จุลสารเพ�อการประชาสัมพันธ

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะ

ศิล ป ศ า ส ต ร



ปที่ 10 ฉบับที่ 23 ประจำเดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563

FACULTY OF

LIBERAL

ARTS

FACULTY OF
LIBERAL ARTS
Rajamangala University of
Technology Srivijaya

E D I T O R S

คณะผูจัดทํา

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

จุลสารคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จุลสารชอดอกปบฉบับนี้ พรอมรายงานความกาวหนา
ของคณะศิลปศาสตร ทั้งดานการพัฒนานักศึกษา และ
การบริ ก ารความรู  สู  ชุ ม ชนในหลากหลายด า น อาทิ
ดานวิชาการ ดานองคความรูเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร
และศิลปะแขนงตาง ๆ รวมทั้งกิจกรรมในรอบสี่เดือน
ที่ผานมา ทางกองบรรณาธิการพรอมนอมรับขอติชมจาก
ผูอานทุกทาน เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกทุกคน

ที่ปรึกษา

ดร.นุชลี ทิพยมณฑา
คณบดีคณะศิลปศาสตร

บรรณาธิการ

อาจารยไพพรรณ มุงศิริ

ผูชวยบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

วาที่ ร.ต. หญิงจุฑาฎา เทพวรรณ
ผศ.ณิชา ประสงคจันทร
ผศ.พูนศักดิ์ สันติวิทยานนท
อาจารยสมิหลา คีรีศรี

C O N T E N T S

สารบัญ
ขอแสดงความยินดี ……………..........…
แนะนําหลักสูตรใหม ……………….…......
ขาวกิจกรรมคณะ ………………...........
ขาวบริการวิชาการ ……………….........
ขาวสหกิจศึกษา ………………..........….
คอลัมนปกิณกะ ………………..............
เรื่องเลาจากสาขา .............................
วงนํ้าชาดอกปบ ................................
เรื่องเลาจากเยาวชน …………….….......
เชิดชูศิษยปจจุบัน ……………….........…

กองบรรณาธิการ

3
4
5
8
10
12
13
14
15
16

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

Faculty of



Arts

¢ÍáÊ‹´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ

ชอดอกปบฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกบั คณาจารย 4 ทาน ทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงผูช ว ยศาสตราจารย ดังนี้
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

1.

3.
2.

4.

ชอดอกปบฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย 1 ทาน
ที่ไดรับคัดเลือกครูดีเดน
รองศาสตราจารยทรรศนีย คีรีศรี

ชอดอกปบฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารยทรรศนีย คีรีศรี
อาจารยประจําสาขาภาษาตางประเทศ คณะศิลปศาสตร ไดรับคัดเลือกใหรับรางวัล
ครูดีเดน ในโครงการวันครู ครั้งที่ 9 “ครูขวัญศิษย” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
ณ คณะครุศาสตรอตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

ยินดีตอนรับบุคลากรใหมประจําคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อําไพ หมื่นสิทธิ์
อาจารยประจําหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2536 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร เกียรตินยิ ม
อันดับ 2) วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พ.ศ. 2540 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต
(สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2561 ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
ความเชี่ยวชาญ
• สังคมวิทยา
• การวิจัยเชิงคุณภาพ
• แมวัยรุน/แมวัยใส • เพศสภาวะ (Gender)

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2541-2562 อาจารยประจําสาขาสังคมศาสตร คณะ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. 2562-ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรรายวิชา
สังคมศาสตร สาขาศึกษาทัว่ ไป คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชอดอกปบฉบับนี้ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย 2 ทาน
ทีไ่ ดรบั รางวัลการนําเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยายดีเดน ดังนี้

1.
2.

1. ผูชวยศาสตราจารยศิริวัลย พฤฒิวิลัย หัวหนาสาขาคหกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร
ไดรบั รางวัลการนําเสนอผลงานภาคบรรยายดีเดน เรือ่ ง การประยุกตใชเมล็ดแฟล็กซทดแทนไขไก
ตอสมบัตทิ างกายภาพ ทางประสาทสัมผัส และคุณคาทางโภชนาการของนํา้ สลัดขาวไรซเบอรรี่ ใน
งานประชุมวิชาการพืชเขตรอนและกึง่ รอน ครัง้ ที่ 12 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรีรวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ระหวางวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562
2. นายนรินทรภพ ชวยการ ผูชวยคณบดีฝายสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร ไดรับรางวัล
การนําเสนอผลงานภาคบรรยายดีเดน เรือ่ ง การประยุกตใชพชื ตระกูลถัว่ ในผลิตภัณฑมาการอง ใน
งานประชุมวิชาการพืชเขตรอนและกึง่ รอน ครัง้ ที่ 12 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรีรวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ระหวางวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562
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แนะนําหลักสูตรนองใหม

“ปริญญา 2 ประเทศ”
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร
โดยเปดสอนใน 2 วิชาเอกดังนี้
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

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

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ คณะศิลปศาสตร มทร. ศรีวิชัย
โทรศัพท 074-317190 Facebook : คณะศิลปศาสตร มทร. ศรีวิชัย
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การรวมจัดสถานที่ และการตอนรับ ในงาน “Songkhla Symposium 2019”
เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตร
สาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติในการร่วมจัดสถานที่ และการต้อนรับ ในงาน
“Songkhla Symposium 2019” โดยมี ท่านผูห้ ญิงใหม่ (สิรกิ ติ ยิ า เจนเซน) กรุณามาร่วม
งานเลีย้ งต้อนรับ นักวิชาการ และร่วมฟัง ปาฐกถา เรือ่ งสงขลาสูม่ รดกโลก โดย นายนิพนธ์
บุญญามณี รมต.ช่วยฯ.มท. ณ โรงแรม The bed vacation Rajamangala Hotel
กิจกรรมฝกทักษะดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลและศึกษาดูงานการทองเที่ยวโดยชุมชน ณ จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง
เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเทีย่ ว สาขาการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว ในการจัดกิจกรรมฝกทักษะด้านการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศทางทะเล
และศึกษาดูงานการท่องเทีย่ วโดยชุมชน ณ จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง ทีม่ าพร้อมกับฝน กับกิจกรรมเรียนรูก้ ารท่องเทีย่ วชุมชนตะโหมด เปลีย่ นวิกฤตให้เป็นโอกาส เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ
ชุมชนในวันฝนตก เทีย่ วหน้าฝนสนุกไปอีกแบบ นอนโฮมสเตย์อนั แสนอบอุน่ จากการต้อนรับของคุณลุงคุณปาชุมชนตะโหมด อ�าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซึง่ เป็นกิจกรรมเรียนรู้
การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์วถิ กี ารด�านาของชาวตะโหมด และยังเป็นการท่องเทีย่ วเชิงประสบการณ์ เน้นประสบการณ์เชิงลึก อิม่ หน�าส�าราญกับอาหารปิน โตร้อยสายของชาวตะโหมด

โครงการ Songkhla Mice City 2B Sustainable event 2019
เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเทีย่ ว สาขาการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว จัดโครงการ Songkhla Mice City 2B Sustainable event 2019 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ซึง่ กิจกรรมภายในงานมีการจัดบูทนิทรรศการของนักศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเทีย่ ว และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม
การเสวนาจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ทีม่ ากความรู้ ความสามารถ จากหน่วยงานภายนอก ได้มาให้ความรูแ้ ก่นกั ศึกษาในครัง้ นีด้ ว้ ย

โครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาแกนกั ศึกษา
ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย

โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการนําเที่ยวทางทะเล
กิจกรรมยอยที่ 2 Smart Tour Guide

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์
พร้อมด้วย ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย ร่วมเดินทางเข้า
ร่วมพิธเี ปิดและส่งนักศึกษาเข้าร่วม โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่นกั ศึกษา
กิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 23 พฤศจิกายน 2562 ณ Universiti Sains Malaysia
ประเทศมาเลเซีย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 20 คน ทั้งนี้ได้เดิน
ทางร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ ทั้ง 9 มทร. และ
Universiti Sains Malaysia อีกด้วย

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการน�าเที่ยวทางทะเล
กิจกรรมย่อยที่ 2 Smart Tour Guide เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
(Experiential Learning) โดยกิจกรรมวันแรกเป็นการลงพืน้ ทีใ่ นการจัดกิจกรรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารแหล่งท่องเทีย่ วทางธรณีวทิ ยา ปราสาทหินพันยอด ส่วนหนึง่ ของอุทยานธรณี
สตูล อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล เน้นการเรียนรูท้ รัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
วิถชี วี ติ โดยโครงการดังกล่าวมุง่ เน้นกระบวนการกลุม่ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เกิดการเรียนรู้
การท�างานเป็นทีม ลงพืน้ ทีไ่ ปศึกษายังภาคสนาม เพือ่ “สร้างนักปฏิบตั มิ อื อาชีพ”
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พิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ป คณะศิลปศาสตร

ลงพื้นที่เขารวมแลกเปลี่ยนเร�ยนรู รับฟงปญหา
ความตองการของชุมชน ณ ชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง

เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวชิ ยั จัดพิธที า� บุญตักบาตร เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 13 ป คณะศิลปศาสตร์
ณ ส�านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ หลังจากเสร็จสิน้ พิธแี ล้ว คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรร่วมรับประทานอาหารเทีย่ งโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้ Concept “อย่าลืมชัน้ ”

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

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

สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนางานสงเสริมเคหกิจเกษตร
เพื่อความมั่นคงดานอาหารระดับชุมชน

เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สาขาภาษาต่างประเทศ จัดโครงการ One…Two…
Three…Four…Go for Goal การบูรณาการทักษะชีวติ ของนักศึกษาสาขาภาษาต่าง
ประเทศ กิจกรรมที่ 1 Languages and Cultures through Western Festivals
ณ ลานโถงอาคาร 58 ส�านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรอาหารและโภชนาการ สาขา
คหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับ
เคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน
(หลักสูตรเฉพาะทางเคหกิจเกษตร) ซึง่ จัดโดยส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 5 จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะทางด้านเคหกิจ
เกษตรและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเคหกิจใน
ระดับพื้นที่ ซึ่งโครงการในครั้งนี้มี คณาจารย์จากสาขาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร
ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 65 คน
งาน Open House 2020 เปดบานศิลปศาสตร
เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2563 ศ.ดร. สุวจั น์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open House 2020 เปิดบ้าน
ศิลปศาสตร์ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ณ ลานโถง อาคาร 58 ส�านักงานคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์
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โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มิติวัฒนธรรมเเบบขามพรมแดนของจังหวัดสงขลา
เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2563 หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทัว่ ไป คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง มิตวิ ฒ
ั นธรรมเเบบข้ามพรมแดนของจังหวัด
สงขลา ณ ห้องประชุมดอกปบ ชั้น 3 อาคาร 58 ส�านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์

โครงการ Creative Learning : Quiz and Creative Festival
เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเทีย่ ว สาขาการโรงแรมและ
การท่องเทีย่ ว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ Creative Learning : Quiz and Creative
Festival ในงาน Open House 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์ ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม
ย่อย ได้แก่ กิจกรรมย่อยที่ 1 RUTS Tourism Festival 2020 : เมืองรองต้องลองต้องรัก
ต้องใส่ใจ กิจกรรมย่อยที่ 2 RUTS Tourism Quiz Champion กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรม
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์สกู่ ารเป็น Smart Startup ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
และบริการ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
เซเลปเขาครัว
เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2563 คณะผูบ้ ริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ได้เข้าร่วมกิจกรรมเซเลปเข้าครัว ในงาน Open House 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์
ณ ลานโถง อาคาร 58 ส�านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ เพือ่ โชว์ฝม อื การท�าอาหารโปรดของคณะผูบ้ ริหารแต่ละท่าน ให้ผเู้ ข้าร่วมงานได้รบั ชมกัน ทัง้ นีย้ งั ได้รบั เกียรติจาก ศ.ดร.สุวจั น์ ธัญรส
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ร่วมโชว์การท�าเมนูอาหารในครัง้ นีด้ ว้ ย

กิจกรรม The NOIZ OF FL
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
โครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน
(Work-integrated Learning-WiL) เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ
ดานการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยว

กิจกรรม “Afternoon Tea”

เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2563 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเทีย่ ว สาขาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว ด�าเนินการจัดโครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ท�างาน (Work-Integrated Learning-WIL) เพือ่ เพิม่ ทักษะวิชาชีพด้านการปฏิบตั งิ าน
ของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเทีย่ ว กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศโครงการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างาน (Work-Integrated Learning-WIL) เพื่อ
เพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ฝายพัฒนานักศึกษา คณะ
ศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “Afternoon Tea” โดยมี ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ ร่วมพบปะสังสรรค์ศษิ ย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั และร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
รวมทัง้ หารือกับคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนา
และยกระดับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ณ ห้องประชุม
ดอกปบ ชั้น 3 ห้อง 58304 อาคาร 58 ส�านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
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เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 งานบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ น�าโดย ผศ.รวิวรรณ พวงสอน อาจารย์
ประจ� า หลั ก สู ต รสาขาวิ ช าการโรงแรม สาขาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว ด�าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิด
รายได้ “โครงการผสมเครื่องดื่มค็อกเทล” โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานใน
พิธเี ปิด โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการมีทกั ษะความรู้
เบื้องต้นด้านการผสมเครื่องดื่ม และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน�าความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง โดยมี
ผศ.รวิวรรณ พวงสอน และ อ.กาญจนพัฐ กลับทับลัง เป็นวิทยากร
ในการบรรยายครั้งนี้

2
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เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 งานบริการวิชาการ คณะ
ศิลปศาสตร์ น�าโดย ดร.จิรวิชญ์ พรรณรัตน์ อาจารย์ประจ�า
หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป ด�าเนินการจัดโครงการเพื่อน
แนะน�าเพื่อนอนุรักษ์และฟนฟูการละเล่นพื้นบ้านส�าหรับคนรุ่นใหม่อุดมศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์ คือ เป็นการส่งเสริม
ให้นักศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
และนั ก ศึ ก ษาจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา ได้ ร ่ ว ม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ แนะน�าเพือ่ นเกีย่ วกับการละเล่นพืน้ บ้าน และส่งเสริมให้นกั ศึกษา
ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ได้ร่วมอนุรักษ์และฟนฟูการละเล่นพื้นบ้าน
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ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 งานบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ น�าโดย อ.ยูโสบ ด�าเตะ อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรายวิชา
พลศึกษา สาขาศึกษาทัว่ ไป ลงพืน้ ทีจ่ ดั โครงการฝกทักษะฟุตซอลโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัด คือ เพือ่ ให้ผเู้ รียนพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล ปลูกฝัง
จิตส�านึกในการออกก�าลังกาย และให้มองเห็นความส�าคัญของการเล่นกีฬาฟุตซอล
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วันที่ 18 ธันวาคม 2562 งานบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ น�าโดย อ.วราวุฒิ ดวงศิริ หัวหน้า
โครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรรายวิชา
วิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป ด�าเนินการจัดโครงการกิจกรรมเสริม
ทักษะปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ โครงการมีวตั ถุประสงค์ คือ เพือ่ ให้
นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์จากแหล่งเรียนรูจ้ ริง
ได้มโี อกาสใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร์ทเี่ รียนจับต้องได้จริง
สามารถแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สร้างแนวคิด
ที่ถูกต้องต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสร้างความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
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เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2563 งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ น�าโดย
อ.ชญาดา เฉลียวพรหม อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว ด�าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานแม่บ้านส�าหรับ
นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ซึง่ โครงการมี
วัตถุประสงค์ คือ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั องค์ความรูแ้ ละเสริมสร้างทักษะในงาน
แม่บา้ นทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานสากล เพือ่ พัฒนา
คุณภาพงานบริการแม่บา้ นยกระดับและส่งเสริมคุณค่า ความส�าคัญ
ของงานแม่บา้ นทีม่ ีตอ่ ส่วนรวม และเพือ่ เป็นการส่งเสริมและสร้าง
ชือ่ เสียงให้องค์กรสืบไป
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นางสาววิภาวี แคลวพันธุ
และ นางสาวอุรชา ฉลวยธนาพร
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสาขาวิ ช า
อาหารและโภชนาการ ฝกสหกิจ
ศึ ก ษาในตํ า แหน ง ผู  ช  ว ยเชฟ
ณ โรงแรมดาราเทวี จั ง หวั ด
เชียงใหม

เหตุผลทีเ่ ลือกฝกสหกิจศึกษา ณ โรงแรมดาราเทวี เพราะเป็น
โรงแรมใหญ่ระดับ 6 ดาว มีชอื่ เสียงโด่งดังทางด้านเบเกอรี่ ซึง่ หนูมคี วาม
สนใจทางด้านเบอเกอรีเ่ ป็นอย่างมากจึงเลือกมาฝกงานทีน่ คี่ ะ่ ส่วนแรง
บันดาลใจก็คงไม่พน้ เรือ่ งของเบเกอรีค่ ะ่ ซึง่ ทีน่ มี่ ขี นมทีห่ ลากหลายมาก
อีกทัง้ หน้าตาดูสวยงามค่ะ ความประทับใจของทีน่ น่ี ะคะ รูส้ กึ ประทับใจ
พีท่ รี่ ว่ มงาน เพือ่ นร่วมงาน ร่วมถึงเชฟค่ะ ทุกคนดูเป็นมิตร ใจดี พร้อม
ทีจ่ ะสอนงานโดยทีไ่ ม่หวงความรู้ สอนงานอย่างเต็มที่ ทีส่ า� คัญคือให้เรา
ได้ปฏิบตั งิ านในหน้างานจริงค่ะ

นางสาวนวพร พรหมมา
(นักศึกษาชัน้ ปที่ 4 หลักสูตรสาขา
วิชาการทองเที่ยว) สหกิจศึกษา
ทางการท อ งเที่ ย ว ฝ ก งานที่
บริษัทคอกชางซาฟารี
ก า ร ส ห กิ จ ศึ ก ษ า
ทางการท่องเที่ยวครั้งนี้ ดิฉัน
ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งผู้ช่วย
มัคคุเทศก์ หน้าที่หลักของดิฉัน
คือ การน�าชมและให้ขอ้ มูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับช้าง ซึ่งนักท่องเที่ยว
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของทีน่ กี่ เ็ ป็นชาวต่างชาติ ท�าให้ดฉิ นั ได้พฒ
ั นาการ
ใช้ภาษาที่สามได้เยอะมากขึ้นจากการเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ความรู้สึก
ของดิฉนั เมือ่ ได้มาสหกิจศึกษาทางการท่องเทีย่ วทีน่ ดี่ ฉิ นั รูส้ กึ ว่าดิฉนั ได้
เรียนรูก้ ารท�างานอย่างเป็นมืออาชีพ ได้นา� ความรูท้ ไี่ ด้เรียนมาปรับใช้ใน
การท�างาน ได้ฝกความรอบคอบและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเมื่อ
เจอปัญหาต่าง ๆ และอีกหนึง่ สิง่ ทีด่ ฉิ นั คิดว่าส�าคัญมาก ๆ ในการปฏิบตั ิ
สหกิจศึกษาทางการท่องเทีย่ วดิฉนั คิดว่าเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อมที่ท�างาน เพื่อนร่วมงาน และการปรับตัวการใช้ชีวิตในสังคม
การท�างาน ดิฉันได้รับทั้งความรู้และมิตรภาพดี ๆ จากที่นี่มากเลยค่ะ
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นายพีรพงศ พันธุคง นักศึกษา
ห ลั ก สู ต ร ส า ข า วิ ช า อ า ห า ร แ ล ะ
โภชนาการ ฝกสหกิจศึกษาในตําแหนง
ผูชวยนักโภชนาการ ณ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กฝ ก
สหกิจศึกษา ณ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เพราะอยากเพิ่มพูนความรู้ใน
ส่ ว นที่ ไ ม่ ส ามารถหาจากใน
ห้องเรียนหรือต�าราเรียนได้ อยากเก็บเกีย่ วประสบการณ์จากการลงมือ
ปฏิบัติงานจริง อาทิเช่น การท�างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ การออก
OPD ในคลินิกต่าง ๆ หรือแม้แต่งานโภชนบริการ เพื่อให้เราสามารถ
เรียนรูว้ ธิ กี ารและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีเ่ กิดขึน้ ได้ อีกทัง้ ฝาย
โภชนวิทยาและโภชนบ�าบัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ยังเป็น
ศูนย์กลางบริหารจัดการอาหารในโรงพยาบาลชัน้ น�าของประเทศอีกด้วย

นางสาวอนงคนาถ อุไรวงค
(นักศึกษาชัน้ ปที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชา
การทองเทีย่ ว) สหกิจศึกษาทางการ
ทองเทีย่ วทีบ่ ริษทั แฮปป ทราเวล จํากัด
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
ตําแหนงผูช ว ยมัคคุเทศก
รู้สึกเหมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทเลยค่ะได้ปฏิบัติ
งานจริงตามแบบแผนที่เรียนมา ได้ฝกปฏิบัติการน�าเที่ยวทั้งโปรแกรม
น� า เที่ ย วทางทะเลและโปรแกรมน� า เที่ ย วแบบชมเมื อ ง ได้พบเจอ
นักท่องเทีย่ วหลากหลายสัญชาติซงึ่ ได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมของนักท่องเทีย่ ว
แต่ละชาติว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ทั้งยังได้ฝกปฏิบัติการท�างาน
ในออฟฟิศในการรับจองทัวร์ ซึ่งในการฝกสหกิจครั้งนี้ได้ใช้ความรู้ที่
เรียนมาอย่างคุ้มค่าเลยค่ะ ทั้ง Alphabet code ค�าศัพท์เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว รู้สึกสนุกกับการท�างานในแต่ละวัน เจอเพื่อนร่วมงานที่ดี
รู้สึกมีความสุขเหมือนชื่อบริษัทเลยค่ะ

Faculty of



Arts

นายภูวฤทธิ์ ศรีพงคโพธิ์
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการ
โรงแรม ฝ ก งานในตํ า แหน ง
Trainee Food & Beverage
The Slate
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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)
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!
Prapawadee Kongsujarit,
Manipa Chuaihorm and Kantima Ketma.
Position: Teacher assistant at center for
International Languages, University
Malaysia Perlis (UniMAP).

เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กฝ ก งานสหกิ จ ใน
สถานประกอบการแห่ ง นี้ เนื่ อ งจากเป็ น
โรงแรม 5 ดาว ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในเรื่ อ งของ
ห้องอาหาร ที่มีความหรูหรา และมีสปาที่
ได้รับความนิยมจากหลาย ๆ ชาติ ที่เข้ามา
แวะเวียนใช้บริการ อีกทั้งคอนเซ็ปต์ของ
โรงแรมนั้ น มี ค วามแตกต่ า งจากโรงแรม
ทัว่ ไป เนือ่ งจากในแต่ละสถานที่ หรือแต่ละ
เอาท์เลท ต่าง ๆ นัน้ มีเรือ่ งเล่าจากการท�า
เหมืองแร่เมือ่ ก่อน ซึง่ จะมีอปุ กรณ์ทหี่ ลงเหลือ
จากการท�าเหมืองแร่สมัยโบราณนัน้ มาตกแต่ง
ให้ดมู คี วามคลาสสิค และมีความดึงดูดความ
สนใจและน่าค้นหามากขึน้
สิง่ ทีไ่ ดเรียนรูร ะหวางฝกสหกิจศึกษา
การท�างานร่วมกับองค์กรใหญ่ ๆ ที่มี
พนักงานเกือบ 400 คน
มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนภาษาที่มากขึ้น
เนือ่ งจากมีนกั ศึกษาฝกงานต่างชาติจา� นวนมาก
รูเ้ กีย่ วกับตัวเหล้า และเครือ่ งดืม่ มากขึน้
เพราะเหล้าบางตัวทีน่ า� มาขายให้กบั ลูกค้าแล้ว
ส่วนมากจะมาจากหลาย ๆ ประเทศ และเป็น
ทีน่ ยิ มส�าหรับคนชอบดืม่
สามารถเพิม่ การตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึน้
หรือสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้มากขึน้
เรียนรูส้ ตู รค็อกเทล และไวน์ มากขึน้

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!
Sakunkarn Maliwa, Sirikanya Jankaew,
Wannuree Yamajaroen, and Sinmee Jehpong
Position Staff: at School of Educational Studies
(PPIP) Universiti Sains Malaysia (USM)
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!
Tanaporn Petcharat, Tassamon Meebun
and Siriwimol Kaewchaisri
Position: Staff and Teacher Assistant
Progressive Language Academy
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.
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เรื่องเล่าจากสาขา
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กับสถานศึกษา

ก
ลุ ่ ม บุ ค คลที่ มี ค วามหลากหลายทางเพศในภาษา
อังกฤษ หรือเรียกอย่างย่อว่า LGBT (หรือ GLBT) ซึ่งเป็นตัวอักษร

ตัวแรกของค�าว่า lesbian (เลสเบี้ยน), gay (เกย์), bisexual
(ไบเซ็กชวล), และ transgender/transsexual (คนข้ามเพศ) มี
L-Lesbian เลสเบี้ยน คือ ความรักของเพศหญิงที่มีให้กับผู้หญิง
อย่างเดียว หรือในอีกแง่มุมหนึ่งคือ ผู้หญิงที่รักเพศเดียวกันกับตัว
เอง ซึ่งค�าว่า เลสเบี้ยน มักจะใช้เฉพาะผู้หญิงอย่างเดียว G-Gay
เกย์คือความรักของผู้ชายที่มีให้กับผู้ชายนั่นเอง ซึ่งค�าว่าเกย์ใน
ภาษาอังกฤษจะใช้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่รักเพศเดียวกันกับตัวเอง
แต่ในประเทศไทยมักจะใช้ในทางผู้ชายรักผู้ชายเพียงอย่างเดียว
B-Bisexual ส�าหรับไบเซกชวลคือความรักระหว่างชายหรือหญิงที่
ให้กบั เพศเดียวกับตัวเองหรือเพศตรงข้ามก็ได้ซงึ่ ไม่เหมือน เลสเบีย้ น
หรือ เกย์ ทีม่ รี สนิยมทางเพศเดียวกันกับตัวเอง T-Transgender ถ้า
แยกค�าแล้วแปลแบบตรงตัว ค�าว่า Trans แปลว่า ข้าม และ Gender
แปลว่า เพศ ดังนัน้ ค�าว่า Transgender คือ “ข้ามเพศ” ซึง่ หมายถึงคน
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพศของตัวเองไปเป็นเพศตรงข้าม เช่น หญิงข้ามเพศ
(Transman) คือคนที่เปลี่ยนจากเพศชายไปเป็นเพศหญิงหรือ
ชายข้ามเพศ (Transwoman) คือคนทีเ่ ปลีย่ นจากเพศหญิงเป็นเพศ
ชายซึง่ ส่วนใหญ่แล้วคนข้ามเพศจะมีการเลือกอัตลักษณ์และสัมพันธ์

กับความรูส้ กึ ทางเพศของตัวเอง และอาจรวมไปถึงการใช้แพทย์เป็น
ตัวช่วยด้วย เช่น ยาฮอร์โมน การผ่าตัดแปลงเพศ ฯลฯ เพือ่ แสดงตัวตน
ของตัวเองนั่นเอง การให้ความสนใจกับกลุ่ม LGBT ไม่จ�าเป็นที่ว่า
เราจะต้องเป็นเพศใด ๆ ก็ตาม ทุกคนสามารถให้ความสนใจและ
ออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ได้ เพราะเรื่องเพศและความ
หลากหลายนัน้ ถูกผูกกับเรือ่ งสิทธิมนุษยชนทีเ่ ป็นประเด็นทีถ่ กู ถกกัน
บ่อยในแวดวงนานาชาติ มีให้เห็นในทุกสังคมไม่วา่ จะเป็นในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยหรือในที่ท�างาน การที่เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็จะท�าให้เรา
สามารถพูดคุยและท�าความเข้าใจกับสังคมที่เราอยู่ได้ เราคงจะเห็น
ตามหนัง นิยาย ทั้งวัยรุ่นหรือวัยอื่น ๆ เรื่องของการเป็นคนในกลุ่ม
เพศทางเลือกเวลาตัวละคร coming out หรือว่าบอกคนอืน่ ว่าตัวเอง
ชอบเพศนี้ หรือว่าเป็นคนเพศนั้น ๆ ซึ่งค�าว่า coming out มา
จากวลี “coming out of the closet” หรือออกมาจากตู้เสื้อผ้า
นั่นเอง ซึ่งมันก็หมายถึงคนที่เก็บเรื่องเพศของตนไว้คือคนที่ยังไม่ได้
แสดงตัวตนทีแ่ ท้จริงออกมา เพราะฉะนัน้ การทีเ่ ราท�าความเข้าใจกับ
เรื่องนี้ก็ถือว่าดี ไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรก็ตามเพราะมันท�าให้เรา
เข้าใจว่าแต่ละคนอาจจะมีเบื้องหลังชีวิตที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคนนั้น
จะ coming out หรือไม่ การตราหน้า รังแก หรือแม้แต่ใช้ถ้อยค�า
ดูถกู ก็อาจสร้างบาดแผลให้โดยทีค่ นทีพ่ ดู อาจจะไม่รตู้ วั ได้เหมือนกัน

LGBT ในกลุม่ นักศึกษามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหลาย ๆ สถาบันมีการตัง้ องค์กรเพือ่ สนับสนุนนักศึกษาทีเ่ ป็น LGBT เพือ่

สนับสนุนความแตกต่างและเพือ่ ให้รสู้ กึ ปลอดภัย เช่น ในมหาวิทยาลัย St Andrews ทีป่ ระเทศสก็อตแลนด์กม็ กี ลุม่ นักศึกษาทีเ่ รียกว่า Saints
LGBT ซึง่ ก็คอื สมาคมเพือ่ กลุม่ LGBT ทีม่ สี มาชิกเป็นคนทุกเพศ ทุกเชือ้ ชาติ ไม่จา� กัดว่าจะต้องเป็นแค่ LGBT เท่านัน้ ส�าหรับประเทศไทยที่
ถือได้วา่ เป็นสวรรค์ของชาว LGBT ก็วา่ ได้เพราะประเทศไทยในปัจจุบนั มุมมองและทัศนคติของสังคมทีม่ กี ารยอมรับมากขึน้ กว่าในอดีต ส�าหรับ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการเปิดโอกาสให้กลุม่ คน LGBT แสดงความสามารถและให้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมเพศชายหญิง เช่น กิจกรรมการ
ประกวดดาวเดือนดาวเทียมในมหาวิทยาลัย เพือ่ เป็นการสนับสนุนการท�ากิจกรรมของนักศึกษาและเสริมสร้างในเรือ่ งสิทธิความเท่าเทียมใน
สังคมหรือการทีก่ ลุม่ คน LGBT สามารถแต่งกายตามเพศสภาพทีต่ นต้องการเพือ่ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยของไทยได้
เพียงแต่ต้องขออนุญาตกับทางมหาวิทยาลัยและแต่งกายให้ถูกต้องสุภาพเรียบร้อย ส�าหรับประเทศอื่น ๆ ก็มีสมาคมประเภทแบบนี้ ซึ่ง
จุดประสงค์คอื การจัดกิจกรรมให้คนมาเจอกัน เช่น pride parade หรืองาน meet up ต่าง ๆ มีการให้คา� ปรึกษาทัว่ ไป

นามปากกา จันตา
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โดยการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปมีลกั ษณะเปน
การบูรณาการผสมผสานเนื้อหาวิชาในศาสตรตาง ๆ เขาดวยกัน
มุงหวังใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม ซึ่งคุณลักษณะดังกลาวจะชวยหลอหลอมให
นักศึกษามีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
นอกเหนื อ การพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาภายในมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแลวนั้น ทางหลักสูตรศึกษาทั่วไป ยัง
เล็งเห็นถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตและกาวเขาสู
สังคมในอนาคต จึงมีการจัดโครงการบริการวิชาการตาง ๆ เพื่อ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนสูสังคมในอนาคตอีกดวย
"เด็ก" หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินเจ็ดปบริบูรณ แตยัง
ไมเกินสิบสี่ปบริบูรณ
"เยาวชน" หมายถึง บุคคลทีม่ อี ายุเกินสิบสีป่ บ ริบรู ณ แตยงั
ไมถงึ สิบแปดปบริบรู ณ

ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 16 µØÅÒ¤Á 2562 ดร.จิรวิชญ พรรณรัตน อาจารย
หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร ไดดําเนินโครงการเพื่อนแนะนําเพื่อน
อนุรักษและฟนฟูการละเลนพื้นบานสําหรับคนรุนใหมอุดมศึกษาใหเแก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นักศึกษาไดยอนรําลึกถึงสมัยวัย
เด็กตางรองเปนเสียงเดียวกันวา “เธอทําใหฉันรูสึกเหมือนตอนสิบสี่”

ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 11 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 อาจารยจุฑาฎา เทพวรรณ
หัวหนาหลักสูตรรายวิชาภาษาไทย นําทีมบริการวิชาการใหกับนอง ๆ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทักษิณ จํานวน 300 คน 6 ชัว่ โมง
กับเทคนิคพิชติ ขอสอบโอเน็ต 80 ขอ นอง ๆ ตางพูดเปนเสียงเดียวกันวาได
ทัง้ ความรูแ ละความสนุกเหมือนมาดูทอลกโชวทแี่ ฝงไปดวยสาระแบบเนน ๆ

ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 18 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร
รวมกับศูนยปรมาณูเพือ่ สันติภมู ภิ าค (ศปส.) ไดดาํ เนินโครงการกิจกรรม
เสริมทักษะปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร ใหแกนกั เรียน โครงการ SMT ชัน้
ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสงขลาเห็นแวววาในอนาคตคงมีนัก
วิทยาศาสตรเพิ่มอีกหลายคนแน ๆ
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นับตัง้ แตวนั เริม่ กอตัง้ 27 พฤศจิกายน 2549 จวบจนวันนี้ คณะ
ศิลปศาสตร มทร.ศรีวชิ ยั ก็มอี ายุครบ 13 ป ทางคณะไดทาํ บุญครบรอบไป
ในเดือน พฤศจิกายน 2562 นับตั้งแตวันเริ่มกอตั้งคณะ ผานมาสิบกวาป
จัดไดวา เกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ มากมายและกําลังกาวไปขางหนาอยางไม
หยุดยัง้ สําหรับคลืน่ ลูกเกาทีไ่ ดเดินมาจนถึงวันทีค่ ณะไดผลิตบัณฑิตรุน แลว
รุนเลา จนถึงคลื่นลูกใหมที่จะนําพานาวานี้เพื่อสงตอบัณฑิตศิลปศาสตร
เพื่อไปใหถึงฝงฝน ชอดอกปบฉบับนี้จึงขอเสนอมุมมองของอาจารยแตละ
ทานในคณะศิลปศาสตร เราเริ่มกันตั้งแต ผศ. ศิรวิ ลั ย พฤฒิวลิ ยั ปจจุบนั
อาจารยดาํ รงตําแหนง หัวหนาสาขาคหกรรมศาสตร อาจารยไดเสนอมุมมอง
วา
“ในฐานะผูท ที่ าํ หนาทีส่ อนมาตัง้ แตเริม่ จัดตัง้ คณะศิลปศาสตร มอง
เห็นการเปลีย่ นแปลงของทิศทางการเรียนการสอนไปในทางทีส่ นองตอความ
ตองการของชุมชน ของสังคม และกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกการ
ศึกษา ขาพเจาคาดหวังใหคณะศิลปศาสตรในปที่ 14 และปตอ ๆ ไปเปน
คณะทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรูข องคนทุกกลุม วัย ทุกกลุม อาชีพ และทุกกลุม การ
ศึกษา ไมยดึ ติดการเรียนการสอนเพียงเฉพาะในหองเรียน ในคณะหรือใน
มหาวิทยาลัย ไมไดมผี เู รียนเฉพาะผูท ผี่ า นการสอบคัดเลือกเขามาเพือ่ เปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเทานัน้ แตมผี เู รียนจากทุก ๆ ทีท่ ปี่ ระสงคจะไดรบั
ความรูจ ากบุคลากรของคณะ อาจเปนการสอนในรายวิชาใหม ๆ ทีบ่ รู ณาการ
สิง่ ทีส่ งั คมและผูค นคาดหวังและตองการ เพือ่ เพิม่ พูนความรูห รือเพิม่ ทักษะ
ใหม ๆ ทีท่ นั สมัย เพือ่ ใชในการประกอบอาชีพ คาดหวังใหบณ
ั ฑิตจากคณะ
ศิลปศาสตรเปนบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและ
มีความสามารถในทํางานทีโ่ ดดเดนในสายงานอาชีพทีป่ ฏิบตั ”ิ

¤³ÐÈÔ
Å
»ÈÒÊµÃ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÈÃÕÇÔªÑÂ

นับเปนแงคดิ ทีด่ มี ากทีเดียว ถัดมาเราลองมาฟงมุมมองของคลืน่
ลูกใหมบางจาก ดร. สาลินี ทิพยเพ็ง ปจจุบันทานเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรสาขาวิชาการทองเทีย่ ว อาจารยมองวา
“เพราะโลก สังคม และวิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ โครงสราง
สังคม อาชีพและเทคโนโลยี ความรูม าเร็วและไปเร็ว การเรียนรูแ บบเดิม ๆ
โดยให "ครู" เปนศูนยกลาง และเปนผูน าํ ของหองเรียน เปนการเรียนทีร่ บั
ขอมูลฝายเดียวอาจจะไมสมั ฤทธิผ์ ลอีกตอไป รูปแบบการสอนของครูจงึ มี
บทบาทสําคัญตอการชอบหรือไมชอบในวิชานัน้ ๆ ของนักศึกษา รวมไปถึง
แบบอยางของการดําเนินชีวติ ดวยการสอนใหนกั ศึกษามีทศั นคติทดี่ ี มีนสิ ยั
ดี รูจ กั ตัวเอง จัดการตัวเองได เห็นคุณคาของตัวเอง และสามารถอยูร ว มกับ
ผูอ นื่ ได ในฐานะครูรนุ ใหมจงึ อยากใหครูปรับรูปแบบการสอน โดยครูตอ ง
เปนมากกวาผูบ รรยาย (Lecturer) แตตอ งเปนผูเ อือ้ การเรียนรู (Facilitator)
ทีส่ รางสิง่ แวดลอมทีเ่ อือ้ อํานวย และสรางแรงบันดาลใจใหกบั เด็ก มีการนํา
เทคโนโลยีเขามาใช ใหเขาถึงงาย และมีขอ มูลทีน่ า สนใจ อยางในปจจุบนั ที่
ตัวเองสอนอยูจ ะใหเด็กสรางความรูเ อง ซึง่ มาจากความสนใจใครรขู องเด็ก
จริง ๆ (Passion) โดยผานการเรียนรูจ ากการลงไปพืน้ ทีจ่ ริง และการเรียน
รูแ บบบูรณาการการเรียนการสอนทุกเนือ้ หา (Seamless) และในรายวิชา
ตาง ๆ เขาดวยกัน เพือ่ ใหนกั ศึกษาสามารถผสมผสานเนือ้ หาวิชาในแงมมุ ตาง
ๆ อยางสัมพันธกนั สรางความคิดรวบยอดใหเกิดขึน้ ในตัวผูเ รียน สามารถนํา
ความคิดรวบยอดไปสรางเปนหลักการเพือ่ ใชในการแกปญ
 หาตาง ๆ และ
สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนไดจริง”

เปนอยางไรกันบางคะ มุมมองของอาจารยแตละทานในคณะ ดวยวิสัยทัศนอันกวางไกลของผูบริหาร ประสานกับความรวมมือรวมใจของ
บุคลากรทุกฝายรวมดวยชวยกัน พรอมจะพัฒนาในทุก ๆ ดานเพื่อความรุงเรืองของคณะ
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โครงการพัฒนาทักษะ
กิจกรรมที่ 2
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ซึง่ มีนกั ศึกษาเขารวมโครงการฯ 20 คน โดยมี ดร.นุชลี ทิพยมณฑา
คณบดีคณะศิลปศาสตร พรอมดวย ผศ.ณิชา ประสงคจันทร รองคณบดี
ฝายวิชาการและวิจยั เขารวมพิธเี ปดและรวมเจรจาความรวมมือทางวิชาการฯ
และ อ.เมธัส พานิช ผูช ว ยคณบดีฝา ยวิเทศสัมพันธพรอมดวย อ.จิรายุ สงเคราะห
ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกรเขารวมพิธีปดและรวมสรุปขอคิดเห็นของ
โครงการฯ ในครั้งนี้
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นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการทองเทีย่ ว สาขาการโรงแรมและการทองเทีย่ ว คณะเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ประกอบดวย นางสาวสุปราณี บุญมานันท
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
การคัดเลือกนักศึกษาทัง้ นักศึกษาชัน้ ปที่ 2 และนักศึกษาชัน้ ปที่ 3 เพือ่ มารวมทีมกัน ชวงเวลาทีส่ าํ คัญอยูท รี่ ะหวางการฝกซอมคะ หนูรสู กึ ประทับใจชวงเวลาของ
การฝกซอมมากคะ เนื่องจากอาจารยจะนัดใหทุกคนมาฝกซอมพรอมกัน และเหมือนเปนชวงเวลาแหงมิตรภาพมาแลกเปลี่ยนความรูระหวางรุนพี่ รุนนอง และ
อาจารย หนูกไ็ ดรบั เทคนิคดี ๆ ในการอานหนังสือจากรุน พีเ่ ยอะมาก จนถึงวันทีแ่ ขงขันจริงมีความตืน่ เตนมากเนือ่ งจากมีทมี ทีเ่ ขาแขงขันจากทัว่ ประเทศ 335 ทีม
53 สถาบัน ในระหวางการแขงขันจําเปนตองใชสมาธิ ความรู และความเชื่อมั่นในการตัดสินใจตอบคําถามอยางรวดเร็วของสมาชิกในทีม ซึ่งทุกคนในทีม
ความรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกันดีมากคะ จนทีมของเราไดรับรางวัลชมเชยมาคะ และหนูคิดวาถาครั้งหนาหนูไดมาอีก หนูจะทําใหดีกวานี้คะ
ตองขอบพระคุณอาจารยหลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยว และคณะศิลปศาสตรที่ใหโอกาสหนูและสนับสนุนการเขารวมกิจกรรมดี ๆ คะ

ดิ
ฉันเริ่มไดทุนนี้มาตั้งแตมัธยมศึกษาปท่ี 1 คะ ดิฉันไดรูขาวสารเรื่องการไดรับทุนของทางโรงแรม
บั น ยั น ทรี นี้ มี จ ากห อ งแนะแนวของทางโรงเรี ย นค ะ ดิ ฉั น เลยได เ ข า ไปปรึ ก ษาห อ งแนะแนวและได ข อ

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 และดิฉันก็ไดประสบการณนั้นมาหลากหลายอยาง ไมวาจะเปนการทําครัว
เบเกอรี่ ไดประสบการณทางดานขนมอาหาร ทักษะการอบขนม นวดแปง ศิลปะการตกแตงอาหารบนตัวขนม
บนจานอาหาร แลวเมื่อเทอมถัดไปดิฉันก็ไดประสบการณทางฝายแมบานไดนั่งเคิก การรับวอ รับโทรศัพท
ยังไง ปดจอบยังไง อีกครึง่ หนึง่ ดิฉนั ก็ไดไปจัดเปนสวนของดอกไม ไดไปจัดตามสถานทีต่ า ง ๆ จัดแจกันธรรมดา
รายวัน แจกัน vip พับใบเตย จัดงานดอกไมตาง ๆ มีการไดเดินเยี่ยมชมบริเวณตาง ๆ ของโรงแรมซึ่งมีวิว
ที่สวยนาประทับใจมาก หลังจากที่ดิฉันไดจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แลว ดิฉันก็ไปเขารับการศึกษาตอที่ระดับ
มหาวิทยาลัย ดิฉนั ก็ไดรบั ขาวจากทางโรงแรมอีกวาจะมีการสงตอทุนนีข้ นึ้ ในระดับมหาวิทยาลัยอีก แตจะเปน
ปตอ ป ในแตละปกต็ อ งมีการสงขอมูลการศึกษาไปใหทางโรงแรมอยูเ สมอเพือ่ พิจารณาตอไป ทุนทีไ่ ดรบั นะคะ
ก็ชว ยแบงเบาภาระของทางบานไดมากเลยคะ ทุนทีไ่ ดกจ็ ะมีการเสียคาเทอมใหโดยตรงจากทางโรงแรมเชือ่ มตอ
กับทางมหาวิทยาลัย อีกทั้งรายเดือนก็ไดในทุก ๆ เดือน คาใชจายสวนนี้ดิฉันก็นําไปเสียคาที่พัก คาอาหาร
การกินที่ใชในชีวิตประจําวัน คาอุปกรณการเรียนในแตละครั้ง ดิฉันก็ขอขอบคุณทางโรงแรมที่เลือกดิฉันจนไดทุนนี้
ในการศึกษาตอในครั้งนี้ดวยคะ ขอบคุณคะ

