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โครงการวันศิลปศาสตร์วิชาการ
ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ได้จัดโครงการวันศิลปศาสตร์วิชาการภายใต้งาน “ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017” โดยภายในงาน  
มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจด้าน
อุตสาหกรรมบริการ, การแข่งขันปูเตียงและพับผ้าขนหนู (ลีลา), การประกวด Speaking Contest, 
การแขง่ขนัทกัษะการจดัดอกไม้, การแข่งขันจดัตกแตง่โตะ๊อาหาร, การประกวดรอ้งเพลง The Voice 
RMUTSV การประกวดร้องเพลงภาษาต่างประเทศ, การแข่งขันตอบปัญหาการท่องเท่ียว รวมถึง  
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การบรรยายทางวิชาการ “ภาษาพาเพลิน” โดยวิทยากร อาจารย์อดัม             
แบรดชอว์ ติวเตอร์ภาษาอังกฤษและเน็ตไอดอลช่ือดัง, กิจกรรมสุขภาพดีด้วยโภชนาการ                  
ให้คำาปรึกษาด้านอาหารและโภชนาการ และการสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพและจัดจำาหน่ายอาหาร

พิธีทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ วันอังคารที่ 25 เมษายน และวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 
2560 เวลา 07.30 น. ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ 
บคุลากรและนกัศกึษาจากคณะศลิปศาสตรเ์ข้ารว่มพิธทีำาบญุตกับาตรถวายเป็นพระราชกศุล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช ณ ถนนราชดำาเนินนอก มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดข้ึนเป็นประจำา  
ทุกวันพระใหญ่

พิธีบำาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมแนะแนว ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดี 
คณะศิลปศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีบำาเพ็ญกุศล   
สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช ณ อาคารอเนกประสงค ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั เพือ่ระลกึ
ถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมงานแนะแนวคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับทีมงาน
แนะแนว RMUTSV ออกบูธประชาสัมพันธ์แนะนำาคณะต่าง ๆ ของ มทร.ศรีวิชัย       
ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ในงาน Open House 
2016 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและ           
การท่องเที่ยว ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Be You Be Unique ขึ้น ณ ห้องประชุมใช้บางยาง 
ชั้น 2 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยในงานนี้ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ นายจักรายุทธ  มุ่งศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
เป็นประธานเปิดโครงการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมภายในงาน 09.00-12.00 น.        
การบรรยาย “วิธีการแต่งหน้าและเทคนิคการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพ” และ “วิธี
เสริมสร้างบุคลิกภาพ” โดยวิทยากร คุณอภิรัตน์  แก้วมณี เจ้าของร้าน TB wedding studio 
13.00-16.00 น. การบรรยาย “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่งานมืออาชีพ” โดยวิทยากร คุณนภัทร  
ภัทรเดชากูล ผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสอนภาษามีฟ้า จังหวัดสงขลา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนา
บุคลิกภาพ

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ Be You Be Unique
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คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับเยาวชนครูอาสาสมัครชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย
วันที่ 23 มีนาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับเยาวชนครูอาสาสมัครชาวมาเลเซีย

เชื้อสายไทย (ชาวสยาม) สอนภาษาไทยให้กับชาวสยามจากรัฐต่าง ๆ ประเทศมาเลเซีย โดยมูลนิธิพระวิเชียรโมลี วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จ.สงขลา มาเรียนรู้ 
การจัดดอกไม้ในงานศาสนพิธี และการทำาอาหารไทย ข้าวคลุกกะปิ ขนมทับทิมกรอบ ปอเปี๊ยะ ณ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

โครงการ “แข่งขันฟุตซอล คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1”

คลินิกวิชาการกิจกรรมที่ 5
“อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์”

วันท่ี 18-20 มีนาคม 2560 หลักสูตรรายวิชาพลศึกษา สาขา
ศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ “แข่งขันฟุตซอล  
คณะศลิปศาสตร ์ครัง้ที ่1” ณ คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

วันที่ 4-5 เมษายน 2560 คลินิกวิชาการคณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “โครงการ
คลินิกวิชาการกิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์”   
โดยหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป ณ ห้อง 62403 อาคาร 62                        
คณะศิลปศาสตร์ โดย รศ.ทรรศนีย์  คีรีศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นประธาน
เปิดโครงการ มี อ.เวคิน  หนูนำาวงศ์ และ นายเรวัฒ ศิริยศ เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรม

โครงการคลินิกวิชาการกิจกรรมที่ 3
“การทำางานเป็นทีมอย่างมีความสุข”

วนัพธุท่ี 1 มนีาคม 2560 คลนิิกวิชาการคณะศิลปศาสตร ์
จดักจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิาร หวัข้อเรือ่ง “การทำางานเปน็ทมี
อย่างมีความสุข” ณ ห้อง 58308 อาคาร 58 คณะศิลปศาสตร์     
โดยมี ทพญ.อัจฉรา  วัฒนาภา และ น.ส.ชญานภัส  จิตตรัตน์ 
เป็นวิทยากรในงานบรรยากาศกิจกรรมเต็มไปด้วยสาระความรู้
และความสนุกสนาน โดยโครงการจัดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ให้       
ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้หลักการทำางานร่วมกันอย่างไรให้มีความสุข
และมีประสิทธิภาพ
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โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 :
“ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
2nd Liberal Arts National Conference :
Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2017)

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับเจ้าภาพร่วม ได้แก่ สำานักงาน               
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัทกัษณิ  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา คณะศกึษาศาสตรแ์ละศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีแนวคิดในการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวที ในการนำาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ โครงงานหรือการศึกษา
อิสระโดยกำาหนดหัวข้อในการประชุม ครั้งนี้ คือ โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์           
ครั้งที่ 2 : “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 2nd Liberal Arts National Conference :  
Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development (LAC 2017) ในการจัดประชุมทาง
วชิาการครัง้นีถ้อืเปน็การจดัครัง้ท่ีสอง โดยมีวัตถุประสงคเ์พือ่เป็นการเผยแพรอ่งคค์วามรูอ้นัไดม้าจากกระบวนการ
วิจัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาลัยอื่น ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน เป็นการ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ โดยมีสาขาในการนำาเสนอ คือ 
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว, สาขาภาษาต่างประเทศ, สาขาคหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์การอาหาร, 
สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และสาขาวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม ซึง่จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่30-31 
มนีาคม 2560 ณ คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย โดยจัดใหม้กีารนำาเสนอในรปูแบบของ
การนำาเสนอบรรยาย (Oral Presentation) และการนำาเสนอแบบโปสเตอร ์(Poster Presentation) ซึง่ไดร้บัความสนใจ
จากนกัศกึษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชัยเองและนักศกึษาจากตา่งสถาบันทัง้ในและนอกประเทศ                   
โดยสรุปผลรางวัล ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศการนำาเสนอภาคบรรยาย
• รางวลัชนะเลศิการนำาเสนอภาคบรรยายสาขาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว ไดแ้ก ่

นางสาวกชกร  จำานง, นางสาวชนิตา  จงจิตต์ และ ผศ.ธารินทร์  มานีมาน

• รางวัลชนะเลิศการนำาเสนอภาคบรรยายสาขาภาษาต่างประเทศ ได้แก่                    
นายคณานันท์  แก้วสุวรณ, นางสาวสุชาดา  คงเอียด, นางสาวเนตรสุดา    
บุตรวงษ์, นางสาวปริตา  รักแหละ และ นายจิรายุ  สงเคราะห์

• รางวัลชนะเลิศการนำาเสนอภาคบรรยายสาขาคหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
การอาหาร ได้แก่ นายพรพิพัฒน์  อินทนิน, นายรัชชานนท์  ทองจืด,                
นายณัฐพล  โอฬาร์กิจ และ ดร.วิชชุลฎา  ถาวโรจน์

• รางวลัชนะเลศิการนำาเสนอภาคบรรยายสาขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ไดแ้ก ่
นางอามีน๊ะ  ทองดำา, นายชัชวีร์  แก้วมณี และ นายนพเก้า  ณ พัทลุง

• รางวัลชนะเลิศการนำาเสนอภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ             
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางสาวปาริฉัตร  มีสันฐาน, นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วทอง, 
นายพิชัย  สร้อยสน, นายมานะ  อมรกิจบำารุง, นางสาวศศิธร  พุทธวงษ์ และ 
นายประธาน  วงศ์ศริเวช

รางวัลชนะเลิศการนำาเสนอภาคโปสเตอร์
• รางวัลชนะเลิศการนำาเสนอภาคโปสเตอร์สาขาคหกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การอาหาร ได้แก่ นายพิสิฐ  เศวตรัชนีกร, นางสาวจิราพร  นิลวัตร, นางสาว
จุฑารัชต์  คลาดนาน และ นายนรินทร์ภพ  ช่วยการ

• รางวลัชนะเลศิการนำาเสนอภาคโปสเตอรส์าขามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ไดแ้ก ่
นางสาวสวรรยา  เหล็มปาน, นางสาวฮดูา  แซะอาหล,ี นายอภณิฐั  คลา้ยสถิตย,์ 
นายวิทวัส  หมาดอี, นางสาวกุสุมาลย์  น้อยผา

• รางวัลชนะเลิศการนำาเสนอภาคโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่ง
แวดล้อม ได้แก่ นางสาวนิษฐานุช  ไทยราช, นางสาวจุฑารัตน์  ช่วยพรัด,    
นายวิทวัส  หมาดอี, นายวิทยา  เรืองเดช และ นางสาวกุสุมาลย์  น้อยผา
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โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และการแข่งขันกีฬา                    
พืน้บา้นไทย เนือ่งในโอกาสเทศกาลสงกรานต ์เพ่ือเปน็การสืบสานประเพณีสงกรานตแ์ละประเพณรีดน้ำา
ดำาหวัผู้ใหญ่ และเปน็การปลกูฝงัการอนรุกัษว์ฒันธรรมอนัดขีองไทย สรา้งความสามคัคแีละความสมัพนัธ์
อันดีให้เกิดข้ึนระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ณ ลานโถงอาคาร 58 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทยในช่วงเช้า
และกจิกรรมรดน้ำาดำาหวัผูใ้หญแ่ละการสรงน้ำาพระพทุธรปูในช่วงบา่ย บรรยากาศภายในงานเตม็ไปดว้ย
รอยยิ้มและความสุข การแสดงออกซึ่งความรัก ความเคารพและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

กิจกรรมที่ 1 English Conversation and English
for Specific Purposes

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษา

ระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2560 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัด
กิจกรรม English Conversation and English for Specific Purposes มวีตัถปุระสงค์
เพือ่พฒันาทกัษะการสือ่สารด้านภาษาองักฤษแกน่กัศกึษา โดยมนีกัศึกษาสนใจเจา้ร่วม
เป็นจำานวนมาก

กิจกรรม English Tea Party ประจำาเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม
งานวิเทศสัมพันธ์และสาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 

มทร.ศรีวชิยั จดั กจิกรรม English Tea Party ครัง้ท่ี 1 ประจำาเดือนเมษายน 
วันท่ี 19 เมษายน 2560 ณ สาขาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ และ   
กิจกรรมครั้งที่ 2 ประจำาเดือนเมษายน วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคาร
ปฏิบัติการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์

ส่วนในเดือนพฤษภาคมจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ สาขา
คหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ โดยมีกำาหนดจัดกิจกรรมระหว่างเดือน
เมษายน - เดือนมิถุนายน 2560

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะด้านภาษา
ณ School of Educational Studies,
Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia

ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. - 9 มิ.ย. 60 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ 
นำานักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษ ณ School of Educational 
Studies, Universiti Sains Malaysia (USM) โดยได้เกียรติจาก ดร.นุชลี        
ทพิยม์ณฑา คณบดคีณะศลิปศาสตร ์และ อ.ศศธิร  สวุรรณปัทมะ หัวหน้าสาขา
ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิด
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โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตแก๊สชีวภาพ
วันที่ 27-28 เม.ย. 2560 คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมโครงการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน ณ ต.คลองลุ 
อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมี ดร.สุปราณี  วุ่นศรี อาจารย์ประจำาหลักสูตรรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เป็นหัวหน้าโครงการและได้รับ
เกียรติจาก นายปรีชา  ตั้นซ้าย นายก อบต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง เป็น
ประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำานวน 24 บ่อ โดยครั้งนี้เป็นปีที่ 2 
ทีม่กีารจัดโครงการด ีๆ  สำาหรบัการถา่ยทอดเทคโนโลยีการผลติแกส๊ชวีภาพ
ระดบัครวัเรอืนใหแ้กช่าวบา้น หลงัจากครัง้ที ่1 เมือ่ปทีีผ่า่นมาไดจ้ดัโครงการข้ึน 
ณ เกาะสกุร จ.ตรงั ทำาใหช้าวบา้นบนเกาะสามารถผลติแกส๊ชวีภาพไวใ้ชเ้อง
กันหลายครัวเรือน

จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำาเดือนพฤษภาคม 2560
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ประจำาวิชาเคมี หลักสูตรรายวิชา

วิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยีและ
หนว่ยบรกิารวชิาการฯ มทร.ศรวิีชัย ลงพืน้ทีใ่ห้บรกิารความรูเ้กีย่วกับการทำายา
หม่องไพลแก่ประชาชน ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ประจำาเดือนพฤษภาคม 2560  
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

โครงการ 1 ทศวรรษ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
Lib’s Arts Tour oF Songkhla

วันที่ 23 เม.ย. 60 คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ 1 ทศวรรษ 
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย Lib’s Arts Tour of Songkhla โดยมี นายอนุรัฐ  
ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนกิจกรรม         
ปั่นจักรยานฉลอง 1 ทศวรรษ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ฯ ซึ่งมีนักปั่นทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศนำารถจักรยานเข้าร่วมปั่นในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำานวนมาก

สำาหรับโครงการปั่นจักรยานฉลอง 1 ทศวรรษ คณะศิลปศาสตร์ 
มทร.ศรีวชิยั Lib’s Arts Tour of Songkhla เปน็โครงการท่ีทางคณะศลิปศาสตร์
จดัขึน้เพือ่หารายไดส้มทบทนุการศกึษาใหแ้ก่นกัศกึษาท่ีขาดแคลนทุนทรพัย์
ของคณะศิลปศาสตร์ โดยการจัดการแข่งขันปั่นจักรยานสำาหรับบุคคล
ภายนอก ศิษยเ์กา่และบคุลากรภายในมหาวทิยาลยัฯ ประกอบดว้ย อาจารย ์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 9 ประเภทได้แก่ 

1. คู่หูดูโอ้ ระยะทาง 80 กิโลเมตร
2. ประเภทเสือหมอบ Open ชาย ระยะทาง 80 กิโลเมตร
3. ประเภทเสือหมอบ 30-39 ปี ชาย ระยะทาง 80 กิโลเมตร
4. ประเภทเสือหมอบ 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 80 กิโลเมตร
5. ประเภทเสือภูเขา Open ชาย ระยะทาง 80 กิโลเมตร
6. ประเภทเสือภูเขา 30-39 ปี ชาย ระยะทาง 80 กิโลเมตร
7. ประเภทเสือภูเขา 40 ปีขึ้นไป ระยะทาง 80 กิโลเมตร
8. ประเภท VIP เสือหมอบ ระยะทาง 30 กิโลเมตร
9. ประเภท VIP เสือภูเขา ระยะทาง 30 กิโลเมตร
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โครงการ ศิลปศาสตร์ร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม โครงการศิลปศาสตร์ร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย โดยมี                 

อาจารย์จักรายุธ  มุ่งศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำานักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมช่วยกันฟื้นฟูโรงเรียน       
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านผักกูด ตำาบลบ้านใหม่ อำาเภอระโนด จังหวัดสงขลา

กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจ
และนิทรรศการแสดงผลงานสหกิจศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษา2/2559

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ 
ซึ่งจัดข้ึน ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 60 ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็น
ประธานในการกล่าวเปิดโครงการ มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกันมากมาย ทั้งน้ี
บรรยากาศกจิกรรมในโครงการมหีลายมติมิาก ทีเ่ปดิโอกาสใหน้กัศกึษาแสดงถึงศักยภาพ
ของตนเองในการนำาเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษา จากการไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา 
ณ สถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่ภาคใต้และกรุงเทพฯ อาทิ การนำาเสนอ      
ผลงานภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ โดยมีคณะกรรมการตัดสินผลงานสหกิจศึกษา ได้แก่ 
ผศ.เสนอ  สะอาด และ ผศ.จักรนรินทร์  ฉัตรทอง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  หัวหน้า
สาขา หัวหน้าหลักสูตร และอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติ    
เข้าร่วมตัดสินผลงานนักศึกษาสหกิจ

นอกจากนีภ้ายในงานยังมกีารจดัแสดงโชวเ์มนขูึน้ชือ่ เด็ด ๆ  จากสถานประกอบการ
ต่าง ๆ  ที่นำาเสนอมาในธีม cocktail ให้ชมและชิมอีกด้วย

วันที่ 26 เมษายน 2560 คณะศิลปศาสตร์รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส+ จากคณะกรรมการภายนอก เพื่อ
เป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิตในสถานที่ทำางาน 
และเปน็ฐานในการพฒันาไปสู่การจดัระบบมาตรฐานสากลและสอดคลอ้งกบัแนวทางในการดำาเนนิงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา “ศรีวิชัย QA”

คณะศิลปศาสตร์รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส+ จากคณะกรรมการภายนอก
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ดอกไม้จันทน์ดอกไม้จันทน์
“ดอกไม้จันทน์”  คือ เน้ือไม้จันทน์ท่ีมีลักษณะเป็น

ลำาต้น เมื่อได้ลำาต้นมาแล้วไสเป็นแถบบางนำามาประดิษฐ์เป็นช่อ
ขนาดเล็ก ใช้ในการเผาศพ

สาเหตุที่นำาดอกไม้จันทน์มาใช้ในพิธีเผาศพ เนื่องจากในสมัยก่อนนั้น          
เรายงัไมม่กีารฉีดยา หรือวธิกีารท่ีจะรักษาศพไมใ่หม้กีลิน่เหมน็ ดังนัน้ในการเผาศพ 
จึงต้องใช้ดอกไม้จันทน์ซึ่งทำามาจากไม้จันทน์ หรือต้นจันทร์ อันเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอม 
โดยในสมยักอ่นนยิมใช้ไมจั้นทนเ์ฉพาะในงานศพของราชวงศช์ัน้สงูเทา่นัน้ เนือ่งจาก
ไม้จนัทนห์ายากและมรีาคาแพง ต่อมากรมพระยาดำารงราชานุภาพจงึไดค้ดิคน้ใหใ้ช้
ไมจ้นัทนท์ำาเปน็แผน่บางๆ มัดเปน็ชอ่เรยีกวา่ดอกไม้จนัทนเ์พือ่ใหผู้ท้ีม่ารว่มงานศพ
ได้นำาไปวางที่เผาศพและนิยมใช้จนถึงปัจจุบัน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. เร่ิมจากการทำาเกสรก่อน โดยใช้หนวดกับธูปท่ีพนัสำาเร็จแลว้วางบน
ขอบกลีบอัดสำาเร็จรูปด้านใดด้านหนึ่ง แล้วม้วนห่อหุ้มเป็นลักษณะเกสร

2. นำากลีบดอกที่เตรียมไว้แล้วมาทำาการเข้าดอก โดยใช้กลีบดอก
ประมาณ 3 กลีบ แล้วใช้ด้ายมัดโคนให้แน่น

3. นำากระดาษย่นสีดำาพันก้านดอกให้แน่น จนไม่สามารถมองเห็น
ก้านดอก

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. เริ่มจากการทำาเกสรก่อน โดยใช้ลวดวางที่ขอบกลีบ
ด้านใดด้านหนึ่งแล้วม้วนห่อหุ้มลวดเป็นลักษณะเกสร 

2. นำากลีบที่เตรียมไว้มาทำาการเข้าดอก โดยใช้กลีบดอก
ประมาณ 3 กลีบ แล้วใช้ด้ายมัดโคนให้แน่น

3. กลีบดอกท่ีเตรียมไว้แล้วมาทำาการเขา้ดอก โดยใชก้ลบี
ดอกประมาณ 3 กลีบ แล้วใช้ด้ายมัดโคนให้แน่น

วัสดุ-อุปกรณ์ 
1.  กลีบไม้จันทน์อัดสำาเร็จรูป
2.  หนวด
3.  ธูป, เทียนจิ๋ว
4.  ด้ายสีขาว
5.  ลวด 
6.  ริบบิ้น
7. ก้านไม้ ไผ่ (ฐานประกอบช่อดอกไม้จันทน์)
8. กระดาษย่นสีดำา
9. กาวลาเท็กซ์

“แบบธรรมดา” 

“แบบชุดประธาน” 

ดอกไม้จันทน์

ดอกไม้จันทน์

4. เตรียมก้านไม้ช่อประธานพร้อมหนวดจันทน์ไว้ 
นำามาประกอบเข้าด้วยกันเป็นช่อ ช่อละ 9 ดอก

5. เก็บรายละเอยีด โดยใช้กระดาษยน่สดีำาปดิท่ีกา้น
ไม้ไผ่ให้หมด

6. ตกแต่งด้วยโบว์ที่ก้านไม้ไผ่ให้สวยงาม

9คณะศิลปศาสตร์ คอลัมน์ปกิณกะ
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ดอกดารารัตน์ดอกดารารัตน์
ความรู้เกี่ยวกับ

หนึ่งในแบบประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในหลวง ร.9

ทำาไมดอกดารารัตน์ ถึงถูกนำามาใช้เป็นต้นแบบ
ของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 

ซึ่งก็สืบเนื่องมาจาก เมื่อครั้นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ยังทรงประทับอยู่ ณ ประเทศฝรั่งเศส พระองค์โปรดที่จะทรงมอบดอกไม้
ชนิดนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ ณ ขณะที่ยังทรงเป็น 
ม.ร.ว.หญิงสิริกิติ์ กิติยากร อยู่เป็นประจำาเมื่อครั้งก่อนราชาภิเษกสมรส 

นอกจากนี้ ดอกดารารัตน์ยังมีสีเหลือง 
คล้ายกับสีประจำาวันพระราชสมภพของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้น
ดอกดารัตน์หรือแดฟโฟดิล จึงถูกยกให้เป็นหนึ่งใน
ตน้แบบของการประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน ์ในงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“ดอกดารารัตน์” ดอกไม้จันทน์
ถือเป็นสิ่งที่มีค่ามาก หากได้ทำาด้วยหัวใจและสองมือของตัวเอง

และแสดงถึงความจงรักภักดีแด่รัชกาลที่ 9 
ก่อนถวายให้พระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
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ไม่ว่าจะหน้าโลว์ (Low Season) หรือ หน้าไฮท์ (High Season) ใครๆก็อยากท่องเที่ยว
พักผ่อน เปิดโลกทัศน์ใหม่ด้วยกันทั้งนั้น นอกจากจะใช้เวลาวางแผนการท่องเที่ยว การเลือกสรร
ที่พักก็เป็นสิ่งสำาคัญเช่นกัน คงไม่มีใครอยากออกไปเที่ยวจนสุดโต่งแต่กลับต้องมาเจอท่ีพักอัน        
สุดยี้ เพื่อท่ีจะให้ทริปของเราเป็นทริปสุดแสนพิเศษและน่าประทับใจการเรียนรู้คำาศัพท์พื้นฐาน
เกี่ยวกับโรงแรมหรือที่พักประเภทต่างๆ ก็เป็นสิ่งจำาเป็น เผื่อวันไหนได้ออกเดินทางท่องเที่ยว        
ไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศ จะได้ไม่งงและไม่พลาดยังไงละคะ ^^ 

   ห้องพักสองห้องที่อยู่ติดกัน

คำาศัพท์ : adjoining room (v.) คำาอ่าน : อะจอย’นิง รูม
คำาศัพท์ : 相邻房 (n.)  คำาอ่าน  :  xiāng lín fáng เซียงหลินฝาง
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
We would like to book an adjoining room for our parents.
我们想为父母预订一个相邻房。
Wǒmen xiǎng wèi fùmǔ yùdìng yīgè xiāng lín fáng.
หว่อเมิน เสี่ยง เว่ย ฟู่หมู่ อวี้ติ้ง อี๋ เก็อ เซียงหลินฝาง

   สถานที่ให้บริการห้องพักและอาหารเช้า

คำาศัพท์ : Bed and Breakfast (n.) คำาอ่าน : เบด แอนด์ เบรค’ฟัสท
คำาศัพท์ : 住宿加早餐 คำาอ่าน : zhùsù jiā zǎocān จู้ซู่ เจีย จ่าวชาน
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
Can I book a beautiful Bed and Breakfast on the lake?
我能不能在海边预订住宿加早餐？
Wǒ néng bùnéng zài hǎibiān yùdìng zhùsù jiā zǎocān?
หว่อ เหนิงปู้เหนิง จ้าย ไห่เปียน อวี้ดิ้ง จู้ซู่ เจีย เจ่าชาน

   การจอง

คำาศัพท์ : Book (v.) คำาอ่าน : บุค
คำาศัพท์ : 预订 คำาอ่าน : yùdìng อวี้ติ้ง
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
I would like to book a dinner table for two at 6 pm.
我想预订一个晚上六点的餐位，共两个人。
Wǒ xiǎng yùdìng yīgè wǎnshàng liù diǎn de cānwèi, gòng liǎng 
gèrén.
หว่อ เสี่ยง อวี้ติ้ง อี๋เก้อ หวั่นซ่าง ลิ่วเตี่ยน เต็อ ชานเว่ย, ก้ง เหลี่ยงเก้อ เหริน

   ของอภินันทนาการ

คำาศัพท์ : complimentary (n.) คำาอ่าน : คอมพลิเมน’ทริ
คำาศัพท์ : 预订 คำาอ่าน : miǎnfèi เหมี่ยนเฟ่ย
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
All of our rooms have complimentary such as a fruit plate.
我们所有的房间都有免费的水果盘。
Wǒmen suǒyǒu de fángjiān dōu yǒu miǎnfèi de shuǐguǒ pán.
หว่อเมิน สัวโหย่ว เต็อ ฝางเจียน โตว โหย่ว เหมี่ยนเฟ่ย เต็อ สุยกว่อผาน

   สิ่งอำานวยความสะดวก

คำาศัพท์ : facility (n.) คำาอ่าน : ฟะซิล’ลิที
คำาศัพท์ : 设施 คำาอ่าน : shèshī เซ่อซือ
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
What facilities do you provide?
你们提供些什么设施？
Nǐmen tígōng xiē shénme shèshī?
หนี่เมิน ถี่ก้ง เซีย เสินเม็อะ เซ่อซือ

   แผ่นพับสำาหรับโฆษณา

คำาศัพท์ : brochure (n.) คำาอ่าน : โบร ชัวร์’
คำาศัพท์ : 小册   คำาอ่าน  :  Xiǎo cè เสี่ยวเช่อ
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
May I have some hotel brochures?
我可以有一些酒店小册吗？
Wǒ kěyǐ yǒu yīxiē jiǔdiàn xiǎo cè ma?
หว่อ เขออี่ โหย่ว อี้เซีย จิ่วเตี้ยน เสี่ยวเช่อ มะ?

   การออกจากที่พัก คืนกุญแจห้องพัก

คำาศัพท์ : check-out (n.) คำาอ่าน : เช็ค เอาท์
คำาศัพท์ : 退房   คำาอ่าน  :  tuì fáng ทุ่ย ฝาง
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
We’re going to check-out after breakfast.
吃早饭后，我们就退房。
Chī zǎofàn hòu, wǒmen jiù tuì fáng.
ชือ เจ่าฟ่าน โฮ่ว หว่อเมิน จิ้ว ทุ่ย ฝาง

   ชั้น

คำาศัพท์ : floor (n.) คำาอ่าน : ฟลอร์
คำาศัพท์ : 楼 คำาอ่าน : lóu โหลว
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
The swimming pool is on the top floor.
游泳池是在顶楼的。
Yóuyǒngchí shì zài dǐnglóu de.
โหยวหย่งฉือ ซื่อ จ้าย ติ่งโหลว เต็อ

   ลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก

คำาศัพท์ : check-in (v.) คำาอ่าน : เช็ค อิน
คำาศัพท์ : 入住  คำาอ่าน  :  rùzhù รู่จู้
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
As soon as I arrive Bangkok, I check-in to the hotel.
我一到曼谷就马上入住酒店。
Wǒ yī dào màngǔ jiù mǎshàng rùzhù jiǔdiàn.
หว่อ อี เต้า ม่านกู่ จิ้ว หม่าซ่าง รู่จู้ จิ่วเตี้ยน

   สถานที่น่าสนใจ

คำาศัพท์ : attraction (n.) คำาอ่าน : แอทแทรค’เชิน
คำาศัพท์ : 景点 คำาอ่าน : jǐngdiǎn จิ๋งเตี่ยน
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
The zoo is our city’s most popular attraction for families.
这动物园是我们城市最受欢迎的家庭景点。
Zhè dòngwùyuán shì wǒmen chéngshì zuì shòu huānyíng de jiātíng jǐngdiǎn.
เจ้อ ต้งอู้หยวน ซื่อ หว่อเมิน เฉิงซื่อ จุ้ย โซ่วฮวานอิ๋ง เต็อ เจียถิ่ง จิ๋งเตี่ยน

   กระเป๋าเดินทาง

คำาศัพท์ : baggage (n.) คำาอ่าน : แบก’เกจ
คำาศัพท์ : 行李 คำาอ่าน : Xínglǐ สิงหลี่
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
I need some help with these baggages.
我需要人帮我拿这些行李。
Wǒ xūyào rén bāng wǒ ná zhèxiē xínglǐ.
หว่อ ซวีเย่า เหริน ปาง หว่อ หนา เจ้อเซีย สิงหลี่

   พนักงานยกกระเป๋า

คำาศัพท์ : bellboy (n.) คำาอ่าน : เบล’ บอย
คำาศัพท์ : 行李员 คำาอ่าน : Xínglǐ yuán สิงหลี่ หยวน
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
Do we have to tip the bellboy?
我们需要给行李员小费吗？
Wǒmen xūyào gěi xínglǐ yuán xiǎofèi ma?
หว่อเมิน ซวีเย่า เก่ย สิงหลี่หยวน เสี่ยวเฟ่ย มะ?

50 คำ�ศัพท์ (1)
ภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�จีน
น่�รู้เกี่ยวกับโรงแรม
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   ห้องพักที่มีประตูภายในเชื่อมถึงกันได้

คำาศัพท์ : connecting room (n.) คำาอ่าน : คอนเนค’ทิ่ง รูม
คำาศัพท์ : 联通房 คำาอ่าน : Liántōng fáng เหลียนทงฝาง
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
We come with 4 people so we need a connecting room.
我们有4个人，所以我们需要联通房。
Wǒmen yǒu 4 gèrén, suǒyǐ wǒmen xūyào Liántōng fang.
หว่อเมิน โหย่ว ซื่อ เก้อเหริน สัวอี่ หว่อเมิน ซวีเย่า เหลียนทงฝาง

   เตียงเสริมแบบพับ

คำาศัพท์ : rollaway bed (n.) คำาอ่าน : โรล อะเวย์ เบด
คำาศัพท์ : 折叠床     คำาอ่าน : Zhédié chuáng เจ๋อเตี๋ยฉวง
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
If you need an extra bed, we have a rollaway available.
如果您要加床，我们有折叠床。
Rúguǒ nín yào jiā chuáng, wǒmen yǒu zhédié chuáng.
หรูกว่อ หนิน เย่า เจียฉวง, หว่อเมิน โหย่ว เจ๋อเตี๋ยฉวง

   เงินมัดจำา

คำาศัพท์ : deposit (n.) คำาอ่าน : ดิ้พอส’ซิท
คำาศัพท์ : 押金  คำาอ่าน : yājīn ยาจิน
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
You will not receive your deposit back if you cancel.
如果您取消，您将不会收到您的押金。
Rúguǒ nín qǔxiāo, nín jiāng bù huì shōu dào nín de yājīn.
หรูกว่อ หนิน ฉวี่เซียว หนิน เจียง ปู๋หุ้ย โซ่วเต้า หนิน เต็อ ยาจิน

   แขก, ลูกค้า

คำาศัพท์ : guest (n.) คำาอ่าน : ฮอส’เทิล
คำาศัพท์ : 旅馆  คำาอ่าน : lǚguǎn ลวี๋กว่าน
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
Our refreshment are for guests only.
我们的茶点仅供客人使用。
Wǒmen de chádiǎn jǐn gōng kèrén shǐyòng.
หว่อเมิน เต็อ ฉาเตี่ยน จิ่น ก้ง เค่อเหริน สื่อย่ง

   แม่บ้าน

คำาศัพท์ : housekeeping (n.) คำาอ่าน : เฮาซ.คี’พิง
คำาศัพท์ : 清洁  คำาอ่าน : Jiāzhèng rényuán เจียเจิ้ง เหรินหยวน
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
I need a housekeeping to make up the room.
我需要家政人员来打扫房间。
Wǒ xūyào jiāzhèng rényuán lái dǎsǎo fángjiān.
หว่อ ซวีเย่า เจียเจิ้ง เหรินหยวน หลาย ต๋าเส่า ฝางเจียน

   ผู้จัดการโรงแรม

คำาศัพท์ : hotel manager (n.) คำาอ่าน : โฮเทล’ แมน’นิจเจอะ
คำาศัพท์ : 酒店经理  คำาอ่าน  :  jiǔdiàn jīnglǐ จิ่วเตี้ยน จิ๋งหลี่
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
I want to talk with the hotel manager.
我要跟酒店经理谈。Wǒ yào gēn jiǔdiàn jīnglǐ tán.
หว่อ เย่า เกิน จิ่วเตี้ยน จิ๋งหลี่ ถาน

   สระว่ายนำ้าภายในอาคาร

คำาศัพท์ : indoor pool (n.) คำาอ่าน : อิน’ดอร์ พูล
คำาศัพท์ : 室内游泳池
คำาอ่าน : Shìnèi yóuyǒngchí ซื่อเน่ย โหยวหย่งฉือ
The indoor pool is open until 8 pm.
室内游泳池开放至晚上8点。
Shìnèi yóuyǒngchí kāifàng dào wǎnshàng 8 diǎn.
ซื่อเน่ย โหย่วหย่งฉือ คายฟ่าง เต้า หวั่นซ่าง ปา เตี่ยน

   โรงแรมขนาดเล็ก

คำาศัพท์ : inn (n.) คำาอ่าน : อิน
คำาศัพท์ : 客栈 คำาอ่าน : kèzhàn เค่อจ้าน
There’s an inn in the suburb that has a vacancy.
在郊区有一个有空房间的客栈。
Zài jiāoqū yǒu yīgè yǒu kòng fángjiān de kèzhàn.
จ้าย เจียวชวี โหย่ว อี๋เก้อ โหย่ว ค่งฝางเจียน เต็อ เค่อจ้าน

   แผนกต้อนรับ

คำาศัพท์ : front desk, reception (n.) คำาอ่าน : ฟรันท.เดสค., รีเซพ’เชิน
คำาศัพท์ : 前台 คำาอ่าน : qiántái เฉียนไถ
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
Pool towels are available at the front desk. 前台提供泳池毛巾。
Qiántái tígōng yǒngchí máojīn. เฉียไถ ถี่ก้ง หย่งฉือ เหมาจิน

   ที่พักราคาไม่แพงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มีงบจำากัด

คำาศัพท์ : hostel (n.) คำาอ่าน : ฟรันท.เดสค., รีเซพ’เชิน
คำาศัพท์ : 前台 คำาอ่าน : qiántái เฉียนไถ
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
In the hostel you probably won’t get your own room and bathroom.
在旅馆，你可能不会得到自己私人的房间和浴室。
Zài lǚguǎn, nǐ kěnéng bù huì dédào zìjǐ sīrén de fángjiān hé yùshì.
จ้าย ลวี๋กว่าน หนี่ เข่อเหนิง ปู๋หุ้ย เต๋อเต้า จิ้อจี่ ซือเหริน เต็อ ฝางเจียน เหอ อวี้ซื่อ

   เตียงคู่

คำาศัพท์ : double bed (n.) คำาอ่าน : ดับ’เบิล เบด
คำาศัพท์ : 双人床  คำาอ่าน : shuāngrén chuáng ซวงเหรินฉวง
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
They are a family of four, so give them a room with two double beds.
他们是四口之家，所以给他们一间带两张双人床的房间。
Tāmen shì sì kǒu zhī jiā, suǒyǐ gěi tāmen yī jiàn dài liǎng zhāng shuāngrén 
chuáng de fángjiān.
ทาเมิน ซื่อ ซื่อ โข่ว จือ เจีย สัวอี่ เก่ย ทาเมิน อี้ เจียน ไต้ เหลี่ยง จาง ซวงเหรินฉวง เต็อ ฝางเจียน

   ค่าปรับที่ต้องจ่ายเมื่อทำาความเสียหาย

คำาศัพท์ : damage charge (n.) คำาอ่าน : แดม’มิจ. ชาร์ดจ.
คำาศัพท์ : 损伤费   คำาอ่าน : Sǔnshāng fèi สุ่นซางเฟ่ย
ตัวอย่างการใช้ในประโยค :
We will have to add a damage charge for the hole you put in the table.
我们必要加损伤费因为桌上有了一个洞。
Wǒmen bìyào jiā sǔnshāng fèi yīnwèi zhuō shàng yǒule yīgè dòng.
หว่อเมิน ปี้เย่า เจีย สุ่นซางเฟ่ย อินเว่ย จัวซ่าง โหย่ว เล็อ อี๋เก้อ ต้ง
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นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปีการศึกษา 2560                
นางสาวกนกวรรณ  จันทร ชื่อเล่น เจน อายุ 21 ปี หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสากล  

การได้ทำาในสิ่งที่รักเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้อยากมาทำางานเพื่อส่วนรวม บางคน            
บอกว่าไม่มีเวลา แค่เรียนก็แบ่งเวลาไม่ทันแล้ว แต่สำาหรับดิฉัน ดิฉันคิดว่าคนเราจะมีเวลา
ใหส้ิง่ทีเ่รารกัและคดิวา่สำาคญัสำาหรบัเราเสมอ ดฉินัจงึเลอืกทีจ่ะทำางานองคก์ารนกัศกึษา
ควบคู่ไปกับการเรียน การได้มาทำาตรงนี้ทำาให้ดิฉันรู้จักคุณค่าของเวลา การเข้า
สังคม และการวางแผนลำาดับความสำาคัญในชีวิต ดิฉันจะบอกตัวเองไว้เสมอว่า 
“เตือนตัวเองว่าเก่งได้ แต่อย่ากร่าง รู้รับฟัง ไม่ใช่พล่ามเป็นน้ำาไหล 
อย่าหลงตนให้คนเขาเหนื่อยใจ เจอบันได ถ้าขึ้นได้ต้องลงเป็น” 
เป็นเวลาสองปีที่ดิฉันได้มาทำางานเพื่อมหาวิทยาลัย ปัจจุบันดิฉัน
ดำารงตำาแหนง่ นายกองคก์ารนกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย นายกหญิงคนแรกของ มทร.ศรีวิชัย          
เกรดเฉลี่ยรวม 3.50 

นางสาวกนกวรรณ  จันทร
นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประจำาปีการศึกษา 2560

เร่ืองเล่าจากเยาวชนศลิปศาสตร์ฉบับนี ้จะพาไปทำาความรู้จกักบั “นายกองคก์ารนักศกึษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” และ “นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์” ประจำาปีการศึกษา 2560 
ส่วนพวกเขาจะเป็นใครนั้นมาทำาความรู้จักกันได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวกาญจนาพร ไชยขาว ชื่อเล่น กาญ กำาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ ปัจจุบันดิฉันได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่ง นายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ค่ะ

สำาหรับแรงบันดาลใจของดิฉันของการก้าวเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกิจกรรมและพัฒนาคณะฯ นั้น เริ่มจากดิฉัน        
เป็นคนชอบทำากิจกรรมตั้งแต่เด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็จะพยายามตั้งใจทำาให้สำาเร็จ จึงเกิดเป็นจุดเริ่มต้น
เล็ก ๆ  จากการได้เข้ามาทำางานคณะกรรมการนักเรียนตอนประถมศึกษาจนทำาให้เริ่มชอบในงานด้านนี้ จากนั้น
ตอนมธัยมมโีอกาสไดร้วมกลุม่กบัเพ่ือนลงสมัครสภานักเรียนจนได้เข้ามาทำางานในองค์กรทีใ่หญข่ึน้  ทำาให้
ชอบการทำางานแบบนี้เพราะช่วยให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากข้ึน เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ลองทำา             
อีกทัง้ยงัได้พบปะผูค้นมากมาย ไดฝ้กึตนเองในการทำางานรว่มกบัคนอืน่ และยงัได้รับประสบการณ์
ดี ๆ  ทีห่าจากทีไ่หนไมไ่ด ้จนทำาใหไ้ดเ้ขา้มาเปน็สว่นหนึง่ของสโมสรนกัศกึษาคณะศลิปศาสตร์ 

ดิฉันรู้สึกดีใจที่เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวศิลปศาสตร์ไว้วางใจ และมอบโอกาส
ใหไ้ดด้ำารงตำาแหนง่นายกสโมสรฯ ขอบคุณทกุคนมาก ๆ  ค่ะ และขอบคณุครอบครวั
ที่เป็นกำาลังใจหลักเสมอมา ขอบคุณอาจารย์ที่คอยสนับสนุนเป็นอย่างดี 

สุดท้ายนี้ในฐานะนายกฯ คนใหม่ จะพยายามตั้งใจทำาหน้าท่ี      
ตรงน้ีให้ดีที่สุด จะพยายามสร้างกิจกรรมใหม่ ๆ สร้างสรรค์สิ่งที่ดี     
ให้กับคณะศิลปศาสตร์ และอยากฝากไว้ว่า “กิจกรรมดี ๆ 
กิจกรรมทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากชาว               
ศิลปศาสตร์ไม่ร่วมมือร่วมใจกันค่ะ” นางสาวกาญจนาพร  ไชยขาว

นายกสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปีการศึกษา 2560

13คณะศิลปศาสตร์ เรื่องเล่าจากเยาวชนศิลปศาสตร์
โดย... Superbowl



วงน้ำ ชาดอกปีบ (นามปากกา หัวหอม)

ก้าวเข้าสู่ฉบับท่ี 15 กับวงน้ำาชาดอกปีบ คอลัมน์ที่เกาะกระแสเหล่าคนดังของคณะศลิปศาสตร์ฉบบักอ่นเราเม้าสม์อยเร่ืองราวทายาทศิลปศาสตร์ตวัน้อยไปแลว้ มาฉบบันีต้อ้นรบัเปดิเทอมพอดบิพอด ีขอเบกิฤกษด์ว้ยขา่วสารของคณาจารยศิ์ลปศาสตร์หนา้ใหม ่ๆ  กนัดกีวา่ค่ะ กำาลังเข้ากระแสต้อนรับเฟรชชี่พอดีด้วย

 เป็นที่ทราบกันว่า คณะศิลปศาสตร์ของเรามีหลายหลักสูตร อาจารย์ก็มีเพิ่มเข้ามาเรื่อย ๆ  วันนี้วงน้ำาชาดอกปีบขออนุญาตแนะนำาอาจารย์ทั้งหญิงและชาย ให้สาวกดอกปีบรู้จักอาจารย์ในคณะของเรากันมากขึ้นนะคะ

คนแรกขอพูดถึงอาจารย์ในสาขาศึกษาท่ัวไป   
กอ่นแลว้กันค่ะ เขา้มาทำางานไดสั้กระยะนึงแลว้กบันอ้งสาว

ตอ่กนัเลย อา่นยาว ๆ  ไปกับอาจารย์อีกท่าน อาจารย์หุน่ล่ำา หนา้ตาคมขำา 
น้องใหม่แกะกล่องเลยคนนี้ ไม่ใช่ใครที่ไหน อาจารย์แตง เอกราช  มะลิวรรณ์           
ตรีโทรัฐศาสตร์ อาจารย์ประจำาหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป 
คณะศิลปศาสตร์ แน่นท้ังหุ่นและความรู้กันเลยทีเดียวค่ะ ปัจจุบันอาจารย์แตง         
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ด้วยนะคะ งานยก  
งานหาม งานฮา ยกให้คนนี้เลย ยังไงก็ขอฝากทีมสโมสรไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วย
นะคะ อาจารย์แตงทิ้งท้ายแนวคิดเชิงบวกในการทำางานให้ทางคอลัมน์ของเราว่า 
“ทำาในสิ่งที่รักและมุ่งมั่นให้ถึงท่ีสุด เพราะเชื่อว่างานจะออกมาดีที่สุดและมี
ประสิทธิภาพ” ว้าว! คนดีศรีสังคมต้องยกให้อาจารย์แตงคนหล่อเลยนะเนี่ย

ทา่นแรกดกีรอีาจารยค์นเกง่ดา้นภาษาจาก Asian Institute of Technology (AIT) 

วา้ว! เป็นสถาบันการศึกษาจากนานาชาติเลยนะคะเนีย่ บทสนทนาส่ือสาร หรอืเขยีนบทความ

ภาษาอังกฤษ ต้องยกนิ้วให้เธอคนนี้เลย อาจารย์วิก วิสาสินี สุกกา อาจารย์วิกของเรา 

บรรจุมาพร้อม ๆ กับอาจารย์ฝ้ายเลยนะคะเนี่ย ตลอดระยะเวลาการทำางาน อาจารย์วิก         

ของเราก็มีงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานสอน คิวแน่นเลยนะคะ ทั้งเก่ง ทั้งขยัน           

ปิดภาคเรียนที่ผ่านมา อาจารย์วิกของเราได้เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนบุคลากรกับ

มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ไปใช้ชีวิตอยู่ที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประมาณ 3 อาทิตย์จ้า           

ว้าว!!! ไม่เก่ง ไม่ปัง ทำาไม่ได้นะคะ ขอเสียงปรบมือรัว ๆ ให้กับอาจารย์คนเก่งของเรา         

ด้วยจ้า ยังไงกลับมาแล้วก็ลุยตำาแหน่งทางวิชาการกันต่อเลยนะจ๊ะ

ต่อกันด้วยอาจารย์ท่านที่สองกันค่ะ พูดถึงอาจารย์หลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์แล้ว มาต่อด้วย
หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์กันบ้าง หน่ึงสาวสวยกับหนึ่งหนุ่มหล่อ วันนี้ทางคอลัมน์วงน้ำาชาดอกปีบ         
มีอาจารย์ใหม่จากหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์มาแนะนำา 2 ท่านค่ะ

คนสวย ชื่อเด่น นามสกุลดัง น้องฝ้าย หรือ อาจารย์สมิหลา คีรีศรี เป็นไงค่ะ ดังอ่ะเปล่า สมิหลา 
ชายหาดสวย ๆ ของจังหวัดเรานี่เอง แซวเล่นนะคะ ลูกสาวคนโตของ รศ.ทรรศนีย์ และ รศ.ศักดิ์ชัย 
คีรีศรี จ้า เรียกว่าเดินตามรอยคุณพ่อคุณแม่กันเลยนะคะ สำาหรับอาจารย์ฝ้าย อาจารย์คนสวยแห่งรั้ว
จุฬาฯ สังกัดหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 

อาจารยฝ้์ายเม้ามอยสก์บัทางคอลมันข์องเราวา่ เจอนกัศกึษาหลากหลายรปูแบบ แตก่เ็อาอยูค่ะ่ เทคนคิในการสอนนกัศึกษา
ทีม่าจากสายสามญัและสายอาชพีของอาจารยฝ์า้ยคือ “ต้องปรบัพืน้ฐานใหน้กัศึกษาสายอาชพีดว้ย เพือ่ทีเ่คา้จะได้เรยีนไปพรอ้ม ๆ  
กับเพื่อน ๆ ได้อย่างมั่นใจ ทฤษฎีไหนที่ยากก็ต้องหาเทคนิคการสอนที่ทำาให้เข้าใจง่ายขึ้น” เป็นไงบ้างค่ะ เป็นอาจารย์ใช่ว่าจะสอน
อย่างเดียว แต่ก็ต้องดูพื้นฐานของนักศึกษาท่ีแตกต่างกันด้วยนะคะ งานนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ฝ้ายที่คิดค้นเทคนิคเจ๋ง ๆ มาให้
นักศึกษาของเราได้เรียนรู้กันจ้า 

“อ.ฝ้าย ”

“ อ.วิก ”

“อ.แตง”
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มาต่อกันด้วยน้องใหม่คนสุดท้องของคณะเรา         
กันค่ะ สำาหรับอาจารย์ท่านนี้ความสามารถนี่ไม่ต้องพูดถึง 
งานคณะ งานมหาวิทยาลัย อยากได้แบบไหนบอกจ้า        
ฝีมือทางด้านการทำาอาหารทั้งไทยและเทศ  แถมยังเป็น          

เป็นยังไงกันบ้างค่ะ อ่านไปย้ิมไปหรือเปล่า รูปร่างหน้าตาโดดเด่นที่มาพร้อมความสามารถที่หลากหลาย วันนี้มารวมตัวกันที่คณะ

ศิลปศาสตร์แล้วจ้า ท่านผู้อ่านต้องการทำาความรู้จักหรือปรึกษาอาจารย์น้องใหม่ของเราเพิ่มเติม สามารถแวะเวียนไปหาได้ที่หลักสูตรเลยนะคะ 

สำาหรับวันนี้ทางคอลัมน์วงน้ำาชาดอกปีบก็ต้องขอลาท่านผู้อ่านไปก่อน เจอกันฉบับหน้านะคะ สวัสดีจ้า

เริ่มจากอาจารย์ก้อยก่อนแล้วกัน อาจารย์คนสวยจาก         
ถิน่อสีาน มาไกลจากบรีุรมัยเ์ลยนะคะเนีย่ อยากจะบอกว่ารอ้งเพลง
เพราะมากจา้ แอบไดย้นิมาแลว้นะเนีย่ ถงึมาเมา้มอยสไ์ด ้อาจารย์
จริยา  ทรงพระ หรือ อาจารย์ก้อย คนนี้เก่งด้านจัดดอกไม้ทั่วไป

มาดูกันต่อเลยกับน้องใหม่ป้ายแดงของหลักสูตรธุรกิจคหกรรม           

น้องการ์ติ๋ว  ตัวจิ๋ว ตาคม ฟังแค่ชื่อเล่นก็มีความน่ารักกรุบกริบแล้วนะคะ           

“การ์ต๋ิว” เพิ่งบรรจุมาหมาด ๆ น้องเล็กของหลักสูตรธุรกิจคหกรรมศาสตร์  

เลยจา้ อาจารยน์นัทพิย์  หาสนิ ปรญิญาโทคหกรรมศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยั

เป็นยังไงบ้างค่ะ อาจารย์สาขาศึกษาทั่วไปของเรา ทั้งสวย ทั้งหล่อ ทั้งมากความสามารถกันเลยทีเดียว เรามาดูสาขาอื่น ๆ กัน
บ้างดีกว่าค่ะ ว่าจะมีน้องใหม่ให้เราเม้าส์มอยกันอีกไหม ต่อกันด้วยสาวสวย ร่างเล็ก สองคนนี้เค้ามาแบบแพ็คคู่จากคหกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ก้อย และอาจารย์การ์ติ๋ว มา ๆ เรามาทำาความรู้จักกันค่ะ

ท่ีปรึกษาดา้นภาพลักษณ ์เปล่ียนลคุ ปรบับคุลกิภาพ ดกีรมีหาบณัฑติจากสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กทม. ใครอยากจะปรึกษาอาจารย์เนเน่ติดต่อได้ที่หลักสูตรเลยนะคะ อาจารย์
เค้าจัดให้ เห็นหน้าเห็นตากันในหลาย ๆ งานแล้ว ยังไงทางคอลัมน์วงน้ำาชาดอกปีบก็ขอยินดีต้อนรับ   
อย่างเป็นทางการกันเลยค่ะ สำาหรับอาจารย์เดชศักดิ์ วิจิตต์พันธ์ หรือ อาจารยเนเน่ แหม่! ชื่อก็มี
ความนา่รกัฟรุ้งฟริง้แล้วนะคะ เจอตวัจรงิเสียงจรงิคงจะนา่รกัมากกวา่ชือ่แนน่อนจา้ สาขาคหกรรมศาสตร ์หลกัสูตรอาหารและโภชนาการ 
มสีมาชกิเพิม่ขึน้อกีคน ไอเดยีและอรรถรสในการทำาอาหารก็ต้องเพ่ิมข้ึนดว้ยแน ่ๆ  เลยนะคะเนีย่  อาจารยเ์นเนม่ปีระสบการณท์างดา้น
การเป็นเชฟอาหารอิสระ ทั้งอบรม ทั้งฝังตัว เรียกได้ว่า “ตัวแม่” ทางด้านการประกอบอาหารเลยก็ว่าได้ค่ะ แต่ทำางานเหนื่อย งานหนัก
ขนาดนี้ อาจารย์เนเน่จะมีแนวคิดยังไงในการทำางาน วันนี้ทางคอลัมน์ได้สัมภาษณ์มาแล้วนะคะ “ง่าย ๆ แค่คิดบวก เพราะจะทำาให้เรา
มองโลกในแง่ดี มีกำาลังใจในการทำางาน ใบหน้าที่เปื้อนยิ้ม สามารถแบ่งปันความสุขให้คนรอบข้างได้ แต่หากเรามีความคิดติดลบมันก็
จะนำามาซึ่งความเสื่อมโทรม”  ว้าว! แนวคิดดี ๆ สร้างได้จากตัวเราจริง ๆ นะคะเนี่ย

และแบบสากลต้องยกนิ้วให้จ้า งานพระราชทานปริญญาบัตรถือเป็นอันซีน   
ของมหาวิทยาลัย ก็ได้ทีมงานคหกรรมศาสตร์ของอาจารย์ก้อยทั้งอดหลับ        
อดนอน สรา้งสรรคผ์ลงานอนังดงามและเลอคา่ให้กับทางมหาวิทยาลัยของเรา
มาแลว้ นอกจากนี ้อาจารยก้์อยมโีอกาสไดจ้ดัดอกไมร้บัเสดจ็สมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารฯี ณ เรอืนรบัรองทีป่ระทบั อำาเภอคลองหอยโขง่ 
แถมยังเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านพลีควาย อำาเภอนาหม่อม กันอีกด้วยนะคะ งานสอนด้วย 
งานบริการวิชาการด้วย ก็เพราะแนวคิดบวกในการทำางานนี่แหละค่ะ ที่ทำาให้อาจารย์ก้อยขยันและทำางานเพ่ือสังคมได้เยอะขนาดน้ี ท้ังสวย ท้ังใจดี          
ทางวงน้ำาชาดอกปีบก็ขอเป็นกำาลังใจให้อาจารย์ก้อยและทีมงาน สร้างสรรค์ผลงานและมีไอเดียเก๋ ๆ กันอีกนะจ๊ะ

“อ.ก้อย ”

“อ.การ์ติ๋ว ”

“อ.เนเน่ ”

เกษตร แยกไม่ออกเลยนะคะเนี่ย ไหนนักศึกษา ไหนอาจารย์ อาจารย์การ์ติ๋วมีความ

ถนัดทางดา้นงานประดษิฐ์ งานดอกไมไ้ทย งานมดัยอ้มและบาตกิ เพิง่มาบรรจไุมน่าน

แต่มีผลงานโดดเด่นมากมาย น้องการ์ติ๋วเล่าให้ทางคอลัมน์ของเราฟังว่า มีโอกาส           

จัดดอกไม้รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เรือนรับรอง

ที่ประทับ อำาเภอคลองหอยโข่ง แถมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการ                 

โลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ สร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมรายได้จาก             

เยื่อทางปาล์ม ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยนะคะ มากความสามารถขนาดนี้       

ต้องขอเสียงปรบมือรัว ๆ ให้เลยนะคะ
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สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวลลิตพรรณ มานะจิตต์ ชื่อเล่น ป๊อป อายุ 
19 ปี คว้ารางวัล 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาว่ายน�้า            
ใน “ราชมงคลเกมส์” คร้ังที่ 33 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ปัจจุบันก�าลังศึกษาอยู่ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ      
เพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 2 อนาคตใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะ

สำาหรับความรู้สึกในการเข้าแข่งขันกีฬาครั้งน้ี ดิฉันมีความกดดันและ       
ตื่นเต้นมากในเวลาเดียวกัน เพราะเป็นการแข่งขันครั้งแรกในรั้วมหาวิทยาลัยและ
ดฉินัมอีาการป่วยด้วย กลัวว่าจะทำาได้ไม่เตม็ที ่กลวัทำาให้มหาวทิยาลยัเสยีชือ่เสยีง       
กลัวทำาให้อาจารย์หลาย ๆ  ท่านผิดหวัง แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีค่ะ เพราะว่ามีกำาลังใจ
ท่ีดีไปคอยเชียร์อยู่ข้างขอบสนาม ทั้งอาจารย์ยูโสบท่ีเป็นผู้ควบคุม และอาจารย์ 
กฤษณพงค์ ที่คอยดูแลเป็นอย่างดี และที่ขาดไม่ได้เลย คือ แม่ของดิฉันค่ะ ที่มา

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวนฤมล แก้วปานัน ชื่อเล่น จอย ปัจจุบันก�าลัง
ศึกษาอยู่สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 
คณะศิลปศาสตร์ค่ะ

ดิฉันเป็นหนึ่งในตัวแทนของคณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขัน
ทักษะด้านมัคคุเทศก์โดยเน้นภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการแข่งขันของทั้ง 9 ราชมงคล และ
ดิฉันได้รบัรางวลัชนะเลิศคะ่ โดยโจทยท์ีดิ่ฉนัไดจ้ากคณะกรรมการนัน้คอ่นขา้งยาก 
เพราะล้วนแต่เป็นสถานที่ที่ดิฉันไม่เคยไปมาก่อน ดังนั้นดิฉันจึงทำางานอย่างหนัก
ในการค้นคว้าข้อมูลทั้งในตำาราและอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ เมื่อคร้ังดิฉันไป
ทัศนศึกษาที่ภาคเหนือ ดิฉันยังได้แรงบันดาลใจจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการ
นำาชมที่สนุกมากและแฝงไปด้วยสาระ ดิฉันจึงหยิบเอาแรงบันดาลใจนี้มาเป็น           
แรงบนัดาลใจในการแขง่ขนัคะ่ ดฉินัคดิอยูใ่นใจเสมอว่า ดฉินัต้องเป็นตวัของตวัเอง
ให้มากที่สุด พยายามไม่เครียดกับการแข่งขัน พยายามคิดว่าเรากำาลังนำาชม           
นักท่องเที่ยวจริง ๆ และในที่สุดก็ทำาให้ดิฉันชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ และสิ่งที่

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวภิชชากร ศรีทวีป ชื่อเล่น ข้าว อายุ 20 ปี 
ปัจจุบันกำ ลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
ในอนาคตดิฉันอยากทำ งานบนเรือสำ ราญเพราะจะได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ   
ที่เรียนมาสื่อสารกับชาวต่างชาติและยังได้ไปเที่ยวรอบโลกอีกด้วย

สำาหรับรางวัลที่ดิฉันได้รับ คือ รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน “กล่าว
สนุทรพจน์ภาษาอังกฤษ” ในการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการศลิปศาสตรร์าชมงคล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขณะเข้าร่วมแข่งขันดฉินัรูส้กึตืน่เต้นมาก เพราะผู้เขา้แขง่ขนัคนอ่ืน ๆ  ลว้น
ดูเป็นคนเก่ง และเตรียมความพร้อมมาดีเยี่ยม บางคนเคยไปต่างประเทศมาแล้ว 
บางคนเคยใช้ชีวติอยูต่า่งประเทศดว้ย ทกุคนกลา่วสนุทรพจนไ์ดอ้ย่างเปน็มอือาชีพ
และยอดเย่ียมมากค่ะ วนิาทีนัน้ดฉินัไมไ่ดค้ดิถงึคำาว่าชนะเลยคะ่ ดงันัน้ดฉินัจึงสลดั
ความคิดแง่ลบทิ้งไปและเลือกที่จะสนุกกับมัน เป็นตัวของตัวเองเหมือนตอนที่อยู่
หน้ากระจกที่บ้าน ดิฉันไม่ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่ใช้คำาสละสลวยสวยงาม หรือซึ้ง        

กนิใจจนทำาใหผู้ฟ้งัน้ำาตาไหล ดิฉนัแคส่นกุกบัสิง่ทีก่ำาลงัทำา และทา้ยทีส่ดุกส็ามารถ
คว้าชัยชนะมาได้และที่สำาคัญก็คือดิฉันได้รับมิตรภาพที่ดี ๆ จากเพื่อน ๆ ทั้ง 9           
ราชมงคล การแขง่ขนัครัง้นีจ้งึเปน็ประสบการณท์ีดี่ทีส่ดุเทา่ทีด่ฉัินเคยไดร้บัมา ดฉินั
จึงอยากขอบคุณอาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศทุกท่านที่ให้โอกาสนี้ในครั้งนี้ค่ะ

ถึงน้อง ๆ ... เคล็บลับเดียวที่ได้ผลทุกสถานการณ์ในชีวิตคือ ไม่ว่าจะทำา
อะไรก็ตาม จงสนุกกับมัน เพราะแค่เรายิ้มได้ เราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เรา           
กำาลังทำา ขณะที่คนอ่ืนรอบข้างพยายามอย่างหนัก เครียด และไม่มีความสุข            
กับสิ่งที่เค้าทำาเลย แค่นี้เราก็ชนะแล้ว 

ดฉัินภมูใิจมากทีส่ดุนัน้กค็อื การทำาใหค้นทีด่ฉินัไมรู่จ้กัหัวเราะและมีความสขุไปกบั
การนำาชมของดิฉันได้ ดิฉันคิดว่าเป็นรางวัลที่ได้มากกว่าการได้รางวัลชนะเลิศ คือ 
มิตรภาพที่ดีจากทั้ง 9 ราชมงคล จากการแข่งขันมัคคุเทศก์ครั้งนี้ ทำาให้ดิฉัน           
ได้พิสูจน์ตัวเองได้ว่า ดิฉันไม่ได้มาแข่งขันกับใคร ๆ แต่ดิฉันมาเพื่อแข่งขันกับ       
ตัวเอง และจากประสบการณ์นี้ดิฉันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นกับสายงานอาชีพนี้ 
ทำาให้ดิฉันค้นพบตัวเองว่าจริงๆแล้ว ดิฉันรักในการเป็นมัคคุเทศก์ ขอขอบคุณ
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวทุกท่านที่ให้โอกาสนี้กับหนู ซึ่งเป็นโอกาสที่        
สำาคัญมาก และหาไม่ได้จากที่ไหนค่ะ

ให้กำาลังใจดิฉันทันเวลาลงแข่งรายการแรกพอดี ทำาให้ดิฉันใจชื้นขึ้นมาสักนิดและ       
มีแรงที่จะแข่งต่อในรายการถัดไปจนสามารถคว้ารางวัลมาได้หลายรายการค่ะ 

สุดท้ายดิฉันอยากฝากถึงน้อง ๆ  ที่เป็นนักกีฬาหรือชอบที่จะเล่นกีฬา ไม่ว่า
จะเล่นกีฬาประเภทใดก็ตาม ขอให้น้อง ๆ สู้ อดทน อย่ายอมแพ้ อย่าท้อแท้ และ
อย่าหมดหวัง กีฬาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดิฉันเชื่อว่าสร้างเด็กให้เป็นคนดีได้ค่ะ

คนเก่งเหรียญทองเหรียญทอง

คอลัมน์ เชิดชูศิษย์ปัจจุบัน


