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จากใจ...บ.ก.

จากคณบดี
สาส์น

   ผ่านพ้นมาเกือบ 1 เทอมของปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์มีกิจกรรมมากมาย รวมทั้งการประเมินคุณภาพภายใน

และภายนอก และกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก

ที่สำาคัญๆ หลายกิจกรรม

   ผมขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่รังสรรค์ผลงานเป็นที่ปรากฏอย่าง

สม่ำาเสมอ เราพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าและเคียงข้างกับท้องถิ่นอย่างมั่งคง 

ตามอุดมการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์

                   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษ�
ผศ.ดร.สมบัติ	 	 	 	 	 โยธาทิพย์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.สุภา		 	 	 	 	 	 วัชรสุขุม		 :	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ศตพล		 	 	 	 ลูกอินทร์		 :		 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

บรรณ�ธิก�ร
ผศ.อับดุลรอซะ	 	 	 	 วรรณอาลี
อาจารย์พชรวรรณ		 	 รุ่งแสงอโณทัย
อาจารย์วันทนี		 	 	 	 แสงคล้ายเจริญ	

กองบรรณ�ธิก�ร	
อาจารย์นูรีดา		 	 	 	 จะปะกียา	 	 	 อาจารย์จิตสุดา	 ละอองผล
อาจารย์พยุงศักดิ์	 	 	 พงศาปาน	 	 	 อาจารย์พารีดา	 หะยีเตะ	
นางสาวจิรชยา	 	 	 	 ฉวีอินทร์

พิสูจน์อักษร	
อาจารย์อารยา	 	 	 	 ชินวรโกมล
อาจารย์มัสวิณี	 	 	 	 สาและ

ประส�นง�น	
นายชลธิวัฒน์		 	 	 	 นุ้ยไกร
นายมูหามะอัสฮัร	 	 	 ตะโละดิง
นายเลิศยศ		 	 	 	 	 เผื่ออำานาจ
นางสาวจุติพร		 	 	 	 นวมทอง

ออกแบบ - จัดรูปเล่ม
นายศฤงคาร	 	 	 	 	 กิติวินิต
นางสาวจิรชยา	 	 	 	 ฉวีอินทร์
นายอัสฮาร์		 	 	 	 	 เละแม็ง

สำ�นักง�นคณบดีคณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏยะล�
ถนนเทศบ�ล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะล� 95000
โทรศัพท์ 0-7329-9632, 0-7322-7151 ต่อ 9102, 9109
โทรส�ร 0-7322-7131 http://human.yru.ac.th

พิมพ์ที่  :  บริษัท เอสพริ้นท์ (2004) จำ�กัด
    โทร. 0-7325-5555

ปรัชญ�
“ความรู้เยี่ยม	เปี่ยมคุณธรรม	นำาสังคม	ธำารงวัฒนธรรม”

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	ีโดยการใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน	์
	 ต่อชุมชนสนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้
4.	อนุรักษ์	 ทำานุบำารุง	 และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ	

	 ท้องถิ่นและของชาติ

สาส์นส้ม2

   ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์  

บคุลากร และนกัศกึษาชาวคณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทุกท่าน ที่ ได้ผ่านการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทั้งจากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลการศึกษา (สมศ.)

ด้วยคะแนน 4.11 และจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ด้วยคะแนน 3.97 ผลจากการที่ทุกฝ่ายทำางานด้วยความทุ่มเท

เสียสละ ตามอุดมการณ์ของเราชาวราชภัฏ เพื่อให้ผลผลิตของเรา 

มีคุณภาพ สามารถรับใช้สังคมต่อไป

 สาส์นส้มฉบับนี้ เน้นข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ

คณะที่มีมากมาย เนื่องจากพื้นที่ต่างๆ มีจำากัด จึงจำาเป็นต้องขยาย 

ลงในฉบับต่อๆ ไป ขอขอบคุณทุกหลักสูตร ทุกภาควิชา ทุกฝ่ายที่ส่ง

ข้อมูลให้ประชาสัมพันธ์ลงในสาส์นส้มฉบับนี้

                                          ผศ.อับดุลรอซะ  วรรณอาลี

                                                 บรรณาธิการ



ไทยภูมิ

สาส์นส้ม 3

โครงการศึกษาดูงานทางภาษาและคติชนวิทยา	

	 หลักสูตรภาษาไทย	จัดโครงการศึกษาดูงานทางภาษาและคติชน

วิทยา	 เมื่อวันที่	 25-27	 มีนาคม	 2555	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา 

หลักสูตรภาษาไทย	 ที่มีความรักความสนใจในภาษาไทยและคติชน

วิทยาได้เรียนรู้เรื่องราว	อันเป็นประโยชน์แล้วนำาความรู้ประสบการณ์

ที่ ได้รับจากการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเส้นทางมาเขียนในรูปแบบ

ต่างๆ	ตามความถนัดตามความสนใจ	เป็นการนำาความรู้ที่ ได้ศึกษามา

ปฏิบัติเพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย	 อีกทั้งยังเป็น 

การสืบสานวัฒนธรรมทางภาษา	 และก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ที่เป็น 

ผลงานของนักศึกษาโดยแท้จริง

	 	 สาขาวิชาภาษาไทย	 ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการปูพื้นฐาน 

ทางภาษาและวรรณคดีไทย	ใหแ้กน่กัศกึษากอ่นเขา้สูก่ระบวนการเรยีน

การสอนตามรายวิชาที่ ได้กำาหนดในหลักสูตร	 จึงได้จัดทำาโครงการ 

ปูพื้นฐานทางภาษาและวรรณคดีไทย	 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่	 1	 เพื่อ 

ให้นักศึกษามีพื้นฐานทางภาษาและวรรณคดี ไทยเพียงพอแก่การ 

นำาไปศึกษารายวิชาอื่นๆ	 ในหลักสูตรต่อไป	 โดยจัดขึ้นในวันที่	 23-24	

มิถุนายน	 2555	ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 3	 อาคาร	 20	 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏยะลา	 มีคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่มาเข้าร่วมในการจัด

กิจกรรมในครั้งนี้

	 สาขาวิชาภาษาไทย	ตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	และ

พบเห็นถึงปัญหาการเขียนของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น	 จึงได้ดำาเนินการจัดโครงการ	 

“ค่ายคนรักเขียน	 4”	 ขึ้นเป็นปีที่	 4	 เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย	 เผยแพร่องค์ความรู้ 

ทางภาษาไทยให้แก่เยาวชน	 พัฒนาทักษะการเขียน	 และปลูกจิตสำานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน 

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งมีเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ	จำานวน	50	คน	โดยจัด 

เมื่อวันที่	13-16	กรกฎาคม	2555	ณ	เกาะเสือรีสอร์ท	ตำาบลเกาะหมาก	อำาเภอปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง

โครงการ	ค่ายคนรักเขียน	4

โครงการปูพื้นฐานทางภาษาและวรรณคดีไทย



SMART HU - SO
สาส์นส้ม4

  เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2555	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ต้อนรับคณะจาก	University	Malaysia	Kelantan

(UMK)	มาพบปะพูดคุยเบื้องต้นกับภาคศิลปะ	 เพื่อหาแนวทางจัดการเรียนการสอน	การจัดนิทรรศการร่วมกัน	และความร่วมมือ

อื่นๆ	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	4	ชั้น	1

	 เมื่อวันที่	 12	 มีนาคม	 2554	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเนทศ	 ส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 ที่พึงมีในบัณฑิต	 

โดยได้รับเกียรติจาก	 ผศ.ดร.สมบัติ	 โยธาทิพย์	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์	เป็นประธานในพิธีเปิด	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	อาคาร	20

	 เมือ่วนัที	่14	มนีาคม	

2555	 คณาจารย์	 บุคลากร	

คณะมนุ ษ ยศ า สต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์	 ร่วมรับการ

ประเมิน	 สมศ.	 โดยมีคณะ

ก ร ร ม ก า ร ก า ร ป ร ะ เ มิ น	

ประกอบด้วย	 ศ.พล.ต.ต. 

ดร . เ กี ย รติ พ งษ์ 	 มี เ พี ย ร	 

รศ.ดร.พนารัตน์	ปานมณี	และ	ผศ.อนุสรณ์	จิตมนัส	ณ	ห้องประชุม	อาคาร	4	ชั้น	1

คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ต้อนรับคณะจาก	University	Malaysia	Kelantan	(UMK)	

คณะมนุษยศาสตร์ฯ	จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาปี	2555

คณะมนุษยศาสตร์ฯ	รับการประเมิน	สมศ.
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  เมื่อวันที่	10-12	มิถุนายน	2555	ผศ.ดร.สมบัติ		โยธาทิพย์	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	พร้อมคณะ

ประกอบด้วย	ผศ.อับดุลรอซะ	วรรณอาลี	รองคณบดีผ่ายบริหาร	นายสมิทธ์		วงศ์วิวัฒน์	ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์ภาษา

อังกฤษ	 และนางสาวพารีดา	 หะยีเตะ	 ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์ภาษามลายู	 ได้เดินทางไปยัง	 Universiti	 Kebangsaan	

Makaysia	โดยได้รับการต้อนรับจาก	Professor	Dr.	Hazit	Azman	คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	เพื่อพบปะ

พูดคุยเรื่องความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างกันโดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี

	 เมื่อวันที่	 26	 มีนาคม	 2555	 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนรู้	 ค่ายวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้	 โดยได้รับ
เกยีรตจิาก	ผศ.ดร.สมบตั	ิ	โยธาทพิย	์คณบดคีณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์	เป็นประธานในพิธีเปิด	โดยมีคณาจารย์	และ
บุคลากรเข้าร่วม	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	อาคาร	20

  เมื่อวันที่	29	มี.ค.	-	1	เม.ย.	55	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	จัดโครงการค่าย

วิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้	 โดยมีนักเรียนมัธยมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม	

ณ		อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม	อำาเภอสิเกา	จังหวัดตรัง

คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	เดินทางไปยัง	UKM	เพื่อสานสัมพันธ์อุดมศึกษาอาเซียน

คณะมนุษยศาสตร์ฯ	จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ฯ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ	จัดโครงการค่ายสามภาษา
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คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ร่วมกับองค์กร	USAID	
จัดสัมมนานิเทศทางการพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม

คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ร่วมกับองค์กร	USAID	จัดการประชุมจากการ
วิจัยสู่การขับเคลื่อนประชาธิปไตยในท้องถิ่น

  เมือ่วนัที	่3	พฤษภาคม	2555	คณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	ร่วมกับองค์กร	USAID	จัดโครงการ

สัมมนา:ทิศทางการพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม

จังหวัดยะลา	 โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ยะลา	 นายเดชรัฐ	 สิมศิริ	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 

มีการบรรยายเรื่อง	 “ทิศทางการพัฒนาองค์กรภาค

ประชาสังคมจังหวัดยะลา	 เพื่อนำาไปสู่การเป็นองค์กร

นติบิคุคลโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย”	โดยคณุเสร	ี	จุย้พรกิ	

ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร	 บริษัทปตท.จำากัด	 (มหาชน)	 และเสวนาหัวข้อ	 “แนวทางการ 

จดทะเบียนขององค์กรภาคประชาสังคม”	 ผู้ร่วมเสวนา	 นายปรีชา	 ชนะกิจกำาจร	 

นายอำาเภอยะหา	คุณสุภาพ	พัสอ๋อง	ตัวแทน	USAID	คุณวรรณกนก	เปาะอีแตดาโอะ	

ประธานกลุ่มลูกเหรียง	และคุณอับดุลเลาะ	หะยียามา	โดยมีตัวแทนจากองค์กรภาค

ประชาสัมคมในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วมสัมมนา	 ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 3	 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ	50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ

	 	 เมื่อวันที่	 14	 พฤษภาคม	 2555	 คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์	 จัดการประชุมจากการวิจัยสู่การขับเคลื่อน

ประชาธปิไตยในทอ้งถิน่	โดยไดร้บัเกยีรตจิาก	ผศ.ไกรสร	ศรีไตรรตัน	์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 โดยมีกิจกรรมการนำาเสนอ 

ผลการวิจัยการรับรู้ของพลเมืองกับการเสริมสร้างประชาธิปไตย 

ของประชาชนในจังหวัดยะลา	 ผลการวิจัยโดยนักศึกษาทุนวิจัย 

ระดั บปริญญาตรี แ ละปริญญา โท 	 และ เสวนา ในหั ว ข้ อ	 

“วิถีประชาธิปไตยในจังหวัดชายแดนใต้”	 ณ	 หอประชุมเล็ก	

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ร่วมกับองค์กร	USAID	
จัดมหกรรมการสร้างสำานึกพลเมืองเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย

คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ	ร่วมเสวนาในหัวข้อ	“ทางออกวิกฤติ
สถานการณ์ใต้”

  เมื่ อวันที่ 	 21	 พฤษภาคม	 2555	 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับองค์กร	 USAID	

จัดมหกรรมการสร้างสำานึกพลเมืองเพื่อส่งเสริม

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในท้องถิ่น	 โดยได้รับ

เกียรติจาก	นายเดชรัฐ	สิมศิริ	ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา	

และผศ.ไกรสร	 ศรี ไตรรัตน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา	 กล่าวเปิดพิธี	 โดยมีกิจกรรมการนำาเสนอ 

ผลการวจิยั	ระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท	และเสวนา 

ในหัวข้อ	 “บทบาทพรรคการเมืองกับการส่งเสริม 

ธรรมาภิบาล”	 บรรยายพิเศษในหัวข้อ	 “ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาครัฐ”	 โดย	 นพ.พลเดช	 ปิ่นประทีป	 

และหัวข้อ	 “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการส่งเสริมสำานึกพลเมืองระบอบประชาธิปไตย”	 โดย	 คุณสุริยะใส	 กตะศิลา		 

ณ	หอประชุมเล็ก	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  เมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	2555	ผศ.ดร.สมบัติ	

โยธาทิพย	์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์

เป็นผู้ดำาเนินรายการ	 การเสวนา	 “ทางออกวิกฤต

สถานการณ์ ใต้”	 จัดโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา	 

โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา	นายเดชรัฐ	สิมศิริ	 ผู้ว่าราชการ

จังหวัดยะลา	พ.ต.อ.ทวี	สอดส่อง	เลขาธิการ	ศอ.บต.ฯ	

ณ 	 ล า น จ อ ด ร ถ	

อาคารพระเศวต 

สุรคชาธาร	 สนาม

โรงพิธีช้างเผือก



นิติศาสตร์
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หลักสูตรนิติศาสตร์	จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้
ทางกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

คณะมนษุยศาสตรฯ์	รว่มกบัศาลจงัหวดั
ยะลา	 จัดโครงการเผยแพร่...กฎหมาย
และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

  เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2555	หลักสูตรนิติศาสตร์	จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมาย
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและสิทธิอันพึงมีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ผศ.ดร.สมบัติ	 โยธาทิพย์	 คณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด	 ซึ่งในโครงการครั้งนี้	 ได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วไป 
ใน	3	จังหวัดชายแดนใต้จากหลายสาขาอาชีพ	และนักศึกษา	โดยมีวิทยากร	นายฐปนรรฆณ์	พยุง	ผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลา	 
ณ	ห้องประชุม	ชั้น	5	อาคาร	Student	Union

	 เมื่อวันที่	 14	 มิถุนายน	 2555	 คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์	 ร่วมกับศาลจังหวัดยะลา	 จัดโครงการ 
การเผยแพร่...กฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 โดย 
ได้รับเกียรติท่านเอนกชัย	 อารยะญาณ	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จัดหวัดยะลา	 และผศ.ดร.สมบัติ	 โยธาทิพย์	 คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิด	 โดยมี
กจิกรรมบรรยายในหวัขอ้	“แนะนำาศาลยตุธิรรมศาลจงัหวดัยะลา
และความคาดหวังของศาลที่มีต่อสังคม”	 “กฎหมายและคดี 
ที่น่าสนใจ”	 “หมายจับและหมายค้นตามกฎหมายต่างๆ”	 
“การไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท”	โดยนายณฐักร		ยกชธูนชยั	ผูพ้พิากษา
ศาลจงัหวดัยะลา		ณ	หอ้งประชมุ	ชัน้	3	อาคารเฉลมิพระเกยีรติ	
50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ



จับกระแสรปศ.
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	ได้จัดโครงการส่งเสริมแนวคิดด้านสันติวิธี

หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร	์ศกึษาดงูานทางดา้นรฐัประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	จัดโครงการส่งเสริมทักษะฯ

  เมื่อวันที่	14	มีนาคม		2555		ที่ผ่านมา	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	ได้จัดโครงการ

ส่งเสริมแนวคิดด้านสันติวิธี	 ในหัวข้อ	 “ทางออกในการจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนใต้”	 ณ	

ห้องประชุม	ชั้น	3	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ	โดยได้รับเกียรติ

จาก	ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา	นายอุดร		น้อยทับทิม		เป็นประธานในพิธีเปิด	รูปแบบ

กิจกรรมเป็นลักษณะจัดเสวนาเพื่อถกหาทางออกของการจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 

ในรูปแบบสันติวิธี	วิทยากร	ได้แก่	พ.อ.นพพร	เรือนจันทร์		รอง	ผบ.ฉก.ยะลา		นายรอซีดี		

เลิศอริยะพงษ์กุล	ประธานสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย	สาขายะลา

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	 ได้นำานักศึกษา	 ชั้นปีที่	 4	 ไปศึกษาดูงานทางด้าน

รัฐประศาสนศาสตร์	 ระหว่างวันที่	 20-27	 มีนาคม	 2555	 ณ	 พิพิธภัณฑ์สยามและรัฐสภา	

กรุงเทพมหานคร	เยี่ยมชมหอฝิ่น	อำาเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย

	 เมื่อวันที่	26-29		เมษายน		2555		หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	
จดัโครงการสง่เสรมิทกัษะความรูเ้ชงิวชิาชพีเพือ่การแขง่ขนัสูต่ลาดแรงงาน
ใหแ้กน่กัศกึษา	ชัน้ปทีี่	4	และศษิยเ์กา่ของหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร์		ณ		
ห้องประชุม	ชั้น	3	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	50	พรรษา	มหาวชิราลงกรณ			
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการเตรียมตัวสอบ 

ในเนื้อหาความรู้ทั่วไป	 (ภาค	 ก.)	 และเนื้อหาความรู้ 
เฉพาะตำาแหนง่	(ภาค	ข.)	บรรจเุขา้รบัราชการตา่งๆ		อาท	ิ	
ขา้ราชการฝา่ยปกครอง	ขา้ราชการตำารวจ	และพนกังาน
สว่นทอ้งถิน่	ทัง้นี	้การจดัอบรมดงักลา่ว	ไดร้บัเกยีรตจิาก
วิทยากรในหน่วยงานต่างๆ	 ได้แก่	 ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์

ปฏิบัติการตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้	 สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา	 ศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาที่ทำาการ
ปกครองจังหวัดยะลา	สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จังหวัดปัตตานี	และสำานักงานเกษตรอำาเภอเมืองยะลา	



แห่งความสุขและความภาคภูมิใจ

   ความรู้ดูยิ่งล้ำา	 	 	 	 สินทรัพย์

	 	 	 มีค่าควรเมืองนับ			 	 	 ไป่ถ่วน

	 	 	 เพราะเหตุจักอยู่กับ	 	 	 กายอาต		มานา

	 	 	 โจรจักเบียนบ่ได้	 	 	 	 เร่งรู้เรียนเอา

 ความรูเ้ปน็ทรพัยภ์ายในของบคุคล  เปน็ทรพัยส์มบตัเิฉพาะตนตดิตวัไปตลอดกาล  นานตราบเทา่ชวีติ  

เราสามารถใชว้ชิาความรูห้าเงนิหาเงนิทองทรพัยส์นิภายนอกได้โดยไมจ่ำากดั ขึน้อยูก่บัศกัยภาพของแตล่ะบคุคล

ที่มีมากน้อยต่างกัน

 ตลอดระยะเวลา ๔ หรือ ๕ ปี ที่นักศึกษาฝึกฝนตนเอง ศึกษาเรียนรู้วิทยาการในมหาวิทยาลัย  

เพื่อที่จะใช้ความรู้วิทยาการที่ ได้รับนำาไปเป็นเครื่องช่วยในการประกอบอาชีพเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่น 

ในอนาคตอกีนานไกลและบดันี ้มหาวทิยาลยัจะได้ ให้ ใบรบัรองความรูข้ัน้มหาวทิยาลยั ประสาทใหแ้กผู่ท้ีส่อบไล่

ได้ตามที่กำาหนดไว้ เรียกกันว่า “ปริญญา”

 มหาวิทยาลัยประสาทปริญญาบัตรให้กับบุคคลใน ๒ กรณี คือ กรณีแรกประสาทปริญญาบัตรให้แก่

นกัศกึษาทีส่ำาเรจ็ตามหลกัสตูรทีม่หาวทิยาลยักำาหนด  และกรณทีี ่๒ ประสาทปรญิญาบตัรแกผู่ท้รงวทิยาคณุ  

หรือผู้มีเกียรติตามที่เห็นสมควร เรียกว่า “ปริญญากิตติมศักดิ์” ผู้ ได้รับประสาทปริญญาบัตร ไม่ว่ากรณีแรก

หรือกรณีที่ ๒ ต่างมีความภาคภูมิใจในปริญญาที่ ได้รับ เพราะมิใช่สิ่งที่จะได้มาโดยง่าย

 ความกว้างขวางของวิทยาการ หรือความรู้บรรดามี ชั่วชีวิตของคนเราศึกษาได้น้อยนิดเหลือเกิน   

|หากเปรียบความรู้ทั้งมวลกับนำาในมหาสมุทร ความรู้ที่เราศึกษามาได้ มีค่าเท่ากับนำาหนึ่งกะละมังเท่านั้นเอง 

ก็หมายความว่าชีวิตของเราจะต้องเรียนรู้ต่อไปอีกมากมายนัก ความรู้เป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาตลอดกาลและ 

ความรู้ที่แท้จริงคือความรู้ที่เราพบได้ด้วยตนเอง รู้ ได้ด้วยตนเอง  ท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลกให้ข้อคิดไว้ตอน

หนึ่งว่า

   “อันความรู้รู้กระจ่างแต่อย่างเดียว ขอให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล

   อาจจะชักเชิดชูฟูสกนธ์   ถึงคนจนพงศ์ไพร่คงได้ดี”

 และ

   “มีวิชาอยู่กับตัวกลัวอะไร  ชีวิตไม่ปลดปลงคงได้ดี”

 

 ขอให้การรับปริญญาบัตรของนักศึกษาจงเป็นความสุข  ความภาคภูมิใจ  ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความมี

ชีวิตที่ดีงามและมีคุณค่าแก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่สังคม แก่ประเทศ และแก่โลกในอนาคตโดยเร็ววัน

                                                                                

                                                                             อ.โสภณ พฤกษวานิช

Update-Eng-News
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Einglish	Corner	
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัด
โครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดโครงการ	ศึกษา
แหลง่การเรยีนรูภ้าษาองักฤษและพฒันาอาชพีสูอ่าเซยีน
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 หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
เอกภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร ค.บ. และ ศศ.บ. ชั้นปีที่ 1-3 รวม 150 คน ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ค. 2555 โดยมีกิจกรรมย่อย  
3 กจิกรรม คอื กจิกรรมเพิม่ขดีความสามารถทกัษะภาษาองักฤษแกน่กัศกึษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ กจิกรรมคา่ยฝกึฝนการโตว้าทแีละ 
การแข่งขันโต้วาทีระดับชาติ ค่ายฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและการแข่งขันการพูดในที่ชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ 
ทักษะทางภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

 เมื่อวันที่  12-16 มีนาคม 2555 หลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัด
โครงการ ศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและพัฒนาอาชีพสู่อาเซียน  
นำานักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษศิลปศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษา 
วิชาเอกภาษาอังกฤษครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เยี่ยมชม SEAMEO  
RECSAM ณ ปีนัง และ National University of Malaysia หรือ  
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย

Update-Eng-News
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หลักสูตรภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ: โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูสอนภาษามลายูสู่ประชาคมอาเซียน

	 เมื่อวันที่	25	เมษายน	-	5	พฤษภาคม	2555	ที่ผ่านมา	หลักสูตรภาษามลายู	

คณะมนุษยศาสตร์ฯ	 ร่วมกับสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี	 เขต	3	 

จัดโครงการบริการวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษามลายูสู่ประชาคม

อาเซยีน	ณ	หอ้งประชมุสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปตัตาน	ีเขต	3	เพือ่

อบรมเชงิปฏบิตักิารทกัษะความรูด้า้นภาษามลายใูหม้ปีระสทิธภิาพแกค่รผููส้อนภาษา

มลายู	 ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไทย	 และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

	 เมื่อวันที่	13-15	มิถุนายน	2555	ที่ผ่านมา	คณาจารย์ประจำา

หลักสูตรภาษามลายู	 ภาควิชามนุษยศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	เดินทางนำานักศึกษาชั้นปีที่	4	

ประจำาปีการศึกษา	2555	หลักสูตรภาษามลายู	 จำานวน	28	คน	ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ	 ณ	 National	 University	 of	 Malaysia	

มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย	 นำาโดย	 นางสาวพารีดา	 	 หะยีเตะ	

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษามลายู	และ	นางสาวสูฮัยลา	

บินสะมะแอ	 อาจารย์ประจำาหลักสูตรฯ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมมลายู	สามารถนำาความรู้ทฤษฎี

ด้านภาษามลายูที่ ได้ศึกษาไปประยุกต์ ใช้ ในการฝึกปฏิบัติงาน

คณาจารย์ประจำาหลักสูตรภาษามลายูเดินทางนำานักศึกษาชั้นปีที่ 4  
ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ National University of Malaysia 
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รอบรั้วสังคม
หลักสูตรสังคมศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติ

การเขียนแผนและผลิตสื่อการสอน

นักศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษาร่วมโครงการ 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม

หลักสูตรสังคมศึกษาจัดโครงการพัฒนาครูฯ

	 เมื่อวันที่	9-10	มิถุนายน	2555	ที่ผ่านมา	ณ	ห้องรามัน	
อาคารยะลาพาเลซ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 หลักสูตร
สังคมศึกษาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนและ 
ผลิตสื่อการสอน	ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่	5	จำานวน	41	คน	โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่เสรมิสรา้งทกัษะการเขยีนแผน	ผลติสือ่การสอน
และเทคนิคการสอนให้นักศึกษาชั้นปีที่	 5	 ซึ่งกำาลังออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูยังหน่วยฝึกต่างๆ	 ได้ทราบถึงองค์
ประกอบกระบวนการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการเขียนแผน	
ผลิตสื่อการสอนและเทคนิคการสอนหลักสูตรสังคมศึกษาจึงได้
จดัอบรมใหน้กัศกึษา	เพือ่ใหเ้กดิทกัษะในการจดัการเรยีนการสอน
วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่อไป

	 	 	 	 เมื่อวันที่	 11	 กรกฎาคม	 2555	 ที่ผ่านมา	
นั กศึ กษาหลักสูตรสั งคมศึกษา	 ภาควิ ชา
สงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา	เขา้รว่ม
โครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรมลาน
วัฒนธรรมนำาสันติสุข	 1	หลักสูตร	 1	 วัฒนธรรม		
ณ	 ลานวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 
ภายใต้กิจกรรม	 “การละเล่นไทยและการแสดง
ลาวกระทบไม้”	

	 เมื่อวันที่	14	–	15	กรกฎาคม	2555	ที่ผ่านมา	หลักสูตร
สังคมศึกษา	 ภาควิชาสังคมศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 จัดบริการวิชาการ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนา
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้	ภายใต้หัวข้อ	“อบรมเชิงปฏิบัติการ
ครสูอนวชิาประวตัศิาสตร	์จงัหวดัชายแดนใต”้	ณ	หอประชมุศนูย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา	โดยมี	ผศ.อุไรรัตน์		ยามาเร็ง	รองคณบดีคณะครุศาสตร์	
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี	 และมีอาจารย์มลิวรรณ	 รักษ์วงศ์	
ประธานหลักสูตรสังคมศึกษา	เป็นผู้กล่าวรายงาน	วัตถุประสงค์
ของการจัดโครงการดังกล่าว	เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์
มทีกัษะมคีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการจดัการเรยีนการสอนเหน็
คุณค่าและพึงพอใจที่ ได้สอนวิชาประวัติศาสตร์และที่สำาคัญเพื่อ
ให้ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำาคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 โดยมีครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์
จากโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ)	ของจังหวัดยะลาเข้าร่วมอบรม	จำานวน		35	คน
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แนะนำ�อาจารย์�/�เจ้าหน้าที่ใหม่

อ.กูซารีลา ต่วนจอหลง

อ.ศรีวตี มาแนง

อ.สุจิตรา อินทราช

อ.สายสุนีย์ วงค์อุ่น

อ.นูฮา มาแนง

นางสาวอารีย์ แย่งกุลเชาว์

อ.ชุติมา คำ แก้ว

อ.ซาฮีเราะห์ ดอเลาะ

นางสาวสวรรยา กุลทวี

หลักสูตรภาษาไทย >>>

หลกัสตูรภาษาองักฤษ >>>

หลักสูตรนิติศาสตร์ >>>

หลักสูตรบรรณารักษ์ศาสตร์ >>>

หลักสูตรภาษามลายู >>>

นักวิชาการศึกษา >>>
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งานวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้สู่อาเซียน

 รศ.นันทา  โรจนอุดมศาสตร์ และนักศึกษาได้เข้าร่วมสาธิตกระบวนการทำาผ้าบาติกพิมพ์ ณ งานวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ภาคใต้สู่อาเซียน ประจำาปี 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 ณ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา   

ตำาบลเกาะยอ  อำาเภอเมือง  จังหวัดสงขลา ซึ่งสถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ของท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่สืบทอด

ต่อไป 

ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน : รักษ์แผ่นดินสานศิลป์ถิ่นแดนใต้

 นักศึกษาหลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ ได้เข้าร่วมค่ายวัฒนธรรมเยาวชน : รักษ์แผ่นดินสานศิลป์ถิ่นแดนใต้   

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2555 เพื่อฝึกอบรมกับศิลปินแห่งชาติด้านจิตรกรรม   

ภาพพิมพ์ ประติมากรรมและภาพถ่าย โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนโดยบูรณาการเข้ากับการทำานุบำารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในด้านการเพิ่มพูนพัฒนา และเผยแพร่ทักษะความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่บุคลากรในสถาบันการศึกษา 

ให้เป็นผู้มีความรู้และตระหนักถึงคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมจากการเข้าร่วมค่ายดังกล่าว นายมูฮัมหมัดฟูอัด  สาแม ได้รับ

รางวัลชมเชยในการเข้าร่วมฐานประติมากรรม 3 มิติ 



บ้านศิลปะ
yalaart.multiply.com A R T S  S H O W C A S E

ศึกษาของตนเอง ซึ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่ในการ

เรียนรู้มีมากมาย เช่น หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   

บริษัทโฆษณา ร้านกราฟฟิก โรงงานบาติก สตูดิโอถ่ายภาพ ร้านวาดภาพ

ของศิลปินมืออาชีพ ผลจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ของนักศึกษา 

จะนำาไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความเท่าทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานที่ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา กิจกรรมนี้

นอกจากการฝึกประสบการณ์แล้ว หลักสูตรได้จัดให้มีการสัมมนาและ

การสร้างสรรค์ผลงานจากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

  การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกเหนือจากในห้องเรียนมี

ความจำาเป็น สำาหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรที่จะเรียนรู้จากหน่วยงาน

ภายนอก ซึ่งทางหลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ ภาควิชา

ศิลปกรรมศาสตร์ มีรายวิชาฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนตลอดหลักสูตร 

เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาชีพตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

และเล็งเห็นว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายนอกห้องเรียน

สามารถทำาให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการคิด กระบวนการทำางาน

และฝกึทกัษะในดา้นตา่งๆ  และสามารถเลอืกสถานทีต่ามความตอ้งการ

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง : หลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

http ://พพพ.facebook.com/pages/ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

“ความรู้เยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม   นำาสังคม   ธำารงวัฒนธรรม”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

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

โทรศัพท์ 0-7329-9632

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 22/2512

ไปรษณีย์โทรเลขยะลา


