
จุลสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ปีที่ 9 ฉบับที่ 20 เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมกราคม 2562
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แลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากร 
เอื้ออาทรสัมพันธ์ในวันหน้า 
ยูเอสเอ็มราชมงคลล้นวิชา
ก่อเกิดค่าเปี่ยมล้นด้านผลงาน 
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คณะผู้จัดทำ�

 จุลสารช่อดอกปีบฉบับนี้ พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าของคณะศิลปศาสตร์ ทั้งด้านการ
พัฒนานักศึกษา และการบริการความรู้สู่ชุมชนใน
หลากหลายด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ด้านองค์ความรู้
เกี่ยวกับการถนอมอาหารและศิลปะแขนงต่าง ๆ 
รวมทั้งกิจกรรม ในรอบส่ีเดือนท่ีผ่านมาทางกอง
บรรณาธกิารพร้อมนอ้มรับขอ้ติชมจากผูอ้า่นทกุทา่น 
เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่      
ทุกคน
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Congratulations คอลัมน์แนะนำาอาจารย์และแสดงความยินดีแก่บุคลากร
ที่ได้รับตำาแหน่งทางวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำาแหน่งทางวิชาการและสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 5 ท่าน ได้แก่

ขอต้อนรับบุคลากรใหม่ประจำาคณะศิลปศาสตร์ 4 ท่าน ได้แก่

ขอต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ได้แก่ 

รศ. พัชรินทร์  ฆังฆะ ผศ. กิติศักดิ์  ชุมทอง ดร. สาลินี  ทิพย์เพ็ง ดร. สมพร  มณีโชติผศ. ดร. มนัสสวาส  กุลวงศ์ 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง

รองศ�สตร�จ�รย์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต

ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว 
มห�วิทย�ลัยพะเย�

PhD. Educational and Applied 
Linguistics, University of Newcastle 

upon Tyne, United Kingdom

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต
วัฒนธรรมศึกษ�

มห�วิทย�ลัยทักษิณ

อาจารย์ประจำาสาขาภาษาต่างประเทศ 
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

อาจารย์ประจำาสาขาภาษาต่างประเทศ 
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 คน ได้แก่         
Miss Wang Hong (Helen) และ Miss Liang Zhi ning (Nicole) 
ทำาหน้าที่ฝึกสอนประจำาสาขาภาษาต่างประเทศในรายวิชา
ภาษาจีน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 ทั้ง 2 คนเป็นนักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนให้กับ
นักเรียนต่างชาติ (Teaching Chinese to speaker and other 
Languages)  คณะศลิปศาสตร์ (Faculty of Arts) มหาวทิยาลยั
ซีหนาน (Southwest University) เมืองฉงชิ่ง (Chongqing)

อาจารย์ประจำาสาขาคหกรรมศาสตร์
หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์

อาจารย์ประจำาสาขาภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ประวัติก�รศึกษ� : 
 พ.ศ.2535 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 
 พ.ศ.2542 M.Ed. (TEFL) University of South Australia, Australia  
 พ.ศ.2560 Ed.D. (TESOL) University of Exeter, United Kingdom  

คว�มสนใจ / คว�มเชี่ยวช�ญ :
 Language Teaching,  Second Language Acquisition

ประวัติก�รทำ�ง�น :
 27 มกราคม 2538 – 18 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ประจำาวิทยาลัย       
การโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง

ประวัติก�รศึกษ� : 
 พ.ศ.2552  อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ.2555 M.A. (Chinese Linguistics and Applied Linguistics) Tsinghua             
University, China  

คว�มสนใจ / คว�มเชี่ยวช�ญ :
 Language Teaching, Second Language Acquisition

ประวัติก�รทำ�ง�น :
 2555–2561 วทิยากรภาษาจีน สงักดั สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงานภาค 12 สงขลา

ประวัติก�รศึกษ� : 
 พ.ศ.2556 คหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาธุรกิจเสื้อผ้า) คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 พ.ศ.2561 คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการออกแบบแฟชั่นผ้าและ          
เครือ่งแต่งกาย) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

คว�มสนใจ / คว�มเชี่ยวช�ญ :
 การออกแบบเสื้อผ้าและลวดลายผ้า

ประวัติก�รศึกษ� : 
 พ.ศ.2552 ศลิปศาสตรบณัฑติ (ภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
 พ.ศ.2559 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา
นานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คว�มเชี่ยวช�ญ :
 Teaching speaking, Public speaking 

ประวัติก�รทำ�ง�น :
 2552–2553 ผู้ประสานงานโครงการ สังกัดหน่วยระบาดวิทยา คณะ
แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 2554–2556 นกัวเิทศสมัพันธ์ สงักดั งานวเิทศสมัพนัธ์ กองบรกิารการศกึษา  
วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 2556–2558 นักวิชาการอุดมศึกษา  (ด้านพัฒนาอาจารย์)  สังกัดงาน
หลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี
 2558–2561 อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดร.กิตติมา  ตันติหาชัย นางสาวรุ่งระวี  ธิติปราการ

นางสาวติณณา  อุดม

นายบุญรัตน์  ดุกหลิ่ม

3คณะศิลปศาสตร์ แนะนำ อาจารย์และแสดงความยินดี



กิจกรรม CSR Creative Green Event

โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล

เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์             
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม CSR Creative Green Event ณ อาคาร
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจัดโดยหลักสูตรสาขา
วิชาการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการร่วมรับฟังการเสวนาจากวิทยากรมากประสบการณ์
จากภายนอก ในหัวข้อ CSR สนุกคิด สนุกทำา ภายในงานมีการจัดแสดง                          
ซุม้ผลงานการทำา CSR ของนกัศกึษาหลกัสตูรสาขาวชิาการทอ่งเท่ียว และมกีจิกรรม 
สนุกๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมได้ร่วมสนุกมากมาย

เมือ่ระหวา่งวนัที ่3-5 พฤศจกิายน 2561 ผศ.อฏัฐชยั ถาวรสวุรรณ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ยูโสบ ดำาเต๊ะ ผู้ช่วย
คณบดฝีา่ยพฒันานกัศกึษาไดน้ำาสโมสรนกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
เข้าร่วมโครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ณ เกาะอาดัง 
เกาะไข่ เกาะราวี และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล

กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านสำาหรับเยาวชน

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์ 2561

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณาจารย์สาขาศึกษาท่ัวไป             
พร้อมด้วยนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูการละเล่นพื้นบ้านสำาหรับเยาวชน ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ 
อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นจำานวนมาก

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ดร. นุชลี ทิพย์มณฑา 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ศิลปศาสตร์ ณ 
ลานโถงอาคาร 58 คณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งมอบถ้วย
รางวัลให้กับนักกีฬาประเภทต่างๆ ด้วย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วม
เพื่อปลูกจิตสำานึกแก่นักเรียนโรงเรียนชัยมงคลวิทย์”

เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การคัดแยกขยะ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อปลูกจิตสำานึกแก่นักเรียนโรงเรียนชัยมงคลวิทย์” ณ 

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบ RMUTSV Test
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ขอ้สอบ RMUTSV Test ซ่ึงจดัโดยศนูยภ์าษาสาขาภาษาตา่งประเทศ คณะศลิปศาสตร ์
ณ ห้องประชุมใช้บางยาง สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมทร.ศรีวิชัย

โรงเรียนชยัมงคลวทิย ์วดัชยัมงคล อำาเภอเมอืง จงัหวัดสงขลา ซึง่โครงการดงักลา่วเปน็การบูรณาการในรายวชิามนษุย์กบัสิง่แวดลอ้ม มนีายธนภณ เขมนาทนนท ์นกัศกึษา
สาขาภาษาต่างประเทศ เป็นหัวหน้าโครงการ และมีอาจารย์สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
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มอบผลงานวิจัยใช้ได้จริง สู่ชุมชน “ตู้อบแสงอาทิตย์ สำาหรับอบแห้งใบจาก”
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พร้อมด้วย ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
และ ผศ.ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มอบผลงานวิจัยใช้ได้จริง สู่ชุมชน 
“ตู้อบแสงอาทิตย์ สำาหรับอบแห้งใบจาก” ผลงานวิจัยของ ผศ.นพดล โพชกำาเนิด อาจารย์ประจำาสาขาศึกษาทั่วไป คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายยอดทอง ตำาบล
วังวน อำาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงรายได้เชิงประจักษ์ได้จริง ชุมชนนำาไปใช้      
ได้จริง และรองรับการผลิตได้มากขึ้น สามารถผลิตได้มากกว่า 1,000 ใบต่อวัน ทำาให้สามารถเปลี่ยนรายได้ การจำาหน่าย
ตหิมาใหก้ลุม่วสิาหกจิฯ เพิม่ข้ึนจากเดมิ 80,000 กวา่บาทต่อเดอืน เปน็มากกวา่ 300,000 บาทต่อเดอืน การสง่มอบผลงาน
วิจัยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 80 คน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการศิลปศาสตร์ 9 มทร.

คณะศิลปศาสตร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับชุมชน

เมื่อระหว่างวันท่ี 15-17 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือสร้างเครือข่ายทางวิชาการศิลปศาสตร์ 9 มทร. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สำานักงานอธิการบดี และ            
Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย โดยมีคณะผู้บริหารจาก 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำานวนมาก

กิจกรรม Thai/New Zealand Educational & Cultural Exchange
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ศูนย์ภาษา สาขาภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Thai/New Zealand 

Educational & Cultural Exchange ให้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และนักศึกษาจากต่างประเทศ ณ ห้องประชุม
ดอกปีบ ชั้น 3 อาคารสำานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์

โครงการ Junior Tour Guide RMUTSV
เมื่อระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์             

จัดโครงการ Junior Tour Guide RMUTSV ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคี และมีความผูกพันธ์กันยิ่งข้ึน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก 

โครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แบบเข้มข้น
เมือ่ระหวา่งวนัที ่15-16 ธันวาคม 2561 คณะศลิปศาสตร ์จดัโครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์

แบบเข้มข้น ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคหกรรมศาสตร์ ณ ห้อง 62403 อาคารเรียน 62 คณะศิลปศาสตร์ 
เพือ่เปน็การเตรียมความพร้อมในการเขา้สอบสมรรถนะพืน้ฐานดา้นไอท ีโดยมอีาจารย์เวคนิ หนูนำาวงศ ์อาจารย์
ประจำาสาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว

ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณคมสัน สุวรรณรัตน์ มัคคุเทศก์อาชีพ National Trainer ของสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก (Wold Federation 
of Tourist Guide Associations - WFTGA) และประธานชมรมมัคคุเทศก์อาชีพภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว

โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยระดับปริญญาตรี

เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2561 หลักสูตรรายวิชาภาษาไทย 
สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะ       
การใชภ้าษาไทยระดับปรญิญาตร ีณ อาคาร 62 คณะศลิปศาสตร ์

เมือ่วันที ่11 ธนัวาคม 2561 ดร.นชุลี ทิพย์มณฑา คณบดคีณะศลิปศาสตร ์พรอ้มดว้ยคณบดแีละผู้บรหิาร
คณะต่างๆ ทั้ง 15 คณะ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยกับชุมชนต่างๆ ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้ร่วมลงนามข้อตกลงกับชุมชนลุ่มน้ำาคลองอู่ตะเภา
ตอนลา่ง ตำาบลบ้านหารและตำาบลแมท่อม อำาเภอบางกล่ำา จงัหวดัสงขลา โดยมนีายสกัการยีา หวงับลิหมดั 
นายกเทศบาลตำาบลบ้านหาร และนายชาญวทิรู สขุสวา่ง ประธานสภาวฒันธรรมอำาเภอบางกล่ำา ใหเ้กยีรติ
มาร่วมลงนามข้อตกลง ณ ห้องประชมุศรวิีศวะ ทัง้นียั้งไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ยงยทุธ หนเูนยีม รกัษาราชการแทน
อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวอีกด้วย

ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วยการแข่งขันแต่งคำาประพันธ์ การเขียนสะกดคำา การฟังเสียง และพูดสุนทรพจน์ ซึ่งมีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และคณะต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำานวนมาก
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2562

กิจกรรม Green Facuity

เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2562 ฝ่ายพฒันานกัศกึษา คณะศลิปศาสตร ์รว่มกบัสโมสรนกัศกึษา 
คณะศลิปศาสตร ์และองคก์ารนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย รว่มจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2562 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ ซึ่งมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก
และรับของรางวัลจากพี่ๆ สโมสรนักศึกษาเป็นจำานวนมาก

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วม “กิจกรรม Green Facuity” โดย ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวรา่ยงาน เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเกิดจิตสำานึกในการรักษาความสะอาด ทั้งนี้ 
ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม ให้เกียรติปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำาพระองค์ในรัชกาลที่ 10 และมีกิจกรรม        
การปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ลานอเนกประสงค์ คณะศิลปศาสตร์

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 8 “คุณค่าของครู The Values of Teachers”

พิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการอบรมการประกอบอาหาร Food model and Food 
Design integration และแรงบันดาลใจในการเป็นเชฟ

กิจกรรมตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการแข่งขันฟุตซอล คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรม
วันครู ครั้งที่ 8 “คุณค่าของครู The Values of Teachers” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อรำาลึกถึงพระคุณของครู ทั้งนี้
มีการมอบรางวัลแด่ครูดีเด่น ซ่ึงครูดีเด่นของคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์สุธรรม มรรควัลย์ อาจารย์ประจำา
หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม การมอบรางวัลครูต้นแบบงานบริการวิชาการแก่สังคม พิธีประดับอินทรธนูสำาหรับ
ครใูหม่ ซ่ึงครใูหมป่ระจำาคณะศลิปศาสตร์ ไดแ้ก ่อาจารยท์รงภพ เพชรอาวธุ และอาจารย์สนินีาฎ พลูเกือ้ การมอบ
รางวัลการประกวดการเขียนเรียงความ มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ คุณค่าของครู โดยพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ 
ตั้งคณา และร่วมชมนิทรรศการวันครู ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา

เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์          
เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ อาคารอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ. ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

เมื่อระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมการประกอบ
อาหาร Food model and Food Design integration และแรงบันดาลใจ 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะ
ศลิปศาสตร ์เขา้รว่มพิธตีกับาตรเนือ่งในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งนี้ยังได้รับ
เกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
ราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

เมือ่วันที ่26 มกราคม 2562 อาจารยยู์โสบ ดำาเตะ๊ ผูช่้วยคณบดฝีา่ยพฒันานกัศกึษา 
พร้อมด้วยอาจารย์หลักสูตรรายวิชาพลศึกษา สาขาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์            
จดัโครงการแขง่ขนัฟตุซอล คณะศลิปศาสตร ์ครัง้ท่ี 3 ณ สนามกีฬาฟตุซอล มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั โดยมนัีกเรยีนจากภายนอก และนักศึกษาภายในมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำานวนมาก

ในการเป็นเชฟ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี 
ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและยังได้รับเกียรติจาก                    
เชฟศักด์ิชัย ดิษฐสกุล เชฟจากสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในการบรรยาย สาธิต               
และสอนการทำาอาหารให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย
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Ways to prepare 
for English standardized tests
Ways to prepare 
for English standardized tests

Students of English for International Communication program took TOEIC, a very well-known 
English standardized test last month in November and achieved varied scores. Some were 
very successful; some needed to work a bit more in the next test. I am glad to take this 
opportunity to formally congratulate the students who achieved workable TOEIC 
scores. The scores the students achieved are not anything very special; they can 
do better if they are more carefully prepared. However, it needs to be noted 
that small achievement is still achievement and they deserve celebration. 
Here in this column, some successful TOEIC takers will share with us 
what contributed to their successful TOEIC scores; they will describe 
their study habits and strategies for successful test preparation, 
and what they will do to improve their test score the next 
time they take the test.

I joined the TOEIC course which was offered by Language 
learning centre RUTS Songkhla. After class, I usually go to 
Language Learning Centre RUTS Songkhla to study with my 
friends. We learn and share ideas together so we can improve 
other parts that we don’t clearly understand. I also watch 
soundtrack movies a few times a week to practice my listening 
skill. It is an entertaining and easy way to learn how words are 
pronounced and learn their culture at the same time.

After this, I will keep practicing English skills for the better 
results; I will practice listening through watching TV programs 
and talk shows, reading books in various categories to dis-
cover different styles of writing so when I do it again I might 
get a better score! 

I decided to spend 2 hours in TOEIC class willingly: 
Monday to Tuesday for a month. Sometimes, I practice            
by doing sets of online TOEIC test and I have found that 
‘concentration’ is an obstacle. Concentration and time            
management is really important for taking the 2-hour test. 
For me, it’s quite difficult to concentrate on one thing for a 
long time. Having poor concentration will definitely affect the 
score. During the test, I was totally nervous but I had to 
focus on the test I was taking. Once you lost track, the rest 
will be gone.

If I have to take the test again, I will try to study harder 
and take more lessons and practice tests to improve my 
listening skill because I think I can get scores more easily 
from the listening part

Kannika
Aipha

Suwichada 
Bunsat

Overall Score: 695
Overall Score: 670
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ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติ          

เป็นประธานในโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน

ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ปีที่ 2 กิจกรรมย่อยที่ 1   

“ก�รพัฒน�ก�รบริก�รนวดแผนไทย ชมรมนวดแผนไทย

เทศบ�ลทุ่งล�น อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขล�” วัตถุประสงค์

ของการจัดกิจกรรมในครั้งน้ีก็เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการ 

พื้นฐานการบริการเบื้องต้น แก่บุคลากรด้านการให้บริการ        

นวดแผนไทย สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและพัฒนาอาชีพ 

ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืน มีผลทำาให้ชุมชนมีความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้นด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพของชีวิต ทั้งนี้                

ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชญาดา เฉลียวพรหม หัวหน้าสาขา                

การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว คณะศลิปศาสตร ์มาเปน็วทิยากร

บรรยายและถ่ายทอดวิชาการจัดดอกไม้สำาหรับตกแต่ง           

ภายในชมรมนวดแผนไทย และการพบัผา้เปน็รปูแบบตา่ง ๆ  เชน่ 

การพับผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนู เป็นดอกไม้ และสัตว์ต่าง ๆ เพื่อ

เตรียมความพร้อมก่อนให้บริการและเพิ่มความสวยงาม            

จากการประดิษฐ์ประดอย

TH
AI  M

ASSAG
E
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นางสาวภัณฑริา วงัศริวิวัิฒน ์นายนทัธพงศ ์กูเ้มอืง นางสาว 
วชิราภรณ์ สังข์กูล นางสาวณิชา หนูแก้ว และ นางสาว นิตยตา            
มั่นคงวัฒธนกุล นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล สาขาต่างประเทศเข้าร่วมโครงการสหกิจนานาชาติ 
ประจำาภาคการศึกษา 2561 ณ Chongqing University of Posts 
and Telecommunications (CQUPT ) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประสบการณ์
และสิ่งที่พวกเราได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการสหกิจนานาชาติ

นางสาวภัณฑิรา
วังศิริวิวัฒน์ 

นางสาวณิชา 
หนูแก้ว

นางสาวนิตยตา 
มั่นคงวัฒธนกุล 

พวกเราต้องขอขอบคุณ...
คณาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ
ฝ่ายสหกิจนักศึกษา และผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์
ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้าร่วมโครงการที่ดีเช่นนี้ 
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้มามีค่า
และเป็นประโยชน์แก่พวกเรามาก ๆ ค่ะ/ครับ

“ประสบการณ์ฝึกงานที่ได้รับจาก CQUPT ก็คือ การได้เรียนรู้
ความแตกตา่งดา้นวฒันธรรม การใชช้วีติ ความตรงตอ่เวลาของคนท่ีนี ่
เนื่องจากประชากรเยอะ การแข่งขันจึงสูง ความคิดของคนจีนก็คือ      
ทกุวนิาทีมค่ีา พวกเขาจึงจรงิจงัและมคีวามกระตอืรอืรน้ในการทำางานมาก 
นอกจากนี้ดิฉันยังได้เรียนรู้ระบบการทำางานจริง ได้รู้สไตล์การทำางาน
ของแตล่ะคน ไดฝ้กึตนเองเรือ่งความรบัผดิชอบตอ่หนา้ที ่ไดฝ้กึตนเอง
ใหรู้้จกัมคีวามอดทน ไดรู้จ้กัผูค้นมากมาย และไดเ้รยีนรูก้ารแกไ้ขปญัหา
ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำางาน รวมทั้งเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทั้ง
ภาษาจีนและอังกฤษอีกด้วย”

การได้ฝึกงานท่ี Chongqing University of Posts and                       
Telecommunications ในตำาแหนง่ครผููช้ว่ย ถอืวา่เปน็ประสบการณ์ทีด่ ี
เนื่องจากทำาให้ตัวดิฉันได้เรียนรู้ระบบการทำางานของบุคลากรที่นี่          
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรงต่อเวลา การทำางานอย่างขยันขันแข็ง 
และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงานในครั้งนี้
คือ 1. ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะด้านการฟังและการพูด 
2. ได้พัฒนาทักษะภาษาจีนในทุก ๆ ด้าน 3. ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ ๆ              
ทั้งชาวจีนและชาติอื่น 4. รู้หน้าท่ีของตัวเองและมีความรับผิดชอบ              
ตอ่หนา้ทีท่ีไ่ดร้บั 5. เปดิใจรบัความแตกตา่งทางดา้นวัฒนธรรมมากขึน้ 
ทำาให้สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

“สำาหรบัผมประสบการณจ์ากการทีไ่ดม้าฝกึสหกจิ ณ ประเทศจนี 
ทำาให้ตัวผมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและการปรับตัวในต่างแดน เพราะว่า
หลาย ๆ อย่างมันไม่เหมือนที่ประเทศไทย เช่น อาหาร วัฒนธรรม    
การพูดจา การเคารพ และรวมไปถึงกฎหมาย ตอนแรก ๆ  ที่มาก็ยังไม่ชิน 
แตร่า่งกายและจิตใจเราจะปรบัตวัและชนิไปเอง จนในทีส่ดุเรากส็ามารถ
เข้าใจวัฒนธรรมจีนและรู้จักการใช้ชีวิตให้เข้ากับคนจีนมากขึ้น”

จากการเข้าร่วมโครงการฝึกสหกิจ ณ เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน                
ในคร้ังนี้ ทำาให้ดิฉันได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์การทำางานในชีวิตจริง            
รวมถึงเรียนรู้การทำางานร่วมกับชาวต่างชาติ ซึ่งมี วัฒนธรรม ทัศนคติ 
ความคิด ลักษณะการทำางานที่แตกต่างกัน จึงทำาให้ได้เรียนรู้ในเรื่อง
ของการปรับตัว เพื่อให้สามารถทำางานร่วมกับผู้ท่ีมีความแตกต่าง           
ท้ังทางด้านภาษาและลักษณะการทำางาน อีกท้ังยังทำาให้เราได้เรียนรู้
และพัฒนาทักษะทางด้านภาษา การใช้ชีวิต การช่วยเหลือ และดูแล
ตนเองในต่างประเทศได้อีกด้วย

จากการไดเ้ขา้รว่มโครงการฝกึสหกจิศกึษา ณ CQUPT สาธารณรฐั
ประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 4 เดือน วันแรกของการฝึกสหกิจฉันได้รับ
การตอ้นรบัอยา่งอบอุน่จากผูบ้ริหารและคณะอาจารย ์งานทีไ่ดรั้บมอบหมาย
คือ ตำาแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายภาษาต่างประเทศและคณะอาจารย์ 
หน้าที่ส่วนใหญ่ของดิฉันคือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประจำาอาคารเรียน          
การฝึกสหกิจครั้งนี้ฉันได้รับมิตรภาพที่ดี ประสบการณ์ชีวิตที่ดี รวมถึง
แนวความคิดแปลกใหม่ ฉันรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ 

นายนัทธพงศ์
กู้เมือง

นางสาววชิราภรณ์
สังข์กูล 
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ซีแซนทีน จัดเป็นสารพฤกษเคมีทีอ่ยูใ่นกลุม่เดยีวกบัลูทนี 

โดยเรามักจะพบซีแซนทีนได้จากผักและผลไม้ที่มีสีเขียวเข้ม สีส้ม 

และสีเหลือง จากการศกึษาหลายชัน้พบว่า การรับประทานอาหารที่

เป็นแหล่งของซแีซนทนีสามารถลดความเสีย่งการเกดิจอประสาท

ตาเสื่อม และยังช่วยลดความบกพร่องทางการมองเห็น นอกจากนี้

ยงัให้ผลทีส่อดคล้องกบัหลายงานวิจัยทีพ่บว่า ผูป่้วยทีจ่อประสาท

ตาเสื่อมสามารถมองเห็นภาพได้ดีขึ้นเมื่อได้รับซีแซนทีนในรูป

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

(Eisenhauer B, Natolin S, Liew G, Flood VM. Lutein 

and Zeaxanthin - food sources, bioavailability and dietary 

variety in age-related macular degeneration protection.        

Nutrients 2017; 9: 1-14.)

ซีแซนทีน Zeaxanthin

ลูทีนและซีแซนทีนมักเสื่อมสลายได้ง่ายหากเจอกับศัตรูตัวร้ายอย่าง “อนุมูลอิสระ” 

สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) จะท�าหน้าท่ีเหมือนกับผู้ให้ชีวิตใหม่แก่ลูทีนและ          

ซแีซนทนีให้สามารถกลบัมาท�างานปกป้องดวงตาได้อกีครัง้ สารแอนโทไซยานนิเป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระที่พบได้ในผักหรือผลไม้ที่มีสีแดง สีม่วง และสีน�้าเงิน ตัวอย่างเช่น บลูเบอร์ร่ี      

บิลเบอร์รี่ และลินกอนเบอร์รี่ นอกจากนี้ยังพบว่า สารสกัดจากเบอร์รี่โดยเฉพาะจากบลูเบอร์รี ่

มีฤทธิ์ในการปรับภาพให้คมชัดข้ึน อีกทั้งยังช่วยชะลอการเกิดจอประสาทตาเสื่อมอีกด้วย 

(Skibsted LH. Anthocyanidins regenerating xanthophylls: a quantum mechanical          

approach to eye health. Curr Opin Food Sci 2018; 20: 24-29.)

นอกจากการรับประทานอาหารที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เราควรพักสายตาโดยการมอง

ภาพระยะไกลทุก ๆ 1 - 2 ชั่วโมง กระพริบตาบ่อย ๆ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดวงตา ใช้แผ่น

กรองรังสีจากจอคอมพิวเตอร์ และปรับระดับความสว่างของหน้าจอต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสมและไม่สว่างจนเกินไป

ลูทนี เป็นสารพฤกษเคมีในกลุ่มแคโรทนีอยด์ (Carotenoids) 

ซึ่งท�าหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) จากหลาย   

การศึกษาพบว่า การรับประทานลูทีนไม่ว่าจะเป็นจากการ            

รับประทานอาหารโดยตรงหรือจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารล้วนมี

ประโยชน์ต่อดวงตาทัง้สิน้ ทัง้มส่ีวนช่วยในการปกป้องดวงตาจาก

แสงสีน�้าเงิน รวมถึงป้องกันการเกิดโรคต้อกระจก และชะลอการ

เกิดจอประสาทตาเสื่อม

แหล่งอาหารที่มีลูทีน : ไข่แดง ผักใบเขียว ได้แก่ คะน้า 

และปวยเล้ง รวมทั้งดอกดาวเรือง

(Buscemi S, Corleo D, Pace FD, Petroni ML, Satriano 

A, Marchesini G. The effect of Lutein on eye and extra-eye 

health. Nutrients 2018; 10(9): 1-24.)

วิถีชีวิตของคนยุคนี้คงหลีกหนีไม่พ้นการใช้สายตา    

ดูหน้าจอต่าง ๆ ที่รายล้อมตัว ไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์ 

จอแทบ็แลต็ จอโทรทศัน์ และจอทีห่ลาย ๆ  คนมตีดิมอืเกอืบ

ตลอดเวลาคอื จอโทรศพัท์มอืถอื จนท�าให้เรากลายเป็นคนยคุ 

Gen S (Generation of Screen) โดยไม่รู้ตัว ซึ่งการมองหน้าจอ

เป็นเวลานาน ๆ  จะท�าให้เกดิอาการตาแห้ง ตาพร่า บางราย  

อาจมีอาการปวดหลังหรือคอแข็งร่วมด้วย  (Kim DJ, Lim C, 

Gu N, Park CY. Visual fatigue induced by viewing            

a tablet computer with a high-resolution display. Korean 

J Opthalmol 2017; 31(5): 388-93.)

“อาหารคือยารักษาโรค” วลนีียั้งคงใช้แก้ปัญหาให้กบั

ชาวยุค Gen S ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในอาหารบางชนิด 

มีสารอาหารส�าคัญที่มีส่วนช่วยบ�ารุงสายตา ได้แก่ ลูทีน 

(Lutein) ซีแซนทีน (Zeaxanthin) และสารสกัดจากผลเบอร์รี่

ลูทีน Lutein

อาหาร
คนติดจอ
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ซแีซนทนี จดัเป็นสารพฤกษเคมทีีอ่ยูใ่นกลุม่เดยีวกบัลูทนี 

โดยเรามักจะพบซีแซนทีนได้จากผักและผลไม้ที่มีสีเขียวเข้ม สีส้ม 

และสีเหลือง จากการศกึษาหลายชัน้พบว่า การรับประทานอาหารที่

เป็นแหล่งของซแีซนทนีสามารถลดความเสีย่งการเกดิจอประสาท

ตาเสื่อม และยังช่วยลดความบกพร่องทางการมองเห็น นอกจากนี้

ยงัให้ผลทีส่อดคล้องกบัหลายงานวจิยัทีพ่บว่า ผูป่้วยทีจ่อประสาท

ตาเสื่อมสามารถมองเห็นภาพได้ดีขึ้นเมื่อได้รับซีแซนทีนในรูป

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

(Eisenhauer B, Natolin S, Liew G, Flood VM. Lutein 

and Zeaxanthin - food sources, bioavailability and dietary 

variety in age-related macular degeneration protection.        

Nutrients 2017; 9: 1-14.)

ซีแซนทีน Zeaxanthin

ลูทีนและซีแซนทีนมักเส่ือมสลายได้ง่ายหากเจอกับศัตรูตัวร้ายอย่าง “อนุมูลอิสระ” 

สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) จะท�าหน้าท่ีเหมือนกับผู้ให้ชีวิตใหม่แก่ลูทีนและ          

ซแีซนทนีให้สามารถกลบัมาท�างานปกป้องดวงตาได้อกีครัง้ สารแอนโทไซยานนิเป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระที่พบได้ในผักหรือผลไม้ที่มีสีแดง สีม่วง และสีน�้าเงิน ตัวอย่างเช่น บลูเบอร์รี่      

บิลเบอร์รี่ และลินกอนเบอร์รี่ นอกจากนี้ยังพบว่า สารสกัดจากเบอร์รี่โดยเฉพาะจากบลูเบอร์รี ่

มีฤทธิ์ในการปรับภาพให้คมชัดขึ้น อีกทั้งยังช่วยชะลอการเกิดจอประสาทตาเส่ือมอีกด้วย 

(Skibsted LH. Anthocyanidins regenerating xanthophylls: a quantum mechanical          

approach to eye health. Curr Opin Food Sci 2018; 20: 24-29.)

นอกจากการรับประทานอาหารที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เราควรพักสายตาโดยการมอง

ภาพระยะไกลทุก ๆ 1 - 2 ชั่วโมง กระพริบตาบ่อย ๆ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดวงตา ใช้แผ่น

กรองรังสีจากจอคอมพิวเตอร์ และปรับระดับความสว่างของหน้าจอต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสมและไม่สว่างจนเกินไป
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เด็กท่องเที่ยว
ตี  แ  ผ่  ชี  วิ  ต

โดย The Little Red Bag

ท้าทาย | สตรอง | น ่าลอง

พี่ปี 4 ไปไหน ?

เป็นเด็กท่องเที่ยวต้องได้เที่ยวสิ ?

Junior Tour Guide RMUTSV

ว่าที่มัคคุเทศก์ สู่เส้นทางอาชีพระดับสากล

ผู้ที่ประสบความส�าเร็จในชีวิตหลายท่านได้กล่าวไว้ว่า 
“อย่ามองว่าวนันีเ้ราประสบความส�าเร็จอย่างไร แต่ให้มองย้อน
กลับไปว่ากว่าจะมาถึงวันน้ีเราผ่านอะไรมาบ้าง ต้องฝึกฝน 
อดทน และพยายามอะไรบ้าง จนท�าให้ปลายทางประสบความ
ส�าเรจ็ได้” ในชวีติของการเรยีนในรัว้มหาวทิยาลยักเ็ช่นเดยีวกนั 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของเราที่เน้นให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต
นกัปฏบิตั ิและในฐานะทีเ่รยีกตวัเองว่า “เดก็ท่องเทีย่ว” หรอื
จะเรียกว่าเป็นโรงเรียนของการฝึกว่าที่มัคคุเทศก์นั่นเอง

ในนยิามของค�าว่าเดก็ท่องเทีย่วน้ัน มกัมภีาพแห่งจนิตนาการว่า
เราจะได้เที่ยวทั่วไทย และค�าตอบก็คือเราจะได้เดินทางแน่นอนค่ะ แต่
เป็นการเดินทางทีแ่สนพิเศษ เพราะเป็นการได้เดินทางออกไปยงัสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส�าคัญของประเทศไทย ที่ไม่ได้ไปในฐานะนักท่องเที่ยว เรา
เดินทางไปเพื่อเรียนรู้ที่จะเป็นผู้จัดการบริการทางการท่องเที่ยว 

และด้วยตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่เคย    
หยดุนิง่ ยิง่ไปกว่าน้ันเปลีย่นแปลงเคลือ่นไหวไปตามยุคสมยัอย่างรวดเรว็ 
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้น
พัฒนาให้นักศึกษามีความทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในตลาด
แรงงานภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นในระหว่างเรียนจึงมี
กิจกรรมที่นักศึกษาจะได้ฝึกที่น่าใจมากมาย

ส�าหรับช่วงเวลาในรั้วมหาวิทยาลัยขณะนี้ก็เข้าสู่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หากเป็นนักศึกษาท่ีก�าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ก็เป็นช่วงที่ก�าลังใกล้จะประสบความส�าเร็จ
ในด้านการเรียนเข้ามาทุกที และยังเป็นช่วงเวลาของการ
ประลองวิทยายุทธที่ได้ร�่าเรียนมาตลอด 3 ปีคร่ึง เป็นการ     
น�าความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริง นั่นคือเป็นช่วงเวลาของการ
ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรูปแบบของสหกิจศึกษา
ทางการท่องเที่ยว และฝึกงานทางการท่องเที่ยวในสถาน
ประกอบการด้านการท่องเทีย่ว ซึง่ส่วนใหญ่เป็นบรษิทัน�าเทีย่ว
ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคัญของภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที ่     
คลาคล�่าไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ อาทิ จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ และเกาะสมุย จังหวัด               
สุราษฎร์ธานี จุดมุ่งหมายที่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของ      
นกัเดนิทาง และทีส่�าคญัเป็นสวรรค์ส�าหรบัการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวของเด็กท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน

กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีทักษะด้านการพูดเพื่อ
เป็นมัคคุเทศก์ พัฒนาความเป็นผู้น�า และมนุษยสัมพันธ์ในงานบริการ 
โดยมีวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก ดร.ห้าวหาญ  ทวีเส้ง อาจารย์สังกัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณคมสัน  สุวรรณรัตน์ มัคคุเทศก์
อาชีพ National Trainer ของสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก (Wold Federation 
of Tourist Guide Associations - WFTGA) และประธานชมรมมัคคุเทศก์
อาชีพภาษาอังกฤษ
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เด็กท่องเท่ียว
ตี  แ  ผ่  ชี  วิ  ต

โดย The Little Red Bag

ท้าทาย | สตรอง | น ่าลอง

พี่ปี 4 ไปไหน ?

เป็นเด็กท่องเที่ยวต้องได้เที่ยวสิ ?

Junior Tour Guide RMUTSV

ว่าที่มัคคุเทศก์ สู่เส้นทางอาชีพระดับสากล

ผู้ที่ประสบความส�าเร็จในชีวิตหลายท่านได้กล่าวไว้ว่า 
“อย่ามองว่าวนันีเ้ราประสบความส�าเร็จอย่างไร แต่ให้มองย้อน
กลับไปว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้าง ต้องฝึกฝน 
อดทน และพยายามอะไรบ้าง จนท�าให้ปลายทางประสบความ
ส�าเรจ็ได้” ในชวีติของการเรยีนในรัว้มหาวทิยาลยักเ็ช่นเดยีวกนั 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของเราที่เน้นให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต
นกัปฏบิตั ิและในฐานะทีเ่รยีกตวัเองว่า “เดก็ท่องเทีย่ว” หรอื
จะเรียกว่าเป็นโรงเรียนของการฝึกว่าที่มัคคุเทศก์นั่นเอง

ในนยิามของค�าว่าเดก็ท่องเทีย่วน้ัน มกัมีภาพแห่งจนิตนาการว่า
เราจะได้เที่ยวทั่วไทย และค�าตอบก็คือเราจะได้เดินทางแน่นอนค่ะ แต่
เป็นการเดินทางท่ีแสนพิเศษ เพราะเป็นการได้เดินทางออกไปยงัสถานที่
ท่องเที่ยวที่ส�าคัญของประเทศไทย ที่ไม่ได้ไปในฐานะนักท่องเที่ยว เรา
เดินทางไปเพื่อเรียนรู้ที่จะเป็นผู้จัดการบริการทางการท่องเที่ยว 

และด้วยตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่เคย    
หยดุนิง่ ยิง่ไปกว่าน้ันเปลีย่นแปลงเคลือ่นไหวไปตามยุคสมัยอย่างรวดเรว็ 
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้น
พัฒนาให้นักศึกษามีความทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในตลาด
แรงงานภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นในระหว่างเรียนจึงมี
กิจกรรมที่นักศึกษาจะได้ฝึกที่น่าใจมากมาย

ส�าหรับช่วงเวลาในรั้วมหาวิทยาลัยขณะนี้ก็เข้าสู่ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หากเป็นนักศึกษาท่ีก�าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ก็เป็นช่วงที่ก�าลังใกล้จะประสบความส�าเร็จ
ในด้านการเรียนเข้ามาทุกที และยังเป็นช่วงเวลาของการ
ประลองวิทยายุทธที่ได้ร�่าเรียนมาตลอด 3 ปีครึ่ง เป็นการ     
น�าความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริง นั่นคือเป็นช่วงเวลาของการ
ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรูปแบบของสหกิจศึกษา
ทางการท่องเที่ยว และฝึกงานทางการท่องเที่ยวในสถาน
ประกอบการด้านการท่องเทีย่ว ซึง่ส่วนใหญ่เป็นบรษิทัน�าเทีย่ว
ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีส�าคัญของภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวที ่     
คลาคล�่าไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ อาทิ จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบ่ี และเกาะสมุย จังหวัด               
สุราษฎร์ธานี จุดมุ่งหมายที่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของ      
นกัเดนิทาง และท่ีส�าคัญเป็นสวรรค์ส�าหรบัการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวของเด็กท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน

กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีทักษะด้านการพูดเพื่อ
เป็นมัคคุเทศก์ พัฒนาความเป็นผู้น�า และมนุษยสัมพันธ์ในงานบริการ 
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ดร.ห้าวหาญ  ทวีเส้ง อาจารย์สังกัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณคมสัน  สุวรรณรัตน์ มัคคุเทศก์
อาชีพ National Trainer ของสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก (Wold Federation 
of Tourist Guide Associations - WFTGA) และประธานชมรมมคัคเุทศก์
อาชีพภาษาอังกฤษ

ฝึกปฏิบัติทักษะการเป็นมัคคุเทศก์

น�าเที่ยวเมืองสงขลา

โครงการ CSR

Creative Green Event

กิจกรรมศึกษาดูงานการด�าเนินงาน

ของธุรกิจการบิน

กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชามัคคุเทศก์ 1 
ได้เรยีนรู้กระบวนการฝึกปฏบิตักิารเป็นมคัคเุทศก์ในแหล่งท่องเท่ียวจริง 
เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ การพูดในที่สาธารณะ 
กระบวนการปฏิบัติการน�าเท่ียว รวมทั้งให้นักศึกษาได้มีความรู้ 
ความเข้าใจแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น รักษา และหวงแหนแหล่ง 
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น และสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้จริงอีกด้วย กิจกรรมนี้จัดข้ึนส�าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี มีการบูรณาการ

การเรยีนการสอนในรายวิชาการจดัการธรุกจิท่องเทีย่ว และรายวิชา
การจัดการธุรกิจ MICE เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการเนื้อหา
วิชาในแง่มุมต่าง ๆ  อยา่งสัมพนัธก์ัน สร้างความคดิรวบยอดใหเ้กิดขึ้น
ในตัวผู้เรียน สามารถน�าความคิดรวบยอดไปสร้างเป็นหลักการ   
เพื่อปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จรงิ มกีจิกรรมคือการจัดนิทรรศการโดยน�าความรูจ้าก
การศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
(มหาชน) ในประเด็น Corporate Social Responsibility (CSR)   
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม มาต่อยอดในรายวิชา 
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และพัฒนาเป็นกิจกรรมด้าน CSR เพื่อ
ส่งต่อสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ ส�าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 
โดยการเรยีนรู้กระบวนการเดนิทางโดยเคร่ืองบนิ ต้ังแต่กระบวนการ
จองตั๋วผ่านช่องทางต่าง ๆ การเช็คอิน และการเดินทางจริงโดย
เครื่องบิน การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    
การศึกษาดูงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในประเด็นการบริหาร
จัดการท่าอากาศยานและระเบียบการเข้า - ออกราชอาณาจักร  
การศึกษาดูงานสายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อศึกษา
กระบวนการจัดการของสายการบิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์
และทักษะบุคลิกภาพที่งานด้านธุรกิจการบินต้องการ

นี่เป็นเพียงบางส่วนของกิจกรรมดี ๆที่ทางคณาจารย์
หลกัสตูรสาขาวชิาการท่องเทีย่วพยายามออกแบบ สร้างสรรค์
สิ่งดี ๆ ให้แก่นักศึกษาของเรา คงบรรยายไม่หมดในฉบับนี้ ไว้
มาติดตามกันใหม่ในฉบับถัดไปนะคะ เราไม่ได้ปลูกฝังอนาคต
ของชาติแค่ความรู้ แต่เรายังมุ่งมั่นปลูกจิตส�านึกที่ดีต่ออาชีพ
และต่อสังคม เรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นได้ท่ีนี่ “บ้านท่องเท่ียว” 
บ้านหลังนีพ้ร้อมยินดต้ีอนรบับ่มเพาะว่าทีมั่คคุเทศก์อย่างแสน
สนุกสนานและอบอุ่น อยากรู้ต้องมาเรียน
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วงน้ำ ชาดอกปีบ (นามปากกา หัวหอม)วงน้ำ ชาดอกปีบ (นามปากกา หัวหอม)

ป้าแส ไพพรรณ มุ่งศิริ

“สวนโอ.สด.” ผศ.กิติศักดิ์ ชุมทอง

ก้าวเข้าสู่ฉบับที่ 20 กับวงน�้าชาดอกปีบ คอลัมน์ที่เกาะกระแสเรื่องราว
ชาวศิลปศาสตร์ ส�าหรับฉบับนี้วงน�้าชาขอเม้าท์มอยเรื่องราวของคนรักสวน 
บ่องตรงว่าคณะเรามีแต่ Professional ด้านการเกษตรทั้งน้าน

เรื่องราวของคนรักสวนท่านแรก “บก.หน้ามน คนคลองแห” ป้าแส ไพพรรณ มุ่งศิริ ผู้ปลูก
ทุกอย่างตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ พืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ดอก เลี้ยงสัตว์ จัดสรรได้อย่างลงตัวใน
รั้วเดียวกัน ท่าน บก. บอกว่า Happy มาก ๆ  กับการท�าสวนแห่งนี้ “มีความสุข สุขภาพดี ชีวีมีคุณค่า” 
เป็นที่มาของค�าว่า “ท�าไมชอบท�าสวน” ด้วยนโยบายปลูกไว้กินไม่เน้นขาย อยากปลูกอะไรก็ปลูกตาม
สไตล์ที่ชอบเลยมีพืชผักไม้ผลนานาชนิด ขึ้นชื่อสุดคงเป็น “ส้มโอพันธุ์ดี” จองปีนี้ได้กินปีหน้าเพราะ
ขายดมีาก ๆ  ค่ะ ท่านผูอ่้านอยากลองชมสวนหรอือยากลองทานของดขีองอร่อยพกิดัอยูท่ีค่ลองแหนะคะ 
ใครว่าง ๆ  ลองไปเยี่ยมชมกันได้ค่ะ เผลอ ๆ  อาจจะเจอท่าน บก.ของเรา “เพาะต้นไม้ ถอนหญ้า สร้าง
แหล่งพักพิงให้นกกา” อยู่ก็ได้นะคะ อิอิ 

เรือ่งราวของคนรกัสวนท่านต่อมา ต้องบอกเลยว่าเป็น Professional มอืหนึง่ในการสร้างสวน
เศรษฐกิจพอเพียงตัวจริง ด้วยแนวคิด วิธีการ บวกความมุ่งมั่น เริ่มต้นด้วยการจัดสรรที่ดินเพียงไม่กี่ไร่ 
ให้เป็นพื้นที่สร้างความมั่นคงด้านอาหาร เน้นปลูกกินในครัวเรือน เหลือไว้ขาย ปัจจุบันในสวนมีผัก
ผลไม้มากกว่า 70 ชนดิ ว้าวววว!!!! ถงึกับร้องว้าวกนัเลยทเีดยีว ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนีย่ “สวนโอ.สด.” 
ของท่าน ผศ.กิติศักด์  ชุมทอง จะปลูกอะไรก็ผลดกขึ้นงามเขียวอร่ามไปทั้วทั้งสวน เรียกได้ว่าเป็น
ทั้งห้องเรียนเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรและเป็นสถานที่ออกก�าลังกายชั้นดีเลยนะคะ ปัจจุบันมี
เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงแวะเวียนมาเยี่ยมชมเพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินของ
ตนเอง แบบน้ีจะเรียกว่าเป็นกูรูทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงก็คงได้นะคะ ใครอยาก “ลดรายจ่าย      
สร้างรายได้ ต้องเข้าไปชมสวนสไตล์ โอ.สด.” นะคะ พิกัดอยู่ที่ต�าบลควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่จ้า

ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา
“ลึกลือ ลึกลือ เทียมเอวได้ผัว เทียมหัวได้ลูก” คาถาปลูกต้นไม้ของเซเลปคนรักสวนท่านที่ 3 

ท่านคณบดี ดร.นชุล ี ทพิย์มณฑา เจ้าของวล ี“เงนิทองเป็นของมายา ข้าวปลาเป็นของจรงิ” ด้วยแนวคดิ
อยากน้อมน�าศาสตร์พระราชามาใช้ในการด�าเนินชวีติ หลงัจากทีศ่กึษาจากคลปิเป็นร้อย ๆ  ท่านคณบดี
ของเราก็พร้อมลุยปลูกพืชผักนานาชนิด อาทิ ต้นอ่อนผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือ ฯลฯ เน้นสด สะอาด 
ปลอดสารพิษ ไอเท็มเด็ดสุด ณ เพลานี้คือ “ต้นอ่อนผักบุ้ง” โตปุ๊บ ตัดปั๊บ งอกไว โตเร็วเพราะมีสูตร
เร่งรากแบบธรรมชาต ิเจ้าของไม่หวงสตูร พร้อมถ่ายทอด ใครจะน�าไปสร้างมลูค่าท่านบอกยนิดมีากค่ะ 
มาร่วมสร้างสวนสวยด้วยมอืเรากนัเยอะ ๆ  นะคะ แวะไปขอค�าแนะน�าและเยีย่มชมสวนท่านนดกีนัได้ที่
บ้านพักพิกัดใกล้มหาวิทยาลัยของเรา แล้วท่านจะพบกับความสุขที่แท้จริงจ้า...
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วงน้ำ ชาดอกปีบ (นามปากกา หัวหอม)

ป้าแส ไพพรรณ มุ่งศิริ

“สวนโอ.สด.” ผศ.กิติศักดิ์ ชุมทอง

ก้าวเข้าสู่ฉบับที่ 20 กับวงน�้าชาดอกปีบ คอลัมน์ที่เกาะกระแสเรื่องราว
ชาวศิลปศาสตร์ ส�าหรับฉบับน้ีวงน�้าชาขอเม้าท์มอยเรื่องราวของคนรักสวน 
บ่องตรงว่าคณะเรามีแต่ Professional ด้านการเกษตรทั้งน้าน

เรื่องราวของคนรักสวนท่านแรก “บก.หน้ามน คนคลองแห” ป้าแส ไพพรรณ มุ่งศิริ ผู้ปลูก
ทุกอย่างตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ พืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ดอก เลี้ยงสัตว์ จัดสรรได้อย่างลงตัวใน
รั้วเดียวกัน ท่าน บก. บอกว่า Happy มาก ๆ  กับการท�าสวนแห่งนี้ “มีความสุข สุขภาพดี ชีวีมีคุณค่า” 
เป็นที่มาของค�าว่า “ท�าไมชอบท�าสวน” ด้วยนโยบายปลูกไว้กินไม่เน้นขาย อยากปลูกอะไรก็ปลูกตาม
สไตล์ที่ชอบเลยมีพืชผักไม้ผลนานาชนิด ขึ้นชื่อสุดคงเป็น “ส้มโอพันธุ์ดี” จองปีนี้ได้กินปีหน้าเพราะ
ขายดีมาก ๆ  ค่ะ ท่านผูอ่้านอยากลองชมสวนหรอือยากลองทานของดขีองอร่อยพกิดัอยูท่ีค่ลองแหนะคะ 
ใครว่าง ๆ  ลองไปเยี่ยมชมกันได้ค่ะ เผลอ ๆ  อาจจะเจอท่าน บก.ของเรา “เพาะต้นไม้ ถอนหญ้า สร้าง
แหล่งพักพิงให้นกกา” อยู่ก็ได้นะคะ อิอิ 

เรือ่งราวของคนรกัสวนท่านต่อมา ต้องบอกเลยว่าเป็น Professional มอืหนึง่ในการสร้างสวน
เศรษฐกิจพอเพียงตัวจริง ด้วยแนวคิด วิธีการ บวกความมุ่งมั่น เริ่มต้นด้วยการจัดสรรที่ดินเพียงไม่กี่ไร่ 
ให้เป็นพื้นที่สร้างความมั่นคงด้านอาหาร เน้นปลูกกินในครัวเรือน เหลือไว้ขาย ปัจจุบันในสวนมีผัก
ผลไม้มากกว่า 70 ชนดิ ว้าวววว!!!! ถงึกับร้องว้าวกนัเลยทเีดยีว ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนีย่ “สวนโอ.สด.” 
ของท่าน ผศ.กิติศักด์  ชุมทอง จะปลูกอะไรก็ผลดกขึ้นงามเขียวอร่ามไปทั้วทั้งสวน เรียกได้ว่าเป็น
ทั้งห้องเรียนเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรและเป็นสถานที่ออกก�าลังกายชั้นดีเลยนะคะ ปัจจุบันมี
เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงแวะเวียนมาเยี่ยมชมเพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดินของ
ตนเอง แบบนี้จะเรียกว่าเป็นกูรูทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงก็คงได้นะคะ ใครอยาก “ลดรายจ่าย      
สร้างรายได้ ต้องเข้าไปชมสวนสไตล์ โอ.สด.” นะคะ พิกัดอยู่ที่ต�าบลควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่จ้า

ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา
“ลึกลือ ลึกลือ เทียมเอวได้ผัว เทียมหัวได้ลูก” คาถาปลูกต้นไม้ของเซเลปคนรักสวนท่านที่ 3 

ท่านคณบด ีดร.นชุล ี ทพิย์มณฑา เจ้าของวล ี“เงนิทองเป็นของมายา ข้าวปลาเป็นของจรงิ” ด้วยแนวคดิ
อยากน้อมน�าศาสตร์พระราชามาใช้ในการด�าเนินชวีติ หลงัจากทีศ่กึษาจากคลปิเป็นร้อย ๆ  ท่านคณบดี
ของเราก็พร้อมลุยปลูกพืชผักนานาชนิด อาทิ ต้นอ่อนผักบุ้ง ถั่วฝักยาว มะเขือ ฯลฯ เน้นสด สะอาด 
ปลอดสารพิษ ไอเท็มเด็ดสุด ณ เพลานี้คือ “ต้นอ่อนผักบุ้ง” โตปุ๊บ ตัดปั๊บ งอกไว โตเร็วเพราะมีสูตร
เร่งรากแบบธรรมชาต ิเจ้าของไม่หวงสตูร พร้อมถ่ายทอด ใครจะน�าไปสร้างมลูค่าท่านบอกยนิดมีากค่ะ 
มาร่วมสร้างสวนสวยด้วยมอืเรากนัเยอะ ๆ  นะคะ แวะไปขอค�าแนะน�าและเยีย่มชมสวนท่านนดกีนัได้ที่
บ้านพักพิกัดใกล้มหาวิทยาลัยของเรา แล้วท่านจะพบกับความสุขที่แท้จริงจ้า...

ทางสโมสรนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ

รักษ์เลป่า เปิดฟ้ารับอันดามัน สตูล ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่      

3 - 5 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 

จังหวัดสตูล ซึ่งสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จ�านวน 27 คน 

และจิตอาสาจากสถานที่ต่าง ๆ รวมกว่า 500 คน

โครงการ รักษ์เลป่า
เปิดฟ้าอันดามัน

สตูล ครั้งที่
17

เมือ่ท�าภารกิจเก็บขยะบนเกาะไข่เสรจ็แล้ว จึงเดนิทางต่อไป

ยงัเกาะอาดงัซึง่เป็นทีพ่กัของเหล่าจติอาสาทัง้หมด ซึง่ท่ีพกันัน้เป็น

เต็นท์สนาม ขนสัมภาระทั้งหมดจากเรือไปยังที่พัก และเตรียมรับ

ประทานอาหาร ที่ทางอุทยานจัดเตรียมร่วมกับจิตอาสาทั้งหมด 

หลังจากนั้นจึงเริ่มกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ของทางสลัดพาเที่ยว 

และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เป็นกิจกรรมที่สนุกและสร้าง

มิตรภาพให้กับจิตอาสาเป็นอย่างยิ่ง

วันที่ 2 เดินทางไปยัง เกาะอาดังราวี ร่วมกันเก็บขยะ    

โดยแต่ละทีมจะมีภารกิจช่ังน�้าหนักขยะ เม่ือถึงกิจกรรมสุดท้าย     

จะน�ามารวมกันอีกครั้งหน่ึง เสร็จจากเกาะอาดังราวีเดินทางไปยัง 

เกาะหินงาม โดยที่เกาะหินงามเหล่าจิตอาสาร่วมกันน�าซาก

ปะการังสีขาวท่ีตายแล้วมาเรียงรายเป็นทางเดินบนเกาะหินงาม 

เป็นภาพที่น่าประทับใจอีกเช่นกัน หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง 

เกาะสดุท้าย คือ เกาะหลเีป๊ะ ท่ีเป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมของ

นกัท่องเทีย่ว เดนิเกบ็ขยะรอบ ๆ  เกาะทัง้หมด และท้ายทีสุ่ดน�าขยะ

ทั้งหมดมารวมกัน ชั่งน�้าหนักรวมแล้วกว่า 10 ตัน เดินทางกลับไปยัง

ทีพ่กัเกาะอาดงั รบัประทานอาหารและร่วมกจิกรรมกับทางเจ้าหน้าท่ี 

กจิกรรมในคนืนัน้ถือเป็นพธิปิีดโครงการและเลีย้งขอบคณุจติอาสา

ทุกคน เป็นที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

โครงการรักษ์เลป่า เปิดฟ้าอันดามัน สตูล จัดขึ้นเพื่อให้

ผูม้จีติอาสาได้ร่วมกนัเกบ็ขยะและฟ้ืนฟธูรรมชาตบิรเิวณเกาะต่าง ๆ  

ไม่ว่าจะเป็น เกาะไข่ เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ เป็นต้น

โดยเดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ตัง้แต่เวลา 06.00 น. ไปถงึยงัท่าเรอืปากบารา เพือ่ลงทะเบยีนรบัเสือ้

และหมวกที่ทาง อบจ.สตูล จัดเตรียมไว้ไห้ เมื่อลงทะเบียนเสร็จ   

จงึแยกผู้ร่วมโครงการเป็นกลุม่ต่าง ๆ  เพือ่สะดวกต่อการเดินทาง และ

เดนิทางไปยงัสถานทีแ่รก คอื เกาะไข่ เป็นเกาะทีส่วยงาม และเป็น

จุดด�าน�้าที่ส�าคัญของอุทยาน แต่กลับเป็นเกาะที่มีขยะจากมนุษย์

มากเป็นอันดับต้น ๆ ของเกาะทั้งหมด

รุ่งเช้าวันที่ 3 พร้อมเดินทางกลับ ส�าหรับกิจกรรมในครั้งนี้ 

ท�าให้ได้ความรู้และตระหนักต่อส่ิงแวดล้อม เพราะขยะเพยีงเลก็น้อย

อาจท�าลายธรรมชาตท่ีิสวยงามได้ รวมถงึยังได้ความรูจ้ากสถานทีต่่าง ๆ  

ทีไ่ด้ไปท�าภารกจิ และได้รบัมติรภาพจากเหล่าจติอาสาทีม่ใีห้แก่กนั 

และหวงัเป็นอย่างยิง่ให้ทุกท่านมีจติส�านกึต่อธรรมชาต ิถงึแม้จะเป็น

เรื่องเล็กน้อยก็ตาม

15คณะศิลปศาสตร์ เรื่องเล่าจากเยาวชน



ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเช่ือว่าเป็นการบูชาและขอขมาพระ

แม่คงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอย

พระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงจัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี 

สำาหรบัปนีีม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั ได้จดังานขึน้บรเิวณภมูพิลงัแหง่ปญัญา 

ภายใต้โครงการสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง กิจกรรมภายในงานมีหลากหลายกิจกรรม อาทิ          

การรำาวงเวียนครก มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกันมากมาย และกิจกรรมการประกวด

กระทงประเภทสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม ซึ่งผู้ชนะรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม 

คือ คณะศิลปศาสตร์ โดยหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ส่งเข้าประกวดในนาม          

“บัวบงกชส�นส�ยใยรัก” หมายถึง การที่เหล่าพี่น้องชาวธุรกิจคหกรรม ได้รวมแรง         

รวมพลงักนัรงัสรรคก์ระทงขึน้มาดว้ยวธิกีารรอ้ย การกรอง การเยบ็ การติด อยา่งประณตี

และใส่ใจในทุกขั้นตอน รวมถึงกำาลังใจที่สำาคัญจากชาวศิลปศาสตร์ทุกคนที่ได้

ร่วมส่งกำาลังแรงใจ ในการส่งกระทงเข้าประกวดในครั้งนี้ 

นกัศึกษาจากหลกัสตูรสาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว สาขาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

ทกัษะดา้นการทอ่งเทีย่วและบรกิาร ในรายการการบรรยายแหลง่ทอ่งเท่ียว ประเภทเดีย่ว 

ภายในงาน Tourism Edutainment เรียน - งาน - เที่ยว เรื่องเดียวกัน และได้รับรางวัล            

2 รางวัล คือ 1) นางสาววาทิณี  ขวัญสุด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ            

2) นางสาวมุทิตา  ศรีจงกล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

งานดังกล่าวจัดโดยสาขาการท่องเท่ียว       

และนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต         

สุราษฎ์ธานี มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำานวน     

32 คน จาก 9 สถาบันการศึกษา

บัวบงกชสานสายใยรัก

เชิดชูศิษย์ปัจจุบัน


