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2   สารประชาสัมพันธ์ 

              สาส์นส้ม

 ขอขอบคุณท่ีมีสาส์นส้ม  ผมเลยได้มีโอกาสมีเร่ืองบอกกล่าวให้พีน้องชาวสาส์นได้

ทราบ  และขอขอบคุณคณบดีท่ีเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในคณะได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุย

กับมวลสมาชิกโดยผ่านสาส์นประชาสัมพันธ์ของคณะ

 ก่อนอ่ืนผมขอบอกกล่าวชาวสาส์นส้ม(อาจารย์นักศึกษา และนักศึกษาท่ีเป็นศิษย์เก่า)

ทุกคนว่าต้ังแต่ทีมบริหารชุดน้ีเข้ามาบริหารงานในคณะจะเห็นว่าทุกคนทำงานก ันอย ่ าง

เข ็มข ้นรวมถึงงานด้านการเรียนการสอนงานด้านพัฒนานักศึกษาและส่ิงท่ีต้องทำเข็มข้น

ข้ึนคืองานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงทุกคนก็ช่วยและร่วมมือกันเป็นอย่างดีและน้ี

คือเอกลักษณ์ของชาวสาส์นส้ม พูดถึงเร่ืองการทำงานภายในคณะ ทำให้คิดถึงเร่ืองอาคาร1 

ของเราแล้วใจหาย  เพราะพวกเราชาวสาส์นส้มกำลังจะสูญเสียสิ่งที่ทุกคนหวงแหน 

และต้องรักษา เนื่องจากการพัฒนาได้เข้ามามีบทบาทภายในมหาวิทยาลัย จึงทำให้ความ

คุ้นเคยและเคยชินกำลังจะจากเราไป พวกเราชาวสาส์นส้มท่ีกำลังดำเนินกิจกรรมด้านการ

บริหาร/กิจกรรมด้านการเรียนการสอนได้วิตกกังวลเก่ียวกับการร้ือถอนอาคาร1     ซึ ่งทาง 

มหาวิทยาลัยจะต้องมอบพื้นที ่ให้ผู ้รับเหมาภายในเดือนกรกฎาคม  เพราะฉะน้ัน

พวกเราทุกๆคนจะต้องดำเนินการย้ายของทีมีอยู่ในอาคาร1 ท้ังหมดไปบ้านใหม่(ช่ัวคราว)

ภายในเดือนสิงหาคม อาคาร4 ช้ันล่าง ซ้ึงการย้ายสำนักงานท้ังอาคาร 1 ท้ังหมดไม่ใช้เร่ืองง่าย 

และขณะน้ีทางทีมผู้บริหารกำลังต่อรองเร่ืองการโยกย้ายโดยใช้เหตุผลหลายประการ 

ซ่ึงสุดท้ายจะเป็นอย่างไร ค่อยรอฟังข่าวต่อไป

                                                             ศตพล ลูกอินทร์          

                                                           รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

สาส์นจากผู้บริหาร

	 ช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฏาคม	2553	ที่ผ่านมา	ชาวคณะมนุษยศาสตร์และสัง

คมศาสตร์ไดผ้า่นการประเมนิ	SAR	ทัง้ระดบัภาคและคณะ	ซึง่ทกุอยา่งผา่นพน้ไปไดด้ว้ยด	ี

โดยในการประเมินระดับคณะฯ	ได้คะแนน	2.22	เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนคือ	2.14		แสดงให้

เห็นถึงความทุ่มเทของบุคลากรทุกหมู่เหล่าและศักยภาพของชาวสีส้มที่พร้อมจะนำพาค

ณะฯ	สู่องค์กรที่มีคุณภาพต่อไป

	 งานต่อไปที่รอพวกเราชาวอยู่คือ	 งาน	มรย	วิชาการ	2553	ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่	

17-19	สิงหาคม	2553	อีกโอกาสสำคัญหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงผลงานความสามารถ	และ

การร่วมแรงร่วมใจกันของชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                                                                                 บรรณาธิการ

ปรัชญา
“ความรู้เยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม   นำสังคม   ธำรงวัฒนธรรม”

วิสัยทัศน์
ภายในปี 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะเป็น 

ศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์สร้าง

และพัฒนาองค์ความรู้เชิงประยุกต์ ในทุกสาขาวิชาทางมนุษย 

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถแสดงศักยภาพอย่างมีประสิท

ธิผล เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ 

มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ 

ดำรงชีวิต

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นการวิจัย

เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ทาง 

การศึกษาและการแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม

3.บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้และเทค

โนโลยี โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  

สนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้

4.อนุรักษ์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

และของชาติ

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์บัณฑิต  สำตาลี    : รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.สุภา  วัชรสุขุม : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ศตพล  ลูกอินทร์ : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

บรรณาธิการ
อาจารย์พชรวรรณ  รุ่งแสงอโณทัย

อาจารย์วันทนี  แสงคล้ายเจริญ

กองบรรณาธิการ
อาจารย์ชีวลา  บาดกลาง

อาจารย์นูรีดา  จะปะกียา

อาจารย์พารีดา  หะยีเตะ

อาจารย์พยุงศักดิ์  พงศาปาน

อาจารย์ยะพา  เจะนิ

อาจารย์ปาริชาติ  ศรีรัตน์จันทร์

นางสาวจิรชยา  ฉวีอินทร์

พิสูจน์อักษร
อาจารย์สิริกานต์  คุ่ยยกสุย

อาจารย์มัสวิณี  สาและ

อาจารย์ภาชินี  เต็มรัตน์

ออกแบบ-จัดรูปเล่ม
อาจารย์ศฤงคาร  กิติวินิต

อาจารย์วรา  สำราญ

นายรอปีมิง  แมะเราะ

ประสานงาน
นายชลธิวัตน์  นุ้ยไกร

นายมูหามะอัสฮัร  ตะโละดิง

สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ถนนเทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ 0-7322-7149, 0-7322-7151 ต่อ 9102, 9109  โทรสาร 

0-7322-7131 http://human.yru.ac.th

พิมพ์ที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โทร 0-73227149

แนะนำติดชมได้ที่ human.yru.ac.th/linedirect หรือ 073-227-149
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เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติวิธี
 ทางคณะได้จัดโครงการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สันติวิธี ซึ่งเป็นโครงการให้บริการวิชาการ
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2551 โดยกำหนดกิจกรรมตามโครงการรวม 4 กิจกรรม สำหรับกิจกรรมที่ 1 คือ 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ กิจกรรมที่ 2 คือ การผลิตองค์ความรู้ กิจกรรมที่ 3 คือ ประชุมปฏิบัติการทีมงาน
เพื่อเตรียมนำองค์ความรู้ กิจกรรมที่  4 คือ การถ่ายทอดชุดองค์ความรู้

 เข้าใจ โดยการนำชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเชื่อ ความสำคัญ วันกิจกรรมสำคัญ ประเพณี 
ภูมิปัญญาต่างๆ องค์ความรู้ในเชิงพหุวัฒนธรรม โดยเน้นท้องถิ่นของคนไทยพุทธ มุสลิม จีน 
คริสต์ ซิกส์ ฯลฯ

 เข้าถึง นำองค์ความรู้ไปสร้างและแลกเปล่ียนการเรียนรู้ตามสถานศึกษา ศาสนสถาน 
ชุมชน และงานสำคัญๆ

 พัฒนา  เมื่อเข้าใจ ก็จะเกิดการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข

SMART HU - SO NEWS

ขอแนะนำเจ้าหน้าที่คนใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ : นายเลิศยศ เผื่ออำนาจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำเร็จการศึกษา : การพัฒนาชุมชน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อ : นายรอปีมิง แมะเราะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษา : 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชื่อ : นางสาวจุติพร น่วมทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

สำเร็จการศึกษา : นิเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อ : นายอนันต์ มณีหิยา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำเร็จการศึกษา : 

รัฐประสานศาสตร์บัณฑิต 

สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่
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  เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2553  สาขาวิชาภาษาไทย  
ภาควิชามนุษยศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้
จัดโครงการให้บริการวิชาการภาษาไทยนำใจสู่สังคม  ณ  ศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัด ยะลา  
อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา โดยจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ไทยเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมให้ดำรง
อยู่คู่สังคมไทย มีความสมัครใจในการช่วยเหลือสังคมและเผย
แพร่วัฒนธรรมให้ดำรงอยู่สืบต่อไป  โดยในโครงการนี้นักศึกษา          
สาขาวิชาภาษาไทยได้จัดการแสดงในชุด ระบำนกเขา  เพลงตันหยง  
มนต์รักลูกทุ่งไทย  และรองเง็ง  หลังจากนั้นพักรับประทานอาหาร

กลางวันและจัดเลี้ยงอาหาร แก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมในตอนบ่ายได้จัดทำการบำเพ็ญประโยชน์บริเวณศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านทักษิณ สุดท้ายเวลา  17.30 น. ได้จัดมอบของรางวัลและของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุและ
ปิดกิจกรรม  นักศึกษา และคณาจารย์เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยสวัสดิภาพ

ไทยภูมิ
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 เมื่อวันที่ 2  เมษายน  2553 ที่ผ่านมาทางหลักสูตรการพัฒนาชุมชน  ได้มี
การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   อบรม ณ 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  “บ้านพ่อพอเพียง”  บ้านยุโป  อ.เมือง จ.ยะลา ระยะเวลาการอบรม 3 
วัน 2 คืน    โดยมีนักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาชุมชนเข้าอบรมจำนวน  40  คน    เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 หลักเศรษฐกิจพอเพียง   การทำบัญชีครัวเรือน  การทำของใช้ครัวเรือนจากสมุนไพร  

เช่น  ทำน้ำยาล้างอเนกประสงค์สำหรับ
ซักผ้า  ล้างจาน  และทำความสะอาดอื่นๆ  ทำสบู่เหลวจากเปลือกมังคุด  
การทำน้ำมะพร้าวสกัดเย็น   พลังงานทดแทน   การทำเตาเผาถ่านอบน้ำส้ม
ควันไม้     การทำเตาเผาถ่านแกลบ   ก๊าซชีวภาพในครัวเรือน   ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์   
การเลี้ยงผึ้งและชันโรง  การทำไร่นาสวนผสม  การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้ง  

สมุนไพรพื้นบ้าน  เกษตรประณีต  1  ไร่แก้จน และอื่นๆ

 มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์ก็ตรงนี้แหละครับ เมื่อสัตว์มันหิวมันก็หากิน เมื่อมันง่วงมันก็นอน เมื ่อมีอารมณ์ทางเพศมัน
ก็ผสมพันธุ ์ แต่มนุษย์เราใช่ว่าจะกินได้เมื่อหิว จะทำอะไรทำเมื่ออยาก เพราะมันต้องดูด้วยว่าทำได้หรือไม่  ถูกหรือผิด   การถือศีลอด
จึงเป็นการฝึกหักห้ามใจ
 การถือศีลอดไม่ได้มีแต่เพียงการฝึกอดอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นการงดเว้นการกระทำอื่นๆ บางประการอีกด้วย ฉะน้ันการถือศีลอดจึง
เป็นการฝึกให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์ ให้รู้จักควบคุมตนเองว่าห้ามกินทั้งๆที่หิว สามีภรรยาห้ามร่วมประเวณีกันในเวลากลางวัน(ขณะถือศีลอด) 
ให้รู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ไห้โกรธ ให้รู้จักควบคุมคำพูดไม่ให้พูดไร้สาระ ไม่นินทาว่าร้ายคน ถ้าหากเราระงับ การนินทาว่าร้ายไม่ได้ การอดอาหารน้ัน
ก็แทบจะเป็นการหิวฟรี ไม่ได้บุญอะไร
 การถือศีลอดเป็นแบบทดสอบความศรัทราอย่างหนึ่ง มนุษย์ที่ไม่มีศรัทราเขาก็ไม่รู้ว่าจะอดไปเพื่ออะไร แต่สำหรับผู้ศรัทราเขาก็จะมีความ
ยำเกรงต่อพระเจ้าและไม่กล้าประพฤติผิดระเบียบวินัยท่ีพระเจ้าบัญญัติไว้ โดยมีการอดอาหารเป็นตัวควบคุมจิตใจและเตือนสติว่ากำลังถือศีลอดอยู่นะ..
อย่าทำผิดนะ..
 พระผู้เป็นเจ้าได้บัญญัติให้มีข้อบังคับสำหรับมุสลิมคือ ให้ถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนในทุกปีสำหรับผู้ที่มีความสามารถ ไม่ใช่เด็ก 
ไม่ใช่ชรา ไม่ใช่คนป่วยหรือคนท้อง ส่วนการถือศีลอดนอกเหนือจากเดือนรอมฎอนนั้นก็สามารถกระทำได้ตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดแต่
ไม่เป็นข้อบังคับ
 การที่มุสลิมถือศีลอดบ่อยๆ นอกเหนือจากเดือนรอมฎอนนั้นเป็นสิ่งที่ดี มันเป็นการฝึกควบคุมพฤติกรรมให้พ้นจากความลามกและ
ความช่ัวช้าต่างๆ ซึ่งเมื่อมีการฝึกควบคุมร่างกายและจิตใจบ่อยๆก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่สามารถควบคุมความคิดและการกระทำของตนเองได้
 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสายกลางตัวจริง เพราะอิสลามไม่มีการแยกสงฆ์ออกจากฆราวาสมุสลิมเป็นทั้งสงฆ์ทั้งฆราวาสใน
คนๆเดียวกัน จะถือศีลหรือบำเพ็ญตนก็ไม่ต้องปลีกตัวออกจากโลกไปอยู่ป่าหรืออยู่ในศาสนาสถานอย่างเดียว หรือจะฝึกควบคุมจิต 
ใจก็ไม่ต้องไปใช้วิธีทรมานกาย หรือจะอดข้าวอดอาหารก็ไม่ใช้เวลาสั้นเกินไป และก็ไม่นานจนเกินไปจนทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย เพราะมุสลิมจะใช้
เวลาอดอาหารต้ังแต่ดวงอาทิตย์ข้ึนถึงดวงอาทิตย์ตก ก็ประมาณ12ชั่วโมงถูกต้องตามหลักการแพทย์พอดีนอกจากนั้นแล้วผลพลอยได้ก็คือ 
การถือศีลอดนั้นเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและจิตด้วย
 ส่วนคัมภีร์ของยิวและคริสต์ก็มีการถือศีลอดเช่นกันครับ ทั้งเยซูและสานุศิษย์ต่างก็ถือศีลอด

ชุมชนพัฒนา

ทำไมต้องถือศีลอด
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 เม่ือวันพุธท่ี  21 กรกฎาคม  พ.ศ. 2553  เวลา  13.00 – 16.00 น. นักศึกษาโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์  ชั้นปีที่  
4  นำโดย  ผศ.ศิริลักษณ์   คัมภิรานนท์ และอาจารย์สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมการเสวนาทา
ง วิชาการ เรื่องการจัดการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ  มูลนิธิมะทา  
อำเภอเมือง จังหวัดยะลาซึ่งการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ มุมมอง และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับประชาชน และหน่วยงานภายนอกให้แก่นักศึกษา

 ผศ.ศิริลักษณ์   คัมภิรานนท์  อาจารย์ประจำรายวิชาการประเมินผลโครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  (Child Center) ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 โดย      มีนักศึกษาจัดทำ
โครงการความรักแห่งแสงสว่าง  ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดชาย จำนวน  30  คน กิจกรรม
ที่จัดได้แก่กิจกรรมการบรรยายประสบการณ์และทักษะการใช้ชีวิตและการแก้ปัญหา ยาเสพติด  และกิจกรรมนันทนาการ 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม  2553  ณ ศูนย์บำบัดยาเสพติดปัตตานี (บ้านปากน้ำ)  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

จับกระแส	รปศ.
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 เหตุที่ให้ชื่อบทความนี้ว่า “จากซิงกอราสู่ปลายแหลมมลายู”นั้นไม่ได้มีความต้องการให้รู้สึกน่าทึ่งหรือโก้เก๋ตามแบบ
ชื่อภาพยนตร์หรือนวนิยายแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องการให้เป็นสิ่งกำหนดขอบเขตเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของบทความนี้
เท่านั้น และเหตุผลที่ตามมาของการเลือกเฉพาะบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมาเขียน ก็เพราะมีเหตุ 2 ประการ ด้วยกัน คือ
 ประการแรก เมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ เรื่องประวัติศาสตร์คาบสมุทรมลายู  และ 
ศึกษาดูงานทางวิชาการเรื่อง ตามล่องรอยความหลากหลายทางวัฒนธรรมในคาบสมุทรมลายู: กรณีศึกษาเปรียบเทียบเมืองเก่า
สงขลากับเมืองจอร์จทาว รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย จัดโดย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 ประการที่สอง เห็นว่าบริเวณตั้งแต่เมืองสงขลา(ซิงกอรา)ลงไปถึงปลายแหลมมลายู เป็นบริเวณที่มีความสำคัญทั้งใน
แง่ การเมือง ยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรม มาตั้งแต่อดีต มีหลักฐานทาง ประวัติ
ศาสตร์และโบราณคดีมากมายที่แสดงให้เห็นว่าคาบสมุทรมลายูเป็นดินแดนหนึ่งที่มนุษย์ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นเวลานาน และมี
พัฒนาการมาโดยตลอดจนกลายเป็นชุมชน และอาณาจักรที่สำคัญมากมาย
 ก่อนที่จะกล่าวถึงบริเวณจากซิงกอราสู่ปลายแหลมมลายูในลักษณะที่เป็นแหล่งความเจริญและมีความสำคัญทั้งในแง่ 
การเมือง ยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรม ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงสภาพโดยทั่วไปและ

ประวัติความเป็นมาของซิงกอราและคาบสมุทรมลายูอย่างกว้างๆให้เป็นที่เข้าใจเสียก่อน(โปรดติดตามตอนต่อไป) 

แผนที่คาบสมุทรมลายูภาคพื้นทวีป ปี 1886

รอบรั้วสังคม(จากซิงกอราสู่ปลายแหลมมลายู	(ตอนที่	1))
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 แม้ในสถานการณ์ไม่ใคร่จะปกติ แต่ความรู้ต้องการ
การพัฒนาไม่มีวันหยุด อาจารย์โปรแกรมภาษาอังกฤษจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เข้าร่วมโครงการ Professional 
Development for University Teachers ของสถานทูต
ออสเตรเลียในระหว่างวันที่ 26 เม.ย. - 21 พ.ค. 2553 
เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาในกระบวนการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ ทุกท่านเดินทางกลับมาโดยสวัสดิภาพ
  
Broadening Horizons
เมื่อการเดินทาง...คือการเปิดประตูสู่โลกกว้าง 
ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อาจารย์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษหลายท่านมีโอกาสได้เดินทางไปเยือนสถานท่ี
ต่างๆ 
อ.พัชราพร กับการเดินทางสู่ดินแดนรุ่มรวยศลิปวัฒนธรรมอย่างออสเตรียและสาธารณรัฐเชค

 

ผศ ดร สุกินา อาแล เยือนประเทศจีนและงานเอ๊กโป 2010

English	CORNER	(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
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 ตลอดปกีารศกึษา 2552 ทีผ่า่นมา ทางหลกัสตูรภาษามลาย ูคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
ภายใต้การบริหารของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ คณบดี คณะมนุษยฯ ซึ่งมีนโยบายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้ง
ด้านการเรียนการสอน  และการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมด้านการศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ทาง
หลักสูตรภาษามลายูจึงได้จัดโครงการเพื่อสอด คล้องตามนโยบายของคณะมนุษยฯ ทางหลักสูตรฯ จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย 
อาทิเช่น งานมรย., กีฬาประจำคณะ, มหกรรมกวนอาซูรอสมานฉันท์ เป็นต้น ดังภาพ

     

 

 

 ความในใจ จากนายอับดุลรอฟัก หวังมะ ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู“หนึ่งปี ที่ผ่านมาพวกเราได้ทุ่มเท
กับงานกิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นก่อให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ภายในหลักสูตรฯ 
ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดี และที่สำคัญต้องขอขอบคุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ  ที่คอยให้คำปรึกษา ชี้แนะตลอดจนให้กำลังใจ 
เพื่อให้พวกเรามีแรงในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ  พวกเราหวังว่ากิจกรรมที่เราได้จัดทำ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั้งภายใน
และนอกมหาวิทยาลัย ขอบคุณครับ ”

Melayu	Today
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A R T s  N E W S
 ศิลปินแห่งชาติสัญจร>>

  << More  Than  Art 

        

      วันที่  4 -5  กรกฎาคม  2553  รองศาสตราจารย์นิคอเละ ระเด่นอาหมัด และอาจารย์ประทีป สุวรรณโร

ได้เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปะสำหรับครู-อาจารย์ด้านศิลปกรรม   ณ   คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในศาสตร์ 

ศิลปกรรมให้ครู - อาจารย์ที่เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และเพื่อเผยแพร่ผลงาน 

อันทรงคุณค่าต่อการเรียนรู้ของครูแผ่นดินศิลปินแห่งชาติ  ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตการสร้างสรรค์

งานศิลป์โดยศิลปินแห่งชาติ คือ ดร. ถวัลย์  ดัชนี   ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2544 สาขาทัศนศิลป์  (จิตรกรรม) 

จากการเข้าร่วมอบรมได้นำความรู้มาจัดการศึกษาและการผลิตผลงานสร้างสรรค์

           วันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมครูผู้

สอนศิลปะเครือข่ายโรงเรียนในฝัน  จังหวัดยะลา  เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศิลปะในการจัดการเรียนการสอนและ

สามารถนำความรู้  ประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่่นักเรียน รวมทั้งสรุปองค์ความรู้้ได้  

มีกิจกรรม 2  ฐาน คือฐานวาดภาพสีน้ำ โดย รศ.นิคอเละ ระเด่นอาหมัดและอาจารย์ศฤงคาร  กิติวินิตเป็นวิทยากร

ในการจัดกิจกรรมวาดภาพสีน้ำโดยใช้เทคนิคการผสมด้วยวิธีการใช้สีผสมอาหารกับสีชอล์คน้ำมัน และฐานภาพพิมพ์

สร้างสรรค์โดยอาจารย์ระทีป สุวรรณโร และอาจารย์ปราโมทย์  ศรีปลั่ง เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์

จากเศษวัสดุโดยการนำเศษวัสดุจำพวกผ้าที่มีพื้นผิวนูนมาทำการจัดวางลงบนกระดาษเพื่อทำเป็นแม่พิมพ์
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   สาส์นส้ม

รศ. นิคอเละ ระเด่นอาหมัด

ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

อ. สันทัด  จันทร์ขุน

ภาษาไทย(ศศ.บ.)

อ.มลิวรรณ  รักษ์วงศ์

สังคม

อ. ซุลฟีกอร์  มาโซ

พัฒนาชุมชน

อ.ชีวลา  บาดกลาง

ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)

อ.กีรติกานต์  บุญฤทธิ์

ภาษาไทย(ค.บ.)

อาจารย์ศฤงคาร    กิติวินิต

ศิลปกรรม

แนะนำประธานหลักสูตร

อ.สิริกานต์  คุ่ยยกสุย

ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)

อ.สุปรียา  นุ่นเกลี้ยง

รปศ.

อ.พารีดา  หะยีเตะ

ภาษามลายู
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              สาส์นส้ม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7322-7149

“ความรู้เยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม   นำสังคม   ธำรงวัฒนธรรม”

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 22/2521
ไปรษณีย์โทรเลขยะลา

บ้านศิลปะ
yalaart.multiply.com

แนวคิดในการทำงานสร้างสรรค์   

การสร้างสรรค์งานศิลปะ  โดยใช้เทคนิคทางศิลปภาพพิมพ์ ( MONOPRINT ) เป็นผลสะท้อนถึงอารมณ์ ความรู้สึก
ของผู้สร้างงานสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลโดยมีเนื้อหา  เรื่องราวหรือแนวทางที่จะสื่อออกมาให้ชื่นชมและสะท้อนให้
ผู้ชมได้รับรู้ได้โดยตรงจากสื่อที่ปรากฏ/เรื่องราว 
        การจัดวางภาพในภาพจะเห็นว่ามีอยู่ 3 ส่วน  ซึ่งประกอบกันด้วยการจัดวางที่ลงตัวโดยใช้รูปแบบที่มีลักษณะ
คล้าย ๆ กัน เพื่อให้เกิดเป็นเอกภาพโโยเน้นที่เรื่องราวของมัสยิดกรือเซะมาประกอบ  เพื่อให้สัมพันธ์กับแนวคิด หรือ
แรงบันดาลใจ
       1. ความมีเอกภาพ  เป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นไม่สับสน เป็นการแสดงถึงเรื่องราวสั้น ๆ อย่างชัดเจนมีความเป็น
                           อันหนึ่งอันเดียวกัน
       2. ความประสานสัมพันธ์ (HARMONY)  การประสานกันระหว่างรูปทรงที่สื่อออกมา และความประสานกัน
                           ระหว่างเส้นกับระหว่างเนื้อที่   เส้นเป็นตัวกำหนดให้รู้เรื่องราวและแบ่งพื้นที่
                           เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กัน
       3. ความประสานกันของสี  จะเห็นว่่าผลงานชิ้นนี้ที่สื่ออกมา ผู้สร้างงานสร้างสรรค์จะเน้นสีที่ไม่ฉูดฉาด หรือ
                           สดใส เพราะจะสื่อถึงความสงบ สุขุม  ศรัทธา  ยึดมั่นในหลักศาสนาของพี่น้องชาวไทย
                           มุสลิมที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่ง
       จินตภาพ - วิญญาณ (SPIRIT) 
               ผลงานที่สร้างขึ้นตามจินตนาการจากเรื่องราวที่เป็นจริง โดยสื่อให้เห็นว่า เป็นเนื้อหาหรือ
เรื่องราวอะไร โดยเนื้อหาทั้งหมดภายในภาพจะสื่อให้เห็นเรื่องราวอย่างชัดเจน
       จินตภาพ - วิญญาณ (SPIRIT)  คือ ความประทับใจเมื่อได้เห็น ประสบการณ์ ความเคยพบ  เคยเชื่อ แล้วนำ
มาดัดแปลงเสริมแต่ง โดยใช้รูปทรง  เส้น  สี  บรรยากาศ  เป็นตัวนำ

ชื่อผลงาน     รอมฎอน ฮศ.1431
  เทคนิค      MONOPRINT

ARTS  SHOWCASE

งานสร้างสรรค์ศิลปภาพพิมพ์ :  รอมฎอน ฮศ. 1431

โดย : อาจารย์ศตพล    ลูกอินทร์




