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จากใจ...บ.ก.

จากคณบดี
สาส์น

   สาส์นส้มฉบับนี้ ตรงกับวันพิเศษ ของเราคือ วันราชภัฏ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14 

ของทุกปี เราชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ในฐานะคนของพระราชา จะต้องมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์สังคมให้เป็น

สังคมที่อุดมด้วย สติปัญญา ความสามารถ ที่จะนำาพาประเทศชาติของเราไปสู่ 

ความทัดเทียมอารยประเทศ และนำาความสันติสุขสู่บ้านเราให้จงได้

   ผมขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่สานอุดมการณ์ราชภัฏอย่างมุ่งมั่นตลอดมา 

จนผลงานปรากฏอย่างมากมายในรอบปีที่ผ่านมา ขอบคุณกองบรรณาธิการ เจ้าของ

ผลงาน และผู้อ่านทุกท่าน และขอให้โชคดีตลอดปี 2555       

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สมบัติ  โยธาทิพย์

                   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   ในรอบปทีีผ่า่นมาประเทศไทยเราไดป้ระสบกบั

ภัยนานาประการ เช่น ภัยจากธรรมชาติ ซึ่งไม่มีใคร

คาดคิดได้ว่า เดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่ร้อนที่สุด 

ได้เกิดน้ำาท่วมหนักขึ้น ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และเมื่อปลายปีที่ผ่านมา 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลรวมไปถึงภาคกลางตอนบนที่มีพื้นที่ติดกับ 

แม่น้ำาเจ้าพระยา น้ำาท่วมหนักมาก และช่วงปลายปีทางภาคเหนือประสบกับ 

ภัยหนาว ทั้งหมดทั้งปวงได้สร้างความเสียหาย ต้องฟื้นฟูบูรณะกันอย่าง 

ขนานใหญด่ว้ยงบประมาณจำานวนมาก จำานวนหนีส้าธารณะของประเทศเพิม่ขึน้ 

เรื่อย ๆ ซึ่งต้องตกเป็นภาระสำาหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป

 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราก็เช่นเดียวกันแม้จะไม่ประสบกับ 

ภัยธรรมชาติ เช่น พื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศ แต่เราก็ประสบกับภัยที่เกิด 

ความขัดแย้งทางความคิด อุดมการณ์การเมือง นับตั้งแต่ ปี 2547 เป็นต้นมา 

ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงเช่นไร รัฐบาลต้องใช้งบประมาณจำานวนมาก ผ่านกลไก

ของรัฐเพื่อจัดการความขัดแย้งดังกล่าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา เปน็สว่นหนึง่ของกลไกรฐั ในฐานะสถาบนัอดุมศกึษา

ในท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ในการที่จะอยู่ด้วยกัน

อย่างสันติ และสงบสุขอย่างถาวรต่อไป 

 สาส์นส้มฉบับนี้ ได้นำาเสนอกิจกรรมโครงการความเคลื่อนไหวต่าง ๆ 

ของคณะมนุษยศาสตร์ ด้วยพื้นที่อย่างจำากัด ทำาให้ไม่สามารถนำาเสนอทุก

โครงการกิจกรรมได้ แต่ก็พยายามให้ได้มากที่สุด ขอบคุณหลักสูตรต่าง ๆ  

ภาควิชาต่างๆ ที่ได้ส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในสาส์นส้มฉบับนี้
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คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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พิสูจน์อักษร	
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วิสัยทัศน์
ภายในปี	2559	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	จะเป็น
ศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงประยุกต์	 ในทุกสาขาวิชา	
ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 สามารถแสดงศักยภาพ

อย่างมีประสิทธิผล	เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

พันธกิจ
1.	 ผลิตบัณฑิตสาขาศิลปศาสตร์ให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ	
	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้	
	 ในการดำารงชีวิต
2.	ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น	
	 การวิจัย	 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำาผลการวิจัยไป	
	 ประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาและการแก้ปัญหาของชุมชน	
	 และสังคม
3.	บริการทางวิชาการแก่สังคม	 ด้วยการถ่ายทอดความรู้	
	 และเทคโนโลย	ีโดยการใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์	
	 ต่อชุมชนสนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้
4.	อนุรักษ์	 ทำานุบำารุง	 และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ	

	 ท้องถิ่นและของชาติ
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ไทยภูมิ
สาส์นส้ม 3

  In recent years, Thailand has been faced with various 
unexpected situations such as natural disasters. No one could 
imagine why heavy floods occurred in the upper part of the 
South in April that is known as the hottest month of the year. 
Not only the southern part of the country but also the upper 
part of the Central Region adjacent to the Chao Phraya River, 
Bangkok, and nearby areas were affected by heavy flooding 
at the end of last year. At the same time, people in the North 
faced with cold weather. All bad situations above caused  
damage and large amounts of money were used for reconstruction. 
The nation’s public debt has thus increased and affected the 
next generation.
  Although people in the southern provinces of the country 
were not affected by  any natural disasters as those in differ-
ent areas, they have encountered  dangers resulting from the 
conflicts of ideas and political ideology. The crisis in the South 
has occurred continuously since 2004.  The government needs 
to spend a lot of financial support to remove such conflicts. As 
a local university, the Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Yala Rajabhat University has taken part in the government’s 
management to provide education to the public for peacefully 
living together in the long run. This HUSO Journal presents  
activities and movements of the faculty. With the limited space, 
it is impossible to present all of the activities done. I would 
like to thank every program of the faculty for all information 
sent to us.

Editor Talk

สวัสดีปี ให
ม่ 255

5

 เทศกาลวันปีใหม่ถือเป็นอีก

หนึ่ ง เทศกาลที่ทุกคนมีการ

สังสรรค์ เฉลิมฉลอง ส่งท้าย 

ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ชมรมไทยานุรักษ์ 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ

สงัสรรคน์อ้งพีป่ใีหม ่ณ อาคารประกอบ 

2 มหาวิทยาลัยราชภัยะลา เพื่อเป็น 

การพบปะสังสรรค์ และร่วมรับประทาน

อาหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำาปี 2555 

ในงานมีการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษา

ไทยทุกชั้นปีและการจับฉลาก มอบของขวัญจากอาจารย์และนักศึกษา 

ในสาขาวิชา...สร้างความตื่นเต้นและความสุข สนุกสนานต้อนรับปีใหม่

กันทั่วหน้า...



SMART HU - SO
สาส์นส้ม4

คณะมนุษยศาสตร์ฯ แชมป์แชร์บอลหญิง

การแข่งขันกีฬาสีน้องพี่สามัคคี ต้อนรับปีใหม่ 2555

  เมื่อวันที่  28 ธันวาคม 2554 คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมการแข่งขันกีฬาสีน้องพี่สามัคคี   

ต้อนรับปีใหม่ 2555 ณ อาคาร student union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  	 เมื่อวันที่	 29	 ธันวาคม	 2554	 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	 ทำาบุญคณะ	 โดยพิธีทางศาสนาอิสลาม 

ศาสนาพุทธ	 พร้อมจัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่	 2555	 โดยมี

คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน	 ณ		 

ลานอาคาร	4

   วันที่	 29	 ธันวาคม	 2554	 ผศ.ดร.สมบัติ	 โยธาทิพย์	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	ร่วมแสดงความยินดีกับ	นายอภินันท์		ซื่อธานุวงศ์	อดีตรองผู้ว่าราชการ 

จังหวัดยะลา	 ในโอกาสเข้ารับตำาแหน่ง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส	 พร้อมทั้ง

มอบดอกไม้เนื่องในโอกาสเข้าปีใหม่	

2555	 ณ	 บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด

ยะลา	(หลังใหม่)

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ทำาพิธีทางศาสนาและจัดเลี้ยงปีใหม่

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ แสดงความยินดี

  อดตีรองผูว้า่ฯ ยะลา เพื่อเขา้รบัตำาแหนง่ใหม่



SMART HU - SO

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ครองถ้วยแชมป์กีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ 3

    เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการเจรจาความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย 

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

(MOU) โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ 

ค ณ บ ดี ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์  และผู้บริหารคณะ  

ร่ ว ม ต้ อ น รั บ คณะ ผู้บ ริ ห า ร จ า ก

มห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์   

วิทยาเขตปัตตานี ณ ห้องประชุม

อาคาร 4

   เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 54 ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

จัดการแข่งขันกีฬา HU-SO Game 2011   

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ คณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน

ในพิธีเปิด มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

เข้าร่วมกิจกรรม  ณ อาคาร student union 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ครองแชมป์กีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 3 อย่างเต็มภาคภูมิ  

ในมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จันทน์กะพ้อเกมส์ 3 ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2554 

ทีผ่า่นมา ปรากฏวา่ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ไดร้บัรางวลั 

ชนะเลิศประเภทต่างๆ ดังนี้ ชนะเลิศขบวนพาเหรด 

ชนะเลิศแบดมินตัน ชนะเลิศ

วอลเลย์บอลชาย ชนะเลิศ 

เทเบิลเทนนิส ชนะเลิศเซปัก

ตะกร้อ ชนะเลิศฟุตซอล ชนะเลิศ 

เชียร์ลีดเดอร์  
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ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

จัดการแข่งขันกีฬา HU-SO Game 2011

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ มอ.
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 เมื่อวนัเสารท์ี ่24 ธนัวาคม 2554 ทีผ่า่นมา ทางสถาบนัขงจือ้ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ ่ไดจ้ดัการ

แขง่ขนัพดูภาษาจนีกลาง (ผูท่งฮัว้) ระดบัอดุมศกึษา เขตภาคใต ้ในหวัขอ้ “เรยีนภาษาจนีใหเ้กง่ สง่เสรมิความรว่มมอืแลกเปลีย่น

ระหว่างไทย-จีน” โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขาวิชาวิชาภาษาจีน ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 

จำานวน 5 คน ได้แก่ นางสาวซูรัย แซร์โงะ, นายภาสวัฒน์ เยาว์คณาพงษ์, นายยงยุทธ ไวตระกูล, นางสาวอัมพร แซ่ชั้นและ

นางสาวมณีทิพย์ แซ่หวง   

 รางวัลชนะเลิศอันดับ  1    นายยงยุทธ   ไวตระกูล 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   นางสาวมณีทิพย์  แซ่หวง 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    นายภาสวัฒน์  เยาว์คณาพงษ์ 

 รางวัลชมเชย       นางสาวอัมพร แซ่ชั้น และนางสาวซูรัย แซร์โงะ 

 ขอแสดงความยินดีต่อนักศึกษาทั้ง 5 คน ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในครั้งนี้

นายยงยุทธ   ไวตระกูล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวมณีทิพย์  แซ่หวง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นายภาสวัฒน์   เยาว์คณาพงษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวซูรัย   แซร์โงะ

รางวัลชมเชย

นางสาวอัมพร   แซ่ชั้น

รางวัลชมเชย

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ได้รับรางวัลการแข่งขัน

พูดภาษาจีนกลาง (ผู่ทงฮั้ว) ระดับอุดมศึกษา



 วันพุธที่ ๑๔ และวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดทำาโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา โดยจดักจิกรรมการอบรมการเขยีนและประเมนิผลโครงการ 

ให้แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำาบลท่าสาป และเทศบาล 

ตำาบลบุดี อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามลำาดับ โดยมีจำานวนผู้เข้าร่วมอบรม 

จากหน่วยงานทั้งสองแห่ง ๆ ละ ๓๐ คน ผลการอบรมครั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ จะนำาไป 

วางแผนจัดทำาโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการกับพันธกิจทั้ง ๔ ด้านต่อไป  

เพื่อให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 

 เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดงาน 

“๑๔ ปี คืนสู่เหย้า รปศ.ยะลา” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรม

แบ่งเป็น ๒ ช่วง โดยภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  

สว่นภาคกลางคนื  เปน็กจิกรรมสงัสรรคร์ะหวา่งศษิยเ์กา่และศษิยป์จัจบุนั ภายในงาน

มกีจิกรรมการแสดงและเกมตา่ง ๆ  มากมาย โดยมทีา่นอธกิารบดีใหเ้กยีรตเิปน็ประธาน

ในพิธีเปิดงานช่วงภาคค่ำา สำาหรับการจัดงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕๐๐  คน  

โดยการดำาเนินงานครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากศิษย์เก่าและให้ข้อคิดเห็นว่าอยากให้มี

การจัดงานแบบนี้อีกเป็นระยะ ๆ  ตามวาระสำาคัญ

จับกระแสรปศ.

ประชุมรัฐศาสตร์แห่งชาติ

   เมื่อวันที่ ๘–๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย 

ผศ.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ อาจารย์สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล 

และอาจารย์สุวิมล แซ่ก่อง เข้าร่วมประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ  

ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ “โลกเล็กลงแต่ความแตกต่างมากขึ้น (Smaller World but Bigger  

Differences) : รัฐศาสตร์ให้คำาตอบอะไร” ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ จัดโดย 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการ

สภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยในการประชุมมีทั้งการอภิปราย 

และนำาเสนอบทความวิชาการและงานวิจัยจาก 

นักวิชาการและนักศึกษาในสาขาดังกล่าว โดย  

ผศ.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ ได้นำาเสนอบทความวิจัย

เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรู้  

ด้านกระบวนการยุติธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม

พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้”
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๑๔ ปี คืนสู่เหย้า รปศ.ยะลา

การเขียนและการประเมินโครงการ



ชุมชนพัฒนา
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ร่วมเป็นหนึ่งแรงใจสู่สังคม

   จากเหตกุารณอ์ทุกภยัทีเ่กดิขึน้ในประเทศ เมื่อปลายป ี2554 สง่ผลทำาใหป้ระชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้นเปน็อยา่งมาก  

นักศึกษาจากหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมเป็น 

ส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยดำาเนินการร่วมรับบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ 

อุทกภัย ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวจังหวัดยะลาเป็นอย่างดี ซึ่งประชาชนได้บริจาคร่วมสมทบทุนเป็นเงิน 

ทั้งสิ้น จำานวน 10,560 บาท ทั้งนี้ นักศึกษาได้ดำาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคม เป็นแรงผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม ่

เห็นความสำาคัญของการมีจิตสาธารณะและให้ความสำาคัญกับการมีส่วนรวมรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น



สาส์นส้ม 9

นักศึกษาแลกเปลี่ยนสำาหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2012 

Global Undergraduate Exchange Program

English
Update Eng - News

Corner
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

   เมื่อวันที่ 6-7 ธ.ค. 2554 นางสาวนุติยา เจะโกะ และนางสาวอามีเน๊าะ สาแลแม นักศึกษา 

เอกภาษาอังกฤษ (ค.บ.) ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วม

การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับศูนย์ภาษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ “What role should Thai universities play in the ASEAN  

Community?” ผลการแขง่ขนั ปรากฏวา่ นางสาวนตุยิา เจะโกะ สามารถเขา้ถงึรอบสดุทา้ย

เป็นอันดับที่ 5 โดยได้รับเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร การแข่งขันในครั้งนี้มีนักศึกษา

เข้าร่วมแข่งขันจากหลากหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นต้น

   อาจารย์ Mercy Conception และอาจารย์ Cecilia Valdez อาจารย์ประจำาสาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะเข้าร่วมเสนอผลงาน 

ทางวิชาการในหัวข้อ “The Value of a Good Knowledge of English for Future Success”  

ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 32 เรื่อง “Teacher Collaboration : Shaping the 

Classroom of the Future” ซึง่จดัขึน้โดยสมาคมครผููส้อนภาษาองักฤษแหง่ประเทศไทย (Thailand 

TESOL) ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 27–28 มกราคม 2555 ณ โรงแรม The Imperial Queen’s Park 

Hotel กรุงเทพมหานคร การประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอน

ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถกับผู้ที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน โดยนำาเสนอ

แนวทางการเรียนการสอนและการวิจัยภาษาอังกฤษในชั้นเรียนที่จะตอบรับการใช้ภาษาอังกฤษ

ในสังคมอาเซียน และเป็นการพัฒนาวิชาชีพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่ง ๆ ขึ้น

การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 32

เรื่อง “Teacher Collaboration : Shaping the Classroom of the Future” 

   นายรุสลัน เจะเตะ นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ (ศศ.บ) ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา สามารถสอบผา่นขอ้เขยีน ITP TOEFL ซึง่ไดท้ำาการสอบไปแลว้เมื่อวนัที ่2 ธนัวาคม 2554 ทีผ่า่นมา ตามโครงการทนุนกัศกึษา

แลกเปลี่ยนสำาหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2012 Global Undergraduate Exchange Program ทั้งนี้จะต้องเข้าสอบเพื่อวัดระดับ

ความรู้ภาษาอังกฤษ IBT TOEFL อีกครั้งหนึ่ง เป็นรอบสุดท้ายในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และหากผ่านข้อเขียนในรอบนี้ 

นายรุสลัน เจะเตะ จะได้เข้ารับทุนเดินทางไปศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1  ภาคการศึกษา

   โครงการทนุนกัศกึษาแลกเปลีย่นสำาหรบัมหาวทิยาลยัในภมูภิาคนี ้เปน็โครงการรว่มมอืกนัระหวา่ง สถานทตูอเมรกินัประจำา

ประเทศไทยและมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำาได้ 

เข้าร่วมเรียน เพิ่มพูนภาวะผู้นำาและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม และสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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 นกัศกึษาสาขาวชิาภาษามลาย ูจำานวน 15 คน เปน็ตวัแทน

เข้าร่วมโครงการธารน้ำาใจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ช่วยเหลือ 

ผูป้ระสบภยัน้ำาทว่ม ระหวา่งวนัที ่27-31 ตลุาคม 2554 โครงการ

นี้เป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วมในภาคกลาง  

ภาคเหนอื และภาคอสีาน โดยทมีงานจากสื่อมวลชนสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ไดร้ว่มกบัตวัแทนนสิตินกัศกึษาจากมหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยได้ร่วมขอบริจาค

จากประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นสิ่งของเครื่องใช้

ต่างๆ รวมทั้งเงินที่ได้รับจากการบริจาคจากพี่น้อง 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้นั้น ได้นำาไปบริจาคให้กับพี่น้องที่ประสบภัย 

น้ำาท่วมทั้ง 4 ภาค โดยเป้าหมายแรกที่โรงเรียนสหบำารุงวิทยา 

มัสยิดบ้านสมเด็จเป็นผู้รับมอบ เป้าหมายที่สอง คือมอบให้ 

นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ช่อง 3 ที่อาคารมาลีนนท์ และ 

เป้าหมายที่สาม ได้นำาสิ่งของถุงยังชีพ อาหารฮาลาล ลงพื้นที่ 

ไปแจก 7 หมู่บ้านมุสลิมในจังหวัดนนทบุรี  

 “จากการที่ ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทางสาขาวิชา 

ภาษามลายู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับประสบการณ์ใหม่

ที่ ได้ร่วมบริจาคของยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำาท่วม โดยนำา

สิ่งของบริจาคที่ ได้รับจากธารน้ำาใจจากประชาชน 3 จังหวัด

ชายแดนใต้ไปสง่ยงัผูป้ระสบภยัน้ำาทว่มทางภาคกลาง ภาคเหนอื 

และภาคอีสาน และยังมีความรู้สึกประทับใจในความมีน้ำาใจ 

ของคน 3 จังหวัดชายแดนใต้ อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยบ้าง 

แต่เมื่อได้ร่วมบริจาคและนำาสิ่งของไปส่งยังผู้ประสบอุทกภัยก็

ทำาให้มีความสุข”

Melayu Today
หลักสูตรภาษามลายู  ได้เข้าร่วมโครงการธารน้ำาใจ 3 จังหวัดชายแดนใต ้

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำาท่วม  ร่วมกับสื่อมวลชน 3 จังหวัดชายแดนใต้



รอบรั้วสังคม
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 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน “สองมือเติมฝันปันน้ำาใจให้น้อง”

 เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา

โรงเรียน “สองมือเติมฝันปันน้ำาใจให้น้อง”ณ โรงเรียนบ้านเกาะยาว หมู่ที่ 1 ตำาบลปูยู อำาเภอเมือง จังหวัดสตูล ในการลงพื้นที่

ครั้งนี้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมที่เน้นความรู้ทางวิชาการและความสนุกสนานควบคู่ไปด้วย คือ กิจกรรมอาเซียนสัญจร โดยได้ 

แบ่งฐานกิจกรรมออกเป็น 5 ฐานด้วยกัน คือ ฐานเปิดโลกอาเซียน ฐานอาเซียนวันนี้ ฐานภาษาอาเซียนน่ารู้ ฐานเพลงอาเซียน 

และฐานอาเซียนสัญจร เป็นต้น ซึ่งผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ น้อง ๆ ที่โรงเรียนบ้านเกาะยาวและชาวบ้านได้รับ 

ความรู้และความสนุกสนานรวมทั้งมีความคุ้นเคยกับคำาว่าอาเซียนมากขึ้น และสามารถตอบคำาถามข้อมูลพื้นฐานต่างๆ 

เกี่ยวกับอาเซียนได้

สองมือเติมฝันปันน้ำาใจให้น้อง
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 สิบสี่กุมภาพันธ์ ของทุกปี นอกจากเป็นวันที่ระลึกถึงนักบุญ

วาเลนไทน์ของศาสนาคริสต์ ที่จัดเป็นวันแห่งความรัก ของหนุ่ม

สาวชาวคริสต์และไม่คริสต์ทั่วโลกแล้ว สำาหรับคณาจารย์และ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เราระลึกถึงความรัก

และเคารพเทิดทูนต่อองค์พระประมุข พ่อหลวงของปวงไทย  

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 

แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏน้ัน แรกเร่ิมเดิมที ต้ังแต่สมัย ร. 5 

เกิดโรงเรียน “ฝึกหัดอาจารย์” ในสังกัดกระทรวงธรรมการ 

ทำาหน้าที่ผลิตครู เพื่อรองรับการขยายตัวของการจัดการ

ศึกษาในระบบโรงเรียนเปิดทำาการสอน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  

พ.ศ. 2435 สถานฝึกหัดครูแห่งแรกของประเทศไทย คือ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในปัจจุบันต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจาก

โรงเรยีนฝกึหดัอาจารย์ไปเปน็ “โรงเรยีนฝกึหกัคร”ู เมื่อ พ.ศ. 2461 

และได้ยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยครู” ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 เป็นต้น

มา ครั้งถึง พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติครู  

ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครู สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี

 วันอันควรจารึกจดจำา คือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบัน

การศึกษาในสังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งยัง

ได้พระราชทานตราพระราชลัญจกร ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำา

สถาบันราชภัฏด้วย

 สถาบันราชภัฏได้ก้าวสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  

โดยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

 ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำานวน 40 มหาวิทยาลัย 

ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ

 1.  กลุ่มรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพ-ธนบุรี) มี 6 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ได้แก่ สวนสุนันทา สวนดุสิต จันทร์เกษม พระนคร ธนบุรี 

และสมเด็จเจ้าพระยา

 2.  กลุม่ภาคเหนอื ม ี8 มหาวทิยาลยัราชภฏั ไดแ้ก ่เชยีงใหม ่

เชยีงราย ลำาปาง อตุรดติถ ์พบิลูยส์งคราม กำาแพงเพชร นครสวรรค ์

และเพชรบูรณ์

 3.  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 12 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ได้แก่ อุดรธานี มหาสารคาม เลย สกลนคร นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด และ 

ศรีสะเกษม

 4.  กลุ่มภาคกลาง มี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ 

พระนครศรีอยุธยา รำาไพพสุณี  (จันทบุรี )  ราชนครินทร์  

(ฉะเชิงเทรา) เทพสตรี (ลพบุรี) วลัยอลงกรณ์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (ปทุมธานี) เพชรบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และ 

หมู่บ้านจอมบึง (ราชบุรี)

 5.  กลุ่ มภาคใต้  มี  5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่  

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และยะลา  

สำาหรับมหาวิทยาลัยราภัฏยะลา เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู   

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านมลายูบางกอก

แล้วย้ายไปต้ังท่ีสะเตง ท่ีต้ังศาลากลางจังหวัดเดิม (ใกล้เรือนจำา

ปัจจุบัน) เมื่อ พ.ศ. 2486 ได้ย้ายตั้งที่อยู่ปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2504 

และมีพัฒนาการมาโดยลำาดับ จากเดิมเรียนฝึกหัดครูยะลา  

มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในปัจจุบัน

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่มีความหมายสำาหรับชาวเรา 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” เช่นเดียวกัน 

 น้อมนึกจารึกมั่น  กุมภาพันธ์ อย่ามองข้าม

 สิบสี่วันดีงาม  ประทานนาม “ราชภัฏ”

                                                                                

อ.โสภณ พฤกษวานิช

วนัราชภฏั

สิบสีก่มุภาพนัธ์ นับเป็นวนัราชภฏั

เรือ่งนี ้มีประวติั ธ ประขนานนาม

14 กุมภาพันธ์
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แนะนำ�อาจารย์ใหม่

อ.การ์ตีนี  วาโด อ.ซำ สีนาร์  ยะพา อ.รุซณี   ซูสารอ

อ.จิราภรณ์  ก่อเกียรติยากุล

สาขาวิชาภาษามลายู>>> สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรม
ทัศนศิลป์

สาขาวิชาภาษาไทย>>>

อ.สวพร   จันทรสกุลอ.อารยา   ชินวรโกมล

สาขาวิชานิติศาสตร์>>>
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คณะมนุษย์ฯ วันนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนปีการศึกษา 2555

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต/ครุศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ/คบ.)

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ/คบ.)

 สาขาวิชาสังคมศึกษา (คบ.)

 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ)

 สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ)

 สาขาวิชาภาษามลายู (ศศ.บ)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต 

 สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ (ศล.บ.)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)

ระดับปริญญาโท 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
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  หลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์  ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ร่วมจัดงาน

วนัเดก็แหง่ชาต ิประจำาป ี2555 เมื่อวนัที ่14 มกราคม 2555 ณ ศนูยก์ารคา้โคลเิซีย่มซนิเีพลก็ซย์ะลา โดยจดักจิกรรมระบายสปีนูปลาสเตอร ์ 

นักศึกษาได้สาธิตการระบายสี  การผสมสีแก่เด็ก ๆ  อีกทั้งได้ให้ตุ๊กตาจากฝีมือเด็ก ๆ ได้กลับบ้านเป็นของขวัญในวันเด็กปีนี้

 ขอแสดงความยินดีกับผู้ ได้รับรางวัลประเภทนักศึกษาทุกคน

และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของหลักสูตรออกแบบนวัตกรรม 

ทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้

ประเภทนักศึกษา 

 รางวัลที่  ๑   นายไอดีอาบาฮา   บาโง 

         นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 รางวัลที่  ๒   นางสาวฮาฟีซา    แซกระดี          

         นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา

 รางวัลที่  ๓   นางสาวซาวียะห์   ฮะซา            

         นักศึกษาสาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

 รางวัลชมเชย

      ๑.    นางสาวซาราห์    แวมุหะมะ     

         นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา

      ๒.    นายมาหามะ    มูดอ          

         นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา

      ๓.    นางสาวฮูดา    มะเระ            

         นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษา

ผลการประกวดภาพถ่ายครูชายแดนใต้



A R T S  S H O W C A S E
http ://พพพ.facebook.com/pages/ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

บ้านศิลปะ
yalaart.multiply.com

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ 0-7329-9632

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 22/2512

ไปรษณีย์โทรเลขยะลา

“ความรู้เยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม   นำาสังคม   ธำารงวัฒนธรรม”

  จากการที่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์   ทำาให้ได้ข้อคิด

เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ จากการใช้งาน คิดว่า อยากให้มองเรื่องบวกที่ได้

จาก facebook บ้าง เพราะถ้าไม่มีเรื่องดีเลย แล้วคุณมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก 

เจ้าของเว็บไซต์ที่เริ่มพัฒนาระบบจากในมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด จะติด 

อันดับรวยระดับโลกด้วยวัยประมาณ 26 ขวบได้อย่างไร ก็คงต้องบอกว่า  

facebook มีมุมบวกอยู่มิใช่น้อยด้วยตำาแหน่งเว็บไซต์เครือข่ายสังคม  

(Social Networking Website) ที่สมบูรณ์และมีผู้ ใช้มากที่สุดในปัจจุบัน

       มองมมุบวกสำาหรบัผู้ใชร้ะดบักลุม่คน หรอืองคก์ร คอื บรกิาร Group 

Page ที่เปิดให้เพื่อนในชมรมหรือทีมงานสื่อสารกันเฉพาะในกลุ่มได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีระดับของผู้ ใช้ แบ่งเป็น admin กับ members ซึ่งผู้เป็น 

admin แตล่ะคนกย็งัเปน็เจา้ของขอ้ความ ภาพ วดีโีอ หรอืบนัทกึทีส่ง่เขา้ไป

ในกลุม่ เหมอืนกลุม่นกัดนตร ี กลุม่ดเีจรายการวทิย ุ หรอืกลุม่ครใูนโรงเรยีน  

เป็นต้น อีกบริการที่ทำาให้ facebook เป็นที่ชื่นชอบของนักพัฒนาเว็บไซต์ 

ศิลปิน องค์กรต่าง ๆ  คือ บริการ Fan Box  ที่สามารถเชื่อมโยงภาพสมาชิก

ที่ชื่นชอบ Fan Box ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ภายนอก เช่น เว็บไซต์ของศิลปิน 

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยลงประกาศข่าว หรือศิลปินแจ้ง

กำาหนดการไปออกแสดงนิทรรศการ ก็จะมีบรรดาผู้ที่ชื่นชอบเข้าไปติดตาม

ความเคลื่อนไหวทุกวัน ซึ่งผู้ดูแล Fan Box อาจมีหลายคน แต่ภาพ Profile 

จะแสดงในนาม Fan Box เท่านั้น ต่างกับ Group Page ที่แสดงภาพ Profile 

ของผู้ลงข้อความเฉพาะบุคคล 

     เนื่องจากปัญหาในการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางด้าน

ศิลปะของนักศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ไม่สามารถเดินทางไปยัง

สถานที่ต่าง ๆ ที่จัดแสดงนิทรรศการและแหล่งข้อมูลในการทำาผลงาน 

ของนักศึกษา  จึงได้นำาข้อดีของ facebook มาสนับสนุนการเรียนการสอน 

โดยการสร้างเปน็กลุม่ Fan Page ของภาควชิาศลิปกรรมศาสตร์  ยงัรวม

ไปถึงหลักสูตรศิลปกรรมและหลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์  

ทำาให้หน่วยงานสามารถติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา ผู้สอน รวมทั้งบุคคล

ภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารทาง

โทรศัพท์การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ  ในช่วงเวลาที่จำากัดและสามารถ

นำาข้อมูลการจัดการเรียนการสอนมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

ถึงการดำาเนินงาน นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้กับผู้สอนและเพื่อน

ร่วมชั้นเรียน ดังเช่นในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์ทำาให้

นกัศกึษาไดเ้รยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลย ีในการนำาเสนอผลงานของตวัเองและ

มกีารแสดงความคดิเหน็จากบคุคลอื่นในการวจิารณง์าน การใช ้facebook 

ในรายวิชาของหลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ก็สามารถทำาให้

ติดต่อสื่อสารและแจ้งข้อมูลข่าวสารในรายวิชานั้นรวมถึงเป็นการใช้

นวตักรรมในการจดัการเรยีนการสอน ผูส้อนและหนว่ยสนบัสนนุการเรยีน

การสอนกส็ามารถใชป้ระโยชนจ์ากเครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์  ในการพฒันา

งานของตนเองและเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารใหก้บันกัศกึษา ยงัมอีกีสิง่หนึง่

ทีเ่ปน็ขอ้จำากดัในการใชง้าน facebook กค็อื แมจ้ะรูจ้กักนัและทำางานดว้ย

กัน แต่เขาไม่นับเราเป็นเพื่อนสังคมออนไลน์ เราก็ไม่มีโอกาสเห็นข้อมูล

ของเขา ถา้เพื่อนคนใดทีเ่คยรบัเปน็เพื่อนสนทิมพีฤตกิรรมกอ่ความรำาคาญ 

เชน่ Tag ภาพที่ไมเ่กีย่วขอ้งเปน็การยดัเยยีดขอ้มลูขา่วสารกจ็ะถกูขบัออก 

จากการเปน็เพื่อน สว่นขา่วสารทีส่ง่ไมถ่กูเวลากอ็าจมคีนเหน็เพยีงไมก่ีค่น

 สรปุวา่ ถา้ไมเ่ขา้ไปในระบบกจ็ะไมไ่ดอ้า่นขา่วสารขอ้มลูทีเ่พื่อนหลาย

ร้อยคนเขียนกันหลายร้อยเรื่องในแต่ละวัน แล้วต้องมีทัศนะเชิงบวกว่า

สาระหลายร้อยเรื่องนั้น เป็นเรื่องที่มีคุณค่าแก่การติดตามเป็นส่วนใหญ่

 Social Network  Media  กับการเรียนการสอนด้านศิลปะ : นางสาวจิรชยา  ฉวีอินทร์ 


