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 จุลสารช่อดอกปีบฉบับน้ี พร้อมรายงาน

ความก้าวหน้าของคณะศิลปศาสตร์ ทั้งด้าน          

การพฒันานกัศกึษา และการบริการความรู้สู่ชมุชน

ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านวิชาการ ด้านองค์ความรู้

เก่ียวกับการถนอมอาหารและศิลปะแขนงต่าง ๆ 

รวมท้ังกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบสี่เดือนที่ผ่านมา        

ทางกองบรรณาธิการพร้อมน้อมรับข้อติชม         

จากผู้อ่านทุกท่าน เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกท่าน
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ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาฟิสิกส์ เกียรตินิยม
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  (ทุนโครงการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
 • วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาฟสิกิส ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
(ทุนโครงการ UDC)
ความเชี่ยวชาญ : ฟิสิกส์ทฤษฎี กลศาสตร์ควอนตัม ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

ขอต้อนรับบุคล�กรใหม่
ประจำ�คณะศิลปศ�สตร์ 4 ท่�น ดังนี้

Congratulations
 สำาหรับช่อดอกปีบฉบับนี้ ทางคณะ

ศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

ผู้ได้รับตำาแหน่งทางวิชาการ 2 ท่าน

ผศ.วรรษวดี  แก้วประพันธ ์
แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาจิตวิทยา

รศ.ผกากรอง  เทพรักษ์
แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย์

สาขาวิชาสถิติ

ผศ.พูนศักดิ์  สันติวิทยานนท์
ตำาแหน่ง อาจารย์ประจำาหลักสูตรรายวิชา
 วิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป

ดร.จิรวิชญ์ พรรณรัตน์
ตำาแหน่ง อาจารย์ประจำาหลักสูตรรายวิชา 
 สังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป

นายจักรพงศ์  สุขเพ็ง
ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวธนัฎฐา  นิลสุวรรณ
ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

ประวัติการศึกษา
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประวัติการศึกษา
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประวัติการศึกษา
 บรหิารธรุกิจบณัฑติ สาขาระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 • ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพัฒนามนษุย์และสงัคม มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์
 • ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  สาขาวจิยัศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ : การศึกษาชุมชนและวัฒนธรรม การวิจัยเชิงคุณภาพ
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มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย             

โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก          
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ           
งานสำานกังาน งานวชิาการ งานพฒันานกัศกึษา และงานประกนัคณุภาพ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้         
กับเครอืข่ายทางการศกึษาในเรือ่งการพฒันาตนเองและการดำาเนนิงาน         
ในฝ่ายต่างๆ

โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน�้าฝน 
โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบนำ้าฝน พิธีสมโภชเทียน

พรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำาปี 2560 ใน         
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใช้บางยาง สำานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การแนะแนวอาชีพนักงานบริการอาหารและ         
เคร่ืองดื่มบนเรือส�าราญ จากโรงเรียนสอนการ           
อาชีพเรือส�าราญและการโรงแรม

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. นักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมรับฟังการแนะแนวอาชีพพนักงานบริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำาราญ จากโรงเรียนสอนการอาชีพเรือ 
สำาราญและการโรงแรม ณ ห้อง 62603 อาคาร 62 คณะศิลปศาสตร์

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ (ดอกดารารัตน์)
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจ ร่วมประดิษฐ์

ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 
เป็นต้นไป เวลา 13.30 - 16.30 น. (เฉพาะวันราชการ) ณ ลานโถง 
อาคาร 58 (สำานกังานคณบด)ี คณะศลิปศาสตร ์รวมทัง้สิน้ 10,700 ดอก 
ทัง้นีไ้ด้สง่มอบใหผู้ว้า่ราชการจงัหวัดสงขลาและนายอำาเภอเพือ่มอบให้
ประชาชนใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

โครงการ KM ในงานวิชาการและวิจัย
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ฝ่ายวิชาการและวิจัย ดำาเนินการจัดโครงการ KM ในงานวิชาการและวิจัย โดยให้บุคลากร          

ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เลือกกิจกรรมตามกลุ่มที่สนใจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 Cops ได้แก่ 

1. Cop : WiL สำาหรับผู้บริหาร (คณบดี 
รองคณบดี ผูช้ว่ยคณบดฯี หวัหนา้สาขา
และหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา)  

2. Cop : วิจัยอาจารย์ โดยมี
วิทยากร คือ ผศ.ดร.กันทริน  รักษ์
สาคร 

3. Cop : บรกิารวชิาการ โดยมวีทิยากร 
คือ อ.นพดล โพชกำาเหนิด

4. Cop : วจิยัสถาบนัของเจา้หนา้ท่ี โดยมวิีทยากร 
คือ น.ส.อุทัยทิพย์ บุญนา และ น.ส.พรเพ็ญ 
จันทรา เจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
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วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น หลักสูตรรายวิชา
วทิยาศาสตร ์จดัโครงการบรกิารวิชาการทีก่่อให้เกิดรายได้ โดยสอนปฏบัิตกิาร
เคมีใหก้บันักเรียนโครงการ SMT ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 5 โรงเรยีนอนบุาลสงขลา

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์          
จัดโครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต        
จากสภากาชาดไทย และการแข่งขันประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ 
“พระคุณแม่” ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการจากหลักสูตร
รายวิชาภาษาไทยค่ะ

ระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคม 2560 นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 19 ณ เมืองเมดาน 
ประเทศอินโดนีเซีย ในกิจกรรมสัมมนาวิชาการและศิลปวัฒนธรรม และ                
ขอแสดงความยินดีกับนายปริญญา ชูสุวรรณ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล ที่ได้รับรางวัล Best Mix Group Presentation

โครงการกิจกรรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โครงการศิลปะการผูกผ้าและการจีบผ้า ณ โรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย อ�าเภอสะเดา จงัหวดั
สงขลา 

ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ฝ่าบวิชาการและบริการวิชาการ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการ        
ศิลปะการผูกผ้าและการจีบผ้า ณ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย         
อำาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศกึษาสหกจิ
ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2560

 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั จดัโครงการ “เตรยีมความพรอ้มและปฐมนเิทศนกัศกึษาสหกจิ
ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560” โดยมี ดร.นุชล ี
ทพิย์มณฑา คณบดีคณะศลิปศาสตร ์ใหเ้กียรตเิปน็ประธานในพธีิเปดิโครงการดงักลา่ว 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย เพือ่พฒันาและส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ ให้นักศึกษา
เตรยีมความพรอ้มในดา้นตา่ง ๆ  กอ่นทีจ่ะออกไปปฏบัิติงานในสถานประกอบการ 
และให้นักศึกษามีความรับผิดชอบสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง         
ให้พร้อมสำาหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป
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สำาหรับฉบับนี้จะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องของ ประโยคนิยม ของ

คนไทยหรอืคนทีเ่รารูจ้กัหรอืแม้แต่ตวัเราเองทีม่กัจะพดูกนั  ซึง่ตวัผูเ้ขยีน

เองได้มีโอกาสสนทนาเรื่องดังกล่าวกับเชฟอาหารไทยท่ีมีช่ือเสียง         

พอสมควร นั่นคือ เชฟโต๋ หรือคุณเชฏภูชิชย์ เถกิงศักดิ์ นั่นเอง           

ส่วนประวัติของเชฟจะกล่าวในตอนท้ายนะครับ  ผมจะมาบอกกล่าว           

เล่าต่อ คือประโยคที่ว่า “ทานคาวไม่ทานหวานสันดานไพร่” แล้วมันจริง

หรือไม่ที่เขาว่ากัน

มีเรื่องเล่าว่า ในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า         

เจ้าอยู่หัว นำ้าตาลเป็นของที่มีราคาแพงและหายากมาก ชาวสยามเราใช้

นำา้ตาลจากมะพร้าวกนัมาก นำา้ตาลมะพร้าวจงึมรีาคาสงู จนเกดิมีเศรษฐี

เมืองเพชรบุรีขึ้นมามากมาย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเป็นช่วงที่ชาวสยาม

ติดต่อค้าขายกับต่างชาติมากนัก มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้าน

อาหารกันอย่างหลากหลาย นำ้าตาลจึงเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่ง ถึงขั้นว่าสมเด็จ 

เจ้าพระยาบรมมหาประยรูวงศ์ (ดสิ บนุนาค) ใช้นำา้ตาลมะพร้าวแทนเงิน 

แลกซือ้เหลก็เพือ่มาล้อมรัว้วัดท่ีท่านสร้าง คอื วัดประยรูวงศาวาสวรวหิาร 

ในปัจจุบันนั่นเอง

แจงจัดจับ ส�ำรับคำว ชำวบ้ำนบ้ำน
ไม่มีหวำน เคียงคู่ ก็อยู่ได้

ทำนคำวไซร้ ไม่ทำนหวำน พำลว่ำไพร่
ใครกล่ำวหนอ ส่อรำคำ คุณค่ำตนฯ

ทานคาวไม่ทานหวานสันดานไพร่
...นั้นจริงหรือ?

ดงันัน้ ในอดตีทีก่ารขนส่งทางการค้ายงัเป็นเร่ืองทีย่ากมาก 

ไพร่ซึง่ก็คือชาวบ้าน ความเป็นอยู่ค่อนข้างเรยีบง่ายและแร้นแค้น 

อาหารการกินจึงไม่สมบูรณ์พร้อมนัก เวลาและโอกาสท่ีจะได้

ทานของหวานจงึเป็นสิง่ทีย่าก ไม่เหมอืนกบัชาววงัทีมี่ฐานนัดรสงู 

เพียบพร้อมด้วยเวลา ความรู้ ในการประกอบอาหารการกิน        

ทั้งคาวหวานพรั่งพร้อม
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ชนชัน้สงูในยคุสมยันัน้จึงมกัพดูกนัตดิปากเมือ่หลงัรบัประทานอาหาร

แล้วว่า “กินคาวไม่กินหวาน สันดานไพร่” ต่อมาในยุคปฏิวัติรัฐประหาร 

ทางด้านระบอบการปกครองเป็นแบบทหาร ทำาให้สำานวนสุภาษิตที่เป็นการ

ส่อเสียดเป็นเรื่องที่อันตราย คนยุคหลังจึงไม่แพร่หลายที่จะพูดอีก กล่าวคือ

สำานวนสภุาษตินี ้จงึมคีวามหมายถงึ ผูท้ีม่ฐีานันดรศกัดิส์งูกว่า ดูถูกเหยยีด

หยนัผูท้ีม่สีถานะทางสงัคมตำา่กว่า ไม่ใช่สำานวนสภุาษติทีใ่ช้สือ่ถงึอาหาร

การกนิของคนไทยโดยแท้จรงิแต่อย่างใด เพราะฉะนัน้อย่าเอามาใช้ถ้ายงั

ไม่เข้าใจนะ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวิชาชีพอาหาร มันคือ “คำาเหยียดหยัน” 

ไม่ใช่ “คำาจรรโลงโลก”  

เป็นยังไงกันบ้างครับผู้อ่านทุกท่านเราพอทราบกันแล้ว เราอาจจะใช้

สำานวนดังกล่าว หรือจะใช้กระเซ้าเย้าแหย่กับบุคคลที่เรารู้จักทั้งสนิทสนม  

หรือไม่สนิทสนม ในบางเวลาบางโอกาสตามสมควรนะครับ

สุดท้ายน้ีผู้เขียนขอขอบคุณ

และกล่าวประวัติโดยย่อของคุณ        

เชฏภูชิชย์ เถกิงศักดิ์หรือ เชฟโต ๋        

สักนิดนึง เชฟโต๋ เป็นศิษย์เก่าของ          

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร มีผลงานในเร่ืองของการ

แข่งขันทำาอาหารและนำาเสนอผลงาน

ด้านอาหารไทยในหลายรายการ เช่น รายการ ท็อปเชฟไทยแลนด์ รายการ

คุณพระช่วย รายการบอกเก้าเล่าสิบ เป็นต้น  

ขอขอบคณุเป็นอย่างมากในการทีม่าบอกกล่าวเล่าประวตัคิวามเป็นมา

และคลายความฉงนของสำานวนดังกล่าว ถ้ามีโอกาสผู้เขียนอาจติดต่อมาแชร์

ประสบการณ์ให้นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้ก้าวทันหรือติดตามเส้นทาง

วชิาชีพทางคหกรรมศาสตร์ หรอืการโรงแรมและการท่องเทีย่วในโอกาสต่อไป
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วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 น. นายบุญเติมภู          

รองเล่ือน นายอำาเภอตะโหมด ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดโครงการหมูบ้่าน

พลังงานทางเลือก ซึ่งดำาเนินการโดย ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา (ขุนจันทร์) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผ่านคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างวัน

ที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทางเลือก  บ้านป่าพงศ์ 

หมู่ที ่9 ตำาบลตะโหมด อำาเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ เพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลติเตาชวีมวล ใช้เป็นเตาพลงังานความร้อนแบบประหยดัในครวัเรอืน

และการอบไอนำ้าจากตู้อบสมุนไพร ทั้งยังส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

จากวสัดเุหลอืใช้ในชมุชนโดยใช้หลกัความรูท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่สามารถเอื้อต่อชุมชนและหน่วยงานการศึกษาในชุมชนได้
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วนัที ่18 สงิหาคม 2560 คณบดพีร้อมด้วยอาจารย์และนกัศกึษาคณะศิลปศาสตร์ 

ร่วมจัด นิทรรศการฅนโหมด 9 ย่างตามทางพ่อ โดยยกหมู่บ้านพลังงานทางเลือก    

ซึ่งมี ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดคีณะศิลปศาสตร ์เป็นหวัหน้าโครงการเขา้รว่มเสวนา 

สาธิตการใช้เตาชีวมวลทอด “หนมเบซำา” และการประยุกต์เตาใบใหญ่กับธุรกิจการทำา

กล้วยฉาบ อกีท้ังร่วมสอนและสาธติการทำาดอกไม้จนัทน์ “ดอกดารารตัน์” จากอาจารย์

และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ณ วัดตะโหมด จังหวัดพัทลุง
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เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2560 ทีผ่า่นมา ณ หอประชมุ
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระ ชนมพรรษา สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์          
เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำาถามระดับชาติทางด้านการ       
ท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตร
ไชยากร ครั้งที่ 6 ประจำาปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “พระ
มหากษัตริย์กับการรถไฟไทย” ซึ่งจัดโดย คณะการ
จัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(นิด้า) โดยมีทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 371 ทีม จาก 58 
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ผลการ
แข่งขัน “ทีม Singora is comming” ตัวแทนหนึ่ง                 
ในสองทีมจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัยได้แก่ นางสาวเกษมณี จันทร์ทอง,           
นายหัสดิน แก้วพิมพ์ และนางสาวอารีรัตน์ จันทร์เพ็ง 
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับรางวัล   
ชนะเลศิ รางวลับรุฉตัรไชยากร คร้ังที ่6 ประจำาป ี2560

นางสาวเกษมณี จันทร์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4          
ในฐานะหัวหน้าทีม กล่าวว่าความรู้สึกภายหลังได้รับ
รางวัลชนะเลิศว่า “รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ ที่สามารถคว้า
ชยัชนะมาใหก้บัมหาวทิยาลัยของเราได ้และรูส้กึเปน็เกยีรติ
ที่สุดในชีวิตเลยค่ะ ที่จะได้รับรางวัลพระราชทานจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้องขอขอบคุณอาจารย์           
ที่คอยสนับสนุน และขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่พยายามและตั้งใจทำาเต็มที่             
จนได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะ ขอบคุณค่ะ”

นายหัสดิน แก้วพิมพ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กล่าวว่าความรู้สึกภายหลัง   
ได้รับรางวัลชนะเลิศว่า “รู้สึกตื่นเต้นมาก ๆ ครับ ตอนประกาศรางวัลว่าใคร       
จะได้ และแล้วพวกเราก็ได้มันมา มันไม่ง่ายเลยครับ แต่เราก็ทำาได้ ขอบคุณ
อาจารย์ เพื่อนร่วมทีม และตัวเองที่ทำาให้ผมมายืน ณ จุดนี้ได้ ขอบคุณครับ”

นางสาวอารีรัตน์ จันทร์เพ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กล่าวว่าความรู้สึก         
ภายหลังได้รับรางวัลชนะเลิศว่า “รู้สึกดีใจมากๆ ค่ะ ตอนแรกก็ตกใจ เพราะมี
ตั้งสามร้อยกว่าทีม แต่เราก็สามารถทำาได้ ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุก ๆ คน             
ที่พยายามมาด้วยกัน ขอบคุณอาจารย์ที่ได้มอบโอกาสและคอยสนับสนุน            
มาตลอด จนประสบความสำาเร็จอีกก้าวหนึ่ง ขอบคุณค่ะ”

รางวัลบุรฉัตรไชยากรเป็นรางวัลที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติ              
พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำาแพง
เพ็ชรอัครโยธิน เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลาย และ
นอ้มรำาลึกถงึพระกรณุาธิคุณดา้นตา่งๆ โดยเฉพาะดา้นการโรงแรมและการทอ่ง
เทีย่ว ในฐานะทีท่รงเปน็พระบดิาแหง่การทอ่งเทีย่วและโรงแรมของประเทศไทย 
โดยทีมท่ีชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและ
เกยีรตบิตัร ซึง่จะไดเ้ขา้รบัพระราชทานรางวลัจาก สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสต่อไป
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ผ่านกันไปแล้วนะคะ สำาหรับบทสัมภาษณ์ที่น่าภูมิใจจากหลักสูตร

สาขาวชิาการท่องเทีย่ว สำาหรบัคราวนีม้าถงึ หลักสูตรสาขาวชิาอาหารและ

โภชนาการ บ้างดีกว่าค่ะ

ในส่วนหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีการส่งนักศึกษา
เข้าแข่งขัน ตำาส้มตำาลีลา ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ในงานเกษตร        
พระราชาครั้งที่ 1 ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา การแข่งขัน            
แบ่งเป็นประเภทนักเรียน/นักศึกษา โดยส่งทั้งหมด 5 ทีม ซึ่งนักศึกษาของ
หลักสูตรคือ นางสาวสายชล คงทิพย์ คว้าเงินรางวัลที่ 2 มาได้ ได้รับเงิน
ถึง 700 บาท กันเลยทีเดียวค่ะ เรามาฟังความรู้สึกจากนักศึกษากันเลย            
ดีกว่าค่ะ 

“สวัสดีค่ะ หนูจะเล่าถึงประสบการณ์ที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้นะคะ เมนู
ที่ใช้ในการแข่งขันส้มตำาคือ ส้มตำาไทย อย่างเดียวค่ะ การจัดจานทางกอง
การแข่งขันแจ้งว่าให้จัดเตรียมไปเอง แต่พวกหนูไม่ได้เตรียมไป เลยเอา
วตัถดุบิทีเ่คา้จะเอาไวใ้หต้ำาสม้ตำาจดัคะ่ ความรูส้กึตอนไปถงึเลยรูส้กึตืน่เตน้ 
และมองคูแ่ขง่ขนัคดิว่าตอ้งแพแ้น ่ๆ  เพราะวา่ทมีอืน่เคา้แตง่ตวักันมาเตม็มาก 
แต่ทีมหนูแต่งแค่ชุดนักศึกษาของมหาลัย พอเริ่มการแข่งขันก็มีความรู้สึก           
ตืน่เตน้ ทมีอืน่ๆ กอ็อกลลีากนัอยา่งเมามนัส ์การแข่งขันใชเ้วลาแค ่15 นาที          
กเ็สรจ็ลงแลว้รอประกาศผลในใจ คดิคดิเลยวา่ตอ้งแพแ้น ่ๆ  เพราะแตล่ะทมี

ต�ำส้มต�ำลีลำ

ออกลีลา แต่กลุ่มหนูไม่ค่อยได้ออกลีลาเพราะว่า
เขิน แต่พอประกาศรางวัล ทีมหนูได้ที่สองรู้สึกดีใจ
มากค่ะ แล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์วนิดา บุรีภักดี           
ทีใ่หโ้อกาสกบัทมีหน ูซึง่หนกูค็ดิว่าบางครัง้สิง่ทีเ่รา 
ยังไม่ได้ลงมือทำาก็อย่าเพิ่งตัดใจ ถ้าเรายังไม่ได้
ลงมือทำาจริง ๆ ขอบคุณค่ะ”

การแข่งกันประเภทเยาวชน
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กบ

นวิ

เบน็ซ์

ก้าวเข้าสูฉ่บบัที ่16 กบัวงน�า้ชาดอกปีบ คอลมัน์ท่ีเกาะกระแสเหล่าคนดงัของคณะศลิปศาสตร์ 

ฉบับก่อนเราเม้าส์มอยเรื่องราวอาจารย์หน้าใหม่ไฟแรงกันไปแล้วนะคะ มาฉบับนี้ Hot ยิ่งกว่า ขอเบิกฤกษ์

เรื่องราวดี ๆ ของคนหนุ่มคนสาวหน้าใหม่ ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ กับแนวคิดการสอนนักศึกษาในศตวรรษ

ที่ 21 ค่ะ ว่า “Young bloods”  รุ่นนี้เค้าจะมีไอเดียหรือเทคนิคการสอนนักศึกษาแบบไหนกันบ้าง

Young bloods หมายเลข 1 ของเราคือ 

อาจารย์สาวสวย คมเข้ม ผิวสีแทน แฟนมีแล้วยัง

ข้อนี้ต้องไปถามเจ้าตัวนะคะ อิอิ เป็นมือตำาอันดับ

หนึ่งในย่านชัยมงคล ฝีมือลือชื่อ รสชาติการปรุง

อาหารซ่าแซ่บ ท่านผู้อ่านทราบแล้วยังค่ะ ผู้เข้า

ประกวดหมายเลข 1 ของเราคือใคร? มาเฉลยกัน

ดีกว่าค่ะ อาจารย์ปริศนาท่านนี้คือ 

เป็นไงบ้างค่ะผู้เข้าประกวด Young bloods 

ผ่านไปแล้ว 2 ท่าน มาต่อกันเลยกับท่านท่ี 3 

อาจารย์น้องใหม่ของหลักสูตรท่องเที่ยวอีกคน 

มาต่อกันเลยกับ Young bloods หมายเลข 2 

คนนี้เป็น YB รุ่น 2 อาจารย์คนสวย ใจดี ชอบแจก

ยิ้ม มีความน่ารักและเป็นกันเองกับนักศึกษา         

ท่านผู้อ่านลองมาทายดูสิค่ะว่าใครกัน? พอจะ

นึกออกไหมเอ่ย ใบ้อีกนิดละกัน อาจารย์ชื่อเล่น

ขึ้นต้นด้วยตัว ก.ไก่ มีคติประจำาใจคือ ท่องเที่ยว         

คอืงานของเรา ความสามารถพเิศษเป็นไกด์ เพราะ

รักการท่องเที่ยวจ้า เฉลยเลยแล้วกันนะคะ  

อาจารย์วนดิา บรุภีกัดี หรอือาจารย์เบน็ซ์ 

อาจารย์ประจำาหลักสูตรอาหารและโภชนาการ 

ปริญญาตรี และปริญญาโทด้านอาหารแบบ        

แน่น ๆ  เลยนะคะเนีย่ อาจารย์เบ็นซ์ของเรามคีวาม

สามารถพิเศษในการออกแบบและจัดตกแต่ง

อาหารสวยเก๋ระดับเจ้าของร้านมาเองเลยจ้า        

อาจารย์เบ็นซ์เล่าให้เราฟังว่าไอเดียการสอน

นักศึกษา “จะสอนด้านการประกอบอาหารโดยน�า

ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) รวมกับศิลป์ (ศิลปะการ

ประกอบอาหาร) ปรับใช้ให้นักศึกษามีความเข้าใจ 

มองเห็นภาพอย่างชัดเจน น่าสนใจและการสร้าง

ความเชือ่มัน่ให้นกัศกึษากล้าท่ีจะแสดงศักยภาพใน

เวทกีารแข่งขนัทกุระดบั” เป็นไงละค่ะสมัภาษณ์เจ้า

ตัวมาเลยนะคะเน่ีย หวังว่าไอเดียเจ๋ง ๆ แบบนี ้

นักศึกษาศตวรรษที่ 21 คงจะโอเคเบตงนะจ๊ะ         

สวยท้ังความคดิและหน้าตาแบบน้ี วงนำา้ชาดอกปีบ 

ก็ขอให ้ กิจการร ้านอาหารของอาจารย ์เบ็นซ ์            

ปังปังปังนะคะ

อาจารย์ประภาพรรณ แก้วสิยา หรือ

อาจารย์กบ ของเรานี่เองจ้า บธ.ม.การจัดการ       

ท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

หาดใหญ่ ปัจจุบันอาจารย์กบเป็นอาจารย์ประจำา

หลักสูตรการท่องเที่ยว ท่านให้สัมภาษณ์กับเราว่า 

“ชอบการท่องเที่ยว หลงบ้าง ไปถูกบ้างเป็นเรื่อง

ธรรมชาต”ิ ออิ ิแน่นอนนะคะ เป็นอาจารย์หลกัสูตร

นี ้การท่องเทีย่วต้องมาเป็นอนัดบัหนึง่ นำานกัศกึษา

ลงพืน้ทีส่ำารวจเส้นทางการท่องเทีย่ว ทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศกันเลยนะคะเนี้ย ออกทริปบ่อย

แบบนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ 

สำาหรบัเทคนคิการสอนนักศกึษายุคศตวรรษ

ที่ 21 อาจารย์กบบอกว่า “ต้องทันและเข้าใจวัยรุ่น 

ซึง่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะอายไุม่ต่างกับนกัศกึษา” ออิิ 

จริงเหรอค่ะอาจารย์กบ เฮฮาตลอดเลยนะคะเนี่ย  

“การสอนต้องพยายามหาเรือ่งเล่าต่าง ๆ  ทีน่กัศกึษา

ให้ความสนใจ เปิดโอกาสให้ร่วมทำากิจกรรม            

พร้อมแสดงความคิดเห็น”  แค่นี้ก็สร้างบรรยากาศ

ในการเรียนได้น่าติดตามแล้วละค่ะ

อาจารย์มณฑิรา เกียรติถาวรนันท์ หรือ 

อาจาร์นิว แหม๋! ใหม่ทั้งชื่อใหม่ทั้งการทำางานเลย

นะคะเนี่ย ท่านผู้อ่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตา

กับอาจารย์นิว อาจารย์น้องใหม่ ที่เห็นแก้มแล้ว

อยากกนิซาลาเปา เพราะน้องบอกไม่ชอบออกสือ่

คนนี้ ก็ปริญญาโทการจัดการการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วยนะคะ มีความ          

น่ารักเป็นกันเอง ใครอยากให้น้องนิวพาชม ชิม           

ช๊อป ของดีของหรอย ทัว่ราชอาณาจกัรไทย ทกัเฟช

ไปได้เลยนะคะ Montira Keatitaworanun เจ้าตัว

บอกว่าเรื่องกิน ไม่ต้องเกรงใจ รูปร่างเป็นไงค่อยลด

นำ้าหนักกันจ้า อิอิ 

มาดูเทคนิคการสอนนักศึกษาของอาจารย์  

รุ่นใหม่อย่างน้องนิวกันบ้างค่ะ ว่าจะมีปัญหาหรือ

วิธีแก้ไขการสอนอย่างไรบ้าง น้องนิวเล่าว่าปัญหา

ทีเ่จอคอื นักศกึษานำาโทรศพัท์มอืถอืมาเล่นในเวลา

เรยีน เบนความสนใจจากอาจารย์ไปหาหน้าจอแทน 

เม่ือกล่าวตักเตอืนกย็งัแอบเล่น เลยคดิหาวธิโีดยใช้

โทรศพัท์มอืถอืเป็นสือ่ในการเรยีน โดยให้นกัศกึษา

ใช้โทรศัพท์มือถือหาข้อมูล โดยกำาหนดหัวข้อให้

นกัศกึษาค้นคว้าเรยีนรูด้้วยตวัเอง แล้วนำามาบอกเล่า

ให้เพื่อน ๆ ฟังหน้าชั้นเรียน แลกเปลี่ยนความรู้          

ซึ่งกันและกัน นอกจากจะทำาให้นักศึกษาได้มี         

ส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้นแล้ว ยังทำาให้

ได้ฝึกพฒันาในเรือ่งบคุลกิภาพ ความกล้าแสดงออก

อีกด้วย ว้าวว!! ไอเดียกู๊ดเก๋มากเลยนะคะเนี่ย               

ยังไงก็ขอเป็นกำาลังใจให้น้องนิวคิดเทคนิคการสอน

ดี ๆ แบบนี้ไปเรื่อย ๆ นะคะ สุดท้ายน้องนิวฝาก

คติเตือนใจไว้ให้ทางวงนำ้าชาดอกปีบกันด้วยนะคะ 

นีเ่ลย “อย่าเพิง่ยอมแพ้ จดุเริม่ต้นนัน้มกัจะยาก

ที่สุดเสมอ” ยอดเยี่ยมเลยจ้า 
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แพร

ติก๊

เป็นยังไงกันบ้างค่ะ ผู้เข้าประกวดทั้ง 5 ท่าน คนรุ่นใหม่ของคณะศิลปศาสตร์ 

ผู ้นำาการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวทางการสอนและการสร้างทัศนคติท่ีดีให้กับนักศึกษา        

ของคณะเรา ความคดิ ความสามารถแบบนีพั้ฒนานกัศกึษาได้อย่างแน่นอนค่ะ และหาก

ท่านผู้อ่านต้องการทำาความรู้จักหรือปรึกษาอาจารย์น้องใหม่ของเราเพิ่มเติม สามารถ

แวะเวียนไปหาได้ท่ีหลักสูตรเลยนะคะ สำาหรับวันนี้ทางคอลัมน์วงนำ้าชาดอกปีบก็ต้อง          

ขอลาท่านผู้อ่านไปก่อน เจอกันฉบับหน้านะคะ ...สวัสดีจ้า 

มาต่อกนัด้วย Young bloods 

หมายเลข 4 คนนี้ดีกรีปริญญาโท

จากเมืองนอก สาวน้อยวัยใส          

น้องใหม่ของหลักสูตรการโรงแรม 

ผู ้ มีคติประจำาใจแบบเฉียบคม    

Y o u n g 
bloods

Y o u n g bloods

“ชีวิตของเราใครเล่ามีสิทธิ์ จะถูกหรือผิดลิขิตตนเอง”  ไม่ใช่ใครท่ีไหน 

อาจารย์แพร วิมภัทรา เม่งช่วย ขอเรียกว่าอาจารย์แพรรี่แล้วกันนะคะ           

จะได้ดูอินเตอร์หน่อย อิอิ อาจารย์แพรรี่จบการศึกษา: MA in Hotel                 

Management at University College Birmingham England เป็นไงละค่ะ 

ภาษาอังกฤษสอบ 100 เต็ม 100 เลยนะคะเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นอาจารย์            

อีกท่านหนึ่งที่เก่งภาษา แบบนี้นักศึกษาการโรงแรมคงพูดภาษาอังกฤษได้

คล่องเลยนะคะเนี่ย กูรูด้านภาษามาเองเลย อาจารย์แพรรี่มีความถนัดและ

ความสนใจหลายอย่างค่ะ ทัง้แล่นอคูเูลเล่ ชอบถ่ายภาพ เล่นกฬีาบาสเก็ตบอล 

และรักการท่องเที่ยว นอกจากนี้มีความสามารถพิเศษคือร้องเพลง ครบครัน

เลยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจนักศึกษาการโรงแรมเลยก็ว่าได้ค่ะ

อาจารย์แพรรี่บอกเล่าวิธีการสอนให้ทางคอลัมน์ของเราฟังว่า “ใช้วิธี

การสอนโดยการใช้เกมในการจ�าค�าศัพท์ ซึ่งท�าให้นักศึกษาสนุก อยากม ี            

ส่วนร่วมในห้องเรยีนและเพิม่ประสทิธิภาพในการจ�าค�าศัพท์มากขึน้” กถ็อืเป็น

วธิกีารสอนทีน่่าสนใจและนำาไปปรบัใช้ในวิชาอืน่ ๆ  ได้เลยนะคะเนีย่ แนวคดิ

ดี ๆ เจ๋ง ๆ กันทุกคนเลยใช่ไหมค่ะ

มาต่อด้วยผูเ้ข้าประกวด Young bloods หมายเลขสดุท้าย             

น้องใหม่ป้ายแดงของคณะศิลปศาสตร์ จะหญิงหรือชายเรา          

มาทายกันดีกว่าค่ะ อาจารย์ท่านนีดี้กร ีดร. ปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ประสบการณ์ด้านการทำางาน

วิจัยระดับ Professional นอกจากนี้เก่งทั้งการเขียนบทความ          

นำาเสนองานวิจัย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นวิทยากร

อบรมแก่หน่วยงานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์ และอื่น ๆ   

 ว้าวๆๆๆ!!!! โปรไฟล์ปัง

ขนาดนี้ เฉลยเลยแล้วกันค่ะ ผู้เข้า

ประกวด Young bloods ท่านนี้        

คือ อาจารย์จิรวิชญ์ พรรณรัตน์          

หรืออาจารย์ติ๊ก อาจารย์ประจำา

หลกัสตูรรายวชิาสงัคมศาสตร์ สาขาศึกษาทัว่ไป ความสามารถไม่แพ้ใคร 

เรื่องกิน ช๊อป เที่ยว แต่งหน้าแต่งตา อิอิ ปรึกษาคลินิกหมอติ๊กได้จ้า 

อาจารย์ติ๊กของเราอายุแค่ 35 ปีเองนะคะ แต่คว้าปริญญามาตั้ง 3 ใบ

แล้ว แจ่มจริง ๆ จ้า  ทางคณะของเรามีแต่คนเก่ง ๆ ปัง ๆ ทั้งนั้นเลย  

นะคะเนี่ย “คิดในแง่บวก สอนนักศึกษาให้รู ้จักปรับเปลี่ยนทัศนคติ           

มีมิตรภาพที่ดีกับคนรอบข้าง” ไอเดียเก๋กู๊ดเลยค่ะ
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หลกัสตูรรายวิชาภาษาไทย สาขาศกึษาทัว่ไป คณะศลิปศาสตร์  กำาหนดจดั โครงการคลนิกิ

วิชาการในกิจกรรมย่อยที่ ๔ “ร�าลึกครูกลอนสุนทรภู่ สร้างผู้รู้บทร้อยกรอง” ในวันพุธที่ ๒๐ 

มถุินายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป กจิกรรมประกอบด้วยการส่งบทร้อยกรองประเภท

กลอน ๘ เกี่ยวกับสุนทรภู่เข้าประกวด มีจำานวนทั้งสิ้น ๙๐ บทร้อยกรอง ตัดสินโดยคณะ

กรรมการจากหลักสูตรรายวิชาภาษาไทย ผู้ได้รับรางวัลได้แก่

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

	 สดุดีกวีปราชญ์ศาสตร์อักษร	 ชื่อขจรเกริกไกลในสยาม
ยอดนิราศปราชญ์กวีเลื่องลือนาม	 อันจะถามหาใครเปรียบเทียบไม่มี
	 สร้างกาพย์กลอนสอนสั่งประทังจิต	 สอนชีวิตลิขิตทางย่างวิถี
แทรกคติเสริมธรรมนำ	สิ่งดี	 ถ้อยวลีตรึกตรึงในหทัยชน
	 วิศิษฏ์พากย์เพลิดเพลินจำ	เริญจิต	 นิรมิตวรรณกรรมธรรมเลิศล้น
เจ้าพลายงามพลัดถิ่นน่ายินยล	 อีกบันดลพระอภัยวิไลจริง
	 ประพันธ์เรื่องเรียงร้อยคล้อยเห็นภาพ	 เร่เห่กาพย์โคลงกลอนคำ	สอนหญิง
ผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์จริง	 ทุกสรรพสิ่งเชิดชูครูภู่สุนทร
  (นางสาวพัชฎาวรรณ  พ้นภัย)

	 กวีโลกเมืองสยามสุนทรภู่								 กลอนบทครูเรียงนามไปทั่วหล้า
บทประพันธ์โดดเด่นดั่งมนตรา										 อภัยนุราบทหนึ่งแห่งละคร
	 บทนิราศภูเขาวัดเจ้าฟ้า											 ประพันธ์มาเป็นหนึ่งอนุสรณ์
สวยเด่นชัดประหนึ่งเป็นอาภรณ์								 ของบทกลอนฝากไว้ในเมืองไทย
	 สุภาษิตสอนหญิงทั้งน้องพี่							 กุลสตรีพึงรู้มิสงสัย
บทความรักจากเรื่องพระอภัย											 ตราตรึงไว้ในใจสุดสาคร
	 ถึงนิราศอิเหนาลิลิตฉันท์									 ต่างเสกสรรรวมหลักของคำ	สอน
ทั้งแอบแฝงบทรักบทละคร													 หลากหลายตอนจากท่านสุนทรครู

   (นางสาววนิดา  นิยมญาติ)

	 สุนทรภู่ครุกวีศรีสินทร์ศก	 ประนมยกกรกราบนาบนาสา
คุณอนันต์อันวิมุตสุดพรรณนา															 เป็นกวีสี่ราชาในธานินทร์
	 ฝากผลงานต่างคำ	สอนทั้งกลอนกาพย์	 โคลงพิลาปเชิงชั้นวรรณศิลป์
นิราศร้างโศกาน้ำ	ตาริน				 ทั้งแผ่นดินบูชาครูตลอดกาล
	 อันจินตกวีของสยาม	 ระบือนามชื่อเสียงเรียกเล่าขาน
สุนทรภู่ครูกลอนมาช้านาน	 ควรสืบสานคงไว้ให้ธำ	รง
	 แม้ตัวจากนิราศไปใจยังอยู่	 ผลงานคู่ความคิดดังประสงค์
ท่านทรงสร้างสรรค์งานด้วยบรรจง	 ขอน้อมลงกราบก้มเชิดชูคุณ

  (นางสาวปรารถนา  ณ นคร)
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นางสาวสมิหลา
ประจ�ำปี 2560

สวัสดีคะ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับต�าแหน่งนาง
สาวสมิหลา ประจ�าปี 2560 รู้สึกอย่างไรตอนทราบว่าได้รับ
ต�าแหน่งคะ

เก่งมากเลยนะคะ นอกจากต�าแหน่งนางสาวสมิหลาน�้าหวาน
ยังได้รับหลังจากได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพและรางวัล
นางงามบุคลิกภาพดีเด่น ด้วยใช่ไหมคะ

หลังจากได้รับต�าแหน่งภาระหน้าที่ของน�้าหวานก็เริ่มมากขึ้น
แล้วน�้าหวานแบ่งเวลายังไงคะทั้งเรียน ทั้งท�างาน

ด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะขนาดนี้ รู้สึกเหนื่อย
หรือท้อบ้างไหม 

แล้วเวลารู้สึกเหนื่อยน�้าหวานจัดการกับความรู้สึกยังไง

น�้าหวานชอบท่องเที่ยวแล้ว
มีที่ไหนที่ชอบไปมากที่สุดคะ

น�้าหวานมีฮีโร่ในดวงใจที่น�้าหวานใช้เป็นแบบอย่างในการ
ด�าเนินชีวิตไหมคะ

ช่วยทิ้งท้ายคติประจ�าใจของน�้าหวานให้หน่อยค่ะ

ช่วยบอกไลฟสไตล์ กับมุมมองในการใช้ชีวิตให้ฟังหน่อย
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ณ เวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนางสาวสมิหลา ประจำาปี 2560 
คนล่าสุด นางสาวปุณยาพร ราชฤทธิ์ หรือน้องนำ้าหวาน นักศึกษา
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันน้ีเราได้มีโอกาส         
ได้สัมภาษณ์น้องนำ้าหวานอย่างเป็นกันเองหลังจากได้รับตำาแหน่ง

รู้สึกดีใจและภูมิใจมากเลยค่ะ เพราะนำ้าหวานเองก็เป็น       
ชาวสงขลาแท้ ๆ ตำาแหน่งนางสาวสมิหลา เป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่           
ยังเป็นเด็ก พอได้รับตำาแหน่งจริง รู้สึกดี และภูมิใจในตัวเองมากค่ะ

ใช่ค่ะ

นำ้าหวานต้องยอมรับเลยว่ามีเวลาค่อนข้างน้อยมาก นอกจาก
งานประกวด นำ้าหวานยังถ่ายนิตยสาร ถ่ายแบบ เพื่อน ๆ ก็จะช่วย       
ติวให้ คอยแนะนำาอยู่เสมอ ส่วนอาจารย์ก็ค่อนข้างเข้าใจในส่วน       
ตรงไหนที่ตามไม่ทันอาจารย์ก็จะให้เข้าไปถามได้ แนะนำาให้ได้ ทำาให้
เรื่องการเรียนค่อนข้างที่จะราบรื่น

บางครั้งก็มีบ้างที่เหนื่อยและท้อ แต่พอนำ้าหวานหันไปเห็นแม่ 
นำา้หวานคิดว่าแม่เหนือ่ยมากกว่า คนทีส่่งนำา้หวานเรยีนหนงัสอืเหนือ่ย
มากกว่า เพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งใจเรียน และเต็มที่กับทุกๆ เรื่องค่ะ           
ถ้าเราตั้งใจอะไรก็ไม่ยากไปเกินกว่าความสามารถ

เวลานำ้าหวานเหนื่อย ก็จะพา
ตัวเองไปเที่ยว ไปพักผ่อนบ้าง ถือว่า
เป็นการให้รางวัลชีวิตกับตัวเอง ทำาให้
ตัวเองมีความสุข นำ้าหวานคิดว่าการ           
ที่ได้ออกท่องเที่ยว คือที่ชาร์จแบต         
ชนิดดี เหมือนเป็นการชาร์จแบตใหม่ 
ให้มีพลังก้าวต่อไป

เป็นทีน่่าชืน่ชม จากเดก็ผูห้ญงิตวัเลก็ ๆ  ผูม้คีวามใฝ่ฝันในวยัเด็ก
เปลี่ยนให้เป็นความจริง ด้วยความมุมานะ ฝึกฝน และพยายาม           
จนประสบความสำาเร็จในเส้นทางที่เธอสามารถกำาหนดได้เอง และ           
ยังสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องเรียนและเรื่องงานได้ลงตัว

ใช่ค่ะ นำ้าหวานชอบไปเท่ียว
ทะเลกบัเพือ่นสนทิค่ะ รูส้กึดเีวลาเล่นนำา้ 
นอนพกัผ่อนทีช่ายหาด นอกจากทะเล 
ก็อยากลองไปเที่ยวแหล่งธรรมชาติ         
อื่นบ้าง เพื่อประสบการณ์ใหม่ๆ

มีค่ะ ฮีโร่ในดวงใจ นำ้าหวานชอบมาริลีน มอนโรวค่ะ ผู้หญิง        
ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น SEX SYMBOL ในยุค 50 เธอเป็นคนสู้ชีวิตมากๆ เป็น
ผู้หญิงที่เก่ง และฉลาด

ค่ะ “NO MATTER WHAT HAPPENS IN YOUR LIFE,         
ALWAYS FACE IT WITH SMILE.” ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงยิ้มเข้าไว้ 

ไลฟ์สไตล์ชีวติของนำา้หวาน เป็นคนทีค่่อนข้างง่ายๆ 
ชอบอะไรที่สงบๆ
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นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้เข้าร่วมประกวด
ในสาขาประกอบอาหาร นายเอกรินทร์ วรินทรเวช ได้รับรางวัล
เหรียญทอง

ส่วนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ได้เข้า     
ร่วมประกวดสาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม              
นายภูวฤทธ์ ศรีพงศ์โพธ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ 
นายทรงศักดิ์ มีชำานาญ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

นายปริญญา ชูสุวรรณ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล                
สาขาภาษาต่างประเทศ คว้ารางวลั The Best 
Mixed Group Presentation ร่วมกับนักศึกษาจาก                  
ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย 
ภายใต้หัวข้อ “The Role of Youth in Creative Industry: IT 
and Computer Software” ในโครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัย
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 4-11 

สิงหาคม 2560 ณ Universitas 
Sumatera, Medan, Indonesia    
ซึ่งรางวัลดังกล่าวนำามาซึ่งความ
ภ า ค ภู มิ ใ จ แ ก ่ ต น เ อ ง แ ล ะ
ครอบครัว รวมไปถึงได้ทำาหน้าที่
เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย         
ไปสร้างชื่อเสียง ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย 

สำาหรับคอลัมน์เชิดชูศิษย์ปัจจุบันฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาศิลปศาสตร์ท่ีได้เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งท่ี 27 
ระดับภาค ในระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ได้คว้ารางวัล มาให้กับพ่ีน้องชาวศิลปศาสตร์          
ได้ภาคภูมิใจ

นายเอกพจน์ พนาลี ได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาค ด้านการ
จัดดอกไม้ ประเภทเยาวชน ความรู้สึก
ครั้งแรก เมื่อผ่านการคัดเลือกจาก
หลักสูตร ผมดใีจมากครับ ทีอ่าจารย์มอง
เห็นความสามารถของผม ก่อนวัน

นายธีรนนท์ ล่องหน ได้รับ
รางวลัเหรยีญทองแดง จากการเข้าร่วม
การแข ่งขันฝ ี มือแรงงานระดับภาค          
ด้านการจัดดอกไม้ ประเภทเยาวชน 
ความรู้สึกของผมหลังจากได้รับรางวัล
ดีใจมากครับที่ได้เป็นตัวแทนของเพื่อน 
ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสเข้าร่วม 
และภาคภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียง  ให้กับ
สาขา นอกจากทีผ่มจะได้เหรยีญทองแดง 

แข่งขัน ผม อาจารย์ และพี ่ๆ  เต็มทีก่บัการฝึกซ้อมมากครบั รูส้กึว่าการ
ทำางานทุกอย่างเมื่อได้รับมอบหมายแล้ว เราต้องเต็มที่ให้ถึงที่สุด แต่
เมือ่ถงึวนัแข่งขนัถงึแม้ผมจะได้เหรยีญเงนิ แต่ผมกด็ใีจและพอใจกบัผล
งานของตัวเอง ด้วยระยะเวลาการฝึกซ้อมที่จำากัดด้วยครับ

ผมยังได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตครับ ขอบคุณที่อาจารย์เล็งเห็น
ความสามารถของผมครับ

คอลัมน์ เชิดชูศิษย์ปัจจุบัน


