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ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิชชุลฎา  ถาวโรจน์ 
รองคณบดฝ่ีายบรหิารและวางแผน ได้รบัการอนมุตัิ
ทนุรฐับาลไทยจากกรมความรว่มมอืระหว่างประเทศ
ให้เข้าร่วมฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร R&D in 
Postharvest and Processing Technology for Food 
Security ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 
20 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เมธัส  พานิช  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้รับทุน Hanban 
เพือ่อบรมการเรยีนการสอนภาษาจนี ณ เมอืงกุย้หลนิ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10 - 22 
ตุลาคม 2560

ยินดีต้อนรับอาจารย์

สู่ครอบครัว ศิลปศาสตร์

อาจารย์สมพร  มณีโชติ
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ

Mr.Lauro Sadarn
Dequina Jr. (Lauro)
Philippino Teacher

อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

สาขาภาษาต่างประเทศ

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี ปี 2002 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
 • ปริญญาโท ปี 2007 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

ประวัติการท�างาน
 • 2007 - 2008 สอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั
   วิทยาเขตรัตภูมิ
 • 2008 - 2009 สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   วิทยาเขตภูเก็ต
 • 2010 - ปัจจบัุน สอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั
   วิทยาเขตสงขลา

ประวัติการศึกษา
 • 2014 English Master’s Degree

ประวัติการท�างาน
 • 2016 - 2017 English Instructor at Nichii Gakkan Japan
 • 2013 - 2014 English Teacher at Dr.Ranon de Santos
   National High School 
 • 2012 - 2013 MLSB-English Teacher at Dr.Ranon de Santos 
   National High School
 • 2011 - 2012 English Instructer at Central Luzon State University
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โครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยี แบบเข้มข้น
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะ

ศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยี 
(Computer Technology) แบบเข้มข้น กิจกรรมที่ 1

บริการวิชาการ ต�าบลทุ่งลาน อ�าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย

คณะกรรมการการบรกิารวชิาการ คณะศลิปศาสตร์ ลงพืน้ทีป่รกึษาหารอืกับนายประสทิธิ ์ แก้วมรกต 
นายกเทศมนตรีต�าบลทุ่งลาน และตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ของชุมชนทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
เพือ่ศกึษาสภาพแวดล้อม เส้นทางการท่องเท่ียวเชงิเกษตร ผลติภณัฑ์ชมุชน และส�ารวจความต้องการ
ของชุมชนในการเขียนโครงการบริการวิชาการชุมชน (MOU) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการพฒันาศกัยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชพี
เพือ่เพิม่รายได้ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง “หลักสูตร
การฝึกอบรมท�าขนม”

เมือ่วนัที ่9 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บรหิาร คณาจารย์สาขาคหกรรมศาสตร์ 
คณะศลิปศาสตร์ร่วมพธิเีปิดโครงการพฒันาศักยภาพและส่งเสรมิการประกอบอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “หลักสูตรการฝึกอบรมท�าขนม”  
ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันท่ี 8 - 10 พฤศจกิายน 2560 จดัโดยเทศบาล  
นครสงขลา โดยมนีางสาววลยัรตัน์  ตันตเิศรณ ีรองนายกเทศมนตรเีทศบาลนครสงขลา 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

อบรมการเขียนเรซูเม่
เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ฝ่าย

พัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการฟังบรรยายพร้อม 
Workshop ในหวัข้อ “เขยีนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน” 
ให้กบันกัศกึษา โดยมคีณุเสาวลกัษณ์ วิมทุศร ีและ
คณุยทุธนา กาเตม็ วทิยากรจากส�านกังานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เกียรติ
เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว

โครงการ Big Cleaning Day
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day       
พืน้ท่ีรอบอาคารต่าง ๆ  เพ่ือต้อนรบัการประชมุคณะ
รัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 48/2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
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เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์และ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Southwest University และ    
University of Bengkulu ได้เข้าร่วมเรียนรู้การท�าอาหารไทย 
“เมนูต้มย�ากุ้ง” โดยมีอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขา
วิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 หลักสูตรรายวิชา
วิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป จัดโครงการกิจกรรมเสริม
ทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
(SMT) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาล
สงขลา อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน ร่วมท�ากิจกรรมเรียนรู้การท�าอาหารไทย

โครงการกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (บริการวิชาการก่อให้เกิดรายได้)

กิจกรรมบริจาคโลหิต
เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2560 ฝ่ายพฒันานกัศึกษา

ร่วมกับสภากาชาดสงขลาจัดกจิกรรมให้ คณาจารย์ นักศกึษา
คณะศิลปศาสตร ์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ร่วมบรจิาคโลหติ ณ อาคารเรยีน 
58 (ส�านักงานคณบดี) คณะศิลปศาสตร์

โครงการจัดท�าศูนย์การเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ ณ ชุมชนท่านางหอม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรรายวิชา
ภาษาไทย สาขาศึกษาทั่วไป จัดโครงการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับปริญญาตรี

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา 

ร่วมแข่งขันกีฬาโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีสัมพันธ์ ณ โรงยิมเนเซียม 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
และ อ.ศศิธร  สุวรรณปัทมะ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมและให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธเีปิดโครงการจดัท�าศนูย์การเรยีนรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิน่กระเบ้ือง
ดนิเผาเกาะยอ ณ ชมุชนบ้านท่านางหอม อ�าเภอเมือง จงัหวัดสงขลา เพือ่ให้นกัศึกษา
ได้ร่วมเรยีนรูแ้ละอนุรักษ์ภมูปัิญญาท้องถิน่ของจงัหวดัสงขลา โดยมคีณุอาคม  ด�าสวุรรณ 
(น้าต้อย) และคุณธรรมปพน  ธรรมเดช (พี่ยม) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม 
ให้ความรู้แก่นักศึกษาในโครงการดังกล่าว
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เมือ่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ท่ีผ่านมา นางสาววลัยรัตน์  
ตันติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการพฒันาศกัยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชพีเพือ่
เพิ่มรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “หลักสูตรฝึกอบรม
ท�าขนม” ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที ่8 - 10 พฤศจกิายน 
2560 ณ อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั โดยโครงการดงักล่าวมีวตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิ
ให้ประชาชนมีอาชีพที่หลากหลาย มีรายได้เพียงพอต่อการ  
ด�ารงชีพ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ได้ร่วมกันสอนท�าอาหารประกอบอาชีพและอาหารในชีวิต
ประจ�าวัน ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานให้กับกลุ่มแม่บ้าน   
ในเขตเทศบาลเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา กว่า 25 คน 

ประเดิมด้วยเมนู การะเวกสอดสี ข้าวเหนียวหมูทอด  
น�้าจิ้มแจ่ว เค้กผลไม้ และสาลี่ทิพย์ โดย อ.ปัญญรัศมิ์ ลือขจร 
อ.วนิดา บุรีภักดี อ.จินตนา เจริญเนตรกุล และ อ.เลิศศิริ 
พวงแก้ว เป็นวิทยากรฝึกอบรมในวันแรก

ต่อกันด้วยเมนู ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพร้อมน�้าจิ้มสูตรเด็ด 
สลัดโรล เมี่ยงข้าวสังข์หยด และน�้าสมุนไพรพร้อมดื่ม      
พาสเจอไรซ์ โดย อ.เดชศกัดิ ์วจิติต์พนัธ์ อ.ภัชศริย์ี เหล่าทอง 
อ.อภิวัน สมบูรณ์ด�ารงกุล และ ผศ.พงษ์เทพ เกิดเนตร เป็น
วิทยากรฝึกอบรมในวันท่ีสอง ซ่ึงบรรยากาศเตม็ไปด้วยความสนกุ 
มีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มจากกลุ่มแม่บ้านที่เข้ารี่วมอบรม

ปิดฉากด้วยเมนู น�้าสลัดเต้าหู้ ราดหน้าปลากะพงวุ้น
เส้นกรอบ ข้าวเกรียบปากหม้อไส้คาวและหวาน จบด้วย
เครื่องดื่มพั้นช์ทับทิม โดย อ.ศิริวัลย์ พฤฒิวิลัย อ.จิราภรณ์  
ตันติพงศ์อาภา อ.นรินทร์ภพ ช่วยการ และ อ.จิราพร ศรีสายะ 
เป็นวทิยากรฝึกอบรมในวันสุดท้าย เรยีกได้ว่าหลักสตูรสาขาวชิา
อาหารยกพลเดนิเครือ่งทัง้หลกัสูตรให้ความรูใ้นการประกอบอาชีพ
ทางด้านอาหารและโภชนาการอย่างเตม็ที ่สร้างความประทบัใจ
และได้รับการตอบรับจากกลุม่แม่บ้านเป็นอย่างดยีิง่ กลุม่แม่บ้าน
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ที่สาขา
คหกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ในปีต่อๆ ไปอีกด้วย
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เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ส�านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมส�าหรับเยาวชน 2 ฐาน คือ กิจกรรม
ฐานประดษิฐ์ดอกไม้ใบเตย โดยเชญิวิทยากร อ.จรยิา ทรงพระ 
อ.นันทิพย์ หาสิน และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์ สอนท�าดอกไม้จากใบเตยให้แก่เยาวชน อีก
กิจกรรมคือ ฐานท�าขนมไทย โดยเชิญวิทยากร อ.เดชศักดิ์      
วิจิตต์พันธ์ อ.นรินทร์ภพ ช่วยการ และนักศึกษาหลักสูตร  
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมสอนการท�าขนมบัวลอย
หลากสีแก่เยาวชน

 โครงการนี้จัดท�าขึ้นโดยส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สงขลา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนแต่ละศาสนาได้แลกเปล่ียน    
เรียนรู ้หลักธรรมทางศาสนา สร้างค่านิยม ปลูกจิตส�านึก         

สร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างศาสนา ให้ผู้น�าทาง
ศาสนาน�าหลกัธรรมค�าสอนตามศาสนาของตนมาเผยแพร่ ช่วย
กล่อมเกลาจิตใจ ส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรม สร้างความ
สมานฉันท์ระหว่างศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ลกัษณะของโครงการมกีารจดัขึน้อย่างต่อเนือ่ง ทางสาขา
คหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้มีโอกาสเป็น
วิทยากร รู้สึกมีความผูกพันกับโครงการ และยินดีให้ความรู้แก่
เยาวชนเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะด้านงานคหกรรมศาสตร์
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“บางครัง้... การเนรมติตัวเองให้เป็นนกัท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่วใกล้บ้าน 
ใกล้ที่ท�างาน ก็เป็นเรื่องสนุกส�าหรับฉัน และเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเสมอ เหมือนได้   
เดินทางท่องเที่ยวท่ีนี่เป็นครั้งแรก เพราะแท้ที่จริงแล้วการที่เราเพียงแค่อยู่ที่น่ี         
อย่างเร่งรีบในทุกๆ วัน เราแทบไม่รู้จักอะไรเลยและคุ้นชินกับมันจนมองเป็นเรื่อง
ธรรมดา แต่เมื่อเราเปล่ียนบทบาทและเปลี่ยนจุดมุ่งหมายในการเดินทาง เราจะ
พบว่าความไม่ธรรมดา (ใส่ไข่) พิเศษ อยู่ ณ ที่แห่งนี้... เมืองเก่าสงขลา

เมืองเก่าสงขลา ต้ังอยู่ในตำาบลบ่อยาง 

อำาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีระยะทาง

ห่างจากศูนย์กลางเศรษฐกิจอำาเภอหาดใหญ่

ประมาณ 35 กิโลเมตร แต่หากท่านต้องการรู้จัก

เมืองสงขลาอย่างแท้จริง ที่น่ี “เมืองเก่าสงขลา” 

คือคำาตอบของจุดเริ่มต้นในการก่อร่างสร้างเมือง

สงขลาน่ันเอง ที่นี่จึงเต็มไปด้วยเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมมากมายที่สะท้อน

เอกลักษณ์เมืองสงขลาผ่านอาคารบ้านเรือน 

อาหาร ภาษา อาชีพ ประเพณีและวัฒนธรรม 

เป็นต้น

“เมืองเก่า” คือ เมืองหรือบริเวณของ

เมืองท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะแห่งสืบทอดมา        

แต่กาลก่อน หรือมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของ

วัฒนธรรมท้องถิ่น หรือมีลักษณะจำาเพาะของ

สมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทางศิลปะ 

โบราณคดี และประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งมรดก 

ทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดความเจริญรุ่งเรืองทาง

ด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ การรักษา

คุณค่าและความหลากหลายทางวัฒนธรรม      

รวมทั้งบรรยากาศของเมืองเก่าไว้จะเอื้อต่อการ

พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม         

สิง่ก่อสร้างและองค์ประกอบเมอืงทีส่ะท้อนความ

เป็นเอกลักษณ์เมืองเก่ามีศักยภาพสูงในการ        

ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สามารถ

เสริมคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม ของท้องถ่ิน         

และของประเทศ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 2559)   

สำาหรับในคอลัมน์นี้ ฉันจะพาท่านผู้อ่าน

ย้อนไปในประตแูห่งกาลเวลาของเมอืงเก่าสงขลา 

ซึ่งในอดีตประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมาบริเวณ

ย่านเมืองเก่าสงขลาในปัจจุบันนี้ ในอดีตเรียกว่า 

เมืองสงขลาฝั่งบ่อยาง ซ่ึงเป็นการตั้งถ่ินฐาน

เมืองสงขลาในช่วงท่ีสาม รองจากเมืองสงขลา       

ฝั่งเขาแดง และเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน ซึ่งเมือง

สงขลาฝั่งบ่อยางในอดีต ปี พ.ศ.2379 ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรด

เกล้าให้พระยาวิเชียรคีรี (เถ้ียนเส้ง) ซ่ึงเป็น           

เจ้าเมืองสงขลาคนท่ี 4 มาตั้งเมืองสงขลาใหม่          

ที่ตำาบลบ่อยาง เหตุผลในการย้ายเมืองเนื่องจาก

เมืองสงขลาฝั่งแหลมสนมีความเจริญรุ่งเรืองมาก 

และมีประชากรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ทั้งนี้ พื้นที่

ดังกล่าวไม่เหมาะแก่การขยายเมือง จึงนำามาซึ่ง

การสร้างเมืองสงขลาเมืองใหม่ฝั่งบ่อยาง (วิษณุ 

เครอืงาม, 2560) จากการสร้างเมอืงใหม่ในครัง้น้ัน

ประกอบกับพื้นท่ีดังกล่าวมีลักษณะภูมิประเทศ

เป็นเมืองท่าทำาให้เป็นจุดแวะพักของพ่อค้า

นานาชาติท่ีเดินทางมาทางเรือ ได้แก่ ชาวจีน 

อนิเดยี อาหรบั เป็นต้น ทำาให้พ้ืนทีน่ีม้คีวามเจรญิ

อย่างรวดเร็ว และนำามาซึ่งเป็นพ้ืนที่แห่งพหุ

วัฒนธรรมผ่านสถาปัตยกรรมบ้านเรือน สถานที่

สำาคญัทางศาสนา ได้แก่ วัด มสัยดิ อาหารการกิน 

ประเพณีและวัฒนธรรม

จบัเวลา

เมืองเก่าสงขลา
จับเวลา | จับตา | จับใจ

Songkhla Old Town
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สำาหรับความน่าสนใจในย่านเมืองเก่า

สงขลา ทีเ่ป็นเสมอืนมนต์เสน่ห์ดงึดูดให้นกัท่องเทีย่ว 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทาง

มาท่องเที่ยวที่นี่ คงเป็นความโดดเด่นของอาคาร

บ้านเรอืนในย่านเมอืงเก่าสงขลา ท่ีมเีอกลกัษณ์ทาง

สถาปัตยกรรม ผสมผสานกลิน่อายของประวตัศิาสตร์ 

และวัฒนธรรมอย่างสวยงามและลงตัว เชิญชวน     

ให้ถ่ายภาพแบบเก๋ไก๋ พ้ืนที่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว         

ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวสงขลา โดยเฉพาะ   

อย่างยิ่ง ถนน 3 สายหลัก ได้แก่ ถนนนครนอก 

ถนนนครใน และถนนนางงาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (2559) อธิบาย           

รูปแบบอาคารบ้านเรือนสามารถแบ่งออกเป็น         

3 ประเภท ตามอิทธิพลท่ีได้รับ ประกอบด้วย 

ลักษณะสถาปัตยกรรมรูปแบบไทยแท้ ลักษณะ

สถาปัตยกรรมท่ีได้รบัอิทธพิลจากประเทศจีน และ

ลักษณะสถาปัตยกรรมท่ีเกิดจากการผสมผสาน

ระหว่างศิลปจีนและศิลปตะวันตก 

คำาเรียก “เมืองเก่าสงขลา” มีที่มาจาก   

คณะรัฐมนตรีในการประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 9 

พฤศจิกายน 2553 ลงมติเห็นชอบขอบเขตพื้นที่

เมืองเก่า  7 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าเชียงใหม่  เมือง

เก่าลำาปาง เมืองเก่ากำาแพงเพชร เมืองเก่าลพบุรี 

เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่านครศรีธรรมราช และ

เมืองเก่าสงขลา และเห็นชอบกรอบแนวทางการ

อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เพื่อให้หน่วยงาน          

ที่ เกี่ยวข ้องและจังหวัดนำาไปพิจารณาจัดทำา          

รายละเอยีด และจดัทำาแผนแม่บทการอนรุกัษ์และ

พัฒนาเมืองเก่า ซึ่งในขณะนี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนในพื้นที่สงขลาได้สร้างความ        

ร่วมมือกันเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาควบคู่ไปกับ

การอนุรักษ์พื้นท่ีเมืองเก่าสงขลาสู่ความยั่งยืน 

และเข้าสู่การเป็นมรดกโลกอีกด้วย

การเดินทางท่องเท่ียวในย่านเมืองเก่าสงขลาฉบับนี้ 

ฉันยังไม่ได้บอกเล่าเร่ืองราวอีกมากมายที่ท ่านสามารถ            

มาท่องเที่ยวได้ในย่านเมืองเก่าสงขลาอย่างละเอียดนะคะ 

เนื่องจากจุดท่ีน่าสนใจต่าง ๆ ในย่านเมืองเก่าสงขลามีความ

หลากหลาย แทบจะทกุตรอกซอกซอย และกำาลงัพฒันาในด้าน

การท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนอย่างไม่หยุดยั้ง เรียกได้ว่าหากท่านเคย

มาเยี่ยมเยือนเมืองเก่าสงขลาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว ท่านจะพบ

ว่าการท่องเทีย่วได้พฒันาไปอย่างรวดเรว็ ยงัมเีรือ่งน่าสนกุ น่า

เรียนรู้ อาหารอร่อย ๆ ภาพวาด Street Art หลากหลายจุด 

ร้านกาแฟน่าน่ังอกีมากมาย เมอืงเก่าสงขลามากีค่รัง้ก็ไม่เบือ่ 

สงขลามหาสนุก สงขลามหาเสน่ห์....

ขอบพระคุณแหล่งอ้างอิง : 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. (2559). โครงการจัดท�าแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์ 
 และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสงขลา.  สงขลา : สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
วิษณุ เครืองาม. (2560). ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สงขลาเมืองเก่า มรดกไทยและมรดกโลก”. สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2560  
 จาก https://www.youtube.com/watch?v=Iorln0aTq0A

จบัใจ

จบัตา
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Pleased
to Resume

Working for
The Liberal

Arts
Some Tips to 
Live and Learn Abroad

No worries 
about cash as long as 

you have credit/debit cards

Hi all. My name is Somporn Maneechote. I am a           
member of the big family of the Faculty of Liberal Arts in the 
department of Foreign Languages. In this small space, I would 
like to briefly update my story to my old colleagues and                   
introduce myself to many new colleagues. I am originally from 
Songkhla and officially started working for the Faculty of               
Liberal Arts in 2009. Then, supported by the University, I had 
a great opportunity to pursue my doctorate degree in Applied 
Linguistics in Newcastle University in the UK. I have spent time 
there for almost six years (from January 2012 to October 2017), 
studying and conducting intercultural communication research 
on “Negative Assessments of Referents in the Co-Participants’ 
Cultural Groups”, investigating the flow of conversation among 
international students when talking and evaluating some              
referents (e.g. food items, ways of life and infrastructures) in 
their peers’ countries. After the submission of the thesis, I am 
glad that I could resume working in my old workplace, meeting 
my colleagues who share the same passion to work for the 
best benefits of the students. Working with my current              
colleagues is great. It is one of my plans to work here until my 
retirement at the age of 60 and I wish to continue working here 
until the age of 65. 

I am going back to the UK to sit for VIVA, the final          
defense for the Doctoral thesis, at the end of this February. 
Allowed by further opportunity to write in this journal, I would 
like to update you about my VIVA in the next issue.

It can be a dream of many people, including the 
writer, to have some experiences abroad. We may go 
there to study or travel for a short visit. Currently,            
transportation advances; the flight tickets seem more            
affordable, and it is more likely for the dream to be fulfilled. 
Before taking-off though, it is good to do some informal 
research about how to live in a foreign country in which 
everything is new and different, It is but also peoples 
manners, ways of life and faulities. Here are some             
common tips or suggestions for anyone who is interested 
to visit or study in other countries, far and foreign to the 
homeland.

Do not worry too much if you do not have much 
cash in your pocket. You do not always need to care 
about cash as long as your credit/debit card is valid and 
the amount of money in your account. This is especially 
true when you visit European countries. The majority of 
shops and stores there, big or small, accept credit/debit 
card payment
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Wear tight warm clothes

Meet and make 
friends... with local people

Be prepared for anything
worse than what you expect

Eat the local food; exotic food 
can be expensive 

Local people usually know things better about their 
countries and cities. Even though information nowadays 
can be searched from the internet, local friends are always 
a better choice when it comes to details of places in their 
own cities. They know good local places to visit that are 
less well-known by outsiders. 

Photos References:
www.kraftrecipes.com
www.britishrail.co.uk
www.slslocksmithservices.com

It is advised to eat what the majority of local people 
eat as it is suggested by a long famous proverb “when in 
Rome do as the Rome so”. For instance, going to the UK, 
you should eat what is normally eaten by the local people 
there. It can be a way to learn new taste of food as well 
as good way to save money. Eating a local food can be 
economical as it is always more expensive to eat exotic 
food, like Thai food, or Japanese food in European coun-
tries. A good sandwich can cost you not more than 300 
Baht (i.e. 6 pounds or 9 dollars) and you survive, but an 
exotic Thai or Japanese dish normally costs you two times 
more. This food is more expensive as the restaurants need 
to import ingredients from their countries of origin.

Weather condition contrasting 
from the ones in the homeland is one of 
the toughest things you will have to fight 
against and adopt strategies to survive. 
Moving from a hot country, like Thailand, 
to cold countries, make you adjust a lot 
of things weather. It is recommended 
that you wear tight clothes, rather than 

Any bad things that can happen 
to you in your motherland (Thailand) will 
could possibly happen in new places 
abroad. You need to be prepared for 
things like losing your cards, missing 

wearing big-sized clothes. Tight warm clothes seem to better 
keep you warm. Additionally, do not forget to cover your head 
when going outside. You may get cold or ill if you do not wear 
a warm hat in cold weather.

trains, or locking yourself outside. Apart from doctor or 
police station, one important service that you need to save 
in your list of contact is a locksmith’s number.
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ก้าวเข้าสู่ฉบับที่ 17 กับวงนำ้าชาดอกปีบ คอลัมน์ที่เกาะกระแสเหล่าคนดังของ
คณะศลิปศาสตร์ ฉบบัก่อนเราเม้าท์มอยเรือ่งราวของ Young bloods หน้าใหม่ของคณะ
ศิลปศาสตร์กันไปแล้ว มาฉบับนี้ขอเบิกฤกษ์ส่งท้ายปีกับเรื่องราวดี ๆ ของคณาจารย์ 
วยัเก๋าส์ วยัใกล้เกษียณของคณะศลิปศาสตร์กันบ้าง นะคะ เรามาดูกนัสว่ิา วยัเก๋าส์ใกล้
เกษียณ จะแนะนำาประสบการณก์ารสอนและมีการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ ไว้อย่างไร
กันบ้าง เรามาฟังคำาสัมภาษณ์จากทั้ง 6 ท่านกันเลยจ้า 

เป็นไงบ้างค่ะอ่านเรื่องราวของท่าน ผศ.สมเกียรติ อินทรักษ์          
แล้วบอกเลยได้ทัง้ความรูแ้ละแนวทางการสอน ยงัไงก็ขอให้ท่านอาจารย์
มีสุขภาพแข็งแรง หลังเกษียณมีสวนเกษตรพอเพียงดั่งตั้งใจไว้นะคะ

อ่านกันไปเพลิน ๆ เลยใช่ไหมค่ะ ผ่านไปแล้วกับท่านอาจารย์
ทั้งสองของหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกัน เกษียณ
พร้อมกัน เก๋าส์สุด ๆ ไปเลยใช่ไหมละค่ะ ยังไงก็ขออวยพรให้อาจารย์ 
มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขกับการสอนมาก ๆ นะคะ

วัยเก๋าส์ใกล้เกษยีณ หมายเลข 1 ของเรา
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้มีมาดสุขุมลุ่มลึก มอง
การณ์ไกล เข้าใจนักศึกษา ใช้จิตวิทยาในการ
ทำางาน ดำารงตำาแหน่งสองตำาแหน่งในคราว
เดียวกัน เป็นท้ังหัวหน้าหลักสูตรและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ท่านผู้อ่านคงนึกออกแล้วใช่
ไหมค่ะว่าใครกัน เฉลยดกีว่า  วยัเก๋าส์ใกล้เกษยีณ 

มาต ่อกันด ้วย วัยเก ๋าส ์ ใกล ้ เกษียณ 
หมายเลข 2 กันนะคะ ท่านผู้อ่านลองมาทายดูสิว่า
จะเป็นใครกนั “อาจารย์ผูช้าย ผวิสแีทน หน้าตาคมข�า 
จริงจังจริงใจกับค�าพูดและการกระท�า เป็นอาจารย์ 
วยัใกล้เกษยีณทีไ่ม่ซเีรยีสกบัปัญหา ท�าทกุอย่างโดย
ไม่หวงัผล เพราะเข้าใจกฎของธรรมชาตขิองมนษุย์” 
พอจะเดากันได้ไหมเอ่ยว่าใครกัน 

วัยเก๋าส์ใกล้เกษียณ หมายเลข 3 เรามาดูอาจารย ์        
ฝ่ายหญงิกนับ้าง ใครกนัหนอทีใ่กล้จะถงึคราเกษยีณ พอจะนกึออก
กันไหมเอ่ย ท่านเป็นอาจารย์ประจำาสาขาศึกษาท่ัวไป รูปร่าง
เพรียวลม ผมสั้นเป็นสไตล์ประจำาตัว มาค่ะเรามาเฉลยกันดีกว่า 

ท่านนี้คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ อินทรักษ์ หัวหน้าหลักสูตร
รายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป 

จากเด็กชนบทคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ มีเป้าหมาย       
ในชีวิตอยากเป็นครู เพราะตั้งเป้าหมายจึงขยันศึกษาหาความรู้ ศึกษา
ศาสตร์หลายทาง ทั้งการบริหาร พละ และจิตวิทยา ท่านให้สัมภาษณ์ว่า 
รับราชการมาตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2526 รวม ๆ ก็ 35 ปี เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์การสอนมามากมาย ท่านยำ้าว่าต้องเน้นพัฒนานักศึกษา        
ใน 5 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

 เรามาดูเฉลยกนัดกีว่าจ้า อาจารย์ท่านนีค้อื “ท่านอาจารย์ไพจติ 
พนัธุท์อง”  อาจารย์ประจำาหลกัสตูรรายวชิาสงัคมศาสตร์ สาขาศกึษาทัว่ไป 
เริ่มต้นจากการเป็นลูกจ้างช่ัวคราวและลูกจ้างประจำา บรรจุข้าราชการครู  
อยูท่ีอ่เุทนถวาย แล้วย้ายมาสอนที ่มทร.ศรวีชิยั ตัง้แต่ปี 2526 จนถงึปัจจบุนั 
ดูหุ่น ดูหน้า เข้ม ๆ แบบนี้ท่านเล่าให้ฟังว่า ท่านเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายรักษา
ความปลอดภัย และฝ่ายอาคารสถานที่ด้วยนะคะ ว้าว! อายุ 58 ปีแล้ว แต่

ท่านให้สัมภาษณ์กับเราว่า เดือนกันยายน 
2563 คอืปีทีท่่านเกษยีณ ท่านได้วางแผนหลงัเกษยีณไว้
ว่าจะกลบัไปอยู่บ้านทีต่ำาบลทุง่ลาน อำาเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา ทำาเกษตรแบบพอเพียงเล็ก ๆ ในชนบท 

ยังดูหนุ่มอยู่เลยใช่ไหมละค่ะ ก็อาจารย์ไพจิตท่านมีแนวคิดดี ๆ            
ในการทำางาน เน้นความซือ่สตัย์สจุรติ สอนนกัศึกษาเหมอืนสอน    
ลูกตัวเอง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ท่านยำ้าให้ฟังว่า! ครูที่ดีต้องเป็น       
แบบอย่างให้นกัศกึษา แถมท่านยงัฝากถงึอาจารย์รุน่ใหม่ ๆ  ด้วย 
นะคะ ว่าให้กระทำาตนให้ถกูต้องเหมาะสมกบัความเป็นคร ูเพราะ           
“ศิษย์จะดีต้องมีครูดีด้วย” จ้า 

ในเดือนกันยายน พ.ศ.2563 อีก 2 ปีนะคะที่อาจารย์ท่านจะเกษียณ ทางวงนำ้าชา
แอบถามมาค่ะ ว่าหลังเกษียณอาจารย์วางแผนชีวิตไว้อย่างไร คำาตอบคือ อาจารย์บอกว่า
จะใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ ทำางานหรือกิจกรรมที่ผ่อนคลาย แว่ว ๆ มาว่า ท่านชอบเลี้ยงนก 
เลีย้งไก่ เป็นกิจกรรมผ่อนคลายทีด่เีลยนะคะเนีย่ แต่ท่านก็สอนนกัศกึษานะคะว่า ไม่ควรเอา
เป็นแบบอย่าง เป็นความชอบส่วนตัวจ้า

อาจารย์วัยใกล้เกษียณท่านน้ีคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี อุทัยเชฏฐ์ หรือป้าปี๋        
ของเรานี่เองจ้า อาจารย์ประจำาหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป ปัจจุบัน
ท่านดำารงตำาแหน่งหัวหน้าหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ รับราชการมา 35 ปี แว่ว ๆ มาว่า 
30 กันยายน 2562 ป้าปี๋ก็จะเกษียณแล้วค่ะ แปบ ๆ เองนะคะ วันเวลาหมุนผ่านไปเร็ว
จริง ๆ เรามาดูกันสิค่ะว่า อาจารย์ปี๋วางแปลนชีวิตหลังเกษียณไว้ยังไงบ้าง

“เป้าหมายหลังเกษียณคือการเรียนรู้ในสิ่งที่อยากเรียนรู้ สิ่งแรกที่อยากเรียนคือ 
การเรียนวาดรูป เพราะรักการวาด การออกแบบ อยากวาดรูปให้สวย มีศิลปะในการขีด
เขียน” ท่านก็มีอาจารย์ในดวงใจอยู่แล้วนะคะ ว่าจะเรียนที่ไหนกับใครดี

ท่านเล่าให้ทางคอลมัน์ของเราฟังว่า ตลอดระยะเวลาการรับราชการท่านใช้แนวคดิ
ในการทำางานที่ว่า “ขยันให้มาก ท�าทุกอย่างให้ดีที่สุด งานทุกงานจะเล็กหรือใหญ่มีความ
ส�าคัญเท่ากันหมด ค่อย ๆ จัดสรรเวลา หัวใจของการท�างานคือการท�าให้ดีที่สุด” ท่านใช้

ใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ  ไม่เร่งรีบ และจะเป็นที่ปรึกษา
ให้กับ อบต. เทศบาล โรงเรียน หรือชุมชน ในด้าน
การทำางานด้านวิชาการร่วมด้วย 

นอกจากนี้ท่านได้ท้ิงท้ายไว้ว่า อยากให้
อาจารย์รุน่ใหม่ใช้หวัใจของ 4H ในการสอนนกัศกึษา 
นั่นคือ Head การมีความรู้พื้นฐานที่ดี Health การ
ดูแลสุขภาพ รู้จักดูแลตัวเอง Hand มีทักษะในการ

แนวคิดนี้ตั้งแต่สอนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี กระทั่งปัจจุบันที่
ท่านมาเป็นข้าราชการอยูที่ม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชัย 
การมีแนวคิดที่ดีในการทำางาน บวกกับสไตล์การทำางานแบบขาลุย 
จึงทำาให้อาจารย์ปี๋มีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงจ้า 

 เม่ือถามถึงความประทับใจกับอาชีพข้าราชการครู          
ท่านบอกกับทางคอลัมน์ของเราเลยว่า ความสุขคือความมีนำ้าใจ        
ซ่ึงกนัและกนัของคนในองค์กรเดยีวกนั ท่านเล่าให้เราฟังว่า สมยัที่
ท่านเป็นครูที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เกิดเหตุการณ์นำ้าท่วม ทุกคนช่วยเหลือกัน แบ่งปัน
นำ้าใจกัน กลายเป็นความทรงจำาอันแสนประทับใจของอาจารย์ปี๋เลยละค่ะ เมื่อถามถึง
ความประทับใจจากการมาสอนที่น่ี อาจารย์ก็บอกว่านักศึกษามีนำ้าใจ และชอบที่ได้ลง 
พื้นที่เก็บข้อมูลใน สถานที่ต่าง ๆ  ท่านชอบการสัมภาษณ์ พูดคุยกับชาวบ้าน ได้ทราบ  
ได้เห็นข้อมูลใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากห้องสี่เหลี่ยมในคลาส นอกจากนี้ท่านมีโอกาสได้ไป
สอนภาษาไทยชาวต่างชาติที่ประเทศไต้หวัน ทุกวันนี้ลูกศิษย์ยังแวะเวียนมาทักทาย 
สอบถามสารทุกข์สุขดิบ เป็นความปลื้มปริ่มของคนเป็นครูจริง ๆ  นะคะเนี่ย ตอบแล้วยิ้ม
แบบนี้ แสดงว่ามีความสุขจริง ๆ นะคะ

ใช้ชีวิต และ Heart มจีิตใจที่เข็มแข็งรับผิดชอบ และท่านยังบอกอกีว่าความสุข
ของท่าน คือ การให้ความรู้กับนักศึกษา มีความสุขกับการสอนเพราะหัวใจ
ท่านมีความเป็นครูอยู่เต็ม 100 จ้า
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มาต่อกนัด้วยอาจารย์อาวโุสฝ่ายหญิงอีกท่านนะคะ ท่านนีม้ากความสามารถ 
เมือ่ทางคอลมัน์วงนำา้ชาดอกปีบสมัภาษณ์ข้อมูล ท่านยนิดีและตอบคำาถามทกุคำาถาม
ด้วยความสุข ชีวิตหลังเกษียณท่านน่าติดตามแค่ไหน เรามาอ่านกันเลยจ้า

วยัเก๋าส์ใกล้เกษยีณ หมายเลข 4 ท่านนีคื้อ อาจารย์รชัดา 
เพช็ร์ชระ หรอืป้าดา อาจารย์ประจำาหลกัสตูรสาขาวชิาการโรงแรม 
นี่เองจ้า แว่ว ๆ  มาว่า กันยายน ปี 2562 อาจารย์ก็จะเกษียณแล้ว
ท่านบอกกบัเราว่า ชวีติหลงัเกษยีณคอืการทำาสวนเศรษฐกจิพอเพยีง 
ซึ่งตั้งอยู่ท่ี ม.6 ต.ท่าข้าม นี่เองค่ะ ตอนนี้ก็ได้ปลูกไว้แล้วนะคะ 
เรียกได้ว่าเป็นสวนผสมมีทั้งผักและผลไม้นานาพันธุ์ ใครอยากชิม 
อยากชม แวะสวนผสมของป้าดาได้เลยจ้า เงาะ มังคุด สับปะรด 

เอาล่ะจ้า มาถึงคนสุดท้ายของคอลัมน์นี้กันแล้วนะคะ วัยเก๋าส์
ใกล้เกษียณ หมายเลข 6 ของเราวันนี้บอกเลยว่านับเวลาถอยหลังกัน         
ได้เลยที่อาจารย์จะเกษียณอายุราชการ กันยาปีนี้ละจ้า มีอีก  9 เดือน
เท่านั้น ท่านผู้อ่านพอจะเดากันได้ไหมเอ่ย ว่าอาจารย์อาวุโสท่านนี้         
คือใครกัน “ผอมสูงหุ่นเฟี้ยว สีผมเป็นเอกเทศ วาทะขลังคม” นึกออก    
กันไหมเอ่ย ใครกัน อิอิ มาเฉลยกันดีกว่าจ้า 

ลองกอง น้อยหน่า มะกอก มัลเมอร์รี่ จำาปาดะ สละอินโด 
มะพร้าวอ่อน กล้วยหอมทอง กล้วยนำา้ว้า กล้วยไข่ และผกัสวน
ครัวจ้า โอ้โห! เรียกได้ว่าเป็นสวนสมรมของแท้เลยนะคะเนี่ย 
เมื่อถามถึงแนวคิดในการทำาสวนสมรม ป้าดาบอกว่า จากการ
ไปดูโครงการช่างหัวมัน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านก็อยาก

คราวนี้สลับมาอ่านเร่ืองราวของอาจารย์อาวุโส
ฝ่ายชายกันบ้างนะคะ วัยเก๋าส์ใกล้เกษียณ หมายเลข 5 
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติเทคโนโลยอีาหาร  อาจารย์อภวัิน 
สมบรูณ์ด�ารงกุล อาจารย์ประจำาหลักสตูรสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ แปบ ๆ  อาจารย์จะเกษียณเดือนกันยายนนี้

จะทำาบ้าง บวกกับการมีพื้นที่ 6 ไร่ งาม ๆ ได้เข้าสวนออกกำาลังกายด้วย ได้ผักผลไม้ไว้กิน
ไว้ขายด้วย เริ่ดสุด ๆ นะคะ 

เมื่อถามถึงแนวคิดและความสุขในการทำางาน อาจารย์ดาตอบด้วยนำ้าเสียงที่ปริ่ม
ไปด้วยความสุขว่า เมื่อเจอปัญหากับงานหรือทุก ๆ  เรื่องจะอดทน เอาตัวออกจากปัญหา 
รู้จักปล่อยวาง อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้ แล้วมันจะผ่านไปได้ สำาหรับความสุขในการเป็นครู
คอืการได้สอนนกัศกึษาให้ได้ด ีแค่นีก็้มีความสขุมากแล้ว อาจารย์บอกว่าเมือ่สอนจะสนใจ
เด็กอ่อนมากกว่าเด็กเก่ง ให้เด็กเปลี่ยนนิสัย เรียกมาพูดคุย ไม่ดุหรือว่าต่อหน้าเพื่อน ๆ 
เพราะจะทำาให้เค้าอาย และไม่อยากพูดคุยปัญหากับเรา 

แล้วนะคะ ช่างรวดเรว็จรงิ ๆ  ทางคอลมัน์วงนำา้ชามีโอกาสได้สอบถามอาจารย์กบัช่วงชวีติ
หลังเกษียณ ได้คำาตอบมาว่า ท่านจะใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อช่วยเหลือสังคม         
มอบโอกาสดี ๆ สิ่งดี ๆ ให้สังคมภายนอก เพราะความสุขจากการให้ย่ิงใหญ่กว่าสิ่งใด  
เมื่อถามถึงความสุขในการอาชีพรับราชการ ท่านบอกว่า การได้มีส่วนร่วมในการทำางาน
เพื่อส่วนรวม การเห็นลูกศิษย์มีอาชีพที่มั่นคง แค่นี้ก็สุขใจมากแล้ว 

เรียกได้ว่าเป็นท้ัง “แม่พระ” และ “แม่พิมพ์” ที่ดี         
เลยนะคะเนี่ย ความสุขหลังเกษียณที่อยู่กับสวนเกษตรในฝัน          
ช่างมีความสุขเกินบรรยายเลยนะคะ อาจารย์ท้ิงท้ายว่า              
ชาวศิลปศาสตร์แวะเยี่ยม ชม ชิม เก็บ กิน ผลไม้ในสวนกันได้
เลยนะคะ ไม่ไกลมาก เส้นทางลัดเลาะไปมอ. เองจ้า 

ท่านสอน ท่านสร้าง ท่านวางรากฐาน ชีวิต         
และคตดิ ีๆ  ให้ลกูศษิย์เสมอ เพราะท่านมแีนวคดิในการ
ทำางานทีว่่า “ท�าหน้าทีค่รอูาชพี” ให้ดทีีส่ดุ ครทูีเ่ป็นครู
ด้วยใจรัก ครูที่ประพฤติตัวดี วางตัวดี เอาใจใส่และดูแล
ศิษย์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู 
สอนศิษย์ให้คิดเป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาได้ แนวคิดง่าย ๆ  

ของครูดี ครูคนนี้ที่ศิษย์รัก “อภิวัน สมบูรณ์ดำารงกุล”

ท่านนี้คือ อาจารย์จักรายุธ            
มุ่งศิริ หรืออาจารย์แจ๊คของเรานี่เองจ้า 
ท่านเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรสาขา       
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล              
ท่านเคยเป็นหัวหน้าแนะแนว และดำารง

ตำาแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาด้วยนะคะ 

ท่านเล่าให้ทางคอลัมน์ฟังว่า รับราชการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2527 
ตลอดระยะเวลาการทำางาน สิ่งที่อาจารย์แจ๊คยึดถือเป็นแนวทางในการ
ทำางานคือ คำาสอนของสมเด็จพระญาณสังวร และในหลวงรัชกาลที่ 9 

ท่านเล่าให้เราฟังว่า เดิมท่านเป็นคนจังหวัดนนทบุรี ศิษย์เก่า
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ความสุขหลังเกษียณของท่านคือการกลับไปสอน
หนังสือเด็ก ๆ ที่บ้าน การทำาหนังสือให้ในหลวง เรื่องราวเกี่ยวกับการ
เข้าใจชีวิต เรื่องสั้น หรืองานแปล ท่านบอกว่า อยากจะส่งเสริม EQ           
ให้กับคนรุน่ใหม่ ๆ  ท่านมองว่าคนสมยันีเ้ก่งแต่ยงัขาด EQ จึงอยากช่วย
ในเรื่องนี้

หลาย ๆ คนที่รู้จักอาจารย์แจ๊ค
คงพอทราบสไตล์การสอน “เข้าก่อน  
ออกหลัง” เพราะท่านมองว่าความสุข  
อยู่ที่การสอน ไม่ได้สอนแค่ทฤษฎี แต่
ท่านจะเน้นการสอนวิชาชีพด้วย

ลองสอบถามถงึหลกัในการทำางานของอาจารย์ ท่านให้คำาตอบ
กับเราว่า “การท�างานคือการปฏิบัติธรรม” แต่ต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ การ
ทำาด้วยหวัใจทีบ่รสิทุธิ ์การทำาเพือ่ส่วนรวม คอืความสขุทีแ่ท้จรงิของชวีติ 
ท่านบอกว่าผู้ให้คือผู้รับ ท่านยกตัวอย่าง “น�้าที่มีอยู่เต็มถัง หากเรา           
ผลักเข้าหาตัว น�้าก็จะกระเซ็นใส่คนอื่น แต่หากเราผลักน�้าไปให้คนอื่น 
น�้าก็จะกระเซ็นกลับมาหาเรา ฉันใดฉันนั้น ถ้าเราอยากได้รับก็ต้องรู้จัก
ให้” เป็นไงละคะ ความคิดแบบนี้ ซึ้งถึงพระธรรมกันเลย 

เมื่อถามถึงความประทับใจในชีวิต ท่านตอบเราแบบไม่ลังเล        
เลยว่า การได้มาทำางานในมหาวทิยาลัยอนัเป็นมงคลของพระราชา แผ่น
ดินของในหลวง แผ่นดินที่พระองค์ทรงพระราชทานชื่อ บวกกับการเป็น
ลูกศิษย์ของสมเด็จพระญาณสังวร ทำาให้ท่านรู้สึกภูมิใจมาก ๆ ครั้งหนึ่ง
ท่านเคยบวชให้สมเดจ็พระเทพฯ ด้วยนะคะ “ความประทบัใจคอืรางวัล
ชีวิต” ท่านอาจารย์บอกเราอย่างภาคภูมิใจสุด ๆ ค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างค่ะ คอลัมน์วงนำ้าชาดอกปีบฉบับนี้ 
บอกเลย คดัสรรวัยเก๋าส์ใกล้เกษยีณ กนัมาทัง้นัน้ ทัง้แนวคดิ
การทำางาน การวางแผนหลังเกษียณอายุราชการ แต่ละท่าน        
มเีส้นทางทีแ่ตกต่างกนัใช่ไหมละคะ ความสขุของคนเราอาจไม่
เหมือนกัน แล้วความสุขของท่านผู้อ่านละคะคืออะไร เรามา
เริ่มสร้างสุขและรอยยิ้มของตัวเองเพื่อต้อนรับปีพุทธศักราช
ใหม่ 2561 ปีจอ กันดีกว่าจ้า

ส�าหรับวงน�้าชาดอกปีบฉบับนี้ก็ต้องลาท่านผู้อ่านไป
ก่อนนะคะ อย่าลืมน�าแนวคิดเจ๋ง ๆ ของแก๊งค์วัยเก๋าส์ ไปใช้
ในการท�างานกันด้วยนะคะ สวัสดีจ้า

 ยังไงทางคอลัมน์วงนำ้าชาดอกปีบก็ขอให้อาจารย์ปี๋ทำางานด้วยความสุข รักและ
ถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาอย่างเต็มเปี่ยมเหมือนที่ผ่าน ๆ มานะคะ ศิษย์ดีเพราะมีครู 
ศษิย์จะรูเ้พราะครสูอน ศษิย์ว่านอนสอนง่ายเพราะครชู่วยขดัเกลา ยงัไงกฝ็ากแนวความ
คิดแบบนี้ให้ท่านผู้อ่านกันด้วยเลยจ้า
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สัมภาษณ์ :  อ.ลีลาวันต์ สุรชิต

ผู้ให้สัมภาษณ์ :  นางสาวภารดี ทองไชย (ฟ้า) และนางสาวภาวิดา ทองไชย (น้ำา) 

 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ประสบการณ์ ณ ต่างแดน
PUTRAJAYA  MALAYSIA

[บอก - เล่า]

ไดข้า่ววา่ตอนนีพ้วกหนฝูกึงานกนัท่ีประเทศมาเลเซยี ไมท่ราบวา่
ฝึกงานตำาแหน่งอะไร ที่ทำางานคือที่ไหน เมืองอะไรในประเทศ
มาเลเซียค่ะ

กิจวัตรประจำาวันของพวกหนูเป็นอย่างไรบ้าง แต่ละวันได้ฝึกงาน
อะไร เข้างานกี่โมง ออกงานกี่โมง

หนูมาฝึกงานสี่เดือน ที่นั่นมีแผนงานให้หนูอย่างไรว่าแต่ละเดือน 
ต้องทำาอะไรบ้าง

[ฟ้า&น้�า] ที่ทำางานที่พวกหนูฝึกงานมีชื่อไทยว่า ส�านักงาน
ประสานโครงการความร่วมมืออนุภูมิภาคอินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย หรือช่ือภาษาอังกฤษว่า Centre for IMT-GT           
Sub regional Cooperation (CIMT) ต้ังอยู่ที่เมืองปุตราจายา            
เป็นเมืองใหม่และเป็นศูนย์ราชการหลักของประเทศมาเลเซีย          
ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกัวลาลัมเปอร์ พวกหนูได้ฝึกงานเป็นผู้ช่วย
พนักงานค่ะ หรือ Supporting Staff 

[ฟ้า&น้�า] กิจวัตรประจำาวันของพวกหนูก็คือ ตื่นเช้า 7 โมง (เทียบ
เวลาไทยก็ 6 โมงเช้า) แล้วก็อาบน้ำาแต่งตัว เตรียมตัวไปทำางาน 
ออกจากที่พักประมาณ 8 โมงเช้า เดินทางโดยรถแท็กซี่ (Grab)   
ทุกวัน เพราะที่พักไม่มีรถเมล์ผ่าน และเพราะท่ีนี่เป็นเมืองใหม่ 
ทำาให้รถเมล์ไม่ค่อยมี จึงไม่ค่อยนิยมเดินทางโดยรถเมล์ ใช้เวลา
เดินทางจากที่พักประมาณ 15 นาที ถึงที่ทำางาน เข้างาน 8.30 น. 
เลิกงาน 17.30 น. ค่ะ

[ฟา้&น้�า] เรือ่งแผนงานทีท่างออฟฟิศไดแ้พลนไวใ้หต้ลอด 4 เดือน

วา่จะตอ้งทำาอะไรบา้งกม็คีะ่ แตส่ว่นใหญง่านหลกั ๆ  ทีพ่วกหนไูดร้บั

มอบหมายให้ทำาก็ตามตำาแหน่งที่พวกหนูได้รับเลยค่ะ supporting 

staff นั่นก็คือคอยช่วยเหลือพี่ ๆ พนักงานทุก ๆ คนในที่ทำางาน 

ในทุก ๆ เรื่องที่เขามอบหมายให้ทำาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นงานแปล งาน

พมิพ ์งานถา่ยเอกสาร เขา้เลม่หนงัสอื สง่-ตอบกลบัจดหมายอเีมล ์

จัดเตรียมส่งชุดหนังสือโดยการนับแยกและบรรจุและห่อไว้เป็น  
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กล่อง ๆ พร้อมจ่าหน้าซองเพื่อเตรียมส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง           

3 ประเทศ รวมถึงจัดของ จัดเอกสาร เคลียร์พื้นที่บางจุดในที่ทำางานให้

เป็นระเบียบมากขึ้น จัดเตรียมเอกสารสำาหรับงานประชุม ทำาหน้าที่เป็น

จุดลงทะเบียนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และอีกหลากหลายอย่างค่ะ ถ้า

พูดถึงในส่วนงานใหญ่ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการหลัก ๆ บ้างก็จะมีดังนี้ค่ะ 

อันดับแรก เป็นงานนำาเสนอความคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Digital 

Media ใหกั้บทีท่ำางานคะ่ ตอ่มาคอืงานนำาเสนอแผน่พบั โดยพวกหนไูด้

รับมอบหมายให้ออกแบบแผ่นพับคนละ 2 แบบค่ะ พร้อมทั้งใส่ข้อมูล

ทีส่รปุแลว้ขององคก์รลงไปในแผน่พับ จากนัน้กน็ำาเสนอและรบัฟงัความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพี่ที่มอบหมายงานให้เราทำาค่ะ โครงการนี้

เกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาสค่ะ เป็นงานท่ีต้องใช้ความคิดและ

จนิตนาการ ในการคดิสรา้งเกมสค์ำาถามขึน้มาใหพ้ี ่ๆ  ทีอ่อฟฟศิเขา้รว่ม

เพื่อจัดทำาวิดีโอสำาหรับวันคริสต์มาสขึ้นมาค่ะ เป็นโครงการแรกที่ทาง

องค์กรได้คิดให้พวกหนูทำา จากนั้นก็ให้พวกหนูออกแบบแก้ไขตัดแต่ง

วิดีโอแล้วส่งให้พี่ฝ่ายมีเดียเป็นคนอัพโหลดวิดีโอลงเว็บไซต์หลัก          

Youtube และ Facebook Page หลักขององค์กรนี้ค่ะ โครงการนี้             

มีแพลนจะเร่ิมทำาหลังปีใหม่ค่ะ เป็นโครงการเก่ียวกับการทำาวิดีโอ

เหมอืนเดมิคะ่ เปน็เพราะวดีิโอแรกไดร้บักระแสตอบกลบัทีด่คีะ่ จงึทำาให้

พี่ ๆ ที่ทำางานอยากให้พวกหนูคิดแพลนทำาวิดีโอที่สองต่อค่ะ ฮ่า ๆ
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เป็นไงบ้างคะ ชีวิตการฝึกงานต่างแดนของนักศึกษาเรา           

น่าสนใจใช่ไหมคะ ขอบคุณน้ำากับฟ้ามากค่ะสำาหรับประสบการณ์ดี ๆ  

ที่มาแบ่งปันกัน น้อง ๆ คนไหนสนใจ ถึงคราวตัวเองก็ลองสมัครไป

ฝกึงานตา่งประเทศ หรอืไปทีไ่กล ๆ  กันนะคะ จะไดรู้จ้กัโลกกวา้งมากขึน้

พวกหนูมีวันหยุดไหม ได้หยุดวันไหนบ้าง วันหยุดทำาอะไร ได้ไป
เที่ยวไหม ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้าง

ที่ฝึกงานเป็นอย่างไร ผู้คนที่ทำางานด้วยเป็นอย่างไร มีสวัสดิการ
หรือค่าตอบแทนอะไรไหม มีข้อดีข้อเสียอย่างไรที่อยากแบ่งปัน

หนูรู้จักท่ีฝึกงานนี้ได้อย่างไร แล้วติดต่ออย่างไรบ้างถึงได้มา
ฝึกงานที่นี่

ชีวิตต่างแดนเป็นอย่างไร เจอ culture shock อะไรไหม มีเรื่อง
เล่าอะไรเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียที่อยากแบ่งปันบ้าง เช่นสังคม 
อาหารการกิน ผู้คน เป็นต้น

ประสบการณ์ที่สำาคัญที่สุดสำาหรับพวกหนู จากการฝึกงานครั้งนี้
คืออะไรคะ

การฝกึงานทีน่ัน่กดดนัหรอืไม ่ถา้หากมรีุน่นอ้งสนใจจะมาฝกึงาน
ที่นี่จะแนะนำาน้องให้เตรียมตัวอย่างไรบ้าง

[ฟ้า&น้�า] ถา้ไมน่บัวันหยดุราชการ วนัหยดุหลกัๆ ของพวกหนใูน
ทุกสัปดาห์ก็คือวันเสาร์ อาทิตย์ค่ะ ปกติวันหยุดหลังจากได้นอน
พกัผ่อนเตม็ท่ีแลว้ ตืน่มากจั็ดการทำางานบา้นคะ่ เช่น ซกัผา้ เคลยีร์
พืน้ท่ีหอ้งพกั เป็นตน้ สว่นไดไ้ปเทีย่วไหม กม็ไีปเดนิเลน่ทีห่า้ง ซือ้
ของมาตุนไว้ทำากับข้าวกินบ้างค่ะ บางอาทิตย์ก็ไปดูหนังท่ีห้าง        
ถ้ามีงานท่ียังทำาไม่เสร็จจากที่ทำางานก็เอากลับมาทำาต่อท่ีบ้าน        
ในช่วงวันหยุดนี่แหละค่ะ ถามถึงสถานที่ว่าได้ไปเที่ยวที่ไหนมา
บ้าง ก็คงจะเป็นตึกแฝดปิโตรนาสนั่นแหละค่ะ ที่ได้ไปก่อนเริ่ม
ฝึกงานตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ หลังจากเริ่มฝึกงานก็ได้ไปแต่ห้างค่ะ ช่วง
เทศกาลวันคริสต์มาส ได้หยุดยาวก็ได้ไปเที่ยวเมืองคาเมรอนกับ
เพื่อน ๆ กันค่ะ

[ฟ้า&น้�า] ที่ฝึกงานไม่ได้มีสวัสดิการหรือค่าตอบแทนใด ๆ ให้ค่ะ 
สว่นเรือ่งผูค้นทีท่ำางาน ตอนนีเ้รามกีนัทัง้หมดเกา้คนคะ่ (รวมพวก
หนูสองคนด้วย) คือมี ผอ.ที่เป็นคนไทยคนนึง อีกสองคนเป็นรอง
ผอ.ที่เป็นตัวแทนจากมาเลเซีย 1 คน และจากอินโดนีเซียอีก 1 
คนค่ะ ส่วนคนอื่นๆ อีก 4 คนก็จะเป็นพี่ ๆ พนักงานค่ะ มีหน้าที่
และตำาแหนง่แตกตา่งกนัไปคะ่ สว่นใหญจ่ะเปน็วยัทำางาน เลยทำาให ้
ไมค่อ่ยสนทิกนัเท่าไหร ่แตก่พ็ดูคยุทกัทายกนัปกตคิะ่ โดยรวมพี ่ๆ  
เขาก็โอเคในระดบัหนึง่คะ่ สว่นข้อเสยีนีก่ไ็มน่า่จะมเีทา่ไหรค่ะ่ อาจ
เป็นเพราะวา่พวกหนไูมค่อ่ยไดส้นทิกบัใครมากกเ็ลยไมไ่ดค้ดิหรอื
นึกถึงส่วนนี้ค่ะ

[ฟ้า&น้�า] อันดับแรกเลยค่ะ พวกหนูต้องขอขอบคุณอาจารย์       
กนัทรนิ รกัษส์าคร เปน็อยา่งมากค่ะ เพราะอาจารยเ์ปน็คนแนะนำา
ให้พวกหนูได้รู้จักกับสถานที่ฝึกงานแห่งนี้และยังคอยช่วยชี้แนะ 
แนวทางการตดิตอ่เพ่ือใหพ้วกหนไูดม้าฝกึงานกบัสถานทีแ่หง่นีค้ะ่ 
สำาหรบัการตดิตอ่มาฝกึงานทีน่ี ่พวกหนกูต็ดิตอ่ไปเปน็ขัน้ตอนคะ่ 
ตัง้แตเ่ร่ิมเขยีนอเีมลส์อบถามเกีย่วกบัการฝกึงาน เชน่ สามารถไป
ฝึกงานกับที่นี่ได้กี่คน มีสวัสดิการอะไรให้บ้าง อย่างเช่นมีที่พัก      
ให้ไหม เป็นต้น จากนั้นเมื่อรับทราบข้อมูลที่ทางฝั่งนี้ส่งกลับมา
ชี้แจงให้ทราบคร่าว ๆ  แล้ว ก็ส่งเรซูเม่ไปค่ะ และยืนยันกับทางฝั่ง
นีว้า่จะมาฝึกงานกบัทีน่ี่คะ่ จากนัน้ทางฝัง่นีก้ส็ง่จดหมายตอบกลบั
มายนืยันรบัเราเขา้ฝกึงานพรอ้มทัง้อธบิายรายละเอยีดงานใหเ้รา
ได้รับทราบค่ะ

[น้�า] ชีวิตต่างแดนสำาหรับหนูเป็นเรื่องที่หนูเปิดใจพร้อมยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ สถานการณ์มากค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ชนชาติ ประเพณีวัฒนธรรม อาหารการกิน ทำาให้หนูปรับตัวได้
เร็วค่ะ ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไร
[ฟ้า] สำาหรับหนู หนูก็ชอบสภาพแวดล้อมของที่นี่ค่ะ เมืองน่าอยู่ 
สะอาด เปน็ระเบยีบดคีะ่ มตีกึสงู ๆ  และดไีซนแ์ปลกใหม่เยอะมาก 
สำาหรับ culture shock ก็ยังไม่เจอค่ะ แต่ก็มีเพื่อนที่เป็นจีนมาเลย์
เล่าว่า ธรรมเนียมของสังคมที่นี่เขาจะไม่ให้พูดคำาว่าหมู เพราะ
ถือว่าเป็นคำาหยาบคายค่ะ ซึ่งถ้าจะกินหมูก็หายากเหมือนกันค่ะ

[ฟ้า&น้�า] ประสบการณ์ที่สำาคัญที่สุดก็คือ การเรียนรู้ค่ะ หลาย ๆ  
ส่ิงที่เกิดขึ้น มันทำาให้เราได้เรียนรู้ ได้ฝึกความอดทน เกิดความ
พยายาม และท้าทายความสามารถของเราเอง ทำาให้เราเกิดการ
พัฒนาในหลาย ๆ อย่าง การแก้ปัญหา การเอาตัวรอด การเรียนรู้
ทีจ่ะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม สงัคม และวฒันธรรมค่ะ และ
กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น เราได้เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ในสถานที่
ใหม่ ๆ สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ บรรยากาศใหม่ ๆ ผู้คนใหม่ ๆ ทำาให้
เราได้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์มากมาย ซึ่งสามารถ
ปรับใช้ในการดำารงชีวิตประจำาวันได้ และทำาให้เราได้เข้าใจโลก 
กว้างมากขึ้น และก็ได้รับความทรงจำาดี ๆ และมีคุณค่าในการ
ฝึกงานครั้งนี้ค่ะ

[ฟ้า&น้�า] จริงๆ ก็ไม่ค่อยกดดันมากเท่าไหร่ค่ะ แต่ก็มีบ้าง ถ้าได้
รบังานทีรู่ส้กึวา่คอ่นขา้งยาก และเปน็สิง่ใหมท่ีเ่ราตอ้งทำาการศกึษา
คน้ควา้ทำาความเขา้ใจกอ่น ซึง่บางทเีราตอ้งทำาแลว้นำาเสนอกม็กีดดนั
อยูค่ะ่ สำาหรบันอ้ง ๆ  ทีอ่ยากจะมาฝกึงานทีน่ี ่แนะนำาวา่นอ้งตอ้ง
ถามตวัเองกอ่นวา่ชอบงานออฟฟศิไหม ซึง่ไมไ่ดม้แีคง่านเอกสาร
แตย่งัมงีานอีกหลากหลายอยา่งใหเ้ราได้เรยีนรู ้ซึง่ถา้นอ้ง ๆ  ชอบ
งานสไตล์นี้ก็ทำาได้ค่ะ อันดับแรกสิ่งที่สำาคัญก็คือภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ใช้ในการสื่อสาร แต่อีกส่ิงที่สำาคัญที่สุดคือเรื่องการปรับตัวให้เข้า
กบัทีท่ำางานคะ่ คอืเราจะเกง่แตท่กัษะดา้นภาษาฟงั พดู อ่าน เขยีน
ติดต่อสื่อสารอย่างเดียวไม่ได้ ทักษะทางด้านอื่น ๆ ก็สำาคัญค่ะ 
เช่น ด้านการวางแผน การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
แต่ทุกอย่างเราสามารถเรียนรู้กันได้ค่ะ ขอแค่มีความต้ังใจ          
ความพยายาม และที่สำาคัญต้องอดทนให้มาก ๆ ด้วยค่ะ
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นางสาวกรวิกา  เอกฉัตร
เลขาผู้จัดการทั่วไป (Secretary to General Manager)

ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้า

 (Assistant Front Office Manager)

 โรงแรมอริญชย์นารา บางเทาบีช รีสอร์ท ภูเก็ต

ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หลักสูตรการโรงแรม ปริญญาตรี รุ่นที่ 1  
ท�าไมเลือกเรียนการโรงแรม   

เพราะว่าเอ็มต้องการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อ
ประมาณ 10 ปีที่แล้ว ธุรกิจโรงแรมกำาลังมาใหม่และเป็นที่นิยม
อย่างมาก เอ็มอยากเก่งภาษาอังกฤษแล้วคิดว่าถ้าเลือกทำางานสายนี้ 
ด้วยตัวงานเองก็มีความก้าวหน้าและท้าทาย

ท�าไมต้องเป็น “การโรงแรม มทร.ศรีวิชัย”  
เหตผุลนอกจากใกล้บา้นแลว้ มทร.ศรวีชิยัมีจดุเดน่ในเรือ่งการ

จัดการเรยีนการสอนเชงิปฏบิตั ิไดเ้รยีนในวชิาท่ีสามารถนำาไปประกอบ
อาชีพได้จริง ซ่ึงจะมีในเรื่องของการฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนใน
ห้องเรียน จึงทำาให้เราได้ฝึกปฏิบัติและมีทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

สิ่งที่ท�าให้ “การโรงแรม มทร.ศรีวิชัย” แตกต่างจากที่อื่น
เด็กการโรงแรมที่ มทร.ศรีวิชัยจะไม่รู้จักค�าว่าปิดเทอมเพราะ

ทกุปดิภาคเรยีนเราตอ้งออกฝึกงานตา่งจงัหวดั เชน่ ภเูกต็ กระบี ่พงังา 
ฯลฯ โดยทางหลักสูตรจะกำาหนดว่า ปี 1 ฝึกแผนกแม่บ้าน ปี 2 ฝึกแผนก
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ปี 3 ฝึกแผนกบริการส่วนหน้า ซึ่งเอ็มคิดว่า
เป็นสิ่งที่ดี เป็นการเปิดโอกาสได้เรียนรู้ รวมถึงเปิดโลกในการทำางานจริง
อีกด้วย

เรียนรู้จากการฝึกงาน
การฝึกงานทั้ง 3 แผนกจะได้ทักษะการท�างานที่แตกต่างกัน 

ไดป้ระสบการณ ์ไดเ้รียนรูส้งัคมของคนวยัทำางาน ทำาใหรู้ส้กึโตเปน็ผูใ้หญ่ 
ได้ฝึกความอดทน ที่สำาคัญได้รู้ตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบ จบไปแล้ว         
จะทำางานอะไร แล้วก็ได้ท่องเที่ยวค่ะ ^^

การโรงแรมไม่น่าเบื่อ
ตอนเรยีนรูส้กึสนกุสนาน เฮฮานะคะ มกีารเรยีนวา่ยน้�า เรยีน

ลีลาศ นอกจากด้านวิชาการแล้ว กิจกรรมที่นี่ก็มีหลากหลายให้ทำา         
ยกตัวอย่าง เช่น กิจกรรมการแข่งกีฬาก็จะทำาให้นักศึกษารู้จัก

กันมากขึ้น และการเชิญวิทยากรภายนอกมาจัดอบรม 
ใหค้วามรูก้เ็ปน็เปน็ประโยชน ์จุดเดน่ของหลกัสตูร

การโรงแรม มทร.ศรีวิชัย อยู่ที่การได้เรียน
ในวิชาที่สามารถนำาไปประกอบ

อาชีพได้จริง

อบอุ่นในรั้ว มทร.
อาจารย์กับนักศึกษา          

มีความผูกพันกัน ด้วยบุคลิกของ
อาจารย์เองด้วยท่ีเปิดกว้าง อาจารย์ใจดี          
จะคอยให้คำาแนะนำาอยู่เสมอ เรามีการไปเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งก็เหมือนกับว่าได้ฝึกความอดทน
และสร้างความสามัคคี

ข้อคิดดี ๆ
อยากฝากถงึนอ้งๆ วา่ เราตอ้งรกัในสิง่ทีเ่ราเรยีนและงานท่ีเราท�า

เพราะเราจะต้องอยู่กับมันไปตลอด เมื่อเรารักมันเราก็จะใส่ใจ และ       
ทุกอย่างก็จะออกมาดีค่ะ  

คอลัมน์ เชิดชูศิษย์เก่า


