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โครงการส่งเสริมการศึกษา
สำ�หรับนักศึกษ�ไทยมุสลิมในดูไบและรัฐท�งตอนเหนือของ UAE

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการผู้บริหารและคณาจารย์
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	 สาส์นส้มฉบับนี้	ต้อนรับเทอม	2/2555	ซึ่งมีงานสำาคัญที่รอเราอยู่	คือ	

มรย.วิชาการ	 และจันทน์กะพ้อเกมส์ที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ	 เป็นเจ้าภาพก่อนที่

ทมีบรหิารของคณะมนษุยศาสตรฯ์	จะหมดวาระ		งานทีผ่มปรารถนา	ใหเ้กดิอยา่ง

เป็นรูปธรรม	คือ	Language	Community	ธนาคารความดี	การพัฒนาทักษะ

การสื่อสาร		ดีเกฮูลู	4	ภาษา	ตลาดนัดศิลปะ	เพื่อให้ผู้บริหารชุดต่อไปได้พัฒนา

ให้เกิดเป็นงานหลักของคณะมนุษยศาสตร์ฯ	สืบต่อไป

	 ผมตอ้งขอบคณุทมีงานคณะมนษุยศาสตรฯ์	ทกุทา่น	ทีใ่นเทอม	1/2555	

ไดป้ฏบิตัภิารกจิไดส้มศกัดิศ์รคีนของพระราชา	ขอบคณุกองบรรณาธกิาร	เจา้ของ

ผลงานและผู้อ่านทุกท่าน	ขอให้โชคดี	

																																							ด้วยรักและเชื่อมั่น

	 ปี	 พ.ศ.	 2555	 ประเทศไทยเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ในฐานะที่รับผิดชอบศาสตร์ทางด้านภาษา	

ศิลปวัฒนธรรมมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม	 เพื่อปูทางการเข้าสู่

ประชาคมดงักลา่ว	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นภาษา	เชน่	ภาษาองักฤษ	และภาษา

มลายู	 ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้อยู่ทางด้านตอนใต้ของประเทศไทย	 ในช่วงที่ผ่านมา

คณาจารย์ของคณะได้ทำางานอย่างเต็มความสามารถ	 ในอันที่จักทำาให้ภารกิจ

ตา่งๆ	ลลุว่งไปตามนโยบายของมหาวทิยาลยั	และเปน็ทีพ่ึง่ของสงัคมชายแดนใต้

	 สาส์นส้มฉบับนี	้ ได้รวบรวมข่าว	 ภาพบางส่วนของภารกิจต่างๆ	 ของ

ทุกหลักสูตรในคณะ	ซึ่งมีมากมาย	ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ทำาให้สาส์นส้ม

ฉบับนี้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

จากใจ...บ.ก.

จากคณบดี
สาส์น

ปรัชญา
“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 ีโดยการใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์ 
 ต่อชุมชนสนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้
4. อนุรักษ์ ทำานุบำารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ 

 ท้องถิ่นและของชาติ

คณะผู้จัดทำา
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.สมบัติ     โยธาทิพย์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.สุภา       วัชรสุขุม  : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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นางสาวจิรชยา    ฉวีอินทร์ 

พิสูจน์อักษร 
อาจารย์อารยา    ชินวรโกมล
อาจารย์มัสวิณี    สาและ
นางสาวสวรรยา      กุลทวี

ประสานงาน 
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	 เมื่อวันที่	28	กันยายน	2555	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	จัดงานมุทิตาจิตประจำาปี	2555	“ราตรีแห่งสีสัน”	โดยมชีดุการแสดงของแตล่ะหลกัสตูร	เพือ่เปน็เกยีรตแิกอ่าจารย์ที่เกษียณอายุราชการประจำาปี	 2555	 คือ	 ผศ.ถาวร	 	 มณีนิล,			นางเพ็ญประภา	 ใหญ่ลา,	 และนางนิตยา	 	 สิทธิสาร	ณ	 อาคารประกอบ	2

	 เมื่อวันที่	 6	 กันยายน	 2555	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร	์จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารผูน้ำานกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	 “เรื่อง จัดกิจกรรมอย่างไรให้มีคุณภาพ” 

ณ	 ห้องประชุมรามัน	 อาคารยะลาพาเลซ	 โดยมี	 ผศ.อับดุลรอซะ		

วรรณอาลี	รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

เปน็ประธานเปดิงาน	ซึง่การจดัสมัมนาในครัง้นีผู้เ้ขา้รว่มสมัมนาไดเ้รยีน

รู้การจัดทำาเอกสาร-หนังสือราชการ,	 การส่งเสริมทีมงานสู่การปฏิบัติ

งานในสโมสรนักศึกษา,	 การบริหารโครงการ	 และได้ฝึกปฏิบัติเขียน

โครงการ	 เพื่อนำาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

โครงการและกิจกรรมต่างๆ	ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
“เรื่อง จัดกิจกรรมอย่างไรให้มีคุณภาพ”

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานมุทิตาจิต 
ประจำาปี 2555
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คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี
กับนายกูพัครูรอซี  กูโน และครอบครัว
	 คณบดี	 คณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สั งคมศาสตร์ 	 ร่ วมแสดงความยิ นดีพร้ อมมอบของที่ ร ะลึ กแก่ 	

นายกูพัครูรอซี	 	 กูโน	 นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน	 ชั้นปีที่	 3	 และ

ครอบครัวเมื่อวันที่	 31	 ตุลาคม	 2555	 ในฐานะที่นายกูพัครูรอซีได้รับโล่

เกยีรตคิณุอาสาสมคัรดเีดน่จากคณะกรรมการสง่เสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม

แห่งชาติ	และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เนื่องใน

โอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและอาสาสมัครไทย	ประจำาปี	2555



SMART HU-SO NEWS
	 เมื่อวันที่ 	 10	 กันยายน	 2555	 	 ผศ.ดร.สมบัติ	 โยธาทิพย์	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 	 และ		

ผศ.อับดุลรอซะ	 วรรณอาลี	 รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ		

นายอิสมาแอ	 ฮารี	 ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำาจังหวัดยะลา	 เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์		

ประจำาปี	2555	จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	ณ	ร้านอาหารจัสมิน	(สวนขวัญเมือง)

	 เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2555	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ประจำาปี	ฮ.ศ.	1433	โดยมี	ผู้บริหาร	

คณาจารย์	บุคลากรและนักศึกษาร่วมละศีลอด	ณ	ร้านอาหารจัสมิน	(สวนขวัญเมือง)

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอิสมาแอ  ฮารี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมการทำาผลงานวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ
จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการผู้บริหารและคณาจารย์

	 เมื่อวันที่	8-10	สิงหาคม	2555	คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	 จัดอบรมการทำาผลงานทางวิชาการ	 เพื่อ

พฒันาทกัษะการทำาผลงานทางวชิาการใหแ้กค่ณาจารย	์ตาม

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะ	 โดยมี	

ศาสตราจารย์	ดร.เวคนิ	นพนติย์	เปน็วทิยากรในการบรรยาย	

ณ	ห้องประชุม	อาคาร	4	ชั้น	1

	 เมื่อวันที่	 15-16	 กันยายน	 2555	 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ	
การบริหารจัดการผู้บริหารและคณาจารย์	 เพื่อประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การพัฒนาผู้บริหารและคณาจารย์	 อันจะนำาไปสู่ความรู้	 ความเข้าใจ	
ในองค์ความรู้ใหม่ๆ	 ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ	 ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
คณุภาพการศกึษา	และการบรหิารจดัการดา้นอืน่ๆ	ของคณะ	โดยมวีทิยากร		
ผศ.นิ รัตน์ 	 	 จรจิตร	 บรรยาย	 เรื่ อง เทคนิคการทำางานเป็นทีม ,		
ดร.อภิสิทธิ์	 	ฉัตรทนานนท์	บรรยาย	เรื่องเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร,	 รศ.ดร.วิชัย	 	 ชำานิ	 บรรยาย	 เรื่องเทคนิคการแปลงนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ	และ	คุณดำารง		พุฒตาล	บรรยาย	เรื่องเทคนิคการปรับตัวเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ณ	ห้องประชุม	โรงแรมราชมังคลา	พาวิลเลี่ยน
บีช	รีสอร์ท	อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	
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คณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงนามในสัญญาโครงการสะพาน : เสริมสร้างประชาธิปไตย

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
จัดงานเปิดโครงการสะพาน : เสริมสร้างประชาธิปไตย

	 เมื่อวันที่	 25	 สิงหาคม	 2555	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จัดงานเปิด

โครงการสะพาน	:	เสริมสร้างประชาธิปไตย	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ไกรสร		ศรีไตรรัตน์		

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา	เปน็ประธานในพธิเีปดิ	โดยมกีจิกรรม	สรปุงานโครงการ

สะพาน	ปีที่	1	และภาพรวมโครงการสะพาน	ปีที่	2	โดย	ผศ.ดร.สมบัติ		โยธาทิพย์	หัวหน้า

โครงการสะพาน,	 แนะนำารูปแบบการดำาเนินงานและกิจกรรมของแต่ละทีม	 พร้อมชี้แจง	

การรับสมัครทุน	และเสวนา	เรื่อง	“ธรรมาภิบาลกับการพัฒนา	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้”	

โดย	นายอุดร	น้อยทับทิม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา,	นายพงษ์ศักดิ์	ยิ่งชนม์เจริญ	นายก

เทศมนตรนีครยะลา	และนายรสุดี	บาเกาะ	รองประธานคณะกรรมการอสิลามประจำาจงัหวดั

ยะลา	โดยมีผู้ดำาเนินรายการ	คือ	คุณพงษ์พันธ์		ชัยเศรษฐสัมพันธ์	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	

อาคาร	20

	 เมื่อวันที่	 25	 กันยายน	 2555	 ผศ.ดร.สมบัติ	 โยธาทิพย์	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 เป็นประธานในพิธีลงนาม

สญัญามอบทนุอดุหนนุวจิยัโครงการสรา้งสำานกึพลเมอืงเพือ่สง่เสรมิประชาธปิไตยและธรรมาภบิาล

ในท้องถิ่นแก่องค์กรในพื้นที่เพื่อทำาวิจัยตามแผนโครงการ	ซึ่งองค์กรที่ ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย	ได้แก่	

มัสยิดกามาลียะห์อิสลามียะห์,	 โรงเรียนดำารงวิทยา,	 ศูนย์

ยตุธิรรมชมุชนปะนาเระ,	มลูนธิศิานรศัวลยั,	ชมรม	อ.ส.ม.	ยะตะ๊	

อ.รามัน,	 โรงเรียนบำารุงศาสน์วิทยา	 บ้านกอตอตือร๊ะ,	 กลุ่ม	

ผู้หญิงภาคธุรกิจประชาสังคม,	โรงพยาบาลส่วนตำาบลเมาะมาวี	

ณ	ห้องประชุม	อาคาร	4	ชั้น	1

	 เมื่อวันที่	 26	กันยายน	2555	ผศ.ดร.สมบัติ	 โยธาทิพย์	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ในฐานะประธานโครงการ

ร่วมประชุมคัดเลือกภาคีกลุ่มดัชนีธรรมาภิบาลจังหวัด	 (Provincial		

Governance	 Index)	 ภายใต้โครงการสะพาน	 :	 เสริมสร้างประชาธิปไตย	

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 ซึ่งเป็นการดำาเนินการเพื่อศึกษาข้อมูลจาก	

ภาคประชาสงัคมในเรือ่งธรรมาภบิาลภาคประชาชน	เพือ่เทยีบเคยีงกบัภาครฐั	

จะกำาหนดคดัเลอืกภาคกีลุม่ดชันธีรรมาภบิาลจงัหวดั	(Provincial	Governance	

Index)	ในจังหวัดยะลา	ปัตตานี	และนราธิวาส	เพื่อร่วมดำาเนินงานโครงการฯ	

ณ	ห้องขวัญจุฑา	3		โรงแรมปาร์ควิว	รีสอร์ท	อำาเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี

	 เมื่อวันที่ 	 8	 สิงหาคม	 2555	 ผศ.ดร.สมบัติ 	 โยธาทิพย์	 คณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	และคณะทำางานโครงการสะพานฯ		เป็นตัวแทน

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 ลงนามในสัญญา	 (MOU)	 โครงการสะพานฯ		

เสริมสร้างประชาธิปไตยกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา	

(USAID)	ณ	สำานกังานโครงการสะพานประจำาภมูภิาค	ภาคใต	้ต.พะวง	อ.เมอืง	จ.สงขลา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
เป็นประธานพิธีลงนามสัญญามอบทุนอุดหนุนวิจัยโครงการสร้างสำานึกพลเมืองฯ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
ร่วมประชุมคัดเลือกภาคีกลุ่มดัชนีธรรมาภิบาลจังหวัด (Provincial Governance Index)
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สาขาวิชาภาษาไทยร่วมจัดโครงการมหกรรมภาษาสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อทำาแผนปฏิบัติราชการและความรู้ 

        เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำาปีงบประมาณ 2556

	 เมื่อวันพุธที่ 	 5	 กันยายน	 2555	 สาขาวิชาภาษาไทย	 ภาควิชามนุษยศาสตร์ 	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 ได้จัดโครงการ

มหกรรมภาษาสูป่ระชาคมอาเซยีนขึน้	ณ	หอประชมุเลก็	มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา	

ภายในงานมกีจิกรรมมากมาย	จากสาขาวชิาภาษาไทย	ภาษาจนี	ภาษาองักฤษ	และ

ภาษามลายู	อาทิเช่น	กิจกรรมการประกวดอ่านทำานองเสนาะ		การแสดงละครไทย

ภาคภาษาอังกฤษ	 	 (สังข์ทอง)	 	 การแสดงลีลาประกอบเพลงมลายู	 เป็นต้น	 เพื่อให้

เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ	ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ภาษา	วัฒนธรรม	เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

ไทยภูมิ
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	 เมื่อวันที่	 7-9	 กันยายน	 2555	ภาควิชามนุษยศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 ได้จัดโครงการ

ประชุมปฏิบัติการเพื่อทำาแผนปฏิบัติราชการและความรู้	เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา	ประจำาปีงบประมาณ	2556	ณ		โรงแรมสกายปาร์ค		

อำาเภอหาดใหญ่	 	 จังหวัดสงขลา	 เพื่อสรุปผลการดำาเนินงานและทบทวนปรัชญา	 วิสัยทัศน์	 แผนปฏิบัติราชการ	 ประจำาปี	 2556		

โดย	อ.สันทัด		จันทร์ขุน	หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์เป็นผู้สรุปผล	อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์ร่วมกันเสนอแนะแนวการจัดทำาแผนปฏิบัติ

ราชการในปี	 2556	 เพื่อวางแผนปฏิบัติราชการของภาควิชาและเสริมสร้างสมรรถนะของคณาจารย์ให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้	

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ



	 หลักสูตรภาษาจีน	คัดเลือกตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	สาขาภาษาจีน	จาก	100	คน	คัดเลือกผู้เข้ารอบ	5	คนสุดท้าย	

เพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาภาษาจีน	 เข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ	 ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 7	 ในวันอาทิตย์		

ที่	26	สิงหาคม	2555	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	นักศึกษาผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการแข่งขัน	และได้นำาความรู้และแนวทาง

การแข่งขันมาปรับปรุงและถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องในสาขาภาษาจีนต่อไป	

	 หลักสูตรภาษาจีน	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จัดโครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาจนีเพือ่การสือ่สารใหก้บับุคคลทัว่ไป	ซึง่ในครัง้นี้	บรกิารวชิาการภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำารุง	จำานวน	40	คน		วันที่	18-19	สิงหาคม	2555	โดยมี

กิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 การสนทนาภาษาจีนพื้นฐานในชีวิตประจำาวัน	 การวาดภาพด้วย	

พู่กันจีน	 เรียนรู้วัฒนธรรมจีน	

และการตัดกระดาษจีน	ได้รับ	

ความร่วมมือจากนักเรียน	

ผู้เข้าร่วมโครงการ	นักเรียนได้

พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ท า ง	

ด้ า นภ าษาจี น และ ไ ด้ รั บ	

ความสนุ กสนานใน เวลา

เดียวกัน	

หลักสูตรภาษาจีน จัดโครงการ เจียระไนเพชรภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีน ได้จัดโครงการ พัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารให้กับบุคคลทั่วไป

เกล็ดมังกร
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เวทีประชาคมวิจัย หัวข้อ รูปแบบและวิธีการพัฒนาเยาวชน 

เพื่อความมั่นคงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ชุมชนพัฒนา

หลักสูตรการพัฒนาชุมชนจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สานสัมพันธ์วัฒนธรรมน้องพี่พัฒนาชุมชน

กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์พัฒนาชุมชน

	 คณาจารย์จากหลักสูตรการพัฒนาชุมชนได้ทำาการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 ภายใต้หัวข้อ	 รูปแบบและวิธีการพัฒนาเยาวชน	 เพื่อ

ความมั่นคงของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 	 ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูล	 จากการมีส่วนร่วมของเยาวชนในสามจังหวัด	

ชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง	โดยการจัดเวทีประชาคมวิจัยนี้ได้จัดทำาขึ้นในวันที่	27	มิถุนายน	2555	ณ	จังหวัดยะลา,	วันที่	28	มิถุนายน	2555		ณ		

จังหวัดปัตตานี	 และวันที่	 10	 กรกฎาคม	 2555	ณ	 จังหวัดนราธิวาส	 ทั้งนี้เยาวชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำาคัญและหวังว่า	 วิจัยใน	

หัวข้อนี้จะนำามาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนและนำาความสันติสุขมาสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง

	 เมื่อวันที่	 8	 กรกฎาคม	 2555	 นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน	 ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ	 สานสัมพันธ์วัฒนธรรม

น้องพี่พัฒนาชุมชน	 ณ	 อาคารประกอบ	 2	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 โดยมี 		

ผศ.ดร.สมบัติ	โยธาทิพย์	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		ให้เกียรติเป็นประธาน

ในพธิเีปดิ	จากการจดักจิกรรมครัง้นี	้มวีตัถปุระสงค	์คอื		1.	เพือ่ใหน้กัศกึษาหลกัสตูรการพฒันา

ชุมชนมีบุคลิกภาพที่ดี	 เหมาะสมกับการเป็นนักพัฒนาชุมชนในอนาคต	 	 2.	 เพื่อสืบสาน

วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม	 รวมถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย	 ทั้งนี้	 ได้มีกิจกรรมที่

สรา้งสรรคใ์หน้กัศกึษาปฏบิตัริว่มกนั	อาทเิชน่	กจิกรรมครอบครวัพฒันาชมุชนสรา้งสรรคส์งัคม	

เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาร่วมกันคิดแนวทางการพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต	เป็นต้น

	 นกัศกึษาหลกัสตูรการพฒันาชมุชน	ไดจ้ดัโครงการทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม	จดั

กจิกรรมตามเทศกาลประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถิน่	ภายใตก้จิกรรมรอมฎอนสมัพนัธ์

พัฒนาชุมชน	วันที่	1	สิงหาคม	2555	ณ	อาคารประกอบ	2	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	

โดยกิจกรรมนี้ได้สร้างความรักความสามัคคีของนักศึกษาและอาจารย์ประจำาหลักสูตร

เป็นอย่ า งมาก 	 จากการได้ ร่ วมกันประกอบอาหารสำ าหรับการละศีลอด		

การร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น	 ในการแต่งกายชุดประจำาท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาค

ใต้	 และทำาการละหมาดร่วมกัน	 ทั้งนี้ทางอาจารย์และนักศึกษาประจำาหลักสูตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

วัฒนธรรมประจำาท้องถิ่นนี้จะคงอยู่และมีการสืบสานต่อไป
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หลักสูตรภาษาอังกฤษจัดโครงการ

นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชน

Einglish Corner (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้

	 หลักสูตรภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ม.ราชภัฏยะลา	 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มครู

ภาษาอังกฤษ	จำานวน	35	คน	จากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	เมื่อวันที่	15-16	

ก.ย.	2555		ณ	อาคารศนูยว์ทิยาศาสตรฯ์	ภายใตช้ือ่โครงการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะครุศาสตร์	

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะวิทยาการ

จัดการ	ม.ราชภัฏยะลา	เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้	9	กลุ่ม	

คือ	ครูวิทยาศาสตร์	ครูคณิตศาสตร์	ครูภาษาไทย	ครูสังคม	ครูภาษาอังกฤษ	ครูการศึกษาปฐมวัย	

ครูศิลปะ	 ครูเทคโนโลยีและการงานอาชีพ	 ครูสุขศึกษาและพลศึกษา	 	 ให้มีความสามารถในการ

จัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการสอนได้อย่างเหมาะสม	 อันจะนำาไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษา	

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปในอนาคต

Update Eng - News

	 เมื่อวันที่	9	กันยายน	2555		นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน	กศ.บป.	ชั้นปีที่	1	และ

นกัศกึษาภาคปกตชิัน้ปทีี	่3	ไดจ้ดัโครงการจติอาสาเพือ่การพฒันาชมุชนขึน้	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่

สร้างกระบวนการให้มีส่วนร่วมปลูกจิตสำานึกร่วมกัน	พัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง	สร้างจิตสำานึกให้มี

จิตอาสาช่วยเหลือสังคม	 สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ	 และเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	

ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการพฒันากลุม่/องคก์ร	พฒันาชมุชนและสงัคมในทกุๆ	ดา้น	ทำาให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ	 และพัฒนา

ทักษะด้านต่างๆ	ตามความสนใจของตนเอง	เรียนรู้

กระบวนการทำางานเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาตนให้มี

ศักยภาพรอบด้าน	 ทั้งทางร่างกาย	 อารมณ์	 จิตใจ	

สงัคมและสตปิญัญา	ในสภาวะแวดลอ้มทางสงัคมที่

ปลอดภัย	เอื้ออาทร		ห่างไกลจากยาเสพติด
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	 โครงการบริการวิชาการ	ENGLISH	ASEAN	CAMP	จัดขึ้นระหว่างวันที่	24-26	สิงหาคม	2555	
ณ	 เทพาบีช	 รีสอร์ท	 แอนด์	 คันทรีคลับ	 จ.สงขลา	 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นน้องๆ	 เยาวชนระดับ

มัธยมศึกษาชั้นปีที่	 3	 จากโรงเรียนขยายโอกาสในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จำานวน	 40	 คน	 กิจกรรมประกอบไปด้วย	 ASEAN	 VDO		
PRESENTATION	 (ดูวีดีทัศน์	ความเป็นมาของอาเซียน)	ASEAN	EXPRESSION	และ	workshop	การแข่งตอบปัญหาอาเซียน	ละครสั้นสะท้อน
วัฒนธรรมอาเซียน	เป็นต้น

ENGLISH ASEAN CAMP



Melayu Today
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศมาเลเซีย

	 จากการที่ได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ณ	ประเทศมาเลเซีย	ระยะเวลา	

3	เดือน	ตั้งแต่วันที่		13	มิถุนายน	-	30	กันยายน	2555	พวกเราประทับใจในการ

ต้อนรับของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย	 (UKM)	 ที่ได้ให้การ

ต้อนรับที่อบอุ่นกับนักศึกษาทุกคน	 ประทับใจที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย	

แห่งชาติมาเลเซีย	 (UKM)	ทำาให้ได้รู้จักเพื่อนๆ	ต่างภาษาและต่างสัญชาติ	และได้	

เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งวัฒนธรรมของคนในประเทศมาเลเซีย	 และ	

สิ่งที่พวกเราประทับใจมากก็คือการที่ได้ฝึกงานตามองค์กรต่างๆ	 ในมหาวิทยาลัย

แห่งชาติมาเลเซีย	 (UKM)	 ทำาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานในองค์กรและได้

เรียนรู้ถึงชีวิตในการทำางานที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร	 แม้บางครั้งอาจจะเกิด	

ความผิดพลาดในการทำางาน	 แต่พวกเขาก็ไม่เคยถือโกรธ	 ยังจะช่วยสอนเราเสมอ	

และสิ่งที่สำาคัญที่สุดก็คือ	 การที่พวกเราได้นำาภาษามลายูที่ได้เรียนมาตั้งแต่ปี	 1	 ถึงปัจจุบันมาใช้สนทนากับชาวมาเลเซียอย่างประสบความสำาเร็จ	

ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมากสำาหรับพวกเราทุกคน

>>> เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้า
บนพื้นแผ่นดินโดยผ่านเทคโนโลยี ข่าวสาร และการสื่อสาร ที่ DBP (Malaysia) >>

>>> ศึกษาดูงานที่ Universiti 
Pendidikan Sutal Idris (UPST) >>

>>> ครบรอบ 55 ปี ในการประกาศเสรีภาพของ
ประเทศมาเลเซีย (Hari Kemerdekaan Malaysia) >> >>> ศึกษาดูงานที่สถานีโทรทัศน์ TV1 (RTM) >>

>>> งานเลี้ยงต้อนรับวันรายอ Aidilfitri และงานเลี้ยงวันรายอ UKM >>
>>> ศึกษาดูงานพร้อมเข้าร่วมอบรม
ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมาเลเซีย >>
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รอบรั้วสังคม
หลักสูตรสังคมศึกษาจัดโครงการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำาหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักศึกษาวิชาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะทำากิจกรรมจิตอาสา

	 เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2555	ที่ผ่านมา	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	5	อาคารบรรณราชนครินทร์	

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา	สาขาวชิาปรชัญา	หลกัสตูรสงัคมศกึษา	ไดจ้ดัโครงการฝกึอบรมเพือ่พฒันา

คุณธรรมจริยธรรมสำาหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่	 5	 จำานวน		

41	คน	 โดยมี	 ผศ.ดร.สมบัติ	 	 โยธาทิพย์	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ให้เกียรติเป็น

ประธานเปิดพิธี	 และมี	 อาจารย์วิทิต	 	 บัวปรอท	

อาจารย์สาขาวิชาปรัชญา	เป็นผู้กล่าวรายงาน	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา	

ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมสำาหรับครูที่จะออกฝึก

ประสบการณว์ชิาชพีคร	ูและเพือ่สรา้งความภาคภมูใิจ

ในคุณค่าของความเป็นครู	 และการยอมรับของ	

สถานศึกษาที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครูต่อไป

	 เมื่อวันที่	14	–	15	กรกฎาคม	2555	ที่ผ่านมา	หลักสูตรสังคมศึกษา	ภาควิชาสังคมศาสตร์	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	จัดบริการวิชาการโครงการพัฒนา

ครแูละบคุลากรทางการศกึษา	ในเขตพืน้ทีพ่ฒันาพเิศษจงัหวดัชายแดนภาคใต	้ภายใตห้วัขอ้	“อบรม

เชิงปฏิบัติการครูสอนวิชาประวัติศาสตร์	 จังหวัดชายแดนใต้”ณ	 หอประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 โดยมี	 ผศ.อุไรรัตน์	 	 ยามาเร็ง	 รองคณบดี	

คณะครุศาสตร์	ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี	และมีอาจารย์มลิวรรณ		รักษ์วงศ์	ประธานหลักสูตร

สังคมศึกษา	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว	 เพื่อให้ครูผู้สอนวิชา

ประวตัศิาสตรม์ทีกัษะมคีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการจดัการเรยีนการสอน	เหน็คณุคา่และพงึพอใจ

ที่ได้สอนวิชาประวัติศาสตร์	และที่สำาคัญ	เพื่อให้ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ตระหนักในคุณค่าและ

เห็นความสำาคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 โดยมีครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์จากโรงเรียนสังกัด

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	(สพฐ.)	ของจังหวัดยะลาเข้าร่วมอบรม	จำานวน	35	คน

	 เมื่อวันที่	22	กันยายน	2555	อ.วิทิต		บัวปรอท	นำานักศึกษาชั้นปีที่	1	และ	ปีที่	2	ในรายวิชาทักษะและจิตสาธารณะ	ร่วมทำากิจกรรม

จิตอาสา	 โดยการทาสีขาว-แดง	 ริมฟุตบาทในเขตพื้นที่ห้ามจอดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 ติดป้ายรณรงค์การจราจรที่ถูกต้องบริเวณ	

ลานจอดรถในมหาวทิยาลยั	และตดิปา้ยประชาสมัพนัธ/์สติก๊เกอร์	บรเิวณในโรงอาหารของมหาวทิยาลยั	เพือ่การปลกูฝงัจติอาสา	ใหเ้กดิขึน้ภายใน

มหาวิทยาลัย	อันจะเป็นประโยชน์และกำาลังของสังคมในภายหน้าต่อไป

หลักสูตรสังคมศึกษาจัดโครงการ
พัฒนานักศึกษาสำาหรับการสอนสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม (สาระที่ 1)
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นิตศิาสตร์

คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร

นิติศาสตร์ร่วมงานวันรพี

	 เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2555	คณาจารย์	และนักศึกษาหลักสูตร

นิ ติ ศ าสตร์ และหลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร์ ร่ วมงานวั นรพี 		

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ		

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์)	 พระบิดาแห่ง	

กฎหมายไทย	พร้อมด้วยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดยะลา	

โดยจัดให้มีการวางพวงมาลาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำาลึก

แด่พระองค์ท่าน	ณ	อาคารศาลจังหวัดยะลา

	 เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2555	หลักสูตรนิติศาสตร์	จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

และสิทธิอันพึงมีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ผศ.ดร.สมบัติ	 โยธาทิพย์	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

เป็นประธานในพิธีเปิด	ซึ่งโครงการในครั้งนี้	 ได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วไปใน	3	จังหวัดชายแดนใต้จากหลายสาขาอาชีพ	และนักศึกษา	

โดยมีวิทยากร	คือ	นายฐปนรรฆณ์	พยุง	ผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลา	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	5	อาคาร	Student	Union

	 อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์นำานักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์	 เข้าร่วม

การอบรมโครงการรว่มใจไกลเ่กลีย่	ซึง่จดัโดยกรมบงัคบัคด	ีเมือ่วนัที	่28	สงิหาคม	

2555	ณ	โรงแรมปาร์ควิว	จ.ยะลา

หลักสูตรนิติศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ

 อบรมเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย จัดโดยกรมบังคับคดี
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หลักสูตร รปศ. จัดเสวนา หัวข้อ 

“บทเรียนและความคาดหวังต่อนโยบายจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้”

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  จัดสัมมนา 

  “เปิดโลกชายแดนใต้ : จุดเปลี่ยน ความท้าทายและการปรับตัวสู่อาเซียน”

	 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

เขา้รว่มประชมุวชิาการนานาชาต	ิหวัขอ้	“The International 

Conference on Political Science, Public Administration, 

and Peace Studies in ASEAN”  ในระหว่างวันที่	 6-7		

กันยายน	 	 2555	ณ	 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ

ครบ	60	ปี		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		วิทยาเขตหาดใหญ่

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมนานาชาติอาเซียน

จับกระแส รปศ.

สารประชาสัมพันธ์ สาส์นส้ม 13

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 27	 กรกฎาคม	 2555	 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับสมาคมเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้		

ได้จัดเสวนาโดยกลุ่มนักศึกษาในหัวข้อ	 “บทเรียนและความคาดหวังต่อนโยบายจัดการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้”	 ณ	 ห้องประชุม		

ชั้น	 3	 อาคารเฉลิมพระเกียรติ	 50	 พรรษา	 มหาวชิราลงกรณ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 	 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร	 2	 ท่าน	 คือ		

รศ.ดร.อิบรอฮีม	ณรงค์รักษาเขต	 อาจารย์สังกัดวิทยาลัยอิสลามศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์ วิทยาเขตปัตตาน	ี และนางอามีนา	 ไชยกุล		

นักวิชาการศึกษาชำานาญการ	 สำานักประสานนโยบายการศึกษา	 ศาสนาวัฒนธรรม	 และกีฬา	 (ศอ.บต.)	 มาพูดคุย	 แลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับ

นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และนางสาวดวงกมล	 ศรีดิษฐ์	 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์		

ชั้นปีที่	4	เป็นผู้ดำาเนินการเสวนาดังกล่าว	โดย	ผศ.ดร.สมบัติ		โยธาทิพย์	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	เป็นประธานเปิดพิธี

	 เมื่อวันอังคารที่	4	กันยายน	2555	ที่ผ่านมา	นักศึกษาหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร์	 ชั้นปีที่	 4	 ได้จัดสัมมนาในรายวิชา	 สัมมนาทาง

รฐัประศาสนศาสตร์	หวัขอ้	“เปดิโลกชายแดนใต้	:	จดุเปลีย่น	ความทา้ทาย

และการปรบัตวัสูอ่าเซยีน	ณ	หอ้งประชมุกองพฒันานกัศกึษา	ชัน้	5	อาคาร

กิจกรรมอเนกประสงค์สำาหรับนักศึกษา	(Student	Union)	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการให้แก่เครือข่าย

นกัศกึษาในพืน้ที	่และรว่มแลกเปลีย่นความเหน็และทศันะระหวา่งนกัเรยีน	

นกัศกึษา	กบัวทิยากรเกีย่วกบัประเดน็ทศิทางของการปรบัตวัสูอ่าเซยีนของ

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ท่านอดินันท์	 ปากบารา		

รองเลขาธกิารศนูยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต	้เปน็ประธาน

ในพิธีเปิดสัมมนาและบรรยายพิเศษ	 ซึ่งวิทยากรในเวทีสัมมนา	 ได้แก่		

ผศ.สกุร	ีหลงัปเูตะ๊	คณบดคีณะศลิปศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยั

อิสลามยะลา	นายสัญญา	สุวรรณโพธิ์	รองนายกเทศมนตรีนครยะลา	และนายสมุทร	มอหาหมัด	นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลยะลา	ดำาเนินการ

เสวนาโดย	นายยะยา	มิบาโง	ศิษย์เก่าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา	ประมาณ	300	คน
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	 																					งานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	 คณาจารย์ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์	ได้เข้าร่วมนำาเสนอผลงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ		เรื่อง	“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย”ระหว่างวันที่	 7-8	 สิงหาคม	 2555	 	ณ	 	 โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส		จังหวัดนราธิวาส		เพื่อบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	นำาไปสู่การใช้ประโยชน์ดา้นพฒันาการเรียนการสอนกำาหนดแนวทางปัญหา	และพัฒนาพืน้ที่สามจงัหวดัชายแดนใต้และประเทศไทย	 รวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สาธารณชน		ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	

	 															แกรนด์สปอร์ต ยังดีไซเนอร์ คอนเทสต์ ครั้งที่ 9 

	 หลกัสตูรออกแบบนวตักรรมทศันศลิป	์	นำานกัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมกบัคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์	 	 	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา		และบริษัท	แกรนด์สปอร์ต		กรุ๊ป		

จำากัด	 ได้จัดโครงการประกวดออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้ากีฬา	 “แกรนด์สปอร์ต 

ยังดีไซเนอร์  คอนเทสต์”	ต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี	ตั้งแต่ปี	2547	เป็นต้น		เพื่อ

เป็นการขยายโอกาสให้นิสิต	 นักศึกษาในภูมิภาคต่างๆ	 ได้เพิ่มพูนความรู้	

ประสบการณ์	 และพัฒนากระบวนการคิด	 ทักษะการออกแบบ	 ให้ความรู้	 และ

ทักษะด้านกระบวนการใช้สีเพื่อใช้ในการออกแบบ		



	 การจะหาแรงบันดาลใจในการทำางานไม่ใช่เรื่องยากอะไร	 บางครั้ง

แรงบันดาลใจอยู่ไม่ไกลตัวเราจนเกินไปเพียงแค่เปลี่ยนสถานที่	 เราอาจจะหา

แรงบันดาลใจในการทำางานได้แล้ว	 	 แต่สำาหรับนักศึกษาศิลปะ	 การได้ออก	

เดนิทางไปทศันศกึษานอกหอ้งเรยีน	ไดเ้หน็และเขา้ไปสมัผสัผลงานของศลิปนิ

ในระดับชาติและนานาชาติ	 	 จึงมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งของกระบวนการ

เรียนการสอนศิลปะในปัจจุบัน	 นักศึกษาได้ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์	

ผลงาน	 การนำาเสนอผลงานอีกทั้งเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านต่างๆ	 เพิ่มมากขึ้น			

ยิ่งนักศึกษาเปิดโลกทัศน์เพื่อการหาความรู้มากขึ้นเท่าไหร่	 	 	 โอกาสในการ	

จะพบแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานก็มีมากยิ่งขึ้น			

	 ถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป	 เทคโนโลยีจะเข้าถึงตัวบุคคลได้หลาย	

ช่องทาง	 	 แต่แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนไม่เหมือนกัน	 	 การรับชม	

ผลงานผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิสห์รอืสือ่ตา่งๆ	เปน็เพยีงการกระตุน้ใหเ้ราอยากจะ

ไปสมัผสัสถานทีจ่รงิ		การไดช้มผลงานศลิปะทีจ่ดัแสดงตามหอศลิปต์า่งๆ	ทำาให้

นักศึกษาได้มีเวลาคิดและเรียนรู้ผลงานศิลปะมากขึ้น		เพราะศิลปินแต่ละคน

มกีารถา่ยทอดแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะตา่งกนัไป		จงึทำาให้

การเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะทุกครั้งมีความสำาคัญกับตัวศิลปินและ	

ผูร้ว่มงาน	เพราะถอืเปน็โอกาสทีด่ทีีจ่ะไดร้บัการถา่ยทอดแรงบนัดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ	 “หากนั่งทำางานแล้วคิดอะไรไม่ออก 

ลองขยับตัวสักนิดแล้วเดินออกจากสถานที่เดิมๆ เพื่อไปหา 

แรงบันดาลใจ อาจทำาให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นในการทำางาน

ของคุณ”	 เหมือนที่พวกเราได้ออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ	

ร่วมกัน	 	ณ	 	 ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ	 (TCDC)	 พิพิธภัณฑ์	

ศิ ลปะไทยร่ วมสมั ย 	 (MOCA) 	 หอศิ ลปวัฒนธรรมแห่ ง

กรงุเทพมหานคร		สถานทีต่า่งๆ	ไมไ่ดม้แีตง่านศลิปะเพยีงอยา่งเดยีว	

ยังมีอะไรให้พวกคุณเรียนรู้ในการทำางาน	 ซึ่งอาจทำาให้คุณได้	

แรงบันดาลใจกลับมาไม่มากก็น้อย	

แรงบันดาลใจในการทำางานสร้างสรรค์ : 

Inspiration  for Creative  Work

	 	 	 	 	 					จิรชยา			ฉ
วีอินทร์
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“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

	 กงสุลใหญ่	 ณ	 เมืองดูไบ	 ได้จัดทำ�โครงก�รส่งเสริมก�รศึกษ�สำ�หรับนักศึกษ�ไทยมุสลิมในดูไบและรัฐท�ง

ตอนเหนือ	 ท�งคณะมนุษยศ�สตร์ฯ	 ได้ร่วมเป็นหนึ่งในโครงก�ร	 โดยก�รเดินท�งเยือนเมืองดูไบในระหว่�งวันที่	

17-21	กนัย�ยน	2555	เพือ่วตัถปุระสงคค์อื	1.เปดิโอก�สใหน้กัศกึษ�ไทยมสุลมิในจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต้ไดศ้กึษ�

ระดบัมห�วทิย�ลยัในประเทศมสุลมิทีม่คีว�มเจรญิก�้วหน�้	จ�กก�รเจรจ�คว�มรว่มมอืระหว�่งสถ�บนัก�รศกึษ�		

2.	 เพื่อยกระดับม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ไทย	 ตลอดจนส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พของบุคล�กรส�ยวิช�ก�ร	 โดย

ก�รแลกเปลี่ยนทัศนคติคว�มคิดเชิงวิช�ก�ร	เพื่อพัฒน�ท้องถิ่น	จ�กมห�วิทย�ลัย	5	แห่ง	คือ	

1.	University	of	Dubai	(UOD)

2.	Ajman	University	of	Sciences	and	Technology	(AUST)

3.	University	College	of	Mother	and	Family	Science	in	Ajman

4.	University	of	Wollongong	in	Dubai	(UOWD)

5.	Higher	Colleges	of	Technology,	Women’s	Campus,	Dubai	(HTC)

โดยนำ�ผลจ�กก�รเจรจ�คว�มร่วมมือม�พัฒน�และสืบส�นระหว่�งมห�วิทย�ลัยต่อไป

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

เยือนประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรท เมืองดูไบและรัฐทางตอนเหนือ
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