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ด้วยรักและคิดถึง
ถึงตัวจะอยู่ไกล แต่สายสัมพันธ์ยังใกล้ ไม่เปลี่ยนแปลง



	 สาส์นส้มฉบับนี้	 เป็นช่วงสุดท้ายที่ผมและทีมงานจะครบวาระในการ

บริหารคณะ	 4	 ปี	 ที่ผม	 พวกเราชาวมนุษยศาสตร์ฯ	 ได้รังสรรค	์ ก่อให้เกิดงาน

มากมายเป็นที่ประจักษ์	ผมฝากงานให้เดินต่อ	เช่น	ธนาคารความดี	การพัฒนา

ทักษะการสื่อสาร	language	Community	วงดนตรี	Huso	Band	ดิเกร์ฮูลู	4	

ภาษา	ฯลฯ	ขอให้พวกเราช่วยกันสานต่อและพัฒนาให้ดีกว่าผมได้ดำาเนินการ

	 ผมมีความสุขที่ทำางานกับพวกเราที่ทุ่มเทกำาลังกายกำาลังใจสนับสนุน

งานคณะมาด้วยดีตลอด	 4	 ปี	 ขอให้พวกเรามีความรักความสามัคคีตลอดไป		

ขอขอบคุณพวกเราด้วยหัวใจ	และถ้ามีอะไรผิดพลาด	ผมขออภัยไว้	ณ	ที่นี้	หวัง

วา่เราจะไดร้ว่มงานในโอกาสตอ่ไป	ขอบคณุกองบรรณาธกิาร	เจา้ของผลงานและ

ผู้อ่านทุกท่าน	ขอให้โชคดีครับ	

																																							ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	สมบัติ		โยธาทิพย์

							คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 สาส์นส้มฉบับนี้	 เป็นสาส์นส้มฉบับสุดท้ายของผู้บริหารภายใต้การนำา

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	โยธาทิพย์	ซึ่งจะครบวาระการดำารงตำาแหน่ง

ในวันที่	30	เมษายน	2556	นี้	หลังจากนั้นการสรรหาคณบดีคนใหม่ก็จะเริ่มต้น

ขึ้น	 ส่วนจะเป็นใครนั้นส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ประชาคมของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ที่จะตัดสินใจเลือก	 และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือก

ในลำาดับสุดท้ายของกระบวนการสรรหา

	 คงไม่มีคำาอื่นที่เหมาะสมไปกว่าคำาว่า	“ขอบคุณ”	สำาหรับความร่วมมือ	

ร่วมใจของบุคลากรในคณะทั้งฝ่ายคณาจารย์	 และฝ่ายสนับสนุน	 จนทำาให้		

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของเรา	ก้าวมาจนถึงทุกวันนี้	 ในวันที่เราได้

สามารถแสดงออกถึงศักยภาพในการเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่มุ่ง

พัฒนาท้องถิ่น	ตามปรัชญา	อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ขออภัยแผนงาน	

โครงการกิจกรรมทั้งหลาย	 ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกันมานั้น	 ไม่สามารถบรรจุลงใน

วารสาร	“สาส์นส้ม”	ฉบับนี้

	 ในสมัยหน้ายุคคณบดีท่านต่อไปของเรายังคงต้องให้ความร่วมมือ

ร่วมใจ	 เพื่อให้คณะของเราเป็นคณะที่จัดการศึกษามีคุณภาพในระดับแนวหน้า

ต่อไป	

	 	 	 	 											ผศ.อับดุลรอซะ		วรรณอาลี

	 	 	 	 																				บรรณาธิการ

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 
 ต่อชุมชน สนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้
4. อนุรักษ์ ทำานุบำารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ 

 ท้องถิ่นและของชาติ
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ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

จัดการแข่งขันกีฬา Hu-so Game 2012

	 เมือ่วนัที	่24-25	พฤศจกิายน	2555	ฝา่ยกจิการนกัศกึษา	คณะ

มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์จดัการแขง่ขนักฬีา	Hu-So	Game	2012		

ได้รับเกียรติจาก	 ผศ.ดร.สมบัติ	 โยธาทิพย์	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	

และสังคมศาสตร์	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 โดยมีกิจกรรมการแสดง	

พิธีเปิดจากนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน	 การแข่งขันฟุตซอลชุดพิเศษ	

ทีมคณาจารย์	พบ	ทีมสโมสรนักศึกษา			ณ	อาคาร	student	union

	 เมื่อวันที่	 12	 มกราคม	 2556	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ปี	2556	ณ	สนามโรงพิธี

ช้างเผือก	 จังหวัดยะลา	 โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมให้น้องๆ		

ได้เล่นเกม	 ตอบปัญหาชิงรางวัล	 โดยมีน้องๆ	 และผู้ปกครอง	

เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

	 คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์ไดค้รองแชมปถ์ว้ยกฬีา	ในมหกรรมกฬีาระหวา่งคณะมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา	จนัทนก์ะพอ้เกมส	์

ครั้งที่	 4	 	ภายใต้หัวข้อ	we	are	 going	 to	peace	 เราจะไปสู่สันติภาพ	ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	ฟุตบอล	 เปตอง	 เทเบิลเทนนิส	กรีฑา		

ฟุตซอล	แบดมินตัน	วอลเลย์บอล	เชียร์ลีดเดอร์	และขบวนพาเหรด

	 เมื่อวันที่	9	มกราคม	2556	บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ร่วมรับ

การประเมิน	 SAR	 ผู้บริหาร	 ประจำาปี	 2554	 พร้อมทั้งเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	โดยมีนายกิตติ	กิตติโชควัฒนา,	นายสัมพันธ์		มูซอดี,	นางฐานิดา	เดือนจำารูณ	

กรรมการประเมิน	 SAR	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 	 ซึ่งผลการประเมินการ	

ปฏิบัติงานของคณบดีได้	4.62	อยู่ในระดับดีมาก	และผลการประเมินติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลงานไ้ด้	4.16	อยู่ในระดับดี

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 56

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ครองถ้วยแชมป์กีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์  ครั้งที่ 4

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับการประเมิน SAR ผู้บริหารประจำาปี 2554



	 เมื่อวันที่	25	มกราคม	2556	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

จดัโครงการ	sport	night	เพือ่แสดงความยนิดกีบัคณะกองเชยีรแ์ละนกักฬีา

ทุกคนที่ได้ร่วมมือ	ร่วมใจ	ร่วมเป็นหนึ่ง	ครองเจ้าเหรียญทองในการแข่งขัน

กีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์	ครั้งที่	4	ณ	อาคารกิจกรรมนักศึกษา
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คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการ  

    sport night 

	 เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2555	ผศ.ดร.สมบัติ		โยธาทิพย์	คณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม	

เก็บข้อมูลจากข้อคำาถาม	 “ดัชนีธรรมาภิบาลจังหวัด”	 โดยกลุ่มดัชนี

ธรรมาภิบาลจังหวัด	(Provincial	Governenance	Index)	ภายใต้โครงการ	

สะพาน	:	เสริมสร้างประชาธิปไตย	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา		ได้ดำาเนินการ

จัดประชุมเพื่อเก็บข้อมูลจากข้อคำาถาม	“ดัชนีธรรมาภิบาลจังหวัด”	ในพื้นที่	

3	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	ไดแ้ก่	ยะลา	ปตัตานี		และนราธวิาส	เพือ่เกบ็ขอ้มลู

จากข้อคำาถามดัชนีธรรมาภิบาลจังหวัดในภาพรวม	ณ	ห้องสะบารัง	โรงแรม	

ซี.เอส.ปัตตานี	อำาเภอเมือง	จังหวัดปัตตานี	

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีการประชุมเก็บข้อมูลจากข้อคำาถาม 

“ดัชนีธรรมาภิบาลจังหวัด”

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนและการถอดบทเรียนองค์ความรู้ชุมชน”

	 เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2555	ผศ.ดร.สมบัติ		โยธาทิพย์	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		เป็น

ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หัวข้อ	 “การแลกเปลี่ยนและการถอดบทเรียนองค์ความรู้ชุมชน”	

กลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติ	 (Action	 Learning)	 โครงการสะพาน	 :	 สร้างสำานึกพลเมืองเพื่อส่งเสริม

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในท้องถิ่น	 โดยมีหัวข้อบรรยายเทคนิคการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติ	

และเครื่องมือสำาหรับการถอดบทเรียน		โดย	คุณสงัด		พืชพันธุ์	เลขานุการรองเลขาธิการ	ศอ.บต.	และ

กรณีตัวอย่างการถอดบทเรียน	 	 โดย	คุณสงัด	พืชพันธุ์	ณ	ห้อง	 08-202	ชั้น	 2	 อาคารยะลาพาเลส	

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดมหกรรมการสร้างสำานึกพลเมือง

เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในท้องถิ่น ปี 2

	 เมื่อวันที่	 6	 มกราคม	 2556	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จัดมหกรรมการสร้างสำานึกพลเมือง

เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในท้องถิ่น	ปี	2	โดยได้รับเกียรติจาก	พ.ต.อ.ทวี	 	สอดส่อง	เลขาธิการ

ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 กล่าวรายงาน	 โดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ไกรสร	 ศรีไตรรัตน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 และการแสดงดิเกร์ฮูลู		

4	 ภาษา	 โดยมีกิจกรรมดังนี้	 สรุปการดำาเนินงานโครงการสะพาน	 ปี	 2	 โดย		

ผศ.ดร.สมบตั	ิ	โยธาทพิย	์ประธานคณะกรรมการโครงการสะพาน	มหาวทิยาลยัราชภฏั

ยะลา,	นำาเสนอผลงานจากตัวแทนกลุ่มการเรียนรู้จากการปฏิบัติ	(Action	Learning)	

กลุ่มธรรมาภิบาลท้องถิ่น	 (Local	 Governance)	 และดัชนีธรรมาภิบาลจังหวัด		

(Provincial	 Governance	 Index)	 จัด	 ณ	 ห้องพิมพ์มาดา	 โรงแรมปาร์ควิว		

อำาเภอเมือง	จังหวัดยะลา
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หลักสูตรภาษาไทยได้จัดกิจกรรมในงาน 

                        มรย.วิชาการ’55

	 หลักสูตรภาษาไทยได้จัดกิจกรรมในงาน	มรย.วิชาการ’55	 เมื่อวันที่	 3 -5	ธันวาคม	2555	ซึ่งประกอบ

ไปดว้ยกจิกรรมการแขง่ขนัโตว้าท	ีการแขง่ขนัการแตง่กายเลยีนแบบตวัละครวรรณคดไีทย	การแสดงศลิปวฒันธรรม	

ระบำาอาเซียนและจินตลีลาประกอบเพลงเทิดพระเกียรติ	

การจัดนิทรรศการความรู้ทางภาษาไทยและผลงานซีไรท์

ของอาเซียนอีกทั้งกิจกรรมสาธิตการทำาขนมไทย	 กิจกรรม

ครั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยทุกคนได้ร่วมกัน	

รบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บัมอบหมายจนทำาใหก้จิกรรมสำาเรจ็

ลุล่วงไปได้ด้วยดี...สามัคคีคือพลัง	

ไทยภูมิ

หลักสูตรภาษาไทยได้ร่วมกิจกรรมเดินพาเหรดผู้นำาสันติภาพ

ในกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 4

	 หลักสูตรวิชาภาษาไทยได้ร่วมกิจกรรมเดินพาเหรดผู้นำาสันติภาพ	

ในกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์	 ครั้งที่	 4	 ซึ่งขบวนพาเหรดของสาขาวิชาภาษาไทย	

ไดจ้ดัขึน้ในหวัขอ้	ผูน้ำาสนัตภิาพ	เนลสนั	เมนเดลลา่	อดตีประธานาธบิด	ีแอฟรกิาใต	้

ผู้นำาที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

หลักสูตรภาษาไทยได้ร่วมกิจกรรมในโครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

	 สาขาวชิาภาษาไทยไดร้ว่มกจิกรรมในโครงการทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม	กจิกรรมลานวฒันธรรมนำาสนัตสิขุ	1	หลกัสตูร	1	ศลิปวฒันธรรม	

เมื่อวันที่	30	มกราคม	2556	และวันที่	6	กุมภาพันธ์	2556	โดยได้มีการสาธิตการทำาส้มตำา	และสาธิตการทำาขนมลูกชุบ	ถือว่าเป็นทั้งอาหารและ

ขนมหวานที่รู้จักกันอย่างดีของไทย	โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากน้องๆ	นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ	ซึ่งเข้าร่วมการทำาส้มตำาและการทำา

ขนมลูกชุบด้วย

เ ก็ บ ต ก กี ฬ า จั น ท น์ ก ะ พ้ อ เ ก ม ส์



	 หลักสูตรภาษามลายู	 ภาควิชามนุษยศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาประจำาหลักสูตรภาษามลายู	

โดยเมื่อวันที่	15	มกราคม	2556	จัดกิจกรรมฝึกอบรมสอนเสริมการละเล่น

ดนตรีพื้นเมือง	 Kompang	 มลายู	 แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู		

ชั้นปีที่	 1	 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองและทำานุบำารุงศิลป

วัฒนธรรมในท้องถิ่น	และเมื่อวันที่	23	มกราคม	2556	ทางหลักสูตรภาษามลายู

ยงัไดจ้ดัโครงการทำานบุำารงุสบืสานวฒันธรรม	(รอ้งเพลงอนาซดี)	เพือ่ทำานบุำารงุศลิป

วัฒนธรรม	ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาบนพื้นฐานความหลากหลาย

ของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความรัก	ความสามัคคี	และความสมานฉันท์ในพื้นที่ต่อไป
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หลักสูตรภาษามลายู จัดกิจกรรมฝึกอบรม

สอนเสริมการละเล่นดนตรีพื้นเมือง Kompang มลายู >>>

หลักสูตรภาษามลายู ร่วมกับภาควิชามนุษยศาสตร์ 

จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน >>>

หลักสูตรภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาปีที่ 2

	 หลกัสตูรภาษาองักฤษ		มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา	ไดจ้ดักจิกรรมคา่ยพฒันาทกัษะภาษาองักฤษแกน่กัศกึษาปทีี่	2	ซึง่เปน็หนึง่ในโครงการ

พัฒนานักศึกษาขึ้นในวันที	่ 5	 มกราคม	 2556	 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ	 ค.บ.	 และ	 ศศ.บ.	 ชั้นปีที่	 2	 จำานวนทั้งสิ้น		

32	คน	ณ	อเมริกันคอร์เนอร์	ชั้น	5	สำานักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

	 วตัถปุระสงคใ์นการจดักจิกรรมในครัง้นี	้เพือ่เปดิโอกาสใหน้กัศกึษาไดฝ้กึทกัษะภาษาองักฤษในดา้นตา่งๆ	นำาไปปรบัใชใ้นชวีติประจำาวนั

และเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้ทักษะทางภาษาให้กับนักศึกษา
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	 เมื่อวันที่	26	มกราคม	2556		หลักสูตรภาษามลายู	ร่วมกับภาควิชามนุษยศาสตร์	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน		

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล		

ความรับผิดชอบ	 และเพื่อตระหนักถึงความสำาคัญ	 เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม	

พื้นบ้าน	และทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
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ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณีทิพย์ แซ่หวง และนายภาสวัฒน์ เยาว์คณาพงษ์

	 เมื่อวันศุกร์ที่	 18	 เดือนมกราคม	 พ.ศ.	 2556	 นักศึกษาเอกวิชาภาษาจีน	 ได้เข้าร่วม	 “การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน	 เครือข่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 	 1”	 	 ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	 ซึ่ งตัวแทนนักศึกษาที่ เข้าร่วมการแข่งขันครั้ งนี้ ได้แก่	

นายภาสวัฒน์	 เยาว์คณาพงษ์และนางสาวมณีทิพย์	แซ่หวง		นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน	ชั้นปีที่	3	ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	ในการ

ประกวดสุนทรพจน์	 ภาษาจีน	 เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ครั้งที่	 1	 จากสถาบันขงจื๊อ	 แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา		

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	และโปรแกรมวิชาภาษาจีน	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เกล็ดมังกร

นักศึกษาเอกวิชาภาษาจีน เข้าร่วมการแข่งขัน “สะพานสูภ่าษาจีน”

	 เมื่อวันที่	 6	 กุมภาพันธ์	 2556	 หลักสูตร	

ภาษาจีนได้จัดงานต้อนรับเทศกาลตรุษจีน	 “สุข

หรรษา	 เทศกาลวันตรุษจีน”	 โดยได้รับเกียรติจาก	

ผศ.ดร.สมบัติ	 โยธาทิพย์	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร	์ เป็นประธานในพิธีเปิด	 ซึ่งภายใน

งานมกีจิกรรมต่างๆ	ดงันี	้การประกวดชดุแฟนซ	ี(แบบจนี)	แข่งขนั

ตอบปัญหาจี๊นจีน	 ประกาศผลการคัดลายมือและการ์ดอวยพร

ตรษุจนี	และกจิกรรมการแลกของขวญั	นกัศกึษาแต่งกายด้วยชดุ

จนีสดุอลงัการ	และเข้าร่วมกจิกรรมอย่างสนกุสนาน...สขุสนัต์วนั

ตรุษจีน	ขอให้ทุกท่านมีความสุข	รำ่ารวยเงินทอง	ซินเจียยู่อี่	ซินนี้

ฮวดใช้

	 เมือ่วนัเสารท์ี	่19	เดอืนมกราคม	พ.ศ.	2556		นกัศกึษา

เอกวิชาภาษาจีน	 เข้าร่วมการแข่งขัน	 “สะพานสู่ภาษาจีน”

ระดับภาคใต้	 ณ	 สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		

มีการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน	 ตอบคำาถามภาษาจีน	

และความสามารถพิเศษที่เกี่ยวกับความเป็นจีน	 นักศึกษา	

ทั้ งสามได้รับรางวัลชมเชย	 ได้แก่ 	 น.ส.อัมพร	 แซ่ชั้น		

นายสิทธิพล	แซ่เจน	และนายฮาฟิซ	เจะหะ

กิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน



ชุมชนพัฒนา
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กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พัฒนาชุมชน สู่ มรย.วิชาการ

	 นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนได้จัดการแสดงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	ชุด	

“ซือมางัต	มลายู	สืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต้”	ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชน	สู่	มรย.วิชาการ	

2555	 เมื่อวันที่	 3	 ธันวาคม	2555	ณ	อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา	 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับและชมเชยเป็นอย่างดีจากผู้เข้ารับชมการแสดง	 เนื่องจาก

เป็นวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์และสร้างคุณค่าให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไป	

	 หลักสูตรการพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรม	“การฝึกอบรมเตรียมความพร้อม

นกัศกึษากอ่นฝกึประสบการณว์ชิาชพีการพฒันาชมุชน”	ในวนัที่	12-16	พฤศจกิายน	

2555	ณ	สถาบันเสริมสร้างสมานฉันท์ชุมชน	อำาเภอเมืองยะลา	จังหวัดยะลา	โดยมี

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน	 มาให้ความรู้และทักษะกระบวนการ	

ปฏบิตังิานในชมุชน	ทัง้นี	้เพือ่ใหน้กัศกึษาไดม้คีวามรู	้ทกัษะในการปฏบิตังิานในชมุชน

และปรับทัศนคติของนักศึกษาในการใช้ชีวิตร่วมกันและร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน

โครงการการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม

นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

	 เมือ่วนัที	่8	มกราคม	2556	หลกัสตูรการพฒันาชมุชนไดจ้ดักจิกรรมสง่เสรมิวชิาการ	ภายใตก้จิกรรม	“การนำาเสนอผลการฝกึประสบการณ์

วชิาชพีการพฒันาชมุชน”	ณ	หอ้งประชมุ	ชัน้	5	อาคาร	Student	Union	มหาวทิยาลยั

ราชภัฏยะลา	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ		โยธาทิพย์	เป็นประธานในพิธีเปิด	

กล่าวโอวาทพร้อมชมเชยนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่	 4	 ที่ได้ไปฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน	ณ	จังหวัดสตูล	ซึ่งนักศึกษาได้รับคำาชมเชยจาก

ประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างมาก	เนื่องจากนักศึกษาได้จัดทำาโครงการเพื่อพัฒนา

หมู่บ้าน	ได้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี	ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้	ได้มีนักศึกษารุ่นน้องชั้นปีที่	1-3	

เข้าร่วมรับฟังและซักถามประสบการณ์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและอาชีพอีกด้วย

กิจกรรมการนำาเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

	 ภาควิชาสังคมศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดกิจกรรม	“กีฬา

ภาควชิาสงัคมศาสตร	์ครัง้ที	่1	Social	Sciences	Games	Vol.1”		เมือ่วนัที	่30	มกราคม	

2556	ณ	 โรงยิมเนเซียม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีนักศึกษา	

เข้าร่วมกิจกรรม	5	หลักสูตร	คือ	หลักสูตรการพัฒนาชุมชน	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	

หลักสูตรสังคมศึกษา	หลักสูตรนิติศาสตร์	และหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา	โดยมี

หลกัสตูรการพฒันาชมุชนเปน็เจา้ภาพการจดัการแขง่ขนั	ซึง่ไดเ้นน้การแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น

เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของนักศึกษาในภาควิชา

กีฬาภาควิชาสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 Social Sciences Games Vol.1

	 เมื่อวันที่	20	มกราคม	2556	นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน	ทั้งภาคปกติ

และภาค	 กศ.ปช.	 ได้จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนเกมส์	 ครั้งที่	 1	 ณ	 โรงยิมเนเซียม	

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา	โดยมผีูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.สมบตั	ิ	โยธาทพิย	์เปน็ประธาน

ในพิธีเปิด	 ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความพึงพอใจจากนักศึกษาในระดับดีมาก	

เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง	 สร้างความสามัคคี

ในหมู่คณะ	และเปิดโอกาสในนักศึกษาได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์เป็นอย่างดี

กิจกรรมพัฒนาชุมชนเกมส์ ครั้งที่ 1
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รอบรั้วสังคม
หลักสูตรสังคมศึกษาจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมสำาหรับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูู

	 เม่ือวันท่ี	28	กรกฏาคม	2555	ท่ีผ่านมา	ณ	ห้องประชุม	ช้ัน	5	อาคารบรรณราชนครินทร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	สาขาวิชาปรัชญา	หลักสูตรสังคมศึกษา	ได้จัดโครงการฝึกอบรม

เพือ่พฒันาคณุธรรมจรยิธรรมสำาหรบัการออกฝกึประสบการณว์ชิาชพีคร	ูใหแ้กน่กัศกึษาชัน้

ปีที่	 5	 จำานวน	 41	 คน	 โดยมี	 ผศ.ดร.สมบัติ	 	 โยธาทิพย์	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร	์ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานเปดิพธิ	ีและม	ีอาจารยว์ทิติ		บวัปรอท	อาจารยส์าขา

วชิาปรชัญาและศาสนา	เปน็ผูก้ลา่วรายงาน	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาศกัยภาพ

ของนักศึกษาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมสำาหรับครูที่จะออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู	 และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าของความเป็นครูและการ

ยอมรับของสถานศึกษาที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป	

								นายวิทิต	บัวปรอท	อาจารย์สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา	และนายพยุงศักดิ์	พงศาปาน	

อาจารย ์สาขาวิชาภูมิศาสตร ์ 	 พร ้อมด ้วยคณาจารย ์ประจำาหลักสูตรสังคมศึกษา		

ภาควิชาสังคมศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 ได้ร่วมกันจัดทำาโครงการลานวัฒนธรรมนำาสันติสุข	 1	 หลักสูตร	 1	

ศลิปวฒันธรรม	ซึง่หลกัสตูรสงัคมศกึษาจดัทำาโครงการ“สบืสานการท�าว่าวไทย	(ว่าวปักเป้า)”	

ขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์	 คือ	 1.	 เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทำานุบำารุงศิลป

วัฒนธรรมท้องถิ่น	 2.	 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้	 และพัฒนาความสามารถของ

ตนเองในการทำาว่าวปักเป้าอย่างสร้างสรรค์	 3.	 เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของการ

สืบสานการทำาว่าวปักเป้า	 และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์	 สืบสานภูมิปัญญาของ

ช่างฝีมือพื้นบ้านไทย	ให้เป็นมรดกของชาติสืบไป	โครงการฯ	นี้จัดขึ้น	ณ	ลานวัฒนธรรม	ศูนย	์

ศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 นักเรียน

โรงเรียนต่างๆ	เยาวชนและบุคคลทั่วไป	ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ	

ทั้งสิ้น	 118	 คน	 ซึ่งการทำาว่าวและการเล่นว่าวนั้น	 เป็นการละเล่นเพื่อความบันเทิงของเด็ก

และผู้ใหญ่หลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว	ที่ได้รับความนิยมกันมากในทุกภาคของไทย	จากหลักฐาน

แสดงให้เห็นว่าคนไทยรู้จักการเล่นว่าว	มาไม่ตำ่ากว่า	700	ปี	ว่าวจึงถือเป็นผลผลิตหนึ่ง	ที่เกิด

จากภูมิปัญญาของช่างฝีมือพื้นบ้านไทย	 ในแต่ละท้องถิ่นที่นำาเอาทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว	

มาประดษิฐ์สร้างสรรค์	เป็นของเล่นให้แก่ลกูหลานหรอืใช้เล่นกนัในเวลาว่างจากการทำางาน	ดงันัน้		

องค์ความรู้ในการทำาว่าวจึงเป็นมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษของเราได้คิดค้นและถ่ายทอดมาสู่

ลูกหลานในแต่ละท้องถิ่น	ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นแตกต่างกันไป	แต่ปัจจุบันเหลือช่างที่

ชำานาญการทำาว่าวนอ้ยลงมาก	อาจเนือ่งจากความนยิมในการเลน่ว่าวลดลง	และขาดผูส้ืบทอด	

ส่งผลให้ภมูปัิญญาในการทำาว่าวบางประเภทใกล้สญูหายไป		ดงันัน้	ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั

จากโครงการนี้คือ	นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและได้พัฒนา	

ความสามารถของตนเองในการทำาว่าวปักเป้าอย่างสร้างสรรค์	 ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี		

มีนำ้าใจนักกีฬากับผู้เล่นคนอื่นๆ	 เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์		

เกิดความรัก	 ความสามัคคีในหมู่คณะ	 ตระหนักเห็นคุณค่าของการทำาว่าวปักเป้า	 และเกิด	

แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์	สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	ให้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไป

โครงการสืบสานการทำา
ว่าวไทย

(ว่าวปักเป้า)
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	 การตัง้ดา่นของตำารวจนัน้	กระผมคดิวา่หลายทา่นเคยไดพ้บเจอ	และอาจเคยไดส้มัผสัมาบา้งแลว้	ในวนันีก้ระผมขออนญุาตเขยีนในเรือ่ง

การตั้งด่านของตำารวจ	

โดยด่านที่ถูกต้อง	จะต้องประกอบไปด้วย

	 -	ตอ้งมเีครือ่งหมายบอกลว่งหนา้เปน็ระยะวา่ขา้งหนา้มดีา่น	และมสีิง่กดีขวาง	เชน่	กรวยสสีม้ตัง้เปน็ระยะเพือ่บบีบงัคบัทศิทางการจราจร

ให้เหลือช่องเดียวเพื่อนำาไปยังจุดตรวจค้น	

	 -	ในจุดตรวจนั้นต้องมีนายตำารวจสัญญาบัตรประจำาอย่างน้อย	1	คน	

ลึกไปกว่านั้น	คือทางต้นสังกัด	(ในพื้นที่นั้นๆ)	จะต้องมีหนังสือสั่งการให้ตำารวจกลุ่มนี้	ปฏิบัติหน้าที่ก่อนปฏิบัติหน้าที่ตรวจ	

	 -	ตำารวจสัญญาบัตรที่ควบคุมชุดตรวจ	จะต้องมีการแจ้งทางวิทยุสื่อสาร	 ไปยังศูนย์ควบคุมในข่ายนั้นๆ	ว่าจะเริ่มปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ

สกัดสิ่งใด	ตำาแหน่งไหน	วันเวลาเท่าไรถึงเท่าไร	ใครเป็นผู้ควบคุม	ด้วยกำาลังพลทั้งหมดเท่าไร	

	 	-	หลงัจากเลกิปฏบิตัหินา้ที	่ตำารวจหวัหนา้ชดุจะตอ้งสรปุผลการจบักมุ-ตรวจคน้วา่พบสิง่ใดบา้งทางวทิยสุือ่สารตอ่เจา้หนา้ทีศ่นูยค์วบคมุ

ข่าย	จากนั้นจะต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร	เสนอต้นสังกัดเป็นอันจบกระบวนการตามหลักการที่ถูกต้อง

	 ***ในส่วนหัวข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของต�ารวจครับ	อาจจะไม่เกี่ยวกับเรา	แต่รู้ไว้ประดับสมองครับ

									ทีนี้มาดูทางออกเรื่อง	“ด่านเถื่อน”	กันบ้างครับ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เวลาเจอด่าน	 (เถื่อน)	คือ	มีแค่รถฉลาม	1	คัน	จอดตามทางแยก	หรือจุดกลับรถ	มีตำารวจทางหลวง	2-3	คน	มี	1	คนยืนกลางถนน	

คอยโบกรถหรือฉายไฟให้รถเราแอบซ้าย	ให้ตำารวจที่เหลือเป็นคนตรวจค้น		ถ้าเจออย่างนี้อย่าตกใจหรือชะลอความเร็วหรือหักพวงมาลัยไปตามที่

เขาโบก	ให้ตีไฟสูงไล่	แล้ววิ่งต่อไป		เขาอาจจะไม่ตามเรามา	เพราะเขาทำาผิดกฎหมายการตั้งด่านจุดสกัด	จากนั้นให้โทรไปที่	1193	แจ้งว่ามีกลุ่ม

คนคล้ายตำารวจทางหลวงมีพฤติกรรมดังกล่าว	 ให้ตรวจสอบด้วยว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่ที่ไปกีดขวางการจราจร	 หรือเป็นโจรที่ปลอมตัวไป	

ดักปล้น

									ส่วนในกรณีที่เขาตามมาก็ชะลอความเร็วแล้วจอดตามที่เขาบอกให้จอด	ถ้าเขาถามว่าทำาไมไม่จอด	ไม่เห็นตำารวจเรียกหรือ	ก็บอกเขาไปว่า

เหน็	แตไ่มก่ลา้จอดเพราะไมค่ดิวา่จะเปน็ตำารวจจรงิๆ	เพราะไมเ่หน็มนีายตำารวจอยูป่ระจำาดา่น	ไมม่ปีา้ยหรอืตัง้กรวยบอกวา่ขา้งหนา้เปน็ดา่น	สว่น

จะโม้อะไรต่อก็โม้ไปครับ	ว่าที่รู้เพราะพ่อเป็นตำารวจ	หรือญาติที่เป็นตำารวจแนะนำามา	ก็ว่าไปขึ้นอยู่กับวาทะศิลป์ของท่านแล้วครับ	ฮ่า	ฮ่า

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ปล.ที่มาแนะนำาไม่ใช่เพราะอื่นใด	แต่เพราะห่วงใยอยากให้รู้ไว้ประดับสมอง	แต่เมื่อรู้แล้ว	ก็อย่าหัวหมอไปทำาผิดกฎหมายหรือละเมิด

กฎหมายนะครับ

																																																																																	

																																																																												 	 	 												ด้วยความรักและจริงใจ

																																																																																									

																																																																																	 	 	 								ทนายเสือ
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การตั้งด่านของตำารวจ



สารประชาสัมพันธ์ สาส์นส้ม 11

จับกระแส รปศ.
มรย.วิชาการ 55
	 เมื่อวันที่	 3-5	 	 ธันวาคม	 	 2555	 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	 จัดกิจกรรม

วนัมรย.วชิาการ		ณ	มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา	โดยเปน็กจิกรรมบรกิารวชิาการแกน่กัเรยีน

และประชาชนทั่วไป	 ซึ่งมี	 3	 กิจกรรม	 คือ	 1.	 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน	 (ASEAN	

QUIZ)	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	 ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร			

2.	กิจกรรมละครเวที	ASEAN	WATCH		และ	3.	นิทรรศการการเมืองและนโยบายของ

กลุ่มประเทศอาเซียน 

	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	23		ธันวาคม		2555	

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	 ได้จัดกิจกรรม

กีฬารวมพลังรปศ.สัมพันธ์	 ณ	 หอประชุม	

อาคารประกอบ	 2	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา		

โดยกิจกรรมแบ่งเป็น	 2	 ช่วง	 คือ	 ภาคเช้า		

เป็นกิจกรรมแข่งกีฬาสีของนักศึกษาหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร์ภาคปกติ	 	 ภาคกศ.บป.	

และนักศึกษาโครงการความร่วมมือหลักสูตร

รฐัประศาสนศาสตร	์	สาขาการปกครองทอ้งถิน่	

รวม	400	คน		ส่วนช่วงเย็น	เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่	มีกิจกรรมการแสดง	มอบของขวัญปีใหม่	และมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันกีฬา

กีฬารวมพลังรปศ.สัมพันธ์

หลักสูตร รปศ. จัดเสวนา หัวข้อ 

“บทเรียนและความคาดหวังต่อนโยบายจัดการ 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม”

	 เมื่อวันพุธที่	6		กุมภาพันธ์		2556	เวลา	13.00	-	16.00	น.	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้การส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่นกับการผลิตตุ๊กตาการบูร	ณ	ลานวัฒนธรรม	นำาสันติสุข			มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งนักศึกษา	และ

นักเรียนในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ซึ่งถือเป็นการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป



บ้านศิล
ปะ

“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

        นายสุริยา		นาคิน	นักศึกษาชั้นปี	4	ของหลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์			

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์	 ได้รับทุน	 ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ	“มูลนิธิรัฐบุรุษ		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	พลเอกเปรม	ติณสูลานนท์”	 เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2555	เพื่อนำามาใช้ในการทำา	

	 	 	 	 			ผลงานศลิปนพินธ์ภาพถ่ายพาโนรามา	ชดุ	ทีน่ีจ่งัหวดัตรงั		และด้วยความวริยิะอตุสาหะของตวันกัศกึษา	

	 				จากการถ่ายภาพสถานที่ต่างๆ	เพื่อใช้ในการเรียน	ทำาให้เขาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายโครงการ	“อีซูซุ	ยิ้มจากใจ…

ให้เมอืงไทย	คนืสูเ่มอืงยิม้”	ซึง่เป็นหนึง่ในโครงการทีส่ร้างสรรค์ขึน้ในวาระครบรอบ	55	ปี	ของการดำาเนนิธรุกจิของกลุม่อซีซูใุนประเทศไทย	เพือ่

สานต่อเป้าหมายให้ภาพแห่งรอยยิม้จากใจได้ส่งต่อไปทัว่เมอืงไทย	ซึง่แบ่งการตดัสนิเป็น	2		ส่วน	ได้แก่	การตดัสนิโดยคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ	

ประกอบด้วย	คุณวรนันทน์		ชัชวาลทิพากร	ศิลปินแห่งชาติ	ประจำาปี	2552	สาขาทัศนศิลป์	(ภาพถ่าย)	คุณสงคราม	โพธิ์วิไล	ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ภาพถ่าย	 และคุณธีรภาพ	 	 โลหิตกุล	 นักเขียนและช่างภาพสารคดีที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย	 โดยคัดเลือก	 55	 ภาพ	 จากภาพทั้งหมดกว่า		

4,500	ภาพ	เพื่อรับรางวัล	“ยิ้มจากใจ”	และ	การตัดสินจากผลโหวตของประชาชนทั่วประเทศ	เพื่อรับรางวัล	“ขวัญใจมหาชน”	ซึ่งเป็นสิ่งที	่

น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาของหลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ได้นำาชื่อเสียงในระดับประเทศมาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จาโปปีเก : รวมความคิด 
 นิทรรศการ	จาโปปีเก	 :	 รวมความคิด	 	 เป็นผลจากการศึกษา

ตลอดหลกัสตูรออกแบบนวตักรรมทศันศลิป์		กอ่นจบการศกึษานกัศกึษา

ต้องทำาการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำาเสนอกระบวนการคิด		กระบวนการ

สร้างสรรค์ของตนเองตามความสนใจ				พร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรศการ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน	 	ผลงานศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ได้จัดแสดง	ณ	ห้อง

กระจกใต้หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 ตั้งแต่วันที่	 14 – 21	

กมุภาพนัธ	์2556	มผีลงานจากการสรา้งสรรคข์องนกัศกึษา	35	คน	จำานวน		

125	ชิ้น	ซึ่งเป็นผลงานที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์ตลอด

การศึกษาในหลักสูตร	 งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปี	 4		

จะจัดแสดงทุกวันที่	14		กุมภาพันธ์	ของทุกปี	


