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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำา MOU กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (FSSK, UKM)

ดิเกร์ฮูลูสี่ภาษาคณะมนุษยศาสตร์ร่วมแสดงในโครงการ The Social Enterprise 

for Economic Development Program (SEED) Universiti Malaysia Kelantan



	 สาส์นส้มฉบับนี้	 เป็นการอำาลาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 เพื่อไป

ทำางานระดับมหาวิทยาลัย	 ซึ่งเป็นวิถีหนึ่งของการทำาหน้าที่รับใช้มวลหมู่สมาชิกที่เพิ่ม

มากยิ่งขึ้น	ผมต้องขอให้พวกเราประสานงานที่มีอยู่ให้มีความคมชัดยิ่งขึ้น	และก่องาน

ใหม่ร่วมกับท่านผู้บริหารคณะชุดใหม่ด้วยหัวใจแห่งความรักและสามัคคี

	 ภารกิจที่สำาคัญที่สุดในช่วงชีวิตผมกำาลังเริ่มขึ้นด้วยความท้าทาย	 ผนวกกับ

ความคาดหวังของสังคมทั้งภายในและภายนอก	 ผมขอให้พวกเรายังระลึกถึงผมด้วย

ความเป็นพี่เป็นน้องมากกว่าในฐานะผู้บังคับบัญชา	 ผมยังเชื่อมั่นว่าพวกเราจะนำาพา	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปสู่การพัฒนาที่ก้าวหน้า	 และดีกว่าช่วงที่ผม	

ดำารงตำาแหน่งคณบดี	ผมเชื่อมั่นกับพวกเราและหวังว่ากำาลังใจจากพวกเราจะนำามาซึ่ง

ความสำาเร็จของเส้นทางแห่งความท้าทาย	ขอขอบคุณพวกเราทุกคนด้วยหัวใจ		

																																						 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์

             คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ	

หลายๆ	เรื่อง	เช่น	การย้ายสำานักงานจากอาคาร	1	ไปอยู่อาคาร	4	เพื่อรอย้ายเข้าตึก

สังคมศาสตร์ซึ่งสร้างเสร็จช้ากว่ากำาหนด	 การย้ายทำางานที่อาคาร	 4	 ทำาให้เกิดความ	

ไม่สะดวกสบายในการทำางานพอสมควร	 ห้องพักอาจารย์	 ห้องเรียนต่างๆ	 มีปัญหา	

ต่างๆ	 มากมาย	 ความไม่พร้อมดังกล่าวไม่ได้ทำาให้พวกเราชาวมนุษยศาสตร์ท้อถอย	

ทำางานต่อไปอย่างมุ่งมั่น	 สิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราได้ช่วยกันทำางานจนบรรลุผลสำาเร็จคือ	

ผลของการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง	2	ปีหลัง	

จากที่คณะมีปัญหามาเป็นคณะที่อยู่ในชั้นแนวหน้า	 ทั้งทางด้านการเรียนการสอน		

ด้านกีฬา	 เราได้รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม	 2	 ปีติดต่อกัน	 การเปลี่ยนแปลง	

อีกประการหนึ่งที่สำาคัญ	 คือ	 การถ่ายโอนอำานาจมาสู่คนรุ่นใหม่ๆ	 เพราะรุ่นอาวุโสได้

ทยอยเกษยีณอายรุาชการไป	เหลอืเพยีงไมก่ีท่า่น	คนรุน่ใหม่ๆ 	กลุม่นีจ้ะเปน็กำาลงัสำาคญั

ของคณะในอนาคต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

	 2	 ปีกว่าๆ	 ที่ได้ร่วมงานกับทีมบริหารที่นำาโดย	 ผศ.ดร.สมบัติ	 	 โยธาทิพย์		

ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณาจารย์และบุคลากรในคณะอย่างดียิ่ง	 หัวใจสำาคัญ	

ของการจัดการศึกษาอยู่ที่คณะ	 ซึ่งกำากับดูแลหลักสูตรต่างๆ	 เพื่อสร้างบัณฑิตให้มี

คุณภาพสู่สังคม	 ในฐานะคนของพระราชา	 คุณภาพบัณฑิตถือเป็นเป้าหมายสูงสุด	

ของพวกเรา	และความท้าทายของผู้บริหารการศึกษาในทุกยุคทุกสมัย		จากสาส์นส้ม

ฉบับส่งท้ายของผู้บริหารในชุดนี้	 และได้สรุปโครงการกิจกรรมที่เด่นๆ	 มานำาเสนอสู่	

ผู้อ่านให้ได้รับรู้รับทราบต่อไป

	 ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน	 ที่ร่วมมือร่วมใจ	 ในตลอด	

การดำารงตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารของผมตลอด	2	ปีกว่าๆ	ที่ผ่านมา

	 	 	 	 											ผศ.อับดุลรอซะ		วรรณอาลี

                        บรรณาธิการ

จากใจ...บ.ก.

จากคณบดี
สาส์น

ปรัชญา
“ความรู้เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำาสังคม ธำารงวัฒนธรรม”

วิสัยทัศน์
ภายในปี 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะเป็น
ศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงประยุกต์ ในทุกสาขาวิชา 
ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถแสดงศักยภาพ

อย่างมีประสิทธิผล เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

พันธกิจ
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 ต่อชุมชน สนับสนุนให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้
4. อนุรักษ์ ทำานุบำารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ 
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SMART HU-SO NEWS

	 	 ในโอกาสที่สาสน์ส้มฉบับนี้เป็นฉบับ

สุดท้ายสำาหรับผมในฐานะที่ดำารงตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนา

นกัศกึษา	คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์	ซึง่ความเปน็จรงิแลว้ผม

ได้ครบวาระทำาหน้าที่ตรงนี้เมื่อวันที่	30	เมษายน	2556	ที่ผ่านมา	แต่

ด้วยความจำาเป็นของทางคณะเรื่องของการลงตัวในการบริหารจัดการ	

จงึมโีอกาสอยูต่อ่ในฐานะรกัษาราชการแทนมาจนทกุวนันี	้เมือ่ทกุอยา่ง

ลงตัวแล้ว	 ก่อนที่จะมอบตำาแหน่งตรงนี้ให้กับทีมบริหารชุดใหม่	 ผมจึง

ขอใชช้อ่งทางการสือ่สารตรงนีแ้สดงความรูส้กึใหก้บัทกุทา่นๆ	ทีร่ว่มงาน

กันตลอดระยะเวลาที่ผมดำารงตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ที่ผ่านมา

	 หนึ่ งคำาที่อยากจะเอ่ยให้กับทุกๆ	 ท่านมากที่สุดก็คือ		

“ขอขอบคุณ”	คณาอาจารย์	และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน	ที่ได้

ให้ความร่วมมือในการทำางาน	ร่วมแก้ปัญหา	และพัฒนาคณะ	จนทำาให้

ทุกภารกิจของคณะเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบผลสำาเร็จ	 จนทำาให้

คณะของเราโดดเด่นมากขึ้น	 ซึ่งเป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจจาก	

ทุกฝ่าย	 นอกจากนี้แล้ว	 กลุ่มบุคคลที่ ไม่ เอ่ยถึงไม่ได้ในฐานะที่	

ดำารงตำาแหน่งเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาก็คือ	 ผู้นำานักศึกษาทุกรุ่นที่

ให้ความร่วมมือกันขับเคลื่อนงานกิจการนักศึกษาของคณะจนประสบ	

ความสำาเร็จและโดดเด่นในด้านงานกิจกรรมนักศึกษามาโดยตลอด		

และถึงแม้ว่าผมจะหมดวาระตรงนี้ไปแล้วแต่ความรู้สึกที่ดีๆ	ยังคงมีอยู่

กับทุกคนและจะให้กำาลังใจกับทีมบริหารชุดใหม่	 พร้อมที่จะให้	

ความร่วมมือต่อไป

	 โอกาสนี้	ขอให้ทุกๆ	คน	มีความสุขมีสุขภาพพลานามัยที่แข็ง

แรงอยู่เสมอ	 มีความเพียบพร้อมที่จะขับเคลื่อนและให้ความร่วมมือ

ร่วมใจกันทำางานแก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ให้เป็นคณะที่

โดดเด่นด้านต่างๆ	 และเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	

สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมตลอดไป	

	 	 	 	 อาจารย์ศตพล  ลูกอินทร์

                        รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำา MOU กับ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (FSSK, UKM)

	 เมื่อวันที่	 18	 -	 21	 กันยายน	 2556	 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	ได้เข้าร่วม

ประชุมความร่วมมือการเตรียมความพร้อมในการทำา	 MOU	 ระหว่าง

หลกัสตูรภาษามลายแูละสาขาอืน่ๆ	ของคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 กับ	 ภาคภาษา	 วรรณคดีและวัฒนธรรมมลาย	ู

(PPBKKM)	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยแห่งชาติ

มาเลเซีย	(FSSK,	UKM)	พร้อมเข้าร่วมงานเลี้ยงอำาลา	Majlis	Perpisahan	

Pelajar	Mahasiswa	Universiti	Rajabhat	Yala,	Thailand		และพิธีมอบ

ประกาศนยีบตัรแกน่กัศกึษาหลกัสตูรภาษามลายทูีเ่ขา้รว่มฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ	ณ	มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย		(UKM)
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ดิเกร์ฮูลูสี่ภาษาคณะมนุษยศาสตร์ร่วมแสดงในโครงการ 

The Social Enterprise for Economic Development Program 

(SEED) Universiti Malaysia  Kelantan

	 เมือ่วนัที	่4	–	6	กนัยายน	2556	ทีผ่า่นมา	ทางคณะผูบ้รหิาร	คณาจารย	์และเจา้หนา้ทีไ่ดม้โีอกาส

เข้าร่วมสังเกตการณ์	 โครงการ	 The	 Social	 Enterprise	 for	 Economic		

Development	 Program	 (SEED)	 2013	 ตามคำาเชิญของ	 Universiti	 Malaysia			

Kelantan	 ประเทศมาเลเซีย	 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง

ประเทศ	 และให้ผู้เข้าร่วมโครงการทำาเวิร์คช็อปเกี่ยวกับแผนธุรกิจที่จะช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่น	 โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายประเทศด้วยกันคือ	 อินโดนีเซีย,	

เวยีดนาม,	สงิคโปร,์	ออสเตรเลยี,	มาเลเซยี	และไทย	ในการนีท้างคณะมนษุยศาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตรไ์ดน้ำานกัศกึษาไปรว่มแสดงดเิกรฮ์ลูสูีภ่าษาในพธิปีดิโครงการนีด้ว้ย	ซึง่สรา้งความ

ประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก	นอกจากนี้ทาง	Universiti	Malaysia		Kelantan	ได้ให้เกียรติทาง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ให้นักศึกษาจัดแสดงดิเกร์ฮูลูสี่ภาษาในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ณ	 UMK		

Campus	ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริหาร	คณาจารย์และนักศึกษาที่นั่นอย่างมากเช่นกัน

	 โครงการสร้างองค์ความรู้
ด้ านกระบวนการชุมชน	 ตำ าบลทรายขาว		
อำาเภอโคกโพธิ์	จงัหวดัปตัตานี		ไดด้ำาเนนิโครงการ
ระหว่างวันที่	11		มีนาคม	–	18		พฤษภาคม		2556	
โดย	คณาจารยค์ณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์	
มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา		โครงการมวีตัถปุระสงค์
ดังนี้	1.	เพื่อปรับปรุงข้อมูลของชุมชนที่กำาหนดให้
เป็นพื้นที่ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา	 ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับท้องถิ่นและ
ใช้ประโยชน์ในการวางแผนให้บริการวิชาการแก่
พื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 2.	 เพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในการค้นหาปัญหา	 วิเคราะห์
ปัญหา	 และกำาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชน	ผู้นำาชุมชน	ผู้นำาท้องถิ่น	โดย
ใช้เวทปีระชาคมในการขับเคลือ่นไปสูก่ารวางแผน
และโครงการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน	ตามศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 3.	 เพื่อสนับสนุน
ดา้นวชิาการและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้ง
องค์ความรู้ด้านกระบวนการชุมชน	 ที่สอดคล้อง	
กับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชนให้สามารถ	
เปน็แหลง่เรยีนรูท้ีส่มบรูณแ์บบ	สำาหรบัคนในชมุชน	
ชุมชนข้างเคียง	 บุคคลทั่วไป	 	 ตลอดจนนักศึกษา	
และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	
	 ในการดำาเนินงานตามโครงการ	 นั้น	
ประกอบดว้ย	3	กจิกรรม	ไดแ้ก	่1.	การสำารวจขอ้มลู
ทั่วไป	 ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของ
พื้นที่	 2.	 จัดเวทีประชาคมนำาเสนอข้อมูลปัญหา
ความตอ้งการทีไ่ดจ้ากการสำารวจขอ้มลูชมุชนและ
แนวทางแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน
โดยการจัดทำาแผนและโครงการ	 3.	 การดำาเนิน

กิจกรรมที่ได้จากการจัดเวทีประชาคม	 จำานวน	 6	
โครงการ	 คือ	 1)	 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมพื้น
บา้นการแสดงซมัเปง	2)	ฝกึอบรมแปรรปูผลติภณัฑ์
ชมุชนจากมะพรา้วและสมนุไพรพืน้บา้นเพือ่ความ
พอเพียงในชุมชน	 3)โครงการค่ายเยาวชนคน
พัฒนาสานสัมพันธ์ครอบครัวเปิดรั้วสู่อาเซียน	 4)	
ฝึกอบรมปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด	5)	
ฝึกอบรมการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน	 6)	
กิจกรรมทำาเครื่องแกงสร้างอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน	
ตำาบลทรายขาว	อำาเภอโคกโพธิ	์จงัหวดัปตัตาน	ีซึง่
กจิกรรมเหลา่นีไ้ดเ้กดิจากการสำารวจความตอ้งการ
ของชุมชนซึ่งได้มีการดำาเนินการขึ้นเมื่อปี	2555	
	 ผลการประเมินการดำาเนินการในภาพ
รวมของโครงการจากการใช้ข้อมูลการสำารวจจาก
แบบประเมินความพึงพอใช้ของผู้รับบริการทุก
กิจกรรม	พบว่า	ผู้รับบรกิารมีความพึงพอใจในการ
ดำาเนินโครงการในระดับดีมาก	ทั้งนี้เพราะมีความ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและบริบท
ของพื้นที่	อีกทั้งได้เกิดประโยชน์และผลกระทบใน
ด้านบวกของประชาชนในระดับดีถึงดีมาก	 ทั้งใน
ด้านการเกิดประโยชน์ /สร้ างคุณค่า/สร้ าง
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้แก่คนในชุมชน	 หรือ
ครอบครวั	เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของคนในชมุชน	
และสามารถนำาความรู้	ทักษะที่ได้จากการเข้าร่วม
โครงการไปถา่ยทอดใหบ้คุคลอืน่ได	้และผลกระทบ
อีกประการที่สำาคัญ	 คือ	 เกิดการกระตุ้นให้
ประชาชนในพื้นที่ต้องการสร้างเครือข่ายด้าน	
ต่างๆ	 ในชุมชนอันจะเกิดความร่วมมือในการ
ดำาเนินกิจกรรมด้านต่างๆ	 ที่จะเป็นประโยชน์ให้
ชุมชนต่อไป	

โครงการหนึ่งคณะ 

หนึ่งพื้นที ่

ประจำาปี 2556
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โครงการธนาคารความดี ประจำาปีการศึกษา 2555 (1 มิ.ย.55 – 31 พ.ค.56)

	 ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ดร.สมบตั	ิ	โยธาทพิย	์คณบดคีณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

ได้ประกาศวิสัยทัศน์	 และคุณสมบัติของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 5	 ตรง	

คือ	1.	ตรงวิชาการ		2.	ตรงเวลา	3.	ตรงแต่งกาย		4.	ตรงความดี		5.	ตรงสังคม	และได้นำาเรื่อง	

ตรงความด	ีมาจดัทำาเปน็โครงการธนาคารความดี	ซึง่เปน็หนึง่ในการแสดงวสิยัทศันข์องคณบดี	

ไดเ้ริม่ถา่ยทอด	เผยแพร	่และจดัทำาเปน็โครงการ	เมือ่ปกีารศกึษา	2553	และพฒันาจนเปน็สมดุ

ธนาคารความดีในปีการศึกษา	 2555	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา	

ทางด้านจิตใจให้มุ่งกระทำาความดี	 และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและนำาไปสู่การ

ปฏิบัติ	ซึ่งเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาชั้นปีที่	๔	แล้ว	จะได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณรับรอง

ความดี	(Transcrip)	ของนกัศกึษาทีไ่ดก้ระทำา	เพือ่รบัรองดา้นคณุธรรมจรยิธรรมของนกัศกึษา

ในตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่	ซึ่งสามารถนำาไปใช้ประกอบการสมัครงานได้

	 ผลการดำาเนินงานและผลการประเมินโครงการ	

	 มีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ชั้นปีที่	 1	 ทุกหลักสูตรเข้าร่วม	

โครงการฯ	ทั้ง	11	หลักสูตร	ซึ่งตั้งเป้าไว้ที่	400	คน	แต่มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด	443	คน		ส่วน

ในแบบประเมนิ	ผูต้อบแบบสอบถามเปน็นกัศกึษาชัน้ปทีี	่1	คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์

มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา	(จาก	11	หลกัสตูร)	จำานวน	210	คน	(จากนกัศกึษา	ชัน้ปทีี	่1	จำานวน

ทั้งหมด	458	คน)	เป็นเพศชาย	จำานวน	68	คน	และเพศหญิง	จำานวน	142	คน	

	 สามารถสรุปผลการดำาเนินงานโดยภาพรวมของโครงการฯ	 พบว่า	 โดยภาพรวม	

ผูต้อบแบบสอบถาม	มคีวามพงึพอใจในการเขา้รว่มโครงการฯ	อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	คดิเปน็รอ้ย

ละ	91.00	เมือ่พจิารณารายดา้น	พบวา่	ดา้นขัน้ตอนและกระบวนการเขา้ถงึสมดุธนาคารความ

ดี		มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด		คิดเป็นร้อยละ	90.40	รองลงมาคือ	ด้านรูปเล่มของ

สมุดธนาคารความดี	 	 คิดเป็นร้อยละ	 88.00	 และด้านประโยชน์ของสมุดธนาคารความดี		

คิดเป็นร้อยละ	86.60	ตามลำาดับ	และผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ให้ข้อเสนอแนะว่า	โครงการนี้เป็น

โครงการที่ดีมากควรทำาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกชั้นปีและควรทำากับนักศึกษาทั้ง

มหาวิทยาลัย	และเป็นโครงการที่ดีช่วยส่งเสริมให้คนอยากทำาความดีมากยิ่งขึ้น		ควรปรับปรุง

โครงการฯ	 นี้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมภาคบังคับของนักศึกษา	 นิยามความดีให้ชัดพร้อม	

บรูณาการกบักจิกรรมตา่งๆ	ของมหาวทิยาลยั	จดัทำาการประเมนิผลทีช่ดัเจน	แลว้ขยายโครงการ

ให้ครอบคลุมนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี	 และทุกคณะ	 โดยการดูแลของคณะกรรมการ	

โครงการฯ		และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับกองพัฒนากิจการนักศึกษา

ในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานข้อบกพร่อง	แยกออกแต่ละด้านดังนี้

	 ด้านบุคลากร		เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	ควรจัดเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการฯ	1	คน	ประจำา

หอ้งเพือ่จะดำาเนนิงานไดต้อ่เนือ่งในตลอดเวลาราชการทัง้ยงัสามารถทยอยบนัทกึขอ้มลู	จดัเกบ็

เอกสาร	และให้คำาปรึกษากับผู้เข้าร่วมโครงการได้

	 ด้านวัสดุ	 อุปกรณ์	 สถานที่	 ควรมีสถานที่และห้องสำาหรับการดำาเนินงานให้พร้อม		

เพียงพอ	และเหมาะสม	ในการประชุม/ติดต่อ/ประสานงาน/ส่งสมุดบันทึกความดี	

	 ด้านการบริหารจัดการ	โปรแกรมบันทึกข้อมูลความดีไม่เอื้อต่อการทำางาน	เนื่องจาก

มนีกัศกึษาจำานวนมาก	ควรปรบัปรงุฐานขอ้มลูใหม่	เพือ่การบนัทกึขอ้มลูทีง่า่ย	สะดวก	รวดเรว็	

การติดต่อประสานงานโครงการฯ	 ยังไม่มีความชัดเจนมากเท่าที่ควร	 ควรมีการจัดทำาปฏิทิน

สำาหรบัโครงการฯ/กจิกรรม/ประชมุ/อบรมบรรยาย/สมัมนา/แกป้ญัหา	ในรอบปกีารศกึษาแจก

ให้นักศึกษา	เพื่อการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

SMART



ดิเกร์ฮูลูสีภ่าษา
	 ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นเมืองดิเกร์ฮูลูเป็นศิลปะท้องถิ่น

ภาคใต้ตอนล่างหรอืจงัหวดัชายแดนภาคใต้	ได้แก่	ปัตตาน	ียะลา	และ

นราธิวาส	เป็นการละเล่นขึ้นบทเป็นเพลงประกอบดนตรีและจังหวะ

ตบมอื	เดมิทจีะใช้ภาษามาลายทู้องถิน่ในการแสดงและเป็นการแสดง

ในสมัยก่อนของคนเก่าคนแก่		

	 ดิเกร์ฮูลู	เริ่มต้นด้วยการแสดงด้วยดนตรีที่ใช้โหมโรงเครื่อง

รำามะนา	 (เรียกว่า	 ตาโบ๊ะ)	 เป็นการเรียกผู้ชมและขึ้นบทกลอน		

(เรียกว่าปันตน)		เนื้อร้องกล่าวถึงความประสงค์ในการเล่น		ต่อจาก

นัน้นกัร้องออกมาร้องเพลงในจงัหวะต่างๆ	ทลีะคน	ทีท่ำาให้เกดิความ

สนุกสนาน	 ซึ่งอาจจะเป ็นเรื่องราวของเหตุการณ์บ ้านเมือง		

ปัญหาท้องถิ่นหรือเรื่องตลกโปกฮา	 ผู ้แสดงจะต้องใช้คารมและ

ปฏิภาณ	 ให้ทั้งความรู้และความบันเทิงแก่ผู้ชม	 และจบเพลงแล้ว	

มีกาโระ	(การโต้ตอบ)	เป็นเรื่องๆ	และจบลงอำาลาด้วย	เพลงวาบูแล	

คำาว่า	 “วา”	 แปลว่า	 ว่าว	 “บูแล”	 แปลว่า	 วงเดือน	 รวมกันแล้ว	

แปลว่า	ว่าววงเดือน	ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของดิเกร์ฮูลู	ถ้าเพลงที่ร้องจบ

ด้วยคำาว่า	 “วาบูแล”	 เป็นอันว่าจบเพลง	 ในปัจจุบันนี้	 ดิเกร์ฮูลู	

ในพืน้ที	่3	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	เป็นการละเล่นพืน้บ้านทีม่เีนือ้ร้อง

ท่วงทำานองใช้	 2	 ภาษา	 คือ	 ภาษาไทยและภาษามลายูท้องถิ่น		

(บางครั้งเรียกว่า	ภาษายาวี	)	

	 ส่วนการแต่งกาย	ผู้เล่นดิเกร์ฮูลูจะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง

มลายู	 นิยมนุ่งกางเกงขายาว	 นุ่งผ้าซอแกะทับข้างนอกสั้นเหนือเข่า	

สวมเสื้อคอกลมมีผ ้าโพกศีรษะ	 แต ่ป ัจจุบันเมื่อการละเล ่น	

เริ่มแพร่หลายขึ้น	 ผู้เล่นจึงเริ่มแต่งตัวตามสมัยนิยมที่แปลกตาบ้าง		

แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นพื้นเมืองอยู่

	 ดเิกร์ฮลูคูณะหนึง่ๆ		จะมสีมาชกิประมาณ	10	-	15	คน	เป็น

ชายล้วน	 จะมีหัวหน้า	 มีต้นเสียง	 1	 -	 3	 คน	 ที่เหลือจะเป็นลูกคู่			

แต่งกายชดุพืน้เมอืง	เครือ่งดนตรหีลกัทีใ่ช้ประกอบในการเล่นดเิกร์ฮลูู	

มรีำามะนาใหญ่	(ภาษามลายถูิน่เรยีกว่า	บานอร์อบี)ู	1	ใบ	และรำามะนา

เล็ก	(ภาษามลายูถิ่นเรียกว่า	บานอร์อาเนาะ)	1	ใบ	ใช้ตีดำาเนินจังหวะ

ในการแสดง	ฆ้อง	(ภาษามลายถูิน่เรยีกว่า	โฆ่ง)		1	วง	เป็นเครือ่งกำากบั

จงัหวะ	ตสีมำ่าเสมอประกอบการร้อง	นอกจากนี้	ยงัมเีครือ่งดนตรทีีใ่ช้

ประกอบและเป็นที่นิยมกันว่า	 ทำาให้ครึกครื้น	 สนุกสนาน	 ไพเราะ	

มากยิ่งขึ้น	เช่น	ลูกแซ๊ก	(ภาษามลายูถิ่นเรียกว่า	บูเวาะลอมา)	1	คู่	ฉิ่ง	

(ภาษามลายูถิ่นเรียกว่า	อาเนาะอาแย)	1	คู่	และฉาบ	(ภาษามลายูถิ่น

เรียกว่า	กายูตือโป๊ะ)	1	คู่	หากบางคณะก็อาจจะมีเสริมเครื่องดนตรี

อื่นๆ	ประกอบด้วย	เช่น	โม่ง	(ม่อง)	ขลุ่ย	(ปูลิง)		เป็นต้น	แต่จังหวะที่

ใช้เป็นประเพณีในการละเล่นคือ	การตบมือ

	 เวทีที่ใช้ในการแสดงดิเกร์ฮูลู	จะยกพื้นสูงประมาณ	1	เมตร	

เปิดโล่งไม่มีม่าน	 ไม่มีฉาก	 ลูกคู่ขึ้นไปนั่งล้อมวงร้องรับและตบมือ	

โยกตัวให้เข้ากับจังหวะดนตรี	 ส่วนผู้ร้องหรือผู้โต้กลอนจะลุกขึ้นยื่น

ข้างๆ	 วงลูกคู่	 ถ้ากรณีมีการประชันกัน	 แต่ละคณะจะขึ้นนั่งบนเวที

ด้วยกัน	แต่ล้อมวงแยกห่างกันพอสมควร	การแสดงจะผลัดกันร้องที

ละรอบทั้งรุกและรับเป็นที่ครึกครื้นสบอารมณ์ของผู้ชม

	 ดิ เกร ์ฮูลูสี่ภาษาเกิดขึ้นจากการแสดงของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	ด้วย	ผศ.ดร.สมบัติ		โยธาทิพย์	ในคราวที่

ดำารงตำาแหน่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

ราชภฏัยะลา	ได้เลง็เหน็ความสำาคญัของศลิปวฒันธรรมหรอืภมูปัิญญา

ท้องถิ่นที่ดีงาม	 จึงเริ่มโครงการดิเกร์ฮูลูสี่ภาษาเพื่อบูรณาการศิลป

วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนที่มีหลักสูตรทั้งภาษาไทย	มลายู	จีน	

และอังกฤษ	 และให้โครงการนี้เป็นสัญญลักษณ์ของความเป็น	

พหุวัฒนธรรมของพื้นที่	 เป็นสื่อในการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัด

ชายแดนใต้	 และเป็นทูตเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีสู่ประคมอาเซียน	 ด้วย

เนื้อหาและบทเพลงดิเกร์ฮูลูที่ประกอบด้วยการขับร้องสี่ภาษา	ที่เล่า

เรือ่งราวเกีย่วกบัสนัตสิขุในสามจงัหวดัชายแดนใต้	ความเป็นหนึง่ของ

ประชาคมอาเซียน	และความงดงามของภูมิประเทศ	ผู้คน	วัฒนธรรม

และศาสนาในพื้นที่	 	 การแสดงดิเกร์ฮูลูสี่ภาษาได้ดำาเนินการแสดง	

ในโอกาสต่างๆ	 ทั้งในมหาวิทยาลัย	 ในจังหวัด	 ในพื้นที่ใกล้เคียง		

ตลอดจนในประเทศเพื่อนบ้าน	 เช่น	 มาเลเซีย	 เป็นต้น	 ขั้นตอน	

การแสดงจะดำาเนินเหมือนกับดิเกร์ฮูลูเดิมแต่จะมีเอกลักษณ์โดดเด่น

ในเรื่องของภาษาที่ใช้เท่านั้น
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ค่ายวิชาการ/ศูนย์ภาษา

	 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศที่จำาเป็นต่อการเปิดประตู	

สู่อาเซียน	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

จึงได้จัดให้ลานด้านหน้าอาคาร	 4	 เป็นชุมชน	

การเรียนรู้ภาษา	 โดยมีการจัดบอร์ดภาษาและ

สนับสนุนให้อาจารย์พานักศึกษามาจัดกิจกรรม

ภาษานอกห้องเรียนทุกสัปดาห์

	 ภาษาเป็นเครื่องมือสำาคัญประการหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร	

โดยเฉพาะเมือ่กา้วสูย่คุโลกาภวิตัน	์ซึง่แตล่ะประเทศมกีารตดิตอ่สือ่สาร

และมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น	 เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและ

เป็นไปในประชาคมโลก	 รวมทั้งเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

ในปี	 พ.ศ.	 2558	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ซึ่งรับผิดชอบ

หลักสูตรภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ภาษามลายู	 และภาษาจีน	 จึงเห็น

พร้อมในการวางแผนจัดทำาค่ายสามภาษา	 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน	

ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนใตไ้ดเ้ตรยีมความพรอ้มในการฝกึใชภ้าษา

อังกฤษ	ภาษามลายู	 และภาษาจีน	 ตลอดเปิดโอกาสให้เยาวชนได้อยู่

รว่มกนั	แลกเปลีย่นเรยีนรูว้ถิชีวีติซึง่กนัและกนั	สามารถปลกูฝงัทศันคติ

ทีด่รีะหวา่งกนัได	้อนัจะเปน็กำาลงัสำาคญัประการหนึง่ในการแกไ้ขปญัหา

ความขดัแยง้ในสงัคม	นำาไปสูก่ารสรา้งความสงบในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื

	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการค่าย	

สามภาษามาแลว้สามครัง้	ครัง้แรก	ณ	เขตหา้มลา่พนัธุส์ตัวป์า่ทะเลนอ้ย	

จังหวัดพัทลุง	 รุ่นที่	 1	 วันที่	 18	 -	 22	 เมษายน	 2554	 และรุ่นที่	 2		

วันที่	 2	 -	 6	 พฤษภาคม	 2554	 ครั้งที่สอง	 ณ	 อุทยานแห่งชาติ	

หาดเจ้าไหม	อำาเภอสิเกา	จังหวัดตรัง	29	มีนาคม	-1	เมษายน	2555	

และครั้งที่สาม	ณ	 อ่าวมะนาว	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		

26	-	30	มนีาคม	2556	กจิกรรมหลกัในคา่ยสามภาษา	คอืการฝกึภาษา

ผ่านกิจกรรม	workshop	และ	walk	 rally	นอกจากได้เรียนรู้ภาษา

ผ่านการทำางานศิลปะเช่น	ทำาโปสการ์ด	เขียนอักษรภาษาจีน	ทำาที่คั่น

หนงัสอื	ผูเ้ขา้อบรมยงัไดฝ้กึความสามคัคผีา่นการเลน่เกมตามฐานตา่งๆ	

อีกด้วย	

	 ผู้เข้าอบรมนำาความรู้ที่ได้จากการอบรมภาษาทั้งสาม	 คือ	

ภาษาอังกฤษ	 ภาษามลายู	 และภาษาจีนมาบูรณาการผ่านกิจกรรม	

แสดงบทบาทสมมติ	 โดยแต่ละกลุ่มจะต้องเขียนสคริปต์การแสดง	

ที่ประกอบด้วยภาษาทั้งสาม	 มีอาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละหลักสูตร	

เป็นคณะกรรมการให้คะแนนแต่ละกลุ่ม	 ผลที่ออกมาคือ	 ทั้งสามปี	

ทีจ่ดักจิกรรม	ทกุกลุม่ไดค้ะแนนเกนิ	80%	แสดงวา่ผูเ้ขา้อบรมสามารถ

นำาความรู้จากการเข้าร่วมอบรมภาษาทั้งสามผ่านกิจกรรมค่ายมา	

บูรณาการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการก่อตั้งศูนย์ภาษาและนวัตกรรม
	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนด้านภาษา	 ได้แก่	 ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ภาษามลายู	และภาษาจีน	และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเข้าประชาคมอาเซียนในปี	พ.ศ.	 2558	 การมีห้องปฏิบัติการภาษาเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ใช้ฝึกฝนทักษะฟังและพูด	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงเป็นสิ่งจำาเป็น	 โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับงบก่อตั้งโครงการก่อตั้งศูนย์ภาษาและนวัตกรรม	ทำาให้ในขณะนี้มีห้องปฏิบัติการภาษา	3	ห้อง	ณ	อาคาร	Student	Union	และกำาลังได้รับเพิ่มเติมอีก	 ทำาให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคลากรจะได้รับการสนับสนุนทักษะภาษาเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ด้วยความมั่นใจ	

ชุมชนภาษา Language Community
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บริการวิชาการโครงการ.... 

      “ค่ายเยาวชนรักการอ่าน”

โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนสำาหรับบุคคลทั่วไป....................... 

.......................................................................“สัมผัสภาษาจีน UNSEEN BETONG”

	 เมือ่วนัที	่	16	-	18		สงิหาคม	2556	ทีผ่่านมา		หลกัสตูรภาษาไทยได้จดับรกิารวชิาการ		

โครงการ	“ค่ายเยาวชนรกัการอ่าน”	ณ	สถาบนัทกัษณิคดศีกึษา	ต.เกาะยอ	อ.เมอืง	จ.สงขลา			

โดยม	ีผศ.ดร.สมบตั	ิ	โยธาทพิย์		เป็นผูผ้ลกัดนัและเลง็เหน็ถงึปัญหาการอ่านภาษาไทยของเยาวชน

ในสามจงัหวดัชายแดนใต้		ซึง่โครงการ	“ค่ายเยาวชนรกัการอ่าน”	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เยาวชน	

ในสามจงัหวดัชายแดนใต้ได้ฝึกทกัษะและพฒันาการอ่านออกเสยีงและการอ่านเพือ่ทำาความเข้าใจ

ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้		ซึง่ประกอบไปด้วยกจิกรรมฝึกการอ่านออกเสยีงพยญัชนะทีม่กัมปัีญหา	

ในการออกเสยีงคอื	คำาควบกลำา้	ร	ล	ว		การอ่านออกเสยีง	ผ	ฟ	จ	ฉ	ช	และคำาควบกลำา้ไม่แท้	เช่น			

สร		ทร		เป็นต้น		นอกจากนี	้เยาวชนได้เรยีนรูก้ารอ่านทำานองเสนาะจากบทกลอนต่างๆ	เช่น	การ

ขบัเสภา	กาพย์	กลอนสภุาพ	อกีทัง้ได้ฝึกการอ่านเพือ่ทำาความเข้าใจ	 เช่น	การอ่านเพือ่ย่อความ		

สรปุความ	การอ่านตคีวาม	เป็นต้น	ซึง่ผลตอบรบัจากโครงการเยาวชนมทีศันคตต่ิอการอ่านทีด่ขีึน้	

และมกีำาลงัใจพฒันาทกัษะการอ่านของตนเองต่อไปให้ดยีิง่ขึน้	

ไทยภูมิ

	 เม่ือวันอาทิตย์ท่ี	 25	 เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	 2556	

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน	จำานวน	5	คน	เข้าร่วมการแข่งขัน	

ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ	คร้ังท่ี	10		(นานาชาติ)	ณ	มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์	นักศึกษาผู้เข้าร่วมได้รับประสบการณ์ท่ีดี	เปิดโลก

แห่งการเรียนรู้	 และสามารถนำาความรู้มาพัฒนาทักษะ	

ภาษาจีนของตนเองและรุ่นน้องต่อไป

	 เมื่อวันที่	16	-	18	สิงหาคม	พ.ศ.	2556	สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการ

พฒันาทกัษะภาษาจนีสำาหรบับคุคลทัว่ไป	“สมัผสัภาษาจนี UNSEEN BETONG” 

ณ	บ่อนำ้าร้อนรีสอร์ท	แอนด์	สปา	อ.เบตง	จ.ยะลา	มีกิจกรรมต่างๆ	มากมาย	เช่น	

อบรมพื้นฐานความรู้ภาษาจีนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำาวัน	เช่น	การแนะนำาตนเอง	

การซื้อของ	การถามทาง	เป็นต้น		สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน	

การตัดกระดาษแบบจีน	 การป้องกันตัวกังฟู	 และการเขียนพู่กันจีน	 ทัศนศึกษา	

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	 สวนดอกไม้เมืองหนาว	 อุโมงค์ป ิยะมิตร		

เป็นต้น	 เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียน	 นักศึกษาในพื้นที่สามจังหวัด	

ชายแดนภาคใต้	เยาวชนได้เรยีนรูว้ฒันธรรม	ได้สือ่สารกบัเจ้าของภาษา	ได้มติรภาพ

และประสบการณ์อย่างมากมาย

นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนร่วมการแข่งขัน 

ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ 

เกล็ดมังกร
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	 บทสัมภาษณ์ นายรุสลัน เจะเตะ นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ (ศศ.บ)	

จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ซ่ึงได้รับทุนนักศึกษาแลกเปล่ียนสำาหรับมหาวิทยาลัย	

ในภูมิภาค	2012	Global	Undergraduate	Exchange	Program	โดยสถานทูตอเมริกันประจำา

ประเทศไทย	ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย	-	อเมริกัน	(ฟุลไบรท์)	เพ่ือให้โอกาสนักเรียนไทยท่ีเรียนดี

และมีภาวะความเป็นผู้นำาและได้ร่วมเรียนกับนักศึกษา	ณ	University	of	Mississippi	และ

อภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกันเพ่ือเพ่ิมพูนภาวะผู้นำาและเรียนรู้ชีวิต	สังคม	วัฒนธรรม

ในประเทศสหรัฐอเมริกา	เป็นระยะเวลา	1	ภาคการศึกษา	นายรุสลันได้ให้คำาแนะนำา	

และรายละเอียดในทุนดังกล่าวซ่ึงจะเป็นประโยชน์สำาหรับผู้สนใจได้มาก

	 ผู้ท่ีสมัครทุนน้ีต้องทำาอย่างไรบ้าง และมีคุณสมบัติอย่างไร

ทุนน้ีจะเปิดรับสมัครช่วงปลายๆ	 กันยายนของทุกปี	 โดยมหาวิทยาลัยจะต้องทำาการ

คัดเลือกและเสนอรายช่ือนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน	 จำานวนมหาวิทยาลัยละ	

ไม่เกิน	5	คน	และส่งมายังมูลนิธิฯ	ภายในเวลาท่ีกำาหนด	จากน้ันก็จะเป็นรอบคัดเลือกระดับ

ประเทศ	ซ่ึงจะมีแค่	5	คนเท่าน้ัน	ท่ีจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย	โดยผู้สนใจควรท่ีจะเตรียมตัว

ในด้านเอกสารต่างๆ	และเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ	จำานวน	3	ฉบับ	(โดยหัวข้อทางสถานทูตอเมริกันจะเป็น

คนกำาหนด)	ซ่ึงสามารถติดตามข่าวสารได้ท่ี	โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ	และ	อเมริกันคอร์นเนอร์	สำานักวิทยบริการ		

(ห้องสมุดช้ัน	5)

	 คุณสมบัติของผู้สมัคร

ทุนน้ีเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทุกวิชาเอก	 ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาท่ีสำาเร็จภาคการศึกษาท่ี	 1แล้วถึงช้ันปีท่ี	 3	 (โดยจะต้องเหลืออีก		

1	ภาคการศึกษา	 เพ่ือท่ีจะสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	หลังกลับจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว)	ในทุกสาขาวิชา	โดยต้องมีสัญชาติไทย	อายุ	18	ปี

ข้ึนไป	และไม่เกิน	24	ปี	ณ	วันท่ีปิดรับสมัครและต้องมีคะแนนเฉล่ียสะสมจนถึง

ปัจจุบัน	2.50	ข้ึนไป	นอกจากน้ันยังมีเง่ือนไขท่ีผู้สมัครไม่เคยมีประสบการณ์

หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ	

	 ประโยชน์ท่ีได้รับจากทุนน้ีคืออะไร 

นอกเหนือจากผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนแลกเปล่ียนเต็มจำานวนแล้ว	ผู้ได้รับ

ทุนจะได้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตประเทศสหรัฐอเมริกา	 โดยนักศึกษาจะ

ได้พักอยู่กับเพ่ือนชาวอเมริกัน	 จึงทำาให้สามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษา

อังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว	 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก	 มีประสบการณ์	

ในการท่องเท่ียวได้ประสบการณ์ในการฝึกงานจริงกับสถานประกอบการหรือ

บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา	และมีโอกาสทำางานท่ีสหรัฐอเมริกาหลังจาก

สำาเร็จการศึกษา

	 ข้อแตกต่างระหว่างการเรียนการสอนในไทยและสหรัฐ

ในการเรียนการสอนจะมีความแตกต่างอย่างส้ินเชิง	 ในด้านการสอน	

คณาจารย์อเมริกันจะเน้นให้เด็กแสดงความคิดเห็นของตัวเอง	และกระตุ้นให้

เด็กคิดนอกกรอบ	และมีการอภิปราย	(Discussion)	อยู่ตลอดเวลา	โดยจะมี

ความแตกต่างกับระบบการศึกษาของไทย	 ซ่ึงจะเป็นในเชิงการสอน	 โดยท่ี

อาจารย์จะเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อนักศึกษาฝ่ายเดียว	 ส่วนในด้านการเรียน	

ของนักศึกษาอเมริกัน	พวกเขาจะให้ความสำาคัญอย่างมากต่อการอ่านหนังสือ	

ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนผมมักจะเห็นพวกเขาพกหนังสือหนาๆ	 ติดตัวอยู่ตลอดเวลา	

นอกจากน้ี	 ยังค้นคว้าด้วยตัวเองอีกด้วย	 ซ่ึงตามปกติแล้วนักศึกษาอเมริกัน	

จะอ่านหนังสือก่อนเข้าห้อง	 เพ่ือท่ีจะอภิปรายในห้องเรียน	 ข้อจำากัดหรือ	

ปัญหาท่ีพบเจอระหว่างอยู่ในประเทศสหรัฐ	 ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไรครับ	

อาหารการกินท่ีโน้นก็ไม่มีปัญหาเพราะมีนักศึกษามุสลิมเยอะพอสมควร		

ในการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาก็สามารถปฏิบัติได้	 สภาพอากาศก็จะมี

ปัญหาอยู่ช่วงแรกๆ	 ซ่ึงอากาศจะหนาวมาก	แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองใหญ่มากเพราะ

ร่างกายเราจะปรับตัวเร่ือยๆ	แต่ปัญหาท่ีพบเจอก็คือ	การศึกษาท่ีโน้นครับ	

เพราะการเรียนท่ีน่ันเรียนกันหนักมากๆ	ซ่ึงผมต้องใช้เวลาในการอ่านหนังสือ	

อย่างน้อย	4	 ช่ัวโมง	มากสุด	6	 ช่ัวโมง	 ในช่วงแรกจะมีปัญหากับเร่ืองน้ีมาก	

พอสมควร	 เพราะเราต้องทุ่มตัวเอง	 และจ้องอยู่กับหนังสืออยู่ตลอดเวลา		

กว่าจะปรับตัวกับเร่ืองน้ีก็ใช้เวลาประมาณ	3	หรือ	4	เดือนกับระบบการศึกษา

ของอเมริกัน	

	 คำาแนะนำาในการเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ

ผมอยากให้น้องๆ	 เร่ิมต้นด้วยการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ	 เช่น	นวนิยาย	

หนังสือการ์ตูน	หนังสือพิมพ์	และ	อ่ืนๆ	ท่องศัพท์อังกฤษท่ีใช้ในชีวิตประจำาวัน

และส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเรา	อย่างน้อยวันละ	5	คำา	หรืออาจมากกว่าน้ัน	พยายาม

พูดภาษาอังกฤษกับเพ่ือนๆ	 ใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์	 เช่น	หาเพ่ือน	

และสนทนากับชาวต่างชาติจาก	 facebook	หรือ	 twitter	 ฝึกหัดดูหนัง	

ภาษาอังกฤษจากยูทูบ	หรือแผ่นวีซีดี	

English
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Melayu Today

	 ด้วยหลักสูตรภาษามลายู 	 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	 จัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาษามลาย	ูใหแ้กน่กัศกึษาหลกัสตูรภาษามลาย	ูระดบัปรญิญาตร	ีชัน้

ปีที่	 4	 ซึ่งออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 ณ	 มหาวิทยาลัยแห่งชาติ

มาเลเซีย	(UKM)	ในภาคเรียนที่	1/2556	ระหว่างวันที่	10	กรกฎาคม	

–	 28	 กันยายน	 2556	 ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเป็นเวลา	3	เดือน

	 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ไม่เพียงแค่ไปฝึกงาน

หรือหาประสบการณ์ทำางานเท่านั้น	 แต่นักศึกษาเองยังได้รับโอกาส	

ใชช้วีติอยูก่บัชาวมาเลเซยี	เปน็ลกูบญุธรรมของชาวมาเลเซยีเปน็ระยะ

เวลา	 10	 วัน	 แต่ถึงอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากเวลา	 10	 วันนั้น	

นักศึกษาก็ยังคงติดต่อมีความสัมพันธ์อันดีต่อครอบครัวบุญธรรม	

ของนักศึกษาถึงแม้ว่าบางครอบครัวจะอยู่ห่างไกลกัน	 เพราะ	

นักศึกษาจะต้องกลับมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหน่วยงาน	

ที่ได้รับผิดชอบ	 จนกระทั่งครบระยะเวลา	 3	 เดือน	 ในการเข้าร่วม

กิจกรรมครั้งนี้	 ทำาให้นักศึกษาได้ประสบการณ์มากมาย	 ทั้งจาก	

การทำางาน	 การได้ใช้ความรู้ที่เคยศึกษามา	 การได้เป็นส่วนหนึ่งของ

ครอบครัวบุญธรรม	 และที่สำาคัญที่สุด	 นักศึกษาของหลักสูตรภาษา

มลาย	ูคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา	

นี้	ยังเป็นตัวแทนของพื้นที่	ท้องถิ่น	มหาวิทยาลัย	ประเทศชาติ	และ

ภูมิภาค	 โดยเปรียบเสมือนเป็นทูตเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน

ระหว่าง	ไทย	-	มาเลเซีย

นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (UKM)

กิจกรรมขณะอยู่ร่วมกับครอบครัวบุญธรรม  (bersama dengan keluarga angkat)

กิจกรรมตอนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เยี่ยม DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA DAN MUZIUM NEGARA



	 หลักนิติ(ท�ำ)ธรรม	หรือเพียงธรรมที่ขำดหำย

โดย	ฐานนท์	มณีนิล	น.บ.,น.ม.(กฎหมายมหาชน),	ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ

แห่งสภาทนายความ	รุ่นที่	17	(2543)

	 ก่อนอื่นคงต้องกล่าวคำาว่า	สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ	และคงต้อง

กล่าวเพิ่มเติมว่า	 บทความที่ผู ้เขียนได้รับมอบหมายให้เขียนลงในคอลัมน์	

คนหัวหมอในครั้งนี้	 คงจะเป็นบทความเรื่องสุดท้ายแล้วจริงๆ	 สำาหรับการ	

นำาพาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ ภายใต้การนำาพาคณะฯ	 ของท่าน	

ผศ.ดร.สมบัติ	 โยธาทิพย์	 รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

ซึ่งเป็นผู้ที่ดำาริให้มีคอลัมน์คนหัวหมอ	 ของหลักสูตรนิติศาสตร์	 ในวารสารของ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จนกลายมาเป็นคอลัมน์คนหัวหมอ		

ในวารสารสาส์นส้มที่สมบูรณ์	ดังเช่นที่ท่านผู้อ่านได้อ่านอยู่ในขณะนี้ครับ

	 ในช่วง	2	-	3	เดือนที่ผ่านมานี้	ผู้เขียนได้เฝ้ามองการบริหารราชการ

แผ่นดิน	 ภายใต้การนำาพาประเทศของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของ

ประเทศไทย	อีกทั้งยังควบตำาแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เป็น

สุภาพสตรีท่านแรกนับตั้งแต่มีการตั้งกระทรวงกลาโหมขึ้นมาในประเทศไทย	

เรานี้	 ที่มีนามว่า	 ยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	ซึ่งเราๆ	ท่านๆ	คงจะต้องจดและจำาไปอีก

ตราบนานเท่านาน	

	 ผลจากการทีผู่เ้ขยีนได้เฝ้ามองนัน้	ทำาให้ผูเ้ขยีนเกดิข้อสงสยั	และเกดิ

ความคลางแคลงใจในหลายๆ	 เรื่อง	 และในหลายๆ	 นโยบายที่รัฐบาล	 หรือ	

คนใกล้ชิดของรัฐบาลได้นำาเสนอ	 และกำาลังเร่งดำาเนินการแบบเร่งปฏิบัต	ิ

จนผิดวิสัย	 และเมื่อมีการเรียนถามนายกรัฐมนตรี	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวหน้า	

คณะรัฐมนตรี	 และเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มีอำานาจสั่งการสูงสุดแบบเบ็ดเสร็จ	

เด็ดขาด	 ซึ่งย่อมต้องรวมถึงหากเกิดความผิดหรือพลาด	 ที่ทำาให้ประเทศชาต	ิ

และประชาชนได้รับความเสียหาย	 นายกรัฐมนตรีท่านนี้ย ่อมต้องแสดง	

ความรบัผดิชอบต่อประเทศชาตแิละประชาชนเป็นคนแรก	แต่หาได้เป็นเช่นนัน้

ไม่	 เพราะมักจะได้รับคำาตอบจากนายกรัฐมนตรีท่านนี้ว่า	 ทุกอย่างต้องเป็นไป

ตามหลักนิติธรรม	 ซึ่งดูเหมือนท่านจะท่องและจำาได้ขึ้นใจแล้วเป็นอย่างดี		

แต่ท่านรวมถึงรัฐมนตรีในรัฐบาลของท่านจะทำาได้ตามที่ได้พูดไว้หรือไม่นั้น	

ประชาชนในประเทศเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตอบได้ดีที่สุด

	 ดังนั้น	คุณยิ่งลักษณ์จึงต้องยึดมั่นใน	“หลักนิติธรรม”	หรือ	“Rule 

of Law” ตามทีไ่ด้พรำา่และให้สญัญาไว้กบัประชาชนทัง้ประเทศ	“หลกันติธิรรม” 

จงึต้องเป็นมากกว่าคำาพดู	หรอืวลสีวยหรทูีห่ยบิยกมาอ้างจากรฐัธรรมนญู	มาตรา	

3	 และต้องเป็นหลักการสูงสุดในการปรองดองและบริหารประเทศ	 เพื่อมิให	้

การปรองดองเป็นเพียงการปลอก	และดองกติกาไว้	ในขณะที่ผู้มีอำานาจจัดสรร	

ผลประโยชน์ระหว่างกัน	หรือร่วมกันนั่นเอง

	 ผู้เขียนต้องขอเน้นยำ้าว่า	 “หลักนิติธรรม”	 นั้น	 มิได้หมายความว่า	

สิ่งใดก็ตามหากมีกฎหมายบอกไว้อย่างเสมอภาคแล้วสิ่งนั้นจะถูกต้องและเป็น

ธรรมเสมอไป	กล่าวคือ	“นิติธรรม”	ไม่ใช่	“นิติทำา”	ไม่ใช่ว่ามีกฎหมายเท่าเทียม

กันแล้วจะทำาอะไรก็ได้	หากจะแปลความหมาย	“หลักนิติธรรม”	หรือ	“Rule 

of Law”	 ตามรัฐธรรมนูญไทยให้ชัดเจนและเกิดความถูกต้อง	 และเกิด	

ความชอบธรรมตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งอย่างน้อยต้องแปลความ

รัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 3	 ให้ครบถ้วนทั้งมาตรา	 กล่าวคือ	“หลักนิติธรรม”	 ต้อง

ควบคู่กับ	 “หลักอำานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน”	 และ	 “หลักการแบ่งใช้

อำานาจ”	หลกัการเหล่านีอ้าจเรยีกว่า	“หลกันติธิปิไตย”	ซึง่หมายถงึ	การปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยที่ปวงชนเป็นใหญ่	 ย่อมต้องปกครองด้วยกฎหมาย	

ที่เคารพเจตจำานงและสิทธิเสรีภาพของปวงชน	มีการแบ่งแยกการใช้อำานาจของ

ปวงชนตามกฎหมายอย่างสมดุล	 อีกทั้งสอดคล้องกับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและประเพณีการปกครองและต้องมิใช่กฎหมายที	่

สร้างขึ้นมาโดยผูกขาด	ไม่ว่าจะโดยอำานาจบริหารที่ขาดการตรวจสอบ	อำานาจ

เผด็จการทางรัฐสภา	 หรืออำานาจตุลาการที่ตีความกฎหมายอย่างไร้มาตรฐาน	

และต้องมใิช่การอาศยัเสยีงข้างมากมากดขีส่ทิธพิืน้ฐานของเสยีงข้างน้อย	(กล่าว

คือ	 ต้องเคารพทั้ง	 majority	 rules	 และ	minority	 rights)(อนึ่ง	 “หลัก 

นติธิปิไตย”	ดงักล่าวย่อมมสีาระใกล้เคยีงกบั	“หลกันติธิรรม”	ตามแนวคดิแบบ

อังกฤษหรือ	“หลักนิติรัฐ”	ตามแนวคิดภาคพื้นยุโรป	

	 ยกตัวอย่างเช่น	 สมมติวันหนึ่งมีการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรม	

ผู ้กระทำาความผิดบางกลุ ่มอย ่างเสมอภาคถ ้วนหน ้า	 ก็มิ ได ้แปลว ่า	

การนิรโทษกรรมนั้นจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	มาตรา	3	ทันที	แต่ต้องพิจารณา

ถงึหลกันติธิปิไตยให้ถ่องแท้	อาท	ิกฎหมายดงักล่าวจะส่งผลให้เกดิความแตกแยก	

หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย	 ซึ่งตรงกันข้ามกับเจตจำานงของประชาชน	

ในการปรองดองหรอืไม่	และเป็นการบัน่ทอนอำานาจของฝ่ายบรหิารในการบงัคบั

ใช้กฎหมาย	 หรืออำานาจตุลาการในการพิจารณาคดีจนทำาให้การแบ่งใช้อำานาจ

เสียสมดุลหรือไม่	ทั้งนี้	 ร่างหรือกฎหมายนิรโทษกรรมดังกล่าวย่อมสามารถถูก

ตรวจสอบได้โดยศาลรฐัธรรมนญู	ซึง่มอีำานาจตคีวามให้ร่างหรอืกฎหมายดงักล่าว

ตกไปได้

	 ในทางตรงกันข้าม	 หากกระบวนการปรองดองหมายถึงการอาศัย

ประชามติ	 เพื่อเยียวยาแก้ไขการลงโทษอย่างอยุติธรรมที่สืบผลมาจาก	

ความไม่ชอบธรรมของอำานาจนอกระบบอนัไม่ได้มาจากเจตจำานงของประชาชน		

อันเป็นการกดขี่คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด	อีกทั้งลุแก่หลักสมดุลแห่งการใช้อำานาจ	ซึ่ง

ล้วนไม่ชอบด้วยหลักนิติธิปไตยมาตั้งแต่ต้นแล้วนั้น	 ย่อมถือได้ว่าเป็นกรณ	ี

การปรองดองที่ต่างจากตัวอย่างการนิรโทษกรรมที่กล่าวมาอย่างสิ้นเชิง

	 นอกจากนี	้หากคณุยิง่ลกัษณ์จะพดูถงึหลกั	“นติธิรรม”	เพยีงเฉพาะ

เรื่องปรองดองหรือนิรโทษกรรมนั้นมิได้	แต่คุณยิ่งลักษณ์ยังจะต้องยึดหลักการ

ดงักล่าวอย่างเสมอต้นเสมอปลายในทกุเรือ่ง	ทกุที	่และทกุเวลา	ไม่ว่าจะเป็นการ

ใช้อำานาจในการปรบัคณะรฐัมนตรเีพือ่รกัษาความน่าเชือ่ถอืของฝ่ายบรหิาร	ดัง่

ทีเ่คยมนีายกรฐัมนตรตีัง้	“กฎเหลก็	9	ข้อ”	ไว้	หรอืการเร่งรดัสนบัสนนุมาตรการ

ลดความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจ	อาทิ	เรื่องภาษีที่ดิน	ที่เคยมีรัฐมนตรีกระทรวง

การคลังผลักดันเข้าสภาได้สำาเร็จ	 หรือการใช้กฎหมายสนับสนุนประสิทธิภาพ

ของศาล	ดังที่อดีตประธานศาลฎีกาท่านหนึ่งเคยให้ผู้พิพากษาเพิ่มเวลาทำางาน

เพื่อช่วยกันพิจารณาคดีที่มีค้างในศาลเป็นจำานวนมาก	 หรือแม้แต่การบังคับใช้

กฎหมายเพือ่กอบกูศ้กัดิศ์รขีองผูห้ญงิไทยในสายตาชาวต่างชาต	ิโดยปราบปราม

แหล่งมั่วสุมที่กลาดเกลื่อนทั่วประเทศและเป็นที่โจษจันจนขายหน้าไปทั่วโลก	

ฯลฯ

	 สิ่งสุดท้ายที่มีความสำาคัญ	 และอยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือ	 หาก	

คุณยิ่งลักษณ์ยังมีความเชื่อที่พอจะหลงเหลืออยู่บ้างในเรื่อง	และหลักการเหล่า

นี้จริงๆ	นับตั้งแต่วันแรกที่ได้มีการแถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาแล้ว	คุณยิ่งลักษณ์

ยิ่งต้องแสดงความกล้าหาญในฐานะและในบทบาทของผู้นำาประเทศ	(ที่แท้จริง	

มใิช่เป็นเพยีงแค่ตุก๊ตาบลายด์)		ผูเ้ขยีนจงึใคร่ขอฝากให้คณุยิง่ลกัษณ์ได้คดิ	และ

ได้ใช้สตไิตร่ตรองให้หนกัแน่นว่า	สิง่ต่างๆ	ทีค่ณุยิง่ลกัษณ์ลงมอืทำามาแล้วนัน้	นบั

ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายที่คุณยิ่งลักษณ์	 อยู่ในตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของ

ประเทศไทยจะเป็นเครื่องชี้วัดว่าในวันสุดท้ายแล้ว	 ชื่อ	“ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”	

จะถูกเรียกขาน	 หรือขนานนามจนเป็นตำานานจากชั้นตำาราประถมไปถึงบทกวี

ในพิพิธภัณฑ์	 หรือจะเหลือเพียงแค่ชื่ออันเจ็บปวดที่ทำาให้ประชาชนคนไทย	

ทั้งประเทศจะลืมไม่ลงถึงแม้ว่าไม่อยากจะนึกถึงเลยก็ตาม	 สุดท้ายแล้วคำาตอบ	

ของคำาถามต่างๆ	 ข้างต้นนี้	 ผู ้ที่จะเป็นคนตอบได้ดีที่สุดก็คือ	 คนที่ชื่อว่า		

“ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”	นั่นเอง
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ชุมชนพัฒนา

กิจกรรมด้านวิชาการ

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้กับนักศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาและบำาเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรู้ ในงานพัฒนาชุมชนให้กับนักศึกษา

	 เมื่อวันที่	 4	 และ	 11	 กันยายน	 2556	 ผศ.ดร.สมบัติ	 โยธาทิพย์		
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 กิจกรรม	
การสัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน	 ซึ่งจัดโดยนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน	
ชัน้ปทีี	่4		โดยไดม้กีารบรรยาย	หวัขอ้”ปญัหาการพฒันาชมุชนในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนใต้”	จาก	คุณอานนท์	มุสิกวัณณ์	หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา

ชุมชน	สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา	

	 ในวันที่	 1	 -	 5	 กันยายน	 2556	 หลักสูตรการพัฒนาชุมชน	 ได้จัดกิจกรรม	
ฝึกอบรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ	 สำาหรับนักศึกษา	 โดยได้เชิญ	
คุณธีรศักดิ์		ศรีพิทักษ์	และคุณสุรศักดิ์		ปุณทะมณี	ช่างแต่งหน้าอิสระมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลผิวพรรณ	 เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการสัมภาษณ์งาน	 เทคนิคการแต่งหน้า	
เพื่อการแสดงต่างๆ	และเทคนิคการแต่งหน้าในโอกาสวันรับปริญญา	ทั้งนี้	มีวัตถุประสงค	์
เพื่อส่งเสริมอาชีพทางเลือกให้กับนักศึกษา	 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น		

อีกทั้ง	เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมอื่นๆ	อีก	

	 เมื่อวันที่	 30	 สิงหาคม	 2556	 นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน	 ชั้นปีที่	 2		
ไดจ้ดั	โครงการรอยยิม้นีเ้พือ่นอ้ง	ณ	โรงเรยีนรชัตะวทิยา	อ.เมอืง	จ.ยะลา	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับชุมชน	 และเพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับ
นกัเรยีน	โดยไดน้ำาความรูจ้ากการศกึษาในรายวชิาเทคนคิการจดันนัทนาการในชมุชนไปใช้
ประโยชน์จริง	 ซึ่งผลตอบรับจากการจัดกิจกรรมของครูและนักเรียนโรงเรียนรัชตะวิทยา		
ไดใ้หค้วามสนใจเปน็อยา่งมาก	ทัง้นี	้นกัศกึษาไดม้อบของทีร่ะลกึและอาหารวา่งกบันกัเรยีน	
อีกด้วย

	 หลักสูตรการพัฒนาชุมชน	 ได้จัดโครงอบรมการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองภาคใต้
ตอนล่าง`สำาหรับบุคลากรสายวิชาการ	โดยมีวิทยากรอาจารย์นาฏศิลป์จาก	โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ให้ความรู้และฝึกปฎิบัติ	 ในกิจกรรมนี้ได้มีผลกระทบต่อ
นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย	 ซึ่งเห็นถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	
ของนกัศกึษา	ทัง้นี	้ผศ.ดร.สมบตั	ิโยธาทพิย	์คณบดคีณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์ได้
เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้เข้าร่วมในกิจกรรม

	 นกัศกึษาหลกัสตูรการพฒันาชมุชนใดจ้ดั	โครงการพฒันาบคุลกิภาพและ
ปฐมนเิทศ	โดยม	ีผศ.ดร.สมบตั	ิโยธาทพิย	์คณบดคีณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
เป็นประธานในพิธีเปิด	โดยมีการแสดงพิธีเปิดชุด	“กีปัสบือซา”	ในการจัดกิจกรรม
ในครั้งนี้	 นอกจากนักศึกษาได้มีกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพแล้ว	 ได้มีการเชิญ		
คุณรอสดี	 จะปะกิยา	 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำานาญการ	 อ.ยะรัง	 จ.ปัตตานี		
มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ	 “ชีวิตนักศึกษาสู่การเป็นพัฒนากรมืออาชีพ”	 ซึ่งได้
เป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาเรื่องการคิดและวางแผนในการเรียนต่อไป
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รอบรั้วสังคม

บัณฑิตศึกษา

	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	15	กันยายน	2556	ที่ผ่านมา	อ.วิทิต	บัวปรอท	อาจารย์

สาขาปรัชญาและศาสนา	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร	์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา	นำานักศึกษาภาค	กศ.บป.	จำานวน	35	คน	จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ	 (2150103)	ณ	 โรงอาหาร	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	

เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นความสำาคัญในการมีจิตสาธารณะในสังคม	 และเสริมสร้าง	

ความรูแ้กน่กัศกึษาใหม้ากกวา่การเรยีนภายในหอ้งเพยีงอยา่งเดยีว	และเปน็แบบอยา่ง

ทีด่คีวรยดึถอืเปน็วฒันธรรมองคก์รตอ่ไป	ในกจิกรรมดงักลา่วมกีารตดิสตกิเกอรร์ณรงค์

ในเรื่องของการใช้ภาชนะ	 การดูแลความสะอาดและการสร้างจิตสำานึกส่วนรวม		

พร้อมทั้งทำาความสะอาดในโรงอาหาร

	 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา		

ได้เริ่มเปิดสอนครั้งแรก	 ปีการศึกษา	 2543	 และเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหลักสูตร

แรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 ซึ่งเปิดสอนแล้วจนถึงปัจจุบัน	 จำานวน	 7	 รุ่น		

มีนักศึกษาสำาเร็จการศึกษา	แล้วเป็นจำานวนมาก	

	 นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาแล้ว	 ได้ใช้ประโยชน์จากความรู้และเนื้อหา	

ของหลกัสตูรทีเ่รยีน	มนีกัศกึษาทีส่ำาเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรนี้	เปน็นกัการเมอืงระดบั

ชาต	ินกัการเมอืงทอ้งถิน่	นกัวชิาการ	นกัพฒันาชมุชนในหนว่ยงานราชการและเอกชน	

เจ้าหน้าที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ที่มีบทบาทและมีชื่อเสียงในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ส่วนความรู้ด้านการวิจัย	และได้ทำาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ	

นักศึกษาสามารถนำาความรู้ด้านการวิจัยนำาไปใช้ในการทำางาน	 สามารถพัฒนา	

ตัวเองและพัฒนาองค์กรด้วย	 นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาสามารถสอบเลื่อนตำาแหน่ง

ระดับที่สูงขึ้น	 ที่สำาคัญความรู้ที่ได้เรียนมาทำาให้นักศึกษาได้รู้จักตัวเองมากขึ้น		

มีทักษะในการเป็นผู้นำา	 นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับการฝึกความอดทนด้วย		

และมีความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้น	

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
และมารยาทไทยของหลักสูตรสังคมศึกษา	 เมือ่วนัเสาร	์ที	่13	กรกฎาคม	2556	ทีผ่า่นมา	สาขาวชิาปรชัญาและศาสนา	หลกัสตูรสงัคมศกึษา	คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 นำาโดย	 อาจารย์วิทิต	 บัวปรอท	 และคณาจารย์ในหลักสูตรได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 และมารยาทไทยของหลักสูตรสังคมศึกษาขึ้น	ณ	 ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา	ชั้นปีที่	5	จำานวน	42	คน	และเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เป็นครูที่มีคุณภาพ	 และมีมารยาทไทยที่สมบูรณ	์ สมกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	เติบโตขึ้นเป็นครูที่มีระเบียบวินัย	เป็นคนดี	มีความเป็นประชาธิปไตย	มีวิจารณญาณ	ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สมบัติ	 โยธาทิพย์	 มาเป็นประธาน	เปิดโครงการฯ

	 ซึ่งผลการจัดโครงการดังกล่าว	 ทำาให้นักศึกษารู้และเข้าใจ	 เกิดความภาคภูมิใจ	 และตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม	สำาหรับครู	 เห็นความสำาคัญของวัฒนธรรม	กิริยามารยาทแบบไทย	ทั้งยังสามารถปฏิบัติตน	และการแสดงออกถึงการมีมารยาทแบบไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

นักศึกษาภาค กศ.บป. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ



จับกระแส รปศ.

กิจการนักศึกษา
สโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการผู้นำานักศึกษา
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	 เมื่อวันที่	3		-		4		สิงหาคม	ที่ผ่านมา	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	ได้จัด

โครงการค่ายรปศ.สัมพันธ์และพัฒนาผู้นำานักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์		

ณ	พื้นที่จังหวัดพัทลุงและสงขลา	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำานักศึกษาของหลักสูตร	

จำานวน	๔๐	คน	ไดท้ำากจิกรรมรว่มกนั	ฝกึการทำางานเปน็ทมี	และสรา้งสมัพนัธร์ะหวา่ง

ผู้นำานักศึกษาแต่ละชั้นปี	 	 โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นลักษณะของการลงพื้นที่ชุมชนไป

ศึกษาดูงาน	และกลับมานำาเสนอสิ่งที่แต่ละคนได้รับจากการลงพื้นที่		นอกจากนี้	ยังมี

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	และกิจกรรมสำาหรับฝึกภาวะผู้นำาของนักศึกษา

	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	11	-	17	สิงหาคม	พ.ศ.	2556	ที่ผ่านมา	คณาจารย์ประจำาหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา		

ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร	 การประกันคุณภาพหลักสูตรและ	

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร	ณ	คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	

จังหวัดชลบุรี	และคณะรัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์

	 เมื่อวันที่	7	-	8	กันยายน	2556	ที่ผ่านมา	ฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ได้จัดอบรมปฏิบัติการผู้นำานักศึกษา	

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์เรือ่ง	“การพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถและสง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูใ้นการดำาเนนิการประกนัคณุภาพ

การศกึษาของผูน้ำานกัศกึษา	(จดักจิกรรมอยา่งไรใหม้คีณุภาพ)”	จำานวน	57	คน	ณ	หอ้งประชมุชัน้	2	กองพฒันานกัศกึษา	มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา	

โดยโครงการนีเ้ปน็ความพยายามของคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรท์ีจ่ะพฒันาผูน้ำานกัศกึษา	ซึง่ประกอบดว้ย	คณะกรรมการสโมสรนกัศกึษาฯ	

ประธานนักศึกษาแต่ละหลักสูตร	 และหัวหน้าห้องทุกชั้นปีของทุกหลักสูตร	 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ	 กิจกรรมภายในโครงการมีการให้ความรู้	

เกีย่วกบักจิกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา	การเขยีนโครงการ	การวเิคราะห	์และการสรปุเลม่รายงานโครงการ	โดยใหน้กัศกึษาลงมอืปฏบิตัจิรงิ



ART news
ศิลปะกับชุมชน

	 นกัศกึษาชัน้ป	ี4	สาขาวชิาออกแบบนวตัรรมทศันศลิปล์งพืน้ทีเ่พือ่ทำากจิกรรมเพน้ทบ์งัเกอร์

บริเวณถนนรวมมิตร	 จังหวัดยะลา	 ในแนวคิด	 Yala	 Bird	 City	 	 ซึ่งกิจกรรมทางศิลปะเป็น	

กระบวนการอันจะนำามาซึ่งความเข้าใจอันดีของกันและกัน	 	 ช่วยลดช่องว่างระหว่างความแตกต่าง		

ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างระหว่างวัย		เพศ		การศึกษา		ฐานะทางสังคม	ฯลฯ		กิจกรรมทางศิลปะ	

มีส่วนเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นคนที่สมบูรณ์ในระดับบุคคล		หรือกลุ่มคน		โดยเฉพาะ

การจดัการเรยีนการสอนศลิปะและการออกแบบในระดบัอดุมศกึษา		มุง่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรบัผดิชอบ

ต่อชุมชน		สังคมที่ตนเองดำารงอยู่		การเรียนการสอนจึงเป็นการถ่ายโยงประสบการณ์จากห้องเรียน

สู่ชุมชน		และจากชุมชนกลับสู่ห้องเรียนเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะกับชุมชน 

Innovation in Sportswear Fabric-NIC 

(Nanyang Inspiration Centre)
	 นกัศกึษาหลกัสตูรศลิปบณัฑติ		สาขาวชิาออกแบบนวตัรรมทศันศลิปเ์ขา้รว่มการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	4	ภมูภิาค	GSYD#10	Workshop	

:	New	Sport	Frontier;	Synthesizing	Design,	Function	&	Technology	วันที่	31	สิงหาคม	–	1	กันยายน	2556	ณ	Siam@Siam	Design	

Hotel	 &	 Spa	 กรุงเทพฯ	 โดยDesign	 Branding	 โดย	 Color	 Coordination:	 Episode	 1	 อาจารย์ทายาท	 เตชะสุวรรณ์	 Textiles		

Designer	 Nitas	 Tessile	

Co.,	 Ltd.	 อาจารย์พิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล	 รัตนโกสินทร์	

เพาะช่ าง 	 และผศ.ดร .	

อโนทัย 	 ชลชาติภิญโญ	

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการ	

สิ่งทอ	 คณะอุตสาหกรรม

การเกษตร	ม.เกษตรศาสตร	์

เพื่อ เป็นการเสริมสร้าง

ศักยภาพให้กับนักศึกษา

เพื่อเข้าสู่การออกแบบชุด

กีฬาของแกรนด์สปอร์ต

สารประชาสัมพันธ์ สาส์นส้ม 15



“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

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

และเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส 

 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา		
ได้ดำาเนินกิจกรรมที่	 2	 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	

และเครื่องแต่งกายมุสลิมในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี	จังหวัดยะลา	และจังหวัดนราธิวาส	โดย			

รศ.นันทา		โรจนอุดมศาสตร์	และทีมงาน

	 จากการดำาเนนิการตามแนวทางที	่2		เครือ่งแต่งกายมสุลมิจากผ้าบาตกิหรอืผ้าปาเต๊ะ		

เป็นผ้าที่มีวิธีการทำาโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีและใช้วิธีการแต้ม	ระบาย		หรือ

ย้อมในส่วนทีต้่องการให้ตดิสี	โดยปรบัเปลีย่นวตัถดุบิ	คอื	นำาผ้าทีผ่่านการปรบัปรงุเส้นใยด้วย

เทคโนโลยีใหม่ผู้ประกอบการเพื่อนำาไปทดลองทำาเป็นผ้าบาติก	 	 ซึ่งได้ผลที่ดีทั้งด้านการติดสี

ที่ดี		ผิวสัมผัสนุ่ม		และลายออกมาสวยกว่าเดิม		และการใช้เทคโนโลยีตกแต่งสำาเร็จ	ทำาให้ผ้า

มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้น		ได้แก่		ผิวสัมผัสนุ่ม		มีกลิ่นหอม		กันนำ้าและนำ้ามัน	กันยับ		โดยสร้างสรรค์

การออกแบบลายผ้าให้เหมาะสมกับ	 Collection	 ซึ่งแบ่งกลุ่มตามพื้นที่	 ได้แก่	 กลุ่มจังหวัด

ปัตตานี	:	พัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิมด้วยผ้าปาเต๊ะเส้นทอ		กลุ่มจังหวัดยะลา	:	

พฒันาผลติภณัฑ์เครือ่งแต่งกายมสุลมิด้วยผ้าบาตกิลายหนิอ่อน	กลุม่จงัหวดันราธวิาส	:	พฒันา

ผลิตภัณฑ์ผ้าสปาและเคหะสิ่งทอ

	 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี	 เป็นกิจกรรมที่ให้การพัฒนา	

องค์ความรูด้้านการยกระดบัเทคโนโลย	ีการสร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ผลติภณัฑ์	การขยายช่องทาง	

และโอกาสทางการตลาดให้สำาหรับสิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิม	 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม	

ผู้ประกอบการ		วิสาหกิจชุมชน	ได้มีการนำาความรู้ด้านเทคโนโลยีการตกแต่งสำาเร็จผลิตภัณฑ์

สิ่งทอ	 มีสมบัติพิเศษเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า	 เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน	

ที่มั่นคงและสร้างรายได้		โดยการพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ

และวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่เดิม

ARTS 
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