
จุลสารเพ�อการประชาสัมพันธ

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปที่ 10 ฉบับที่ 23 ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563 

Rajamangala University of

Technology Srivijaya

FACULTY OF
LIBERAL ARTS

FACULTY OF

LIBERAL

ARTS

คณะศิลปศาสตร




 จุลสารชอดอกปบฉบบัน้ี พรอมรายงานความกาวหนา

ของคณะศิลปศาสตร ทั้งดานการพัฒนานักศึกษา และ

การบริการความรู สู ชุมชนในหลากหลายดาน อาทิ 

ดานวิชาการ ดานองคความรูเก่ียวกับการแปรรูปอาหาร

และศิลปะแขนงตาง ๆ รวมทั้งกิจกรรมในรอบสี่เดือน

ที่ผานมา ทางกองบรรณาธิการพรอมนอมรับขอติชมจาก

ผูอานทุกทาน เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกทุกคน 

       

    กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

จุลสารคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ปรึกษา

ดร.นุชลี ทิพยมณฑา 

คณบดีคณะศิลปศาสตร

บรรณาธิการ

อาจารยไพพรรณ มุงศิริ

ผูชวยบรรณาธิการ

วาที่ ร.ต. หญิงจุฑาฎา เทพวรรณ

ผศ.ณิชา ประสงคจันทร

ผศ.พูนศักดิ์ สันติวิทยานนท

อาจารยสมิหลา คีรีศรี

กองบรรณาธิการ

อาจารยจิรายุ  สงเคราะห

อาจารยเมธัส  พานิช

อาจารยเศวตฉัตร  นาคะชาต

อาจารยภัทรภร  เมงชวย

อาจารยนรินทรภพ  ชวยการ

อาจารยจริยา  ทรงพระ

อาจารยภัชศิรีย  เหลาทอง

อาจารยบุญรัตน  ดุกหลิ่ม

ดร.จิรวิชญ  พรรณรัตน

นางสาวศุภรดา  พูนแกว

นางสาวปวีณา  ลมุลศรี

นางสาวธนัฎฐา  นิลสุวรรณ

ฝายสื่อสารองคกร

คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

เลขที่ 1 ถ.ราชดําเนินนอก ต.บอยาง อ.เมือง 

จ.สงขลา 90000

โทรศัพท 074-317189 ตอ 6000

ขอแสดงความยินดี ……………..........…  3

แนะนําหลักสูตรใหม ……………….…......  4

ขาวกิจกรรมคณะ ………………...........    5

ขาวบริการวิชาการ ……………….........  8

ขาวสหกิจศึกษา ………………..........…. 10

คอลัมนปกิณกะ ……………….............. 12 

เรื่องเลาจากสาขา ............................. 13

วงนํ้าชาดอกปบ ................................ 14

เรื่องเลาจากเยาวชน …………….…....... 15

เชิดชูศิษยปจจุบัน ……………….........… 16

คณะผูจัดทํา

สารบัญ

C
O

N
T

E
N

T
S

E
D

I
T

O
R

S

บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ

    กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการบทบรรณาธิการ

    กองบรรณาธิการ    กองบรรณาธิการ



 1. ผูชวยศาสตราจารยศิริวัลย พฤฒิวิลัย 

  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร อนุสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร 
 2. ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ ประสงคจันทร 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม อาจารยประจําหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร
  สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุปราณี วุนศรี 

  สาขาวิชาฟสิกส อาจารยประจําหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร สาขาศึกษาทั่วไป 
  คณะศิลปศาสตร
 4. ผูชวยศาสตราจารยพลชัย ขาวนวล 

  สาขาวิชาฟสิกส อาจารยประจําหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร สาขาศึกษาทั่วไป 
  คณะศิลปศาสตร

 ชอดอกปบฉบับน้ี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารยทรรศนีย คีรีศรี 
อาจารยประจําสาขาภาษาตางประเทศ คณะศิลปศาสตร ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล
ครูดีเดน ในโครงการวันครู ครั้งท่ี 9 “ครูขวัญศิษย” เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2563 
ณ คณะครศุาสตรอตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั

 1. ผูชวยศาสตราจารยศิริวัลย พฤฒิวิลัย  หัวหนาสาขาคหกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร 
ไดรับรางวลัการนําเสนอผลงานภาคบรรยายดเีดน เร่ือง การประยกุตใชเมลด็แฟลก็ซทดแทนไขไก
ตอสมบตัทิางกายภาพ ทางประสาทสมัผสั และคณุคาทางโภชนาการของนํา้สลดัขาวไรซเบอรรี ่ใน
งานประชมุวชิาการพชืเขตรอนและกึง่รอน ครัง้ที ่12 จดัโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
ธนบุรีรวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ระหวางวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562

 2. นายนรินทรภพ ชวยการ  ผูชวยคณบดีฝายสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร ไดรับรางวัล
การนําเสนอผลงานภาคบรรยายดเีดน เร่ือง การประยกุตใชพืชตระกูลถ่ัว ในผลติภัณฑมาการอง ใน
งานประชมุวชิาการพชืเขตรอนและกึง่รอน ครัง้ที ่12 จดัโดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
ธนบุรีรวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ระหวางวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562

 อาจารยประจําหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร

ประวัติการศึกษา
 พ.ศ. 2536 ศลิปศาสตรบณัฑติ (ศกึษาศาสตร เกียรตนิยิม
อันดับ 2) วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 พ.ศ. 2540 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต 
(สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 พ.ศ. 2561 ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (สงัคมวทิยา) มหาวทิยาลยั
ขอนแกน
ความเชี่ยวชาญ
•  สังคมวิทยา    •  การวิจัยเชิงคุณภาพ
•  แมวัยรุน/แมวัยใส    •  เพศสภาวะ (Gender)

ประวัติการทํางาน
 พ.ศ. 2541-2562 อาจารยประจาํสาขาสงัคมศาสตร คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 พ.ศ. 2562-ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรรายวิชา
สังคมศาสตร สาขาศกึษาทัว่ไป คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ชอดอกปบฉบบันี ้ขอแสดงความยนิดกีบัคณาจารย 4 ทาน ทีไ่ดรับการแตงต้ังใหดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ดงันี้

ชอดอกปบฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย 1 ทาน 

ที่ไดรับคัดเลือกครูดีเดน

ยินดีตอนรับบุคลากรใหมประจําคณะศิลปศาสตร

รองศาสตราจารยทรรศนีย  คีรีศรี

ชอดอกปบฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย 2 ทาน 

ทีไ่ดรับรางวัลการนาํเสนอผลงานวิจยัภาคบรรยายดเีดน ดงันี้
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําไพ หมื่นสิทธิ์ 
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แนะนําหลักสูตรนองใหม

**ทั้ง 2 วิชาเอกเนนการเรียนการสอนแบบ 
Work-integrated Learning: WiL             
คือ การบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน**

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ คณะศิลปศาสตร มทร. ศรีวิชัย 

โทรศัพท 074-317190 Facebook : คณะศิลปศาสตร มทร. ศรีวิชัย

1. วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 > ภาคปกติ  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป รับวุฒิ ม.6 และ 

  ปวช. ทุกสาขา

 > ภาคสมทบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอนผลการเรียน)

  รับวุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

2. วิชาเอกภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 > ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป รับวุฒิ ม.6 และ 

  ปวช. ทุกสาขา  ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย

  เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 > ภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 2 ปริญญา รับวุฒิ ม.6 

  และ ปวช. ทุกสาขา 

  ศึกษาในประเทศไทย 2 ป และ ในประเทศจีน 2 ป

  > ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาตางประเทศ

  เพื่อการสื่อสาร-ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร)                     

  จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  > Bachelor of Arts (English) จาก Chongqing

  University of Posts and Telecommunications 

  (CQUPT), China

“ปริญญา 2 ประเทศ”

สาขาวิชาภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร 

โดยเปดสอนใน 2 วิชาเอกดังนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
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¢ÍáÊ‹´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õกิจกรรมคณะ

 เมือ่วนัที ่6 ตลุาคม 2562 ท่ีผ่านมา คณาจารย์ บคุลากร และนกัศกึษา หลกัสตูร
สาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติในการร่วมจัดสถานท่ี และการต้อนรับ ในงาน 
“Songkhla Symposium 2019” โดยมี ท่านผูห้ญิงใหม่ (สริิกติิยา เจนเซน) กรณุามาร่วม
งานเลีย้งต้อนรบั นกัวชิาการ และร่วมฟัง ปาฐกถา เร่ืองสงขลาสูม่รดกโลก โดย นายนพินธ์ 
บญุญามณ ีรมต.ช่วยฯ.มท. ณ โรงแรม The bed vacation Rajamangala Hotel

 เมือ่วนัที ่18 ตลุาคม 2562 ของนกัศกึษาหลกัสตูรสาขาวชิาการท่องเทีย่ว สาขาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว ในการจัดกจิกรรมฝกทกัษะด้านการท่องเทีย่วเชงินเิวศทางทะเล
และศึกษาดงูานการท่องเทีย่วโดยชมุชน ณ จงัหวดัตรังและจังหวดัพัทลงุ ทีม่าพร้อมกบัฝน กบักจิกรรมเรยีนรูก้ารท่องเทีย่วชมุชนตะโหมด เปลีย่นวกิฤตให้เป็นโอกาส เรยีนรูว้ถิชีวีติ
ชมุชนในวันฝนตก เทีย่วหน้าฝนสนกุไปอกีแบบ นอนโฮมสเตย์อันแสนอบอุน่จากการต้อนรบัของคณุลงุคุณปาชมุชนตะโหมด อ�าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ ซึง่เป็นกจิกรรมเรยีนรู้
การท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์วถิกีารด�านาของชาวตะโหมด และยงัเป็นการท่องเทีย่วเชงิประสบการณ์ เน้นประสบการณ์เชงิลกึ อิม่หน�าส�าราญกบัอาหารปินโตร้อยสายของชาวตะโหมด

 เมือ่วนัที ่24 ตุลาคม 2562 หลกัสตูรสาขาวชิาการท่องเทีย่ว สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  จดัโครงการ Songkhla Mice City 2B Sustainable event 2019 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชยั ซ่ึงกิจกรรมภายในงานมีการจัดบูทนทิรรศการของนกัศกึษาภายในหลกัสตูรสาขาวิชาการท่องเท่ียว และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม
การเสวนาจากวิทยากรผูท้รงคณุวฒุ ิทีม่ากความรู้ ความสามารถ จากหน่วยงานภายนอก ได้มาให้ความรู้แก่นักศึกษาในคร้ังน้ีด้วย

การรวมจัดสถานที่ และการตอนรับ ในงาน “Songkhla Symposium 2019”

กิจกรรมฝกทักษะดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลและศึกษาดูงานการทองเที่ยวโดยชุมชน ณ จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง

โครงการ Songkhla Mice City 2B Sustainable event 2019

 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการน�าเท่ียวทางทะเล 
กิจกรรมย่อยที่ 2 Smart Tour Guide เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(Experiential Learning) โดยกจิกรรมวันแรกเป็นการลงพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมเชงิ
ปฏบิตักิารแหล่งท่องเท่ียวทางธรณวีทิยา ปราสาทหินพนัยอด ส่วนหนึง่ของอทุยานธรณี
สตลู อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล เน้นการเรยีนรู้ทรพัยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
วิถชีีวิต โดยโครงการดงักล่าวมุ่งเน้นกระบวนการกลุม่ เพือ่ให้นักศกึษาได้เกิดการเรยีนรู้
การท�างานเป็นทีม ลงพืน้ท่ีไปศกึษายงัภาคสนาม เพือ่ “สร้างนกัปฏบิตัมืิออาชพี”

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
พร้อมด้วย ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย ร่วมเดินทางเข้า
ร่วมพธีิเปิดและส่งนกัศกึษาเข้าร่วม โครงการพฒันาทักษะทางด้านภาษาแก่นกัศกึษา 
กจิกรรมที ่2 ระหว่างวนัที ่11 - 23 พฤศจกิายน 2562 ณ Universiti Sains Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 20 คน ทั้งนี้ได้เดิน
ทางร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ ทั้ง 9 มทร. และ 
Universiti Sains Malaysia อีกด้วย

โครงการพฒันาทักษะทางดานภาษาแกนกัศกึษา

ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย
โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการนําเที่ยวทางทะเล

กิจกรรมยอยที่ 2 Smart Tour Guide
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 เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2563 ศ.ดร. สวุจัน์ ธญัรส อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open House 2020 เปิดบ้าน
ศิลปศาสตร์ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ณ ลานโถง อาคาร 58 ส�านักงานคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ 

กิจกรรมคณะ

 เมือ่วันท่ี 27 พฤศจกิายน 2562 คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรวีชิยั จดัพธิที�าบญุตกับาตร เนือ่งในโอกาสครบรอบ 13 ป คณะศลิปศาสตร์
ณ ส�านกังานคณบดคีณะศิลปศาสตร์ หลงัจากเสรจ็สิน้พธิแีล้ว คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ และ
บคุลากรร่วมรบัประทานอาหารเท่ียงโดยพร้อมเพรยีงกนั ภายใต้ Concept “อย่าลมืชัน้” 

 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะ
ศิลปศาสตร์ น�าโดย ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกันลงพ้ืนที่
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา ความต้องการของชุมชน และร่วมกันแก้ไข
ปัญหาแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ณ ชุมชน MOU เดิม ชุมชน
ตะโหมด ต�าบลตะโหมด อ�าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลงุ โดยมีชาวบ้านในชมุชนเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังปัญหาต่าง ๆ จากชุมชนเป็นจ�านวนมาก

 เม่ือวนัที ่24  ธนัวาคม 2562 สาขาภาษาต่างประเทศ จดัโครงการ One…Two…
Three…Four…Go for Goal การบรูณาการทกัษะชวีติของนกัศึกษาสาขาภาษาต่าง
ประเทศ กิจกรรมที ่ 1 Languages and Cultures through Western Festivals
ณ ลานโถงอาคาร 58 ส�านกังานคณบดีคณะศลิปศาสตร์ 

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรอาหารและโภชนาการ สาขา
คหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับ
เคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน 
(หลกัสตูรเฉพาะทางเคหกจิเกษตร) ซึง่จดัโดยส�านักงานส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร
ที่ 5 จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะทางด้านเคหกิจ
เกษตรและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานเคหกิจใน
ระดับพื้นที่ ซึ่งโครงการในครั้งนี้มี คณาจารย์จากสาขาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร
ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 65 คน

พิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ป คณะศิลปศาสตร
ลงพื้นที่เขารวมแลกเปลี่ยนเร�ยนรู รับฟงปญหา

ความตองการของชุมชน ณ ชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง

โครงการ One…Two…Three…Four…Go for Goal สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนางานสงเสริมเคหกิจเกษตร

เพื่อความมั่นคงดานอาหารระดับชุมชน

งาน Open House 2020 เปดบานศิลปศาสตร

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ
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 เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2563 หลกัสตูรรายวชิาสงัคมศาสตร์ สาขาศกึษาทัว่ไป คณะศลิปศาสตร์ จดัโครงการสมัมนาวชิาการ เรือ่ง มติวิฒันธรรมเเบบข้ามพรมแดนของจงัหวดั
สงขลา ณ ห้องประชุมดอกปบ ชั้น 3 อาคาร 58 ส�านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ 

 เม่ือวนัที ่9 มกราคม 2563 หลกัสตูรสาขาวชิาการท่องเท่ียว สาขาการโรงแรมและ
การท่องเทีย่ว คณะศลิปศาสตร์ จัดโครงการ Creative Learning : Quiz and Creative 
Festival ในงาน Open House 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์ ซึง่แบ่งออกเป็น 3 กจิกรรม
ย่อย ได้แก่ กิจกรรมย่อยท่ี 1 RUTS Tourism Festival 2020 : เมอืงรองต้องลองต้องรกั
ต้องใส่ใจ กิจกรรมย่อยที ่2 RUTS Tourism Quiz Champion กจิกรรมย่อยที ่3 กจิกรรม
พฒันาความคดิสร้างสรรค์สูก่ารเป็น Smart Startup ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และบรกิาร ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชัิย

 เมือ่วนัที ่ 9 มกราคม 2563 คณะผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ได้เข้าร่วมกจิกรรมเซเลปเข้าครวั ในงาน Open House 2020 เปิดบ้านศลิปศาสตร์
ณ ลานโถง อาคาร 58 ส�านกังานคณบดี คณะศลิปศาสตร์ เพือ่โชว์ฝมือการท�าอาหารโปรดของคณะผูบ้รหิารแต่ละท่าน ให้ผูเ้ข้าร่วมงานได้รบัชมกนั ทัง้นีย้งัได้รบัเกียรตจิาก ศ.ดร.สวุจัน์ ธญัรส
อธกิารบดมีหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย ร่วมโชว์การท�าเมนอูาหารในครัง้น้ีด้วย

 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 สาขาภาษาต่างประเทศ 
คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม The NOIZ OF FL การแข่งขัน
ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ ในงาน Open House 2020 
เปิดบ้านศิลปศาสตร์ ณ ลานโถง อาคาร 58 ส�านักงานคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 เม่ือวนัที ่15 มกราคม 2563 หลักสตูรสาขาวชิาการท่องเทีย่ว สาขาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว ด�าเนินการจัดโครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ท�างาน (Work-Integrated Learning-WIL) เพือ่เพิม่ทกัษะวชิาชพีด้านการปฏิบัตงิาน
ของนักศกึษาหลกัสตูรสาขาวชิาการท่องเท่ียว กจิกรรมท่ี 1 ปฐมนเิทศโครงการจดัการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน (Work-Integrated Learning-WIL) เพื่อ
เพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว

 เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ฝายพัฒนานักศึกษา คณะ
ศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “Afternoon Tea” โดยมี ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ ร่วมพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจบุนั และร่วมแลกเปลีย่นความคดิเห็น
รวมท้ังหารอืกบัคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ และบคุลากร เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันา
และยกระดบั คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ณ ห้องประชมุ
ดอกปบ ชั้น 3 ห้อง 58304 อาคาร 58 ส�านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์

กิจกรรมคณะ

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มิติวัฒนธรรมเเบบขามพรมแดนของจังหวัดสงขลา

โครงการ Creative Learning : Quiz and Creative Festival

เซเลปเขาครัว

กิจกรรม The NOIZ OF FL

โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน

(Work-integrated Learning-WiL) เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ

ดานการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยว

กิจกรรม “Afternoon Tea”
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 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 งานบริการวิชาการ 
คณะศิลปศาสตร์ น�าโดย ผศ.รวิวรรณ พวงสอน อาจารย์

â¤Ã§¡ÒÃ¼ÊÁà¤Ã×èÍ§´×èÁ¤çÍ¡à·Å

2  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 งานบริการวิชาการ คณะ
ศิลปศาสตร์ น�าโดย ดร.จิรวิชญ์ พรรณรัตน์ อาจารย์ประจ�า

â¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍ¹á¹Ð¹íÒà¾×èÍ¹Í¹ØÃÑ¡É�áÅÐ¿„œ¹¿Ù
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ข่าวบรกิารวชิาการ

ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว ด�าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ “โครงการผสมเครื่องดื่มค็อกเทล” โดยได้รับเกียรติจาก 
ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานใน
พธีิเปิด โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการมทัีกษะความรู้
เบื้องต้นด้านการผสมเครื่องดื่ม และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน�าความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง โดยมี
ผศ.รวิวรรณ พวงสอน และ อ.กาญจนพัฐ กลับทับลัง เป็นวิทยากร
ในการบรรยายครั้งนี้

หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาท่ัวไป ด�าเนินการจัดโครงการเพื่อน
แนะน�าเพ่ือนอนุรักษ์และฟนฟูการละเล่นพ้ืนบ้านส�าหรับคนรุ่นใหม่อุดมศึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์ คือ เป็นการส่งเสริม
ให้นักศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ร ่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ แนะน�าเพือ่นเก่ียวกบัการละเล่นพ้ืนบ้าน และส่งเสรมิให้นกัศกึษา
ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้ร่วมอนุรักษ์และฟนฟูการละเล่นพื้นบ้าน

1
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ
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 เมือ่วนัที ่ 11 มกราคม 2563 งานบรกิารวชิาการ คณะศลิปศาสตร์ น�าโดย 
อ.ชญาดา เฉลยีวพรหม อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรสาขาวชิาการโรงแรม สาขาการโรงแรม
และการท่องเท่ียว ด�าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานแม่บ้านส�าหรับ
นกัศกึษาแผนกวชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียว วทิยาลัยเทคนคิพทัลงุ ซึง่โครงการมี
วตัถุประสงค์ คือ เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมได้รบัองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างทกัษะในงาน

 วนัที ่18 ธนัวาคม 2562 งานบรกิารวชิาการ 
คณะศิลปศาสตร์ น�าโดย อ.วราวุฒิ  ดวงศิริ หัวหน้า
โครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรรายวิชา

â¤Ã§¡ÒÃ¡Ô̈ ¡ÃÃÁàÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐ» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ§Ò¹áÁ‹ºŒÒ¹
ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒá¼¹¡ÇÔªÒ¡ÒÃâÃ§áÃÁ
áÅÐ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤¹Ô¤¾Ñ·ÅØ§

4

5

 ระหว่างเดอืนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 งานบริการวชิาการ 
คณะศลิปศาสตร์ น�าโดย อ.ยโูสบ ด�าเตะ อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรายวิชา

â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡·Ñ¡ÉÐ¿Øµ«ÍÅâÃ§àÃÕÂ¹
ºŒÒ¹à¡ÒÐÍÒ´Ñ§

ข่าวบรกิารวชิาการ

พลศกึษา สาขาศกึษาท่ัวไป ลงพืน้ทีจั่ดโครงการฝกทักษะฟตุซอลโรงเรียนบ้านเกาะอาดงั
โดยมวีตัถปุระสงค์ในการจดั คอื เพือ่ให้ผูเ้รยีนพฒันาทกัษะการเล่นกฬีาฟตุซอล ปลกูฝัง
จติส�านกึในการออกก�าลังกาย และให้มองเห็นความส�าคญัของการเล่นกฬีาฟตุซอล 

3

วิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาท่ัวไป ด�าเนินการจัดโครงการกิจกรรมเสริม
ทักษะปฏิบตักิารทางวทิยาศาสตร์ ซึง่โครงการมวีตัถปุระสงค์ คอื เพือ่ให้
นกัเรียนได้เกดิกระบวนการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร์จากแหล่งเรยีนรูจ้รงิ
ได้มโีอกาสใช้วสัด ุอปุกรณ์ เครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร์ทีเ่รยีนจบัต้องได้จรงิ
สามารถแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์สร้างแนวคดิ
ที่ถูกต้องต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสร้างความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

แม่บ้านทีเ่กีย่วข้องได้อย่างถกูต้องตรงตามมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนา
คณุภาพงานบริการแม่บ้านยกระดบัและส่งเสรมิคุณค่า ความส�าคญั
ของงานแม่บา้นทีม่ีต่อส่วนรวม และเพือ่เป็นการสง่เสรมิและสรา้ง
ช่ือเสยีงให้องค์กรสบืไป

ArtsArts
Faculty of


Faculty of

 Arts
Faculty of 9¢‹ÒÇºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ



 เหตผุลทีเ่ลอืกฝกสหกจิศกึษา ณ โรงแรมดาราเทว ีเพราะเป็น
โรงแรมใหญ่ระดบั 6 ดาว มช่ืีอเสยีงโด่งดงัทางด้านเบเกอรี ่ซึง่หนมูคีวาม
สนใจทางด้านเบอเกอรีเ่ป็นอย่างมากจึงเลอืกมาฝกงานทีน่ีค่่ะ ส่วนแรง
บนัดาลใจกค็งไม่พ้นเรือ่งของเบเกอรีค่่ะ ซึง่ทีน่ีม่ขีนมทีห่ลากหลายมาก 
อกีทัง้หน้าตาดสูวยงามค่ะ ความประทบัใจของทีน่ีน่ะคะ รูส้กึประทบัใจ
พีท่ีร่่วมงาน เพือ่นร่วมงาน ร่วมถงึเชฟค่ะ ทกุคนดเูป็นมติร ใจด ีพร้อม
ทีจ่ะสอนงานโดยทีไ่ม่หวงความรู ้สอนงานอย่างเตม็ที ่ทีส่�าคญัคอืให้เรา
ได้ปฏบิตังิานในหน้างานจรงิค่ะ

    นางสาววิภาวี แคลวพันธุ

และ นางสาวอุรชา ฉลวยธนาพร

นัก ศึกษาห ลัก สูตรสาขาวิ ช า

อาหารและโภชนาการ ฝกสหกิจ

ศึ กษา ในตํ า แหน  งผู  ช  วย เชฟ

ณ โรงแรมดาราเทวี จังหวัด

เชียงใหม 

 เหตุผลที่ เ ลือกฝ ก
สหกิจศึกษา ณ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เพราะอยากเพิ่มพูนความรู้ใน
ส่วนที่ไม่สามารถหาจากใน

  นายพีรพงศ พันธุคง นักศึกษา

ห ลัก สูตรส าข าวิ ช าอ าห าร แล ะ

โภชนาการ ฝกสหกจิศกึษาในตาํแหนง

ผูชวยนกัโภชนาการ ณ โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ สภากาชาดไทย

    นางสาวนวพร พรหมมา 

(นกัศกึษาช้ันปที ่4 หลักสูตรสาขา

วิชาการทองเที่ยว) สหกิจศึกษา

ทางการทองเท่ียว ฝกงานที่

บริษัทคอกชางซาฟารี

   นางสาวอนงคนาถ อุไรวงค 

(นกัศกึษาช้ันปที ่4 หลักสูตรสาขาวชิา

การทองเทีย่ว) สหกจิศกึษาทางการ

ทองเทีย่วทีบ่รษัิทแฮปป ทราเวล จํากดั 

อาํเภอเกาะสมยุ จังหวดัสุราษฎรธานี 

ตาํแหนงผูชวยมคัคเุทศก 

ห้องเรยีนหรือต�าราเรียนได้ อยากเก็บเกีย่วประสบการณ์จากการลงมอื
ปฏิบัติงานจริง อาทิเช่น การท�างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ การออก 
OPD ในคลินิกต่าง ๆ หรือแม้แต่งานโภชนบริการ เพื่อให้เราสามารถ
เรยีนรูวิ้ธีการและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกดิขึน้ได้ อีกท้ังฝาย
โภชนวทิยาและโภชนบ�าบดัโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์สภากาชาดไทย ยงัเป็น
ศนูย์กลางบรหิารจดัการอาหารในโรงพยาบาลช้ันน�าของประเทศอีกด้วย

 ก า ร ส ห กิ จ ศึ ก ษ า
ทางการท่องเที่ยวครั้งนี้ ดิฉัน
ปฏิบัติหน้าท่ีในต�าแหน่งผู้ช่วย
มัคคุเทศก์ หน้าท่ีหลักของดิฉัน 
คอื การน�าชมและให้ข้อมลูต่าง ๆ
เก่ียวกับช้าง ซึ่งนักท่องเที่ยว

เกอืบร้อยเปอร์เซน็ต์ของทีน่ีก่เ็ป็นชาวต่างชาต ิท�าให้ดฉินัได้พฒันาการ
ใช้ภาษาที่สามได้เยอะมากข้ึนจากการเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ความรู้สึก
ของดฉินัเมือ่ได้มาสหกจิศกึษาทางการท่องเทีย่วทีน่ีด่ฉินัรูส้กึว่าดฉัินได้
เรยีนรูก้ารท�างานอย่างเป็นมอือาชพี ได้น�าความรูท้ีไ่ด้เรียนมาปรับใช้ใน
การท�างาน ได้ฝกความรอบคอบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเมื่อ
เจอปัญหาต่าง ๆ  และอกีหนึง่สิง่ทีด่ฉินัคดิว่าส�าคญัมาก ๆ  ในการปฏิบตัิ
สหกจิศกึษาทางการท่องเทีย่วดฉินัคดิว่าเป็นการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพ
แวดล้อมที่ท�างาน เพื่อนร่วมงาน และการปรับตัวการใช้ชีวิตในสังคม
การท�างาน ดิฉันได้รับทั้งความรู้และมิตรภาพดี ๆ จากที่นี่มากเลยค่ะ 

 รู้สึกเหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทเลยค่ะได้ปฏิบัติ
งานจริงตามแบบแผนที่เรียนมา ได้ฝกปฏิบัติการน�าเที่ยวทั้งโปรแกรม
น�าเที่ยวทางทะเลและโปรแกรมน�าเที่ยวแบบชมเมือง ได้พบเจอ
นกัท่องเทีย่วหลากหลายสัญชาตซ่ึิงได้เรยีนรูว้ฒันธรรมของนกัท่องเทีย่ว
แต่ละชาติว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ทั้งยังได้ฝกปฏิบัติการท�างาน
ในออฟฟิศในการรับจองทัวร์ ซึ่งในการฝกสหกิจครั้งนี้ได้ใช้ความรู้ที่
เรียนมาอย่างคุ้มค่าเลยค่ะ ทั้ง Alphabet code ค�าศัพท์เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว รู้สึกสนุกกับการท�างานในแต่ละวัน เจอเพื่อนร่วมงานที่ดี
รู้สึกมีความสุขเหมือนชื่อบริษัทเลยค่ะ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ
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 เหตุผลท่ีเลือกฝกงานสหกิจใน
สถานประกอบการแห่งนี้ เนื่องจากเป็น
โรงแรม 5 ดาว ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ
ห้องอาหาร ที่มีความหรูหรา และมีสปาที่
ได้รับความนิยมจากหลาย ๆ ชาติ ท่ีเข้ามา
แวะเวียนใช้บริการ อีกทั้งคอนเซ็ปต์ของ
โรงแรมนั้น มีความแตกต่างจากโรงแรม
ทัว่ไป เนือ่งจากในแต่ละสถานที ่ หรอืแต่ละ 
เอาท์เลท ต่าง ๆ นัน้ มเีรือ่งเล่าจากการท�า
เหมอืงแร่เมือ่ก่อน ซึง่จะมีอปุกรณ์ทีห่ลงเหลอื
จากการท�าเหมอืงแร่สมัยโบราณนัน้ มาตกแต่ง
ให้ดมูคีวามคลาสสคิ และมคีวามดงึดดูความ
สนใจและน่าค้นหามากขึน้ 

สิง่ท่ีไดเรียนรูระหวางฝกสหกจิศึกษา
 การท�างานร่วมกับองค์กรใหญ่ ๆ ท่ีมี
พนักงานเกอืบ 400 คน
 มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาที่มากขึ้น 
เน่ืองจากมนีกัศกึษาฝกงานต่างชาตจิ�านวนมาก
 รูเ้กีย่วกับตวัเหล้า และเครือ่งดืม่มากขึน้ 
เพราะเหล้าบางตวัทีน่�ามาขายให้กบัลกูค้าแล้ว 
ส่วนมากจะมาจากหลาย ๆ ประเทศ  และเป็น
ทีนิ่ยมส�าหรับคนชอบดืม่
 สามารถเพ่ิมการตดัสนิใจด้วยตวัเองมากข้ึน
หรือสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้มากขึน้
 เรยีนรู้สตูรค็อกเทล และไวน์ มากข้ึน

I’m very happy to be part of cooperative education in CQUPT. It is my first 
time here alone. My duty is a teacher assistant. I’ve learnt a lot and got 
new experiences from my working and living here. I’ve also learnt how to
adjust myself in the place where the culture and people background are different. 
In CQUPT, the teachers are very kind and my foreign friends are very helpful and 
friendly. I love everything here! 

We are very grateful that we’ve gained a lot of great experiences on how to manage 
the classes. We’ve also learnt new language which is Bahasa Melayu. The staff here 
are also very kind to us. We hope that you will have a great chance like us! 

We are very happy to intern as a Cooperative Education student. We’ve got a chance 
to do lots of things like real staff here. We have learnt many things and gained
a lot of experiences. The mentors and staffs here are also very friendly and kind.
We enjoy our lives in USM a lot!

All co-workers welcome us warmly and take care of us like a family.
They give us many chances to work in different tasks such as giving advice to
customers, packing exam materials. They also train us to be ushers or invigilators 
for exams according to the process of Cambridge. We also have a chance to teach 
students in pre-starters and starters classes. So, we’ve got great experiences from 
Progressive Language Academy.

       นายภวูฤทธิ ์ศรพีงคโพธิ์

นกัศกึษาหลักสูตรสาขาวชิาการ

โรงแรม ฝกงานในตําแหนง 

Trainee Food & Beverage 

The Slate 

Kunphirom Kuakokaew

English for International Communication 

Program (EIC) 

Position: Teacher Assistant in the school of 

foreign languages at Chongqing University 

of Posts and Telecommunications (CQUPT)

Prapawadee Kongsujarit,

Manipa Chuaihorm and Kantima Ketma. 

Position: Teacher assistant at center for 

International Languages, University 

Malaysia Perlis (UniMAP). 

Sakunkarn Maliwa, Sirikanya Jankaew, 

Wannuree Yamajaroen, and Sinmee Jehpong

Position Staff: at School of Educational Studies

(PPIP) Universiti Sains Malaysia (USM)

Tanaporn Petcharat, Tassamon Meebun 

and Siriwimol Kaewchaisri 

Position: Staff and Teacher Assistant 

Progressive Language Academy 

ArtsArts
Faculty of


Faculty of

 Arts
Faculty of 11¢‹ÒÇÊË¡Ô¨ÈÖ¡ÉÒ



 ก ลุ ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในภาษา
อังกฤษ หรือเรียกอย่างย่อว่า LGBT (หรือ GLBT) ซึ่งเป็นตัวอักษร
ตัวแรกของค�าว่า lesbian (เลสเบ้ียน), gay (เกย์), bisexual 
(ไบเซ็กชวล), และ transgender/transsexual (คนข้ามเพศ) มี 
L-Lesbian เลสเบี้ยน คือ ความรักของเพศหญิงท่ีมีให้กับผู้หญิง
อย่างเดียว หรือในอีกแง่มุมหนึ่งคือ ผู้หญิงที่รักเพศเดียวกันกับตัว
เอง ซ่ึงค�าว่า เลสเบี้ยน มักจะใช้เฉพาะผู้หญิงอย่างเดียว G-Gay 
เกย์คือความรักของผู้ชายที่มีให้กับผู้ชายนั่นเอง ซึ่งค�าว่าเกย์ใน
ภาษาอังกฤษจะใช้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่รักเพศเดียวกันกับตัวเอง 
แต่ในประเทศไทยมักจะใช้ในทางผู้ชายรักผู้ชายเพียงอย่างเดียว 
B-Bisexual ส�าหรับไบเซกชวลคือความรักระหว่างชายหรือหญิงที่
ให้กบัเพศเดยีวกับตวัเองหรอืเพศตรงข้ามก็ได้ซึง่ไม่เหมอืน เลสเบ้ียน 
หรือ เกย์ ทีม่รีสนยิมทางเพศเดยีวกนักบัตวัเอง T-Transgender ถ้า
แยกค�าแล้วแปลแบบตรงตัว ค�าว่า Trans แปลว่า ข้าม และ Gender 
แปลว่า เพศ ดงันัน้ค�าว่า Transgender คือ “ข้ามเพศ” ซึง่หมายถึงคน
ทีเ่ปลีย่นแปลงเพศของตวัเองไปเป็นเพศตรงข้าม เช่น หญงิข้ามเพศ 
(Transman) คือคนท่ีเปลี่ยนจากเพศชายไปเป็นเพศหญิงหรือ 
ชายข้ามเพศ (Transwoman) คอืคนทีเ่ปลีย่นจากเพศหญงิเป็นเพศ
ชายซึง่ส่วนใหญ่แล้วคนข้ามเพศจะมกีารเลอืกอตัลกัษณ์และสมัพนัธ์

นามปากกา จันตา

เรื่องเล่าจากสาขา

กบัความรูส้กึทางเพศของตวัเอง และอาจรวมไปถึงการใช้แพทย์เป็น
ตวัช่วยด้วย เช่น ยาฮอร์โมน การผ่าตดัแปลงเพศ ฯลฯ เพือ่แสดงตวัตน 
ของตัวเองน่ันเอง การให้ความสนใจกับกลุ่ม LGBT ไม่จ�าเป็นที่ว่า
เราจะต้องเป็นเพศใด ๆ ก็ตาม ทุกคนสามารถให้ความสนใจและ
ออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้ เพราะเรื่องเพศและความ
หลากหลายนัน้ถูกผกูกับเรือ่งสทิธมินษุยชนทีเ่ป็นประเดน็ทีถ่กูถกกนั
บ่อยในแวดวงนานาชาต ิมใีห้เหน็ในทุกสงัคมไม่ว่าจะเป็นในโรงเรยีน 
มหาวิทยาลัยหรือในที่ท�างาน การที่เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็จะท�าให้เรา
สามารถพูดคุยและท�าความเข้าใจกับสังคมที่เราอยู่ได้ เราคงจะเห็น
ตามหนัง นิยาย ทั้งวัยรุ่นหรือวัยอื่น ๆ เรื่องของการเป็นคนในกลุ่ม
เพศทางเลอืกเวลาตวัละคร coming out หรอืว่าบอกคนอ่ืนว่าตวัเอง 
ชอบเพศนี้ หรือว่าเป็นคนเพศนั้น ๆ ซ่ึงค�าว่า coming out มา
จากวลี “coming out of the closet” หรือออกมาจากตู้เสื้อผ้า
นั่นเอง ซึ่งมันก็หมายถึงคนที่เก็บเรื่องเพศของตนไว้คือคนที่ยังไม่ได้
แสดงตวัตนท่ีแท้จรงิออกมา เพราะฉะนัน้การท่ีเราท�าความเข้าใจกบั
เรื่องนี้ก็ถือว่าดี ไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรก็ตามเพราะมันท�าให้เรา
เข้าใจว่าแต่ละคนอาจจะมีเบื้องหลังชีวิตที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคนนั้น
จะ coming out หรือไม่ การตราหน้า รังแก หรือแม้แต่ใช้ถ้อยค�า
ดถููกกอ็าจสร้างบาดแผลให้โดยท่ีคนทีพ่ดูอาจจะไม่รูต้วัได้เหมอืนกัน

  LGBT ในกลุม่นักศึกษามหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยหลาย ๆ สถาบันมกีารตัง้องค์กรเพือ่สนบัสนนุนกัศึกษาท่ีเป็น LGBT เพือ่
สนบัสนนุความแตกต่างและเพ่ือให้รูสึ้กปลอดภัย เช่น ในมหาวทิยาลยั St Andrews ท่ีประเทศสก็อตแลนด์ก็มกีลุม่นกัศกึษาท่ีเรยีกว่า Saints 
LGBT ซึง่ก็คอืสมาคมเพือ่กลุม่ LGBT ท่ีมสีมาชกิเป็นคนทุกเพศ ทุกเช้ือชาต ิไม่จ�ากดัว่าจะต้องเป็นแค่ LGBT เท่านัน้ ส�าหรับประเทศไทยที่ 
ถอืได้ว่าเป็นสวรรค์ของชาว LGBT ก็ว่าได้เพราะประเทศไทยในปัจจบัุนมมุมองและทัศนคติของสงัคมท่ีมกีารยอมรบัมากข้ึนกว่าในอดตี ส�าหรบั
มหาวทิยาลยัในประเทศไทยมกีารเปิดโอกาสให้กลุม่คน LGBT แสดงความสามารถและให้โอกาสท่ีเท่าเทียมเพศชายหญงิ เช่น กจิกรรมการ
ประกวดดาวเดอืนดาวเทยีมในมหาวทิยาลยั เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการท�ากิจกรรมของนกัศกึษาและเสรมิสร้างในเรือ่งสทิธคิวามเท่าเทยีมใน
สงัคมหรอืการทีก่ลุม่คน LGBT สามารถแต่งกายตามเพศสภาพท่ีตนต้องการเพ่ือเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวทิยาลยัของไทยได้ 
เพียงแต่ต้องขออนุญาตกับทางมหาวิทยาลัยและแต่งกายให้ถูกต้องสุภาพเรียบร้อย ส�าหรับประเทศอื่น ๆ ก็มีสมาคมประเภทแบบนี้ ซึ่ง 
จดุประสงค์คอืการจดักิจกรรมให้คนมาเจอกนั เช่น pride parade หรอืงาน meet up ต่าง ๆ มกีารให้ค�าปรึกษาท่ัวไป

กับสถานศึกษา
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กับ การพัฒนาเด็กและเยาวชน

 โดยการจดัการศกึษาหมวดวชิาศึกษาท่ัวไปมลีกัษณะเปน

การบูรณาการผสมผสานเนื้อหาวิชาในศาสตรตาง ๆ เขาดวยกัน 

มุงหวังใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคม ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวจะชวยหลอหลอมให

นักศึกษามีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 

 นอกเหนือการพัฒนานักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแลวนั้น ทางหลักสูตรศึกษาทั่วไป ยัง

เล็งเห็นถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะเติบโตและกาวเขาสู

สังคมในอนาคต จึงมีการจัดโครงการบริการวิชาการตาง ๆ เพ่ือ

การพัฒนาเด็กและเยาวชนสูสังคมในอนาคตอีกดวย 

 "เด็ก" หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินเจ็ดปบริบูรณ แตยัง

ไมเกินสิบสี่ปบริบูรณ 

 "เยาวชน" หมายถงึ บคุคลทีม่อีายเุกนิสบิสีป่บรบูิรณ แตยงั

ไมถึงสบิแปดปบริบูรณ

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแลวนั้น ทางหลักสูตรศึกษาทั่วไป ยัง

เล็งเห็นถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะเติบโตและกาวเขาสู

สังคมในอนาคต จึงมีการจัดโครงการบริการวิชาการตาง ๆ เพ่ือ

การพัฒนาเด็กและเยาวชนสูสังคมในอนาคตอีกดวย 

"เด็ก" หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินเจ็ดปบริบูรณ แตยัง"เด็ก" หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินเจ็ดปบริบูรณ แตยัง

 "เยาวชน" หมายถงึ บคุคลทีม่อีายเุกนิสบิสีป่บรบูิรณ แตยงั

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแลวนั้น ทางหลักสูตรศึกษาทั่วไป ยังเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแลวนั้น ทางหลักสูตรศึกษาทั่วไป ยัง

ไมถึงสบิแปดปบริบูรณ
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 ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 11 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 อาจารยจุฑาฎา เทพวรรณ 
หัวหนาหลักสูตรรายวิชาภาษาไทย นําทีมบริการวิชาการใหกับนอง ๆ  ชั้น
มธัยมศึกษาปที ่6  โรงเรยีนนวมนิทราชูทศิทักษณิ จาํนวน 300 คน 6 ชัว่โมง
กบัเทคนคิพชิติขอสอบโอเนต็ 80 ขอ นอง ๆ ตางพูดเปนเสียงเดียวกันวาได
ทัง้ความรูและความสนกุเหมอืนมาดทูอลกโชวทีแ่ฝงไปดวยสาระแบบเนน ๆ

 ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 18 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร
รวมกับศูนยปรมาณูเพือ่สันติภมูภิาค (ศปส.) ไดดาํเนินโครงการกจิกรรม
เสริมทกัษะปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ใหแกนกัเรยีน โครงการ SMT ชัน้
ประถมศึกษาปที ่ 4 โรงเรยีนอนุบาลสงขลาเห็นแวววาในอนาคตคงมีนัก
วิทยาศาสตรเพิ่มอีกหลายคนแน ๆ

 ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 16 µØÅÒ¤Á 2562 ดร.จิรวิชญ พรรณรัตน อาจารย
หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร ไดดําเนินโครงการเพื่อนแนะนําเพื่อน
อนุรักษและฟนฟูการละเลนพื้นบานสําหรับคนรุนใหมอุดมศึกษาใหเแก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นักศึกษาไดยอนรําลึกถึงสมัยวัย
เด็กตางรองเปนเสียงเดียวกันวา “เธอทําใหฉันรูสึกเหมือนตอนสิบสี่”
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 นบัตัง้แตวนัเริม่กอตัง้ 27 พฤศจกิายน 2549  จวบจนวนันี ้คณะ
ศลิปศาสตร มทร.ศรวีชิยั ก็มีอายคุรบ 13 ป  ทางคณะไดทาํบญุครบรอบไป
ในเดือน พฤศจิกายน 2562  นับตั้งแตวันเริ่มกอตั้งคณะ ผานมาสิบกวาป 
จดัไดวาเกดิการเปลีย่นแปลงขึน้มากมายและกาํลงักาวไปขางหนาอยางไม
หยดุยัง้ สาํหรับคลืน่ลกูเกาทีไ่ดเดนิมาจนถงึวนัทีค่ณะไดผลิตบณัฑิตรุนแลว
รุนเลา จนถึงคลื่นลูกใหมที่จะนําพานาวานี้เพื่อสงตอบัณฑิตศิลปศาสตร
เพื่อไปใหถึงฝงฝน ชอดอกปบฉบับนี้จึงขอเสนอมุมมองของอาจารยแตละ
ทานในคณะศิลปศาสตร เราเริ่มกันตั้งแต ผศ. ศริวิลัย  พฤฒวิลิยั ปจจบุนั
อาจารยดาํรงตําแหนง หัวหนาสาขาคหกรรมศาสตร อาจารยไดเสนอมุมมอง
วา

        “ในฐานะผูทีท่าํหนาทีส่อนมาตัง้แตเริม่จดัตัง้คณะศลิปศาสตร  มอง
เห็นการเปลีย่นแปลงของทิศทางการเรยีนการสอนไปในทางทีส่นองตอความ
ตองการของชุมชน ของสังคม และกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกการ
ศกึษา ขาพเจาคาดหวงัใหคณะศลิปศาสตรในปที ่ 14 และปตอ ๆ ไปเปน
คณะทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูของคนทกุกลุมวยั ทกุกลุมอาชีพ  และทกุกลุมการ
ศกึษา ไมยดึตดิการเรยีนการสอนเพยีงเฉพาะในหองเรยีน  ในคณะหรอืใน
มหาวทิยาลยั  ไมไดมผีูเรยีนเฉพาะผูทีผ่านการสอบคดัเลอืกเขามาเพือ่เปน
นกัศกึษาระดับปริญญาตรเีทานัน้ แตมผีูเรยีนจากทกุ ๆ  ทีท่ีป่ระสงคจะไดรบั
ความรูจากบคุลากรของคณะ อาจเปนการสอนในรายวชิาใหม ๆ  ทีบ่รูณาการ
สิง่ทีส่งัคมและผูคนคาดหวงัและตองการ เพือ่เพิม่พนูความรูหรอืเพิม่ทกัษะ
ใหม ๆ ทีท่นัสมยั เพือ่ใชในการประกอบอาชพี คาดหวงัใหบณัฑติจากคณะ
ศลิปศาสตรเปนบัณฑติทีม่คุีณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพีและ
มคีวามสามารถในทาํงานทีโ่ดดเดนในสายงานอาชพีทีป่ฏบิตั”ิ

 นบัเปนแงคดิทีด่มีากทเีดยีว ถดัมาเราลองมาฟงมมุมองของคลืน่
ลูกใหมบางจาก ดร. สาลินี ทิพยเพ็ง ปจจุบันทานเปนอาจารยประจํา
หลกัสตูรสาขาวชิาการทองเทีย่ว อาจารยมองวา
 “เพราะโลก สงัคม และวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นแปลงไป ท้ังโครงสราง
สงัคม อาชพีและเทคโนโลย ีความรูมาเรว็และไปเรว็ การเรยีนรูแบบเดมิ ๆ 
โดยให "คร"ู เปนศนูยกลาง และเปนผูนาํของหองเรยีน เปนการเรยีนทีร่บั
ขอมลูฝายเดียวอาจจะไมสมัฤทธิผ์ลอกีตอไป รปูแบบการสอนของครจูงึมี
บทบาทสาํคญัตอการชอบหรอืไมชอบในวชิานัน้ ๆ  ของนกัศกึษา รวมไปถึง
แบบอยางของการดาํเนนิชวิีต ดวยการสอนใหนกัศกึษามทีศันคตทิีดี่ มีนสิยั
ด ีรูจกัตัวเอง จดัการตวัเองได เหน็คณุคาของตวัเอง และสามารถอยูรวมกบั
ผูอืน่ได ในฐานะครรูุนใหมจงึอยากใหครปูรบัรปูแบบการสอน โดยครตูอง
เปนมากกวาผูบรรยาย (Lecturer) แตตองเปนผูเอือ้การเรยีนรู (Facilitator) 
ทีส่รางสิง่แวดลอมทีเ่อือ้อาํนวย และสรางแรงบนัดาลใจใหกบัเดก็ มกีารนาํ
เทคโนโลยเีขามาใช ใหเขาถงึงาย และมีขอมลูทีน่าสนใจ อยางในปจจบุนัที่
ตวัเองสอนอยูจะใหเดก็สรางความรูเอง ซ่ึงมาจากความสนใจใครรูของเดก็
จรงิ ๆ (Passion) โดยผานการเรยีนรูจากการลงไปพืน้ทีจ่รงิ และการเรยีน
รูแบบบรูณาการการเรยีนการสอนทกุเนือ้หา (Seamless)  และในรายวชิา
ตาง ๆ  เขาดวยกนั เพือ่ใหนกัศกึษาสามารถผสมผสานเนือ้หาวชิาในแงมมุตาง 
ๆ อยางสมัพันธกนั สรางความคดิรวบยอดใหเกดิขึน้ในตัวผูเรยีน สามารถนาํ
ความคดิรวบยอดไปสรางเปนหลกัการเพือ่ใชในการแกปญหาตาง ๆ และ
สามารถนาํไปประยกุตใชใหเกดิประโยชนไดจรงิ”

 เปนอยางไรกันบางคะ มุมมองของอาจารยแตละทานในคณะ ดวยวิสัยทัศนอันกวางไกลของผูบริหาร ประสานกับความรวมมือรวมใจของ
บุคลากรทุกฝายรวมดวยชวยกัน พรอมจะพัฒนาในทุก ๆ ดานเพื่อความรุงเรืองของคณะ
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 ซึง่มนีกัศึกษาเขารวมโครงการฯ 20 คน โดยม ีดร.นชุลี ทิพยมณฑา 

คณบดีคณะศิลปศาสตร พรอมดวย ผศ.ณิชา ประสงคจันทร รองคณบดี

ฝายวิชาการและวิจยัเขารวมพิธเีปดและรวมเจรจาความรวมมือทางวชิาการฯ

และ อ.เมธัส พานชิ ผูชวยคณบดฝีายวเิทศสมัพนัธพรอมดวย อ.จริาย ุสงเคราะห  

ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกรเขารวมพิธีปดและรวมสรุปขอคิดเห็นของ

โครงการฯ ในครั้งนี้

โครงการพฒันาทักษะ

กิจกรรมท่ี 2

พัฒนาทกัษะดา้นภาษาเเกนั่กศกึษา ณ ประเทศมาเลเซยี

คณบดีคณะศิลปศาสตร พรอมดวย ผศ.ณิชา ประสงคจันทร รองคณบดี

ฝายวิชาการและวิจยัเขารวมพิธเีปดและรวมเจรจาความรวมมือทางวชิาการฯ

และ อ.เมธัส พานชิ ผูชวยคณบดฝีายวเิทศสมัพนัธพรอมดวย อ.จริาย ุสงเคราะห  

ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกรเขารวมพิธีปดและรวมสรุปขอคิดเห็นของ
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 ดิฉันเริ่มไดทุนนี้มาต้ังแตมัธยมศึกษาปที่ 1 คะ ดิฉันไดรูขาวสารเรื่องการไดรับทุนของทางโรงแรม

บันยันทรีนี้มีจากหองแนะแนวของทางโรงเรียนคะ ดิฉันเลยไดเขาไปปรึกษาหองแนะแนวและไดขอ

ใบสมัครทุนนั้นมากรอกรายละเอียดตาง ๆ แลวนํากลับไปสงยื่นกับทางหองแนะแนว ผลปรากฏวารายชื่อ

ของดิฉันติด 1 ใน 3 ของผูที่ไดรับทุนนั้น ดิฉันรูสึกดีใจมากที่มีโอกาสไดรับทุนนี้สงเรียนจนจบชั้น มัธยมศึกษา

ปที่ 6 ทุนนั้นไดชวยลดคาใชจายของทางบาน ทางพอแม ชวยเรื่องคาเทอม ในทุก ๆ เทอม คาอาหารการกิน 

คารถประจําทางไปโรงเรียน และคาใชจายตาง ๆ ของโรงเรียนที่นอกเหนือจากนี้ ทั้งนี้ยังเปดโอกาสการให

ดิฉันที่เปน seedlings ของทางโรงแรม ใหไดไปฝกงานในชวงวันหยุดปดเทอม ทางครอบครัวที่บานก็ภูมิใจ

ที่ไดไปฝกงานของทางโรงแรม และดิฉันก็ไดประสบการณน้ันมาหลากหลายอยาง ไมวาจะเปนการทําครัว

เบเกอรี ่ไดประสบการณทางดานขนมอาหาร ทกัษะการอบขนม นวดแปง ศลิปะการตกแตงอาหารบนตวัขนม 

บนจานอาหาร แลวเมื่อเทอมถัดไปดิฉันก็ไดประสบการณทางฝายแมบานไดนั่งเคิก การรับวอ รับโทรศัพท

ยงัไง ปดจอบยงัไง อกีครึง่หนึง่ดฉินักไ็ดไปจดัเปนสวนของดอกไม ไดไปจดัตามสถานทีต่าง ๆ  จดัแจกันธรรมดา

รายวัน แจกัน vip พับใบเตย จัดงานดอกไมตาง ๆ มีการไดเดินเยี่ยมชมบริเวณตาง ๆ ของโรงแรมซึ่งมีวิว

ที่สวยนาประทับใจมาก หลังจากที่ดิฉันไดจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แลว ดิฉันก็ไปเขารับการศึกษาตอที่ระดับ

มหาวิทยาลยั ดฉินักไ็ดรบัขาวจากทางโรงแรมอกีวาจะมกีารสงตอทนุนีข้ึน้ในระดับมหาวทิยาลยัอกี แตจะเปน

ปตอป ในแตละปก็ตองมกีารสงขอมลูการศกึษาไปใหทางโรงแรมอยูเสมอเพือ่ พจิารณาตอไป ทนุท่ีไดรบันะคะ 

กช็วยแบงเบาภาระของทางบานไดมากเลยคะ ทนุทีไ่ดกจ็ะมกีารเสยีคาเทอมใหโดยตรงจากทางโรงแรมเชือ่มตอ

กับทางมหาวิทยาลัย อีกทั้งรายเดือนก็ไดในทุก ๆ เดือน คาใชจายสวนนี้ดิฉันก็นําไปเสียคาที่พัก คาอาหาร

การกินที่ใชในชีวิตประจําวัน คาอุปกรณการเรียนในแตละครั้ง ดิฉันก็ขอขอบคุณทางโรงแรมที่เลือกดิฉันจนไดทุนนี้

ในการศึกษาตอในครั้งนี้ดวยคะ ขอบคุณคะ

 นกัศกึษาหลกัสตูรสาขาวชิาการทองเทีย่ว สาขาการโรงแรมและการทองเทีย่ว คณะเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ประกอบดวย นางสาวสปุราณ ีบญุมานนัท 

นางสาวอธิติยา สุขอรุณ และนางสาวอนิตา จวนเจริญ ไดรับรางวัลชมเชย ในการเขารวมโครงการแขงขันตอบคําถามระดับชาติดานการทองเที่ยวและบริการ 

รางวัลคณะการจัดการทองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ครั้งที่ 7 ประจําป 2562 ภายใตหัวขอ “ภาคการบริการ ความยั่งยืน : ความทาทายใน

ทศวรรษ” ในระหวางวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 หนูเปนตัวแทนของทีม (นางสาวสุปราณี บุญมานันท) นักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่ไดเขาแขงขันคะ การแขงขันนี้เปนการแขงขันประเภททีม ทีมละ 3 คน นักศึกษา

และอาจารยไปกันทั้งหมด 3 ทีมคะ ถือวาเปนประสบการณที่ดีมากสําหรับหนูเลยคะ เพราะกอนจะแขงขันทางอาจารยหลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยวไดมี

การคัดเลอืกนกัศกึษาทัง้นกัศกึษาชัน้ปที ่2 และนกัศกึษาชัน้ปท่ี 3 เพือ่มารวมทมีกนั ชวงเวลาทีส่าํคญัอยูทีร่ะหวางการฝกซอมคะ หนรููสกึประทบัใจชวงเวลาของ

การฝกซอมมากคะ เนื่องจากอาจารยจะนัดใหทุกคนมาฝกซอมพรอมกัน และเหมือนเปนชวงเวลาแหงมิตรภาพมาแลกเปลี่ยนความรูระหวางรุนพี่ รุนนอง และ

อาจารย หนก็ูไดรบัเทคนคิด ีๆ  ในการอานหนงัสอืจากรุนพีเ่ยอะมาก จนถงึวนัทีแ่ขงขนัจรงิมคีวามตืน่เตนมากเนือ่งจากมทีมีทีเ่ขาแขงขนัจากทัว่ประเทศ 335 ทมี 

53 สถาบัน ในระหวางการแขงขันจําเปนตองใชสมาธิ ความรู และความเชื่อม่ันในการตัดสินใจตอบคําถามอยางรวดเร็วของสมาชิกในทีม ซึ่งทุกคนในทีม

ความรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันดีมากคะ จนทีมของเราไดรับรางวัลชมเชยมาคะ และหนูคิดวาถาคร้ังหนาหนูไดมาอีก หนูจะทําใหดีกวานี้คะ

ตองขอบพระคุณอาจารยหลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยว และคณะศิลปศาสตรที่ใหโอกาสหนูและสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมดี ๆ คะ
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