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คณะผู้จัดทำ�

 จุลสารช่อดอกปีบฉบับนี้ พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าของคณะศิลปศาสตร์ ทั้งด้านการ
พัฒนานักศึกษา และการบริการความรู้สู่ชุมชนใน
หลากหลายด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ด้านองค์ความรู้
เกี่ยวกับการถนอมอาหารและศิลปะแขนงต่าง ๆ 
รวมทั้งกิจกรรม ในรอบส่ีเดือนท่ีผ่านมาทางกอง
บรรณาธกิารพร้อมนอ้มรับขอ้ติชมจากผูอ้า่นทกุทา่น 
เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่      
ทุกคน
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ไดจ้ดัโครงการพฒันาทกัษะวิชาชีพ
สำาหรับบุคลากรในสถานประกอบการ         
ณ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช กรมแพทย ์
ทหารอากาศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ช่อดอกปีบฉบับนี้ ทางคณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ผู้ได้รับตำาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ท่าน

ได้แก่

ขอแสดงความยินดี
กับอาจารย์อีก 1 ท่าน ที่มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับด้านโภชนบำาบัด

ขอต้อนรับ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 

ประวัติการศึกษา :
 2555 ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษา
  อังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัย  
  เทคโนโลยีราชมงคล
 2557 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอน
  ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ความเชี่ยวชาญ : pragmatics

ประวัติการศึกษา :
 ปริญญาตรี กศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ปริญญาโท กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ความเชี่ยวชาญ : กีฬาแบดมินตัน

นายจิรายุ  สงเคราะห์  

นางสาวภัชศิรีย์  เหล่าทอง

นายทรงภพ  เพชรอาวุธ 

อาจารย์ประจำาสาขาภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

อาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ 

อาจารย์ประจำาสาขาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรรายวิชาพลศึกษา

โดยเขา้รว่มการฝึกปฏบิตังิานในระหวา่งวนัที ่21 พฤษภาคม 
- 22 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้รับการฝึกปฏิบัติในด้านต่างๆ         
ที่เกี่ยวข้องกับด้านโภชนบำาบัด อาทิเช่น การนำาเสนอความรู้
เรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาหารและยา (Food and Drug 
Interaction) และเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) ร่วมกับ
ทมีสหสาขาวชิาชพี (ประกอบดว้ยอาจารยแ์พทย ์แพทยจ์าก
หน่วยต่างๆ เภสัชกร พยาบาล และนักกำาหนดอาหาร) 
ประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยด้วยการประเมินผลทาง
ชีวเคมีและทางคลินิก เพื่อกำาหนดประเภทอาหารและให้      
คำาปรึกษาด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วย สอบถามประวัติการ
บริโภคอาหารจากผู้ป่วยโดยตรง เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษา
แพทยใ์นหวัข้อเรือ่งการจดัการดา้นโภชนาการสำาหรบัผูป้ว่ย
ในโรงพยาบาล โดย นาวาอากาศตรีแพทย์หญิงสมโชดก 
ชาครยีรตัน ์หวัหนา้หนว่ยโภชนบำาบดั รพ.ภมิูพลอดลุยเดช 
พอ. นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสให้ความรู้ด้านวิชาโภชนาการ
คลินิกและโภชนบำาบัดทางการแพทย์แก่นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วย

นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 คน ได้แก่ Miss Wang 
Mengna และ Miss Chen Yurong ทำาหน้าที่ฝึกสอน ประจำาสาขา     
ภาษาตา่งประเทศในรายวชิาภาษาจนีเปน็ระยะเวลา 1 ภาคการศกึษา                
ทั้ง 2 คนเป็นนักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนต่างชาติ 
(Teaching Chinese to speaker and other Languages) คณะ
ศิลปศาสตร์ (Faculty of Arts) มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest             
University) เมืองฉงชิ่ง  

และนักศึกษาจากประเทศมาเลเซียอีก 1 คน คือ Mr.Wong Xian 
Jun ที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับทางคณะศิลปศาสตร์
ของเราตัง้แตเ่ดือนมถินุายนถึงเดือนกันยายน  Mr.Wong เปน็นกัศกึษา
สาขาวศิวกรรมการออกแบบผลิตภณัฑ ์(Product design engineering) 
คณะวิศวกรรมการผลิต (School of manufacturing engineering) 
มหาวิทยาลัย Universiti Malasia Perlis (UniMAP)
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โครงการเปิดศิลปศาสตร์ รับขวัญ รวมใจ สานสายใยคุณธรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและการเขียนหนังสือราชการ
ภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าที่สำานักงานศุลกากร จังหวัดสงขลา

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนแบบยั่งยืน

คณะศิลปศาสตร์จัดทำาความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ School of Foreign
Languages, Chongqing University of Posts and Telecommunications
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 สาขาภาษาต่างประเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อ
การสือ่สารสากลและการเขยีนหนงัสอืราชการภาษาองักฤษสำาหรบัเจา้หนา้ทีส่ำานกังานศลุกากร จังหวดัสงขลา 
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 58201 อาคาร 58 สำานักงานคณบดี 

เม่ือระหว่างวันท่ี 21-22 มิถุนายน 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา             
คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการเปิดศิลปศาสตร์ รับขวัญ รวมใจ สานสายใยคุณธรรม                       
ณ อาคารสำานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวและร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่                     
ประจำาปีการศึกษา 2561 ร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะศิลปศาสตร์อีกด้วย

เมื่อระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 
จดัโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติแก๊สชีวภาพเพือ่เปน็พลงังานทดแทนระดบัครวัเรอืนแบบยัง่ยนื ณ บา้น
ป่ากันตพงศ ์อำาเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลงุ โดยม ีดร.นชุล ีทิพยม์ณฑา คณบดคีณะศลิปศาสตร ์เป็นหวัหนา้โครงการ 
ซึง่โครงการดังกลา่วไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจากสำานกัปลดักระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีนอกจากนี ้
ยังได้รับความร่วมมือจากผู้นำาชุมชนในพื้นที่อำาเภอต่างๆ ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

เมื่อระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ นำาโดย 
ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้เยี่ยมเยียนเข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยน 
และจัดทำาความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ School of Foreign Languages, Chongqing 
University of posts and telecommunications ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการสอนตามระบอบการประกันคุณภาพการศึกษา

พิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เมื่อระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการอบรม         
เชิงปฏิบตักิารดา้นเทคนคิการสอนตามระบอบการประกนัคณุภาพการศกึษา ให้กบัคณาจารยใ์นคณะศิลปศาสตร์ 
เพื่อยกระดับขีดความรู้ความสามารถของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรมหาวิทยาลัย ณ ภูต้นน้ำา รีสอร์ท อำาเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี            
ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

เมือ่วนัที ่28 มถุินายน 2561 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย จัดพธีิไหวค้รู ประจำาปกีารศึกษา 
2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ 
หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี และ        
มีคณาจารย์ และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำานวนมาก เพื่อเป็นการแสดง
ความกตัญญูแก่ครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนและชี้แนะแนวทางแก่ลูกศิษย์ให้เป็นคนดีต่อไป

เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำา                         
ปกีารศกึษา 2561 ใหก้บันักศกึษาเพือ่ชีแ้นะแนวทางและขอ้ปฏบิตัติา่งๆ ในรัว้มหาวทิยาลยั โดยไดร้บัเกยีรตจิาก 
รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก 
ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ ประจำาปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คลินิกวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน          
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะฯ โดยมีนางสาวเดือน หงษาวดี 
เจ้าหน้าที่สำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมในคร้ังนี้                               
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 58308 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ทรรศนีย์ คีรีศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
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กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำาปี 2561

กิจกรรม Work and Travel และพบปะสถานประกอบการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำางานเป็นทีมอย่างมีความสุข”

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

เมือ่ระหวา่งวนัที ่10-11 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชัิย จดักจิกรรม
หล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำาปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี ท้ังนี้คณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำานวนมาก

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์              
จัดกิจกรรม Work and Travel และพบปะสถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4            
ทุกหลักสูตรสาขาวิชา ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย โดยมี ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป นำาทีมโดย 
ผศ.วรรษวดี แก้วประพันธ์ และคณาจารย์ในสังกัด ได้ดำาเนินจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ               
เรื่อง “การทำางานเป็นทีมอย่างมีความสุข” ณ อาคาร 62 ห้อง 62403

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา               
66 พรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธีเป็นจำานวนมาก 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์

โครงการประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะศิลปศาสตร์

พิธีทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

โครงการสัมมนาครูแนะแนว

เมื่อระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการ และหลกัสตูรสาขาวชิาธุรกจิคหกรรมศาสตร ์ได้ลงพืน้ทีจั่ดโครงการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษา
ด้านคหกรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการโภชนาการสัญจรและโครงการ         
แต้มสี เติมฝัน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านกรอบ ตำาบลควนโส อำาควนเนียง จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการการประกวดดาว เดือน และ
ดาวเทียม คณะศิลปศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2561 ภายใต้ concept “The Secret Garden Libarts Freshy 
Night 2018” ณ ลานโถงอาคาร 58 สำานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิธีทำาบุญตักบาตร
พระสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 
ณ วงเวียนภูมพิลงัแหง่ปญัญา มทร.ศรวิีชัย โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ผศ.ยงยทุธ หนูเนียม รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี ท้ังนี้คณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำานวนมาก

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานของนักศึกษา 
และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศศิธร สุวรรณปัทมะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้แนะแนว
เกี่ยวกับ คณะศิลปศาสตร์ ให้กับคณะครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ได้ทราบ ในโครงการสัมมนา
ครูแนะแนว ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งมี

คณะครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำานวนมาก ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวอีกด้วย
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การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11  “แสงแรกเกมส์”

โครงการสัมมนาการออกฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำาปีการศึกษา 2560

อาจารย์สุธรรม มัควัลย์ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานโครงการวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018)

เสวนารายงานสรุปผลการดำาเนินงานและพัฒนาแผนการดำาเนินงานโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว
เชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน อำาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

เมือ่วนัทีร่ะหวา่งวนัที ่5-11  สงิหาคม 2561 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั จดัการแขง่ขนั
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ท้ังนี้นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมสร้างสีสันในขบวนพาเหรด 
การประกวดกองเชียร์ และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ เป็นจำานวนมาก

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรม           
และการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาการออกฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ประจำา           
ปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 58304 อาคารสำานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยได้รับเกียรติ
จากอาจารย์ชญาดา เฉลียวพรหม หัวหน้าสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธี

เมื่อระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 อาจารย์สุธรรม มัควัลย์ อาจารย์ประจำาหลักสูตรสาขา
วิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานโครงการวิจัย ผลงาน 
“ออกแบบและผลิตอุปกรณ์-สิ่งของใช้ตกแต่ง โดยผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้” ซ่ึงได้รับงบประมาณจาก
โครงการ Innovation Hubs ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 
2018) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอน เวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 งานบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่โครงการหมู่บ้าน           
ทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรชมุชนทุง่ลาน อำาเภอคลองหอยโข่ง จงัหวัดสงขลา เพือ่จัดกจิกรรมยอ่ยที ่7 เสวนารายงานสรปุ
ผลการดำาเนินงานและพัฒนาแผนการดำาเนินงาน ณ ชุมชนทุ่งลาน อำาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมี 
ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และมีนายประสิทธ์ิ           
แก้วมรกต นายกเทศมนตรีตำาบลทุ่งลาน ร่วมเป็นเกียรติเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับ           
ความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกสาขาวิชา ภายในคณะศิลปศาสตร์ อีกทั้งยังได้รับ        
ความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนทุ่งลานมาร่วมรับฟังและเสวนารายงานสรุปผลการดำาเนินในครั้งนี้ด้วย

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำาภาคการศึกษาที่ 1/2561

โครงการ Real English Experience ณ ประเทศฟิลิปปินส์

คณะศิลปศาสตร์ร่วมถวายผ้าคลุมเก้าอี้ จำานวน 169 ผืนให้กับวัดปรางแก้ว
และวัดบางศาลา

เม่ือวันที ่10 สงิหาคม 2561 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั จัดพธีิถวายพระพรชยัมงคล สมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 
ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์       
เข้าร่วมในพิธีเป็นจำานวนมาก  

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและ
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำาภาคการศึกษาที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำานักงาน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำาลังจะออกฝึกสหกิจทุกสาขาวิชา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี 
ทพิยม์ณฑา คณบดีคณะศลิปศาสตร ์เปน็ประธานในพธีิเปดิ และยงัไดร้บัเกยีรติจาก ผศ.จักรนรนิทร ์ฉตัรทอง อาจารย์
ประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการดังกล่าวด้วย

เมื่อระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้นำานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
วศิวกรรมศาสตร ์และครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีเข้ารว่มโครงการ Real English Experience 
เพือ่รว่มเจรจาและเปน็การสรา้งความรว่มมอืทีด่กีนัไวส้ำาหรับการมาแลกเปลีย่นทัง้ทางดา้นวิชาการและ
วิจัย (MOA) กับคณะผู้บริหาร College of Education และ International Affairs มหาลัยเก่าแก่ 111 ปี 
ณ ประเทศฟิลิปปินส์

เม่ือวนัที ่5 กันยายน 2561 คณะผูบ้รหิาร คณาจารย ์และบุคลากร คณะศลิปศาสตร์ ร่วมถวาย
ผ้าคลุมเก้าอี้ จำานวน 169 ผืน ให้กับวัดปรางแก้ว และวัดบางศาลา อำาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา
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We can be Happy
from Simple Things

Be Satisfied with Yourself 
and Be Happy

Be happy with every small thing around us. We should 
focus on the “now”. Life is full of simple pleasures and we can 
do many things around us. We should enjoy more of the things 
that can make us happy. For example, waking up in the           
morning for exercise or taking a look at the sunrise at the beach 
can heal our mind. Also, simply going to the market can give 
us (little) joy unexpectedly. Listening to music and imaging our 
life goals can make us relaxed and relieve us from stress. 
Music inspires us, gives us peace of mind, and widens our 
imagination. Another thing that can help us to be happy is not 
hurting anyone else. If anyone hurts us, we should forgive. Past 
is past. Be comfortable with yourself and you’ll see how          
beautiful being alive is. Happiness is not found in anything in 
the world, but it can be found in your heart, at home, your 

community, your friends, and family. Just pay 
attention to small things that can make 

your heart sing.

   By... Thiwarat Suabpradit

Happiness can be defined differently by people. Most 
people are happy by earning a lot of money, high rank, 
and prize. Some people are happy with their good          
reputation. But, sometimes getting all those things turns 
them unhappy. They have everything that they aim for 
but they still feel unhappy. People often question on what 
true happiness is. Nowadays, it cannot be denied that a 
lot of people in the world are suffering from depression, 
because they are not happy with what is happening in 
their lives. To illustrate, a camel traveled to the North Pole 
where all the land was snowing just to discover that it 
would best live in the desert. In other words, genuine 
happiness that most people wish to experience is          
probably something that is already in front of them. They 
are just not aware of it. Sometimes people might find it 

hard to appreciate the things they already 
possess. They keep looking for           

something better, withoutrealizing 
that what they have is far better 
than the situation of others. Only 

being satisfied with who you are 
and what you have, you will 

easily find happiness in life.

   By...
      Kannika Aipha
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โครงการ... การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ
เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืนจากถุง LDPE

โครงการ... หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน

โครงการ... ยืดอายุขนมตาล

เมือ่ระหวา่งวนัที ่5 – 8 มถินุายน 2561 หลกัสตูรรายวชิาวทิยาศาสตร ์สาขาศกึษา
ทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ นำาโดย ดร.สุปราณี วุ่นศรี ได้จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการแก่
สงัคม โครงการการถา่ยทอดเทคโนโลยกีารผลติแกส๊ชีวภาพเพ่ือการจดัการขยะอยา่ง
ยัง่ยนืจากถงุ LDPE  ในพืน้ทีชุ่มชนตำาบลควนธาน ีอำาเภอกนัตัง จงัหวัดตรงั วตัถปุระสงค์
ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกแก่
ชุมชน โดยนำามูลสัตว์มาผลิตแก๊สชีวภาพเป็นแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือน และเพื่อเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงและปุ๋ย สำาหรับบำารุงพืช

เมื่อระหว่างวนัที ่16-17 มถิุนายน 2561 คณะศลิปศาสตร์  ไดจ้ัดบริการวิชาการแกส่ังคม 
โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน อำาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
กิจกรรมย่อยที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเห็ดท่าหรั่ง ขึ้น โดยมีอาจารย์ปัญญรัศม์               
ลือขจร และคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดโครงการ
ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด เพื่อแก้ปัญหาด้านผลผลิตเห็ดที่ไม่ผ่านการคัดคุณภาพ
และเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแก่ชุมชน

เมื่อระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 28 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ โดย อาจารย์วนิดา  บุรีภักดี ได้จัดบริการวิชาการแก่
สังคม โครงการยกระดบัคณุภาพชวีติชมุชน แบบมสีว่นรว่มสูแ่หลง่เรยีนรูภ้มูปัิญญา
ท้องถิ่นต้นแบบ จังหวัดสงขลา “โครงการยืดอายุขนมตาล” ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-
นา-เล ตำาบลท่าหิน อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ของ
การจดัโครงการ ในครัง้นี ้เพือ่ใหช้มุชนได้เรียนรู้วธิกีารยดือายขุนมตาล 
สามารถนำาความรูท้ีไ่ด้ไปใชใ้นการยดือายขุนมตาล และเพือ่สรา้งเครอื
ขา่ยความรว่มมอืทางการบรกิารทางวชิาการระหวา่งมหาวทิยาลยัและ
ชุมชน
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โครงการ... การสร้างความเข้มแข็งทางด้านพลังงานให้กับ
โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง

โครงการ... การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ
เพื่อเป็นพลังงานทดแทนระดับครัวเรือนแบบยั่งยืน

โครงการ... การหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมู่บ้านพลังงานทางเลือก ปีที่ 3

เมื่อระหว่างวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2561 และ ระหว่างวันที่ 23 -24 
มถินุายน 2561 หลักสตูรรายวชิาวทิยาศาสตร ์สาขาศกึษาทัว่ไป คณะศลิปศาสตร ์
โดย ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา ได้จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคม โครงการ          
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพเพ่ือเป็นพลังงานทดแทนระดับครัว

เมื่อระหว่างวันที่ 28 -30 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
สาขาศกึษาทัว่ไป คณะศลิปศาสตร ์โดย ดร.นชุล ี ทพิย์มณฑา ไดจ้ดับรกิารวิชาการ
แก่สังคม โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านพลังงาน          
ทางเลือก ปีที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก          

เรือนแบบยั่งยืน วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแก่ชุมชนที่มีการเลี้ยงสัตว์ และ
ทำาเกษตรกรรมใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ โดยการนำามลูสตัวแ์ละเศษขยะอนิทรยีม์าผลติแกส๊ชวีภาพเปน็พลงังานทดแทนใช้ในครวัเรอืน นอกจาก
นี้กิจกรรมนี้ได้ส่งเสริมและสร้างวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในชุมชน

ตำาบลตะโหมด อำาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตแก๊สชีวภาพ          
เตาชีวมวลและถ่านอัดแท่ง สำาหรับใช้ในครัวเรือน ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชุมชน
เองและต่อยอดให้ชุมชนใกล้เคียง และเพื่อสร้างฐานการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนโดยใช้หลัก
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถเอื้อต่อชุมชนและหน่วยงานการศึกษาในชุมชนตะโหมดได้

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป 
คณะศิลปศาสตร์ โดย ดร.สุปราณี วุ่นศรี ได้จัดกิจกรรมให้บริการวิชาการแก่สังคม           
ภายใต้โครงการเช่ือมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน (Education pipeline) ปี 2 
โครงการสร้างความเข้มแข็งทางด้านพลังงานให้กับโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง อำาเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีการทำา              
เตาประหยัดพลังงานโดยใช้เช้ือเพลิงจากธรรมชาติ และเพื่อให้นักศึกษาได้นำาเศษวัสดุ           
ที่เหลือจากการเกษตรมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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โครงการมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แผนทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมประจำาชาติ ที่เป็นของตนเอง
มาเปน็ระยะเวลายาวนาน ไมว่า่จะเปน็ศลิปะไทย มารยาทไทย ภาษาไทย อาหารไทย 
และชดุประจำาชาตไิทย สิง่ตา่ง ๆ  เหลา่นีล้ว้นมคีณุคา่มคีวามงดงาม บ่งบอกถงึเอกลกัษณ์
แห่งความเป็นไทย ที่นำาความภูมิใจมาสู่คนไทย การแต่งกายด้วยผ้าไหม หรือผ้าทอ
เกาะยอ ซึง่ผา้ทอเกาะยอถอืเปน็มรดกวฒันธรรมของชาวจงัหวดัสงขลา ตามแผนกลยทุธ์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แผนทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม มีมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม         
ดังน้ันในงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม เสนอโครงการ          

การแต่งกายสวยด้วย ผ้าทอเกาะยอ เพื่อ         
ตอบสนองตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย          
แผนทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 
มมีาตรการ ส่งเสรมิ สนับสนนุกจิกรรมทำานบุำารงุ
ศิลปวัฒนธรรม และเพือ่ใหน้กัศึกษาเห็นคณุคา่
และเห็นความสำาคัญของผ้าทอเกาะยอ          
ให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจวัฒนธรรมของ
การแต่งกายด้วยผ้าทอเกาะยอ ซึ่งเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสงขลาสืบไป 
วัตถุประสงค์ประกอบด้วยดังนี้

โครงการ... แต่งกายสวยด้วยผ้าทอเกาะยอ
โดย  อาจารย์รัชดา  เพ็ชร์ชระ
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 1. เป็นการรักษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผ้าทอเกาะยอ                                   
 2. เพื่อให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจ ในมรดกทางวัฒนธรรมการแต่งกาย
 3. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำาคัญของการใช้ผ้าทอเกาะยอ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางรัชดา เพ็ชร์ชระ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
คณะศิลปศาสตร์หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 086-2910593

การดำาเนินโครงการจัดเป็นกิจกรรม คือ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และนักศึกษา แต่งกายด้วยผ้าทอ
เกาะยอ ตลอดปีการศึกษา 2561 โดยให้นักศึกษาสวมเสื้อ และใส่เข็มขัดนักศึกษา
เปลี่ยนจากสวมกระโปร่งเป็นผ้าถุง ที่เป็นผ้าทอเกาะยอ สวนนักศึกษาชายนุ่งผ้า           
โจงกระเบนเป็นผ้าทอเกาะยอ

ผู้ดำาเนินโครงการแต่งกายด้วยผ้าทอเกาะยอ ขอขอบพระคุณท่านคณบดี 
ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา และผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ที่อนุมัติโครงการแต่งกายด้วย       
ผ้าทอเกาะยอ และขอขอบพระคุณ คุณอารีย์  ไชยบุบผา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำาบล
เกาะยอ และเป็นผู้แทนกลุ่มผ้าทอดอกพิกุล กรุณานำาผ้าทอเกาะยอมาให้นักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม เลือกสีผ้าทอเกาะยอ และจำาหน่ายในราคานักศึกษา
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ฟตุบอลเปน็กฬีาทีห่นุม่ๆ หลายคนชอบกันเปน็ชวีติ
จิตใจ มีเวลาว่างเม่ือไหร่ต้องนัดแนะเพื่อนฝูงมาเตะบอล
กันอยู่ตลอด ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความคล่องตัว 
และความอดทน ท่านผู้อ่านทราบกันหรือไม่ครับ ว่าการ
เล่นฟุตบอลนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

การเล่นฟุตบอลนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อทุกส่วนของ
รา่งกายใหแ้กรง่ กลา้มเนือ้สว่นบนต้องแขง็แรงสำาหรบัใชใ้นการ
บังบอลคู่ต่อสู้ ส่วนกล้ามเนื้อช่วงล่างใช้ในการเตะ กระโดด
โหม่งบอล หรือแม้แต่เข้าแย่งบอลคู่ต่อสู้

การที่นักฟุตบอลต้องวิ่งไล่บอลตลอด 90 นาที และการ 
สปีดไปเอาบอลซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าในเกมโดยไม่หอบนั้น ต้อง          
อาศัยความฟิตของร่างกายสูงมาก ซึ่งการมีความสามารถ      
ในการใช้ออกซิเจนสูง ก็จะส่งผลดีต่อการทำางานของหัวใจ         
และกล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกายเช่นกัน

การเดิน วิ่ง หรือแม้กระทั่งวิ่งเหยาะๆ ตลอดทั้งเกม 
ทำาให้มีอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น ถือเป็นการสร้างความ  
แข็งแรงให้กับระบบหัวใจและหลอดเลือด และเป็นการช่วยลด
ความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูง

การที่หนุ่ม ๆ ต้องวิ่ง เตะ กระโดด หลายต่อหลายครั้ง
ในเกม ถือเป็นการช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกได้อีก
ทางหนึ่ง และเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของมวลกระดูก 
ทำาให้ไม่เปราะบางไปตามอายุ

1. เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง
3. เพิ่มความสามารถในการใช้ออกซิเจนของ
 ร่างกาย (Aerobic Capacity) 

4. ทำาให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง
2. เพิ่มความแข็งแกร่งให้กระดูก
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ลดอ้วน การเล่นฟุตบอลถือเป็นกีฬาที่ช่วยเผาผลาญ 
ไขมันได้ดีกว่าการออกกำาลังกายชนิดอื่น ๆ เลยทีเดียว ทั้งนี้ 
กเ็พราะการทีน่กัฟตุบอลตอ้งวิง่ตลอดทัง้เกม ทัง้เตะ ทัง้กระโดด
โหม่งลูกฟุตบอล เป็นอะไรที่ต้องอาศัยความแข็งแกร่งของ
กล้ามเนื้อค่อนข้างมาก ร่างกายต้องดึงพลังงานมาใช้มาก       
เล่นเป็นประจำารับรองว่าน้ำาหนักลดแน่ๆ

ไม่ว่าหนุ่มๆ จะเล่นกันเป็นแมตช์ ใหญ่ ๆ หรือจะเตะ
บอลชิล ๆ กับเพื่อนในสวนสาธารณะ ก็มันส์ไม่แพ้กัน ได้เจอ
เพื่อนใหม่แถมยังฟิตร่างกายไปในตัว อารมณ์ดี คลายเครียด
ได้อีก งานนี้มีแต่ได้กับได้ครับ

การเล่นฟุตบอลยังช่วยฝึกฝนทักษะด้านการใช้สมาธิ  
ในการอ่านเกมคู่ต่อสู้ให้ออก ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบอล ผ่าน
บอล เพื่อให้ทีมได้เปรียบคู่ต่อสู้

การทีห่นุม่ๆ มสีขุภาพรา่งกายสมบรูณแ์ขง็แรง กม็สีว่น
ช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเองได้มากย่ิงขึ้น ซึ่งจะ
นำาพาความมั่นใจไปสู่การทำางาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัว และเพื่อนฝูงได้อีกด้วย

ฟตุบอลจะทำาใหค้ณุรูจ้กัการเปน็ทมีเวิร์ค การผา่นบอล
ให้เพื่อนยิงประตูเพ่ือชัยชนะของทีม เป็นสิ่งที่คุณสามารถ         
นำามาปรับใช้ในชีวิตการทำางานได้เช่นเดียวกัน

หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการเล่นฟุตบอลเสร็จแล้ว 
ร่างกายคนเราก็จะหล่ังฮอร์โมนแห่งความสุข หรือท่ีเรียกว่า 
“เอ็นโดรฟิน” ออกมา ทำาให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย ช่วยลด
ความตึงเครียดลงไปได้มากเลยทีเดียว

เป็นยังไงบ้างครับ ประโยชน์ของการเล่นกีฬา
ฟุตบอลมีมากมาย และล่าสุดนี้ทีมลูกหนัง มทร.ศรีวิชัย   
กไ็ปควา้ชยัในตา่งแดนมาดว้ยนะครบั ในรายการ IMT-GT 
vasity carnival ครั้งที่ 20 นำาทีมโดย โค้ชหนุ่มพ่อลูกอ่อน 
อาจารย์ยูโสบ ดำาเต๊ะ  และทีมงานครับ

5. เบิร์นไขมัน 

6. ได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ 

7. พัฒนาสมอง

9. สร้างความมั่นใจ 

8. เรียนรู้ถึงการทำางานเป็นทีม 

10. ลดความเครียด 

เห็นมั๊ยละครับ ว่าฟุตบอลมีประโยชน์ต่อสุขภาพนานัปการเลยทีเดียว ใครท่ีกำาลังมองหาวิธีออกกำาลังกาย         
ด้วยการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลองหันมาเล่นฟุตบอลดูนะครับ ผมว่าเป็นกีฬาที่เวิร์คสุด ๆ ไปเลย  
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วงน้ำ ชาดอกปีบ (นามปากกา หัวหอม)

ก้าวเข้าสู่ฉบับที่ 19 กับวงน้ำาชาดอกปีบ คอลัมน์ที่เกาะกระแส    
เหล่าคนดังของคณะศิลปศาสตร์ ฉบับก่อนเราเม้าท์มอยเรื่องราวของทริป    
กิ๋บเก๋ช่วงซัมเมอร์ของบรรดาเซเลปกันไปแล้ว มาฉบับนี้ขอนำาเสนอเนื้อหา          
ที่เข้ากับตรีมกีฬากันบ้างค่ะ

ผ่านไปแล้วนะคะสำาหรับการแข่งขัน
กฬีาภายในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย วงน้ำาชาดอกปีบไม่อยากตกกระแส 
เลยไปสัมภาษณ์นักกีฬาคนเก่งของคณะ
ศิลปศาสตร์มาแชร์ประสบการณ์กันจ้า 

ท่านแรกนะคะ 108 กีฬาเล่น               
ได้หมด ไม่ว่าจะเป็นกรีฑา วอลเล่ย์บอล 
บาสเกตบอล พุ่งแหลน แชร์บอล ฟุตบอล         
ทุ่มน้ำาหนัก ฯลฯ ว้าว!!! สุดยอดเลยใช่ไหมคะ 
ไม่ใช่ใครที่ไหน คนใหญ่คนโตคณะศิลปศาสตร์
ของเรานี่เอง “ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา” หรือ          
นดีของเรานี่เองจ้า “ท่านเริ่มเล่นกีฬาตั้งแต่  
สมัยประถม-มัธยม-มหาวิทยาลัย-ทำางาน        
เป็นคณบดี ดีกรีนักกีฬาก็ไม่ลดน้อยลงค่ะ          
ท่านได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้าน ชุมชน เทศบาล 
มหาวิทยาลัย เด็ดสุดคือปี 2560 ได้รับเหรียญ
ทองแดงจากการทุ่มน้ำาหนัก รุ่น 40-44 ปี กีฬา
บุคลากร สกอ. และอีก 1 รางวัลเด็ด ๆ ของ       
ปีนี้คือ ท่านได้รับเหรียญเงิน พุ่งแหลนหญิง           
รุ่นอายุ 40-44 ปี กีฬาบุคลากร สกอ. และ
เหรียญทองก็มีนะคะ นี่เลย “พุ่งแหลนเหรียญ
ทอง” กีฬาจังหวัดพัทลุงจ้า แหม่!!! ดูจากท่า          
จัดว่าผ่านจ้า

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ...

ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ย วงน้ำาชา            
มีโอกาสได้สัมภาษณ์ถึงเทคนิคการเล่นกีฬา          
ท่านบอกว่าเกิดจากประสบการณ์และการเล่น
กฬีาตัง้แตเ่ดก็ ๆ  ไดฝึ้กกำาลงัแขนจากการวา่ยน้ำา
บ้าง ปีนป่ายต้นไม้บ้าง และเป็นหัวหน้าทีม           
ในการเล่นวอลเล่ย์บอลบ้าง เหรียญเต็มบ้าน
กันเลยนะคะเนี่ย เรียกได้ว่า กีฬาประเภทไหน  
ใช้มือและแขนคณบดีเราเหมาหมดจ้า ย่ิงเซ็น
หนังสือเยอะด้วยช่วงนี้ อ้าว!!!! กำาลังแขนมา
เต็มเหนี่ยวเลย ฮึบ ฮึบ ฮึบ ...

คนเก่งด้านกีฬาของคณะศิลปศาสตร์   
ยงัมอีกีท่านคะ่ คนน้ีดกีรรีะดบัแชมปเ์หรยีญ
ทอง 4 สมัย “อาจารย์วีระชัย ท่าดี” เด็ก ๆ 
เรยีก อาจารยก์านตค่์ะ ควา้รางวลัวอลเลย่บ์อล

มาเยอะมาก เป็นตัวเต็งของ มทร.ศรีวิชัย           
เลยคะคนนี้ เรามาดูกันว่าจะมีรางวัลอะไรบ้าง 

การแข่งขันกีฬาบุคลากรวอลเล่ย์บอล
ชายหาด บางแสนเกมส์ อ่างแก้วเกมส์ 
เกษตรศาสตร์เกมส์ ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 
เหมาเหรยีญทองมาหมดทกุปจ้ีา แชมปค์ะ่แชมป์ 
เก่งสุด ๆ เลยนะคะ ใครอย่าได้มีเรื่องกับ
อาจารย์กานต์เชียวนะคะ เตรียมวลีหวาน ๆ 
“เหงือกจ๋าฟันลาก่อน” ไว้ได้เลยจ้า หึหึ !!!! 
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นกัศกึษาจากหลกัสตูรสาขาวชิาภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารสากล สาขาภาษา
ต่างประเทศ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ในต่างประเทศ” ณ Chongqing University of Posts and Telecommunications 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561

พวกเรารูส้กึดใีจและเปน็เกยีรตอิยา่งมากทีไ่ดร้บัทนุ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ         
พวกเราตื่นเต้นมาก ๆ ค่ะเพราะถือเป็นประสบการณ์ใหม่
ในต่างประเทศที่ไกลกว่าเดิม ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ใช้ภาษา
อังกฤษเป็นสื่อกลางด้วย ย่ิงท้าทายมากขึ้นไปอีกค่ะ        
การเดินทางในครั้งนี้ของพวกเรา 2 คน ถือได้ว่าเป็นการ
เปิดโอกาสการเรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิต และการก้าวข้าม 
comfort zone ของตวัเราเอง พวกเราไดเ้รยีนรูท้ัง้ดา้นภาษา 
วฒันธรรม และวถิชีวีติของผูค้นในเมอืงฉงชิง่ ไดเ้รยีนรูแ้ละ
ลองทำาสิ่งใหม่ ๆ  เช่น การรับประทานอาหาร การเดินทาง
ไปเรียน รูปแบบการศึกษา 
มารยาท และสิ่งท่ีได้จาก
การเข้าร่วมโครงการ      
ในครัง้น้ีนอกจากการ
เรียนรู้ภาษาและ
วั ฒ น ธ ร ร ม จี น       
แล้วนั้น พวกเรา

ยังได้มิตรภาพจากเพื่อนร่วม             
ชั้นเรียนชาวต่างชาติที่ไม่เพียงแต่
เป็นชาวจีนเท่านั้น แต่ยั งรวมถึ ง
อนิโดนเีซีย มองโกเลยี คาซคัสถาน บังคลาเทศ 
แอฟริกา เวียดนาม เกาหลี และกัมพูชาอีกด้วย นอกจากนี้ เมืองที่           
พวกเราไปอยูส่ามารถลบภาพประเทศจีนทีพ่วกเราเคยคดิไวใ้นทางลบ
หายไปหมดเลยค่ะ คนที่นั่นใจดี เมืองสะอาด อาหารอร่อย สิ่งที่สำาคัญ
คือนิสัยในการเรียนหนังสือ และเวลาในการเข้าช้ันเรียนของคนจีนค่ะ 
คนทีน่ัน่ถอืว่าตรงเวลาเลยทีเ่ดียว คนจนีเป็นคนขยนั จรงิจงักบัเรือ่งเรยีน
มาก เวลาอยู่ในชั้นเรียนไม่มีใครหยิบมือถือขึ้นมาเล่นระหว่างคาบ         
เลยค่ะ จะหยิบขึ้นมาเมื่อถึงเวลาพักเบรคเท่านั้น ชื่นชมเค้าในเรื่องนี้       
ที่สำาคัญไปประเทศจีนเราก็ต้องได้ภาษาจีนกลับมาค่ะ ยิ่งเราได้ใช้ชีวิต

อยู่กับเพื่อนคนจีน ยิ่งทำาให้เราได้ฝึกภาษาง่ายยิ่งขึ้นค่ะ พวกเรา  
ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ 
และอาจารย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่มอบ
โอกาสดี ๆ อย่างนี้ให้แก่พวกเรา

สำาหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ ให้ติดตาม
ข่าวสารจากทางคณะศิลปศาสตร์ หรือทางกองวิเทศสัมพันธ์
และการประกันคุณภาพ มทร. ศรีวิชัย จากนั้นรีบสมัครค่ะ 
เพราะโอกาสดี ๆ แบบนี้ ไม่ได้มีมาบ่อย ๆ ใครที่อยากได้
ประสบการณใ์หม ่ๆ  อยา่ปดิกัน้ตวัเองดว้ยคำาวา่เราไมเ่กง่พอคะ่

นางสาวสุวิชาดา บุญสัตย์ 
และ นางสาวกชวรรณ พรหมสุวรรณ 

15คณะศิลปศาสตร์ เรื่องเล่าจากเยาวชน



นางสาวสุวิชาดา  บุญสัตย์

นายปิยะ  ช่องงาม 

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ชั้นปีที่ 4 

ได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคม           
แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เยาวชนชาวพุทธท่ีปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะของ          
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สังคม เป็นกำาลังใจมุ่งมั่นดำารงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นกำาลังของประเทศชาติต่อไป

ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม         
ด้านศิลปะ สาขาหัตถศิลป์ ในโครงการยกย่องผู้มีผลงาน          
ดีเด่นทางวัฒนธรรม คร้ังที่ 19 พุทธศักราช 2561                 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 4 

คอลัมน์ เชิดชูศิษย์ปัจจุบัน


