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คณะศิลปศาสตร์ 

ขอแสดงความยินดี

กับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ 

ได้รับการคัดเลือกเป็น

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ประจ�าปี พ.ศ.2562

ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑาฎา เทพวรรณ 

หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาภาษาไทย	 สาขาศึกษาทั่วไป	

คณะศิลปศาสตร์	 ได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ทางวิชาการ	"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"	สาขาภาษาไทย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตกาล  ชาร์ลีย์  ฑปภูผา

ประวัติการศึกษา

 ปริญญาตรี	 :	นิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	พ.ศ.2537	 	 	

 ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	(เน้นภาษาศาสตร์สังคม)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี		 

 ปริญญาเอก	:	ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 สาขาหลักสูตรและการสอน	 (เน้นหลักภาษาและการเขียนภาษาไทยส�าหรับหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

ความถนัด:

	 1.	การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	หลักสูตรอาชีวศึกษา	หลักสูตรอุดมศึกษา	หลักสูตรการศึกษาพิเศษ		

หลักสูตรปฐมวัย	หลักสูตรการศึกษานอกระบบ	และหลักสูตรอบรม

	 2.	การสอนภาษาไทย	และรูปแบบการสอนทั้งแบบ	Active	Learning	and	Passive	Learning

	 3.	ภาษาศาสตร์สังคม	และคติชนวิทยา		

	 4.	การเขียนบทความวิชาการ	บทความวิจัย	บทความปกิณกะ		

	 5.	การวิจัยด้านการศึกษา	ด้านการสื่อสารและการท่องเที่ยว

	 6.	การพูดในสถานการณ์ต่าง	ๆ	เช่น	นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง	พิธีกร		

2. อาจารย์ฐปนี  รัตนเลิศ  

ประวัติการศึกษา

 ปริญญาตรี  :		ศศ.บ	ศลิปศาสตรบณัฑิต	(ภาษาจนีเพือ่การส่ือสาร)	จากมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์	วทิยาเขตหาดใหญ่	

 ปริญญาโท :	การศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติสาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ	จากมหาวิทยาลัย 

ครูกวางสีกุ้ยหลิน	(Guangxi	Normal	University)	สาธารณรัฐประชาชนจีน

ความถนัด :		การสอนภาษาจีน	การพูดภาษาจีน

3. อาจารย์กาญจนารัติ  อุไรรัตน์ 

ประวัติการศึกษา

 ปริญญาตรี :	ศศ.บ	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(วิชาเอกภาษาจีน)		จาก	มหาวิทยาลัยทักษิณ	

 ปริญญาโท :	Master	of	Teaching	Chinese		to	Speakers	of	Other		Languages	(MTCSOL)	จาก	Capital	

Normal	University		จาก	สาธารณรัฐประชาชนจีน

ความถนัด :		การสอนภาษาจีน

คณะศิลปศาสตร 3ขอแสดงความยินดี



ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

ขอแสดงความยนิดกีบัคณาจารย์ คณะศลิปศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย ทีไ่ด้รับทนุอดุหนนุการวิจยั โครงการวิจัยกองทนุส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจ�าปีงบประมาณ 2563 

นายภัทร์ชนนท์ อวะภาค (ภัทร) 

ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาตรี :	สาขาการจัดการ	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม		

ต�าแหน่ง		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ฝ่ายวิชาการและวิจัย	งานบริการวิชาการ

 ดร.สาลินี ทิพย์เพ็ง		อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ในหัวข้อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 

ลุม่น�า้ทะเลสาบสงขลาสูก่ารเป็นเมอืงเป้าหมายทางการท่องเทีย่วแบบบูรณาการอย่างยัง่ยนื	งบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร	349,900	บาท	โดยมผีูร่้วมวจิยั 

ได้แก่	ผศ.กุลดารา	เพียรเจริญ	และนายสุชาติ	อินกล�่า	

 อาจารย์มณฑิรา เกียรติถาวรนันท์		อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ในหัวข้อแนวทางการพัฒนา

เศรษฐกิจการท่องเที่ยวลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นเมืองเป้าหมายทางการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน	 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	

320,000	บาท	โดยมีผู้ร่วมวิจัยได้แก่	อาจารย์ประภาพรรณ	แก้วสิยา	อาจารย์ศุภวรรณ	ตันตสุทธิกุล	และนางสาวหทัยรัตน์	วัฒนพฤกษ์	

 อาจารย์ศนินีาฎ พลูเกือ้	อาจารย์หลกัสตูรสาขาวชิาการท่องเทีย่ว	สาขาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว	ในหวัข้อการศกึษาศกัยภาพการท่องเทีย่ว 

ลุม่น�า้ทะเลสาบสงขลาสูก่ารเป็นเมอืงเป้าหมายทางการท่องเทีย่วแบบบูรณาการอย่างยัง่ยนื	งบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร	320,000	บาท	โดยมผีูร่้วมวจิยั 

ได้แก่	ผศ.ธารินทร์	มานีมาน	อาจารย์ประภาพรรณ	แก้วสิยา	และนางสาวพรเพ็ญ	ประกอบกิจ

 ผศ.สมบูรณ์  ประสงค์จันทร์		อาจารย์หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์	สาขาศึกษาทั่วไป	ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย	จ�านวน	2	โครงการ

	 -รูปแบบการจัดการวัสดุเหลือทิ้งโดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพแบบมีส่วนร่วม	เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จังหวัดสงขลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	

420,400	บาท	โดยมีผู้ร่วมวิจัยได้แก่	ผศ.ณิชา	ประสงค์จันทร์	ผศ.พลชัย	ขาวนวล	และรศ.ดร.พัชรินทร์	ฆังฆะ

	 -	การพัฒนารูปแบบการจดัการวสัดเุหลอืทิง้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลย	ีRDF	เทศบาลเมอืงเขารปูช้าง	จงัหวดัสงขลาประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร	

498,000	บาท	โดยมีผู้ร่วมวิจัยได้แก่	ผศ.ณิชา	ประสงค์จันทร์	ดร.นุชลี	ทิพย์มณฑา	และผศ.พลชัย	ขาวนวล

 ผศ.พลชัย ขาวนวล	 	 อาจารย์หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร	์ สาขาศึกษาทั่วไป	 ในหัวข้อ	 การศึกษาและพัฒนาเตาจรวดและการบูรณาการ 

ใช้งานในชุมชน	:	ชุมชนต้นแบบ	เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จังหวัดสงขลา	ประมาณที่ได้รับจัดสรร	222,400	บาท	โดยมีผู้ร่วมวิจัยได้แก่	ผศ.สมบูรณ์		

ประสงค์จันทร์	และนางสาวสุนารี	บดีพงษ์

 ผศ.วรรษวดี แก้วประพันธ์		อาจารย์หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์	สาขาศึกษาทั่วไป	ในหัวข้อเจตคติที่มีต่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน

แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	:	ชุมชนต้นแบบ	เทศบาลเมืองเขารูปช้างจังหวัดสงขลา	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	301,200	บาท	โดยมี 

ผู้ร่วมวิจัยได้แก่	ดร.อ�าไพ	หมื่นสิทธิ์	รศ.ดร.พัชรินทร์	ฆังฆะ	และนายเอกราช	มะลิวรรณ์

1.

2. 4. 6.

3. 5.
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	 เมือ่วนัที	่1	กมุภาพนัธ์	2563	คณะศลิปศาสตร์	ด�าเนนิ
การจัดโครงการค่ายศิลปศาสตร์	 “ก้าวแรกสู่อาชีพในฝัน”	
ณ	ห้องประชุมดอกปีบ	 อาคาร	 58	 ส�านักงานคณบดีคณะ
ศลิปศาสตร์	ให้แก่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	และนกัเรยีน
ในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 จากสถาบัน
การศึกษาต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่ภาคใต้	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ให้นักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตร ี
ณ	คณะศลิปศาสตร์	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	
ได้ร่วมเรยีนรู	้ และสนกุกบักจิกรรมต่าง	ๆ	 ในสาขาท่ีตนเอง
สนใจ	ซึง่โครงการในครัง้นีม้นีกัเรียนเข้าร่วมกว่า	100	คน

	 เมือ่วนัที	่ 3	 กมุภาพนัธ์	 2563	หลกัสตูรสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ	สาขา
คหกรรมศาสตร์	คณะศลิปศาสตร์	ด�าเนนิการจดัโครงการพฒันาและส่งเสรมิผูเ้รยีนด้าน
อาหารและโภชนาการด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบตังิานจริง	กจิกรรมย่อยที	่1	การอบรม
เชงิปฏบิตักิาร	“การประกอบอาหารไทยและอาหารยโุรป”	ระหว่างวนัที	่3-5	กมุภาพนัธ์	
2563	ณ	ห้องประชมุดอกปีบ	ชัน้	3	อาคาร	58	ส�านกังานคณบดคีณะศลิปศาสตร์	โดย
ได้รบัเกยีรตจิาก	ดร.นชุล	ีทพิย์มณฑา	คณบดคีณะศลิปศาสตร์	 เป็นประธานในพธิเีปิด	
อีกท้ังยังได้รับเกยีรตจิาก	 เชฟไวภพ	 แซ่ปึง	 (เชฟปึง)	 เชฟชือ่ดงั	 จากรายการ	 ยกโขยง 
6	โมงเช้า	มาเป็นวทิยากรบรรยายในหวัข้อ	“การเรยีนรูป้ระสบการณ์ท�างานในและต่าง
ประเทศแบบมืออาชีพและการท�างานอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จในอาชีพ	Chef”	
และการสาธิตการประกอบอาหารไทยอีกหลากหลายเมนูให้กับนักศึกษาในหลักสูตร
สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ	ซ่ึงโครงการดงักล่าวมนีกัศกึษาเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก

	 เมือ่วนัที	่3	กมุภาพนัธ์	2563	สาขาศกึษาท่ัวไป	คณะ
ศลิปศาสตร์	 จดัโครงการบรกิารวชิาการ	 ตวิ	O-net	 ให้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	ณ	 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
ทักษิณ	 สงขลา	 โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์จากทุก
หลกัสตูรรายวชิาของสาขาศกึษาทัว่ไป	คณะศลิปศาสตร์	เป็น
วทิยากรติวในคร้ังน้ี	ซึง่มนัีกเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	6	เข้ารับ
การตวิเป็นจ�านวนมาก

ค่ายศิลปศาสตร์ “ก้าวแรกสู่อาชีพในฝัน”

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้านอาหารและโภชนาการ

ติว O-net ให้กับนักเรียนโรงเรียน
นวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา

	 เมือ่วนัท่ี	5	กมุภาพันธ์	2563	ฝ่ายพฒันานักศกึษาและสโมสรนักศกึษา	
คณะศลิปศาสตร์	ด�าเนนิการจดัโครงการ	Star	Smart	การพฒันาบคุลิกภาพ
ผ่านการแสดง	ณ	 ห้องประชมุดอกปีบ	 ชัน้	 3	 อาคาร	 58	 ส�านกังานคณบดี
คณะศลิปศาสตร์	ซึง่โครงการในครัง้นีย้งัได้รบัเกยีรตจิากคุณราเชน	พวงทอง 
(เฮียเชน)	 เจ้าของธุรกิจร้านตัดผม	 ซึ่งเป็นร้านตัดผมขวัญนักศึกษา	 มาเป็น
วทิยากรบรรยายให้แก่นกัศกึษา	 ซึง่มนีกัศกึษาเข้าร่วมกจิกรรมดังกล่าวเป็น
จ�านวนมาก

โครงการ Star Smart

คณะศิลปศาสตร 5ข่าวกิจกรรมคณะ



	 เมือ่วนัที	่5	กมุภาพนัธ์	2563	สถาบนัสอนแอร์โฮสเตสและสจ๊วต	ได้เข้าแนะแนวให้ความรูใ้นอาชพีแอร์โฮสเตส	สจ๊วต	และการพฒันาบคุลกิภาพในการท�างาน	ให้แก่นกัศกึษาคณะ
ศิลปศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั	ณ	ห้องเรียน	58201	อาคาร	58	ส�านกังานคณบดคีณะศลิปศาสตร์		โดยมคีณุพรพมิล	จะตะก	ี(คณุโนรา)	แอร์โฮสเตสสายการบนิ
สงิคโปร์แอร์ไลน์	และวทิยากรสถาบนัสอนแอร์โฮสเตสและสจ๊วต	The	ling	room	ได้มาบรรยายในครัง้นี	้ซึง่มนีกัศกึษาเข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก

	 เมือ่ระหว่างวนัที	่ 13-14	กมุภาพนัธ์	2563	ดร.นชุล	ี ทิพย์มณฑา	คณบดคีณะศลิปศาสตร์	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	บคุลากร	และนกัศกึษา	 เข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะ
ทางวชิาการศลิปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย	ครัง้ที	่5	ณ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ	โดยได้รบัเกยีรตจิาก		พณฯ	ท่านชวน	หลกีภัย	ประธานรฐัสภาและประธานสภา 
ผูแ้ทนราษฎร	เป็นประธานในพธิเีปิดงานดังกล่าว

	 เมื่อวันที่	 20	 กุมภาพันธ์	 2563	 สาขาภาษาต่าง
ประเทศ	คณะศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรวิีชยั	น�าโดย	รศ.ดร.พชัรนิทร์	ฆงัฆะ	หัวหน้าสาขาภาษา
ต่างประเทศ	 พร้อมด้วย	 ดร.พัลลภา	 คทายุทธ	 หัวหน้า
โครงการ	คณาจารย์	และนกัศกึษาสาขาภาษาต่างประเทศ	
ร่วมจดัค่ายวชิาการภาษาองักฤษ-จีน	 และโครงการสือ่การ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อน้อง	 ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลวดันโิครธาราม	จงัหวดัพัทลุง

	 เมือ่วนัที	่20	กมุภาพนัธ์	2563	อาจารย์นรนิทร์ภพ	ช่วยการ	ผูช่้วยคณบดฝ่ีายสหกิจศกึษา	
และอาจารย์องัคณาวรรณ	สบืประดิษฐ์	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ	
สาขาคหกรรมศาสตร์	 คณะศลิปศาสตร์	 น�านกัศกึษาหลกัสตูรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	
กลุ่มวิชาโภชนาการและการก�าหนดอาหาร	 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนจากรายวิชาสู่
สถานการณ์และการปฏบิตัจิรงิ	ณ	 โรงพยาบาลปากพะยนู	 จงัหวดัพทัลงุ	 โดยมทีีมสหวชิาชีพ
ได้แก่	นกัโภชนาการ	พยาบาลวชิาชพี	เภสชักร	และนกักายภาพบ�าบดั	ให้เกยีรตมิาบรรยายให้
ความรูแ้ละน�านกัศกึษาลงพืน้ท่ีศกึษาในด้านเวชศาสตร์ชมุชนและการดแูลทางด้านโภชนาการ
ของผูป่้วย	

แนะแนวให้ความรู้
ในอาชีพแอร์โฮสเตส สจ๊วต

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ด้านศิลปศาสตร์ราชมงคล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ-จีน และ
โครงการสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมการเรียนการสอนจากรายวิชาสู่สถานการณ์และการปฏิบัติจริง
หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์

	 เมื่อวันที่	 26	 กุมภาพันธ์	 2563	 หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์	
สาขาศึกษาทั่วไป	 คณะศิลปศาสตร์	 จัดโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพ
และศลิปะการพูดเพ่ือความเป็นผูน้�า	 ให้แก่นกัศกึษา	ณ	 ห้องประชมุใช้
บางยาง	อาคารเฉลมิพระเกยีรต	ิมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 
ซึง่กจิกรรมในวนันีย้งัได้รบัเกยีรตจิาก	นางสาวนลนิภสัร์	ภริมย์วรโภคนิ	
(คณุส้ม)	 และนางเบญฑริา	 รชัตพันธนากร	 เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่
นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการดงักล่าว

โครงการการพัฒนาบุคลิกภาพ
และศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำา
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	 เมือ่วนัท่ี	2	มนีาคม	2563	คณาจารย์และบคุลากร	หลกัสตูร
รายวชิาวทิยาศาสตร์	 สาขาศกึษาทัว่ไป	จดัท�า	 Alcohol	Hand	
Gel	 ส�าหรับแจกคณาจารย์	 บุคลากร	 และนักศึกษา	 ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 เพื่อใช้ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั	 COVID-2019	ณ	 ห้องปฏิบติัการ
เคม	ีอาคารเรยีน	55	คณะศลิปศาสตร์

	 เมื่อวันที่	 5	 มีนาคม	 2563	 คณะศิลปศาสตร์	 จัดกิจกรรม
ผลติผ้าปิดจมกู	 เพ่ือป้องกันการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19	ณ	 ลานโถง
อาคาร	58	ส�านกังานคณบดคีณะศลิปศาสตร์	โดยมีคณาจารย์และ
นกัศึกษาจากหลกัสตูรธรุกิจคหกรรมศาสตร์	สาขาคหกรรมศาสตร์	
คณะศลิปศาสตร์	ด�าเนนิการจดัเตรยีมวสัดอุุปกรณ์	และช่วยสอนวธีิ
การเยบ็ผ้าปิดจมกู	ให้แก่นกัศกึษาท่ีมาร่วมกจิกรรม	ซึง่กจิกรรมใน
วนันีม้	ีดร.นชุล	ีทพิย์มณฑา	คณบดคีณะศลิปศาสตร์	พร้อมด้วยคณะ 
ผูบ้รหิาร	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าทีแ่ละนกัศกึษาภายในมหาวทิยาลยั
เข้าร่วมผลติผ้าปิดจมกูเป็นจ�านวนมาก

	 เมือ่วนัที	่11	มนีาคม	2563	คณะศลิปศาสตร์	ร่วมกับคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรวีชิยั	 จดังานลานสานศลิป์ถิน่ใต้	 “หรอยแรงอาหารใต้	
มาชิมได้ทีศ่รวีชิยั”	ณ	อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวมคณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรมและเทคโนโลย	ีโดยกจิกรรมท่ีจดัขึน้มวีตัถปุระสงค์เพือ่
เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้	 รวมถึงอาหารพื้นบ้าน 
ถ่ินใต้	 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการออกบูธจ�าหน่ายอาหารพื้นบ้าน 
ถ่ินใต้ของนกัศึกษาจากทุกคณะ	การแข่งขันการท�าอาหารพืน้บ้าน
ถิ่นใต้	 และการแข่งขันทักษะการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาใต ้
อกีด้วย

	 เมื่อวันที่	 30	 เมษายน	 2563	 ดร.นุชลี	 ทิพย์มณฑา	 คณบดีคณะศิลปศาสตร์	 พร้อมด้วย	
ผศ.ณชิา	 ประสงค์จนัทร์	 รองคณบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั	 และอาจารย์จริาภรณ์	 ตนัตพิงศ์อาภา 
ผูช่้วยคณบดฝ่ีายบรกิารวชิาการ	คณะศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	เข้ามอบ
หน้ากาก	Face	Shield	ให้กบัเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา	ณ	สภากาชาดไทย	จงัหวดัสงขลา	เพือ่ให้
เหล่ากาชาดได้น�าไปมอบให้กบัประชาชนในพืน้ทีจั่งหวดัสงขลา	เพือ่สวมใสป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนาสายพนัธุใ์หม่	2019	(COVID-19)	ภายใต้	“โครงการบริการวชิาการเพือ่ต่อสูโ้รคโควดิ-19”	
ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั

คณะศิลปศาสตร์ จัดทำา Alcohol Hand Gel
สำาหรับแจกให้กับบุคลากรและ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

กิจกรรมผลิตผ้าปิดจมูก
เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

งานลานสานศิลป์ถิ่นใต้
“หรอยแรงอาหารใต้ มาชิมได้ที่ศรีวิชัย”

คณะศิลปศาสตร์ จัดทำาหน้ากาก Face Shield
มอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

คณะศิลปศาสตร 7ข่าวกิจกรรมคณะ



	 เมือ่วนัที	่29	กมุภาพนัธ์	2563	หลกัสตูรสาขาวชิาการโรงแรม	สาขาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว
คณะศิลปศาสตร์	 น�าโดย	 ผศ.รวิวรรณ	พวงสอน	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	 จัดโครงการบริการ
วชิาการก่อให้เกิดรายได้	 โครงการอบรมการผสมคอ็กเทลและการบรกิารอาหารในโรงแรม	 ให้แก่นกัศึกษา
จากมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา	ณ	ห้องประชมุดอกปีบ	ช้ัน	3	อาคาร	58	ส�านักงานคณบดคีณะศลิปศาสตร์	
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	ผศ.ณชิา	ประสงค์จนัทร์	รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และวจัิย	เป็นประธานในพธีิเปิด	ซึง่โครงการในวนันีม้คีณาจารย์ผู้มากความรู้และความสามารถจากหลกัสตูร
สาขาวิชาการโรงแรม	สาขาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว	คณะศลิปศาสตร์	 เป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่
นกัศกึษาผู้เข้าร่วมโครงการดงักล่าว

	 เมือ่วนัท่ี	19	กมุภาพันธ์	พ.ศ.2563	งานบรกิารวชิาการ	คณะศลิปศาสตร์	น�าโดย	อาจารย์	
ดร.อรอมุา	 สพุฒันกลุ	 และอาจารย์เอกราช	 มะลวิรรณ์	 พร้อมด้วยคณาจารย์หลกัสตูรสงัคมศาสตร์	
สาขาศกึษาทัว่ไป	ด�าเนนิการจดัโครงการ	 “คนรุน่ใหม่ใส่ใจการเป็นพลเมอืงทีด่ตีามวถิปีระชาธปิไตย”	
ซึง่โครงการมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ความรูเ้รือ่งการเป็นพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตยและจิตอาสาแก่
ผูสู้งอายแุละคนในชมุชน	พร้อมกันน้ันคณะอาจารย์หวัหน้าคร	ู นกัเรยีนการศึกษานอกโรงเรยีน	 และ
นักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัร่วมกนัพฒันาพ้ืนทีบ่รเิวณศนูย์การศกึษานอกโรงเรยีน
เทศบาลต�าบลบ้านหาร	อ�าเภอบางกล�า่	จงัหวดัสงขลา	เพ่ือสนับสนนุให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการเกดิจติส�านกึ
ในเรือ่งความเป็นพลเมอืงดตีามวิถีประชาธิปไตย

โครงการส�งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุตําบลบ�านหาร

โครงการคนรุ�นใหม�ใส�ใจการเป�นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย

	 เมือ่วันท่ี	24	กุมภาพนัธ์	พ.ศ.	2563	เทศบาลต�าบลบ้านหาร	
อ�าเภอบางกล�่า	 จังหวัดสงขลา	 ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ต�าบลบ้านหารโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และออก
ก�าลงักายเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพให้แขง็แรงโดยการใช้ไม้พลองในการ
ออกก�าลงักาย	ณ	สนามกฬีาฟตุซอลเทศบาลต�าบลบ้านหาร	 โดย
ทางเทศบาลต�าบลบ้านหารได้เชิญ	 อาจารย์ว่าท่ีร้อยตรีทรงภพ
เพชรอาวุธ	และอาจารย์เอกราช	มะลวิรรณ์	อาจารย์ประจ�าสาขา
ศกึษาทัว่ไป	เป็นวิทยากรผู้ให้ความรูป้ระจ�าโครงการ

โครงการอบรมการผสมค็อกเทลและการบริการอาหารในโรงแรม
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	 เมือ่วนัที	่6	มนีาคม	2563	หลักสูตรสาขาวชิาธรุกิจคหกรรมศาสตร์	สาขาคหกรรมศาสตร์	
คณะศลิปศาสตร์	จดัโครงการบรูณาการองค์ความรู้สูช่มุชนคนลุม่น�า้คลองอูต่ะเภาตอนล่างปีที	่1	
กิจกรรมย่อยที่	4	:	เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อเศรษฐกิจชุมชน	การท�าดอกไม้จันทน์	พวงหรีด	และ
เหรียญโปรยทาน	ณ	วัดศาลาโพธิ์	ต�าบลบ้านหาร	อ�าเภอบางกล�่า	จังหวัดสงขลา	โดยได้รับเกียรติ
จาก	ผศ.ณิชา	ประสงค์จันทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	คณะศิลปศาสตร์	เป็นประธานใน
พิธีเปิด	ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	และบุคลากรจากหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์	ร่วมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนเป็นจ�านวนมาก

	 เมื่อวันที่	 7	มีนาคม	2563	หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม	สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์	น�าโดยอาจารย์ชญาดา	 เฉลียมพรหม
อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรสาขาวชิาการโรงแรม	พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร	คณาจารย์	บคุลากรและนักศกึษา	จดัโครงการบรูณาการองค์ความรูสุ้ช่มุชนคนลุม่น�า้คลองอูต่ะเภา
ตอนล่าง	“โครงการการจัดการที่พักโฮมสเตย์	ต�าบลแม่ทอม”	ระหว่างวันที่	7-8	มีนาคม	2563	ณ	ศาลาการเรียน	UNESCO	วัดคูเต่า	ต�าบลแม่ทอม	อ�าเภอบางกล�่า	
จังหวัดสงขลา	ซึ่งโครงการในวันนี้มีชาวบ้านเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก

โครงการฝ�กอบรมส�งเสริมความรู�การทําเกษตรส�วนครัวในพื้นที่ขนาดเล็ก

เพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ�เพื่อเศรษฐกิจชุมชน การทําดอกไม�จันทน� 

พวงหรีดและเหรียญโปรยทาน

โครงการการจัดการที่พักโฮมสเตย� ตําบลแม�ทอม

	 เมือ่วนัท่ี	2	มีนาคม	2563	หลกัสตูรรายวชิาสงัคมศาสตร์	สาขาศกึษาทัว่ไป	คณะศลิปศาสตร์	น�าโดย	ผศ.กติศิกัด์ิ	ชมุทอง	
และอาจารย์เอกราช	มะลวิรรณ์	 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรายวชิาสงัคมศาสตร์	 ลงพืน้ท่ีจดัโครงการฝึกอบรมส่งเสรมิความรูก้ารท�า
เกษตรส่วนครัวในพืน้ทีข่นาดเลก็ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงให้แก่ผูสู้งอาย	ุณ	เทศบาลต�าบลบ้านหาร	อ�าเภอบางกล�า่	

จงัหวดัสงขลา	โดยได้รบัเกียรตจิาก	ผศ.ณชิา	ประสงค์จนัทร์	รองคณบดฝ่ีายวิชาการและวจิยั	คณะศิลปศาสตร์	เป็นประธานใน
พธิเีปิดโครงการ	มนีายสกัการยีา	หวงับลิหมดั	นายกเทศบาลต�าบลบ้านหาร	ได้ร่วมกล่าวต้อนรบัคณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	และ

กลุม่ผูส้งูอายใุนชมุชน	ทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการดงักล่าว	ทัง้นีม้อีาจารย์จริาภรณ์		ตนัตพิงศ์อาภา	ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบรกิาร
วชิาการ	พร้อมด้วยคณาจารย์	บคุลากร	และนักศกึษา	 เข้าร่วมให้ความรูแ้ละท�ากจิกรรมแก่ผูส้งูอายใุนโครงการ
ดงักล่าวอกีด้วย

	 เมือ่วนัท่ี	2	มีนาคม	2563	หลกัสตูรรายวชิาสงัคมศาสตร์	สาขาศกึษาทัว่ไป	คณะศลิปศาสตร์	น�าโดย	ผศ.กติศิกัด์ิ	ชมุทอง	
และอาจารย์เอกราช	มะลวิรรณ์	 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรายวชิาสงัคมศาสตร์	 ลงพืน้ท่ีจดัโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรูก้ารท�า
	 เมือ่วนัท่ี	2	มีนาคม	2563	หลกัสตูรรายวชิาสงัคมศาสตร์	สาขาศกึษาทัว่ไป	คณะศลิปศาสตร์	น�าโดย	ผศ.กติศิกัด์ิ	ชมุทอง	
และอาจารย์เอกราช	มะลวิรรณ์	 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรายวชิาสงัคมศาสตร์	 ลงพืน้ท่ีจดัโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรูก้ารท�า
	 เมือ่วนัท่ี	2	มีนาคม	2563	หลกัสตูรรายวชิาสงัคมศาสตร์	สาขาศกึษาทัว่ไป	คณะศลิปศาสตร์	น�าโดย	ผศ.กติศิกัด์ิ	ชมุทอง	

เกษตรส่วนครัวในพืน้ทีข่นาดเลก็ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงให้แก่ผูสู้งอาย	ุณ	เทศบาลต�าบลบ้านหาร	อ�าเภอบางกล�า่	
และอาจารย์เอกราช	มะลวิรรณ์	 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรายวชิาสงัคมศาสตร์	 ลงพืน้ท่ีจดัโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรูก้ารท�า
เกษตรส่วนครัวในพืน้ทีข่นาดเลก็ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงให้แก่ผูสู้งอาย	ุณ	เทศบาลต�าบลบ้านหาร	อ�าเภอบางกล�า่	
และอาจารย์เอกราช	มะลวิรรณ์	 อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรรายวชิาสงัคมศาสตร์	 ลงพืน้ท่ีจดัโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรูก้ารท�า

จงัหวัดสงขลา	โดยได้รบัเกียรตจิาก	ผศ.ณชิา	ประสงค์จนัทร์	รองคณบดฝ่ีายวิชาการและวจิยั	คณะศลิปศาสตร์	เป็นประธานใน
พธิเีปิดโครงการ	มนีายสกัการยีา	หวงับลิหมดั	นายกเทศบาลต�าบลบ้านหาร	ได้ร่วมกล่าวต้อนรบัคณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	และ

กลุม่ผูส้งูอายใุนชมุชน	ทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการดงักล่าว	ทัง้นีม้อีาจารย์จริาภรณ์		ตนัตพิงศ์อาภา	ผูช่้วยคณบดฝ่ีายบรกิาร
พธิเีปิดโครงการ	มนีายสกัการยีา	หวงับลิหมดั	นายกเทศบาลต�าบลบ้านหาร	ได้ร่วมกล่าวต้อนรบัคณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	และ

กลุม่ผูส้งูอายใุนชมุชน	ทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการดงักล่าว	ทัง้นีม้อีาจารย์จริาภรณ์		ตนัตพิงศ์อาภา	ผูช่้วยคณบดฝ่ีายบรกิาร
พธิเีปิดโครงการ	มนีายสกัการยีา	หวงับลิหมดั	นายกเทศบาลต�าบลบ้านหาร	ได้ร่วมกล่าวต้อนรบัคณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	และ
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โครงการ
¢ÂÐ ·ÐàÅ ÈÔÅ»Ð

	 ขยะพลาสติกส่วนใหญ่ประกอบด้วยของใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน	เช่น	ถุง	ขวด	ภาชนะใส่อาหาร	และวัสดุที่ใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ	รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 เช่น	สายรัด	แผ่น
พลาสติก	หมวกนิรภัย	และ	เครื่องมือประมง	เช่น	แห	อวน	ลอบ	
เป็นต้น	
	 ขยะทะเล	 บางคนยังคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว	 แต่ความ
จริงแล้วมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศในทะเล	 เช่น	 แนว
ปะการงั	แหล่งหญ้าทะเล	ป่าชายเลน	และการตายของสตัว์ทะเล
หายาก	(เต่า	โลมา	วาฬ	และพะยูน)	ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ	
ด้านการท่องเที่ยว	 จากทัศนียภาพที่เสื่อมโทรม	ปัญหาสุขภาพ	
และอาหารท่ีปนเปอนไมโครพลาสตกิ	เนือ่งจากพลาสตกิสามารถ
ถูกย่อยเป็นขนาดเล็กลงได้โดยแสงแดด	(photodegradation)	
ท�าให้สารเคมีบางชนิดท่ีเป็นพิษละลายลงไปในน�้าทะเล	 ขณะ
ที่พลาสติกบางชนิดยังสามารถดูดซึมสารพิษ	 เช่น	 PCB	 ท่ีอยู่
ในน�้าทะเลเข้ามาสู่ห่วงโซ่อาหารได้	 เมื่อสัตว์น�้ากินก็สามารถส่ง
ต่อมายังผู้บริโภคในล�าดับที่สูงกว่า	 ซึ่งส่วนหน่ึงก็มาถึงพวกเรา
นั่นเอง
	 จากปัญหาดังกล่าว	 จึงท�าให้เกิดการรวมกลุ่มศิลปิน
ภาคใต้กลุม่หนึง่	 นัน้ก็คอืกลุม่	 “SK:2515”	 ได้รวมกลุม่กนัเพือ่
ด�าเนนิการจดัท�าโครงการขยะ	ทะเล	ศลิปะ	Beach	Trash	Art	
และได้เข้าพบกับคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์	 มทร.ศรีวิชัย	
เพื่อร่วมด�าเนินการจัดท�าโครงการดังกล่าวกับนักศึกษาภายใน
คณะศลิปศาสตร์	และนกัศกึษาคณะต่าง	ๆ	ภายในมหาวทิยาลยั	
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้นกัศกึษา	 และประชาชนทัว่ไป	
มจีติส�านกึทีด่	ี ร่วมด้วยช่วยกนัเก็บขยะบรเิวณชายทะเล	 น�ามา
คดัแยก	และน�ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ	จนท�าให้บรเิวณ
ชายหาดชะลาทัศน์สงขลา	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่อไป	
ซึง่กจิกรรมดงักล่าวกย็งัได้รบัความร่วมมอืจากกรมทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝัง	จงัหวดัสงขลา	มาร่วมให้ความรูแ้ก่นกัศกึษา	และ
ประชาชนภายนอกทีเ่ข้าร่วมโครงการดงักล่าวอกีด้วย	

Beach Trash Art

ขยะทะเล คือ ของเสียท่ีเกิดจากมนุษย�ท่ีถูก

ท้ิงลงสู�ทะเลท้ังทางตรง และทางอ�อม โดยตั้งใจและไม�ได�

ต้ังใจ ซึ่งขยะดังกล�าวเป�นขยะพลาสติกมีน้ําหนักเบาและ

ไม�สามารถย�อยสลายได�ในเวลาที่สั้นจึงถูกพัดพาไปในท่ี

ที่ห�างไกลจากแหล�งกําเหนิด โดยคลื่น ลม กระแสนํ้า และ

นํ้าขึ้นนํ้าลง 
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โครงการขยะ ทะเล ศิลปะ 

Beach Trash Art



โครงการ
¢ÂÐ ·ÐàÅ ÈÔÅ»Ð

	 ขยะพลาสติกส่วนใหญ่ประกอบด้วยของใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน	เช่น	ถุง	ขวด	ภาชนะใส่อาหาร	และวัสดุที่ใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ	รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 เช่น	สายรัด	แผ่น
พลาสติก	หมวกนิรภัย	และ	เครื่องมือประมง	เช่น	แห	อวน	ลอบ	
เป็นต้น	
	 ขยะทะเล	 บางคนยังคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว	 แต่ความ
จริงแล้วมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศในทะเล	 เช่น	 แนว
ปะการงั	แหล่งหญ้าทะเล	ป่าชายเลน	และการตายของสตัว์ทะเล
หายาก	(เต่า	โลมา	วาฬ	และพะยูน)	ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ	
ด้านการท่องเที่ยว	 จากทัศนียภาพที่เสื่อมโทรม	ปัญหาสุขภาพ	
และอาหารท่ีปนเปอนไมโครพลาสตกิ	เนือ่งจากพลาสตกิสามารถ
ถูกย่อยเป็นขนาดเล็กลงได้โดยแสงแดด	(photodegradation)	
ท�าให้สารเคมีบางชนิดท่ีเป็นพิษละลายลงไปในน�้าทะเล	 ขณะ
ที่พลาสติกบางชนิดยังสามารถดูดซึมสารพิษ	 เช่น	 PCB	 ที่อยู่
ในน�้าทะเลเข้ามาสู่ห่วงโซ่อาหารได้	 เมื่อสัตว์น�้ากินก็สามารถส่ง
ต่อมายังผู้บริโภคในล�าดับท่ีสูงกว่า	 ซึ่งส่วนหน่ึงก็มาถึงพวกเรา
นั่นเอง
	 จากปัญหาดังกล่าว	 จึงท�าให้เกิดการรวมกลุ่มศิลปิน
ภาคใต้กลุม่หนึง่	 น้ันก็คอืกลุม่	 “SK:2515”	 ได้รวมกลุม่กนัเพือ่
ด�าเนนิการจดัท�าโครงการขยะ	ทะเล	ศลิปะ	Beach	Trash	Art	
และได้เข้าพบกับคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์	 มทร.ศรีวิชัย	
เพื่อร่วมด�าเนินการจัดท�าโครงการดังกล่าวกับนักศึกษาภายใน
คณะศลิปศาสตร์	และนกัศกึษาคณะต่าง	ๆ	ภายในมหาวทิยาลยั	
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้นกัศกึษา	 และประชาชนทัว่ไป	
มจีติส�านกึทีด่	ี ร่วมด้วยช่วยกนัเก็บขยะบรเิวณชายทะเล	 น�ามา
คดัแยก	และน�ามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ	จนท�าให้บรเิวณ
ชายหาดชะลาทัศน์สงขลา	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่อไป	
ซึง่กจิกรรมดงักล่าวกย็งัได้รบัความร่วมมอืจากกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง	จงัหวดัสงขลา	มาร่วมให้ความรูแ้ก่นกัศกึษา	และ
ประชาชนภายนอกทีเ่ข้าร่วมโครงการดงักล่าวอกีด้วย	

Beach Trash Art

ขยะทะเล คือ ของเสียท่ีเกิดจากมนุษย�ที่ถูก

ท้ิงลงสู�ทะเลท้ังทางตรง และทางอ�อม โดยตั้งใจและไม�ได�

ต้ังใจ ซึ่งขยะดังกล�าวเป�นขยะพลาสติกมีน้ําหนักเบาและ

ไม�สามารถย�อยสลายได�ในเวลาที่สั้นจึงถูกพัดพาไปในท่ี

ที่ห�างไกลจากแหล�งกําเหนิด โดยคลื่น ลม กระแสนํ้า และ

นํ้าขึ้นนํ้าลง 

ÍÒËÒÃáÅÐÊÁØ¹ä¾ÃäÅ‹â¤ÇỐ  (Covid)

 นีเ่ปนแคตวัอยางวตัถดุบิอาหารสวนหนึง่เทานัน้ จะเหน็ไดวา สมนุไพรและวตัถดุบิอาหารแตละชนดิมกัจะเปนพชืจากธรรมชาตท่ีิมคีณุสมบตัิ
ชวยปองกนัและเสรมิภมิูคุมกนัโรคได ดงัน้ัน การเลอืกอาหารจากธรรมชาตมิารับประทานเปนทางเลอืกทีจ่ะชวยในการเสริมภมูคุิมกนัและปองกนัโรค
ตาง ๆ  แตท้ังน้ีการเลอืกวตัถุดบิอาหารจากธรรมชาตจํิาเปนทีจ่ะตองเลอืกใหปลอดภัยจากสารเคมแีละสารปนเปอนตาง ๆ  จงึจะเรยีกไดวาปองกนัโรค
ไดอยางแทจรงิ สุดทายนี ้ขอใหทกุคนอดทนและกาวผานสถานการณโรคน้ีไปไดอยางเรว็วนั และ ดแูลรกัษาสขุภาพของตนเองกนัอยูเสมอ

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ Covid 19 ท่ีผ่านมา ส่งผลให้มผู้ีตดิเช้ือทัว่โลกเพิม่จำานวน
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังไม่มียารักษาและวัคซีนในการป้องกันโรค ดังนั้น ในคอลัมภ์ปกิณกะรอบนี้ จึงขอแนะนำาการ
ป้องกันไวรัสด้วยอาหารซึ่งทุกคนสามารถเลือกตัวอย่างสมุนไพรที่จัดเป็นอาหารเหล่านี้ไปรังสรรค์เมนูต่าง ๆ ได้ในช่วง
ของการกักตัวหรือการปรับตัวกับการใช้ชีวิตประจำาวันในสถานการณ์ดังกล่าว เรามาดูทีละชนิดกันเลย

¢ÁÔé¹
ช่วยยับยั้งการหลั่งสารอักเสบ	และ
ปรับภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการท�าลายปอด
ให้เกิดความเสียหายจากการติดเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่	(influenza	A	virus)

¢Ô§
มีรสเผ็ดร้อน	มีคุณสมบัติอุ่น	พบฤทธิ์
ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่พื้นบ้านใช้กินแก้หวัด

¢‹Ò
quercetin	เป็นสารกลุ่มโพลีฟีนอล	
พบในพืชหลายชนิดมีฤทธิ์ลดอักเสบ	
เสริมภูมิคุ้มกัน	ต้านไวรัส	และต้านมะเร็ง

¡ÃÐà·ÕÂÁ
ช่วยเสริมการท�างานของภูมิคุ้มกัน
โดยก�าเนิด	และภูมิคุ้มกันแบบจ�าเพาะ	
allicin	มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัส

¾ÃÔ¡
เป็นยาขับเสมหะที่ดีมาก	สังเกตจากที่เวลาเรากินพริกจะมีน�้าตาไหล	น�้ามูกไหล	อาหารที่เหมาะกับการฟนฟูปอด
และระบบทางเดินหายใจ	มักจะมีส่วนประกอบของพริก	กระเทียม	และเครื่องเทศ

àËç´
ฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันและ
ลดความรุนแรงของหวัด

¢ŒÒÇËÃ×Í¸ÑÞ¾×ªäÁ‹¢Ñ´ÊÕ 
มี	วิตามินอีที่พบในข้าวไม่ขัดสี	
ช่วยซ่อมแซม	DNA	และเสริมภูมิคุ้มกัน

§Ò 
พื้นบ้านมีการใช้งา	รักษาหอบหืด	
หลอดลมอักเสบ	และปอดอักเสบ	
น�้ามันงาและสาร	sesamol	มีผลปรับ
ภูมิคุ้มกัน

¼Ñ¡µÃÐ¡ÙÅ¡ÐËÅíèÒ 
พืชกลุ่ม	cruciferous	เช่น	กะหล�่าปลี	
บรอกโคลี	มี	สาร	sulforaphane	มี
ฤทธิ์ต้านไวรัสหวัด	(influenza)	และ
อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและ
เส้นใยอาหารสูงที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน

ªÒà¢ÕÂÇ
มีสารในกลุ่มโพลีฟีนอลที่มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ	ลดการอักเสบ	และปรับ
ภูมิคุ้มกัน

µÐä¤ÃŒ
ข้อมูลพื้นบ้านใช้รักษาปอดบวม	แก้ไข้	
แก้หวัด	รักษามาลาเรียพบฤทธิ์ต้านการ
ไอ	และยังใช้คลายเครียด

ที่มาของข้อมูล:	หนังสืออาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19	กลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ÍÒËÒÃáÅÐÊÁØ¹ä¾ÃÍÒËÒÃáÅÐÊÁØ¹ä¾Ã

คณะศิลปศาสตร 11คอลัมน์ปกิณกะ



ห�องเร�ยนออนไลน�
การเร�ยนรู� - สู�ภัยโคว�ด

 ในสถานการณ�ที่มีการแพร�ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการ การเว�นระยะห�าง 
Social distancing เป�นมาตรการหน่ึงของทางภาครัฐเพื่อเป�นการป�องกันการแพร�ระบาด
ของโรค และด�วยความเป�นห�วงในเรือ่งความปลอดภยัด�านสุขภาพของบุคลากร และนกัศกึษา 
คณะศิลปศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เล็งเห็นว�าการอยู�บ�าน
หยุดเช้ือ เพือ่ชาติ เป�นหนทางหยดุการแพร�ระบาดของโรค…แต�การหยุดอยู�บ�านไม�ใช�หนทาง
หยุดการเรียนรู� จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอน จากการสอนในห�องเรียนปกติ สู�การ
เรียนรู�ผ�านห�องเรียนออนไลน� เรามาดูซิว�าอาจารย�คณะศิลปศาสตร�เค�ามีรูปแบบและวิธีการ
สอนในยุคโควิด อย�างไรกันบ�าง

อาจารย์วีระชัย ท่าดี หัวหน้าหลักสูตรคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป 

	 “ส�าหรับการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด-19	 ผมเลือกใช้แอปพลิเคชัน	 Cisco	Webex	Meets
ในการเช็คชื่อ	 การคุมสอบ	 พบปะพูดคุยกับนักศึกษา	 ร่วมกับการ	 stream	 สัญญาณภาพจากหน้าจอ
ของ	 Ipad	 ไปยังกลุ่ม	 Facebook	 ในกรณีของการสอนและยกตัวอย่างการค�านวณ	 ข้อดีของวิธีการสอน
ท่ีผมเลือกใช้	 คือนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่าย	 รูปแบบการเขียนชัดเจนและการบรรยายเป็นไปได้อย่าง
ราบรืน่มากกว่าการแชร์หน้าจอในแอปพลเิคชนัประชมุออนไลน์	และมบีนัทกึวดีิโอให้ดยู้อนหลังได้หลังจากจบ
การสอนไม่เกิน	5	นาที	แต่ข้อเสีย	คือ	ไม่สามารถท�าการวัดผลได้อย่างมีมาตรฐานและยุติธรรมส�าหรับทุกคน
ซึ่งถือเป็นเรื่องจ�าเป็นอย่างมาก”

อาจารย์ติณณา อุดม อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์

“ส�าหรบัการสอนออนไลน์ในยคุโควดิ	ปาล์มเลอืกใช้แอปพลเิคชัน่การประชุม	คอื	Google	Hangouts
Meet	เพราะสามารถพดูคยุแบบเหน็หน้าเหน็ตา	เวลานกัศึกษาฝึกทักษะการประดษิฐ์กส็ามารถเหน็ชิน้งานของ
นักศึกษา	อีกทั้งยังสามารถบันทึกการประชุมได้อีกด้วย	ส�าหรับข้อดีของการใช้	Google	Hangouts	Meet	ก็
คอื	อยูที่ไ่หนกส็ามารถเรียนออนไลน์ได้เพยีงแค่มสีญัญาณอนิเทอร์เนต็	แต่ควรตรวจสอบความเรว็ของสญัญาณ
อินเทอร์เน็ตด้วยนะคะ	เพราะอาจท�าให้พลาดเนื้อหาส�าคัญๆ	ขณะเรียนได้	ส่วนข้อเสียที่พบก็คือ	บางครั้งเรา
ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกร่วมของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงเพราะในการสอนจ�าเป็นต้องให้นักศึกษาปิดไมค์เพ่ือ
ป้องกันเสยีงรบกวน	และการเรียนออนไลน์ท�าให้นกัศึกษามอีสิระมากขึน้ซึง่อาจจะเป็นปัญหาส�าหรบันกัศกึษา
ที่ไม่ทราบวิธีจัดการกับการเรียน	เพราะไม่มีอาจารย์คอยกระตุ้นให้อยู่ในงาน	ซึ่งหมายความว่า	นักศึกษาต้อง
มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่สูงขึ้น”

อาจารย์ภัทรภร เม่งช่วย หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

	 “ส�าหรับห้องเรียนออนไลน์ในยุคโควิด	แพรเลือก				ClassStart.org				ซ่ึงเป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางออนไลน์	 เพื่อการเรียนการสอนในระดับประเทศของไทย	 ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบ	Flipped	Classroom	และมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	โดยเราสามารถออกแบบ
การเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับนักศึกษาของเราได้	และยังเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรี!!	อีกด้วย	ข้อดีของ
ClassStart.org	คือ	ใช้งานง่ายและรองรับจ�านวนผู้ใช้งานได้ครั้งละมาก	ๆ	โดยที่ระบบไม่ล่ม	และยังมีฟังก์ชันครอบคลุม
การวางแผนและจัดการชั้นเรียน	การจัดการแบบฝึกหัด	การติดต่อสื่อสาร	ทดสอบและประเมินผลการเรียนอีกด้วย	แต่	
ClassStart.org	ก็มีข้อเสียบางส่วน	ที่แพรพบ	ก็คือ	รูปแบบตัวเลือกในการสร้างแบบฝึกหัดยังไม่ครอบคลุม	และยังขาด
ฟังก์ชันค้นหารายชื่อนักศึกษา	โดยเราจะต้องเลื่อนดูรายชื่อนักศึกษาเองตามล�าดับตัวอักษร”

อาจารย์จิรายุ สงเคราะห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ�ายสื่อสารองค์กร 
 อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ

	 “ส�าหรับผมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุค	 COVID-19	 เป็นเร่ืองที่ท้าทายมาก	 Google	
Hangouts	Meet	เป็นหนึง่ในโปรแกรมทีส่ามารถช่วยให้การเรยีนการสอนภาษาองักฤษง่ายข้ึน	เพราะโปรแกรม
มีความเสถียร	 ใช้งานง่าย	และสามารถจุผู้เรียนได้จ�านวนมาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ผู้สอนและผู้เรียนสามารถ
แชร์	Slide	จากโปรแกรม	Microsoft	Power	Point	หรือสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมจากแหล่งอื่น	ๆ	ได้	ที่ส�าคัญ
ผู้สอนยังสามารถบันทึกวิดีโอขณะที่ก�าสอนได้อีกด้วย	 ซึ่งผู้สอนสามารถส่งวิดีโอหรือลิงก์ให้ผู้เรียนทบทวน
บทเรียนย้อนหลังด้วยตนเอง	ถือได้ว่า	Google	Hangouts	Meet	เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ในยุค
ที่ต้อง	Teach	&	Study	from	Home	ได้เป็นอย่างดี”	

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางออนไลน์	 เพื่อการเรียนการสอนในระดับประเทศของไทย	 ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบ	Flipped	Classroom	และมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	โดยเราสามารถออกแบบ
ทางออนไลน์	 เพื่อการเรียนการสอนในระดับประเทศของไทย	 ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบ	Flipped	Classroom	และมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	โดยเราสามารถออกแบบ
ทางออนไลน์	 เพื่อการเรียนการสอนในระดับประเทศของไทย	 ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบการจัดการเรียน

การเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับนักศึกษาของเราได้	และยังเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรี!!	อีกด้วย	ข้อดีของ
การสอนแบบ	Flipped	Classroom	และมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	โดยเราสามารถออกแบบ
การเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับนักศึกษาของเราได้	และยังเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรี!!	อีกด้วย	ข้อดีของ
การสอนแบบ	Flipped	Classroom	และมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	โดยเราสามารถออกแบบ

ClassStart.org	คือ	ใช้งานง่ายและรองรับจ�านวนผู้ใช้งานได้ครั้งละมาก	ๆ	โดยที่ระบบไม่ล่ม	และยังมีฟังก์ชันครอบคลุม
การเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับนักศึกษาของเราได้	และยังเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรี!!	อีกด้วย	ข้อดีของ
ClassStart.org	คือ	ใช้งานง่ายและรองรับจ�านวนผู้ใช้งานได้ครั้งละมาก	ๆ	โดยที่ระบบไม่ล่ม	และยังมีฟังก์ชันครอบคลุม
การเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับนักศึกษาของเราได้	และยังเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรี!!	อีกด้วย	ข้อดีของ

การวางแผนและจัดการชั้นเรียน	การจัดการแบบฝึกหัด	การติดต่อสื่อสาร	ทดสอบและประเมินผลการเรียนอีกด้วย	แต่	
ClassStart.org	คือ	ใช้งานง่ายและรองรับจ�านวนผู้ใช้งานได้ครั้งละมาก	ๆ	โดยที่ระบบไม่ล่ม	และยังมีฟังก์ชันครอบคลุม
การวางแผนและจัดการชั้นเรียน	การจัดการแบบฝึกหัด	การติดต่อสื่อสาร	ทดสอบและประเมินผลการเรียนอีกด้วย	แต่	
ClassStart.org	คือ	ใช้งานง่ายและรองรับจ�านวนผู้ใช้งานได้ครั้งละมาก	ๆ	โดยที่ระบบไม่ล่ม	และยังมีฟังก์ชันครอบคลุม

ClassStart.org	ก็มีข้อเสียบางส่วน	ที่แพรพบ	ก็คือ	รูปแบบตัวเลือกในการสร้างแบบฝึกหัดยังไม่ครอบคลุม	และยังขาด

 จากการสัมภาษณ�จะเห็นว�าอาจารย�ทุก ๆ  ท�านในคณะศิลปศาสตร�ต�างก็มีความพร�อมและมีวิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อการจัดการเรียนการสอนให�เหมาะสมกับ
แต�ละรายวชิาและเพือ่นกัศกึษามทร.ศรีวชัิยทกุคน…ถึงแม�ว�าโลกใบนีก้าํลังพบวกิฤตเก่ียวกับการระบาดของโรคโควดิ-19 แต�เราจะไม�ให�เหตกุารณ�น้ีมาเป�นอปุสรรคต�อการศกึษาของ
พวกเรา อาจารย�และคณะศิลปศาสตร�ของเราต�างพร�อมจะสร�างห�องเรียนออนไลน� สร�างการเรียนรู� – สู�ภัยโควิด…ไปด�วยกัน 

Faculty of Liberal Arts12 เรื่องเล่าจากสาขา



	 แต่การอยูบ้่านนาน	ๆ 	เจอแต่คนหน้าเดมิ	ๆ 	กบัข้าวเมนเูดมิ	ๆ 	ถงึแม้ 

จะอยู่ในที่ปลอดภัย	 แต่เราต้องหาอะไรท�าแก้เบ่ือบ้าง	 มาดูกันดีกว่า

ว่าสมาชิกครอบครัวศิลปศาสตร์ท�าอะไรกันบ้างหลังจากท�างานที่บ้าน 

ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์มาท้ังวัน	 เพื่อสร้างสุขภาพใจและสุขภาพกาย

ให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้	

	 ท่านแรกก่อนเลยค่ะ	ท่านคณบดกีบัท่านรองฯ	ณชิา	ของเรา	ทราบอยู่ 

ว่าท่านเอ็นจอยกับกิจกรรมหลากหลาย	 โดยเฉพาะการออกก�าลังกาย	 

แม้ในยุคโควิด	 ออกไปข้างนอกไม่ได้	 ท่านก็ยังสามารถออกก�าลังกาย

ออนไลน์ได้	สุขภาพกายสร้างได้แม้ในยามกักตัวค่ะ

 

สมาชิกท่านต่อมานะคะ	 Ajarn	Mitch	 ซึ่งต้องดูแลครอบครัว	 Ajarn	

Ryan	และน้อง	Derick	และ	Summer	ท่านยังเจียดเวลาปลูกผักสวน

ครัวริมระเบียงห้องพัก	 ท้ังยังได้ผลผลิตท่ีน่าช่ืนใจ	 ซ่ึง	 Ajarn	 Mitch	 

ได้กล่าวถึงผลผลิตของท่านไว้ว่า	“At	long	last,	we’re	blessed	with	

one	and	only	tiny	tomato!	Now	we	can	have	lycopene	to	

fight	COVID-19	and,	antioxidants	and	vitamin	C	for	good	skin	

to	face	my	online	students!!!

	 ช่างน่าชื่นใจจริง	 ๆ	 นะคะ	 ท่ีสามารถผลิตอาหารเพื่อรับมือกับ

นักศึกษาในการสอนออนไลน์ยามนี้

Stay home 
Stay safe

สวัสดค่ีะสมาชิกครอบครัวศลิปศาสตร์ เกบ็เนือ้

เกบ็ตวัหลบหน้าหลบตา ไม่ใช่เพราะหนเีจ้าหนีแ้ต่ 

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพราะเรารักเมืองไทยนั่นเอง 

นึกแล้วน่าภาคภูมิใจที่เรามีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติ

สมาชิกครอบครัวศิลปศาตร์	 มีหลายท่านที่ใช้เวลาช่วงนี้ท�าในสิ่งที่ชอบ	

ยาม	WFH	 (Work	 from	Home)	 ท่านวิโรจน์	 อะฆะนัง	 นักวิชาการ 

โสตทัศนศึกษาของคณะศิลปศาสตร์	 ใช้พื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์	 และ 

ปลูกพืชหลากหลาย	ท่านใดสนใจติดต่อขอ	 (ซื้อ)	 ได้	 ตัว	บก.เองขอรับ

การแบ่งปันมาหลายอย่างแล้ว		ยังมีอีกหลายสิ่งอย่างที่เล็ง	ๆ	(ขอ)	อยู่

				 และอาจารย์อีกท่านจากแดนไกล	 ที่ค้นพบความชอบและเรียนรู้ 

หลักการถนอมอาหารในช่วงการกักตัว	 (Quarantine)	นี้	ท่านอาจารย์ 

ฐิตินารถ	 ค�ายอด	 หรือ	 อ.จอยผู้ที่ก�าลังศึกษาระดับปริญญาเอกอยู่	 

ณ	สหราชอาณาจกัร	อ.จอยเล่าว่าการออกมาหาซือ้อาหารอาจก่อให้เกดิ

ความเส่ียง	 ดังนั้นจึงต้องกักตุนอาหารและเรียนรู้หลักการถนอมอาหาร	

เช่น	ขนมปังทีม่อีายใุนการเกบ็รกัษาไม่นาน	แต่ถ้าเอามาใส่ถงุสญุญากาศ

และน�าเข้าช่องแช่แข็งก็จะช่วยยืดอายุได้	 และยังน�ามาดัดแปลงท�าเมนู

ขนมอบต่าง	 ๆ	 มากมาย	 เช่น	 ขนมปังกระเทียมกรอบ	 ขนมปังกรอบ 

เนยน�้าตาล	 โดยใช้ทุกส่วนให้เกิดความคุ้มค่า	 แต่หวังว่า	 อ.จอยคงไม่

เปลี่ยนใจไปเรียน	PhD.	ด้านอาหารแทนนะคะ

กิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ และมุมมองที่

สร้างสรรค์ล้วนเป็นตัวอย่างที่ดี ส�าหรับ

สมาชิกในครอบครัว เผื่อแผ่ไปถึงคนรอบ

ข้าง สังคมศิลปศาสตร์เล็ก ๆ ขอร่วมเป็น

ก�าลังใจให้ชาวไทยผ่านพ้นวิกฤติช่วงนี้ไปได้

คณะศิลปศาสตร 13วงน�้าชาดอกปีบ



	 สวัสดีครับกระผมนายพีรพงษ์	ยอดเพชร	ชื่อเล่น	เชน	ก�าลังศึกษาอยู่	หลักสูตรสาขาวิชาอาหารเเละ

โภชนาการ	สาขาคหกรรมศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์

Q :	รูส้กึอย่างไรบ้างกับการได้รบัต�าเเหน่งนายกสโมสรนกัศกึษาคณะศลิปะศาสตร์	ประจ�าปีการศกึษา	2563	

A :	 การได้รับต�าแหน่งนายกสโมสรศิลปศาสตร์ถือได้ว่าเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้กระผมได้เป็นแกนน�าหลัก 

ในการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาและถือได้ว่าเป็นงานส�าคัญอย่างยิ่งและสามารถเปิดโอกาสให้กระผมได้

เเสดงศกัยภาพภาวะความเป็นผูน้�าได้ดย่ิีงข้ึนสามารถเติบโตในรัว้ของมหาวทิยาลัยได้อย่างเตม็รปูแบบครบั

Q :	มีเป้าหมายในการพัฒนาหรือส่งเสริมการท�ากิจกรรมแก่นักศึกษาของคณะอย่างไรบ้าง

A :	กระผมมเีป้าหมายในการพฒันาคณะและส่งเสรมิการท�ากจิกรรม	คอื	ผลกัดนัให้สโมสรนกัศกึษาท�างาน

ร่วมกับคณะในทุก	ๆ	ด้าน	และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาทุกสาขาได้อย่างทั่วถึงเพื่อสร้าง

ความกลมเกลียวและเป็นหนึ่งเดียว	

◆ นอกจากเรียนแล้วหนูท�าอะไรอีกบ้างคะตอนนี้ ? 

	 “ตอนนีห้นทู�ากจิกรรมทีบ้่านพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัสงขลา	ปีนีเ้ป็นปีที	่2	ทีห่นทู�ากจิกรรมท่ีนี่ 

และปีนี้หนูมาดูแลรับผิดชอบในต�าแหน่ง	 รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา	ดูแลกิจกรรม

ท่ีส่งเสริมเด็กและเยาวชนทั้ง	 14	 อ�าเภอ	 โดยเฉพาะโซนสีแดง	 จะนะ	 เทพา	 สะบ้าย้อย	 เป็นตัวกลาง 

ในการประชาสัมพันธ์กับเยาวชนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของจังหวัดสงขลา	 เช่น	 การจัดค่ายให้เยาวชน

ได้เห็นความส�าคัญในเรื่องต่าง	ๆ 	เช่น	ค่ายยาเสพติด	ค่ายความเป็นผู้น�า	การท�างานเป็นทีม	การตั้งครรภ์

ก่อนวัยอันควร	เป็นต้น”	

◆ ท�าไมหนูถึงชอบท�ากิจกรรม ?

“หนชูอบการได้เจอโลกกว้าง	ชอบพบปะผูค้น	ชอบการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูค้นใหม่	ๆ 	ทีส่�าคัญกจิกรรม

ท�าให้หนูกล้าแสดงออกมากขึ้น	กล้าพูดในที่สาธารณะชนค่ะ”

◆ การจัดกิจกรรมไหนท�าให้หนูรู้สึกประทับใจมากที่สุดคะ ? 

“หนูประทับใจการจัดกิจกรรมทุกค่ายเลยค่ะ	ค่ายล่าสุดเป็นการรณรงค์เกี่ยวกับ	ยาเสพติด	การตั้งครรภ์ 

ก่อนวัยอนัควร	การคุมก�าเนดิในวยัรุน่	บางครัง้วิทยากรผู้ใหญ่อาจใช้ค�าทีวั่ยรุน่ไม่เข้าใจ	และเข้าไม่ถงึวยัรุน่ 

เท่าทีค่วร	พีค่่ายจะเป็นตัวกลางในการสือ่สารแก่น้อง	ๆ 	เป็นการสือ่สารทีเ่หมอืนพีก่บัน้องคยุกนั	การท�าค่าย 

ทุกครั้งเหมือนเป็นครอบครัวมากกว่าการไปจัดค่าย	ทั้งเพื่อน	พี่	น้อง	ที่คอยดูแลกันแบบเป็นกันเอง	สนุก

ในการไปท�ากิจกรรมมากค่ะ”

◆ หนูแบ่งเวลาเรียนและท�ากิจกรรมยังไงคะ และหนักไหมส�าหรับชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย ?

“หนูยึดการเรียนเป็นหลักก่อนค่ะ	เมื่อว่างจากการเรียนก็จะไปท�ากิจกรรม	โดยเฉพาะเสาร์	อาทิตย์	หรือ

วันที่มีเรียนครึ่งวัน	 หรือช่วงเวลาที่ไปได้	 ก็จะไปท�ากิจกรรม	 หนูคิดว่าไม่หนักค่ะเพราะเป็นสิ่งที่หนูชอบ

ทั้งสองอย่างค่ะ”

สัมภาษณ์นายก “เชน”

นางสาวศุภกานต์ ทองบริบูรณ์

นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2563

Q :	อยากจะฝากอะไรกับน้อง	ๆ	บ้าง

A :	สิง่ทีก่ระผมอยากฝากกบัรุน่น้อง	อยากให้รุน่น้องเรยีนรูเ้กบ็เกีย่วประสบการณ์ทัง้ในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีนให้ได้มากทีสุ่ด	เพราะเชือ่มาเสมอ

ว่ากิจกรรมจะสอนให้คนท�างานเป็นอยากให้น้อง	ๆ 	ท�ากิจกรรมควบคู่กับการเรียนเพราะสิ่งที่น้อง	ๆ 	จะได้รับมันมากกว่ามิตรภาพและประสบการณ์

ปัจจุบัน	:	ศึกษาอยู่ชั้นปีที่	3	หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์

งานกิจกรรมที่ก�าลังรับผิดชอบ	:	ต�าแหน่งรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา
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	 การเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาวิชาชีพขั้นสูงที่สร้างบุคคลที่พร้อมท�างานใน

องค์กรต่าง	ๆ 	ทัง้องค์กรภาครฐัองค์กรภาคเอกชนหรอืผูป้ระกอบการธรุกจิต่าง	ๆ 	จ�าเป็นทีจ่ะต้อง

มคีวามขยนัอดทนปรบัตวัให้ทนัต่อความรูท้ีเ่ปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ	การเรยีนในระดับอุดมศกึษานัน้ 

นักศึกษาไม่ควรมีความสามารถในด้านวิชาการเพียงด้านเดียว	 ทักษะทางสังคมควรจะมีควบคู ่

ไปด้วยกัน	การอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่	การแก้ไขสถานการณ์กับปัญหาเฉพาะหน้า	หรอืการปรบัตวัยอมรบั

กฎเกณฑ์ต่างขององค์กรที่ตนอยู่	 ฯลฯ	ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะทางสังคมที่บุคคลแต่ละคนต้อง

เรยีนรูด้้วยตนเอง	สิง่ทีจ่ะท�าให้นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาได้เกดิทักษะนี	้ช่องทางหนึง่คอืการ

เข้าร่วมท�ากิจกรรมในมหาวิทยาลัย	 เรื่องเล่าจากเยาวชนในฉบับน้ีขอยกตัวอย่างเยาวชนที่เป็น

ผู้ที่มีความสามารถทางการเรียนและการเข้าร่วมท�ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยและเป็นที่รักของ

เพื่อน	ๆ 	นักศึกษาด้วยกัน	นั้นคือนายภาณุพงศ์	รัตนพันธ์	หรือ	“	น้องแก๊ง”	ปัจจุบันก�าลังศึกษา

ชัน้ปีทีส่อง	หลกัสตูรสาขาวิชาการโรงแรม	สาขาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว	คณะศลิปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ในด้านผลการเรียนปัจจุบันได้เกรดเฉล่ีย	 3.69	 และ 

มีรางวัลการันตีความสามารถน้ันคือ	 รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาต	ิ 

ครั้งที่	28	ระดับภาค	สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่มและได้เป็นหนึ่งในสิบ	จากผู้เข้าแข่งขัน

ทั่วประเทศ	เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ครั้งที่	2	(World	Skills	Thailand)	ณ	สถาบัน

พฒันาฝีมอืแรงงาน	13	กรงุเทพมหานคร	นอกจากนัน้ยงัเป็นหนึง่ในสมาชิกทมีเชยีร์ลีคเดอร์ของ

คณะศิลปศาสตร์คว้ารางวัลต่าง	ๆ	มากมาย

◆ มีอะไรอยากฝากบอกกับรุ่นน้องไหมคะเกี่ยวกับการท�ากิจกรรมในระหว่างเรียน ?

“ถ้าน้องยังไม่รู้ตัวเองว่าน้องชอบอะไร	อยากให้น้อง	ๆ 	ลองเรียนรู้หลาย	ๆ 	อย่าง	ลองเข้าร่วม 

กิจกรรมหลาย	 ๆ	 อย่าง	 แล้วน้องจะเจอสิ่งที่น้องชอบ	 การได้เจอส่ิงที่น้องชอบและน้อง 

ได้ท�ามันเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่น้องจะได้พัฒนาตัวเอง	และสร้างโอกาสที่ดีให้กับตัวเอง	รวมทั้ง

ได้พัฒนาตัวเอง	มีเพื่อนใหม่	และน้องจะมีความสุขกับสิ่งที่น้องท�าค่ะ”

	 จุดเร่ิมต้นจากการท่ีชอบท�ากิจกรรมเกิดจากอุปนิสัยชอบเข้าสังคมและอาสาช่วยเหลือผู้อื่นเสมอทั้งงานต่าง	 ๆ	 ในคณะศิลปศาสตร์และสร้าง

โอกาสให้กับตนเอง	ประกอบกับการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะต่าง	 ๆ	 แก่ตนเองอยู่เสมอ	 จนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเเละได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวเเทน

นักศึกษาในการถ่ายภาพโปสเตอร์บริเวณทางเข้าอาคาร	62	คณะศิลปศาสตร์จากการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยและมีบุคลิกที่ดีสามารถเป็นตัวอย่าง 

ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้และท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ต้อนรับผู้ที่เข้ามาเยือนอาคาร	62	คณะศิลปศาสตร์อีกด้วย

	 สวสัดค่ีะ	ก่อนอืน่ขอแนะน�าตวัก่อนนะคะ	น�า้หวาน	ปณุยาพร	ราชฤทธิ	์นกัศกึษา

หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม	 คณะศิลปศาสตร์	 น�้าหวานได้มีความภาคภูมิใจ 

เป็นอย่างมาก	ที่ได้รับต�าแหน่ง	ธิดาสงขลาประจ�าปี	2563	คนแรก	ในงานกิจกรรม	

วันสงขลา	 11	 มีนาคมที่ผ่านมา	 น�้าหวานเกิดที่จังหวัดสงขลา	 และเล่าเรียนอยู่ท่ี

จงัหวดัสงขลา	รูส้กึโชคดแีละภาคภมูใิจมากทีไ่ด้รบัต�าแหน่งนี	้เพราะการท่ีเราได้รบั 

ต�าแหน่งน้ัน	 ท�าให้เราได้เป็นตัวแทนของชาวจังหวัดสงขลา	 ได้น�าเอาเอกลักษณ์

และอตัลกัษณ์ทีข่ึน้ชือ่ของชาวจงัหวดัสงขลา	ไปประชาสมัพนัธ์ให้แก่คนในประเทศ	 

อยากจะเข้ามาท่องเทีย่วในเมอืงสงขลาของเรามากขึน้		“สงขลาเป็นเมอืงน่าท่องเทีย่ว	 

และไม่ได้มีแค่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	ไม่ได้มีแค่ชายหาดที่สวยงาม	แต่ยังมี

มรดกทางวฒันธรรม	วฒันธรรมทัง้	3	แบบทัง้ไทย-พุทธ	จนี	มสุลมิ	ซึง่น่าสนใจมาก	ๆ 	 

ส�าหรับคนที่หลงรักการท่องเที่ยวที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย”	 	 นอกจากการ

ประชาสัมพันธ์แล้ว	 น�้าหวานก็อยากจะเชิญชวนให้เยาวชนรุ่นใหม่ท�านุบ�ารุงรักษา

วัฒนธรรมและประเพณีอันเก่าแก่ของจังหวัดสงขลาให้อยู่กับเราไปนาน	 ๆ	 และ 

อยู่เพื่อเป็นของขวัญให้กับลูกหลานชาวจังหวัดสงขลาในรุ่นต่อไป	
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           คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลศรีวิชยั	ได้รบั	ถ้วยรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนั
ด้านการท่องเทีย่ว	ในงานการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ
ด้านศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย	ครัง้ที	่5	เมือ่
ระหว่างวันที่	13-14	กุมภาพันธ์	2563	ณ	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	

นายนพฤทธิ์ สุวรรณรัตน์	นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	
สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ได้รับ	รางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันทักษะ

ด้านการท่องเที่ยว	ทักษะด้านมัคคุเทศก์ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

นางสาวอนิตา จวนเจริญ และนางสาวศิริโสภา สุทธิสังข์ 
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ได้รบั	รางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนัทกัษะด้านการท่องเทีย่ว	การน�าเสนอรายการน�าเท่ียว

นางสาวอรทัย มูณีย์ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล	สาขาภาษาต่างประเทศ	

ได้รับ	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	
การแข่งขันทักษะภาษาจีน	การอ่านข่าวภาษาจีน

นายวุฒิชัย ลิ่มเกิดสุขวงศ์ และนางสาวอิสราพร ภิรมย์ชม 
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์	สาขาคหกรรมศาสตร์และ

หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	
ได้รับ	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	การประกวดมารยาทไทย

นางสาวณิชกุล รัตนพันธ์ และนางสาวนาลิตาฮ์ เอกสุนทรวงศ์ 

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	
สาขาภาษาต่างประเทศ	ได้รับ	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

นางสาวมุกอันดา พาริก	นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล	สาขาภาษาต่างประเทศ	

ได้รับ	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	การร้องเพลงภาษาอังกฤษ

นายนฤเบศ แขกพงศ์	นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล	สาขาภาษาต่างประเทศ	ได้รับ	รางวัลชมเชย	
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ 

Corparate Communication Unit

Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya

1 Ratchadamnoen Nok, Bo Yang, Muang, Songkhla 90000

Tel. (+66)074-317190   Fax. 074-317188

http://libarts.rmutsv.ac.th   www.facebook.com/LARMUTSV 

นางสาวนวลนิตย์ วุฒิปุญญะ	นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	สาขาภาษาต่างประเทศ	

ได้รับ	รางวัลชมเชย	การแข่งขันทักษะภาษาไทย	การอ่านออกเสียง

เชิดชูศิษย์ปัจจุบัน


