
จุลสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ปีที่ 8  ฉบับที่  18  เดือนกุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม 2561



คณะผู้จัดทำ�

แนะน�ำอำจำรย์ใหม่...

ข่ำวกิจกรรมคณะ ...........

เรื่องเล่ำจำกชำวศิลปศำสตร์.........

ข่ำวบริกำรวิชำกำร...........

เรื่องเล่ำจำกสำขำ...

ร้อยเรื่องรำว ล้ำนเรื่องเล่ำ..........

วงน�้ำชำดอกปีบ.........

เชิดชูศิษย์ปัจจุบัน..................

กองบรรณาธิการ
จุลสารคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ปรึกษา                                     
ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

บรรณาธิการ                                                      
อาจารย์ไพพรรณ มุ่งศิริ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ว่าที่ ร.ต. หญิงจุฑาฎา เทพวรรณ
ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์
รศ.ผกากรอง เทพรักษ์
ผศ.พูนศักดิ์ สันติวิทยานนท์

กองบรรณาธิการ
อาจารย์เมธัส พานิช
อาจารย์เศวตฉัตร นาคะชาต
อาจารย์ปวีณ์กร สุรบรรณ์
อาจารย์ภัทราภร เม่งช่วย
อาจารย์นรินทร์ภพ ช่วยการ
อาจารย์จิรายุ สงเคราะห์
อาจารย์จริยา ทรงพระ
อาจารย์ลีลาวันต์ สุรชิต
นางสาวศุภรดา พูนแก้ว
นางสาวปวีณา ลมุลศรี
นางสาวธนัฎฐา นิลสุวรรณ

งานประชาสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถ.ราชดำาเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์  074-317189 ต่อ 6000

คณะผู้จัดทำ�

 จุลสารช่อดอกปีบฉบับนี้ พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าของคณะศิลปศาสตร์ ทั้งด้านการ
พัฒนานักศึกษา และการบริการความรู้สู่ชุมชนใน
หลากหลายด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ด้านองค์ความรู้
เกี่ยวกับการถนอมอาหารและศิลปะแขนงต่าง ๆ 
รวมทั้งกิจกรรม ในรอบส่ีเดือนท่ีผ่านมาทางกอง
บรรณาธกิารพร้อมนอ้มรับขอ้ติชมจากผูอ้า่นทกุทา่น 
เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่      
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ผศ. นภดล  โพชกำ�เนิด ผศ. อดิศักดิ์  จิตภูษ�

Congratulations
ช่อดอกปีบฉบับนี้ ทางคณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

ผู้ได้รับตำาแหน่งทางวิชาการ 2 ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อีก 4 ท่าน
ที่มีโอกาสได้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญในการขับเคลื่อนคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้

ขอต้อนรับบุคลากรใหม่ประจำาคณะศิลปศาสตร์ 5 ท่าน

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา

แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

อ�จ�รย์ศศิธร  สุวรรณปัทมะ

น�งส�วศศิ  รังษีสว่�ง น�งส�วจินด�พร เพ็ชร์ชระ น�งส�วปรีย�นุช  เอียดปร�บ 

 ผศ. อัฏฐชัย ถ�วรสุวรรณ ผศ. จิรภัทร ภู่ขวัญทอง อ�จ�รย์สมพร มณีโชติ 
ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

งานสหกิจศึกษาและงานวิเทศสัมพันธ์ งานการเรียนการสอน งานวิจัย

ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป

ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
หัวหน้าศูนย์ภาษา

   ประวัติการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ปีที่จบการศึกษา 2556  สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   ประวัติการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ปีที่จบการศึกษา 2550  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ระดับปริญญาโท

 ปีที่จบการศึกษา 2559 สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวแบบ   
บูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
ประวัติการทำางาน : 
 ปี 2559 ตำาแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย คณะการจัดการการท่องเที่ยว   
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ระดับปริญญาโท
 ปีที่จบการศึกษา 2553  สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : - ผลิตภัณฑ์ประมง - หลักการถนอมอาหาร
  - จุลินทรีย์ในอาหาร - เคมีอาหาร

นางสาวศินีนาฎ   พูลเกื้อ นางสาวอังคนาวรรณ สืบประดิษฐ์ 

3คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับบุคลากรใหม่



โครงการแผนธุรกิจสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนสู่การตลาด 4.0

การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

โครงการจัดทำาป้ายฐานการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ

โครงการ Tourism Quiz

โครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) แบบเข้มข้น

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร 

เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเท่ียว สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว                
ได้จัดโครงการแผนธุรกิจสร้างสรรค์ จากผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนสู่การตลาด 4.0 ซ่ึงได้รับเกียรติจาก   
ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม                       
ใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร. นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะ         
ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และได้นำาตัวแทนนักศึกษาจาก
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการแข่งทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย โดยมี ฯพณฯ         
ม.ล ปนัดดา ดิศกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร

เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์2561 คณะศลิปศาสตร ์รว่มกบัคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละศนูยศิ์ลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการจัดทำาป้ายฐานการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถ่ิน
กระเบ้ืองดินเผาเกาะยอ ณ ชุมชนวัดท่านางหอม ตำาบลน้ำาน้อย อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี           
ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ท้ังน้ี                        
มี นายโชค กิจฉาโณ รองนายกเทศมนตรีตำาบลน้ำาน้อย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมถึงชาวบ้าน        
ในชุมชนวัดท่านางหอม ได้ร่วมพิธีเปิดในโครงการดังกล่าวด้วย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการ     
ท่องเที่ยวได้จัดโครงการ Tourism Quiz โดยมี คุณฐานิตย์ แก่นกระจ่าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ สำานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ 
และได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานใน  
พิธีเปิด ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดังกล่าว

เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ศศิธร สุวรรณปัทมะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะ
ศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer 
Technology) แบบเข้มข้น ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสามารถนำา
เทคโนโลยีในปัจจุบันไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้มากขึ้น โดยมีอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ให้เกียรติ
เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการดังกล่าว

งานวเิทศสมัพนัธ ์คณะศลิปศาสตรไ์ดด้ำาเนนิจัดโครงการพฒันาทักษะดา้นภาษาแกน่กัศกึษาและบคุลากร โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่ส่งเสรมิ
ให้บุคลากรและนักศึกษามีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น รวมทั้งให้นักศึกษามีทักษะด้านภาษาอังกฤษพร้อมเข้าสู่การแข่งขัน              
ในตลาดแรงงานในอาเซียน โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 English Conversation and English for Specific Purpose กิจกรรมย่อย 1.1 
English for Daily Use นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมการฝึกทักษะและปฏิบัติทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการฟัง-การพูด การสนทนา         
การสื่อสารในชีวิตประจำาวัน ทั้งในสถานการณ์จริง ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมย่อย 1.2 
English for Specific Purposes บุคลากรจำานวน 30 คน เข้าร่วมการฝึกทักษะและปฏิบัติทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะ                                
การฟัง-การพูด การสนทนา การสื่อสารเฉพาะทางเกี่ยวกับการทำางาน การสื่อสารในองค์กร ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2561            
ณ คณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษา  ณ Universiti Sains Malaysia นักศึกษาจำานวน 20 คน เข้าร่วม        
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ณ Faculty of Educational Studies, Universiti Sains Malaysia ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 
2561 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่บุคลากร ณ Universiti Sains Malaysia บุคลากรจำานวน 18 คน เข้าร่วมพัฒนาทักษะ          
ด้านภาษาอังกฤษ ณ Faculty of Educational Studies, Universiti Sains Malaysia วันที่ 1 - 13 พฤษภาคม 2561

4 Faculty of Liberal Artsข่าวกิจกรรมคณะ



โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและนิทรรศการแสดงผลงานสหกิจ 
ประจำาปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำาปีการศึกษา 2560

โครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่าย

กิจกรรมบรรยายการตรวจวัดยาและสารเสพติด

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2560

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

นิทรรศการศิลปศาสตร์วิชาการ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา       
สหกิจศึกษาและนิทรรศการแสดงผลงานสหกิจศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2560 ซึ่งในโครงการจะมี          
การประกวดผลงานสหกิจศึกษาทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี          
ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารสำานักงานคณบดี    
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกงาน ประจำาปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์          
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารสำานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลศรีวิชัย และยังได้รับเกียรติจาก ผศ.เธียรชัย พันธ์คง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาสาขาวิชา           
การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว

โครงการจัดกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกับเครือข่าย (การจัด Symposium of International Languages and 
Knowledge SILK-2018) วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 โดยบุคลากรเข้าร่วมจำานวน 5 ท่าน ได้แก่            
1. อ.วิลาสินี  สุขกา สาขาศึกษาทั่วไป  2. Mr.Ryan Rommel Molida Dominguez สาขาภาษาต่างประเทศ     
3.Ms. Mitchelle Juaban Redoblado สาขาภาษาต่างประเทศ 4. ผศ. จุฑาภรณ์ ภารพบ 5. ผศ.ดร.กันทริน          
รักษาคร สาขาภาษาต่างประเทศ โดย ผศ.ดร.กันทริน รักษาคร ได้รับรางวัล Best Paper Award

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยาย
การตรวจวัดยาและสารเสพติด ในคาบวิชายาและสารเสพติด ซ่ึงจะมีกิจกรรม Active 
Learning การวิเคราะห์ทรามาดอล โดยมี ดร.อภิชัย พลชัย อาจารย์ภาควิชา
วทิยาศาสตรป์ระยกุต ์คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครนิทร ์ใหเ้กยีรตเิปน็วทิยากร
บรรยายในกิจกรรมดังกล่าว

เมือ่วนัท่ี 19 มนีาคม 2561 คณะศลิปศาสตร ์จดัโครงการปจัฉมินเิทศนกัศกึษา 
ประจำาปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดี             
คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารสำานักงานคณบดี             
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการแลกเปลีย่นบคุลากรกบัมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ ณ Universiti Sains 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2561 โดยบุคลากรเข้า
ร่วมจำานวน 1 ท่าน ได้แก่ อ.ฐิตินาร์ถ คำายอด สาขาภาษาต่างประเทศ

เมือ่ระหวา่งวันที ่22 - 24 มนีาคม 2561 คณะศิลปศาสตร ์ไดจ้ดังานนิทรรศการ
ศิลปศาสตรว์ิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อให้นักศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นการจัดนิทรรศการแสดงผล
งานของนกัศกึษาในหลกัสตูรสาขาวชิาตา่ง ๆ  ในคณะศลิปศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย
กิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ มากมาย เช่น การแข่งขันตกแต่งจานอาหารในโรงแรม 
ศิลปะการร้อยมาลัยจากผ้า การสาธิตหัตถกรรมสร้างสรรค์การปั้นแต่ง เย็บร้อย
ดว้ยรกั การแขง่ขนัทกัษะงานใบตอง การตรวจวดัระดบัน้ำาตาลในเลอืดและประเมนิ
ภาวะโภชนาการของร่างกาย การแข่งขัน Speaking Contest เป็นต้น
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โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน “การพัฒนาการนวดแผนไทย”

การแข่งขันวอลเลย์บอล “ LIBARTS RMUTSV VOLLEYBALL OPEN ครั้งที่ 1” 

โครงการหมู่บ้านตาลโตนด ตำาบลบางเขียด อำาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ลงพื้นที่จัดโครงการหมู่บ้านท่อง
เที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน “การพัฒนาการนวดแผนไทย” โดยมีนายประสิทธิ์ แก้วมรกต 
นายกเทศมนตรตีำาบลทุง่ลาน และ นายสรุเจต สขุเกษม ประธานสภาเทศบาลตำาบลทุง่ลาน เขา้
ร่วมโครงการและให้การต้อนรับ ณ กลุ่มนวดแผนไทย วัดปรางแก้ว ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง 
จ.สงขลา

เมื่อระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 สาขาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการแข่งขัน
วอลเลย์บอล “LIBARTS RMUTSV VOLLEYBALL OPEN ครั้งที่ 1” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อัฏฐ
ชยั ถาวรสวุรรณ รองคณบดฝีา่ยพฒันานกัศกึษา คณะศลิปศาสตร ์เปน็ประธานในพธิเีปดิการแขง่ขนั 
ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ใหเ้กยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิดและส่งมอบป้ายโครงการหมู่บา้นตาลโตนด ณ ตำาบล
บางเขยีด อำาเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา เปน็โครงการทีจ่ดัโดยคณะศลิปศาสตรแ์ละคลนิกิเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2561 - 6 พฤษภาคม 2561 นำาโดย ผศ.นพดล        
โพชกำาเหนดิ และอาจารยใ์นหลกัสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร ์สาขาศึกษาท่ัวไป คณะศลิปศาสตร ์โดยมีวัตถปุระสงค์
เพ่ือให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน เกี่ยวกับการนำาวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ในครัวเรือน มาทำาเป็นเตาเผาถ่าน             
ตาลโตนด และการนำาผลตาลโตนดในชมุชนมาสรา้งเปน็ผลติภัณฑต์า่ง ๆ  ใหเ้กดิเปน็มูลค่า และไดรั้บการรับรอง
ตามมาตรฐานต่อไป ทั้งน้ียังได้ความร่วมมือจากหลาย ๆ หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำาบล          
บางเขียด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบางเขียด เป็นต้น

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 “ศาสตร์บูรณาการ งานวิจัย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

โครงการ ENG FOR KIDS

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (ด้านวิชาการ)

โครงการหมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว บ้านโคกเมือง ตำาบลบางเหรียง อำาเภอ
ควนเนียง จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวัน
ที ่29-30 มนีาคม 2561 โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ยงยทุธ หนเูนยีม รักษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวิทยาลยั 
เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีิวิชัย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ศูนย์ภาษา สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ได้
จัดโครงการ ENG FOR KIDS ให้กับนักเรียน อายุ 6-12 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการส่ือสารของเยาวชนไทย และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของกลุ่มประเทศ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเพือ่ใหม้คีวามทดัเทยีมกบักลุม่ประเทศประชาคมเศรษฐกจิอา
เซียนอื่นๆ อีกทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้ โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (แลกเปล่ียนบุคลากรด้านวิชาการ) ณ Universiti Sains 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 7 - 18 พฤษภาคม 2561 โดยบุคลากรเข้าร่วมจำานวน 1 ท่าน ได้แก่ อ.สมพร            
มณีโชติ สาขาภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะ
ศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว ณ บ้านโคกเมือง 
ตำาบลบางเหรียง อำาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดข้ึนระหว่างวันที่ 14-21 
พฤษภาคม 2561 นำาโดย ผศ.นพดล โพชกำาเหนิด และอาจารย์ในหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์           
สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการแปรรูปสัตว์น้ำา         
ในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สัตว์น้ำาในท้องถิ่นโดยวิถีการอนุรักษ์ และ
เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปสัตว์น้ำาชนิดต่าง ๆ ในท้องถิ่นมีมาตรฐานและความปลอดภัย
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นางสาวนูรีซัน  ชอบงาม

นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

จลุสารชอ่ดอกปปีฉบบัน้ีจะพาคณุผูอ้า่นมาทำาความรูจ้กักับทีมสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2561 ผู้นำากิจกรรมรุ่นใหม่ของคณะศิลปศาสตร์ โดย นางสาวนูรีซัน  ชอบงาม (นู) นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

นู

Rajamangala University               of Technology Srivijaya

หลงัจากได้รบัตำาแหนง่ภาระหน้าทีข่องการเปน็นายกสโมสร
นักศึกษา ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะ?

   “การเป็นนายกสโมสรนักศึกษานะคะ ทำาให้เราต้องมีความ 
รับผิดชอบมากขึ้น รวมถึงภาวะความเป็นผู้นำา การจัดการต่อกิจกรรม
ตา่ง ๆ  ตอ้งมีความรอบคอบในการวางแผนค่ะ ซ่ึงอาจจะมคีวามกดดนั
บ้างเล็กน้อย แต่ทางสโมสรฯ จะพยายามทำาให้เต็มที่ค่ะ”

กจิกรรมทีน่า่สนใจจากสโมสรนกัศกึษาคณะศลิปศาสตรใ์น
ปีนี้ที่วางแผนไว้มีอะไรบ้างคะ ?

“ในปีนี้ทางสโมสรนักศึกษาได้วางโครงการกิจกรรมตลอดปีไว้
หลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างน้องพี่         
คณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาชนบท กีฬาสีประจำาคณะที่มีมาทุกปี 
และอีกมากมาย เพื่อให้นักศึกษาของคณะเราได้เข้าร่วม และหา
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ร่วมกันค่ะ”

ในส่วนของกิจกรรมหลังจากได้รับตำาแหน่งท่ีผ่านมาได้ทำา
อะไรบ้างคะ ? 

“หลังจากได้รับตำาแหน่ง ได้มีการประชุมกันคร้ังแรก รับทราบ
หน้าที่ของแต่ละคนในทีมสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งมอบงานจากสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำาปี  
การศึกษา 2560 ให้กับสโมสรนักศึกษารุ่นน้ี คือ ปีการศึกษา 2561   
ทางพี ่ๆ  สโมสรรุ่นกอ่นกไ็ดส้อนงานตา่ง ๆ  ไมว่า่จะเปน็การทำาโครงการ 
หรือวิธีการต่าง ๆ ของแต่ละกิจกรรม ซึ่งพี่ ๆ สโมสรนักศึกษา ปี         
การศึกษา 2560 ก็จะคอยให้คำาปรึกษาอยู่ตลอดค่ะ” 

  สุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงชาวคณะศิลปศาสตร์บ้างคะ?

“ขอฝากถึงนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทุกคนนะคะ จากนี้ไป
สโมสรนกัศกึษาคณะศลิปศาสตร ์จะทำาหนา้ท่ีของเราอยา่งเตม็ท่ี อยาก
ให้ทุกคนให้ความร่วมมือและช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้ทำา
กจิกรรมอะไร ทีส่ามารถใหค้วามรูแ้ละแนวทางดีๆ  และอยากให้ทกุคน
แนะนำากันได้นะคะ ทางเพจของสโมสรนักศึกษาเลย ชื่อเพจ สโมสร
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ นะคะ สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามหรือ
แนะนำากันเข้ามาได้ค่ะ ยินดีตอบทุกคำาถามและรับฟังทุกความคิดเห็น
ค่ะ”

ขอขอบคณุ นายกฯ น ูนะคะทีไ่ดเ้ขา้มาใหข้อ้มลูการทำางาน
และแลกเปลีย่นความคิดเหน็ ขอเปน็หน่ึงกำาลงัใจใหใ้นการทำางาน
กิจกรรมของคณะศิลปศาสตร์ต่อไปนะคะ

Q

Q

Q

Q
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ในวนัพธุ ที ่24 มกราคม 2561 คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ศรวีชิยั สงขลา ไดจ้ดัโครงการหมูบ่า้นทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรชมุชนทุง่ลาน อ.คลองหอยโข่ง 
จ.สงขลา กจิกรรมย่อยที ่2 การอบรมเชิงปฏบิติัการการจดัทำาเวบ็ไซตป์ระชาสัมพนัธ์
ชุมชนทุ่งลาน ขึ้น เพื่อให้ความรู้คนในชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้เกี่ยวกับ
การทำาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ชุมชนทุ่งลาน เพื่อชุมชนจะได้มีเว็บไซต์แสดงผลิตภัณฑ์
สินค้าต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อเปิดกว้างทางด้านข้อมูล 
ช่วยประชาสัมพันธ์ทำาให้สินค้า และแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักในท้องตลาดมากยิ่งขึ้น    
ซ่ึงจะทำาให้กลุ่มผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม และค้นหาข้อมูลสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอด    
24 ชั่วโมง อีกทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชนให้มีความทันสมัย และน่าเชื่อถือมากขึ้น 

ซึ่งนำาทีมโดย ผศ.จิรภัทร ภู่ขวัญทอง ได้นำาทีมคณะอาจารย์ลงพื้นที่เก็บข้อมูล   
ในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนทุ่งลาน โดยมี อาจารย์เวคิน หนูนำาวงศ์ บันทึกภาพ
ผลิตภัณฑ์ และสถานที่สวย ๆ และมี อาจารย์จุฑาฎา เทพวรรณ จดบันทึกข้อมูล     
เรยีบเรยีงบทความเก ๋ๆ  โดน ๆ  เพือ่เปน็ขอ้มลูลงในเวบ็ไซตป์ระชาสมัพนัธช์มุชนทุง่ลาน 
ซึง่คนในชมุชนให้การตอ้นรบั และใหค้วามรว่มมอืเปน็อยา่งดทีกุครัง้ในการลงพืน้ทีเ่ขา้ไป
เกบ็ขอ้มูล หรอืในวนัจดัโครงการ ซ่ึงจากการได้ลงพืน้ที ่และจดัโครงการไดเ้หน็วา่ในชมุชน
ทุ่งลานมีกลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าหลากหลายที่น่าสนใจ และพร้อมที่จะพัฒนา
ให้เป็นที่รู้จัก หรือมีคุณภาพที่ดี และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

        มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย เป็นมห�วิทย�ลัยที่
ผลติบณัฑิตนกัปฏบิติัและมภี�รกจิหรอืกลยุทธท์ีส่ำ�คญัอกีกลยทุธ์
หนึง่คือ ก�รใหบ้ริก�รวิช�ก�รแก่ชมุชน เพือ่พฒัน�คุณภ�พวิช�ชพี 
ต�มคว�มต้องก�รของชุมชนซ่ึงเป็นก�รส่งเสริมและสนับสนุน
ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม

โดย ผศ.จิรภัทร  ภู่ขวัญทอง
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เมื่อวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ได้จัด
กิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคม โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน
ทุง่ลาน “โครงการการพฒันาการนวดแผนไทย” โดยม ีนายประสทิธิ ์แกว้มรกต 
นายกเทศมนตรีตำาบลทุ่งลาน และ นายสุรเจต สุขเกษม ประธานสภาเทศบาล
ตำาบลทุง่ลาน เขา้รว่มโครงการและให้การต้อนรบั ณ กลุม่นวดแผนไทย วดัปรางแก้ว 
ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ในการปรับปรุง
สถานที ่เกีย่วกับการจดัเกบ็อปุกรณใ์หเ้ปน็ระเบยีบถกูสขุลักษณะ เพือ่ใหค้วาม
รู้   ในการปรับปรุงภาชนะที่ใช้ใส่ผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ    
หลักการพื้นฐานการบริการเบื้องต้น แก่บุคลากรด้านการให้บริการ 

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา 
จิตวิทยาการบริการเพื่อการโรงแรม และการจัดการธุรกิจสปา โดยยึดหลักให้ผู้ให้
บรกิารการนวดมจีติบรกิาร และใหค้วามสำาคญัในดา้นสถานที ่ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
บุคลากร และด้านความปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และให้การบริการที่
มีประสิทธิภาพ  

เมือ่วนัพฤหสับดี ที ่19 เมษายน 2561 ท่ีผ่านมา หลกัสตูรสาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว 
ได้จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที ่ ชุมชนทุ่งลาน อำาเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา จากการลงพื้นที่ในครั้งที่ผ่านมาพบว่า ทางชุมชนมีทรัพยากรการเกษตร 
หรือแหล่งเกษตรในท้องถิ่นที่หลากหลาย ทำาให้ท้องถิ่นมองเห็นโอกาสใน การพัฒนา
ชุมชนทุ่งลานไปในทิศทางของการพัฒนาชุมชนให้มีความพร้อม เพื่อรองรับการ       
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่กำาลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

ทางหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวจึงจัดกิจกรรมในปีแรก โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า 
“การอบรมเชิงปฏิบตักิารทศิทางการจดัการการทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน”  โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่
ประชาชนในชุมชนทุ่งลาน และเพื่อให้คนในชุมชนสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน 

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมขั้นต้นของการริเริ่มการจัดการการท่องเท่ียวเชิงเกษตร      
ซึ่งมีความจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชน ตามที่ วรรณา 
ศิลปอาชา (2545) ได้กล่าวไว้ว่า “การจะจัดการวางแผนและจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรนั้นจำาเป็นต้องจัดอบรมและเน้นให้ผู้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม เผยแพร่โครงการ
พฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วใหผู้ค้นในท้องถิน่ไดท้ราบเพือ่เปดิโอกาสใหร้ว่มแสดงความคดิเหน็
และระดมความคิดที่หลากหลาย และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย”

การบริการวิชาการแก่สังคมกับ

การบริการวิชาการแก่สังคมกับ

โครงก�รก�รพัฒน�ก�รนวดแผนไทย

ก�รท่องเที่ยว

โดย อาจารย์ภัทรภร เม่งช่วย

โดย  อาจารย์เศวตฉัตร นาคะชาต
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ขอแสดงความยินดี กับ น.ส.รนิดา วุฒิขจรโชติ 
ศิษย์เก่าหลักสูตรอาหารและโภชนาการ และอาจารย์
เลิศศิริ พวงแก้ว อ.ที่ปรึกษา และอ.ศิริวัลย์ พฤฒิวิลัย 
อ.ผู้ประสานงานสหกิจ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ใน
การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายภาค
ใต้ตอนล่าง ในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
การจัดการ และรางวัลโปสเตอร์ผลงานสหกิจดีเด่น 
ระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 

2561 ที่ผ่านมา ซึ่ง นางสาวรนิดา วุฒิขจรโชค ได้ไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา    
ในตำาแหน่งผู้ช่วยกุ๊ก ณ โรงแรมบันยันทรี จ.ภูเก็ต และได้ทำาโครงงานสหกิจ
ศึกษา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานครัวร้อนและครัวไทย เดอะวอเตอร์คอร์ต 
(Operating manual of Hot and Kitchen : The Watercourt) โดยในการประกวด
ผลงานสหกิจศึกษาดังกล่าวมีนักศึกษาท่ีได้ไปปฏิบัติสหกิจจากหลาย
มหาวิทยาลัย กว่า 8 มหาวิทยาลัยในเขตภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมประกวด  
ผลงานในครั้งนี้  นับว่าเป็นก้าวแรกในการสร้างชื่อเสียงให้แก่หลักสูตร คณะ 
และมหาวิทยาลัย ที่สามารถกวาดรางวัลมาได้ถึง 2 รางวัล ในด้านผลงาน   
สหกิจศึกษาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

โครงการหลักสูตรสาขาวิชา

ธุรกิจคหกรรมศาสตร์

โครงการศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรสาขาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
และโครงการนิทรรศการสร้างสรรค์ งานหัตถศิลป์ จัดขึ้นภายใต้งาน
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 Regional Research Expo 2018   
ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
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กิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านคหกรรมศาสตร์และสาธิต

หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาได้
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านคหกรรมศาสตร์ ทั้งงานประดิษฐ์ดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง 
งานประดิษฐว์สัดลุกัษณะตา่ง ๆ   งานประดษิฐวั์สดจุากทอ้งถิน่ นอกจากนียั้งมกีาร
จัดกิจกรรมแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาชีพเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดผลิตภัณฑ์       
รูปแบบท่ีหลากหลาย และฝึกให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาสร้างสรรค์ 
ผลงานและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต่อไป

นิทรรศการผลงานด้านคหกรรมศาสตร์ สาธิตงานศิลปะการร้อยมาลัย 
จากผ้า สาธิตการทำาอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และการแข่งขัน รังสรรค์ศิลปะ
งานใบตอง “บายศรี 3 ชั้น” ในการแข่งขันเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา
ภายนอกเข้าร่วมการแข่งขันด้วย เช่น ระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา รวมถึงระดับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นต้น
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ดอกไม้โดยธรรมชาติแล้วมีความสวยงาม มีกล่ินหอม มีสีสันหลากหลาย ช่วยแต่งแต้ม 
สภาพแวดล้อมให้ดูสวยงามน่าอยู่ เราจึงนิยมปลูกประดับตามบ้านเรือน และอาคารสถานท่ี 
ทำาให้สภาพแวดล้อมโดยรวมดี แต่นอกเหนือประโยชน์ด้านความงามและช่วยสร้างสมดุล
ให้กับธรรมชาติแล้ว ดอกไม้ชนิดต่างๆ ยังนำาไปใช้ประโยชน์ในอาหารได้มากมาย

 การสังเกตว่าดอกไม้ชนิดใดกินได้หรือไม่นั้น ถือเกณฑ์เช่นเดียวกับไม้ คือ “สัตว์
กนิได้  คนกย็อ่มกนิได้”  รสของดอกไมม้ทีัง้รสจดืเย็น รสเปร้ียว รสหวาน รสเผ็ดซา่ คุณคา่
ทางอาหารของดอกไม้ใหค้ารโ์บไฮเดรต วติามนิ เกลอืแร ่และใยอาหาร ชว่ยใหร้ะบบขบัถา่ย 
ได้ดี ดอกไม้ที่มีสีเหลือง สีแสด ให้เบต้าแคโรทีนสูง ดอกไม้ถ้าหากรับประทานสดๆ จะได้
วติามนิซดีว้ย โดยทัว่ไปคนไทยเป็นคนชา่งคดิ ชา่งทำา รู้จกันำาส่ิงทีอ่ยู่รอบตวัมาใชป้ระโยชน์ 
มีการนำาดอกไม้มาทำาอาหารอย่างหลากหลาย ตั้งแต่โบราณสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมี
การนำาดอกไม้มาใช้ปรุงเป็นอาหาร ใช้แต่งสี และแต่งกลิ่นในอาหาร

ใช้ปรุงเป็นอาหาร ในอาหารคาวของไทยเกือบทุกชนิดมี
การใช้ดอกไม้มาปรุงเป็นอาหาร ได้แก่ ลวกทานกับน้ำาพริก ทั้งน้ำาพริก
กะปิ น้ำาพรกิปลารา้ ไดแ้ก่ ดอกฟกัทอง ดอกโสน ดอกขจร ดอกกระเจยีว 
ดอกผักปลัง ดอกสะเดา ดอกแค และดอกมะรุม เป็นต้น

ชบุแปง้ทอด แลว้ทานเปน็ของวา่งหรอืทานกบัขนมจนีน้ำาพริก 
ได้แก่ ดอกพวงชมพู ดอกอัญชัน ดอกเฟื่องฟ้า ดอกเข็ม ดอกลีลาวดี 
ดอกบัวสาย เป็นต้น บางชนิดนำามาสอดไส้ก่อนทอด เช่น ดอกแค
สอดไส้ชุบแป้งทอด ดอกฟักทองสอดไส้ทอด บางชนิดทำาเป็นทอดมัน 
เช่น ทอดมันดอกขจร

ชุบไข่ทอด ได้แก่ ดอกขจร ดอกโสนนิยมทานกับน้ำาพริกกะปิ

ยำาและพล่า ได้แก่ ยำาหัวปลี ยำาดอกขจร ยำาดอกโสน ยำาดอก
กุหลาบ ยำาดอกดาหลา ยำาดอกแพงพวย พล่าดอกโสนน้ำา

เมี่ยง ได้แก่ กลีบดอกบัวหลวง

แกงจืด ได้แก่ แกงจืดดอกขจร แกงจืดดอกซ่อนกลิ่น

แกงต้มกะทิ ได้แก่ แกงต้มกะทิปลาแห้งดอกมะขาม แกงต้ม
กะทิหัวปลี

แกงที่โขลกพริก ได้แก่ แกงดอกขี้เหล็ก แกงคั่วดอกฟักทอง 
แกงอ่อมดอกบวบ แกงส้มดอกแค แกงส้มดอกโศก
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ทำาเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำาดอกเบญจมาศ น้ำาดอกอัญชัน น้ำาดอก
ดาหลา ในการทำาเครื่องดื่มจะนำาดอกไม้มาต้มกับน้ำา กรองเอากากทิ้ง
แล้วเติมน้ำาตาล

แต่งสีในอาหาร ใช้สีที่สกัดจากดอกไม้มาแต่งสีในขนมไทย 
ทำาให้สีขนมดูเป็นธรรมชาติ

ดอกคำาฝอย ลกัษณะคลา้ยดอกบานชืน่ มสีเีหลอืงอมส้ม สีจาก
ดอกคำาฝอยสามารถนำามาแต่งสีขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง 
โดยนำาดอกคำาฝอยที่ตากแห้งต้มในน้ำาเดือด 5 นาที กรองเอากากทิ้ง
แล้วนำาน้ำามาผสมกับขนม

ดอกกรรณกิาร ์กลบีดอกสขีาว 6 กลบีคลา้ยดอกมะล ิโคนดอก
เป็นสีส้มแดงสกัดโดยนำาดอกมาแยกเอาหลอดสีส้ม ทิ้งกลีบสีขาว นำา
ก้านดอกมาบีบแล้วเติมน้ำา กรองด้วยผ้าขาวบาง จะได้น้ำาสีเหลือง ใช้
ผสมในขนมน้ำาดอกไม ้ขนมชัน้ ขนมบวัลอย ขนมถัว่แปบ สลิม่ เปน็ตน้

ดอกโสน เปน็ไม้น้ำา ดอกเปน็ชอ่ดอก กลบีดอกสเีหลอืงในดอก
โสนจะมีสารสีเหลืองใช้แต่งสีในขนม การสกัดสีจากดอกโสนทำาได้โดย
นำาดอกสดที่โตเต็มที่ใกล้บานมาโม่รวมกับแป้ง ทำาให้แป้งที่โม่ได้เป็นสี
เหลืองทำาขนมขี้หนู ขนมบัวลอย

ดอกอัญชัน เป็นไม้เลื้อยพันตามต้น มีกลีบดอกชั้นเดียวและ
กลีบซ้อน มีสีม่วงน้ำาเงิน ม่วงอ่อนและขาว ดอกอัญชันชนิดสีม่วงเข้ม 
เมือ่คัน้กบัน้ำาจะไดส้ม่ีวงนำาไปใชแ้ตง่สอีาหาร วธิสีกดัสจีากดอกอญัชัน
ทำาไดโ้ดยนำากลบีดอกอัญชนัสดมาบดเตมิน้ำาเลก็นอ้ย กรองผา่นผา้ขาว
บาง จะได้น้ำาสีน้ำาเงินนำาไปผสมในขนมน้ำาดอกไม้ ขนมดอกอัญชัน 
บัวลอย ข้าวเหนียวมูน สลิ่ม ขนมถั่วแปบ

แต่งกลิ่นในอาหาร ใช้ดอกไม้มาลอยในน้ำาหรือนำาดอกไม้
ไปอบขนมเพื่อให้ได้กลิ่นดอกไม้ที่ใช้แต่งกลิ่น ได้แก่

ดอกมะลิ จะเก็บดอกมะลิตูมตอนเย็น เด็ดกลีบเลี้ยงออก แล้ว
นำามาลอยในน้ำาสะอาด โดยเอาก้านลง รุ่งขึ้นเช้าเก็บดอกออก นำาน้ำา
ลอยดอกมะลไิปใช้ทำาขนม เชน่ ทำาน้ำาเชือ่ม น้ำากะทลิอดชอ่ง ขา้วเหนยีว
แก้ว วุ้นหน้ากะทิขนมน้ำาดอกไม้ ใช้มะลิแต่งกลิ่นโดยนำาไปอบกับขนม
ที่ทำาเสร็จแล้ว เช่น นำาไปอบขนมข้าวตู ขนมเกสรลำาเจียก

ดอกกระดงังา กลบีดอกเปน็สเีหลอืงเวลาใชแ้ตง่กลิน่อาหารจะ
นำาดอกกระดังงาไปลนไฟแล้วฉีก จึงนำาไปลอยในน้ำาที่ใช้ทำาขนมหรือ
นำาไปอบขนม

กุหลาบมอญ นำากลีบดอกไปลอยน้ำา แล้วนำามาทำาขนม หรือ
นำากลีบไปอบขนม

ดอกไม้หลากหลายชนิดใช้ในการปรุงอาหารตั้งแต่โบราณมา
จนถึงปจัจบุนั นบัวา่เป็นวฒันธรรมไทยทีด่ ีทีไ่ดม้กีารสบืทอดกนัมาและ
เชื่อว่าเราต้องรักษาวัฒนธรรมอันนี้ต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน

ที่มา : อบเชย  วงศ์ทอง.  บทบาทของดอกไม้ในวัฒนธรรมไทย. 

วารสารคหเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 55  ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555. 

ดอกกระดังงา

ดอกคำาฝอย

ดอกกรรณิการ์ ดอกดาหลา

ดอกโสน
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Summer trip In Jordan

ทรปิแรก : เรยีนรูก้บัเทีย่วก็เรือ่งเดยีวกนั @เกาะปนีงั by คณุคร ูแมเ่อ ๋(ผศ.ณชิา ประสงคจ์นัทร)์ 
บทบาทครู เมื่อสอนหนังสือก็ต้องให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ บทบาทของแม่ท่ีเป็นครู                  
ก็เลี้ยงลูกให้เรียนรู้จากการดำาเนินชีวิตเช่นกัน ซัมเมอร์นี้แพลนไว้ว่าจะไปเที่ยวแบบชิว ๆ เช่นทุกปี       
ปีนี้สะดวกช่วง 12-15 April 2018 ก็ต้องหาประสบการณ์ดี ๆ ให้ลูก ๆ กันหน่อย ปีนังเป็นเกาะเล็ก ๆ 
เดินทางง่าย เราเลือกเดินทางโดยรถตู้ ซึ่งบริการส่งถึงโรงแรมที่พัก ทริปนี้เด็ก ๆ โตแล้ว ให้ลูกเรียนรู้
ทุกอย่างด้วยตนเอง ทั้งการสนทนา เด็ก ๆ จะได้ฝึกภาษาอังกฤษ การซื้อของก็ต้องเจรจาจ่ายเงินเอง 
การดูเส้นทาง ทั้งดูจากแผนที่หรือสอบถาม และทุกเรื่องราวบนเกาะปีนัง 

ใครวา่เรือ่งเทีย่วเปน็เรือ่งไรส้าระ แมว่า่หากเราไปเทีย่วกบัคนรูใ้จไมว่า่จะเทีย่วใกลไ้กลกถ็อืเปน็
สิง่ทีด่งีามทกุทริป และยิง่เราเปน็ทัง้แมแ่ละเปน็ทัง้ครเูรากส็ามารถสอดแทรกความรูต้า่ง ๆ  ใหก้บั
ลูกได้ตลอดเส้นทางของการท่องเที่ยว ทั้งภาษา วัฒนธรรม อาหาร และอื่น ๆ  ทริปสั้น ๆ  วันหยุดยาว 
คงเล่าด้วยข้อความและส่ือด้วยภาพได้ไม่ท้ังหมด แต่เช่ือว่า นักเดินทางทุกคนจะมีความสุขและ           
ความทรงจำาที่แสนดีไปอีกยาวนาน วันว่างจูงมือกันเที่ยวเถอะค่ะ ความสุขสัมผัสได้จากใจเราเอง

ว้าว!! เจ๋ง!! ไปเลยใช่ไหมค่ะ บทบาทการเป็นทั้งคุณแม่และคุณครูของแม่เอ๋ สอดแทรกการ         
เรียนรู้กับเรื่องเที่ยวให้กลมกลืนสะขนาดนี้ 3 ออ คงจะ Happy มาก ๆ เลยนะคะเนี่ย นักเดินทาง         
คนไหนอยากฝึกภาษาลองเลือกประเทศใกล้ ๆ บ้านเราแบบมาเลเซียกันดูจ้า 

มาดูทริปที่ 2 กันต่อเลยนะคะ จะเป็นประเทศไหน ใบ้ให้นิดนึงละกันค่ะ ขึ้นชื่อว่าเป็น
ประเทศในแถบตะวันออกกลางมีทะเลเค็มท่ีสุดในโลก ว้าว!!! ท่านผู้อ่านคงจะทราบกันแล้วใช่
ไหมคะ มาอ่านไปพร้อม ๆ กันเลยจ้า

ช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมา ได้เวลาออกไปท่องโลกกว้างอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ประเทศที่ผ่าน
การคัดเลือกมาร่วมทริปคือ “จอร์แดน” ดินแดนแถบตะวันออกกลางที่เต็มไปด้วยส่ิงที่สร้างความ        
ประทับใจมิรู้ลืม 

การเดินทางได้เริ่มขึ้นพร้อมความตื่นเต้นของผู้หญิงตัวเล็ก ๆ สามคนซึ่งยังไม่เคยเดินทางใน
แถบตะวนัออกกลางมากอ่นเลย เราแพลนทรปิไวท้ัง้หมด 7 วนั เลอืกใชบ้รกิารของสายการบนิเอมเิรตส์
และไปต่อเครื่องที่ดูไบด้วยสายการบินจอร์แดน แต่ก็แอบรู้มาว่าสามารถบินตรงได้นะเพียงแต่เราได้
สำารวจราคาแล้วสูงมาก เลยยอมที่จะต่อเครื่อง ใช้เวลาในการเดินทางจริง ๆ ไม่นับตอนรอต่อเครื่อง
ประมาณ 6 ชัว่โมงเท่านัน้ เหยยีบเทา้เขา้สูจ่อรแ์ดนเรากไ็มร่อชา้ทีจ่ะออกไปคน้หาความมหศัจรรย์ของ
ดินแดนแห่งนี้  

เริม่จากเมืองหลวงของจอร์แดนอยา่ง อมัมาน ทีอ่ยูค่อ่นไปทางเหนอืของประเทศ ซึง่มโีบราณ
สถานที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็น Jerus สถานที่ที่ได้ชื่อว่า เมืองพันเสา อัจลุน โบส์ถ  รวมไปถึง
การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวมาดาบา วันที่สองตื่นเช้าเพื่อเดินทางไป Mount Nebo จากนั้นก็ไปลอยตัว
ต่อที่ เดดซี ทะเลที่ได้ช่ือว่าเค็มที่สุดในโลก ใครจะไปคิดว่าจากท่ีเคยเรียนและจินตนาการผ่าน           

ก้าวเข้าสู่ฉบับที่ 18 กับวงน้ำาชาดอกปีบ คอลัมน์ที่เกาะกระแสเหล่าคนดังของ
คณะศิลปศาสตร์ ฉบับก่อนเราเม้าท์มอยเรื่องราวของวัยเก๋าส์ใกล้เกษียณกันไปแล้ว   
มาฉบบันีข้อเบกิฤกษก์บัเรือ่งเลา่กิบ๊เกใ๋นชว่งซมัเมอร์แบบผอ่นคลายสมอง ณ ตา่งแดน 
กันบ้างนะคะ 

เชือ่วา่หลาย ๆ  ทา่นเมือ่ถงึชว่งหยดุยาว โปรแกรมท่องเทีย่วพกัผอ่นสมองกป็ิง๊
ขึ้นมาเลยใช่ไหมค่ะ สำาหรับฉบับนี้วงน้ำาชาจะมาแนะนำาทริปซัมเมอร์สุดฟินของคนดัง
คณะศิลปศาสตร์กันค่ะ มาดูกันว่าแต่ละท่านจะตั้งชื่อทริปต่างแดนของตัวเองอย่างไร
บ้าง

เรียนรู้กับเที่ยวก็เรื่องเดียวกัน @เกาะปีนัง
by : คุณครู แม่เอ๋ (ผศ. ณิชา  ประสงค์จันทร์) 

Summer trip in Jordan
(by..มาริ อาจารย์มาริสา เส็นเหมาะ)

PENANG @Malaysia
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Summer trip In Jordan
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ตัวหนังสือ วันหนึ่งจะมีโอกาสได้สัมผัสกับของจริง ซึ่งถือได้ว่าอยู่ห่างไกลกันคนละซีกโลกเลยทีเดียว 
เสรจ็จากลอยตวัเรากเ็ดนิทางตอ่ คนืนีเ้รามเีปา้หมายที ่Petra แตร่ะหว่างทางเรากไ็ดแ้วะเกบ็รายละเอยีด
ที่ต่าง ๆ อีกมากมายตามที่ได้แพลนไว้ ไม่ว่าจะเป็น Mujib Reserve หรือ Karak  และในที่สุดเราก็
มาถึงที่พักสำาหรับคืนที่สาม ณ เพตรา 1 ใน 7 สิ่งที่ถูกบันทึกเป็นมรดกโลก เราใช้เวลากับที่นี่ถึง 2 วัน 
มันอัศจรรย์และกว้างใหญ่มาก ผู้หญิงตัวน้อยๆ สามคนสามารถเดิน ปีน ขึ้นไปยืนจุดที่ถูกเรียกว่า        
The World View ได้ และสิ่งที่ได้เห็นมันช่างสวยงามคุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยมากจริง ๆ จบทริป
ที่เพตราเรามุ่งหน้าสู่ วาดิรัมดินแดนฟ้าจรดทราย ทรายละเอียดสีชมพู เราตะลุยทะเลทรายอัน      
กวา้งใหญท่ีมี่ภเูขาหนิรปูร่างตา่งๆ มากมาย และกจิกรรมทีพ่ลาดไมไ่ดค้อื การขีอ่ฐูรอชมพระอาทติย์
ตกดินนั่นเอง ตกกลางคืนถือเป็นการปิดทริปก่อนเดินทางกลับ มีงานเลี้ยงของทางแคมป์ที่พักซึ่งเป็น
ชาวเบดอูนิ เราไดก้นิอาหารสไตลเ์บดอูนิ ไดด้กูารเตน้รำาสไตลเ์บดอูนิ กอ่นทีจ่ะกลบัเขา้หอ้งพกัเพือ่พกั
ผ่อนและเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้นแบบไม่อยากกลับเลย

โอโห!้!! บรรยายซะอยากไปสมัผสักนัเลยเชยีว สงัเกตสไตลก์ารถา่ยภาพของอาจารยม์าร ิ
มีแต่ภาพหันหลังทั้งนั้น จะเป็นเพราะร้อนไม่กล้าสู่แดดหรือฟินกับความมหัศจรรย์ของประเทศ
จอร์แดนจนไม่อยากหันหน้าให้กล้องกันน้า

มาอ่านต่อกับทริปที่ 3 ยุโรปอินเลิฟ โดย อ.เปิ้ล เจริญขวัญ  ลิ่มศิลา เป็นทั้งนักเขียน   
และนักท่องเที่ยวเบอร์หนึ่งก็ว่าได้จ้า มาดูกันสิว่ายุโรปของอ.เปิ้ลจะมีอะไรให้พวกเราตาลุกวาว
กันบ้าง!!!

ชื่ออาจารย์เจริญขวัญ  ลิ่มศิลา หรือพี่เปิ้ลของน้อง ๆ สอนภาษาไทย คงเห็นหน้ากันบ่อย ๆ 
ทีค่ณะ ซมัเมอรน์ีม้โีอกาสไดไ้ปประเทศใน กลุม่เบเนลักซ ์ประกอบไปดว้ย เบลเยีย่ม เนเธอรแ์ลนด ์
และลักเซมเบอร์ก ด้วยเหตุที่ไม่เคยไปจึงเลือกไปค่ะ คิดว่าคงน่าสนใจไม่แพ้ใครในยุโรป

การเดินทางในรอบนี้ใช้บริการบริษัททัวร์ เนื่องจากไปเมืองสวย ๆ เล็ก ๆ อีกหลายเมือง และ
เมืองเหล่านี้ใช้ภาษาหลากหลายทั้งเยอรมันและฝรั่งเศส จึงอาจทำาให้ส่ือสารยากนิดนึง ประกอบกับ
การเดินทางไปเมืองเล็ก ๆ รถโดยสารยังไม่สะดวกมากนัก จึงเลือกไปกับทัวร์ค่ะ บินกับการบินไทยไป
ลงเยอรมัน จึงได้แถมเมืองโคโลญจน์ เมืองแห่งมหาวิหารแสนสวย และน้ำาหอม 4711 อันลือชื่อ ส่วน
การแลกเงินก็ใช้สกุลเงินยูโร เหมือนทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้น

จุดเด่นของเบลเยี่ยม เอาซัก 2-3 อย่างนะคะ อันแรกคือ อะโตเมียม เป็นลูกบอลเล็ก 9 ลูก 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 เมตร มีทางเดินรางเลื่อนแต่ละลูกเป็นห้องแสดงงานศิลปะ และเป็นห้องอาหาร
ดว้ยนะ อนัตอ่ไปคอื Grand Palace อา่นวา่ กรองดป์ลาซ นะจะ๊ (แบบฝรัง่เศส) เปน็จตัรุสัทีส่วยงาม
ที่สุดในยุโรปเลยทีเดียว เพราะมีศิลปะแบบบาโร้ค โกธิค นีโอ-โกชิค และได้รับการยกย่องจากยูเนสโก
ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 และอันสุดท้ายคือ แมนิเกนพีส Manneken Pis (เด็กชายกำาลังฉี่) 
ผู้โด่งดังนั่นเอง

ประเทศที่ 2 คือ เนเธอร์แลนด์ ถือเป็นนางเอกของทริปนี้ก็ว่าได้เพราะผู้เขียนอยากไปเห็น   
หลาย ๆ  อย่าง เช่น เลนจักรยานทีใ่ชพ้ลงังานแสงอาทติย ์เมอืงนีใ้ชจ้กัรยานมากทีส่ดุในโลก ไมส่นบัสนนุ
การใช้พลงังานเช้ือเพลงิเบนซนิและดีเซล (เหมอืนบางประเทศ) ถ้าจะใช้รถก็เปน็รถพลงังานไฟฟา้ อากาศ
จึงดี๊ดี เรือนจำาที่นี่ก็ไม่มีนักโทษด้วย (เริ่ดอ่ะ) จุดขายอีกอย่างของที่นี่คือสวนทิวลิปที่ใหญ่และสวย
ที่สุดในโลก ในสวนสาธารณะเคอเคนออฟ ซึ่งมีทิวลิปกว่า 7 ล้านต้น ถือเป็นจุดขายที่ดึงดูดนักท่อง
เที่ยวจากทั่วโลกได้อย่างมหาศาลกับแค่การเปลี่ยนแนวคิดมาปลูกดอกไม้เองนะ นอกจากนั้นก็ยังมี
พิพิธภัณฑ์ของแวนโก๊ะ ศิลปินชื่อดังของโลก พิพิธภัณฑ์บ้านแอนน์ แฟรงค์ (Anne Frank) 
ประวัติศาสตร์อันโด่งดัง เกี่ยวกับชาวยิวที่หลบซ่อนตัวจากพวกนาซี และ ทุ่งกังหันอันโด่งดังของ
ฮอลแลนด์ ที่พวกเราเคยเห็นเพียงในโปสเตอร์ พอมาเจอของจริงถึงกับอึ้ง

ส่วนประเทศสุดท้าย ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ประเทศเล็กที่สุดแต่ร่ำารวยที่สุดในยุโรป โดดเด่น
ด้วยความงามของธรรมชาติสถาปัตยกรรม และศิลปะแบบลงตัว จนติดอันดับประเทศน่าเที่ยวที่สุดใน
โลกเช่นเดียวกับเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยม

เป็นไงคะ พอเป็นไอเดียให้กับน้อง ๆ และผู้ที่รักการเดินทางทุกท่านนะคะ จงจำาไว้ว่า 
ความสุขเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางนะคะ 

ยุโรปอินเลิฟ โดย อ.เปิ้ล เจริญขวัญ  ลิ่มศิลา

>< เอ็นจอยทริปจ้า ><
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นายปริญญา ชูสุวรรณ (โจ้) นางสาวภิชชากร 
ศรีทวีป (ข้าว) และ นางสาวกชวรรณ พรหม
สุวรรณ (เฟิร์น) นักศึกษาจาก สาขาภาษา           
ต่างประเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การ
แขง่ขนัโตว้าทีภาษาองักฤษ งานทกัษะวิชาการ
ศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร        
ศูนย์พาณิชยการพระนคร

นางสาวสุวิชาดา บุญสัตย์ (บี) 
นกัศกึษาจากสาขาภาษาต่างประเทศ 
คว้า รางวัลชนะเลิศอันดับ 1           
การแข่ งขัน เขี ยนเรี ยงความ        
ภาษาอังกฤษ งานทักษะวิชาการ
ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ ร า ช ม ง ค ล แ ห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

จ ากกา รแข่ ง ขั นทั กษะทา ง วิ ช าก า รศิ ลปศาสตร์ ร า ชม งคล                                  
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ศูนย์พาณิชยการพระนคร

“เป้าหมายมีไว้พุ่งชน เบื้องหลังความสำาเร็จของเด็กท่องเที่ยว”

“รางวัลที่ได้มาน้ีไม่ง่ายเลยที่จะคว้ามา แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไป    
ไม่ได้สำาหรับการแข่งขันทุกการแข่งขัน ในการแข่งขันครั้งน้ีก็เช่นกัน          
ช่วงเวลาก่อนการแข่งขันเป็นช่วงเวลาที่สำาคัญมาก เพราะนั่นหมายถึง
การฝกึซอ้ม ฝกึซอ้ม และ ฝกึซ้อม ดฉินัตอ้งขอบพระคณุอาจารย์ประจำา
หลักสูตรการท่องเที่ยวทุกท่านที่ช่วยฝึกซ้อม และให้คำาแนะนำา รวมทั้ง
รุ่นพี่ที่น่ารักที่คอยให้คำาแนะนำาเก่ียวกับเทคนิคดี ๆ ในการแข่งขัน          
บวกกับการตั้งเป้าหมายของตัวเองว่าต้องทำาให้ได ้ เชื่อมั่น และมั่นใจใน
ตนเอง จนทำาให้ประสบความสำาเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ”

“ไม่มีอะไรยากเกินไปและไม่มีอะไรที่เราทำาพร้อมกันไม่ได้ 
(ทั้งการเรียนและกีฬา/กิจกรรม) ขอเพียงแค่ลองทำาและทำา

ด้วยใจ...แล้วทุกอย่างมันจะดีเอง” 

“ตืน่เตน้ทีต่วัเองไดร้บัหนา้ทีเ่ปน็ตวัแทนนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั
ไปแขง่ขนักฬีาอกีครัง้ ตอนแขง่ขนัรูส้กึมคีวามกดดนัพอสมควร และกลวั
ทำาให้ผิดหวัง เพราะเจอคู่แข่งที่เก่งขึ้น มีคนดูเยอะ ทั้งอาจารย์ เพื่อน
นกัศกึษา และทีข่าดไมไ่ดเ้ลย คอื แม ่ทีต่ามไปเฝา้ขา้งสนาม เมือ่ผลการ
แข่งขันออกมาก็รู้สึกดีใจที่สามารถทำาให้ทุกคนได้เห็นเราสามารถทำาได้ 
และเกินเป้าหมายที่ทุกคนตั้งไว้ ท้ายสุดต้องขอขอบพระคุณอาจารย์             
ผู้ดูแลทุกท่าน ที่มอบโอกาสให้ได้มายืนอยู่ในจุดนี้ และให้คำาแนะนำา
ตลอดการแข่งขันจนทำาให้ประสบความสำาเร็จในการแข่งขันครั้งนี้”

“การชนะใดก็ไม่เท่าการชนะใจตัวเราเอง”

“พวกเรารู้สึกตื่นเต้นมากไม่เคยคิดด้วยซ้ำาว่าตัวเองจะทำาได้          
การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่หินมาก และผู้เข้าแข่งขัน        
คนอืน่ ๆ  ลว้นเปน็คนเกง่ และเตรียมความพรอ้มมาดเียีย่ม แตทุ่กอยา่ง
ก็ผ่านมาด้วยดี เพราะเราสนุกกับมัน และส่ิงท่ีสำาคัญที่สุดคือทีมเวิร์ค 
เป็นกำาลังใจให้กัน การแข่งขันในครั้งนี้ทำาให้พวกเรารู้ว่าศัตรูที่น่ากลัว
ที่สุด มิใช่ศัตรูฝ่ายตรงข้าม แต่คือความกลัวภายในจิตใจที่เราจะต้อง
เอาชนะใหไ้ดน้ัน่เอง สำาหรบัน้อง ๆ  ทีส่นใจจะเขา้รว่มการแขง่ขนัในปีหนา้ 
สิ่งที่พวกเราอยากจะแนะนำาก็คือการอ่าน การศึกษาและสนใจข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้รอบตัวให้เยอะ ๆ และการคิดอย่างกว้างขวางและ        
เป็นระบบ และที่ขาดไม่ได้ก็คือการทำางานเป็นทีม”

“มีดจะไม่คมถ้าไม่ลับ คนจะเก่งไม่ได้ถ้าไม่พยายาม”

“รางวัลที่ได้มาดิฉันภาคภูมิใจมากค่ะ เพราะตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้น
มาก เพราะเรากลัวว่าเราจะทำาออกมาไม่ดี แต่อาจารย์และเพื่อน ๆ           
ก็ให้กำาลังใจเลยมีแรงสู้ขึ้นมา ซึ่งได้เขียนหัวข้อเกี่ยวกับโครงการ          
พระราชดำาริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เลยกดดันน้อยลง และก็จับทาง    
การเขียนได้ง่ายขึ้นค่ะ สำาหรับน้อง ๆ ที่สนใจ อย่างแรกเลยต้องอ่าน
เยอะ ๆ อ่านบทความเพื่อเพิ่มคำาศัพท์ที่เราสามารถเอามาใช้ในการ
เขียนของเราได้ ที่สำาคัญฝึกเขียนค่ะ เขียนไดอารี่ก็ได้ ง่าย ๆ เริ่มจาก
เรื่องของเรา สำาคัญคือการฝึกฝนค่ะ “มีดจะไม่คมถ้าไม่ลับ คนเรา           
ก็เหมือนกันค่ะ จะเก่งไม่ได้ถ้าไม่พยายาม”” 

นางสาวมณีทิพย์  รัตนมุณี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขา
วชิาการทอ่งเทีย่ว สาขาการโรงแรม และ
การท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ทักษะ
ด้านมัคคุเทศก์โดยเน้นภาษาไทย 

นางสาวลลิตพรรณ มานะจิตต์ (ป๊อป) 
นักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ เป็นตัวแทน
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 
“ลา้นนาเกมส”์ ประเภทกฬีาวา่ยน้ำา ประเภทเดีย่ว 
สามารถคว้ารางวัลมาได้มากถึง 7 รายการ 
ได้แก่ 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญ
ทองแดง

โครงการพัฒนาทักษะภาษา
อั ง กฤษ ในมหา วิ ท ย าลั ย ใ น            
ต่างประเทศ ณ Universiti Sains 
Malaysia ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง
วันท่ี 1 - 31 พฤษภาคม 2561            
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำานวน 2 คน 
ได้แก่ 

1.นางสาวภัณฑิรา  วังศิริวัฒน์   
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
2.นายปริญญา  ชูสุวรรณ
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนใน
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ณ Chongqing 
University of Posts and Telecommunication 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9 - 28 
เมษายน 2561  โดยมีนักศึกษาหลักสูตรสาขา
วชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสากลเข้าร่วม
จำานวน 6 คน ได้แก่ 

1.นางสาวณิชา  หนูแก้ว
2.นางสาวนิตยตา  มั่นคงวัฒธนกุล
3.นายนัทธพงศ์  กู้เมือง
4.นางสาวสุนิสา  บุญศรี
5.นางสาวนันท์นภัส  ชาตรี
6.นางสาวชนัดดา  จันโท

คอลัมน์ เชิดชูศิษย์ปัจจุบัน


