คำกราบบังคมทูล(๑)
ของ
ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
(รอบแรก)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร
ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลืม้ ปีตแิ ก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต
ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสรุป ดังนี้
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(๑)

ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม โดยการบูรณาการกระบวนการวิจัยและงานสร้างสรรค์กับการเรียน
การสอน อาทิ เ ช่ น โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ ฯ,
การวิจัยอนุรักษ์จำปาดะ พืชประจำถิ่น, การวิจัยต้นทุนโลจิสติกส์ขนส่งปาล์มนํ้ามัน
ภาคใต้ นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาโดยเน้ น การเสริ ม สร้ า งสั ง คม
พหุวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพในสังคมไทย
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และนำสันติสุขมาสู่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญา
กิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้
ลำดับทีห่ นึง่ นายวิรชั อยูถ่ าวร ผูอ้ ำนวยการเพลง ผูค้ วบคุมวงดนตรี และ
อาจารย์สอนดนตรี เป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลง ที่มีผลงานในนามศิลปิน “๓ วิ”
ร่วมกับ วิชยั ปุญญะยันต์ และวินยั พันธุรกั ษ์ เป็นผูแ้ ต่งเพลงประกอบละครโทรทัศน์
หลายเรื่องให้กับไทยทีวีสีช่อง ๓ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนดนตรี จนได้รับ
ความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และพระบรมวงศานุวงศ์
ให้ เ ข้ า ไปถวายงานทางด้ า นดนตรี อ ย่ า งสมํ่ า เสมอ อุ ทิ ศ ตนทำงานด้ า นลิ ข สิ ท ธิ์
ในการเผยแพร่ดนตรีสู่สาธารณชน ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีสากล เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
ลำดั บ ที่ ส อง นางสาวละมั ย ศรี รั ก ษา เป็ น โนราที่ เ ชี่ ย วชาญในการร้ อ ง
บทมุ ต โต แนะแนวศี ล ธรรมจริ ย ธรรมให้ กั บ ผู้ ช มทุ ก ครั้ ง ที่ แ สดง โดยวิ เ คราะห์ ถึ ง
สภาพสังคมปัจจุบัน แล้วนำมาสอดแทรกชี้นำโดยผ่านสื่อการร้องกลอนโนรา ใช้หลัก
ศาสนาต่าง ๆ มาประมวลเข้าด้วยกันเพื่อทำให้กลุ่มผู้ชมโนราได้เกิดจิตสำนึกในทางที่ดี
ได้ ร่ ว มแสดงโนรากั บ วิ ท ยาลั ย ครู ส งขลาตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็ น วิ ท ยากรให้ กั บ
หลักสูตรนาฏยรังสรรค์ ในรายวิชาแขนงโนราอย่างต่อเนื่อง ควรแก่การยกย่องเป็น
อย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญา
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ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏยรังสรรค์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป
ลำดับทีส่ าม นายอภิชยั อภิชยานนท์ ประธานกรรมการในเครืออัยธนากรุป๊
นักธุรกิจเจ้าของกิจการโรงงานอุตสาหกรรม มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมายาวนาน
มีความรูค้ วามสามารถและทักษะต่าง ๆ เป็นนักบริหารธุรกิจมืออาชีพทีส่ ามารถสร้างและ
ขยายกิจการให้กลายเป็นธุรกิจชั้นแนวหน้า ได้นำความรู้ทางการบริหารธุรกิจ มาใช้ใน
การพัฒนางาน พัฒนาองค์กร ให้ประสบความสำเร็จ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผูท้ รงคุณวุฒเิ ข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายวิรัช อยู่ถาวร
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นางสาวละมัย ศรีรักษา
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายอภิชัย อภิชยานนท์
ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน ๒,๐๗๘ คน แยกเป็น
ปริญญามหาบัณฑิต
จำนวน
๔๓ คน
ปริญญาบัณฑิต
จำนวน ๒,๐๓๕ คน
ดังรายนามทีอ่ ธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและคณะ จะได้กราบบังคมทูล
ตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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