ือห�อย่�งสะดวกและหล�กหล�ยม�กขึน้ องค์กรผู้ผลิตและเผยแพร่
ข่�วผ่�นส่ือหลักจึงปรับตัวหันไปให้คว�มสำ�คัญกับสื่อสมัยใหม่หรือ
ส่ือท�งเลือก เป็นเครื่องมือในก�รส่งข่�วส�รให้ถึงกลุ่มเป้�หม�ยได้
อย่�งครอบคลุม

น�ยธีรพงศ์ กล่�วอีกว่� พฤติกรรมก�รรับชมข่�วส�รของ
ประช�ชนที่เปล่ียนไปดังกล่�ว ส่งผลต่อภ�รกิจง�นประช�สัมพันธ์  
ภ�ครัฐ ในก�รดำ�เนินภ�รกิจสร้�งคว�มเข้�ใจแก่ประช�ชนรับรู้
แนวท�งก�รปฏิรูปประเทศ เพื่อขับเคล่ือนไปสู่คว�มมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืนต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี กรมประช�สัมพันธ์จำ�เป็นต้อง
พัฒน�ง�นส่ือภ�ยใต้ก�รกำ�กับให้มีประสิทธิภ�พ เพิ่มช่องท�งก�ร
เผยแพร่ข่�วส�รจ�กส่ือหลักไปสู่ส่ือสมัยใหม่ ควบคู่ไปกับก�รสร้�ง
เครอืข�่ยก�รทำ�ง�นในภ�คส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง นำ�ไปสู่ก�รสร้�งก�รรับรู้
และเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่�วส�ร เกิดก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน ส่งผล
ต่อก�รประช�สัมพันธ์ก�รปฏิรูปประเทศไทยบรรลุต�มวัตถุประสงค์      
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สกู๊ป : ‘อีมาน เปาะมือแย’ นศ.ทุนพระราชทาน

รู้จกั ‘อมีาน  เปาะมอืแย’ นศ.ทนุพระราชทานสมเดจ็พระนางเจา้สริิกิติฯ์  
เชื่อมั่น ศรัทธา เดินตามฝันสู่อาชีพนักวิจัยด้านอาหาร

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

น.ส.อมีาน เปาะมือแย นักศกึษ�โปรแกรมวชิ�วทิย�ศ�สตร์
และเทคโนโลยีก�รอ�ห�ร คณะเทคโนโลยีก�รเกษตร มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) กล่�วถึงคว�มภ�คภูมิใจต่อก�รเป็น
นักศึกษ�ทุนพระร�ชท�น ว่� ย้อนกลับไปยังจุดเร่ิมต้นของชีวิต
นักศึกษ�ตลอดระยะเวล� 3 ปีที่ผ่�นม�ในร้ัวมห�วิทย�ลัย แบกทั้ง
คว�มหวังของครอบครัวและเกียรติยศของนักศึกษ�ทุนพระร�ชท�น   
ไมเ่พยีงแคข่ยันหมัน่เพยีร แตยั่งตอ้งรูจ้กัก�รใช้ชีวติและเอ�ตวัรอดจ�ก
สิ่งต่�งๆ ที่เข้�ม�ทดสอบอยู่เสมอ แต่ถึงกระนั้นเธอก็เปี่ยมด้วยคว�ม
เช่ือมัน่ศรทัธ�ในพระเจ�้และตวัเอง ต�มชือ่ “อีม�น” ในภ�ษ�อ�หรบั 
ที่หม�ยถึง คว�มศรัทธ� เพร�ะในขณะที่คว�มหนักหน�ของก�รเรียน
เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ต�มจำ�นวนปีทีเ่รยีนสงูขึน้ ชีวติจะตอ้งถกูจดัให้เป็นระบบ
ระเบียบและอยู่หน้�ตำ�ร�ม�กขึน้กว�่เดิม ก�รเรยีนในห้องเรยีนอ�จจะ
ทำ�ให้เข้�ใจไม่ม�กพอ ก�รขวนขว�ยนอกตำ�ร�จึงเกิดขึ้น

 ก�รเรียนในช่วงปีที่ 3 นับว่�ค่อนข้�งหนัก เพร�ะเป็น       
วิช�เอกเสียส่วนใหญ่ เร่ิมเข้�สู่ศ�สตร์ในเชิงลึกของแขนงวิช�ที่เรียน    
ทัง้วเิคร�ะห์ คำ�นวณ และอ�ศยัคว�มแมน่ยำ�ในก�รจดจำ� ก�รเรยีนใน
ห้องเรียนมีก�รสอบวัดผลอยู่ตลอดเวล� ทำ�ให้เวล�ส่วนใหญ่หมดไป

“
“

กับก�รอ่�นหนังสือ ติวหนังสือกับเพื่อน และจดเลคเชอร์ ใช้ห้องสมุด
ของมห�วิทย�ลัยคุ้มที่สุดจ�กค่�เทอมที่ทุนจ่�ยให้ แม้บ�งครั้งเริ่มมี
อ�ก�รเครียดและท้อ แต่จะให้ทำ�อย่�งไรได้นอกจ�กปลอบใจตัวเอง
ให้สู้ต่อไป ในเมื่อเดิมพันน้ีต้องแลกกับคว�มสุขของครอบครัวและ
อ�ชีพที่ใฝ่ฝันกับก�รเป็นนักวิจัยด้�นอ�ห�ร เพื่อให้พี่น้องมุสลิม
ปลอดภยัได้รบัประท�นส่ิงทีถู่กตอ้งต�มหลักศ�สน�อสิล�ม นีคื่อส่ิงที่
เปน็แรงผลกัดนัให้อดทน เพร�ะระลกึเสมอว่�ทำ�เพือ่อะไรและเพือ่ใคร 

นอกจ�กต้องอดทนกับก�รเรียนแล้ว ก�รใช้ชีวิตตัวคนเดียว
ไกลบ้�นก็บ่ันทอนจิตใจไม่ใช่เล่น คว�มเหง�เข้�จู่โจมหัวใจแทบ              
ทกุครัง้ทีส่�ยต�ละจ�กโปรเจ็กเตอรห์รอืตำ�ร�เรยีน บทสนทน�ในกลุ่ม
เพื่อนสร้�งรอยย้ิมเสียงหัวเร�ะเพียงฉ�บฉวยเท่�น้ัน คว�มสงบ      
เกิดขึ้นในจิตใจขณะโน้มตัวลงละหม�ด กล่�วระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้� 
และนึกถึงครอบครัวพ่อแม่ ภ�พท่�นทำ�ง�นข�ยของ และเลี้ยงหล�น
ลูกของพี่ส�ววูบเข้�ม�จ�กคว�มทรงจำ� จนเผลอย้ิมออกม�ครู่หน่ึง 
นึกถึงลูกค้�ที่ม�รอเธอทำ�ข้�วเกรียบป�กหม้อ คว�มอลหม่�นในเพิง
ร้�นค้�เล็กๆ ช่วยลบเลือนริ้วรอยคว�มโหดร้�ยจ�กเหตุก�รณ์คว�ม
รุนแรงในพื้นที่ได้บ้�ง แต่ห�กมองภ�พน้ีจ�กส�ยต�ย�มไกลบ้�น             
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--------------------------------------------------------------------------------------------------
เรื่องโดย/  สุนทรีย� ล�สวัสดิ์ นักศึกษ�โปรแกรมวิช�ภ�ษ�ไทย คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� 
นักศึกษ�ทุนพระร�ชท�นพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช

คว�มห่วงใยและหวั่นกลัวสถ�นก�รณ์ก็ปร�กฏขึ้น ได้แต่หวังว่�สักวันหน่ึงส่ิงเหล่�น้ีจะ
จ�กไปเหลือไว้แต่เพียงภ�พอดีต และอธิษฐ�นต่อองค์อัลเล�ะห์ให้ลูกๆ ของพระองค์
รอดพ้นปลอดภัย ให้ปัตต�นีเป็นเมืองน่�อยู่ น่�เที่ยว และรักษ�ครอบครัวที่รักให้มีกัน
ตลอดไป

ส่ิงหน่ึงทีช่่วยเยียวย�คว�มโดดเด่ียวจ�กอ�ก�รคนคดิถงึบ้�นได้ก็คอื ก�รมเีพือ่น
ทีดี่ นับเป็นเรือ่งโชคดีในรัว้มห�วิทย�ลัยทีไ่ด้พบกัลย�ณมติร คอยช่วยเหลือและสนับสนุน 
เพื่อนบ�งคนก็สนุกสน�นทำ�ให้คล�ยเครียดจ�กก�รเรียนหรือปัญห�ต่�งๆ ได้ บ�งคนมี
คว�มเป็นผู้ใหญ่ส�ม�รถให้คำ�ปรึกษ�และคำ�แนะนำ�ได้ดีย่ิงกว่�นักจิตวิทย�เสียอีก ซ่ึง    
ส่ิงที่เธอทำ�ให้เพื่อนๆ ได้ก็คือก�รชวนเพื่อนส�วมุสลิมละหม�ดให้ครบทุกเวล� ท้ังด้วย
ก�รปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่�งและก�รชักชวน นอกจ�กก�รคุยเรื่องเนื้อห�ในบทเรียนแล้ว      
ก�รคุยเรื่องศ�สน�ก็มักเป็นหัวข้อหน่ึงที่อยู่ในวงสนทน� 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�อยู่หอในก็ได้ เพร�ะตอ้งผ่�นก�รคดัเลือกจ�กวธิสีดุพถิพีถินั และเมือ่เข�้ม�อยู่เป็นเด็ก
หอในแล้วยังมีกฎต่�งๆ ม�กม�ยให้ปฏิบัติ เพื่อทดสอบว่�ในเทอมต่อไปจะมีร�ยช่ือให้
อยู่ต่อได้อีกหรือไม่ แต่ด้วยคว�มประพฤติของเธอทำ�ให้หมดกังข�ในเรื่องนี้ ในฐ�นะพี่ปี 3 

แทบจะเป็นพีใ่หญใ่นหอทำ�ให้ตอ้งดูแลรบัผิดชอบน้องๆ ทีเ่พิง่เข�้ม� และสบ�ยขึน้ในเรือ่ง
ก�รทำ�เวรคว�มสะอ�ดหอ แตส่�เหตหุลักๆ ทียั่งทำ�ให้เลือกอยู่ทีน่ี่คอืหอในช่วยสร�้งคว�ม
มรีะเบียบวนัิยให้ตนเอง ส�ม�รถทดแทนคว�มอบอุ่นย�มไกลบ้�น เพร�ะทีน่ี่อยู่กันแบบ
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 
น่ันเพร�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�รเลือกซ้ือของกินในร�้นค�้ก็ดูเครือ่งหม�ยฮ�ล�ลเป็นหลัก และดูโปรโมช่ันส่วนลด
ร�ค�หรือสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ค่�ใช้จ่�ยในส่วนน้ีจึงไม่ได้ม�กม�ย ทำ�ให้มีเงินทุ่มเทให้กับ
หนังสือและอุปกรณ์ก�รเรียนอีกด้วย

ชีวติในร้ัวในมห�วทิย�ลัยไมม่อีะไรม�ก แคเ่รยีน ทำ�กิจกรรม กิน นอน แตท่ัง้หมด
ที่กล่�วม�ล้วนมีขั้นตอนที่ละเอียดยิบ และทำ�ให้ในหน่ึงวันเกิดเรื่องร�วต่�งๆ ม�กม�ย 
คว�มเครยีด คว�มทอ้ เป็นเพยีงภ�พม�ย�ช่ัวขณะหน่ึง เมือ่เรือ่งน้ีจบไปเรือ่งใหมก็่เข�้ม�
แทน ทุกอย่�งขึ้นอยู่กับก�รตัดสินใจของตัวเอง จนวันหน่ึงคว�มเข้มแข็งผลิดอกเติบโต
งอกง�มในใจ เร�จึงส�ม�รถก้�วเท้�ได้อย่�งมั่นคง และคิดถึงภ�พอน�คตได้ชัดเจนม�ก
ยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม เธอรูสึ้กขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงลขิิตชีวติ ครอบครวัท่ีพรอ้ม
สนับสนุนให้กำาลังใจ และเพื่อนๆ ที่กอดคอมาด้วยกันตั้งแต่ปีหนึ่ง อีกไม่นาน
เกินรอ เธอก็จะจบการศึกษาและเดินไปตามเส้นทางอนาคตทีใ่ฝ่ฝัน และน่ีก็คือ
เรื่องราวชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของเธอ “อีมาน เปาะมือแย”  
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 คณะครศุาสตร ์มรภ.สงขลา พฒันาสมรรถนะอาจารย์ดา้น
ทำาวิจัย มุ่งมั่นเป็นสถาบันผลิตครูชั้นนำาของประเทศ ชูจุดเด่นสร้าง
ผลงานด้วยองค์ความรู้ใหม่ พร้อมประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.มนตรี เดน่ดวง คณบดีคณะครุศ�สตร ์มห�วิทย�ลัยร�ชภฏั
สงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยถึงก�รอบรมพัฒน�สมรรถนะอ�จ�รย์ด้�น
ก�รทำ�วิจัย กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติก�รเรื่อง วิจัยท�งก�รศึกษ� เมื่อ
วันที่ 4 มิถุน�ยน ท่ีผ่�นม� ว่� คณะครุศ�สตร์มีหน้�ท่ีหลักในก�รผลิต
บุคล�กรท�งก�รศกึษ� โดยมุง่หวงัทีจ่ะเป็นสถ�บันผลิตครชูัน้นำ�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
คณะครุศ�สตร์จึงต้องทำ�ง�นวิจัยและมีผลง�นวิจัยอย่�งต่อเน่ืองทุกปี 
นอกจ�กนั้น ท�งคณะฯ ยังมีคว�มมุ่งมั่นที่จะพัฒน�อ�จ�รย์ให้เป็นนักวิจัย
เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นท่ีจะพัฒน�คณะครุศ�สตร์ให้เป็นองค์กร 
แห่งก�รวิ จัย ทั้ ง น้ี เพื่อพัฒน�กระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอน                   
อย่�งทันสมัย มีประสิทธิภ�พและมีคุณภ�พ ขณะเดียวกันก็เป็นก�ร        
ตอบสนองคว�มต้องก�รของสังคมอีกด้วย

ด้�น ผศ.ดร.โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช  รองคณบดี                       
คณะครุศ�สตร์ มรภ.สงขล� ผู้เสนอโครงก�ร กล่�วว่� คณะครุศ�สตร์มี
อ�จ�รย์จำ�นวนไมน้่อยทีเ่ป็นนักวจัิยรุ่นใหม ่ซ่ึงอ�จยงัมปีระสบก�รณใ์นก�ร
เสนอหัวขอ้วจัิยทีน่่�สนใจ และเป็นทีต่อ้งก�รของสังคมไมม่�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� 

       

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ตั้งเป้าองค์กรแห่งการวิจัย 
ปั้นอาจารย์สร้างองค์ความรู้ใหม่ ประยุกต์ใช้การสอน

คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ดึงครูปฐมวัยฝึกกิจกรรม     
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 ใหแ้ก่ครปูฐมวยั ผู้ดูแลเด็กในโรงเรยีนเทศบ�ลและศนูย์พัฒน�
เด็กปฐมวยัสงักัด ต.เข�รปูช�้ง และนักศกึษ�โปรแกรมวชิ�ก�รศกึษ�ปฐมวยั
ชั้นปีที่ 4 คณะครุศ�สตร์ มรภ.สงขล� เม่ือวันที่ 26-27 พฤษภ�คม           
ที่ผ่�นม� ว่� วัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�คว�มเข้�ใจและฝึกใช้กระบวนก�รเรียนรู้
แบบวทิย�ศ�สตร ์สำ�หรบันำ�ไปใชใ้นห้องเรยีนปฐมวยั และเพือ่ให้นักศกึษ�
ครุศ�สตร์ฝึกทักษะในก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ที่จำ�เป็นต่อก�รประกอบอ�ชีพ   
ในอน�คต นอกจ�กน้ัน ยังเป็นก�รสร้�งเครือข่�ยก�รเรียนรู้ระหว่�งกัน   
โดย มรภ.สงขล� มุ่งหวังให้ศูนย์พัฒน�เด็กปฐมวัยในสังกัดเทศบ�ล            
มศีกัยภ�พในก�รเปน็แหล่งเรยีนรูแ้ละพฒัน�คณุภ�พก�รศกึษ�อย่�งย่ังยนื 
เน่ืองจ�กเด็กในชว่งอ�ยุ 0-6 ปี ถอืเป็นชว่งวยัทีม่คีว�มสำ�คญัตอ่ก�รกำ�หนด
คณุภ�พตลอดชวีติของมนุษย์ สอดคล้องกับคำ�กล่�วทีว่�่คณุภ�พเด็กปฐมวยั
คอืคณุภ�พประเทศ และในประเทศทีป่ระสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รจัดก�รศกึษ� 
จะให้คว�มสำ�คญัต่อกระบวนก�รเรยีนรูส้ำ�คญักว�่คว�มรู ้และกระบวนก�ร
ห�คำ�ตอบสำ�คัญกว่�คำ�ตอบ

ด้�น อ.ชนกพร ประทุมทอง อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตรก�รศึกษ�
ปฐมวัย คณะครศุ�สตร ์มรภ.สงขล� ผูเ้สนอโครงก�ร กล�่วว่� ก�รดำ�เนินก�ร
เพื่อยกระดับสมรรถนะของครูให้เกิดทักษะในก�รจัดกระบวนก�รเรียนรู้ 
แบบวิทย�ศ�สตร์ เป็นหน่ึงในปัจจัยจำ�เป็นที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�ร
เปล่ียนแปลงคุณภ�พก�รศึกษ� กระบวนก�รเรียนรู้แบบวิทย�ศ�สตร์     

ครุฯ เพ่ิมทักษะครูปฐมวัย จัดกระบวนการเรียนรู้บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

เป็นกระบวนก�รแอคทฟี เลิรน์นิง (Active Learning) ทีท่ำ�ให้เกิดก�รพฒัน�
สมองทกุสว่น ตลอดจนสง่เสริมก�รพฒัน�พหุปัญญ� และสง่เสริมพฒัน�ก�ร
แบบบูรณ�ก�รครอบคลุมทุกด้�น โดยเด็กมีโอก�สพัฒน�กระบวนคิด        
ได้ใช้ทักษะด้�นต่�งๆ ในก�รลงมือปฏิบัติ เพื่อรวบรวมข้อมูลจ�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�รเปล่ียนแปลง
คณุภ�พก�รศกึษ�ตอ้งมคีว�มรูค้ว�มเข�้ใจอย่�งถอ่งแท ้และมทีกัษะในก�ร
ใชก้ระบวนก�รอย่�งถกูตอ้ง รวมถึงส�ม�รถวเิคร�ะห์และประเมนิพฒัน�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�สมรรถนะครูในครั้งน้ีขึ้น โดยผู้เข้�อบรมได้รับ
คว�มรู้เก่ียวกับเร่ือง น้ำ� อ�ก�ศ และโครงง�นวิทย�ศ�สตร์ พร้อมทั้งฝึก
ทักษะก�รจัดโครงง�นวิทย�ศ�สตร์และก�รผ่�นเกณฑ์โครงก�ร                     
บ้�นนักวิทย�ศ�สตร์น้อยฯ 

ดร.มนตรี เด่นดวง

18 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา 
สร้างเครือข่ายจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในทั่วประเทศ

แนวท�งก�รตรวจสอบงบก�รเงินและแนวท�งก�รตรวจสอบด้�นอ่ืน  
ที่เชื่อมโยงไปสู่คณะและส่วนง�น จ�ก นางอารีย์   เภรีก้องเกียรติ 
นักวิช�ก�รตรวจเงินแผ่นดินชำ�น�ญก�รพิเศษ ก�รเขียนร�ยง�นผล
ก�รตรวจสอบ จ�ก ดร.เจษฎา ช.เจรญิย่ิง กรรมก�รผู้จดัก�รธน�ค�ร
พัฒน�วิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อมแห่งประเทศไทย 

ด้�น ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ประธ�นกรรมก�ร 
ป.ป.จ.สงขล� กล่�วว่� พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภมิูพลอดุลยเดช 

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�รทจุรติคอรร์ปัช่ันเกิดจ�กก�รบรหิ�รจดัก�รของ
ภ�ครัฐ ที่ระบบร�ชก�รข�ดคว�มโปรงใส ไม่มีประสิทธิภ�พในก�ร
บริห�รร�ชก�ร ก�รกำ�กับดูแลทีเ่ป็นกล�งหรือไม่มีอสิระเต็มทีข่�ดมุมมอง 
ของก�รใช้อำ�น�จที่ถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่�ย หรือก�รใช้กฎหม�ย
ในมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง หรือก�รใช้ช่องว�งของกฎหม�ย 
เป็นช่องท�งก�รแสวงห�โอก�สสำ�หรับตนเองและพวกพ้อง ก�รที่จะ
แก้ไขปัญห�คอร์รัปช่ันได้ต้องมีก�รเปล่ียนแปลงท�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
ตอ้งมอิีสระ ส�ม�รถร�ยง�นขอ้เทจ็จรงิให้กบัผู้บรหิ�รทร�บต�มคว�ม
เป็นจริง 2. ผู้ตรวจสอบภ�ยในต้องตรวจสอบในเชิงรุก นอกเหนือจ�ก
ก�รตรวจสอบต�มแผนก�รตรวจประจำ�ปี 3. ผู้ตรวจสอบภ�ยในควร
จะตอ้งมกี�รนำ�ขอ้มลูแวดล้อมม�ประกอบก�รตรวจสอบท�งบัญชีด้วย 
4. ผู้ตรวจสอบภ�ยในนอกเหนือจ�กมีคว�มรู้ด้�นบัญชีแล้ว ควรมี 
คว�มรู้ด้�นกฎหม�ยด้วย หรือปฏิบัติหน้�ที่ร่วมกับนักกฎหม�ย          
5. มีก�รนำ�ระบบอิเล็กทรอนิกส์ม�ช่วยในก�รตรวจสอบ และ 6. มีก�รนำ�
หลักเกณฑ์ในเรื่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยงม�ใช้ประกอบก�รตรวจสอบด้วย

มรภ.สงขลา สัมมนาสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้
นักตรวจสอบภายในท่ัวประเทศ ระดมสมองแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทำางาน เติมเต็มทักษะศาสตร์ ท่ีเ ก่ียวข้อง             
อธิการบดีฯ ยกการตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำาคัญของ         
ผู้บริหาร ช่วยกำากับดูแลองค์กร  

ผศ.ดร.นิวตั กลิน่งาม อธกิ�รบดีมห�วทิย�ลัยร�ชภฏัสงขล� 
(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�ยในเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกที่สำ�คัญของผู้บริห�รใน
ก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นขององค์กร ผู้ตรวจสอบภ�ยในจึงต้องมี
ก�รพัฒน�และเรียนรู้อย่�งต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดทักษะและส�ม�รถ
ปฏิบัติง�นด้�นก�รตรวจสอบภ�ยในอย่�งมีประสิทธิภ�พและ
ประสิทธิผล เน่ืองจ�กปัจจุบันก�รทำ�ง�นต้องอ�ศัยคว�มรู้และข้อมูล
ข่�วส�รจ�กที่ต่�งๆ เพื่อให้หน่วยง�นส�ม�รถใช้คว�มรู้และข้อมูลใน
ก�รตัดสินใจด้วยคว�มรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และมีคว�มเป็น       
มอือ�ชีพทีเ่ช่ือถอืได้ ซ่ึงตอ้งอ�ศยักระบวนก�รทำ�ง�นของเครอืข�่ยทีม่ี
ลักษณะอย่�งเดียวกัน มรภ.สงขล� จึงเทียบเชิญนักตรวจสอบภ�ยใน
หรือผู้ปฏิบัติง�นด้�นก�รตรวจสอบภ�ยในจ�กมห�วิทย�ลัยต่�งๆ    
ทั่วประเทศกว่� 70 คน ม�แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ทำ�ง�นร่วมกัน  

นางวรษิฐา ตันติพงศ์ หัวหน้�หน่วยตรวจสอบภ�ยในประจำ� 
มรภ.สงขล� ผู้เสนอโครงก�ร กล่�วว่� ในกระบวนก�รทำ�ง�นของ    
เครอืข�่ยส่ิงทีไ่ด้รบันอกจ�กผลสำ�เรจ็ต�มทีต่อ้งก�รแล้ว คว�มรว่มมอื
และคว�มสัมพนัธท่ี์ดีตอ่กันถอืเป็นสิง่สำ�คญัยิง่ หน่วยตรวจสอบภ�ยใน
จึงจัดโครงก�รในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภ�ยในได้รับก�รพัฒน�
ทักษะและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบก�รณ์เก่ียวกับก�รตรวจสอบของ
แต่ละสถ�บัน ซ่ึงส�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.) 
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สำ�นักศิลปะฯ 
ประกวดโนรา ภาพวาดเล่าเร่ือง  ๑๐๐ ปีฯ

สืบส�นวัฒนธรรมท้องถิ่น

สำ�นักศิลปะฯ จัดประกวดโนร�เย�วชน ภ�พว�ด            
เล่�เร่ือง 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
ผู้เข้�ประกวดโนร�ต้องเป็นเย�วชนระดับมัธยมศึกษ� (อ�ยุไม่เกิน 19 ปี) 
ผู้รำ� 6-8 คน ลูกคู่ไม่เกิน 7 คน ไม่จำ�กัดอ�ยุ แต่ละทีมลูกคู่ไม่ซ้ำ�กัน 
ยกเว้นน�ยป่ี ใช้ก�รแสดงรำ�เพลงโค (รำ�ประสมท่�) รำ�เพลงน�ดช้� 
และเพลงน�ดเร็ว มีบททำ�นองบทหน้�แตระ เน้ือห� “มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏสงขล�กับก�รส่งเสริมศิลปะก�รแสดงท้องถ่ิน” ขับบททำ�นอง
ผันหน้�หรือบทสีโต เน้ือห�บทชมตล�ดน้ำ�บ�งกล่ำ� ขับกลอนส่ี 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 กลวิธีของก�รทำ�บท ก�รใช้น้ำ�เสียง 
คว�มหล�กหล�ยและคว�มย�กง่�ยของท่�รำ� เน้ือห�ส�ระของกลอนและ
กลวิธีก�รขับกลอน ก�รแต่งก�ยของโนร�และลูกคู่ ข้ันตอนก�รเล่นดนตรี
และก�รแสดง โดยรับสมัครจนถึงวันท่ี 20 มิถุน�ยน ท่ีผ่�นม� ณ                 
สำ�นักศิลปะฯ มรภ.สงขล� (รับจำ�นวนไม่เกิน 10 ทีม) และประกวด        
ในวันท่ี 30 มิถุน�ยน ณ บริเวณตล�ดน้ำ�บ�งกล่ำ� อ.บ�งกล่ำ� 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�เร่ือง 100 ปี ร�ชภัฏสงขล�ฯ ภ�พว�ด
ประกอบเรือ่งทีส่่งเข�้ประกวดตอ้งสือ่ให้เห็นถงึบทบ�ทของ มรภ.สงขล� 
ในก�รอนุรักษ์ สืบส�นวัฒนธรรมท้องถิ่น และต้องมีโลโก้ของ

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�นของบุคคลอ่ืน หรือผลง�นที่มีก�รทำ�ซ้ำ�
ดัดแปลง คัดลอกหรือเลียนแบบ เปิดรับผู้เข้�ประกวดเป็นทีม จำ�นวน 
5 คน อ�ยุไม่เกิน 18 ปี ส�ม�รถส่งช้ินง�นทีมละไม่เกิน 1 เล่ม           
ผลง�นภ�พว�ดทุกช้ินง�นที่ได้รับร�งวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ               
สำ�นักศิลปะฯ และมีสิทธิ์ในก�รจัดพิมพ์ เผยแพร่ ประช�สัมพันธ์        
ทำ�ซ้ำ� ดัดแปลง เพื่อเป็นเอกส�รสิ่งพิมพ์ของท�งสำ�นักฯ 

ทัง้น้ี ผลก�รประกวดภ�พว�ด หัวขอ้ “เล่�เรือ่ง 100 ปี ร�ชภฏั
สงขล�กับก�รสบืส�นวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน” ซ่ึงคณะกรรมก�รได้พจิ�รณ�
ผลง�นและตัดสินก�รประกวดภ�พว�ด ไปเมื่อวันที่ 26 มิถุน�ยน              
ท่ีผ่�นม� ปร�กฏว่�ไม่มีทีมใดได้รับร�งวัลชนะเลิศ โดยร�งวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนมห�วชิร�วุธ ช่ือผลง�น “ร้อยรำ�ลึก”               
รับเงินสด 8,000 บ�ท พร้อมเกียรติบัตร 

ส่วนผลก�รประกวดก�รแข่งขันโนร� ซึ่งจัดประกวดไปเมื่อ        
วนัที ่30 มถินุ�ยน ณ ตล�ดน้ำ�ประช�รฐับ�งกล่ำ� ร�งวลัชนะเลิศ ได้แก่ 
คณะโนร�สม�นสืบส�นศิลป์ รับเงินร�งวัล 20,000 บ�ท พร้อมโล่
เกียรตยิศ ร�งวลัรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรยีนนวมนิทร�ชูทศิ ทกัษณิ 
รับเงินร�งวัล 15,000 บ�ท ร�งวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมร�ชคลองแห “วัดคลองแห” รับเงินร�งวัล 10,000 บ�ท ร�งวัล
ชมเชย ได้แก่ โรงเรยีนแจง้วทิย� และ โรงเรยีนห�ดใหญร่ฐัประช�สรรค ์ 
รับเงินร�งวัลทีมละ 4,500 บ�ท 
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สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขล� ทำ�โครงก�ร
กสิกรรมธรรมช�ติ แก้ปัญห�สิ่งแวดล้อมชุมชน ยึดแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง-เกษตรทฤษฎีใหม่่  ในหลวง ร.9 สร้�ง         
แรงบันด�ลใจนักศึกษ�ต่อยอดองค์คว�มรู้ ร่วมพัฒน�ท้องถ่ิน  

  นายโอภาส อสิโม ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักศลิปะและวฒันธรรม 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� (มรภ.สงขล�) เปิดเผยถึงก�รจัดโครงก�ร
กสิกรรมธรรมช�ติแก้ปัญห�สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นต�มแนว  
พระร�ชดำ�ริ เมื่อวันที่ 29 มิถุน�ยน ที่ผ่�นม� ว่� วัตถุประสงค์เพื่อ
สร�้งจติสำ�นึกและรณรงคใ์ห้นักศกึษ�ตระหนักถงึคว�มสำ�คญัของก�ร
ทำ�เกษตรแบบธรรมช�ติ รวมทั้งเข้�ใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม 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
วฒันธรรม ทีมุ่ง่สง่เสรมิเครอืข�่ยคว�มรว่มมอืกับชุมชนองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและองค์กรอ่ืนๆ ท้ังในและต่�งประเทศ เพ่ือพัฒน�ท้องถ่ิน
ให้เข้มแข็งบนฐ�นของก�รบูรณ�ก�รพันธกิจสัมพันธ์กับก�รพัฒน�  
ท้องถ่ิน มิติท�งด้�นส่ิงแวดล้อม ซ่ึงก�รพัฒน�และเผยแพร่องค์คว�มรู้
ด้�นศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นส่วนหน่ึงในภ�รกิจท่ีตอบสนองพระร�ชบัญญัติ
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ พ.ศ.2557 เพื่อให้บุคคลอื่นส�ม�รถนำ�คว�มรู้
ที่ได้รับไปพัฒน�ตนเองให้เป็นผู้รู้ ดังน้ัน สำ�นักศิลปะฯ จึงได้จัด          
โครงก�รฯ ในคร้ังน้ีข้ึน เน่ืองจ�กเล็งเห็นว่�แนวคว�มคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
และเศรษฐกิจพอเพียงของพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร มห�ภูมิพลอดุลยเดช 
ถือเป็นแรงบันด�ลใจและต้นแบบองค์คว�มรู้สำ�คัญ ท่ีจะช่วยให้
นักศึกษ�นำ�ไปต่อยอดคว�มรู้คว�มส�ม�รถของตนเองในก�ร
ร่วมพัฒน�ท้องถิ่น และนำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รเรียนก�รสอน            
ต่อไปได้ 

  นอกจ�กน้ัน โครงก�รกสิกรรมธรรมช�ติแก้ปัญห�            
ส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินต�มแนวพระร�ชดำ�ริ ยังมีคว�มสอดคล้อง
กับเป้�หม�ยยุทธศ�สตรช์�ต ิในก�รสร�้งก�รเตบิโตบนคณุภ�พชีวติ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กล่�วคือ เป็นก�รดำ�เนินง�นที่มุ่งพัฒน�
คว�มมั่นคงท�งด้�นน้ำ� พลังง�น และเกษตรอ�ห�รที่เป็นมิตรต่อ           
สิ่งแวดล้อม มีเป้�หม�ยระบบจัดก�รน้ำ�และควบคุมอุทกภัยที่มี
ประสิทธภิ�พและทันเหตกุ�รณ ์สัดสว่นก�รใช้และผลิตพลังง�นสะอ�ด
ไม่ต่ำ�กว่� 20% ก�รเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งน้อย 
40% ของพืน้ทีเ่กษตรทัง้ประเทศ สร�้งสมดุลก�รพฒัน�เกษตรอ�ห�ร 
น้ำ� พลังง�น และพัฒน�พื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ
อุตส�หกรรมเชิงนิเวศ มีเป้�หม�ยผังก�รใช้ที่ดินต�มศักยภ�พของ
แต่ละพื้นที่ สนับสนุนพื้นที่อนุรักษ์ระบบนิเวศและกำ�หนดพื้นที่แนว
กันชน (Green Buffer Zone) ที่ชัดเจน รวมถึงก�รพัฒน�และ            
ยกระดับเมืองและพ้ืนท่ีอุตส�หกรรมท่ัวประเทศ ท่ีทันต่อก�ร
เปล่ียนแปลงของโลกอน�คต (Urban and Industrial Transformation)
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คณะมนุษยศ�สตรแ์ละสังคมศ�สตร์ มห�วทิย�ลัยร�ชภฎัสงขล� 
ร่วมกับ\ชมรมว่ิง Songkhla Running จัดก�รแข่งขันมนุษยศ�สตร์ฯ 
ร�ชภฏัสงขล� เดิน-วิง่มนิิม�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

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 อ่านเปร่ือง เป็นวิทย�กรบรรย�ย เมื่อวันที่ 26 
มิถุน�ยน ที่ผ่�นม� ณ ห้องประชุม 10-103 คณะวิทย�ศ�สตร์       
และเทคโนโลยี

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
อธกิ�รบดีฝ่�ยกิจก�รนิสตินักศกึษ� มห�วทิย�ลัยร�ชภฏับ้�นสมเด็จ
เจ้�พระย� บรรย�ยในหัวข้อ อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ในศตวรรษที่ 21 
และเทคนิคก�รให้คำ�ปรึกษ�แก่นักศึกษ�

สำ�นักวทิยบรกิ�รและเทคโนโลยีส�รสนเทศ มห�วทิย�ลัยร�ชภฎั
สงขล� จัดโครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รก�รใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์
สำ�หรับก�รบริห�รจัดก�รเอกส�รท�งวิช�ก�รและก�รเขียน
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 

คณ�จ�รย์ส�ข�วชิ�วิศวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศ�สตรแ์ละ
เทคโนโลยีอุตส�หกรรม มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเพชรบุรี เดินท�งม�
เย่ียมชมก�รเรียนก�รสอน และแลกเปล่ียนคว�มคิดเห็นในก�ร
พัฒน�นักศึกษ� ร่วมกับผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ คณะเทคโนโลยี
อุตส�หกรรม มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� เมื่อวันที่ 22 มิถุน�ยน            
ที่ผ่�นม�

สถ�บันวจิยัและพฒัน� มห�วทิย�ลัยร�ชภฏัสงขล� จดัโครงก�ร
อบรมเชิงปฏบัิติก�ร “ก�รเขยีนแผนง�นวจัิยและก�รบรหิ�รแผนง�น
วิจัยสู่คว�มสำ�เร็จ” เม่ือวันท่ี 20 มิถุน�ยน ท่ีผ่�นม� ณ ห้องประชุม          
พวงชมพู อ�ค�รศูนย์วิทย�ศ�สตร์ โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม 

อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสงขล� เป็นประธ�นในพิธีเปิด

๑. มนุษยศาสตร์ฯ เดิน-ว่ิงมินิมาราธอน

๓. บรรยายผลิตเอกสารประกอบการสอน

 ๕. สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ๖. เยี่ยมชมการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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๔. อบรมใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์บริหารจัดการเอกสารทางวิชาการ

๒. ฝึกเขียนแผนงานวิจัย



ข่าวสด 
      19  61151618  11  พ.ค. 2561

ข่าวสด 
      19   61138990  1  พ.ค. 2561

ข่าวสด  
19 611428174 พ.ค. 2561

มรภ.สงขลาเปดแนวคิด‘100ป100ผศ.’

 

ข่าวสด 
      19  61151618  11  พ.ค. 2561

ข่าวสด 
     19  61146185  7  พ.ค. 2561

Yoodchat2010@gmail.com

...

ข่าวสด 
     19  61146188  7  พ.ค. 2561

             ข่าวสด 
18 พ.ค. 2561 19 61159948

มรภ.สงขลาพัฒนาเทคโนฯเต็มรูปแบบ

 

 

    ข่าวสด  

        19 10 พ.ค. 2561 61149976

ข่าวสด 
      19  61155873  15  พ.ค. 2561

             ข่าวสด 
21 พ.ค. 2561 19 61163122

ข่าวสด 
      19  61173599  30  พ.ค. 2561

    ข่าวสด  

        19 61192051 14 มิ.ย. 2561

มรภ.สงขลาพัฒนาเกาะยอ

ข่าวสด 
     19  61171637  28  พ.ค. 2561

‘มรภ.สงขลา’ จัดศิลปกรรมสัญจรข่าวสด 
      19  61165586  23  พ.ค. 2561

มรภ.สงขลาบริการวิชาไอซีทีครูตชด.

ข่าวสด  
19 611798914 มิ.ย. 2561

ข่าวสด 
      19  61205262  26  มิ.ย. 2561

มรภ.สงขลาวิจัย‘อุทยานธรณีโลก’

ข่าวสด 
      19  61211756  2  ก.ค. 2561

‘มรภ.สงขลา’แลกเปลี่ยนนักวิจัยยาง

มติชน  
      21  7  พ.ค.  2561   61146413

⦁

⦁ ⦁

วันที่ 1  - 15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561   30

  คณะศิลปะกรรมฯ มรภ.สงขลา จดัย่ิงใหญ่สมิหลาแจส๊เฟสติวัล 2018 
สดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บิดาแห่งดนตรีแจ๊ส 
ขนศิลปินชื่อดังทั้งในและต่างประเทศโชว์ดนตรี 2 เวที   
  ผศ.ไชยวุธ โกศล คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานสมิหลาแจ๊สเฟสติวัล เม่ือเร็ว ๆ น้ี              
ณ ศาลาไทยบรเิวณอนุสาวรย์ีนางเงือก แหลมสมิหลา ว่า คณะศลิปกรรมศาสตร์
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่และภาคีคนรักสงขลา จัดงานดังกล่าว
ขึ้นเพื่อสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์
ทรงเป็นทั้งนักประพันธ์และนักดนตรีแจ๊ส เปรียบเสมือนบิดาแห่งดนตรีแจ๊สของ
ประเทศไทย ซึ่งงาน Samila Jazz Festival จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และจัด
ต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจำานวนมาก โดยปีนี้มีศิลปินและวงดนตรีชื่อดังจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน
ประเทศและวงดนตรีจากประเทศมาเลเซีย ร่วมบรรเลงเพลงแจ๊สกว่า 30 วง
 ผศ.ไชยวุธ กลา่วว่า ความพิเศษของงานในปนีีค้อืการแสดงดนตร ี2 เวที ได้แก ่
เวที Mermaid Stage อาทิ วงดนตรี NSTRU Quotes มรภ.นครศรีธรรมราช 
วงดนตรี Thaksin University Big Band ม.ทักษิณ วงดนตรี PCC Big Band 
จากสำานักศิลปวัฒนธรรม มรภ.พระนคร วงดนตรี Cool Jazz (Funk Jazz) 
Cat Againts The Maechine (Rap Matal Jazz) The Crenic Jazz Band 
SKRU Big Band มรภ.สงขลา และเวที Seashore Stage อาทิ วงดนตรี Jeep 
Jazz Band ม.ซายน์ มาเลเซีย ศิลปินขุนอิน ครูควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ                      
โก้ Mr.Saxman นัดดา วิยกาญจน์ อันฉี The Voice แจ๊ค ธรรมรัตน์ เป็นต้น 
พร้อมด้วยตลาด Arts Market และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนั้น 
ยังมีการจัดอบรม Jazz Music Work Shop เพื่อแสดงออกถึงศักยภาพทาง
ดนตรขีองทางคณะฯ โดยมีวิทยากรชือ่ดังทางดา้นดนตรมีารว่มใหค้วามรู ้อาทิ 

มรภ.สงขลา จัดยิ่งใหญ่สมิหลาแจ๊สเฟสติวัล 2018
สดุดีในหลวง ร.9 บิดาแห่งดนตรีแจ๊ส

Contemporary Music โดย นายขนุอนิ ณรงคโ์ตสงา่ (ขนุอนิโหมโรง) นายวรวิทย์ 
เถ่ือนสุข นายภัทรพงศ ์โลหะวิจารณ ์Piano & Keyboard Vocal Jazz และแนวคดิ
ในการสร้างสรรค์และประพันธ์เพลง โดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง นายกฤษณะ 
พุธพริ้ง น.ส.มัลลิกา ชมพู คุณนัดดา วิยกาญจน์ Guitar Jazz Saxophone Jazz 
Bass Jazz Drum Jazz จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ                              
  ด้าน ดร.กรฤต นิลวานิช รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และนาย
สิทธิโชค กบิลพัตร อาจารย์ดนตรีสากล มรภ.สงขลา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าว
ระหว่างแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน ว่า งานสมิหลาแจ๊สเฟสติวัลมีที่มาจากการที่องค์
การยูเนสโก้ประกาศให้วันท่ี 30 เมษายน ของทุกปี เป็นวันดนตรีแจ๊สนานาชาติ จุด
ประสงค์เพื่อนำาชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชนจาก
ทั่วโลก ร่วมฉลองและเรียนรู้ศิลป์แห่งดนตรีแจ๊ส เพื่อเน้นย้ำาถึงความสำาคัญแห่งดนตรี
แจ๊ส ในฐานะเป็นตัวกลางของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและอารยธรรม รวมทั้งส่ง
เสริมความเสมอภาคและศักด์ิศรีของมนุษย์ ดังน้ัน ในฐานะที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มรภ.สงขลา เปิดการเรียนการสอนด้านดนตรีแจ๊ส จึงมีแนวคิดในการจัดงานแสดง
ดนตรีเพื่อนำาเสนอผลงานของนักศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายทางดนตรี ถือเป็นการ
ประชาสมัพนัธห์ลกัสูตรและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของ จ.สงขลา ให้เปน็ทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ 
  “ปนีีม้กีารแจมกนัระหวา่งศาสตรแ์ต่ละแขนงท่ีเปดิการเรยีนการสอนในคณะ
ศิลปรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา พร้อมทั้งนำาแจ๊สแดนซ์จากโปรแกรมวิชานาฏยรังสรรค์
มารว่มแสดงเปน็ครัง้แรก เชือ่วา่งานสมิหลาแจส๊เฟสติวลัจะเติบโตยิง่ข้ึนทุกป ีและจะ
พยายามผลักดันให้ไปสู่มิวสิคเฟสติวัลให้ได้ ซ่ึงตอนนีง้านสมหิลาแจส๊เฟสติวลัถอืเปน็
หนึ่งในกิจกรรมหลักทางดนตรีของภาคใต้ ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปในระดับ
หนึ่งแล้ว แต่ในการจัดงานปีต่อๆ ไปเราจะเชิญเครือข่ายทางดนตรีจากประเทศอื่นๆ 
มาร่วมโชว์บนเวทีให้มากขึ้น นอกเหนือจากประเทศมาเลเซียที่มาเข้าร่วมเป็นประจำา
ทุกปีอยู่แล้ว” ดร.กรฤต กล่าว 

แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ภาพบรรยากาศงานปี 2560 ขุนอินร่วมแสดงบนเวที

มติชน  
      21  12  มิ.ย.  2561   61189729

⦁

⦁

มติชน  
      21  14  มิ.ย.  2561   61192278

๖. เยี่ยมชมการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

23ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

๔. อบรมใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์บริหารจัดการเอกสารทางวิชาการ




