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คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ   

“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ดังนี้

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย 

จากหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนี้

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ดังนี้

	 1.		ดร.โกสนิทร์	ทปีรกัษพนัธ์	ผูช่้วยคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั	

ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	 “ผู ้ช่วยศาสตราจารย์”	 สาขาวิชา 

เคมีสิ่งแวดล้อม	

	 2.		อาจารย์วีระชัย	ท่าดี	หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์	

ด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการ	“ผูช่้วยศาสตราจารย์”	สาขาคณติศาสตร์

	 3.			อาจารย์มาริสา	เสน็เหมาะ	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรายวิชา

คณิตศาสตร์	 ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	 “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”	 

สาขาคณิตศาสตร์

	 1.			ผศ.สมบรูณ์	ประสงค์จนัทร์	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรายวิชาวทิยาศาสตร์	

สาขาศึกษาทั่วไป	 ได้รับอนุสิทธิบัตร	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 “เตาประหยัด

พลังงานอเนกประสงค์ส�าหรับการแปรรูปสมุนไพร”

	 2.	 ผศ.ดร.สุปราณี	 วุ่นศรี	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร	์ 

สาขาศึกษาทั่วไป	 ได้รับอนุสิทธิบัตร	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 “เตาชีวมวล

ประสิทธิภาพสูง” 

	 1.	 อาจารย์ภัทรภร	 เม่งช่วย	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม	 

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	 ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	 สาขา 

การจดัการการท่องเทีย่วและบริการแบบบรูณาการ	คณะการจดัการการท่องเทีย่ว	

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

	 2.	 อาจารย์วิลาสินี	 สุขกา	 อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร	์ 

สาขาศึกษาทั่วไป	 ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	 สาขา	 Development	 and	 

Sustainability	(การพัฒนาและความยัง่ยนื)	ณ	Asian	Institute	of	Technology	

(สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
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3ขอแสดงความยินดีอาจารย์



 เมือ่วนัที ่10 มิถนุายน 2563 ดร.นชุล ีทพิยมณฑา คณบดคีณะศลิปศาสตร พรอม
ดวยคณะผูบรหิาร และคณาจารย เขารวมการประชุมกรอบความรวมมอื : การวจิยัและ
เทคโนโลยกีารบรกิารวชิาการแกชมุชน ระหวางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั
เทศบาลเมืองเขารูปชาง และตัวแทนชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปชาง ณ หองประชุม 
สํานักงานเทศบาลเมืองเขารูปชาง จังหวัดสงขลา เพื่อสรางความรวมมือการขับเคลื่อน
และสรางรูปแบบการเรียนรูสรางสรรคชุมชนตนแบบดานสิ่งแวดลอมตามแผนงาน : 
การจดัการวสัดเุหลอืท้ิงในชมุชนแบบมสีวนรวมเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื : ชมุชนตนแบบ
เทศบาลเมอืงเขารปูชาง จงัหวดัสงขลา 

 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดร.นุชลี ทิพยมณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร พรอม
ดวย ผศ.ณิชา ประสงคจันทร รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย และอาจารยจิราภรณ ตันติ
พงศอาภา ผูชวยคณบดฝีายบริการวชิาการ ผศ.จริภทัร ภูขวญัทอง หวัหนาสาขาศกึษาท่ัวไป 
อาจารยเศวตฉตัร นาคะชาต หวัหนาหลกัสตูรสาขาวชิาการทองเทีย่ว คณาจารย และเจาหนาที่
คณะศิลปศาสตร มอบหนากาก Face Shield และเจลแอลกอฮอล ใหกับพื้นที่ MOU
ณ เทศบาลตาํบลบานหาร เทศบาลตําบลแมทอม และเทศบาลตาํบลทุงลาน เพือ่ใหชมุชนได
นําไปมอบใหกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสวมใสปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
2019 (COVID-19) ภายใต “โครงการบรกิารวชิาการเพ่ือตอสูโรคโควดิ-19” ของมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะศิลปศาสตร ดําเนินการจัดโครงการ
ปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม ประจาํปการศึกษา 2563 ผานระบบการปฐมนเิทศออนไลน 
(Zoom) โดยไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.สุวัจน ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัย เปน
ประธานและรวมตอนรบันกัศกึษาใหมทีเ่ขารวมโครงการ อีกทัง้ยงัไดรบัเกียรตจิาก
ดร.นชุล ี ทิพยมณฑา คณบดคีณะศลิปศาสตร คณะผูบรหิาร และคณาจารยคณะ
ศลิปศาสตร ไดเขารวมตอนรบันกัศกึษาใหมทกุคนในครัง้นีด้วย

 เมือ่วนัที ่25 มถินุายน 2563 สาขาภาษาตางประเทศ คณะศลิปศาสตร ดาํเนนิการจดั
โครงการ Freshmen English Camp ผานระบบการอบรมออนไลน (Zoom) ในระหวางวนัที่ 
25-26 มถินุายน 2563 ใหกบันกัศกึษาใหม สาขาภาษาตางประเทศ ประจําปการศกึษา 2563 
ซึง่โครงการในวนันี ้ไดมกีารบรรยายในหัวขอ “เรียนภาษาอยางไรใหประสบความสาํเรจ็” โดย
คณุชวศิกฤษ บุญรตันสวุรรณ และ กจิกรรมการเรยีนรูทางภาษาและกจิกรรมนนัทนาการกบั
รุนพี ่“คุยกันเบา ๆ เราพีก่ะนอง” โดย คณุกลุชญา วิทยธณกิจ รนุพี ่EIC รุนทีส่าม เพือ่รวม
แลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณจากการอบรมในคร้ังนี้

การประชุมกรอบความรวมมือ : การวิจัยและเทคโนโลยีการบริการวิชาการแก

ชุมชน ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เทศบาลเมืองเขารูปชาง

ลงพื้นที่เขามอบหนากาก Face Shield และเจลแอลกอฮอล ใหกับพื้นที่ MOU

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2563

โครงการ Freshmen English Camp ผานระบบการอบรมออนไลน (Zoom)

 เมือ่วนัที ่26 มถุินายน 2563 ฝายวชิาการและวจิยั คณะศลิปศาสตร 
ดาํเนนิการจดัโครงการอบรมปรบัพืน้ฐาน ใหกับนกัศกึษาชัน้ปที ่1 ประจาํป
การศกึษา 2563 ทกุสาขาวชิา ผานการอบรมออนไลน (Google Meet) ซึง่
โครงการในวนันีไ้ดรับเกยีรตจิากคณาจารยจากสาขาศกึษาท่ัวไป 3 ทาน ไดแก 
ผศ.วีระชยั ทาด ีหวัหนาหลกัสตูรรายวิชาคณิตศาสตร อาจารยเวคนิ หนูนําวงศ
และอาจารยธญัวลยั รจัธนนักจิจ

โครงการอบรมปรับพื้นฐาน ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2563

 เมือ่วนัที ่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะผูบริหาร คณาจารย บคุลากรและนกัศกึษา 
คณะศิลปศาสตร เขารวมโครงการหลอเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา เนือ่งใน
วนัอาสาฬหบชูาและวนัเขาพรรษา ประจําป 2563 ณ กองพฒันานกัศกึษา มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.สุวัจน ธัญรส อธิการบดี
มหาวิทยาลัย เปนประธานในพิธี และกิจกรรมในชวงบายทางสโมสรนักศึกษา คณะ
ศิลปศาสตร ไดรวมกจิกรรมถวายเทียนพรรษา ประจําป 2563 ณ วดัสระเกษ ตาํบล
บอยาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา

โครงการหลอเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา

เน� องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ประจําป 2563

 เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2563 อาจารยจริาภรณ ตนัตพิงศอาภา ผูชวยคณบดฝีาย
บรกิารวิชาการ คณะศลิปศาสตร ปฏิบัตหินาท่ีแทนคณบดคีณะศลิปศาสตร รวมเปนเกียรติ
และสงมอบผลงาน Face Shield นวัตกรรมบริการทางวิชาการที่อาสาพัฒนาชุมชนใน
สถานการณโควดิ-19 ใหกบัโรงพยาบาลแวง อ.แวง จ.นราธวิาส ณ อาคารศรวีศิววทิยา 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยไดรับเกียรติจาก
ศ.ดร.สุวัจน ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัย เปนประธานในการสงมอบผลงานใหกับ
นายแพทยณทันยั ศกัดริตัน ผูอาํนวยการโรงพยาบาลอาํเภอแวง ในครัง้นีด้วย

สงมอบผลงาน Face Shield นวัตกรรมบริการทางวิชาการที่อาสา

พัฒนาชุมชนในสถานการณโควิด-19 ใหกับโรงพยาบาลอําเภอแวง
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 เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2563 ฝายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร ดาํเนนิ
การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติดานศิลปศาสตร คร้ังท่ี 5 “ศาสตรบูรณา
การงานวิจยัเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื” 5th Liberal Arts National Conference
Integrated Disciplines and Research for Sustainable Development 
(LAC2020) ระหวางวนัที ่16-17 กรกฎาคม 2563 ณ คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย ผานการประชมุออนไลน (ระบบ Zoom) โดยไดรบั
เกยีรติจาก ศ.ดร.สวัุจน ธญัรส อธกิารบดีมหาวทิยาลยั เปนประธานในพิธเีปด 

 เมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 2563 ผศ.ณิชา ประสงคจันทร รองคณบดีฝายวชิาการ
และวิจยั คณะศลิปศาสตร ใหเกยีรตเิปนประธานในพิธเีปดโครงการหมูบานตาลโตนด 
กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร วจัิยและนวตักรรม โดยสาํนกังานสงเสรมิและ
ถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัย และ
นวตักรรม ระหวางวนัท่ี 18-27 กรกฎาคม 2563 ณ องคการบรหิารสวนตาํบลบางเขยีด
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตและ
เศรษฐกจิชมุชน ประจาํปงบประมาณ 2563 ตอไป

 เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2563 สาขาภาษาตางประเทศ คณะศลิปศาสตร ดาํเนนิการ
จดัโครงการ One Two Three Four Go For Goal การบรูณาการทกัษะชวีติของนกัศกึษา
สาขาภาษาตางประเทศ กจิกรรมยอยท่ี 3 ถายทอดวรรณกรรมทรงคุณคาสูละครเวทผีาน
ระบบการอบรมออนไลน (Zoom) ซ่ึงกจิกรรมในวนันีไ้ดรบัเกียรตจิาก ผศ.ดร.สรุยัยา สไุลมาน
อาจารยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เปนวิทยากรบรรยาย
ในหัวขอ “วรรณกรรมภาษาอังกฤษนั้นสําคัญไฉน” ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีนักศึกษาจาก
สาขาภาษาตางประเทศเขารวมกวา 300 คน

 เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2563 สาขาคหกรรมศาสตร คณะศลิปศาสตร ดาํเนนิ
การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคหกรรมศาสตรสูการเปนนักคหกรรมศาสตร
มอือาชพี การบรรยายพเิศษออนไลน (Zoom) ใหกบันกัศกึษาสาขาคหกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตร ซึ่งกิจกรรมในภาคเชาจะเปนการเสวนาจากผูทรงคุณวุฒิ
จากสมาคมคหเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถมัภในหัวขอ 
“คหกรรมศาสตรยุค New Normal” และกิจกรรรมในภาคบายจะเปนการ
บรรยายพเิศษออนไลน จากวิทยากรภายนอก 3 ทาน ไดแก อาจารยสงา ดามาพงษ
ที่ ปรึกษากรมอนามัยและผู  ทรงคุณวุ ฒิสํ านักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในหัวขอ “กระแสโภชนาการ ศาสตรแหง
คุณภาพชีวิต”คุณทิพยนนท ศรีศิลปนันท Brand Manager บริษัท สามยาน 
จาํกดั ในหวัขอ “ขยายธรุกจิสูโลกออนไลนและกลยุทธการสรางแบรนด” และ
ศ.ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช ผูทรงคุณวุฒิหนวยปฏิบัติการวิทยาศาสตร
สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในหัวขอ “เสนทางสู
นักกาํหนดอาหารมอือาชีพ” ซึง่กจิกรรมในวนันีม้นีกัศกึษาเขารวมโครงการดงักลาว
เปนจํานวนมาก

 เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2563 อาจารย
ยโูสบ ดําเตะ ผูชวยคณบดฝีายพฒันานกัศกึษา คณะ
ศิลปศาสตร ดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ 
“การฝกทักษะกีฬาฟุตบอล” ใหแกนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนบานในเมือง ตําบลละง ู
อาํเภอละงู จงัหวดัสตลู

การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติดานศิลปศาสตร ครั้งที่ 5

โครงการหมูบานตาลโตนด

โครงการ One Two Three Four Go For Goal

โครงการพัฒนาศักยภาพคหกรรมศาสตรสูการเปนนักคหกรรมศาสตรมืออาชีพ

โครงการบริการวิชาการ “การฝกทักษะกีฬาฟุตบอล”

 เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2563 ผศ.สมบรูณ ประสงคจนัทร อาจารยประจาํหลกัสตูร
รายวชิาวทิยาศาสตร สาขาศกึษาทัว่ไป ดาํเนนิการจดัโครงการเสวนา : ทศิทางการจดัการ
วสัดเุหลอืทิง้แบบมสีวนรวมทีย่ั่งยืนสูชมุชนตนแบบจงัหวดัสงขลา ตามแผนงาน : การจัดการ
วสัดเุหลือทิง้ในชุมชนแบบมสีวนรวมเพือ่การพฒันาอยางยัง่ยนื : ชมุชนตนแบบเทศบาลเมอืง
เขารปูชาง จงัหวัดสงขลา ณ หองประชมุศรวิีศว คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั โดยไดรบัเกยีรตจิาก นายจารวุฒัน เกลีย้งเกลา ผูวาราชการจงัหวดัสงขลา 
เปนประธานในพธิเีปด และม ีศ.ดร.สวุจัน ธญัรส อธกิารบดมีหาวทิยาลยั พรอมดวยคณะ
ผูบริหาร คณาจารยภายในมหาวิทยาลัย นายประสงค บริรักษ นายกเทศมนตรีเมือง

โครงการเสวนา : ทิศทางการจัดการวัสดุเหลือทิ้งแบบมีสวนรวมที่ยั่งยืน

สูชุมชนตนแบบจังหวัดสงขลา

เขารปูชาง และตวัแทนชมุชน เขารวมจดันทิรรศการแสดงผลงานวจัิยของคณาจารย และกจิกรรมการเสวนาในหัวขอ : ทศิทางการจดัการวสัดเุหลอืทิง้แบบมสีวนรวมทีย่ัง่ยนืสูชมุชน
ตนแบบจงัหวดัสงขลา โดย ผศ.สมบรูณ ประสงคจนัทร ผูนาํเสวนา พรอมดวย ศ.ดร.สุวัจน ธัญรส อธิการบดมีหาวทิยาลัย ผศ.ดร.นนัทชยั ชศิูลป ผูอํานวยการแผนงานวจัิย และ
นายประสงค บรริกัษ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปชาง รวมเสวนาในคร้ังนีด้วย

คณะศิลปศาสตร

5ข่าวกิจกรรมคณะ



 เมือ่วนัที ่7 สงิหาคม 2563 คณาจารยและนกัศกึษาหลกัสูตรสาขาวชิาธรุกิจ
คหกรรมศาสตร สาขาคหกรรมศาสตร คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่จัดโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา สยามบรมราชกุมารี โครงการการ
ศกึษาประโยชนจากกาบกลวย ใหแกชาวบาน ณ ศนูยการเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีง
บานหนองเสาธง ตาํบลควนร ูอาํเภอรตัภูม ิจงัหวดัสงขลา

 เมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 2563 หลักสตูรสาขาวชิาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและ
การทองเทีย่ว คณะศลิปศาสตร ดาํเนนิการจดัโครงการเพิม่ทกัษะบารสิตาสูระดับมอือาชพี 
ใหกบันกัศกึษาชัน้ปที ่3 หลกัสตูรสาขาวชิาการโรงแรม ระหวางวนัที ่22-23 สงิหาคม 2563
ณ หองประชมุดอกปบ ชัน้ 3 อาคาร 58 สาํนกังานคณบดคีณะศลิปศาสตร ซึง่มวีตัถปุระสงค
เพือ่เพิม่ทกัษะความรูและเพิม่ทกัษะการปฏบิตัใิหแกนกัศกึษา เพือ่ฝกใหนกัศกึษามคีวาม
เชีย่วชาญดานการชงกาแฟ เพือ่สงเสรมิการสรางอาชีพใหแกนกัศกึษา และเพ่ือกระตุนให
ธุรกจิกาแฟรวมท้ังธุรกจิอ่ืน ๆ  ท่ีเกีย่วของ ซึง่จะชวยใหระบบเศรษฐกจิของประเทศขยายตัว
มากข้ึน โดยไดรบัเกยีรตจิากคณุวฒิุชยั พชิยัยทุธ เจาของธรุกิจรานเลากาแฟ ในจงัหวดั
สงขลา เปนวทิยากรอบรมใหกบันกัศึกษาผูเขารวมโครงการ

 เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ดร.นุชลี ทิพยทณฑา คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร ใหเกียรติเปนประธานในการสงมอบเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง
แกเจ าของสวนปลักหวา อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โดยมี
ผศ.ดร.สปุราณ ีวุนศร ีอาจารยประจาํหลกัสตูรรายวิชาวทิยาศาสตร สาขาศกึษา
ทั่วไป คณะศิลปศาสตร เปนเจาของผลงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ไดมีคณะ
ผูบรหิาร คณาจารย บคุลากร และนกัศกึษา เขารวมมอบผลงานดวย

 เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2563 ดร.นชุล ีทิพยมณฑา คณบดีคณะศลิปศาสตร พรอม
ดวยคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา เขารวมโครงการการอบรมเชิง
ปฏบิตักิาร โครงการถายทอดเทคโนโลยเีตาชวีมวลสาํหรับเพิม่ศักยภาพการผลติสมนุไพรแบบ
บรูณาการ สูความยัง่ยนืในชุมชนคลองอูตะเภาตอนลาง จงัหวดัสงขลา ณ วัดคเูตา ตาํบล
แมทอม อาํเภอบางกล่ํา จงัหวดัสงขลา ซ่ึงมี ผศ.สมบูรณ ประสงคจนัทร อาจารยประจาํ
หลกัสตูรรายวชิาวทิยาศาสตร สาขาศกึษาทัว่ไป คณะศลิปศาสตร มทร.ศรีวชัิย เปนหวัหนา
โครงการ โดยไดรบัเกยีรตจิาก นายมงคล สนิยงั ปลดัอาวโุส อาํเภอบางกลํา่ จงัหวดัสงขลา
เปนประธานในพธิเีปดโครงการ

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาการทองเท่ียว สาขาการโรงแรมและการ
ทองเทีย่ว คณะศิลปศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ดําเนนิการจดัโครงการพฒันา
ทกัษะปฏบิตักิารนาํเทีย่วทะเล กจิกรรมยอยท่ี 1 Rescue and Teamwork : พฒันาทกัษะการดแูล
ความปลอดภยัและการทาํงานเปนทมีสูการปฏบิตังิานในอตุสาหกรรมบรกิาร ระหวางวันท่ี 20-21 
สงิหาคม 2563 ณ หองประชมุดอกปบ 58304 ชัน้ 3 อาคาร 58 สาํนกังานคณบดคีณะศลิปศาสตร 
และสระวายนํา้ฐานทพัเรอืสงขลา ใหกบันกัศกึษาชัน้ปท่ี 4 หลกัสตูรสาขาวชิาการทองเทีย่ว โดยมี
พยาบาลทหาร จากฐานทพัเรอืสงขลา เปนวทิยากรอบรมในคร้ังนี ้ซึง่โครงการดงักลาวมวีตัถปุระสงค
เพือ่บรูณาการกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชกระบวนการจดัการเรยีนรูแบบ Active Learning เพ่ือ
ใหนกัศกึษาไดมทีกัษะการชวยเหลอืตนเองและชวยเหลอืนกัทองเทีย่วผานกจิกรรม Rescue and 
Teamwork และเพือ่ใหนกัศกึษามปีระสบการณและเรยีนรูในแหลงทองเทีย่วท่ีมีความสาํคัญในแง
ของการทองเทีย่วชมุชนและการทองเทีย่วเชิงสรางสรรค 

 เมือ่วันที ่30 กรกฎาคม 2563 หลกัสตูรสาขาวิชาธรุกิจคหกรรมศาสตร 
สาขาคหกรรมศาสตร คณะศลิปศาสตร มทร. ศรวีชิยั ดาํเนนิการจดัโครงการ
บริการวิชาการ “โครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเพื่อเศรษฐกิจชุมชน :
การพัฒนารูปแบบการทําพวงหรีดจากผาพ้ืนเมือง ณ กลุมสตรอีาสาพัฒนา
ชมุชน” ณ วดัคูเตา ต.บางกลํา่ จ.สงขลา โดยมคีณาจารยและนกัศกึษา
ภายในหลกัสตูรฯ เปนวทิยากร ใหความรูแกกลุมสตรใีนชมุชนดงักลาว 

 เมือ่วนัที ่ 30 กรกฎาคม 2563 คณาจารยหลกัสตูรสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 
สาขาคหกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร มทร.ศรีวิชัย ไดรับเชิญจากเกษตรอําเภอ
คลองหอยโขง เปนวิทยากร อบรมใหกับชาวบาน ในโครงการสงเสริมการดําเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ กิจกรรมฝกปฏิบัติการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และพัฒนาผลิตภัณฑ หลักสูตรการแปรรูปจากกลวยและมะพราว เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ
นํา้สมนุไพรพาสเจอรไรส และนํา้สลดัชนดิตาง ๆ  ณ ฟารมตวัอยางในสมเดจ็พระนางเจาสิริกติิ์
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปหลวง อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา

โครงการการศึกษาประโยชนจากกาบกลวย 

โครงการเพิ่มทักษะบาริสตาสูระดับมืออาชีพ

การสงมอบเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง แกเจาของสวนปลักหวา

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการถายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวล

สําหรับเพิ่มศักยภาพการผลิตสมุนไพรแบบบูรณาการ

สูความยั่งยืนในชุมชนคลองอูตะเภาตอนลาง 

โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการนําเที่ยวทะเล

โครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเพ� อเศรษฐกิจชุมชน : การพัฒนารูปแบบการทําพวงหรีด

จากผาพื้นเมือง ณ กลุมสตรีอาสาพัฒนาชุมชน

โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเน� องมาจากพระราชดําริ กิจกรรมฝกปฏิบัติ

การถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ

Faculty of
Liberal Arts
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 คงปฏิเสธไมไดวา ตั้งแตเชื้อไวรัสโคโรนาหรือที่คุนหูกันในชื่อ “โควิด-19” เขามาทักทายในประเทศไทยเรา สิ่งแรกที่ทุกคน

ตางไขวควาไมวาราคาจะแพงสูงขึน้แคไหน นัน่ก็คอื หนากากอนามยั แตเรารูหรือไมวา หนากากอนามยัแตละแบบมีขอบงชี้ในการใช

แตกตางกันนา อะอาว!! ไปดูกันเลยคะ

มหีลากสสัีนใหเลอืกใช แตเหมาะสาํหรบัใชกนัฝุนทัว่ไป

เทานั้นจา ไมสามารถกันฝุน PM 2.5 และเชื้อโรคขนาด

เล็ก เชน วัณโรค และแบคทีเรียตาง ๆ

นอกจากจะเหมาะสําหรับผูปวยเพื่อปองกันการแพรเชื้อไปสูบุคคลอื่นแลว ยังสามารถ

ปองกันฝุนทั่วไปรวมถึงเจาเชื้อโรคที่ลอยละลองมากับละอองไอหรือการจาม เชน 

แบคทีเรีย ไดอีกดวยดวย โอโห!!

ดวยสรรพคุณที่ลมหลามของเจาหนากากตัวนี้ ทําใหหาซื้อยากจริง ๆ เพราะนอกจากจะใชกันฝุน

ทั่วไปไดแลว ยังสามารถปองกันเชื้อโรคและนองฝุน PM 2.5 ไดดวยเดอ ทําใหบุคลากรทางการ

แพทยตางตองการหนากากชนิดนี้ในการตรวจและรักษาผูปวยที่รักใหหายไว ๆ ยังไงละคะ

 ไหน ๆ  เรากเ็ลอืกใชหนากากอนามยักนัถกูประเภทแลวอยาลืมหมัน่ตรวจเชค็ทกุครัง้กอนสวมใส

ดวยนะคะวา ตองหันดานนุม ๆ ไวดานในเพื่อดูดซับเหงื่อ นํ้ามูก นํ้าลาย จากการไอจามของเรา และหัน

ดานสีไวดานนอก จากนั้นกดลวดดานบนจมูกใหกระชับเขากับดั้งจมูกของเราดวยนะจะ

เหมาะสําหรับผูปวยเพื่อปองกันการแพรเชื้อไปสูบุคคลอื่น

เพราะมีไวรัสปะปน...
ทําให้คนใส่หน้ากาก

หน้ากากอนามัยแบบแผ่น
(น้อยกว่า 3 ชั้น) และหน้ากากผ้า

หน้ากากกันฝุ่น 3D ผลิตจาก Polypropylyne (PP)

หน้ากากกันฝุ่นแบบมีมาตรฐาน N95 

สุดท้าย…
แต่ไม่ท้ายสุด

หน้ากากอนามัยแบบแผ่น (Surgical mask) (มากกว่า 3 ชั้น)

คณะศิลปศาสตร
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ข�าวบริการวิชาการ

Á·Ã.ÈÃÕÇÔªÑÂ Ê‹§ÁÍºàµÒà¼ÒÍà¹¡»ÃÐÊ§¤�ÊÁÃÃ¶¹ÐÊÙ§

á¡Œ»˜ÞËÒ¢ÂÐªÕÇÁÇÅáÅÐ¾ÅÒÊµÔ¡ 
 คณะศิลปศาสตร ลงพื้นที่สงมอบเทคโนโลยี
เตาเผาอเนกประสงคสมรรถนะสงูสาํหรบัแกปญหาขยะ
ชีวมวลและพลาสติก ณ วัดคูเตา อ.บางกลํ่า จ.สงขลา 
 เมือ่วนัที ่29 กรกฎาคม 2563 ดร.นชุล ีทพิยมณฑา
คณบดีคณะศิลปศาสตร พรอมดวยคณะผู บริหาร 
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา เขารวมโครงการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการถายทอดเทคโนโลยี
เตาชีวมวลสําหรับเพิ่มศักยภาพการผลิตสมุนไพรแบบ
บรูณาการ สูความยัง่ยนืในชมุชนคลองอูตะเภาตอนลาง
จังหวัดสงขลา โดยอาจารยสมบูรณ ประสงจันทร 
อาจารยประจําหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร หัวหนา
โครงการ ไดรับเกียรติจาก นายอักษร บุตรโคตร ปลัด
อาวุโสองคการบริหารสวนตําบลบางกลํ่า เปนประธาน
ในพิธีเปดโครงการ ซึ่งประกอบดวย 4 กิจกรรมดังนี้

การถายทอดเทคโนโลยี
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิสาหกิจ

ชุมชนสมุนไพรคุณธรรมวัดคูเตากับ
การประยุกตใชเทคโนโลยีเตาประหยัด
พลังงานอเนกประสงค สําหรับการ
แปร รูปสมุ น ไพรชุ มชนแบบ มี

สวนรวมอยางยั่งยืน”

การเสวนาใหความ
รูสูชุมชนในประเด็น “มรดก

ทางภูมิปญญาชุมชนบูรณาการ
รวมกับองคความรูสูนวัตกรรม
สรางสรรคในชุมชนคลอง

อูตะเภาแบบมีสวนรวม”

การสงมอบเทคโนโลยีเตา
เผาอเนกประสงคสมรรถนะสูง
สําหรับแกปญหาขยะชีวมวล

และพลาสติก

การเรียนรู วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
คุณธรรมวัดคูเตา “มรดกทางวัฒนธรรม 

ภมูปิญญาสมนุไพร รวมใจทองเทีย่วเชิงเกษตรนเิวศ
ที่ยั่งยืน ณ ลุมนํ้าคลองอูตะเภา”

ชื่อผลงาน : เตาประหยัดพลังงานอเนกประสงค
สําหรับการแปรรูปสมุนไพร 

เลขที่คําขออนุสิทธิบัตร : 2003001089 
วันที่รับคําขอ 22 พฤษภาคม 2563

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 1

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 2

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 3

¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 4

การสงมอบเทคโนโลยีเตา
เผาอเนกประสงคสมรรถนะสูง
สําหรับแกปญหาขยะชีวมวล

และพลาสติก
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จากสาขาคหกรรมศาสตร�

 คณาจารยหลกัสตูรสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ

ไดรับเชิญจากเกษตรอําเภอคลองหอยโขงเปนวิทยากรใน

การอบรมใหความรูแกชาวบาน ในโครงการสงเสริมการ

ดาํเนนิงานอันเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิกจิกรรมฝกปฏบิตัิ

การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและ

พัฒนาผลิตภัณฑ : หลักสูตรการแปรรูปจากกลวยและ

มะพราว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นํ้าสมุนไพรพาสเจอรไรซ

และนํ้าสลัดชนิดตาง ๆ ณ ฟารมตัวอยางในสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปหลวง อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 30 

กรกฎาคม 2563 

 ค ณ า จ า ร ย  ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า ธุ ร กิ จ

คหกรรมศาสตรและนักศึกษา ไดดําเนินโครงการเพ่ิม

มูลคาผลิตภัณฑเพื่อเศรษฐกิจชุมชน : การพัฒนารูปแบบ

การทําพวงหรีดจากผาพื้นเมือง ณ กลุมสตรีอาสาพัฒนา

ชุมชน บานคูเตา วัดคูเตา ต.คูเตา อ.บางกล่ํา จ.สงขลา 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ถายทอดความรูการสรางสรรคพวงหรีดจากผาพ้ืนเมือง 

และสามารถตอยอดความรูสูการประกอบอาชีพเพื่อเสริม

รายไดแกชุมชน

¡Ô¨¡ÃÃÁ½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¶¹ÍÁÍÒËÒÃ
áÅÐá»ÃÃÙ»¼Å¼ÅÔµ·Ò§¡ÒÃà¡ÉµÃáÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔµÀÑ³±�

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ถายทอดความรูการสรางสรรคพวงหรีดจากผาพ้ืนเมือง 

และสามารถตอยอดความรูสูการประกอบอาชีพเพื่อเสริม

รายไดแกชุมชน

คณะศิลปศาสตร
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นามปากกา  หัวหอม

Work from Home 

 กาวเขาสูฉบับที่ 25 กับวงนํ้าชาดอกปบ คอลัมนที่เกาะกระแสเรื่องราวชาวศิลปศาสตร ฉบับนี้หัวหอมกลับมาเมาทมอย
ตอแลวนะจะ หลังจากลาคลอดยาว ๆ ซึ่งเขาชวง COVID-19 พอดิบพอดี ทามกลางความตึงเครียดที่หลาย ๆ คนตองปรับตัว
กับสถานการณ COVID-19 กิจกรรมหรือแผนงานที่เตรียมไวตองยุติกันเลยเกือบครึ่งปที่ผานมา นับไดวาเปนชวงเวลาที่วิกฤติ
อยางหนัก ผูคนตองรกัษาระยะหางซึง่กันและกนั โดยเฉพาะอยางยิง่การทาํงานทีบ่านหรอื Work from Home เรามาดกูนัดกีวาคะ
วาคนศิลปศาสตรเคารูสึกอยางไร มีแผนจะทําอะไรกันบางในชวงกอนและหลัง COVID-19 

 คนแรกเรามาสัมภาษณผูชวยฝายสือ่สารองคกรกนักอนเลยคะ 
“อาจารยนิก จริาย ุสงเคราะห” เจอ Covid-19 อาจารยนกิ บอกวาเกบ็
กดมาก ๆ เพราะปกติไมคอยอยูบานคะ อาจารยนิกเลาวา มีเวลาวางก็
จะหาเวลาเที่ยวตลอด ถึงขั้นทองไวในใจเลยนะคะวา หากทางรัฐบาล
ประกาศยกเลิกเคอรฟวเมื่อไหร สิ่งแรกที่อาจารยนิกจะทําคือ “เที่ยว” 
สิ่งที่สอง “กิน” และสิ่งที่สามคือ “ชอป” แหม! นาสนใจจริง ๆ เลย
นะคะ และไมนานสวรรคก็เปดทางใหคะ เมื่อรัฐบาลประกาศใหเดิน
ทางขามจงัหวดัไดและสนบัสนุนโครงการ “เราเทีย่วดวยกนั” ซึง่รัฐบาล
สนับสนุนคาที่พัก 40% และคูปองอาหาร 1 มื้อ อาจารยนิกไมรอชารีบ
ศึกษาขอมูลการเขาถึงสิทธิ์ และสมัครเพื่อรับสิทธิ์ในโครงดังกลาว และ
จัดทริปกระบี่-ตรัง 3 วัน 2 คืน กับครอบครัวโดยทันที และไดปดทริป
ไปเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งทริปถัดไปจะอยูในเดือนตุลาคม ณ จังหวัด
สุราษฎรธานี สําหรับใครก็ตามที่เครียดจากพิษ Covid-19 อาจารยนิก
ฝากบอกวา “ธรรมชาติ อาหาร” และที่สําคัญ “ครอบครัว” เปนยาที่
ชวยถอนพิษไดดีที่สุดคะ วาว ! สดใสไฉไลไปเลยงานนี้ ...

 มาตอกันเลยนะคะ สําหรับคนท่ี 2 สาวสวย โสดสดใส ช่ือไมซ้ําใคร 
“อาจารยฝาย สมหิลา ครีศีรี” อาจารยประจาํหลกัสตูรรายวชิาคณติศาสตรคะ ดวย
ความทีอ่าจารยฝายเปนคนรกัการทองเทีย่ว การเกดิวกิฤต Covid-19 จงึทาํใหรูสกึ
วาอะไรก็เกิดขึ้นได แตจะใหไปเที่ยวชวง Covid-19 นั้นคงทําไมได ดังนั้น ภายใต 
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน การปดเมือง จึงทําใหชวงเวลานั้นไดใชไปกับการเตรียมการจัดการ
เรยีนการสอนเพ่ือรบัมอืกบัการเรยีนการสอนในระบบออนไลน ไดเรยีนรูการตดัตอ
คลิปวิดีโอและการใชโปรแกรมออนไลนในหลาย ๆ โปรแกรม แตเมื่อสถานการณ 

Covid-19 ผานพน อาจารยฝายก็ไมละทิ้งสิ่งที่รัก ซึ่งก็คือ “การ
ทองเที่ยว”เพราะนอกจากจะเปนการชารตพลังงานสูการทํางาน
ในเทอมตอ ๆ ไปแลว ยังเปนการกระตุนเศรษฐกิจการทองเท่ียว
ที่ถูกชะลอตัวจากปญหาโควิด-19 อีกดวยจา แหม ! มีแนวคิดดี ๆ 
แบบนี้ขอใหสละโสดเร็ว ๆ นา ..
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 มาตอกนัดวยหนุมหลอมากความสามารถ เกงทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษเลยคะคนน้ี “อาจารยอน บุญรัตน ดุกหลิ่ม” 

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สากล ในชวงที่มีการระบาดของ Covid-19 นั้น อาจารยอนบอกวา

รูสึกเหนื่อยลาหมดเเรงไดงาย ทั้ง ๆ ที่กักตัวอยูที่บานตลอด ไมได

ออกไปไหน นัง่ทาํงานเเละสอนผานหนาจอคอมพวิเตอรเกอืบทัง้วนั

ทัง้นีอ้าจเปนเพราะไมไดเจอเพือ่น ๆ  หรอืทํากจิกรรมนอกบาน แตหลงั

จากที ่Covid-19 ผานพน อาจารยอนไดมโีอกาส ไปเทีย่วสถานทีใ่กล ๆ

บานนัน่คอืจงัหวดัพทัลงุ เมอืงหนงัโนรา ไปนัง่จบิกาเเฟ ดวูวิสวย ๆ

 แคปชัน่นี ้คุน ๆ  กนัไหมคะ วาอยูหนา Facebook ของใครกนั  

เที่ยว กิน ทํางานอยางมีความสุข วันพักผอนแทบไมคอยมี คนนี้ไมใช

ใครทีไ่หน “ดร.นชุล ีทพิยมณฑา” คณบดคีณะศลิปศาสตรของเรานีเ่อง

คะ เจอ Covid-19 แบบนี้ การทํางานระดับผูบริหารจะมีการปรับตัว

อยางไรกันบางมาดูพรอม ๆ กันเลยคะ

 งานนี้ตองขออนุญาตสอง Facebook ของทานนดีของเรา

นะคะ แคปชั่นขางตนทานนดีอาสาพาเที่ยวตะโหมดบานเกิดทานคะ 

ใครอยากเท่ียวแตไมรูไปท่ีไหนแอบสอง Facebook ทานนดีไดนะคะ 

อัลบั้ม “นดีเที่ยวไหนดี” มีทั้งรูปภาพและขอมูลการทองเท่ียวเลยคะ 

หลากหลายงาน หลากหลายกิจกรรมท่ีตองปรับเปลี่ยนแผน แตทาน

นดีของเราชิวมากคะ ทุกอยางปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ “กิน 

เที่ยว ทําบุญ ทํางาน แถมมีเวลาใหครอบครัว” แบบนี้จะไมไดรางวัล

ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2562 ไดยังไงละคะ ทานนดีบอกวา

ตองขอขอบคุณครอบครัวอันเปนที่รัก ขอบคุณ มทร.ศรีวิชัย ขอบคุณ

ทุกสถาบัน ทุกคนที่มีสวนสงเสริม สนับสนุน ใหมีโอกาสไดรับรางวัลอัน

ทรงเกียรตินี้คะ และทางชอดอกปบตองขอแสดงความยินดีดวยอีกครั้ง

นะคะ ... 

“เที่ยวตะโหมด 1 คืน อายุยืน 1 ป�”  
#นี่หรือพัทลุง เมืองน�าเที่ยวและอากาศดีที่สุดที่เคยไปมา

อาจารยอนบอกวารูสึกราเริง มีชีวิตชีวามากขึ้น เพราะไดไปเที่ยวกับ

ครอบครัว อยากจะบอกวาครอบครัวนี้นารักมากคะเพราะในชวง 

Covid-19 อาจารยอนของเราก็ไดชวยเหลือธุรกิจของครอบครัวดวย

นะคะ แอบสอง facebook อาจารยอนมาคะ โดยการชวยครอบครัว

ขายอาหารทะเลตากแหงผานกลุมหลาดเทคโน ไตปลาเอย ปลาชอน

แดดเดยีวเอย หรอยเพนนคิะ ไดขาววาขายดิบขายดเีปนเทนํา้เททาเลย

ยังไงก็ขอใหกิจการรุงเรืองขายดีสงออกนอกประเทศกันเลยนา....

คณะศิลปศาสตร
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ปนจกัรยานไปจดุชมววิควนตาคมรับแสงแรก 
ปนจักรยานชมทุงนาอินทรีย และชอปปง
ตลาดชุมชน Workshop ทําโรตีกรอบ และ
กลบับานอยางมคีวามสขุ......10 10 10 ไมหกั 

“ตะโหมด” 
ลองอยูแลวจะ L O V E

ลองไปแลวจะวาว
ประสบการณการทองเทีย่วทีไ่มซ้ําแบบใคร 

ความรูสกึอิสระในธรรมชาต ิทุงนา ภเูขาและสายลม 

การไดพดูคยุกบัคนแปลกหนาทีไ่มเหมอืนคนแปลกหนาอกีตอไปเมือ่เขาไปใน

ชมุชน สาํเนยีงเสยีงใตทกัทายแบบอยากรูจกัและเรียนรู 

อาหารเมนทูองถิน่ทีม่าจาก ครัวเรือนของคนในชมุชนอยางแทจรงิแบบปนโต

รอยสาย 

กจิกรรมทีห่ลากหลายใหเลอืกสนกุสนานตามสไลตของตวัเอง การทองเทีย่ว

เชงิเกษตร สัมผสัวฒันธรรม และธรรมชาต ิผจญภยัทาทาย

Checklist ความยืนหนึ่งของสายเที่ยวขาชิลล 

 หากเช็คลิสตแลวพบไดคําตอบวาถูกทุกขอ หรือเกือบถูกทุกขอ....ออก
เดินทางแลวไปทีช่มุชนนีกั้นคะ ชมุชนตะโหมด จังหวดัพทัลงุ เราสีค่นพรเีซนเตอร
หนุมหลอสาวสไตลอนิดี ้จากหลกัสตูรสาขาวชิาการทองเทีย่ว และหลกัสตูรภาษา
ตางประเทศเพื่อการส่ือสารสากล ไดเขารวมโครงการทริปทดลองของการทอง
เที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ภายใตโครงการ Creative Tourism Village เพื่อ
สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวโดยชุมชนตะโหมด ใหเปน
ที่รูจักแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ วาแลวก็ชวนเที่ยวไปกับชุมชน
ตะโหมดกันเลยคะ กับทริป 3 วัน 2 คืน ไดเต็มอิ่มและผอนคลายไปกับวิถีที่
แตกตาง ธรรมชาติสีเขียว อาหารทองถิ่นสุดแสนอรอย

 อิ่มอก อิ่มใจรูสึกประทับใจกับการตอนรับของคนในชุมชนที่มีความนารัก เปนกันเอง ไดสัมผัสวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม โดย
เฉพาะอยางยิ่งวิถีวัฒนธรรมสองศาสนา ท่ีเปนความแตกตางทางวัฒนธรรมตางศาสนาทั้งพุทธ และอิสลาม แตลุง ปา นา อา ท้ัง
สองศาสนาก็สามารถทํากิจกรรมรวมกันอยางไมแบงแยกอยางเห็นไดชัดเจน อยาลืมแวะไปเที่ยวกันนะคะ

ผอนคลายดวยสปาสมนุไพร หรอืตืน่เตนกบั
กจิกรรมลองแกงระดบั 2 เรียนรูการทาํผาบาตกิ
รบัประทานอาหารเยน็และเขาทีพ่กัโฮมสเตย
ชุมชนตะโหมด

เขาปา เรียนรูธรรมชาติ ปลูกตนไม ไปสวน
ตานึง จากนั้นชิมนํ้าผึ้งโพรงจากรังผึ้งสด ๆ 
ไปนํ้าตกวังชางตาย ลองเรือตะขาบ และ
ชมพระอาทิตยตกที่อางเก็บนํ้าเขาหัวชาง 
นอนโฮมสเตยชุมชนตะโหมด

ลองเช็คลิสตดูสิวาคุณกําลังมองหาสิ่งเหลานี้อยูหรือไม?

วันแรก : วันที่ 2 : วันที่ 3 :
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5

	 เมื่อวันที่	 16	 กรกฎาคม	 2563	 ฝ่ายวิชาการและวิจัย	 คณะศิลปศาสตร์	

ด�า เนินการจัดงานประชุม วิชาการระดับชาติด ้ านศิลปศาสตร ์ 	 ครั้ งที่ 	 5	 

"ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"	 5th	 Liberal	 Arts	 National	 

Conference	 Integrated	 Disciplines	 and	 Research	 for	 Sustainable	 

Development	(LAC2020)	ระหว่างวนัที	่16-17	กรกฎาคม	2563	ณ	คณะศลิปศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ศรีวิชัย	ผ่านการประชุมออนไลน์	(ระบบ	Zoom)	 

โดยได้รับเกียรติจาก	 ศ.ดร.สุวัจน์	 ธัญรส	 อธิการบดีมหาวิทยาลัย	 เป็นประธาน 

ในพธิเีปิด	ทัง้นีย้งัได้รบัเกยีรตจิาก	รศ.ดร.เทดิชาย	ช่วยบ�ารงุ	อาจารย์คณะการจดัการ 

การท่องเที่ยว	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 และ	 รศ.ดร.ณฐพงศ์	 จิตรนิรัตน	์

อาจารย์คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 เป็น	 Keynote	

Speaker	เพื่อให้ความรู้แก่นักวิจัยและผู้ที่เข้าร่วมในงาน

"ศาสตร์บรูณาการงานวิจยัเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื" 5
th
 Liberal Arts National Conference Integrated Disciplines and Research 

for Sustainable Development (LAC2020)

คณะศิลปศาสตร
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	 เมื่อวันพฤหัสบดี	 ท่ี	 23	 กรกฎาคม	 2563	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นเพื่อร�าลึกถึงพระคุณครู	 และมีการ 

มอบรางวัลคนดีศรีวิชัย	ซึ่งมีนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลดังนี้	

นายภูไมล์  มากสุวรรณ

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
รางวัล	ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์	

นางสาวอนิตา  จวนเจริญ

หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	
รางวัล	ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์

นางสาวถวิดา  พุฒนุ้ย

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
รางวัล	ด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวปณิดา  ศรีไพบูลย์

หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	
รางวัล	ด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวสุมณฑา  บุญเรืองนาม

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
รางวัล	ด้านบ�าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม	

นายภาณุพงศ์  รัตนพันธ์

หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม	
รางวัล	ด้านบ�าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

นางสาวรุ่งนภา  ขุนเพ็ชร

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
รางวัล	ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	

นายวุฒิชัย  ลิ่มเกิดสุขวงศ์

หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์
รางวัล	ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นายเอกพจน์  พนาลี

หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์
รางวัล	ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม	

นางสาวอภิชญา  ปองผล

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
รางวัล	ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

	 คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับน้อง	ๆ	นักศึกษาที่ได้รับรางวัลคนดีศรีวิชัยในทุก	ๆ	ด้าน	ขอให้น้อง	ๆ	รักษาความดีไว้ให้คงอยู่สืบไป	
และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	พร้อมเป็นแบบอย่างให้น้อง	ๆ	รุ่นต่อไป	
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นางสาวนูรีซัน ชอบงาม

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	สาขาภาษาต่างประเทศ	คณะศิลปศาสตร์

เกรดเฉลี่ย				2.39

กิจกรรมและผลงานดีเด่น

-	นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์	ประจ�าปี	2561

-	เยาวชนดีเด่น	เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ	ประจ�าปี	2561	โดยสภาเยาวชนจังหวัดสงขลา	ร่วมกับ	อบจ.สงขลา

นางสาวกรกมล มุสิกชาติ

หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม	สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์		

เกรดเฉลี่ย			3.59

กิจกรรมและผลงานดีเด่น

-	โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน	คณะศิลปศาสตร์ประเทศมาเลเซีย		ณ		Universiti	Sains	Malaysia

-	ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น	“คนดีราชมงคลศรีวิชัย”	ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

-	ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี	ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชนูปถัมภ์	

นายตระกูล เรืองสุข   

หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์

เกรดเฉลี่ย				3.31

กิจกรรมและผลงานดีเด่น 

-	รางวัลชนะเลิศอันดับ	1	การน�าเสนอผลงานเส้นทางการท่องเที่ยว	ในโครงการ	Creative	Tourism	Learning:	Quiz	

and	Creative	Festival	กิจกรรมย่อยที่	1		RUTS	Tourism	Festival	2019:	เมืองรอง	ต้องลอง	ต้องรัก	ต้องใส่ใจ

-	ได้รับรางวัล	“คนดีราชมงคลศรีวิชัย”	ด้านวิชาการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	คณะศิลปศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา	2560

-	 ได้รับรางวัลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	 ในโครงการ	 Intensive	 English	 Camp	 for	 The	 Student	 Rajamangala	 University	 of	 

Technology	Srivijaya

นางสาว สุภัคชิณี ชมวงษ์

หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	สาขาคหกรรมศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์		

เกรดเฉลี่ย				3.30

กิจกรรมและผลงานดีเด่น

-	รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	Top	Chef	2019	ในงาน	World	Hapex	Thailand	2019	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ	มอ.	

อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ในเมนู	"โอเอซิสเค้ก"	แรงบันดาลใจ	นิยายที่มีหนุ่มหล่อในชนเผ่าเบดูอิน	"รามเรน"	และ

ไกด์สาวที่สดใสน่ารัก	

นางสาวสายใย ชินศรี

หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์	สาขาคหกรรมศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์

เกรดเฉลี่ย			3.80

กิจกรรมและผลงานดีเด่น

-	คณะกรรมการสโมสรนกัศกึษาคณะศลิปศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั	สงขลา	ประจ�าปีการศึกษา	2560

-	รางวัล	“คนดีราชมงคลศรีวิชัย”	ประจ�าปีการศึกษา	2560

-	จัดดอกไม้บริเวณเวทีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	สงขลา	ประจ�าปีการศึกษา	2559	-	2561

-	การแข่งขันปรุงอาหารนานาชาติ	คว้ารางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	การแข่งขันปรุงอาหารนานาชาติ	 ในงานเทศกาลอาหารหรอยผลไม้อร่อย

และของดีเมืองใต้	ครั้งที่	8	ณ	สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

คณะศิลปศาสตร

15บัณฑิตกิจกรรม



นายธนกร ไทรสีหา

สวัสดีครับ	ป๊อป	ธนกร	ไทรสีหา	นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่	2	เทียบโอน	หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม	
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว	คณะศลิปศาสตร์	คณะศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั	
รางวลัทีผ่มได้รับคือ	เกียรตบิตัรผูไ้ด้รับคดัเลือกและยกย่องว่ามคีวามประพฤต	ิโดยพทุธสมาคมแห่งประเทศไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์	เนื่องในวันวิสาขาบูชาประจ�าปี	2563		ผมรู้สึกภาคภูมิใจมาก	ๆ 	ครับ	ที่ได้สร้างชื่อเสียง
ให้กับครอบครัว	หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม	และคณะศิลปศาสตร์		อีกทั้งอยากขอบคุณผู้สนับสนุนทุก	ๆ	 

ท่านที่คอยส่งก�าลังใจและสนับสนุนผมเสมอมา	 ขอบคุณ	 พ่อ	 แม่	 ที่ให้โอกาสให้ผมได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัย	 ขอบคุณอาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
สาขาวิชาที่เห็นถึงศักยภาพของตัวผมให้เป็นตัวแทนของสาขาเข้ารับคัดเลือกในรอบคณะ	ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง	สุดท้ายขอขอบคุณ 
ตัวผมเองที่มั่นคงในการท�ากิจกรรมควบคู่กับตั้งใจในการเรียน	 เพราะผมคิดว่า	 การเรียนและกิจกรรม	 คือการค้นหาความรู้เหมือนกัน	 เพียงแต่ว่า	 
การเรียนในห้องเรียนได้ความรู้และประสบการณ์ด้านทฤษฎี	 แต่การท�ากิจกรรมนั้นเราจะได้รับความรู้และประสบการณ์ในส่วนของการปฏิบัต	ิ 
ผมเชื่อเหลือเกินว่า	คณะศิลปศาสตร์	มทร.ศรวิชัยของเรา	สร้างแต่บัณฑิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพและจริยธรรม	

นางสาวกานต์ธิดา เส้งนนท์

นักศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	สาขาภาษาต่างประเทศ	คณะศิลปศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะ	 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น	 "คนดีราชมงคลศรีวิชัย"	 
ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	ประจ�าปีการศึกษา	2562	ค่ะ	ครั้งแรกที่ทราบเลยว่า 
ตนเองได้รับรางวัล	 หนูดีใจมาก	 ๆ	 ค่ะ	 หนูไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้รับรางวัลนี้	 ปีก่อน	 ๆ	 เห็นรุ่นพี่	 และ 
เพ่ือน	 ๆ	 ได้รับรางวัล	 ท�าให้หนูรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เป็นเกียรติมาก	 ๆ	 ค่ะ	 หนูรู้สึกซาบซึ้งใจและภูมิใจมาก	 ๆ	 

ส�าหรบัรางวลัทีห่นไูด้รับ	และคดิว่าอย่างน้อยการทีเ่ราต้องเสยีสละเวลาส่วนหนึง่เข้ามาท�ากจิกรรมเพือ่คณะฯ	และมาท�าในสิง่ต่าง	ๆ 	ทีเ่รารกั	สิง่เหล่านี ้
ไม่ได้ท�าให้หนูเสียใจเลย	ที่เสียสละเวลาส่วนตนเพื่อส่วนรวมค่ะ

นางสาวอัญชิสา คงจรัส

สวัสดีค่ะ	 ชื่อนางสาวอัญชิสา	 คงจรัส	 ค่ะ	 นักศึกษาช้ันปีที่	 1	 วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 
สาขาภาษาต่างประเทศ	คณะศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั	สงขลา	ส�าหรบัรางวลัทีไ่ด้รับ	 
เป็นรางวัลชนะเลิศ	การพูดโน้มน้าวใจ	ในหัวข้อ	“โลกเปลี่ยน	คนปรับ	 เพื่อสอดรับความปกติใหม่”	 เนื่องใน 
วันภาษาไทยร�าลึกจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะ	 หนูรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลน้ี	 เพราะหนูไม่ได้ 
สร้างชื่อเสียงให้แก่ครอบครัวของหนู	 แต่ยังสร้างช่ือเสียงให้แก่คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลศรีวิชัย	สงขลา	โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้เข้าแข่งขันกว่าสิบคนและหลากหลายจากสถาบันเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้	ยิ่งท�าให้หนูภาคภูมิใจ
เป็นอย่างมาก	สดุท้ายนีห้นเูช่ือเสมอว่าความมัน่ใจในตนเองและการขจัดความกลวัภายในใจของตนเองจะท�าให้ทกุอย่างทีล่งมือท�าประสบความส�าเรจ็
ได้ค่ะ	#แม้ว่าหนูก�าลังศึกษาในสาขาภาษาต่างประเทศ	แต่หนูยังคงไม่ลืมรากของตนเองค่ะ	

นายรวิชญ์ เรณูพันธุ์ 
สวสัดคีรบั	ผมนาย	รวชิญ์	เรณพูนัธุ	์นกัศกึษาชัน้ปีที	่3	หลกัสตูรสาขาวชิาการโรงแรม	สาขาวชิาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้รับรางวัล	รองชนะเลิศอันดับที่	2	 
การแข่งขันผสมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	 ผมรู้สึกดีใจและภูมิอย่างมากที่ได้รับรางวัลนี้ครับ	 ส�าหรับการแข่งขัน 
ในครั้งน้ี	 ผมมีความต้ังใจที่อยากจะน�าเอาวิชาความรู้ในหลักสูตรที่ผมเรียนทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติน�ามา
ใช้ในการแข่งขันเพื่อที่จะได้เกิดทักษะประสบการณ์รวมถึงได้ต่อยอดจากแนวความคิดจากค�าแนะน�าของ 

คณะกรรมการ	นบัได้ว่าเป็นประสบการณ์ทีด่ทีีไ่ด้เข้าร่วมการแข่งขนัในครัง้นี	้และภาคภมูใิจทีไ่ด้สร้างชือ่เสยีงให้กบัคณะศิลปศาสตร์	มทร.	ศรวีชิยัครับ

นายภูริภัทร บัวพันธ์  
สวัสดีครับ	 ผมช่ือ	 นายภูริภัทร	 บัวพันธ์	 นักศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม	 สาขาวิชาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ซึ่งรางวัลที่ผมได้รับมาล่าสุด
คือ	 รองรางวัลชนะเลิศอันดับ	 1	 ในการแข่งขันผสมเรื่องดื่มเพื่อสุขภาพ	 งานมหกรรมเพื่อสุขภาพ	 2020		 
เทศบาลหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 ครับ	 ผมรู ้สึกดีใจมากครับที่ได้รับรางวัลนี้	 ซึ่งผมได้ท�าเต็มที่อย่าง 
เต็มความสามารถ	 และสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาลัยอีกด้วยครับ	 ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคณาจารย์ 

ในสาขาและเพื่อน	ๆ	ที่ร่วมด้วยช่วยกันฝึกซ้อมและให้ค�าแนะน�าต่าง	ๆ	ครับ	

ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ 
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