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มรภ.สงขลา จัดงาน “รำาลึก เพลงสงขลา ป๋าเปรม”                      
เชิดชูเกียรติคุณด้านการประพันธ์เพลงและดนตรี พลเอก เปรม 
ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ 2 แผ่นดิน

อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
นกัศกึษาและคณุลกัษณะบณัฑติ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) 
เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา จัดงาน                  
“รำาลึก เพลงสงขลา ป๋าเปรม” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ                         
โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
(ในขณะน้ัน) เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมรับชมการแสดง พร้อมด้วย  
ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ          
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชม
การแสดงคอนเสิร์ตเป็นจำานวนมาก 

อาจารย์จิรภา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรำาลึก
และเชิดชูเกียรติคุณด้านการประพันธ์เพลงและดนตรีของ พลเอก เปรม          
ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ 2 สมัย ตลอดจน        
เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทิตาท่ีท่านมีเมตตาต่อ มรภ.สงขลา เป็นเวลานาน 
36 ปี โดยได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมูลนิธิแรกในจังหวัดสงขลา และให้ทุนเร่ือยมา
ตราบปี 2561 

นอกจากนั้น ท่านยังเดินทางมาทำากิจกรรมร่วมกับ มรภ.สงขลา              
อย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือการร่วมร้องเพลงกับวง SKRU BIG BAN          
และวง SKRU ORCHESTRA ในงาน“บทเพลงสงขลา...ป๋าเปรม” เมื่อปี             
พ.ศ.2555 ซึง่คอนเสริต์ในครัง้นัน้ พลเอก เปรม ตณิสลูานนท ์ไดใ้หเ้กยีรติ
ร่วมขับร้องบทเพลงเธอในอ้อมแขน ที่ท่านเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องเอง           
จากความประทับใจทีม่ตีอ่บทเพลง When the girl in your arms ของศลิปนิ 
Cliff Richard นับเป็นบทเพลงที่ท่านโปรดปรานเป็นพิเศษ ภาพความสุข 
รอยย้ิมของท่านในวันน้ัน ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของทุกคนมาจนทุกวันน้ี 

ดงันัน้ ในโอกาสทีพ่ลเอก เปรม ตณิสลูานนท ์อดตีประธานองคมนตร ี
และรฐับรุษุ ถงึแกอ่สญักรรมครบ 100 วนั ทางมหาวทิยาลยัจงึจดังานแสดง
ดนตรี รำาลึก เพลงสงขลา ป๋าเปรม โดยนำาบทเพลงที่ท่านได้ประพันธ์ไว้          
มาขับร้องโดยอาจารย์ ศิษย์เก่า และแขกรับเชิญ ร่วมกับวง SKRU                   
ORCHESTRA เพื่อรำาลึกถึงคุณูปการที่ท่านมีต่อมหาวิทยาลัยนับเนื่อง         
มาตราบปัจจุบัน และด้วยความเคารพรัก ความผูกพันที่บุคลากรและ
นักศึกษามีต่อพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี               
และรัฐบุรุษ 

3ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.เกาะแต้ว 
ผนกึความรว่มมอืชมุชนทำาโครงการปลกูขา้วพืน้เมอืงอนิทรยี ์รว่มใจ
ปักดำา ตามแนวพระราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 

ดร.มงคล เทพรตัน ์คณบดคีณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการปลูกข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ 
ร่วมใจปักดำา ตามแนวพระราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ                  
ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมาว่า มรภ.สงขลา 
มีพันธกิจจัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรใน              
ท้องถ่ินให้มีคุณภาพและคุณธรรม และสามารถแข่งขันได้ นอกจากน้ัน ยังมี              
พันธกิจบรกิารวชิาการและถา่ยทอดเทคโนโลย ีเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็
บนฐานของการมีส่วนร่วม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระบรมราโชบายและแนวพระราชดำาริ ตลอดจนส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ 
สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถ่ินและของชาติ                      
คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงดำาเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเน่ือง โดยบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มรภ.สงขลา กลา่ววา่ ในพืน้ทีช่มุชน ต.เกาะแตว้ 
มกีลุม่เกษตรกรทีม่อีาชพีทำานา แตส่ว่นใหญไ่ม่ไดใ้หค้วามสำาคญักบัการคดั
พันธ์ุข้าวและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์อย่างถูกวิธี จึงทำาให้พันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง          
ที่เกษตรกรในชุมชนเกาะแต้วปลูกมีการปะปนพันธุ์ ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่ำา 
ทำาให้เกษตรกรไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ จำาต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากภายนอก 
ซึง่เปน็การเพิม่ตน้ทนุการผลติ ทางคณะฯ เลง็เหน็ถงึความสำาคญัของปญัหา
ดังกล่าว และเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการดำาเนินงาน
ตามพระบรมราโชบายอย่างยั่งยืน จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ                  

การปลูกข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ ร่วมใจปักดำา ตามแนวพระราโชบายถวาย
ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกและ
เก็บรักษาพันธ์ุข้าวให้บริสุทธ์ิ รวมถึงการจัดการดินและการเตรียมต้นกล้าข้าว
ในการปักดำา และร่วมกันฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว 

“เกษตรกรใช้แกะในการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งต้องใช้แรงงานคนในการ           
เก็บเกี่ยว ดังนั้น กิจกรรมที่ทางคณะฯ จัดข้ึนจึงเป็นการสืบสานประเพณี
ลงแขกเก่ียวข้าวที่กำาลังเลือนหายไปจากสังคมเกษตรกรไทย และแสดง             
ให้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ในการพัฒนา            
ทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็บนฐานของการมสีว่นรว่ม ประเพณลีงแขกเกีย่วขา้วถอืเปน็
ประเพณไีทยทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความมนี้ำาใจชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั สามารถ
สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดข้ึนหมู่บ้าน ชุมชนที่อาศัยอีกด้วย”           
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าว

ด้าน ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการที่จัดขึ้นนี้มีการบรูณาการการเรียนการสอน
เขา้ดว้ยกนั นกัศกึษาไดเ้รยีนรูแ้ละฝกึปฏบิตัจิากสถานทีจ่รงิ กอ่ใหเ้กดิทกัษะ
ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นความร่วมมือของ           
กลุ่มเกษตรกร ต.เกาะแต้ว ในการใช้พื้นที่ดังกล่าวให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ              
และใช้เป็นแปลงสาธิตในการปลูกข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ ขณะเดียวกัน           
ตัวเกษตรกรเองก็ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปลูกข้าวพื้นเมือง
อินทรีย์แบบปักดำา ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง 

ดร.ภัทรพร กล่าวอีกว่า ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันลงแขกปักดำาข้าว        
ในพื้นที่นาประมาณ 3 ไร่ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำานา อันเป็น
ประเพณีด้ังเดิมของอาชีพเกษตรกร จรรโลงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา           
ท้องถิ่น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม และสร้างความมีจิตอาสา           
ใหแ้กน่กัศกึษา กอ่ใหเ้กดิความสามคัคใีนหมูค่ณะระหวา่งอาจารย ์บคุลากร 
นักศึกษา เป็นการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี          
อันดีงามของไทย และเป็นการพัฒนาท้องถ่ินตามพระบรมราโชบายอย่างย่ังยืน
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มรภ.สงขลา สุดปลืม้ ควา้รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั 2 

ประกวดต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำารัชกาลที่ 10 เข้ารับโล่จาก

อธิบดีกรมป่าไม้ 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี 

ปฏบิตัหิน้าทีหั่วหน้าหนว่ยอนรุกัษพ์ลงังาน มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

(มรภ.สงขลา) เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    

ประกวดต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำารัชกาลที่ 10 จาก นายอรรถพล     

เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เน่ืองในวันสถาปนา 123 ปี กรมป่าไม้ 

โดยก่อนหน้านี้หน่วยอนุรักษ์พลังงานได้จัดส่งภาพต้นรวงผึ้งที่ 

พระบาทสมเดจ็พระวชริเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงปลกูไวเ้มือ่ครัง้เสดจ็มาเปดิ

อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2551 เข้าร่วมการประกวด โดยคณะกรรมการ

พจิารณาคดัเลอืกจากรปูทรงลำาตน้สงูใหญ่ สมดลุสวยงาม ดอกสวยงาม 

อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีการดูแลรักษาที่ดี และพิจารณา   

ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการผู้พิจารณาเห็นสมควร

สำาหรับประวัติต้นรวงผึ้งที่ส่งเข้าประกวด ผศ.ดร.ไพโรจน์ 

ด้วงวิเศษ อธิการบดี มรภ.สงขลา ในขณะนั้น มีแนวความคิดที่จะ

กราบบังคมทูลเสด็จ ทรงปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็น

เกียรตปิระวัตแิกท่างมหาวทิยาลยั ตลอดจนพสกนกิรใน จ.สงขลา และ

พืน้ทีภ่าคใต ้จึงประสานขอคำาแนะนำาไปยงัสำานกังานราชเลขานกุารใน

พระองค์ กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ        

สยามมกุฎราชกุมาร (ณ ขณะนั้น) จึงทราบข้อมูลว่าเมื่อครั้งทรงตาม

เสดจ็สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ เสดจ็พระราชดำาเนนิ

ไปยงั จ.เพชรบรุ ีและทอดพระเนตรเหน็ตน้รวงผึง้ จงึมพีระราชประสงค์

ให้ต้นรวงผ้ึงเป็นต้นไม้ประจำาพระองค์ เ ม่ือทราบความแล้ว               

ผศ.ดร.ไพโรจน์ จึงสืบเสาะพันธุ์กล้าต้นรวงผึ้ง โดยได้ต้นกล้า           

จากประชาชนในพื้นที่ ต.เขารูปช้าง จำานวน 2 ต้น สำาหรับใช้เป็น   

ต้นไม้ทรงปลูกในการเสด็จเปิดอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 

มรภ.สงขลา  

มรภ.สงขลา 
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ประกวดต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำา ร.๑๐
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มรภ.สงขลา

ออกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน
“ฅนบ้านวังหอน”

มรภ.สงขลา ปั้น อสม.น้อย 
หลักสูตรสาธารณสุขฯ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา พัฒนานักศึกษาปี 1      

เป็น อสม.น้อย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สร้างองค์ความรู้

การสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่เสริมประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียน    

ดร.วรพล หนนูุน่ ประธานกรรมการบรหิารหลักสตูรสาธารณสขุ

ศาสตรบณัฑติ  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 

(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เป็น          

อสม.นอ้ย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ คร้ังที ่2  เม่ือวนัที ่20 กนัยายน 

ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา อาคารกองพัฒนานักศึกษา  มรภ.สงขลา 

ว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและ        

ส่งเสริมการมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่ รวมถึง       

ส่งเสริมการการจัดการเรียนการสอนด้วยการสร้างประสบการณ์ตรงให้กับ    

ผูเ้รยีน ซึง่เป็นนกัศกึษาหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ จำานวน 245 คน 

ให้สามารถนำาองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ใน

โอกาสต่างๆ ได้ เช่น การเรียนวิชาเอกในชั้นปีที่สูงขึ้น การฝึกประสบการณ์

ทางสาธารณสุข เป็นต้น 

ดร.วรพล กลา่วว่า หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ ตระหนกัถงึ

ความสำาคญัของการสรา้งประสบการณ์ตรงใหแ้กผู่เ้รยีน จงึจดัโครงการพฒันา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เป็น อสม.น้อย ประจำาปีการศึกษา 2562 โดยฝึกให้

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ ได้ฝึกฝนการเป็นผู้ดำาเนินการเอง 

ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ดังนี้ คือ 1) การสาธารณสุขมูลฐาน      

2)ระบบสุขภาพภาคประชาชน 3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 

(อสม.) 4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อสม. 5) การบริหารจัดการ  6) สุขภาพดี 

มสีขุ 7) การใหบ้รกิารสาธารณสขุทีจ่ำาเปน็ 8) การสือ่สารในการสาธารณสขุ

มูลฐาน 9) การจัดทำาแผน/โครงการของชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน และ 

10) การเฝ้าระวัง ควบคุม สนับสนุน การรักษา การป้องกันโรคติดต่อ และ

ปัญหาสาธารณสุขตามของบริบทพื้นที่ ภายใต้การกำากับดูแลของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือเป็นกิจกรรม       

เสริมสร้างศักยภาพทางสาธารณสุขชุมชนให้แก่นักศึกษา

ดร.วรพล หนนุู่น ประธานหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการออกภาคสนามพัฒนา
สุขภาพชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต      

ครั้งที่ 15 “พัฒนาสุขภาพชุมชนฅนบ้านวังหอน” ณ หมู่ที่ 5        
บ้านวังหอน และเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล (รพ.สต.) ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้ว่า 
ทางหลักสูตรฯ ได้เปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ จำานวน 76 คน    

ลงทะเบยีนเรียนรายวชิาการเตรยีมฝกึประสบการณ์ทางสาธารณสขุศาสตร์ 
ณ หนว่ยฝกึฯ ทีเ่ปน็ รพ.สต. สำานกังานสาธารณสขุอำาเภอ โรงพยาบาลชมุชน 

และหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ  ก่อนจะสำาเร็จการ
ศกึษา เพือ่เตรยีมความพรอ้มและเสรมิสรา้งประสบการณใ์นการพฒันาสขุภาพ

ชุมชนและการจัดบริการวิชาการในสถานการณ์จริงให้แก่นักศึกษา ตลอดจน
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพระหว่างหลักสูตรสาธารณสุข     

ศาสตรบัณฑิต กับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ดร.วรพล กล่าวว่า ในการออกภาคสนามฯ ครั้งนี้นักศึกษาและอาจารย์ได้

กำาหนดทำาวจิยัรว่มไปดว้ยในเรือ่ง 1. การศกึษาสขุภาวะชุมชนบ้านวงัหอน ดว้ยเทคนคิ 

RRA 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนที่คงสุขภาวะชุมชน
ไว้ได้อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านวังหอน 3. การพัฒนารูปแบบการ
ประยกุตก์ารละเลน่และกฬีาพืน้บ้านตามวฒันธรรมดัง้เดมิของชมุชนเพือ่ใช้
ในการพฒันาสขุภาพชมุชน ซึง่เปน็ความตอ้งการทีเ่ริม่ตน้จากพืน้ทีท่ีไ่ดแ้จง้
ไวเ้พือ่ขอใช้ประโยชนใ์นโอกาสตอ่ไป และเพือ่เปน็การเพิม่พนูความรู ้ทกัษะ 
ประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ในด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน       
ด้วยการออกปฏิบัติการจริงในสถานที่และเหตุการณ์จริง เพื่อความเข้าใจ 
ตรงกันและมีทิศทางที่ถูกต้องไปในรูปแบบเดียวกัน จนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาดังกล่าวได้อย่างดี และมีความสมบูรณ์แบบอันจะ
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างแท้จริง 
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คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดงาน 100 ปี 100 นวัตกรรมการเรียนรู ้

เฉลิมฉลองครบรอบการก่อต้ัง เปิดเวทีคณาจารย์ นักศึกษาแสดงผลงาน 

พร้อมจัดประกวดการสอน หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ต่อยอดสู่การ

พัฒนาท้องถิ่น 

ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะครุศาสตร์จัดงาน 100 ปี 100 นวัตกรรม
การเรียนรู้ ณ อาคาร 68 คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.

ทศันา ศิรโิชติ รองอธกิารบดฝีา่ยยทุธศาสตรก์ารผลติบณัฑิต เป็นประธานในพธิเีปิด 
ซ่ึงงานในคร้ังนี้จัดขึ้นเพ่ือร่วมรำาลึกและเฉลิมฉลองในโอกาสท่ี มรภ.สงขลา                 
มีการก่อตั้งและพัฒนาการมาจนครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2562 โดยมีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ การแสดงผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ของแต่ละ
หลกัสตูรฝา่ยตา่งๆ และ การประกวดการสอน (Teaching Contest) ในประเภทคลิป
วิดีโอ ประเภทครูผู้สอน และ ประเภทนักศึกษา เพื่อเป็นเวทีให้กับครู อาจารย์ 
นกัศกึษา และผูส้นใจไดแ้ลกเปลีย่นความรู ้อนัจะนำาไปสูก่ารสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื
ทางวิชาการ ก่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง      
ตอบสนองความต้องการทางสังคมและประเทศชาติ รวมท้ังนำาความรู้ที่ได้จากการ
แสดงผลงานทางวชิาการและนวตักรรม ไปปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชนต์อ่การพฒันาทอ้งถ่ิน 

ดร.มนตร ีกลา่ววา่ คณะครศุาสตร ์มรภ.สงขลา ประกอบดว้ย 12 หลักสูตร 
จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำานวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา พลศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย และ การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย ซึ่งทางคณะฯ มีความร่วมมือกับ
คณะต่างๆ ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา อีกทั้งมีการสนับสนุนการผลิตหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรบณัฑติสาขาวิชาชพีคร ู1 สาขา และครศุาสตรมหาบณัฑติอกี 3 สาขา

วิชา ได้แก่ หลักสูตรและการสอน การศึกษาพิเศษ และ
การบริหารการศึกษา ดังน้ัน การจัดงานในครั้งนี้จึงถือ
เป็นการเปิดเวทีให้อาจารย์และนักศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการแสดงผลงาน
ดา้นนวตักรรมการเรยีนการสอน เนือ่งในโอกาสครบรอบ 
100 ปี มรภ.สงขลา 

ด้าน อาจารย์นิดาริน จุลวรรณ รองคณบดี
ฝา่ยวชิาการและวจัิย คณะครศุาสตร ์มรภ.สงขลา ผูเ้สนอ
โครงการ กล่าวว่า คณะครุศาสตร์เป็นส่วนงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจหลักในการผลิต พัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
และความต้องการของท้องถิ่นในเขตบริการ อันเป็นการ
สืบทอดบทบาทและภารกิจหลักด้านการฝึกหัดครูมา
อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2462 ที่มีการเปิดรับ
นักเรียนการฝึกหัดครูในจังหวัดสงขลาเป็นครั้งแรก        
ซึ่งอยู่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  
ทีมี่พระประสงคป์รบัปรงุและขยายการจัดการศกึษาอยา่ง
รีบเร่งให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ จึงจำาเป็นต้องมีการ
ตร ะ เ ต รี ยมครู แ ล ะ เพื่ อ ร อ ง รั บก า รปร ะกาศ ใช้                         
พระราชบัญญัติการประกาศศึกษาในปี พ.ศ.2464       
ซึง่ถอืเปน็กฎหมายเกีย่วกับการศกึษาภาคบังคบัฉบบัแรก
ของประเทศไทย

ครุศาสตร์ จัดงาน๑๐๐ ปี 
นวัตกรรมเรียนรู้

เปิดเวทีโชว์ผลงาน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา
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หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดอบรมผลิตคลิป

วิดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน 

เทียบเชิญวิทยากรสอนตัดต่อคลิปวิดีโอ สร้างสื่อด้วยโทรศัพท์        

มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น Kinemaster  

 ผศ.ดร.สรุะพรรณ ์จลุสุวรรณ คณบดคีณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเปิดการอบรม
เชงิปฏบิตักิารผลติคลปิวดิโีอเพือ่การประชาสมัพันธผ์ลติภณัฑแ์ละสง่เสรมิ
การท่องเที่ยวชุมชน เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องเธียเตอร์ 
ชั้น 7 อาคาร 66 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ว่า หลักสูตรนิเทศ
ศาสตรบัณฑิต จัดการอบรมในครั้งขึ้นโดยมุ่งหวังเพื่อประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน ซ่ึงการจะแนะนำาสถานท่ีท่องเท่ียวได้ดีน้ัน 
คนในชมุชนยอ่มรูเ้รือ่งในพืน้ทีไ่ดด้ทีีส่ดุ หากนำาเทคโนโลยทีีท่างหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิตมีอยู่ นำามาผนวกกับของดีในชุมชนเขารูปช้าง ไม่วา่จะ
เป็นผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งนี้คือเสน่ห์ของชุมชน เชื่อว่าท่าน
สามารถทำาอะไรได้หลายอย่าง และหากได้นำาไปปฏิบัติจริงก็จะเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน 
ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและสังคมมากยิ่งขึ้น

ดา้น อาจารยจ์ฬุารตัน์ จลุภกัดิ ์หลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑติ 
คณะวทิยาการจดัการ มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า การจัดอบรม
ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ ความสำาคัญ
ของสื่อดิจิทัลกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เทคนิคการ       
ตดัตอ่วดีิโอผ่านแอพพลเิคชัน่ Kinemaster การผลติคลปิวดิโีอ พรอ้มดว้ย
นักศึกษานิเทศศาสตร์ที่คอยให้คำาแนะนำาอย่างใกล้ ชิดแก่กลุ่ม                    
เป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชุมชน       

ตลอดจนชาวตำาบลเขารูปช้าง จำานวน 10 หมู่บ้าน รวม 30 คน โดย       
ผู้เข้าอบรมผลิตชิ้นงานในคร้ังน้ีภายใต้โจทย์ของดีที่บ้านฉัน และได้          
นำาเสนอของดีในชุมชนตัวเองอย่างเต็มที่ ท้ังในส่วนของผลิตภัณฑ์และ
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน 

อาจารย์จุฬารัตน์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน
ถือเป็นสื่อที่กำาลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทางหลักสูตรฯ           
จึงนำามาบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย เนื่องจาก
เป็นส่ือท่ีมีความสะดวกในการใช้งาน พกพาได้ง่าย และสามารถผลิตช้ินงาน
ได้เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ จึงมีการนำามาปรับใช้กับการเรียนการสอน
มากขึ้น นอกจากจะเป็นสื่อด้านการเรียนรู้แล้ว ยังสามารถนำามาผลิต        
ชิ้นงานหรือสื่อต่างๆ ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นคำาบรรยาย รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ซึ่งเป็น      
ทางเลือกสำาหรับบุคคลที่มีความสนใจในการผลิตคลิปวิดีโออย่างง่าย 
สำาหรับนำาไปใชใ้นการประชาสมัพนัธผ์ลติภัณฑ์และสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว
ของชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

ด้าน ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ วิทยากร กล่าวว่า ผู้เข้าร่วม
อบรมไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัเทคนคิการผลติคลปิวดิโีอเพือ่ดงึดดูความสนใจ
คนในชมุชนและบุคคลภายนอกชุมชน อกีทัง้ชว่ยประชาสมัพนัธช์มุชนให้
เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง โดยการใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเป็น
ตัวกลางในการถ่ายและตัดต่อคลิปวิดีโอซึ่งใช้แอปพลิเคชั่น Kinemaster 
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติผลิตคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริม
การท่องเที่ยว ถือเป็นการช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้าง
การมสีว่นร่วมของชมุชน โดยบรูณาการเขา้กบัการเรียนการสอนและการ          
นำาการเรียนรู้ไปเผยแพร่ต่อให้กับผู้อื่น

นิเทศฯ อบรมผลิตคลิปวิดีโอ
โปรโมทผลิตภัณฑ์และส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน
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มรภ.สงขลา ผนึกธนาคารกรุงไทย ลงนามความร่วมมือ
อำานวยความสะดวกทางการเงินครบวงจร พัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ-สังคมไร้เงินสด ตอบโจทย์ Smart              
University 4.0 

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์              
การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า 
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ 
Krungthai Digital Platform ในโครงการ Smart University 4.0            
@ SKRU รว่มกบั นายสพุร โสฬศ ผูอ้ำานวยการฝา่ยอาวโุส ผูบ้รหิาร
สำานักงานภาคสงขลา ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) โดยมี           
นายพิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการ
บริหารและพัฒนาหน่วยงาน นายฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำานวยการ
สำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจนคณะผู้บริหาร มรภ.
สงขลา รว่มเป็นสกัขพียาน ซึง่ทัง้สองฝา่ยจะรว่มมอืกนัพฒันาสูก่ารเปน็
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และสังคมไร้เงินสด                
(Cashless Society) โดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ให้บริการด้านต่างๆ 
ผ่านนวัตกรรม  Krungthai  Digital Platform เพื่ออำานวยความสะดวก
ทางการเงินให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก
ที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.ทัศนา กลา่ววา่ ความรว่มมอืระหวา่ง มรภ.สงขลา กบั
ธนาคารกรุงไทย ที่ร่วมลงนามกันในคร้ังน้ี ส่วนหน่ึงเกิดขึ้นจาก         
ความมุง่มัน่ของธนาคารกรงุไทยทีต่อ้งการสนบัสนนุและรว่มขบัเคลือ่น
นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ผ่านนวัตกรรมต่างๆ อาทิ           
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University Smart ID Card) การรับเงินบริจาค 

และออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) 
ด้วยการเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร การรับชำาระเงิน ผ่านทาง              
เคร่ืองรูดบัตร  EDC และ QR Code รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคต และที่ขาดไม่ได้คือบริการจัดการทางการเงิน ผ่าน KTB 
Corporate Online ท่ีช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการกับระบบ
ชำาระเงินได้อย่างครบวงจร ท้ังการจ่ายเงินเดือน รวมถึงดาวน์โหลด 
รายงานทางการเงินต่างๆ

ด้าน นายสุพร โสฬศ ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหาร
สำานักงานภาคสงขลา ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
ธนาคารกรุงไทยมีความพร้อมที่ จะให้บริการกับกลุ่มลูกค้า
มหาวทิยาลยั และหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่จะไดร้บัเกยีรตจิากมหาวทิยาลยั
อื่นๆ ในการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินการรับเงิน และการนำาเงินส่งคลังของ
ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
สำาหรบักลุม่ภาครฐั (GFMIS) เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่
วันที่ 22 ธันวาคม 2558 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง           
พ้ืนฐานระบบการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National          
e-Payment Master Plan) ซึง่เปน็ชอ่งทางอำานวยความสะดวกใหแ้ก่
ประชาชน และภาคเอกชนที่จะชำาระเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐได้
อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
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นกัศกึษา มรภ.สงขลา โชวผ์ลงานพฒันานกกระทาแชแ่ขง็
พร้อมปรุง ช่วยเพิ่มรายได้ชุมชน อ.สิงหนคร คว้ารางวัลชนะเลิศ
โครงการออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ิน่ พรอ้มเปน็ตวัแทนเขา้แขง่ขันระดบั
ประเทศ

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) กลา่วระหวา่งเปน็ประธานในพธินีำาเสนอผลงานของนกัศกึษา
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์
วทิยาศาสตร ์มรภ.สงขลา วา่ งานศนูยเ์ครือ่งมอืกลาง สถาบนัวจิยัและพฒันา 
มรภ.สงขลา ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมด้านการเสริมสร้างและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์
รกัษ์ถิน่ จำานวน ๗ ทมี จากคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคณะเทคโนโลยี
การเกษตร และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลปรากฏว่าทีมนักศึกษาในนาม 
Food and design 0kd กลุ่มแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ่อเตี้ยฟาร์ม 
นกกระทา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยไปแข่งขันในระดับประเทศ นอกจากจากนั้น ยังมีทีมที่ได้รับ
รางวลัชมเชยอกี ๓ รางวลั คอื กลุม่ไขเ่คม็กะทสิดใบเตย ต.เกาะแตว้ อ.เมอืง
สงขลา กลุ่มแม่บ้านเกาะแต้ว หมู่ที่ ๖ ต.เกาะแต้ว และ กลุ่มขนมเปี๊ยะ  
บ้านท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า โครงการที่จัดขึ้นนี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพ
ของกลุม่วสิาหกจิ กลุ่มผูป้ระกอบ OTOP สร้างความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
นอกจากนั้น ยังเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้การทำางานเป็นกลุ่ม
ของนักศึกษา การทำางานต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะเป็น
แนวทางกอ่เกดิการพฒันาศกัยภาพเมือ่ออกสูต่ลาดแรงงาน นำาไปสูก่ารสรา้ง
ความมัน่คงของรากฐานสงัคมจากพืน้ฐานความเขา้ใจของคนรุน่ใหม ่ซึง่การ
แก้ปัญหาความยากจนถือเป็นโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำาคัญและ
กำาหนดให้ทุกภาคส่วนในสังคมต้องผนึกกำาลังร่วมกันแก้ไขปัญหา ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนบนพ้ืนฐานความพอดีภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ซึ่งในการดำาเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนนั้น รัฐบาลต้องการ
สร้างความเข้มแข็งภายในประเทศด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานราก 
สนับสนุนให้มีการจัดต้ังกิจการที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เพื่อผลิต
สินค้าหรือให้บริการ ส่งเสริมการจ้างงาน โดยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อสร้าง
กำาไรอย่างเดียว แต่เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมด้วย

นศ. มรภ.สงขลา พฒันานกกระทาแชแ่ขง็พรอ้มปรงุ
ชนะเลิศโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ด้าน ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน ์ รองผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและ
ยุทธศาสตร์สถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการ
ออมสนิยวุพฒันร์กัษถ์ิน่เปน็การบรูณาการภมูปิญัญาและทรพัยากรทอ้งถิน่ 
เพือ่สรา้งกระบวนการในการเสรมิสรา้งและพฒันา ยกระดบัขดีความสามารถ
และคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นการ
เสรมิความมัน่คงในอาชพีและรายได ้การมวีนิยัทางการเงนิและศกัยภาพใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น เกิดผลท่ียั่งยืน  
ในขณะเดียวกันนักศึกษาของ มรภ.สงขลา ท่ีเข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ 
เข้าใจในวิถีชีวิตเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของภูมิปัญญาไทยและทรัพยากรอันมีค่า เพื่อจะช่วยกันจรรโลงรักษาให้ 
คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป อีกท้ังยังเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างประสบการณ์
ใหน้กัศกึษาไดต้ระหนกั และรูจ้กัการรบัผดิชอบตอ่สงัคม ชมุชน สิง่แวดลอ้ม 
และประเทศชาติ
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พลอากาศเอกประจนิ จัน่ตอง เยีย่มชมนิทรรศการแสดงผลงาน มรภ.สงขลา

วิสาหกิจชุมชน ผนึกเครือข่าย ๓ มหา’ลัย ประกวดชุดยูนิฟอร์ม
ชูแนวคิดความงดงามของวัฒนธรรม-วิถีชีวิตชาว ต.หัวเขา

เมื่อวันท่ี 1๖ ตุลาคม ที่ผ่านมา งานศูนย์เครื่องมือกลาง 
สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) นำาผลงาน
ของคณาจารย์และนักศึกษา มรภ.สงขลา ซึ่งประกอบด้วย กาแฟเห็ดแครง 
จัดทำาโดย อาจารย์สุรีย์พร กังสนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ไขเ่คม็กะทสิดสมนุไพร จดัทำาโดยนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
และ นกกระทาแปรรูปบ่อเต้ียฟาร์ม จัดทำาโดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
การเกษตร ซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานในโครงการออมสิน 
ยวุพฒันร์กัษถ์ิน่ ไปจดันทิรรศการในงาน “การประชมุและแลกเปล่ียนความ
คดิเห็นเกีย่วกบัขอ้มลูเชงิพืน้ทีใ่นมหาวทิยาลยักลุม่ภาคใต”้ ณ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช โดยมี พลอากาศเอก 
ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธาน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
แสดงผลงานของทางมหาวทิยาลยั โดยม ีผศ.ดร.นวิตั กลิน่งาม อธกิารบด ี
มรภ.สงขลา พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ

วสิาหกจิชมุชน จบัมอื มรภ.สงขลา ม.ทกัษิณ มทร.ศรวีชิยั 
จัดประกวดชุดยูนิฟอร์มแกนนำาท่องเท่ียวชุมชน ต.หัวเขา ภายใต้
แนวคิดความงดงามของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เผยผลงานที่ชนะ
การประกวดจะถูกนำาไปผลิตใช้งานจริง

อาจารย์ชัยวัฒนภัทร เลาสัตย์ อาจารย์ประจำาหลักสูตรการ
ออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) 
เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากชุมชนตำาบลหัวเขา อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ได้ทำางานร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ช่ือ “วิสาหกิจชุมชนการท่องเท่ียว 
Ecotourism Songkhla Thailand” โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคี 
เครือข่ายต่างๆ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน 
และพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างยั่งยืน 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการโปรโมทแหล่งท่องเท่ียวของตำาบลหัวเขา ให้เป็นท่ี
รู้จัก ทางวิสาหกิจชุมชน Ecotourism Songkhla Thailand จึงดำาเนินโครงการ
ร่วมกับ ๓ มหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มรภ.สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.) และ ร้าน Songkhla Station 
สถานีความสุข สถานีสร้างสรรค์ จัดการประกวดชุดยูนิฟอร์มแกนนำา 
การท่องเที่ยวชุมชนตำาบลหัวเขา ภายใต้แนวคิดความงดงามของวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตชาวชุมชนตำาบลหัวเขา ผู้ชนะเลิศรับเงินรางวัล ๖,000 บาท 
พร้อมเกียรติบัตรและของสมนาคุณ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล  
๓,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล ๒,000 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะถูกนำาไปผลิตจริง เพื่อใช้
เป็นชุดยูนิฟอร์มของแกนนำาการท่องเที่ยวของชุมชนตำาบลหัวเขาต่อไป
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มรภ.สงขลา ประชมุเตรยีมความพรอ้มเป็นเจ้าภาพจดัแขง่ขนั

กฬีามหาวทิยาลยัแหง่ประเทศไทย ครัง้ที ่47 รอบคดัเลอืกเขตภาคใต ้

“ปาริฉัตรเกมส์” เปิดบ้านต้อนรับ 12 สถาบันการศึกษาร่วมชิงชัย 

ดร.นกุล โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความพร้อมของ มรภ.สงขลา จึงมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกเขตภาคใต้ 
ปาริฉัตรเกมส์ ในระหว่างวันท่ี 18-22 พฤศจิกายน 2562 จำานวน 6 ชนิดกีฬา 
มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 12 แห่ง มรภ.สงขลา จึงประชุม
คณะทำางาน โดยมี อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์       
การพฒันานกัศกึษาและคณุลักษณะบณัฑติ เปน็ประธาน พรอ้มดว้ยรองคณบด ี
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนกีฬาชนิดต่างๆ เพื่อ
เตรียมความพร้อมทัง้ในด้านสนามและสถานทีจั่ดการแขง่ขนั ตลอดจนพธิเีปดิ
การแสดง การตอ้นรับและจัดเล้ียงรับรองคณะผูบ้ริหารและนักกฬีา รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรายงานผลการแข่งขัน โดย       
ได้รับความร่วมมอืจากทกุคณะร่วมเปน็เจ้าภาพจัดการแขง่ขนัในแตล่ะชนดิกฬีา 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาและส่งเสริมนักศึกษาให้มีความ
สามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศต่อไป

มรภ.สงขลา เดินหนา้สร้างฐานความร่วมมอืทางวิชาการระหว่างประเทศ เปดิบา้น
ต้อนรับ ม.Gansu Normal University for Nationalities จากจีน เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ด้านภาษา วัฒนธรรมไทย พร้อมลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตคนในท้องถิ่น  

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้นักศึกษาและอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย Gansu Normal University for Nationalities ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เดินทางมายัง มรภ.สงขลา โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา ให้การต้อนรับ 
เพื่อเรียนรู้ความงดงามของความเป็นไทย ทั้งในด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม รวมทั้งศึกษา
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล สำาหรับนำาไปประยุกต์ใช้และ         
เผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้รับทราบ นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างฐานความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสองสถาบัน ในด้านการบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา การพัฒนาหลักสูตร   
การวิจัย และความร่วมมืออื่นๆ ในอนาคต 

ด้าน อาจารย์เอมอร อ่าวสกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ        
การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า มรภ.สงขลา มีภารกิจหลัก 
4 ประการด้วยกนั คือ การผลติบณัฑิต ทำาวิจยั บรกิารวชิาการ และ ทำานุบำารงุศลิปวฒันธรรม 
ซึ่งการบริการวิชาการถือเป็นภารกิจที่สำาคัญประการหนึ่ง เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยต้องนำา
วิชาการและศาสตร์ความรู้ต่างๆ ไปให้บริการแก่บุคคลภายนอก คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตรเ์ปน็หนว่ยงานหนึง่ของมหาวิทยาลยัทีม่หีนา้ท่ีใหบ้รกิารความรูแ้ก่สังคม ตระหนกั
ถึงความสำาคัญในข้อนี้ จึงจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่
มหาวิทยาลัย Gansu Normal University for Nationalities เพ่ือให้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร สำาหรับการกล่าวทักทาย การทำาความรู้จัก การซ้ือขาย การท่องเท่ียว 
ตัวอักษรไทย ตลอดจนเครื่องแต่งกาย เครื่องดนตรี นาฏศิลป์ และ อาหารไทย

มรภ.สงขลา  เตรียมความพร้อมเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ 

ครั้งที่ ๔๗  รอบคัดเลือกเขตภาคใต้  “ปาริฉัตรเกมส์”

ม.Gansu ประเทศจีน เยือน มรภ.สงขลา 
เรียนรู้ภาษา-วัฒนธรรมไทย 
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ภาพจากการแข่งขันกีฬา ครั้งที่ผ่านมา



คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา สนองพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำาโครงการ 

ตามรอยพ่อ ป้ันนักศึกษาจิตอาสาฝึกประสบการณ์ความ          

เป็นครู  สร้างเจตคติท่ีดีแก่เด็กในโรงเรียนกองทุนฯ

ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) เปดิเผยถงึ

โครงการตามรอยพ่อ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา 

ณ ร.ร.บ้านคูนายสังข์ ว่า เป็นโครงการจิตอาสาของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่รวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อฝึก

ประสบการณ์ในด้านความเป็นครู และสร้างเจตคติท่ีดี

ในการเรียนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนกองทุนเพื่อ 

การศึกษาในพื้นที่ จ.สงขลา รวม 3 แห่ง คือ            

ร.ร. บา้นคนูายสงัข ์อ.จะนะ  ร.ร.บา้นป่าโอน อ.เทพา 

และ ร.ร.บ้านกระอาน อ.เทพา โดยน้อมนำาพระบรม

ราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทรง

สร้างภูมิคุ้มกันให้พสกนิกรชาวไทยด้วยการดำาเนิน

ชีวิตในแบบเรียบง่าย และก้าวเดินอย่างเป็นขั้นตอน 

ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงท่ีซับซ้อนของสังคมต่างๆ 

มากมาย เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาที่พระองค์ทรงมี

พระราชดำารัสช้ีแนะแนวทางการดำาเนินชีวิตมาอย่าง

ยาวนาน ยังคงใช้ได้กับทุกยุคสมัย และเป็นสิ่งที่

องคก์ารสหประชาชาตไิดย้้ำากบัประเทศตา่งๆ ทัว่โลก

ว่าเป็นตัวอย่างที่น่าจะทำาตาม   

ดร.มนตรี กล่าวว่า พระบรม

ราโชบายด้านการศึกษาของสมเ ด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 การศึกษาต้อง       

มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ มี

ทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง หมายถึงต้อง

มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง           

ยึ ดมั่ น ในศาสนา มั่ นคงในสถาบัน                       

พระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อ

ครอบครัวและชุมชนของตน มีพื้นฐานชีวิต

ท่ีม่ันคง มีคุณธรรม หมายถึง ให้รู้จักแยกแยะ

สิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่ส่ิง

ทีช่อบทีด่งีาม ปฏเิสธสิง่ทีผิ่ด ทีช่ั่ว เพือ่สรา้ง

คนดีให้แก่บ้านเมือง มีงานทำา มีอาชีพ 

หมายถึง ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำางาน

จนสำาเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทำางาน ให้

สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้และ

เป็นพลเมืองดี หมายถึง การเป็นพลเมืองดี

เป็นหน้าท่ีของทุกคน สถานศึกษาและ           

สถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคน         

มีโอกาสทำาหน้าที่พลเมืองดี การเป็น

พลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำาใจ มีความ          

เ อื้ อ อาทร  ต้ อ งทำ า ง านอาสาสมั ค ร              

งานบำาเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทำา

เพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำา”

คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวอีกว่า มรภ.

สงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา           

ท้องถ่ิน มีขอบเขตพ้ืนที่ให้บริการทางการศึกษา

ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด ตระหนักและเห็นความ

สำาคัญในการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมี

ระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ีตนเองและผู้อื่น         

ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมของคนในชาติ โดยนำา          

รูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้กับนักเรียน

ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ

และนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน ในการมี

ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตท่ี

มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำา มีอาชีพและเป็น

พลเมืองดี โดยนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้             

อันจะนำาไปสู่สังคมที่มีความเข้มแข็ง ม่ันคงและ

ยั่งยืนต่อไป 

ด้าน นายปรมินทร์ ชนะภัย นักศึกษา

ชัน้ปทีี ่3 วชิาเอกสงัคมศกึษา คณะครศุาสตร ์มรภ.

สงขลา ประธานโครงการตามรอยพ่อ กล่าวว่า           

สิง่ทีป่ระทบัใจทีส่ดุในการทำาจติอาสาจดักจิกรรมใน

โรงเรียน คือ การได้เห็นภาพของน้องๆ นักเรียนมี

ความสุขจากการเข้าร่วมโครงการ เป็นภาพ

สะท้อนกลับที่ทำาให้หายเหนื่อย เพียงแค่ได้เห็น

รอยยิม้ของนอ้งๆ ทีส่ำาคญั รูส้กึภมูใิจเปน็อยา่งมาก

ที่ได้น้อมนำาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับแนวคิดหลัก

เศรษฐกิจพอเพยีง มาบรณูาการในการจดักจิกรรม

เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนให้กับนักเรียน            

ในโรงเรียนกองทุนเพ่ือการศึกษา นอกจากนั้น 

กิจกรรมในครั้งนี้ยังทำาให้เกิดแรงผลักดันในการ

เป็นครูมากยิ่งขึ้นด้วย

ครุฯ ทำ�โครงก�ร “ตามรอยพ่อ” 
ปั้น นศ.จิตอาสาฝึกประสบการณ์ความเป็นครู
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มรภ.สงขลา 
จัดแสดงผลงานทางดนตรีไทย “เมื่อลมหวนหา” 
ปริวัฏกาลบูชา ๙๙ ปี ครูจำาเนียร ศรีไทยพันธุ์

	คณะศิลปกรรมฯ	 มรภ.สงขลา	 จัดคอนเสิร์ตมิติรสเพลงไทย			
ครั้งที่	 6	 เชิดชูเกียรติ	 “ครูจำาเนียร	 ศรีไทยพันธุ์”	 ศิลปินแห่งชาติสาขา
ศิลปะการแสดง	 ปี	 2536	 ต้นแบบทางเพลงป่ีและขลุ่ยนักศึกษา											
ดนตรีไทย

ผศ.ดร.ไชยวุธ	 โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) แสดงผลงานทางดนตรีไทยในคอนเสิร์ตมิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 6 
“เมื่อลมหวนหา” ปริวัฏกาลบูชา 99 ปี ครูจำาเนียร ศรีไทยพันธุ์ ณ โรงละคร    
ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบและ      
รำาลกึถงึครจูำาเนยีร ศรไีทยพนัธ ์ศลิปินแหง่ชาตสิาขาศลิปะการแสดง (ดนตรไีทย) ประจำาปพีทุธศกัราช 2536 
นอกจากนัน้ ยงัเป็นการแสดงศักยภาพดา้นทกัษะดนตรีของนกัศกึษาหลกัสตูรศิลปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา
วิชาดนตรีไทย มรภ.สงขลา ตลอดจนศึกษาองค์ความรู้ของศิลปินแห่งชาติด้านศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)

 ผศ.ดร.ไชยวธุ กล่าววา่ ครจูำาเนยีร ศรไีทยพนัธ์ ุเปน็ครขูองตนสมยัเรยีนปรญิญาตร ีคณะครศุาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงปี 2531-2534 เมื่อเรียนจบที่นั่นแล้วยังมีโอกาสไปเรียนกับท่านท่ีบ้านที่ 
อ.สามพราน จ.นครปฐม จนท่านเสียชีวิตเมื่อปี 2540 โดยได้ถ่ายทอดวิชาการเป่าปี่ เป่าขลุ่ย ตั้งแต่พื้นฐาน
จนถึงเพลงเดี่ยวขั้นสูง ตลอดจนเพลงหน้าพาทย์ไหว้ครู อันเป็นเพลงชั้นสูงของวงการดนตรีไทย ซึ่งในเวลา
ต่อมาตนได้นำาแบบแผนการเป่าป่ี เป่าขลุ่ยของท่าน มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์         
มรภ.สงขลา มาตั้งแต่ทำางานที่นี่ ดังนั้น จึงอาจเรียกได้ว่าทางเพลงปี่และขลุ่ยของ มรภ.สงขลา เป็นเพลงในสาย
ของครูจำาเนียร การจัดแสดงดนตรีมิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 6 ในครั้งนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิดชูครูจำาเนียร ศรีไทยพันธุ์ 
ในฐานะครูต้นแบบทางเพลงปี่และเพลงขลุ่ยของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย 

มรภ.สงขลา  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต นศ.พิเศษ
    สอนทำ�ธุรกิจสร้�งอ�ชีพหลังเรียนจบ เสริมทักษะอยู่ร่วมสังคม

มรภ.สงขลา	 ทำาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	

ตลอดเดือน	 ก.ย.	 62-มี.ค.63	 ฝึกนักศึกษาพิเศษทำาธุรกิจ						

เตรยีมพรอ้มสรา้งอาชพีหลงัเรยีนจบ	ควบคูเ่สรมิทกัษะอยูร่ว่มกบั

ผู้อื่นในสังคม	

ผศ.ดร.โสภณ	 	 ชัยวัฒนกุลวานิช รักษาการผู้อำานวยการ
สถาบนัพฒันาการศกึษาพิเศษ มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) 
เปิดเผยถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลพิการ       
ตลอดเดือนกันยายน 2562-มีนาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาการ
ศึกษาพิเศษ มรภ.สงขลา ว่า เป็นกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ       

ด้านการจัดทำาธุรกิจให้กับบุคคลพิการและนักศึกษาพิ เศษใน
มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างอาชีพ สามารถนำา   
ความรูไ้ปประกอบอาชพีหลกัหรอืสรา้งรายไดเ้สรมิหลงัสำาเรจ็การศกึษา 
ทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
และเป็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานศิลปะของนักศึกษาพิการ           
โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 
และเปดิใหเ้ยีย่มชมศลิปะภาพวาดผลงานของนกัศกึษาทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางการได้ยิน ซ่ึงผู้เข้าชมงานสามารถเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุน     
ผลงานของบุคคลพิการ  

 ผศ.ดร.โสภณ กล่าวว่า สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ       
มรภ.สงขลา มหีนา้ทีใ่นการฟืน้ฟสูมรรถภาพเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ
และบุคคลพิการ ตลอดจนให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการใน
มหาวิทยาลัย โดยมีปรัชญาที่ว่า พัฒนาเด็กพิเศษด้วยเมตตาธรรม        
นำาวิชาการ ประสานชุมชน และมีวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน คือ มุ่งเน้น
บริการทางการศึกษาพิเศษที่มีมาตรฐาน บนพื้นฐานความร่วมมือของ
ครอบครวัและชมุชน นอกจากนัน้ ยงัไดว้างแนวทางการดำาเนนินโยบาย
เพ่ือขับเคล่ือนและส่งเสริมให้บุคคลพิการได้เรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นในสังคม และฝึกปฏิบัติการดำาเนินธุรกิจเพื่อการสร้างอาชีพ    

ในอนาคต 
14 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา	จบัมอืกรมสง่เสรมิวฒันธรรม	ม.ทกัษณิ	มทร.ศรวิีชยั 

ร.ร.มหาวชิราวุธ	จัดงานสืบศาสตร์	สานศิลป์ฯ	:	ศิลปินแห่งชาติสัญจร	

น้อมสำานึกพระมหากรุณาธิคุณ	ร.๙	ในฐานะทรงเป็นอัครศิลปิน  
อาจารย์โอภาส	อิสโม ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำานักศิลปะฯ          
ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำานักงานวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัทกัษณิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั และ โรงเรียน
มหาวชิราวุธ จัดงานสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติ
สัญจร 2562 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนมหา
วชริาวธุ จ.สงขลา เพือ่นอ้มสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ใน
ฐานะทรงเป็นอัครศลิปิน และเพือ่ใหป้ระชาชนเจริญรอยตามพระยคุลบาท 
สบืสานพระราชปณธิานการอนรุกัษ ์สบืสาน มรดกศลิปวฒันธรรมของชาติ 
ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมพูนทักษะและความคิดสร้างสรรค์   
ด้านศิลปะให้แก่อาจารย์ นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยตนได้
เข้าร่วมพิธีเปิดและรับมอบของท่ีระลึกจาก นายกฤษศญพงษ์	 ศิริ													
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อาจารยโ์อภาส กลา่ววา่ มรภ.สงขลา ไดแ้ตง่ตัง้คณาจารยข์องทาง
มหาวทิยาลยัทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูช้ว่ยวิทยากรศลิปนิแหง่ชาติ ไดแ้ก ่ดร.กมลทพิย์ 
กาลทพิย	์อาจารยช์นางลกัษณ	์ขนุทอง และ อาจารยต์ถาตา	สมพงศ	์
ผูช่้วยวทิยากรประจำาฐานการสรา้งสรรค์เรือ่งส้ัน ดร.เกรียงศักดิ	์รกัษาเดช 
และ อาจารย์วารี	 แสงสุวอ ผู้ช่วยวิทยากรประจำาฐานเทคนิคภาพพิมพ์ 
อาจารย์จุฑารัตน์	 บุตรเผียน ผู้ช่วยวิทยากรประจำาฐานเทคนิค
ประติมากรรม ผศ.ดร.จรรย์สมร	 ผลบุญ และ ผศ.ดร.กฤติยา	 ชูสงค์						
ผู้ช่วยวิทยากรประจำาฐานการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) และ 
อาจารย์กมลนาวิน	 อินทนูจิตร ผู้ช่วยวิทยากรประจำาฐานเทคนิค
สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งส่งนักศึกษาเข้าร่วมในฐานกิจกรรมกว่า 80 คน

ด้าน อาจารย์กมลนาวิน	 อินทนูจิตร รองผู้อำานวยการฝ่าย
ยุทธศาสตร์ศึกษาค้นคว้าวิจัยข้อมูลองค์ความรู้และอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม สำานักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ     
กล่าวว่า มรภ.สงขลา เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในภาคใต้และอยู่ในชุมชน
ที่มีศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีการดำารงชีวิตแบบพื้นบ้าน และ
ขนบธรรมเนียมที่ดีงามหลากหลายควรค่าแก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง 

และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงถือ
เป็นมงคลชีวิตอย่างยิ่งที่ตนมีโอกาสเป็นผู้ช่วยวิทยากรศิลปินแห่งชาติ 
อาจารย์วนิดา	พึ่งสุนทร ซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมที่ออกแบบ
งานไวใ้หแ้ผน่ดนิมากมาย ศิลปนิแหง่ชาตคิอืครขูองแผน่ดนิ เปน็พลงัใจทีเ่ตมิเตม็
แก่เยาวชน และเป็นแบบอย่างสูงสุดของวิชาชีพ ตนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มี
โอกาสเป็นผู้ช่วยของท่านทำาให้สามารถนำามาปรับการบริหารศิลป์ เพราะ
มากกว่าความเขา้ใจวา่ศลิปะคอือะไร คอืความซาบซึง้ในศาสตร์ ศลิป ์สบืสาน 

อาจารย์ชนางลักษณ์	 ขุนทอง	 กล่าวถึงความประทับใจต่องาน    
ดังกล่าวว่า ตนมีโอกาสได้พบกับศิลปินแห่งชาติที่มารวมตัวกันอย่างใกล้ชิด 
ทำาให้รู้สึกกลับไปเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตัวเล็กๆ ที่ครูก้มมองเราด้วย
ประกายตาทีเ่มตตา เพราะสำาหรบัตนแลว้ทกุทา่นเหลา่นีเ้ปน็บคุคลทีย่ิ่งใหญ่ 
เป็นปรมาจารย์ในด้านต่างๆ ที่เดินทางสัญจรมาหา จึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่ได้ต้อนรับและภาคภูมิใจ ดีใจแทนเด็กๆ ชาวสงขลา ที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ ความคดิ และแรงบันดาลใจเพือ่สร้างสรรคผ์ลงานจากครขูองแผน่ดนิ

ปิดท้ายด้วย ดร.กมลทิพย์	กาลพันธ์ กล่าวว่า การได้พบปะศิลปิน
แหง่ชาตชิว่ยสรา้งแรงบนัดาลใจ จดุประกายความคดิ ความกลา้ในเร่ืองท่ีเขยีน 
และได้เห็นแบบอย่างของคนที่ประสบความสำาเร็จจากการเขียน งานครั้งนี้จึง
ทรงคณุค่าตอ่ความรูส้กึและการเปน็ครจูากตน้แบบของศลิปนิแหง่ชาต ิซ่ึงใน
ส่วนของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เป็นบรรยากาศของการจุดประกาย  
ผู้ที่สนใจการสร้างสรรค์งานเขียนประเภทเรื่องสั้นและบทกวี ซ่ึงนักเรียน 
นักศึกษาให้ความสนใจในการสร้างงานจากประสบการณ์ของศิลปิน ผูกโยง
กับทัศนคติที่มีต่อสังคมและถ่ายทอดความรู้สึกผ่านศิลปะการใช้ภาษา          
ซึง่นักเรียนหลายคนเรียนรู้เร่ืองราวเหล่าน้ีจนเกดิประกายสามารถสรา้งสรรค์
งานหลายๆ ชิ้นให้ศิลปินได้วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างงาน
ต่อไป 

มรภ.สงขลา 
ผนึกเครือข่ายทางวัฒนธรรม-สถาบันการศึกษา
จัดงานสืบศาสตร์ สานศิลป์ฯ ศิลปินแห่งชาติสัญจร

15ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา สำารวจสุขภาพต้นไม้ ปลุกพลัง นศ. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลา 16.00 น. 
องค์การนักศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(มรภ.สงขลา) จัดพิธีสมโภชองค์กฐิน ณ ห้องประชุมใหญ่ 
อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี อาจารย์จิรภา          
คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา
และคุณลักษณะบัณฑิต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะ      
ผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั อาจารย ์เจา้หนา้ที ่ นกัศกึษา นกัเรียน
โรงเรียนสาธิต อาจารย์เกษียณ และประชาชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยกว่า 800 คน ร่วมพิธี  

จากนั้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
คณะบคุคลจาก มรภ.สงขลา ไดเ้คลือ่นขบวนจากมหาวทิยาลัย 
เดินทางสู่วัดยางทอง (คลองรำา) ตำาบลทุ่งหมอ อำาเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา โดยมีพุทธศาสนิกชนซึ่งมาร่วมทำาบุญเป็น
จำานวนมากไดร่้วมขบวนแห่องคก์ฐินพร้อมของบริวารเขา้สู่พธิี
ภายในวัดและทำาพิธีทางศาสนาทอดกฐินสามัคคี ซ่ึงปัจจัยอันเป็น
บริวารกฐินจากผู้มีจิตศรัทธา จำานวน 1,295,479.25 บาท 
สมทบสร้างซุ้มประตูวัด เป็นทานบารมีไว้ในพุทธศาสนา             
ต่อไป

16 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



มรภ.สงขลา สำารวจสุขภาพต้นไม้ ปลุกพลัง นศ. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำานักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ชวนคนรุ่นใหม่           
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ห่วงการเจริญ
เติบโตของเมืองทำาแหล่งศิลปกรรมถูกคุกคาม จับมือชุมชนสร้าง           
เครือข่ายเฝ้าระวัง   

อาจารย์โอภาส อิสโม ผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์
ธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถิน่จงัหวดัสงขลา เปดิเผยวา่ เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 
ที่ผ่านมา ทางหน่วยอนุรักษ์ฯ นำานักศึกษา มรภ.สงขลา และนักเรียนโรงเรียน
สงขลาวิทยาคม รวม 60 คน เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมท้องถิ่น 
จังหวัดสงขลา (ชุมชนหัวเขา) ในโครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายผู้นำาชุมชน และ
เยาวชนอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาตแิละศลิปกรรม โดยมุง่หวงัใหก้ลุ่มผู้นำาชมุชน
และเยาวชนในพ้ืนท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการอนุรักษ์ และร่วมกันดำาเนินงาน 
เกิดเปน็เครอืขา่ยการเฝา้ระวงัปญัหาสิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมทอ้งถิน่ 
ท้ังยังได้ทะเบียนเครือข่ายบุคคลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศลิปกรรมของทอ้งถิน่ทีผ่า่นการอบรมแลว้ เพือ่เปน็ฐานขอ้มลูในการดำาเนนิงาน
อย่างต่อเนื่อง

อาจารย์โอภาส กล่าวว่า ประเทศไทยมีแหล่งธรรมชาติและแหล่ง
ศิลปกรรมที่สวยงามของท้องถ่ินกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นจำานวนมาก 

โดยเฉพาะแหล่งน้ำา เกาะ แก่ง ชายหาด ภูเขา ถ้ำา น้ำาตก โป่งพุร้อน 
ซากดกึดำาบรรพ ์ธรณสีณัฐานและภูมลิกัษณวรรณา รวมถงึแหลง่ศลิปกรรม
ที่สำาคัญ เช่น วัดเก่า เจดีย์เก่า โบสถ์หรือวิหาร สถูป ย่านชุมชนเก่า ชุมชน
โบราณ กำาแพงเมือง-คูเมือง เป็นต้น สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมมีความสำาคัญ
อยา่งยิง่ในฐานทีส่ง่เสรมิและรกัษาคณุคา่ ตลอดจนคณุภาพของศลิปกรรม
ให้ดำารงอยู่และมีความหมายมากยิ่งขึ้น ทว่า จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเจริญเติบโตของเมือง รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ได้คำานึงถึง
ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ มีการจัดทำาแผนแต่ขาดการนำา
แผนไปสู่การปฏิบัติ และขาดการดูแลรักษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน ประกอบกับการมุ่งหวังรายได้ทางด้านเศรษฐกิจและการ     
ทอ่งเทีย่วเปน็หลกั ทำาใหท้ัง้ตวัแหลง่ธรรมชาตแิละแหลง่ศลิปกรรม รวมถงึ
สิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบถูกคุกคาม  

สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทำาให้เกิดความเสียหาย
ตอ่แหลง่ธรรมชาตแิละแหลง่ศลิปกรรม รวมทัง้สภาพแวดลอ้มโดยรอบ หาก
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับศิลปกรรมถูกทำาลายหรือเสื่อมโทรมลง ย่อมส่ง
ผลกระทบใหค้ณุภาพและคณุคา่ของศลิปกรรมดอ้ยลง จนหมดความหมาย
ในที่สุด จากความสำาคัญดังกล่าวจึงนำามาสู่การสัมมนาสร้างเครือข่ายผู้นำา
ชุมชนและเยาวชน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมได้รับการเอาใจใส่
ดแูลและอนรุกัษอ์ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม ตลอดจนสรา้งจติสำานกึแกป่ระชาชน
และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหท้อ้งถิน่เขา้มามีสว่นรว่มในการดำาเนนิงาน

มรภ.สงขลา จับมือสงขลาฟอร่ัม ส่งนักศึกษาสำารวจสุขภาพต้นไม้
ผ่านแอพพลิเคชัน C-site ปลุกพลังพลเมืองร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม              
เผยผลสำารวจน่าห่วง ประชากรต้นไม้กว่า 50% ป่วยและเปราะบาง เตรียม
หาแนวทางดูแลรักษา 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับสงขลาฟอรั่ม ลงพื้นที่สำารวจ
ต้นไม้บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ผ่านแอพพลิเคชัน C-site ภายใต้โครงการ 
Songkhla Inclusive City หรอื โครงการสงขลาเมอืงใจกวา้ง ซ่ึงเปน็การเปดิพืน้ที่
การเรียนรู้ เพื่อปลุกพลังความเป็นพลเมืองในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันเป็น
พันธกิจหน่ึงในการพัฒนานักศึกษาสู่สังคมดิจิทัล ท้ังยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เยาวชนในท้องถ่ินตระหนักถึงคุณค่าของต้นไม้ เกิดความรักและหวงแหน      
นำาไปสู่การดูแลรักษาให้คงอยู่คู่ชุมชน ทั้งนี้ จากการสำารวจพบว่ากว่า 50% ของ
ประชากรต้นไม้จำานวน 209 ต้นโดยรอบมหาวิทยาลัย อยู่ในสภาพป่วยและเปราะบาง 
สว่นใหญ่มอีาการเปลอืกลอก ผกุรอ่น ใบและกิง่กา้นไมส่มบรูณ ์โดยกลุม่ผูส้ำารวจ
ตั้งเป้าจะดำาเนินการสำารวจให้ครบ 4 ครั้ง หลังจากนี้จะมีการเปิดเวทีเสวนาเพื่อ
ร่วมหาแนวทางอนุรักษ์และดูแลรักษาพันธุ์ต้นไม้ในเมืองสงขลาต่อไป 

สำ�นักศิลปะฯ มรภ.สงขล� สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ห่วงสาหร่าย

ผมนาง พืชท้องถิ่นเกาะยอ มีปริมาณลดน้อยลง เหตุสภาพ

แวดล้อมเปลี่ยนแปลง เร่งศึกษาการใช้ประโยชน์อย่าง       

กว้างขวาง ควบคู่ส่งเสริมความรู้คุณค่าทางอาหาร พร้อม     

ปลูกฝังคนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์

ผศ.สบาย ตันไทย อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำา คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา      
(มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดอบรมเรื่อง การเลี้ยง การเก็บเกี่ยว 
และการใช้ประโยชน์สาหร่ายผมนางในทะเลสาบสงขลา : ยำาสาย       
ที่ปักษ์ใต้บ้านเรา ว่า สาหร่ายผมนางมีชื่อเรียกตามลักษณะของ
สาหร่ายที่เหมือนเส้นผมของผู้หญิงว่า ผมนาง และมีภาษาท้องถิ่นว่า 
สาย เป็นสาหร่ายทะเลสีแดงที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่สำาคัญ จัดเป็น
อาหารสขุภาพทีม่แีหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัในอา่วปตัตานแีละทะเลสาบสงขลา        
โดยเฉพาะบรเิวณเกาะยอ เปน็แหลง่ทีเ่คยมสีาหรา่ยผมนางชกุชุมมาก 
เป็นพื้นที่ที่มีการสืบทอดวัฒนธรรมการนำาสาหร่ายผมนางมาใช้
ประโยชน์อย่างยาวนาน ทั้งเป็นอาหารคน อาหารสัตว์น้ำา และการทำา
ปุ๋ยพืชบก โดยเฉพาะการใช้เป็นอาหารท่ีมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น 

ผศ.สบาย กล่าวว่า ปัจจุบันสาหร่ายผมนางมีปริมาณลดน้อยลง 
เนือ่งจากเกดิการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้ม ทัง้โดยธรรมชาตแิละผล

มรภ.สงขลา
ห่วง “สาหร่ายผมนาง” พืชท้องถิ่นลดปริมาณ
เร่งศึกษาการใช้ประโยชน์ ส่งเสริมความรู้คุณค่าทางอาหาร

การกระทำาของมนุษย์ เป็นผลให้แหล่งที่เกิดสาหร่ายเสื่อมโทรมลงและมี
ขอบเขตจำากัด เนื่องจากแหล่งน้ำาตื้นเขิน น้ำามีความขุ่นสูง และกระแสน้ำา
ไหลแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตและผลผลิตของสาหร่ายอย่างเห็น
ได้ชัดเจน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ในฐานะสถาบันการ
ศึกษาในท้องถิ่น เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการเผยแพร่วัฒนธรรม       
การเล้ียง และการนำาสาหร่ายผมนางมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง        
จึงจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาของทางคณะฯ จำานวน ๑๐๐ คน เพื่อ   
สง่เสรมิใหเ้กดิความรูใ้นคณุคา่ทางอาหาร รูจ้กัประโยชนแ์ละการนำาไปใช ้
ช่วยกันดูแลพื้นที่ที่เป็นแหล่งสาหร่ายผมนางในทะเลสาบสงขลา 

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา กล่าวอีกว่า 
นอกจากการใหค้วามรูแ้ลว้ยงัมกีารปลกูฝงัใหน้กัศกึษาในฐานะคนรุน่ใหม ่
เห็นถึงความสำาคัญของศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
โดยได้เชิญวิทยากร รศ.ดร.ระพีพร เรืองช่วย อาจารย์ประจำาภาควิชา
เทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตาน ีน.ส.วรรณษิา แสงแกว้ 

และ น.ส.มณัฑณา ดอนนกลาย นกัศกึษาระดับปรญิญาโท มหาวทิยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมถ่ายทอดความรู้ นอกจากนั้น     
ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ยังจัดการแข่งขันสร้างสรรค์
เมนูอาหารจากสาหร่ายผมนาง เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
มูลค่าให้กับพืชท้องถิ่นชนิดนี้
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นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา นำาเสนอ   
ผลงานวจัิยแกป้ญัหาและพัฒนาท้องถิน่ ควา้ 3 รางวลัเวทีประชมุวชิาการ
เครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ 1  

ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ  นี้ นักศึกษาของ
ทางคณะฯ รว่มนำาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการเครอืขา่ยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ครั้งที่ ๑ “วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ผลปรากฏว่างานวิจัยเรื่อง ตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการ   
ส่งออกไมย้างพาราแปรรปูเหมาะสม กรณศีกึษา โรงงานแปรรปูไมย้างพารา XYZ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำาโดย นายธนยศ แสงทอง ที่มี ผศ.ธนะรัตน์        
รัตนกูล เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บทความวิจัยดีเด่น   
แบบบรรยาย รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ 

นอกจากนั้น นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ยังได้รับ
รางวัลชมเชย จากงานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิง        
ลำาดับชั้นในการคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าทอเกาะยอ กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้าน
ผา้ทอเกาะยอ จงัหวัดสงขลา จัดทำาโดย น.ส.ศศมิา อาแซ โดยม ีผศ.กนัตธ์มน      
สขุกระจ่าง เป็นทีป่รกึษา และอกีหนึง่รางวัลชมเชยจากงานวิจัยเรือ่ง การจดัการ
ขยะมูลฝอย กรณีศึกษา ตำาบลโคกม่วง อำาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา         
จัดทำาโดย นายเจษฎา หีมล๊ะ และ นายอนันดา สกุลา โดยมี ผศ.คุลยา      
ศรีโยม เป็นที่ปรึกษา    

สำาหรับงานวิจัยเรื่อง ตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการส่งออก              
ไม้ยางพาราแปรรูปเหมาะสมฯ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้วิจัย             
นายธนยศ แสงทอง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดทำาขึ้นเนื่องจาก
เล็งเห็นว่า จากสถิติพื้นท่ีปลูกยางพาราของประเทศไทยในปี 256๐ 
จ.สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ปลูกยางพารากว่า 3 ล้านไร่ ซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งของ
ประเทศ และมีไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบสำาคัญในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยมี
โรงงานแปรรูปไม้ยางพารามากถึง 76 แห่ง ซ่ึงในกระบวนการผลิตสินค้าจาก   
ไม้ยางพารา ขั้นตอนแรกท่ีสำาคัญคือ การเลื่อยแปรรูปไม้ยางพาราจากไม้ท่อน
เป็นไม้แปรรูปขนาดเท่าที่ต้องการจะนำาไปใช้งาน แต่ลักษณะพิเศษของ              
ไม้ยางพาราที่ต้องรีบแปรรูปและอาบน้ำายา เนื่องจากอาจถูกมอดและเช้ือรา            
เข้าทำาลายอย่างรวดเร็วหลังการตัดฟัน ทำาให้กระบวนการในการผลิตมี               
ผลต่ออุตสาหกรรมเครื่องเรือนเครื่องใช้ 

ดงันัน้การพฒันากระบวนการผลิตของอตุสาหกรรมแปรรูปไมย้างพารา
ให้มีประสิทธิภาพ จะทำาให้ผลผลิตไม้แปรรูปจากไม้ยางพารามีคุณภาพมากขึ้น 
ส่งผลถึงอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการจีน
นิยมใช้ไม้ยางพาราจากไทยในการผลิตสินค้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้า
เฟอร์นิเจอร์ซึ่งมีแนวโน้มการนำาเข้าไม้ยางพาราจากประเทศไทยเติบโตต่อเนื่อง 
ด้านสำานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งมีจำานวนสมาชิกกว่า ๑๐๐ ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 7๐ ของจำานวนบริษัทผู้นำาเข้าไม้ยางพาราทั้งหมด                  
ในประเทศจีน พบว่าบริษัทผู้นำาเข้าไม้เหล่านี้มีการใช้ไม้ยางพาราประมาณ 2 ตู้
คอนเทนเนอร์ต่อวัน จากความต้องการดังกล่าวผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำาคัญ
ของการพยากรณ์ยอดการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป เพื่อวางแผนส่งมอบ              
ไม้ยางพาราแปรรูปให้เพียงพอต่อความต้องการในตลาดต่างประเทศ 

นศ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

โชว์ผลงานเวทีประชุมเครือข่ายราชภัฏใต้    
คว้า  ๓  รางวัล งานวิจัยพัฒนาท้องถิ่น
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สถาบนัวจิยัและพฒันา มรภ.สงขลา จดัอบรมเขยีนบทความวิจยัเพือ่ตพีมิพ์

เผยแพร่ เทียบเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญติวเข้มคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

ผศ.ดร.นวิตั  กลิน่งาม อธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าว

ระหว่างเป็นประธานเปิดอบรมการเขียนบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ ณ ศูนย์

วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ความเข้มแข็งด้านการวิจัยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ

หลายด้าน ทั้งด้านเงินทุน การบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นักวิจัย

และบุคลากร ดังนั้น การจัดอบรมในครั้งนี้นอกจากจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในการ

เผยแพร่ผลงานวิจัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ

ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงด้านการวิจัยที่อาจจะเกิดขึ้น 

และเป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอีกทางหนึ่งด้วย 

 ด้าน อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา            

มรภ.สงขลา กล่าวว่า โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้และให้คำาปรึกษาแนะนำา   

เกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิชาการ : วิธีการเขียนผลงานวิจัย    

ตีพิมพ์วารสารวิชาการ ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของ

มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้บุคลากรสนใจทำาวิจัยเพิ่มขึ้น และพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก ตลอดจน

เพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงานด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ 

ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย ซึ่งเป็นวิธีบริหารจัดการ       

ลดความเสี่ยงที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย 

ให้มีการเผยแพร่ผลงานโดยตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการท่ีเป็น        

ที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์             

ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล  ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการเขียน    

ผลงานวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์เปน็ผูถ่้ายทอดความรู ้ซึง่สถาบนัวจิยั

และพัฒนาคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำาความรู้ท่ีได้ไป

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเขียนผลงานต่อไป 

มรภ.สงขลา อบรมเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

มรภ.สงขลา       บูรณาการงานวิจัย 
นำาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
                   ถ่ายทอดสู่ชุมชน

ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม              

ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย ผศ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการ

วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ประจำาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มรภ.สงขลา ร่วมลงพื้นที่ชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล       

ต.ทา่หนิ อ.สทงิพระ จ.สงขลา เพือ่หารอืรว่มกบั นางพนูทรพัย ์ชแูกว้ ผูน้ำาชุมชน 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ในการเพิ่มศักยภาพ       

ดา้นความเปน็อยูข่องครวัเรอืน รวมถงึดา้นอาชพีและดา้นสขุลกัษณะ เพือ่ชว่ยแก้ไข

ปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในชุมชน ในการพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน โดยคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำาองค์ความรู้ในศาสตร์ทุกแขนงของคณะฯ เข้าไป

ดำาเนินการพัฒนา พร้อมทั้งถ่ายทอดและบูรณาการงานวิจัยสู่ชุมชน บนพื้นฐาน

ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ คือ ต้นตาลโตนด ทุ่งนา และ ทะเลสาบสงขลา 
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“บรรพต มณีโรจน์” ศิษย์เก่าครุฯ มรภ.สงขลา 

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
บุคคลต้นแบบทำาความดี

มรภ.สงขลา อบรมเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

“บรรพต มณีโรจน์” ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มรภ.สงขลา        

เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบทำาความดี จาก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะผู้ทำ า                       

คุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สังคม และ ประเทศชาติ 

เม่ือเร็วๆ น้ี นายบรรพต มณีโรจน์ ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ปัจจุบันเป็นครูสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแจ้งวิทยา (โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา) 
ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ
ทำาความดี ในฐานะผู้ทำาคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สังคม และ 
ประเทศชาติ ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 จัดโดยสำานักงานพระสอน
ศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 นายบรรพต กลา่วถงึความรูส้กึตอ่รางวลัทีไ่ดร้บัวา่ รูส้กึเป็นเกียรติ
และภูมิใจ เนื่องจากมีผู้ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งรางวัลนี้ตนไม่ได้ยื่นเอกสารใดๆ ทางคณะผู้คัดเลือกได้ส่งหนังสือเชิญ    
เข้ารับรางวัลผ่านข้อความเฟสบุ๊ก ตนก็งงว่ารางวัลอะไรจึงได้ติดต่อตาม    
เบอรโ์ทรศพัทใ์นหนังสอืเพ่ือความม่ันใจว่าถูกต้อง ท้ังน้ี เม่ือสมัยเรยีนในรัว้    
มรภ.สงขลา ตนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จากการทำา
กจิกรรมทีม่คีณุคา่ยิง่ ทัง้ผูน้ำานกัศึกษา ไดร้บัโอกาสให้เป็นผูน้ำาในชมรมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และพัฒนาคุณธรรม นักศึกษาทูตวัฒนธรรม สำานัก
ศลิปะและวฒันธรรม มรภ.สงขลา รองนายกสโมสรนกัศกึษาคณะครุศาสตร์ 

ประธานโครงการครูเพื่อศิษย์ คณะครุศาสตร์ พิธีกรทางพระพุทธศาสนา 
ผู้นำาชุมชนในการทำากิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

 ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ย้อนไปเมื่อครั้ง
เปน็เดก็ขณะเรยีนประถมศกึษาทีโ่รงเรยีนวัดประดูห่อม ต.คลองร ีอ.สทงิพระ 
จ.สงขลา ตนเป็นเด็กหัวโต พงุโล กน้ปอด เหมือนกบัคนขาดสารอาหาร และ
ด้วยความที่เป็นเด็กตัวเล็ก จึงมักถูกเพื่อนๆ ผู้ใหญ่ล้อเลียน แต่นั่นไม่ใช่สิ่ง
ที่นำามาบั่นทอนอนาคตของเราได้   ถึงแม้จะหัวโตพุงโลตามคำาล้อเลียน     
แตต่อ้งทำาให้ตนเองมคีณุคา่ และตอ้งมอีะไรทีพ่เิศษกวา่คำาลอ้เลยีนเหล่านัน้ 
ตนจึงเป็นผู้นำากิจกรรรมต่างๆ มาโดยตลอด ต่อมาเมื่อเข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาที่โรงเรียนสทิงพระวิทยา มีความใฝ่ฝันอยากเป็นครูสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ เพราะการทีต่นได้ดีนอกจากพอ่แมก่ค็อืครูทีช่ว่ยชกันำาพร่ำาสอน 
ให้ทักษะวิชาความรู้เป็นอาวุธติดตัว จึงได้เข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์     
มรภ.สงขลา 

	“รางวัลนี้มีความหมาย	แต่ไม่ได้มีความสำาคัญในการดำาเนินชีวิต	
เปรียบเสมือนในสนามรบมีอนุสาวรีย์ตราไว้ว่ามีชัยชนะ	 อนุสาวรีย์ของ							
พ่อแม่คือลูก	อนุสาวรีย์ของครูคือศิษย์	อนุสาวรีย์ของชีวิตคือความดี	จึงถือ
คติในการดำาเนินชีวิตว่าทุกลมหายใจต้องมีความหมาย	ทุกการกระทำาต้อง
มีคุณค่า	การทำาสิ่งใดพึงทำาในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่หวังผลตอบแทน	แม้เราจะ
ต้องทำาคนเดียวก็ตาม	 และรางวัลที่น่าภูมิใจที่สุดคือ	 การที่เรามั่นคง												
ในความดี	 เป็นผู้นำาหนักแน่นในตัวตน	 สร้างคุณค่าให้กับสังคมและสร้าง
ประโยชน์ต่อแผ่นดินที่ยั่งยืนนานเท่านาน” นายบรรพต กล่าว

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ดร.มงคล เทพรัตน์  

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนคณะผู้บริหารและคณาจารย์           

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เข้าพบ นายรังษี รัตนปราการ นายก

ภาคคีนรกัเมอืงสงขลาสมาคม (เจา้ของโรงสแีดงหบั โห ้หิน้) เพือ่มอบเกยีรตบัิตร

แสดงความขอบคุณที่ได้บริจาคเงินให้ทางมหาวิทยาลัย สำาหรับนำาไปช่วยเหลือ

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

มรภ.สงขลา มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณ 

“รังษี รัตนปราการ”“รังษี รัตนปราการ”
สนับสนุนทุนช่วยเหลือ นศ.ขาดแคลนทุนทรัพย์

2๑ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



จติอาสาพระราชทาน 904 วปร. มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา รว่ม
กิจกรรมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดสงขลา นำาโดย 
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย 
นางกัญจนา เกล้ียงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ลงพ้ืนท่ี
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำาความสะอาดบริเวณ
เส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ณ บริเวณสถานี
รถไฟเทพา อำาเภอเทพา จงัหวดัสงขลา เพือ่ถวายพระราชกศุลและ
น้อมรำาลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ         
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจิตอาสาบางส่วนได้เดินทางด้วย
รถไฟเท่ียวพิเศษจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ มายังสถานีเทพา 
อำาเภอเทพา เพื่อย้อนรำาลึกวันวาน ชมความสวยงามของวิถีชีวิต   
พี่น้องประชาชนริมทางรถไฟ

จากนั้นเวลา 18.30 น. ดร.นราวดี บัวขวัญ                        
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษาและผู้นำานักศึกษา ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนน้อมรำาลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็น
ประธานในพิธี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 
อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คณะผูบ้รหิาร มรภ.สงขลา นำาทมีบคุลากร นักศกึษา 

ร่วมพิธีวางพวงมาลา จุดเทียนน้อมรำาลึกพระมหากรุณาธคิณุ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมลงพื้นที่

จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำาความสะอาดเส้นทางสถานีรถไฟ

เทพา

เม่ือวนัท่ี 23 ตุลาคม ทีผ่า่นมา เวลา 08.00 น. อาจารย์

จริภา คงเขยีว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา
และคณุลกัษณะบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา (มรภ.สงขลา) 
นำาคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ 
บริ เวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ                   
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 สวนสาธารณะเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ    
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของ
ปวงชนชาวไทย โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายก           
เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตุลาการ 
ทหาร ตำารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน จิตอาสา และประชาชนท่ัวไป เข้าร่วมพิธีเป็นจำานวนมาก

ตอ่มาเวลา 14.00 น. รองอธกิารบดฝีา่ยยทุธศาสตรก์าร
พัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต นำาอาจารย์และนักศึกษา

 มรภ.สงขลา ร่วมกิจกรรมน้อมรำ�ลึกเนื่องในวันคล้�ยวันสวรรคต
พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว

22 ปาริฉัตร วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา



ผศ.ดร.นิวัต กล่ินงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย 
อาจารย์พิเชษฐ์ จันทวี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหาร
และพัฒนาหน่วยงาน อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิต และคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต คาราบาว มหากุศล ณ 
สนามสระบัว อำาเภอเมืองสงขลา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งการจัด
แสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (คณะกรรมการ           
สง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั) เปน็หนึง่ในผูส้นบัสนนุและดำาเนนิการจดังาน 

 ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา       
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมหารือด้านการจัดการเรียนการสอน          
รว่มกบัคณะผูบ้รหิาร และตวัแทนสมาคมสมาพนัธโ์รงเรยีนเอกชนภาคใต ้
ณ ห้องประชุมช้ัน 7 สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 

ม อ ง ผ่ า น เ ล น ส์
๑

๓

๕

๒

๔

๖

ชมการแสดงคอนเสิร์ต คาราบาว มหากุศล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่ายผู้นำานักศึกษา มรภ.ภูเก็ต

บรรเลงและสาธิตดนตรีไทย ณ สิงคโปร์

หารือแนวทางดำาเนินโครงการ GSB Innovation Club

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

ลงพ้ืนท่ีสำารวจความต้องการและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

ผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวางแผน
และงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย
คณะกรรมบริหารศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ประชุมหารือแนวทางการดำาเนิน
โครงการ GSB Innovation Club ประจำาปี 2562 ร่วมกับตัวแทน         
เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน สาขาสงขลาและสำานักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 
22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ             
มรภ.สงขลา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายสุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง ผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีในตำาแหน่งผู้อำานวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และผู้นำานักศึกษา           
ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้นำานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต            
ตามโครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้นำานักศึกษา ในการน้ี 
ตัวแทนของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับ
กระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อนำาไป
บูรณาการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไป

ดร.วรพล หนูนุ่น ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตรบณัฑติ พรอ้มดว้ยนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเปน็

ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

และกล่าวถวายราชสดุดีฯ เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ                         

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เม่ือวันท่ี 24 

กันยายน ท่ีผ่านมา ณ โรงพยาบาลสงขลา อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่บรรเลง
และสาธิตดนตรีไทย ในงาน Crossing Borders Music Festival ณ                    
โรงละคร Esplanades ประเทศสิงคโปร์ และได้นำาเสนอการแสดงพื้นบ้าน
ภาคใต้ “โนรา” ซึ่งได้รับเสียงปรบมือและคำาชื่นชมจากผู้ชมอย่างมาก

 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำาโดย อาจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม             
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย
คณาจารย์ประจำาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงพื้นที่สำารวจความต้องการและ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำาบลเกาะยอ อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา




