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คณะผู้จัดทำ�

 จุลสารช่อดอกปีบฉบับนี้ พร้อมรายงาน
ความก้าวหน้าของคณะศิลปศาสตร์ ทั้งด้านการ
พัฒนานักศึกษา และการบริการความรู้สู่ชุมชนใน
หลากหลายด้าน อาทิ ด้านวิชาการ ด้านองค์ความรู้
เก่ียวกับการแปรรูปอาหารและศิลปะแขนงต่าง ๆ 
รวมทั้งกิจกรรมในรอบสี่เดือนท่ีผ่านมา ทางกอง
บรรณาธกิารพร้อมนอ้มรับขอ้ติชมจากผูอ้า่นทกุทา่น 
เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่      
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ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จากกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
หมู่บ้านพลังงานทางเลือกบ้านป่าพงศ์ ตำาบล      
ตะโหมด อำาเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับ
การยกย่องให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่าย 
(Science Village) ในงาน 15 ปี วิทย์สร้างคน      

อาจารย์สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ และ
อาจารย์พลชยั ขาวนวล อาจารย์ประจำาหลกัสตูร
รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาท่ัวไป คณะ
ศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวด
ผลงานวิจัย เรื่อง “เตาประหยัดพลังงานสำาหรับ
อตุสาหกรรมครวัเรอืน” ในงาน “มหกรรมงานวิจยั 
มทร.ศรีวิชัย 2562 (Research Expo 2019)”

ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑาฎา เทพวรรณ 
หัวหน้าหลักสูตรรายวิชาภาษาไทย สาขาศึกษา
ทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Poster 
: Bronze การประกวดผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์        
ในงาน The Symposium of International          
Languages & Knowledge 2019 (SILK 2019)        
ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัสงขลา

2. อาจารย์นชุเนตร กาฬสมทุร์ อาจารย์ประจำาหลกัสตูรสาขา
วิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สำาเร็จการศึกษา
ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.ผูช่้วยศาสตราจารย์บญุฤทธิ ์โอมณี อาจารย์ประจำาหลกัสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ  
กลบัจากการลาศกึษาต่อในระดบัปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาภาษาศาสตร์
ประยกุต์ (Ph.D. in Applied Linguistics) จากมหาวทิยาลยัอตุระมาเลเซยี            
(University Utara Malaysia) ประเทศมาเลเซีย

3. อาจารย์ณฐัธนา บญุทอง อาจารย์ประจำาหลกัสตูรสาขาวชิา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ สำาเร็จ         
การศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษสำาหรับ        
ชาวต่างชาติ (Ph.D. in TESOL) จากคณะศึกษาศาสตร์ (School of 
Educational Studies) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย              
(Universiti of Sains Malaysia) ประเทศมาเลเซีย

4. อาจารย์พัลลภา คฑายุทธ อาจารย์ประจำาหลักสูตรสาขา
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล สาขาภาษาต่างประเทศ           
สำาเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการ
สื่อสาร (Ph.D. in Education and Communication) จากมหาวิทยาลัย                     
นิวคาสเซิล (Newcastle University) สหราชอาณาจักร

ช่อดอกปีบฉบับนี้ขอต้อนรับอาจารย์ 4 ท่าน ที่กลับจาก          
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกกลับสู่ครอบครัวศิลปศาสตร์ค่ะ ได้แก่

ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2 คน ได้แก่ Miss Chen Lemeng（陈乐濛）และ         
Miss Zhou Yangjin（周洋瑾）ท่ีมาฝึกสอนประจำา          
สาขาภาษาต่างประเทศ ในรายวิชาภาษาจีน เป็นระยะเวลา 
1 ภาคการศึกษา ท้ัง 2 คนเป็นนักศึกษาสาขาการสอน            
ภาษาจีนให้กับนักเรียนต่างชาติ (Teaching Chinese to 
Speaker and Other Languages) คณะศิลปศาสตร์ (Fac-
ulty of Arts) มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University)          
เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่คณะ
ศิลปศาสตร์ นางลัดดา สุวรรณศรี        
(พ่ีแมว) บุคลากรในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานท่ัวไป ประจำาฝ่ายวิชาการ
และวิจัย งานการเรียนการสอน

ผศ.นพดล โพชก�าเหนิด 
อาจารย์ประจำาหลักสูตรรายวิชา
วทิยาศาสตร์ สาขาศึกษาท่ัวไป คณะ
ศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

Congratulations ช่อดอกปีบฉบับนี้ ขอแสดงคว�มยินดีกับอ�จ�รย์ 4 ท่�น
ที่ได้รับร�งวัลจ�กก�รประกวดผลง�นวิจัยต่�ง ๆ ดังนี้ 

รวมพลเครือข่าย อว. ประจำาปี 2562 ภายในงาน TechnoMart 2019 “ก้าวสำาคัญ     
เพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค”

1. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ จากกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หมู่บ้านแปรรูปปลาท่องเที่ยว
บ้านโคกเมือง ตำาบลบางเหรียง อำาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
ซึ่งได ้รับการยกย่องให้เป ็นหมู ่บ ้านต้นแบบระดับแม่ข ่าย              
(Science Village) ในงาน 15 ปี วิทย์สร้างคน รวมพลเครือข่าย 
อว. ประจำาปี 2562 ภายในงาน TechnoMart 2019 “ก้าวสำาคัญ
เพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค”

ยินดีต้อนรับอาจารย์กลับสู่ครอบครัวศิลปศาสตร์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

2. รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาการ
พฒันาสิง่ประดิษฐ์และนวตักรรมเพือ่ชมุชน 
ในงาน “มหกรรมงานวจิยัมทร.ศรวีชิยั 2562        
(Research Expo 2019)” 

3. รางวัลเหรยีญทอง การประกวด
ผลงานวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพและคณุภาพในการผลิตตหิมา
ใบจาก” ในงาน “มหกรรมงานวจัิย มทร.
ศรีวิชัย 2562 (Research Expo 2019)” 

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์
คดิค้นและนวัตกรรมของนกัวจัิยบคุลากรสายวชิาการและบคุคล
ทั่วไป “กลุ่มบริการวิชาการและรับใช้สังคม” ในงาน “มหกรรม
งานวิจัย มทร.ศรีวิชัย 2562 (Research Expo 2019)”

3คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดี



ต้อนรับ  นักศึกษาชาวจีน
จาก  CQUPT

หนีห่าว (สวัสดี)
พวกเราเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจาก Chongqing University of Posts 

and Telecommunications (CQUPT) สาธารณรัฐประชาชนจีน พวกเรามีโอกาสได้มา
เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี              
ราชมงคลศรีวิชัยเป็นระยะเวลา 1 เดือน สิ่งที่ทำาให้พวกเราตัดสินใจมาที่นี่คือ พวกเรา
คดิวา่มนัเปน็โอกาสทีด่ทีีท่ำาใหพ้วกเราโตขึน้ รวมถงึอยากเรียนรูว้ฒันธรรมไทย เพราะ
เปน็วฒันธรรมทีส่วยงาม อยากมเีพือ่นตา่งชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่นชาวไทย เพือ่
สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน พวกเรารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยน      
ทีน่ีเ่พราะผูค้นทีน่ีใ่จดีและเปน็มติรใหค้วามชว่ยเหลอืพวกเราตลอด นอกจากนีพ้วกเรา
ยังมีโอกาสได้เข้าไปฝึกสอนนักศึกษาในชั้นเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อน ๆ 
นกัศกึษาเปน็มติรอยา่งมาก น่ารกั และกลา้พดูคยุกบัพวกเราทำาใหก้ารเรยีนในหอ้งเรยีน
เปน็ไปอยา่งสนกุสนานและผอ่นคลาย พวกเรารูส้กึสนกุมากๆ สำาหรบัทกุกจิกรรมท่ีทาง
คณะศิลปศาสตร์จัดให้ พวกเราไม่ได้อยู่แค่ภายในมหาวิทยาลัยแต่พวกเรายังมโีอกาส
ได้ออกไปภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น พวกเรามีโอกาสได้ไปชิมทุเรียนสดจากสวน         
ซึง่เปน็ผลไมท้ีม่ชีือ่เสยีงของประเทศไทย และเขา้รว่มโครงการประกวดทเุรยีนทีอ่ำาเภอ
ตะโหมด จังหวัดพัทลุง พวกเราได้ชิมทุเรียนหลายชนิดอีกด้วย

พวกเราต้องขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ขอบคุณชื่อ
ดอกไมไ้ทยทีต่ัง้ให้แก่พวกเรา ขอบคณุผูจ้ดัโครงการดีๆ  เชน่น้ี และทีส่ำาคญัตอ้งขอขอบคณุ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา เป็นอย่างสูง ท่ีเปิดโอกาสให้พวกเรา       
ทั้ง 15 คนได้เข้ามามีส่วนร่วมในคณะฯ เป็นระยะเวลาถึง 1 เดือน และขอขอบคุณ       
ทาง Chongqing University of Posts and Telecommunications และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ทีใ่หโ้อกาสนีแ้กพ่วกเรา พวกเราสญัญาวา่จะกลบัมาเทีย่ว
ประเทศไทยอีก เพราะพวกเรารักอาหารไทย รักวัฒนธรรมไทย รักคนไทย และรัก
ประเทศไทย

    (ขอบคุณค่ะ/ครับ)

4 Faculty of Liberal Artsยินดีต้อนรับ



คณะผู้บริหารจาก Chongqing University of Posts and Telecommunications
นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เหย้าเยือนคณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Chongqing University 
of Posts and Telecommunications นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมาเหย้าเยือนคณะ
ศิลปศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ด้านหลักสูตร Sino Thailand English and Chinese 2+2 
program ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       
ศรีวิชัย

โครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำางาน (Work Integrated Learning : 
WIL) จากห้องเรียนสู่สถานประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์ จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำางาน (Work Integrated Learning : 
WIL) จากหอ้งเรยีนสูส่ถานประกอบการของนกัศกึษาหลกัสตูรสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ “กิจกรรมที ่3 การแลกเปลีย่นประสบการณ์
ของนักศึกษาหลังจากสิ้นสุดการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศิริวัลย์ พฤฒิวิลัย หัวหน้า
สาขาคหกรรมศาสตร ์และอาจารยจ์นิตนา เจรญิเนตรกลุ หวัหนา้หลกัสตูรสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ กลา่วเปดิโครงการและตอ้นรบั
นักศึกษา ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมี
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำานวนมาก

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2562

เมือ่วันที ่25 มถินุายน 2562 ผศ.ยงยทุธ หนเูนยีม รกัษาราชการแทนอธิการบดมีหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
คณะศิลปศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรวีชิยั โดยม ีดร.นชุล ีทพิยม์ณฑา คณบดีคณะศลิปศาสตร ์เปน็ผูก้ลา่วรายงานโครงการ
และให้โอวาทแก่นักศึกษา และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์ ร่วมต้อนรับและให้คำาแนะนำา ชี้แนะแนวทางต่าง ๆ แก่นักศึกษาใหม่อีกด้วย

โครงการส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์แก่นักศึกษาสู่มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน สาขาช่างจัดดอกไม้แบบไทยและแบบสากล ระดับ 1

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้
เกยีรตเิปน็ประธานในพธิเีปดิโครงการสง่เสรมิสมรรถนะวิชาชพีด้านคหกรรมศาสตรแ์กน่กัศึกษา
สู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างจัดดอกไม้แบบไทยและแบบสากล ระดับ 1 ณ ห้องประชุม
ดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 58 สำานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยมีคุณพิทักษ์ หังสาจะระ          
(ครูกอล์ฟ) ศิลปินนักจัดดอกไม้คนแรกของไทย และเป็นเจ้าของ FLOWER DÉCOR STUDIO 
สอนจัดดอกไม้ กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์ ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำาวิจัยแบบ PAR และ R&D

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.นชุลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำาวิจัยแบบ PAR และ R&D ซึ่งจัดโดย     
ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกินรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผศ.อนงค์ ภิบาล อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
นราธวิาสราชนครนิทรเ์ปน็วทิยากร ซ่ึงมีคณาจารยภ์ายในคณะศลิปศาสตรเ์ขา้ร่วมอบรมโครงการ
ดังกล่าวเป็นจำานวนมาก

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Malaysia Sarwak 
(UNIMAS) ประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดร.โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์            
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติต้อนรับนักศึกษา      
แลกเปลี่ยนจาก Universiti Malaysia Sarwak (UNIMAS) ประเทศ
มาเลเซีย ทัศนศึกษาตามสาขาต่าง ๆ  ในคณะศิลปศาสตร์ และรว่ม
ทำากิจกรรมกับนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ภายในคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ฝ่ายสหกิจศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อม และ
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 3 อาคาร 
58 สำานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยมีอาจารย์นรินทร์ภพ ช่วยการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา             
เป็นผู้กล่าวรายงาน และแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา         
2 ท่าน ได้แก่ ดร.ฐปนพทัธ ์ปรชัญาเมธธีรรม กรรมการบรหิารหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาการจัดการ 
บรรยายในหัวข้อเร่ือง “การคิดหัวข้อโครงงาน และเทคนิคการนำาเสนอโครงงานสหกิจศึกษา” และมี              
ผศ.ดร.ธนภัทร ยีขะเด รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารคณะวิทยาการจัดการ บรรยาย

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ศิลปศาสตร์
ประจำาปีการศึกษา 2562

เมื่อระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์
น้องพ่ีศิลปศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2562 ซึ่งประกอบด้วยการ
แขง่ขนักฬีาวอลเลย์บอล ฟตุซอล และบาสเกตบอล ณ โรงยมิเนเซยีม 
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อทำากิจกรรมร่วมกัน
และสร้างความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างคณาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษา
คณะศิลปศาสตร์

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณท์ ปี 2562
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์          

คณะศลิปศาสตร ์นำาโดย ดร.วิชชุลฎา ถาวโรจน ์รองคณบดีฝ่ายบรหิารและวางแผน พรอ้มดว้ยอาจารย์
จิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายใน
หลักสูตร ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณท์          
ปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดสตูล โดยมีการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 
จำานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม OTOP น้ำาพริกซัลมา และกลุ่ม OTOP ผลิตภัณฑ์หมูฝอย จังหวัดสตูล

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้ภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์จำาลอง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการคลินิกวิชาการ กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้ภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์
จำาลอง ณ ห้องเรียน 58201 อาคาร 58 สำานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยมี อาจารย์จิรายุ สงเคราะห์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นหัวหน้าโครงการ และยังได้รับเกียรติจาก Ms.Mitchelle Juaban และ 
Mr.Ryan R. Dominguez เป็นวิทยากรอบรมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีกด้วย

การแข่งขันกีฬา อันดามันเกมส์ ครั้งที่ 12
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อันดามันเกมส์ ครั้งท่ี 12 ระหว่างวันที่ 10-17 สิงหาคม 2562                 
ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั โดยไดร้บัเกียรติจาก ผศ. ยงยทุธ หนเูนยีม 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิด

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน เบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 
เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน เบตง           
“วีระราษฎร์ประสาน” อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา เข้าศึกษา และดูงานการเรียน         
การสอนของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย      
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย          
คณะศิลปศาสตร์ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

ในหวัเร่ือง “การใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การทำางาน” ได้ใหเ้กยีรตมิาบรรยายใหแ้กนั่กศกึษาชัน้ปท่ีี 4 คณะศลิปศาสตรไ์ดเ้ปน็แนวทางในการเตรยีมความพรอ้ม
สำาหรับการออกฝึกสหกิจในสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
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งาน “มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2562 
(RUTS Research Expo 2019)”

เมือ่ระหว่างวนัที ่20-21 สงิหาคม 2562 คณะศลิปศาสตร ์รว่มจัดบธูนทิรรศการ
งาน “มหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2562 (RUTS 
Research Expo 2019)” ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้า
เซนทรลัเฟสตวัิล หาดใหญ ่จงัหวัดสงขลา โดยมคีณาจารย ์และนกัศกึษาไดเ้ขา้รว่ม
ประกวดผลงานวิจัยเป็นจำานวนมาก 

โครงการเพิ่มทักษะบาริสต้าสู่ระดับมืออาชีพ
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม 

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ
เพ่ิมทักษะบารสิตา้สูร่ะดบัมอือาชพี ณ อาคารฝึกปฏบิตักิารโรงแรม 
42 โดยมีการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการตีโฟมนมและการ       
เทลายโฟมนมในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังนี้มีนักศึกษาภายในหลักสูตร
เข้าร่วมอบรมเป็นจำานวนมาก

โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดี                  
ฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์จิราภรณ์ ตันติพงษ์อาภา ผู้ช่วย
คณบดฝีา่ยบรกิารวชิาการ อาจารยเ์มธสั พานชิ ผูช่้วยคณดีฝา่ยวิเทศสมัพนัธ ์
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่จัดโครงการ
หมูบ่า้นทอ่งเท่ียวเชงิเกษตรชมุชนทุง่ลาน ปทีี ่2 อำาเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดั
สงขลา กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน
ทุ่งลาน โดยการมอบป้ายเส้นทางการท่องเท่ียวให้กับชุมชนทุ่งลาน และ
กิจกรรมย่อยที่ 7 เสวนารายงานสรุปผลการดำาเนินงานและพัฒนาแผนการ
ดำาเนนิงาน โดยไดร้บัเกยีรตจิาก นายประสทิธิ ์แก้วมรกต นายกเทศบาลตำาบล
ทุ่งลาน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวบ้าน และตัวแทน
กลุ่มในชุมชน เข้าร่วมเป็นจำานวนมาก

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม Be You Be Unique ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและ         

การท่องเที่ยว นำาโดยอาจารย์ภัทรพร เม่งช่วย จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาท
ในสังคม Be You Be Unique ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอกปีบ อาคาร 58 สำานักงาน          
คณบดีคณะศลิปศาสตร ์ใหก้บันักศกึษาภายในหลักสตูรสาขาวิชาการโรงแรม โดยไดรั้บเกยีรติ
จาก ผศ.รวิวรรณ พวงสอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด                 
ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายโดย อาจารย์นภัทร ภัทรเดชากูล ผู้บริหารสูงสุด
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จังหวัดสงขลา และในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมสอนเทคนิค
การแต่งหน้าให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวอีกด้วย

โครงการบริการวิชาการก่อให้เกิดรายได้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                  
คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการก่อให้เกิดรายได้       
แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร SMT โรงเรียนอนุบาลสงขลา ท่ีได้มาเข้าร่วม         
เรียนรู้ในหัวข้อ “มหัศจรรย์จากสีธรรมชาติ” ณ ห้องปฏิบัติการเคมี อาคารเรียน 55 โดยมี
คณาจารย์ภายในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้
แก่นักเรียนในครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 40 คน
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เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 งานบริการวิชาการ คณะ
ศิลปศาสตร์ นำาโดย อาจารย์เอกราช มะลิวรรณ์ อาจารย์ประจำา
หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป พร้อมคณาจารย์
หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 
ดำาเนินการจัดโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนา
บ้านหารอย่างยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้
เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา สามารถน้อมนำาและประยุกต์ใช้ศาสตร์
พระราชาในชีวิตประจำาวัน และให้มีการบูรณาการความรู้ของ
อาจารย์ในหลักสูตรและในคณะฯ ถ่ายทอดสู่ชุมชนในทุกรูปแบบ
เพ่ือให้คณะศิลปศาสตร์เป็นท่ีพึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง โดยมี 
ผศ.กิติศักดิ์ ชุมทอง เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 งานบริการวิชาการ 
คณะศิลปศาสตร์ นำาโดย อาจารย์สมบูรณ์  ประสงค์จันทร์ 
อาจารย์ประจำาหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษา
ทั่วไป ดำาเนินการจัดโครงการนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะแบบ
บูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนพื้นที่เมืองเก่า
สงขลา โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธกิารบดี

เพื่อการพัฒนาบ้านหารอย่างยั่งยืน

เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชนพื้นที่เมืองเก่าสงขลา

โครงการตามรอยศาสตรพ์ระราชา 

โครงการนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะแบบบูรณาการ

ฝา่ยวิจยัและบริการวิชาการแกส่งัคม เปน็ประธานในพธิเีปดิ และยงัไดร้บัเกยีรตจิากคณุรงัษ ีรตันปราการ 
นายกสมาคมภาคีคนรักเมืองสงขลา และคุณสืบสกุล ศรีสุข ผู้อำานวยการภาคีคนรักเมืองสงขลา       

ให้เกียรติร่วมเสวนาในโครงการ ซ่ึงโครงการมีวัตถุประสงค์ คือ 
เพื่อสร้างนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะแบบบูรณาการและเพิ่ม
ศักยภาพการพัฒนาชุมชนเมืองเก่าสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์       
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
แบบบูรณาการกับชุมชนเมืองเก่าสงขลา และเป็น
แนวทางในการพัฒนาชุมชนต้นแบบและสร้างสรรค์
เกษตรอัจฉริยะในชุมชนเมืองเก่าสงขลา ซ่ึงเป็นการ 
บรูณาการวิถชีวีติการเกษตรสมยัใหมกั่บชมุชนรปูแบบ
ใหมท่ีค่งไวซ้ึง่เอกลกัษณ์เชงิพหวุฒันธรรมในเขตพืน้ที่
เมืองเก่าสงขลา โดยเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มกับ

ทรัพยากรชีวภาพ ผลผลิตทางการเกษตร และเศรษฐกิจชีวภาพ (Circular-
Economy) เปน็ระบบเศรษฐกจิท่ีมุง่สรา้งมลูค่าสงูสดุจากทรพัยากรธรรมชาต ิ
และมีการลดของเสียลงให้น้อยที่สุด
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ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 งานบริการวิชาการ 
คณะศิลปศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากหลักสูตรรายวิชา
วทิยาศาสตร์ สาขาศกึษาทัว่ไป คณะศลิปศาสตร ์นำาโดย ดร.โกสนิทร ์             
ทีปรักษพันธ์ อาจารย์ประจำาหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขา
ศึกษาทั่วไป ลงพ้ืนท่ีจัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เปลือกมังคุด         
ณ ชมุชนบา้นใหม ่ หมูท่ี่ 4 ตำาบลวงัใหญ ่อำาเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 อ.อังคนาวรรณ สืบประดิษฐ์ 
อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการอาหารและโภชนาการ

ชุมชนทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ปีที่ 2

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ท้องถิ่นชุมชนและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการพฒันาผลิตภัณฑ์สบู่เปลือกมงัคดุ

“หน่วยบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

เพือ่เพิม่ศักยภาพในการพฒันาสังคมและคณุภาพชวีติของทอ้งถิ่นชมุชนและสังคมอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด คือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เปลือกมังคุดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
เพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูใ้หแ้กช่มุชน เนือ่งจากชมุชนยงัขาดความรูใ้นการผลติสบูเ่ปลอืกมงัคดุ ทำาใหส้บู่
เปลือกมังคุดที่ผลิตได้ยังไม่มีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมการทำาสบู่เปลือกมังคุด ออกจำาหน่ายเพื่อเป็นการ
สรา้งอาชพีเสรมิ และเป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน อกีทัง้เปน็การใช้ทรัพยากรทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุด

สาขาคหกรรมศาสตร์ พร้อมนักศึกษาหลักสูตรอาหาร
และโภชนาการ เข้าร่วมสาธิตการทำาทองม้วนสด
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบูรณาการการเรียน
การสอนรายวิชาแปรรูปอาหาร ภายใต้โครงการ

จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา
ณ อำาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2562 งานบรกิารวชิาการ คณะศลิปศาสตร ์
นำาโดย ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ           
อ.จิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชการ พร้อมด้วย
คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ดำาเนินการสรุปปิดโครงการ 
MOU บนัทึกตกลงความร่วมมอื ระหว่างคณะศลิปศาสตรแ์ละชุมชนทุง่ลาน 
อำาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ท้ังน้ีการส่งมอบป้ายเส้นทาง              
การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตร และคูม่อืนวด 
เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้แก่
ชมุชน โดยม ีนายประสทิธิ ์ แกว้มรกต 
นายกเทศบาลตำาบลทุ่งลาน อำาเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา และ
ตัวแทนชุมชนเป็นผู้รับมอบ
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ขยะพลาสติก...ขยะพลาสติก... No
to

คร่าชีวิตสัตว์ทะเล
ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลไทยคร่าชีวิตของเหล่าสิ่งมีชีวิตในน้ำา       

ไปไม่น้อย เป็นที่น่าตกใจว่าพลาสติกร้อยละ 90 ที่ถูกผลิตขึ้น ไม่ได้ถูกนำาไป
รีไซเคิล และได้ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม โดยมีขยะถูกทิ้งสู่มหาสมุทรปีละกว่า        
8 ล้านตัน และหากไม่มีการแก้ไขปริมาณขยะพลาสติกในมหาสมุทร                 
ในอนาคตอาจมีขยะพลาสติกมากกว่าปลาในท้องทะเล

ประเทศไทย มขียะในทะเลมากทีส่ดุเปน็อนัดบั 6 โดยมขียะในทะเล
กว่า 11.47 ล้านตัน ซึ่ง 80% มาจากขยะบนบก ซึ่งขยะที่พบในทะเลกว่าครึ่ง
เป็นขยะพลาสติก โดยไทยถือเป็นประเทศที่มีขยะพลาสติก เป็นอันดับ 5 
ของโลก คิดเป็น 2 ล้านตันของปริมาณขยะทั้งหมด ที่น่ากังวลก็คือ                 
ขยะพลาสติกสามารถนำากลับมาใช้ประโยชน์ได้ปีละ 0.5 ล้านตัน ที่เหลือ  
1.5 ล้านตัน ถูกนำาไปกำาจัดด้วยวิธีฝังกลบและเผาทำาลาย บางส่วนตกค้าง 
ในสิ่งแวดล้อม แต่ละปีมีขยะพลาสติกไหลลงทะเลจำานวนมาก กลายเป็น        
แพขยะในทะเลขนาดใหญ่

หันมามอง... ลองมาดู

คนไทยแต่ละคนได้สร้างขยะ 1.1 กิโลกรัมต่อวัน เป็นถุงพลาสติก 
8-10 ใบต่อวัน ปัจจุบันไทยผลิตถุงพลาสติกหูหิ้ว 45,000 ล้านใบ ส่วนขยะ
ทะเลที่พบอันดับ 1 คือ ถุงพลาสติก ตามด้วยหลอด ฝาพลาสติก ภาชนะ
บรรจุอาหาร ซึ่งสัตว์น้ำากว่า 200 ชนิด ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและ       
ทางอ้อม โดยที่พบเห็นกันคือ ซากวาฬ ปลา เต่า ที่เสียชีวิต มักพบเศษ
พลาสติกอยู่ในร่างกาย 

ล่าสุดพะยูนน้อยอ้อนเก่ง “มาเรียม” อายุ 6 เดือน ซึ่งก่อนหน้านี้ 
คือขวัญใจชาวโซเชียล หลังจากเกยตื้นท่ีบริเวณอ่าวทึง-ปอดะ จ.กระบี่        
เมื่อปลายเดือนเมษายน โดยเจ้าหน้าที่พยายามผลักดันกลับสู่ทะเล เพราะ
ยังไม่หย่านมแม่ เจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามถึงสามครั้งแต่ลูกพะยูนมาเรียม
ยงัวา่ยวนเวียนในจุดเดมิ เจา้หนา้ทีจ่งึตดัสนิใจหาทีอ่ยูท่ีเ่หมาะสม เปน็แหลง่
ที่มีหญ้าทะเล มีกลุ่มพะยูนอยู่มาก และชุมชนในพ้ืนที่ต้องมีความพร้อม        
ที่จะช่วยดูแล คือ เกาะลิบง จ.ตรัง เวลาผ่านไปไม่นานถือเป็นข่าวเศร้า         
เมื่อมาเรียมพะยูนน้อยกำาพร้าแม่ ได้จากไปเมื่อเที่ยงคืนวันที่ 17 สิงหาคม 
2562 หลังจากสัตวแพทย์พยายามยื้อชีวิตนานกว่า 1 ชั่วโมง เบื้องต้นระบุ
สาเหตกุารตายของพะยนูนอ้ยมาเรยีมวา่ เกดิจากการชอ็ก นอกจากนีย้งัพบ
เศษพลาสติกเล็กๆ หลายช้ินขวางลำาไส้ จนมีอาการอุดตันบางส่วนและ
อกัเสบ ทำาใหม้แีกส๊สะสมอยูเ่ตม็ทางเดนิอาหาร มกีารตดิเชือ้ในกระแสเลอืด 
ปอดเปน็หนอง ช่วงแรกของการรกัษา สามารถลดการตดิเชือ้ในระบบหายใจ
ลงไดบ้างสว่น แตใ่นทางเดนิอาหารทีม่ขียะพลาสตกินัน้ ไมส่ามารถรกัษาได้ 
จึงลุกลามไปจนช็อก เป็นเหตุทำาให้เจ้าพะยูนน้อยมาเรียมจากพวกเราไป
อย่างไม่มีวันกลับ

SAY
Plastic
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No

จะเหน็ไดว้า่ปญัหาขยะในทะเลไมใ่ชป่ญัหาเลก็ ๆ  เพราะมนัสามารถ
ครา่ชีวติสตัวท์ะเลและมนษุย์ได ้ทกุวนัน้ีเราสามารถสงัเกตไดว่้าขา่วสตัว์ทะเล 
เช่น เต่า ปลาโลมา หรือพะยูน ได้รับบาดเจ็บจากเศษอวนบาดหรือติดตาม
ร่างกาย หรือเสียชีวิตจากการกินขยะที่เป็นพลาสติกเข้าไปมีบ่อยครั้ง เรามา
ดูภัยคุกคาม 3 ประการที่พะยูนต้องเผชิญในทะเลไทย โดยเฉพาะบริเวณ
ทะเลจังหวัดตรัง ที่เป็นถิ่นอาศัยของพะยูนแหล่งสุดท้ายในประเทศไทย

1. ภัยจากเครื่องมือประมง

การทำาประมงโดยเฉพาะประมงพืน้บา้นถอืเปน็หน่ึงในภัยคกุคามหลกั
ต่อชีวิตพะยูนในน่านน้ำาไทย เพราะมีการใช้อวนลอยและอวนกระเบนเพื่อ
ทำาประมงกันอย่างแพร่หลาย โดยอวนเหล่านี้ทำาให้พะยูนว่ายน้ำาเข้าไปติด
และไม่สามารถออกมาได้

2. ภัยจากขยะทางทะเล

ขยะพลาสตกิเปน็สาเหตกุารตายของมาเรยีม และสตัวท์ะเลอกีหลาย
ชนิดในทุกวัน จะเห็นได้ว่าการรณรงค์ลดใช้พลาสติกนั้นไม่ประสบผลสำาเร็จ 
เพราะคนไทยยังมีพฤติกรรมการใช้พลาสติกในชีวิตประจำาวันเป็นจำานวน
มหาศาล

3. ภัยจากการท่องเที่ยว

ปัญหาน้ีเป็นปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต หากการท่องเที่ยว         
ทางทะเลในจังหวัดตรัง เริ่มได้รับความนิยมขึ้นมากกว่านี้ เมื่อมีปริมาณ       
เรือนำาเท่ียวมากเกินไป อาจไปรบกวนระบบนิเวศน์ของพะยูนและสัตว์น้ำา 
อีกหลายชนิดในน่านน้ำาของ จังหวัดตรัง

ตั้งแต่ต้นปีมา มีสัตว์ทะเลหายากตายไปไม่ต่ำากว่า 200 ตัวแล้ว         
โดยสาเหตุที่พวกมันตายก็มาจากภัยคุกคามต่าง ๆ  ที่ได้กล่าวเอาไว้ ทั้งจาก
ขยะและการทำาประมงพื้นบ้าน แต่ที่อันตรายที่สุดก็หนีไม่พ้นถุงพลาสติก
เพราะเมื่อเข้าไปในร่างกายของสัตว์น้ำาแล้วจะไม่สามารถมองเห็นได้ แม้ว่า
จะทำาการเอกซเรย์ก็ตาม

จากเหตุการณ์การจากไปของมาเรียมอาจจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ไม่มากก็น้อย

#รักษ์พะยูน 

#ร่วมด้วยช่วยกันรักษาท้องทะเลไทย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และบีบีซีไทย

Plastic

11คณะศิลปศาสตร์ คอลัมน์ปกิณกะ
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สารสนเทศและนวัตกรรม ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาเรียนรู้

ด้วยตนเองผ่านส่ือออนไลน์ได้ตลอดเวลา คอร์สเรยีนออนไลน์เกิดขึน้มากมาย 

ท่ามกลางกระแสดังกล่าวกลับพบว่า การพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่เยาวชนเป็น

เรื่องที่ละเอียดอ่อนกว่านั้น เนื่องจากนักศึกษาแต่ละคนมีบุคลิกและลักษณะ

เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน การฝึกทักษะหรือการให้ค�าแนะน�าเป็นรายบุคคล     

การเฝ้าสังเกตพัฒนาการทางทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ยังคงมีความส�าคัญ

ต่อการพัฒนานักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ   

การจัดการเรียนการสอนจึงจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยวที่ส�าคัญ              

5 เส้นทาง แต่ละเส้นทางถกูออกแบบให้เหมาะสมต่อการพฒันาทกัษะวชิาชพี

ด้านการท่องเที่ยวของนักศึกษาแต่ละช้ันปี ต้ังแต่ช้ันปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ซึ่ง

ประกอบด้วยเส้นทางในประเทศและเส้นทางต่างประเทศ

ทริปฝึกปฏิบัติงานการท่องเที่ยวทัศนศึกษา สงขลา-อีสาน
ทริปนี้เป็นทริปส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 การเดินทางในครั้งนี้เราเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ 1 คัน พร้อมด้วยนักศึกษาจ�านวน 

50 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมทริป 3 ท่าน

เดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส�าคัญของประเทศไทยในจังหวัดท่ีส�าคัญๆ อาทิ จังหวัดราชบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้เวลาเดินทางเพื่อฝึกปฏิบัติตลอด

เส้นทางรวม 10 วัน 9 คืน ส�าหรับทริปนี้นับเป็นช่วงเวลาของการฝึกปฏิบัติการน�าเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกของนักศึกษา 

ก่อนเดินทางจะมีการจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อฝึกปฏิบัติและวางแผนกระบวนการฝึกปฏิบัติ และในช่วงเวลาของการออกเดินทาง

ทศันศกึษานัน้ นกัศกึษาทกุคนจะได้ฝึกปฏบิตัเิป็นมคัคเุทศก์และเรยีนรูง้านเกีย่วกบัการจดัการการน�าเทีย่ว รวมทัง้เรยีนรูเ้กีย่วกบัการบรหิาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยว ฝึกการท�างานเป็นทีม การดูแลลูกค้าในระหว่างการจัดน�าเที่ยว ฝึกทักษะการพูดเป็นมัคคุเทศก์ ฝึกการจัดการ

นันทนาการในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว และระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดน�าเที่ยว เช่น การเช็คอิน เช็คเอ้าท์ เข้าที่พัก การดูแล

ลูกค้าในร้านอาหาร เทคนิคการน�าเท่ียวในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภท รวมทั้งการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลที่ส�าคัญของแหล่งท่องเที่ยวจาก

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่ และมีอาจารย์คอยให้ค�าแนะน�าในการฝึกปฏิบัติตลอดการเดินทาง 

ทริปฝึกปฏิบัติงานการท่องเที่ยวทัศนศึกษา สงขลา-เชียงใหม่
ทริปนี้เป็นทริปต่อเนื่องส�าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 การเดินทางในคร้ังนี้    

เราเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ 1 คัน เช่นเดียวกัน พร้อมด้วยนักศึกษาจ�านวน 

52 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมทริป 2 ท่าน ใช้เวลาเดินทางฝึกปฏิบัติจ�านวน 10 วัน 

9 คนื มุง่หน้าสูเ่ส้นทางภาคเหนือ อาทิ จังหวัดราชบรีุ สพุรรณบรีุ พษิณโุลก สโุขทยั 

ล�าปาง เชียงราย เชียงใหม่ ล�าพูน เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็นทริปใหญ ่         

ทริปที่สองส�าหรับนักศึกษา ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติการน�าเที่ยวในลักษณะเดิมจาก

ทรปิแรก แต่ท่ีเพิม่เตมิคือความเป็นมอือาชพีและความเช่ียวชาญในการปฏิบตัต้ิอง

มีมากข้ึน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางภาคเหนือที่มีความแตกต่างทาง

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และรูปแบบของการน�าเท่ียวของแหล่งท่องเที่ยวทาง

ภาคเหนือ 
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สารสนเทศและนวัตกรรม ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อศึกษาเรียนรู้

ด้วยตนเองผ่านส่ือออนไลน์ได้ตลอดเวลา คอร์สเรยีนออนไลน์เกิดขึน้มากมาย 

ท่ามกลางกระแสดังกล่าวกลับพบว่า การพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่เยาวชนเป็น

เรื่องที่ละเอียดอ่อนกว่านั้น เนื่องจากนักศึกษาแต่ละคนมีบุคลิกและลักษณะ

เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน การฝึกทักษะหรือการให้ค�าแนะน�าเป็นรายบุคคล     

การเฝ้าสังเกตพัฒนาการทางทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ยังคงมีความส�าคัญ

ต่อการพัฒนานักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ   

การจัดการเรียนการสอนจึงจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยวที่ส�าคัญ              

5 เส้นทาง แต่ละเส้นทางถกูออกแบบให้เหมาะสมต่อการพฒันาทกัษะวชิาชพี

ด้านการท่องเที่ยวของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ซึ่ง

ประกอบด้วยเส้นทางในประเทศและเส้นทางต่างประเทศ

ทริปฝึกปฏิบัติงานการท่องเที่ยวทัศนศึกษา สงขลา-อีสาน
ทริปนี้เป็นทริปส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 การเดินทางในครั้งนี้เราเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ 1 คัน พร้อมด้วยนักศึกษาจ�านวน 

50 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมทริป 3 ท่าน

เดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส�าคัญของประเทศไทยในจังหวัดท่ีส�าคัญๆ อาทิ จังหวัดราชบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้เวลาเดินทางเพื่อฝึกปฏิบัติตลอด

เส้นทางรวม 10 วัน 9 คืน ส�าหรับทริปนี้นับเป็นช่วงเวลาของการฝึกปฏิบัติการน�าเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกของนักศึกษา 

ก่อนเดินทางจะมีการจัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพ่ือฝึกปฏิบัติและวางแผนกระบวนการฝึกปฏิบัติ และในช่วงเวลาของการออกเดินทาง

ทศันศกึษานัน้ นกัศกึษาทกุคนจะได้ฝึกปฏบิตัเิป็นมคัคเุทศก์และเรยีนรูง้านเกีย่วกบัการจดัการการน�าเทีย่ว รวมทัง้เรยีนรูเ้กีย่วกบัการบรหิาร

จัดการแหล่งท่องเที่ยว ฝึกการท�างานเป็นทีม การดูแลลูกค้าในระหว่างการจัดน�าเที่ยว ฝึกทักษะการพูดเป็นมัคคุเทศก์ ฝึกการจัดการ

นันทนาการในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว และระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดน�าเที่ยว เช่น การเช็คอิน เช็คเอ้าท์ เข้าที่พัก การดูแล

ลูกค้าในร้านอาหาร เทคนิคการน�าเท่ียวในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภท รวมทั้งการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลที่ส�าคัญของแหล่งท่องเที่ยวจาก

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่ และมีอาจารย์คอยให้ค�าแนะน�าในการฝึกปฏิบัติตลอดการเดินทาง 

ทริปฝึกปฏิบัติงานการท่องเที่ยวทัศนศึกษา สงขลา-เชียงใหม่
ทริปนี้เป็นทริปต่อเนื่องส�าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 การเดินทางในครั้งนี้    

เราเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ 1 คัน เช่นเดียวกัน พร้อมด้วยนักศึกษาจ�านวน 

52 คน และอาจารย์ผู้ควบคุมทริป 2 ท่าน ใช้เวลาเดินทางฝึกปฏิบัติจ�านวน 10 วัน 

9 คนื มุง่หน้าสูเ่ส้นทางภาคเหนอื อาทิ จงัหวดัราชบรุ ีสพุรรณบรุ ีพษิณโุลก สุโขทยั 

ล�าปาง เชียงราย เชียงใหม่ ล�าพูน เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็นทริปใหญ ่         

ทริปที่สองส�าหรับนักศึกษา ซ่ึงเป็นการฝึกปฏิบัติการน�าเที่ยวในลักษณะเดิมจาก

ทรปิแรก แต่ท่ีเพิม่เตมิคือความเป็นมอือาชพีและความเช่ียวชาญในการปฏิบตัต้ิอง

มีมากขึ้น รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางภาคเหนือที่มีความแตกต่างทาง

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และรูปแบบของการน�าเท่ียวของแหล่งท่องเที่ยวทาง

ภาคเหนือ 
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สวัสดีค่ะ วงน�้าชาดอกปีบฉบับนี้เปลี่ยนจากหัวหอม 

เป็นดอกแสนะคะ เนื่องจากให้หัวหอมพักเหน่ือยสักระยะ 

ดูแลสุขภาพ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ ฉบับนี้เราเลยจะพูด

เรื่องการกีฬากันค่ะ เนื่องจากการแข่งขันกีฬาอันดามันเกมส์

เพิง่จะจบ เรามาคยุกบัโค้ชของกฬีาแต่ละประเภทกนันะคะว่า

เล่นกฬีาดอีย่างไร First of all, I would like to invite our foreign 

teachers who are basketball coaches, Ajarn Ryan & Ajarn 

Mitchell to talk about the good points of playing sports.

เล่นเป็นทีมอีกเช่นกัน อาจารย์ผู้ควบคุมทีมเป็นอาจารย์ที่

ช�า่ชองกบักฬีาวอลเลย์บอลมานาน คือ ท่านอาจารย์วรีะชยั  

ท่าด ีหร ือาจารย์กานต์ อาจารย์ได้กล่าวว่า “กฬีาวอลเลย์บอล

ชายหาดเป็นกีฬาที่ฝึกความอดทน เนื่องจากกีฬาชนิดน้ี       

จะต้องแข่งขันได้ทุกสภาวะอากาศ แดด ฝน ลม ไม่นับเป็น

อุปสรรคของกีฬาชนิดนี้ ดังนั้น ตัวนักกีฬาเองจะต้องมีความ

อดทนเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นกีฬาที่เล่นกันแค่สองคนในทีม 

ความเข้าใจกนั การตดัสนิใจจงึเป็นสิง่จ�าเป็น”  เป็นไงคะความ

คดิเหน็ของโค้ชทีผ่่านสนามแข่งขนัมากประสบการณ์ อีกท่าน

หนึ่งคือ ผศ.จิรภัทร  ภู่ขวัญทอง อาจารย์ได้กล่าวว่า “การ

แข่งขันกีฬา ไม่ว่าจะประเภทใดก็จะฝึกให้นักกีฬามีความ

อดทน ขยัน หมั่นฝึกฝนและมีวินัยกับตัวเอง เมื่อเข้าแข่งขัน 

นกักฬีากจ็ะรูจ้กัเพือ่นใหม่ ๆ  ได้รูจ้กัการรูแ้พ้ รูช้นะ รูจ้ดุด้อย 

จุดแข็งของกันและกัน แล้วได้กลับมาพัฒนาตัวเองต่อไป”

เป็นอย่างไรบ้างคะ กีฬาประเภทต่าง ๆ ล้วนแต่ช่วย

ฝึกทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น กีฬาประเภทสุดท้าย

ทีจ่ะกล่าวในฉบบันี ้เป็นกฬีาทีเ่ล่นในร่มค่ะ คอืกฬีา 

Crossword สามารถเล่นเป็นทีมหรือเล่น

เดี่ยวได้ค่ะ ในฐานะผู ้ฝึกสอนกีฬา

ประเภทน้ี ก็เหมือนกีฬาประเภท  

อืน่ ๆ  ค่ะ ทีผู่เ้ล่นต้องมวีนิยัในตวัเอง 

หม่ันฝึกซ้อม พัฒนาฝีมือตัวเอง 

แก้ไขสถานการณ์ จะเห็นได ้ว ่า        

มาเล่นกีฬากันเถิดนะคะ พร้อม

ชักชวนคนรอบข้างมาสนุกกับการ

เล่นกีฬา เพราะกีฬา กีฬา เป็นยา

วิเศษตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมด

Ajarn Ryan: Playing basketball is all about teamwork.  

It teaches players to work with each other.  When players 

share the ball, trust each other, and play with heart, it will be 

a great experience whether we win or lose. ค่ะ สรุปได้

ว่าการเล่นกีฬาเป็นทีม ช่วยฝึกทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น

นะคะ ส่วนทางฝ่าย Ajarn Mitch ก็พูดถึงกีฬาที่เล่นเป็นทีม

เช่นกัน โดยอาจารย์ได้กล่าวว่า “Teams fight for the gold 

and they fiercely compete.  But at the end of the day, 

these competitors are good friends.  They respect each 

other and are concerned for each other’s welfare.  This is 

the true essence of sports.” ค่ะ อาจารย์ได้เน้นความส�าคัญ

ของการเล่นกีฬาว่า หลังจากการแข่งขัน ผู้เล่นแต่ละฝ่ายเป็น

เพือ่นทีด่ต่ีอกนั ใส่ใจซึง่กนัและกนั และน่ีคอืหวัใจของการเล่น

กีฬา เป็นไงคะเราลองมาดูกีฬาประเภทอื่นกันบ้างเป็นกีฬาที่

14 Faculty of Liberal Artsวงน้ำ ชาดอกปีบ (โดย ดอกแส)



วงน้ำ ชาดอกปีบ (นามปากกา หัวหอม)

สวัสดีค่ะ วงน�้าชาดอกปีบฉบับนี้เปล่ียนจากหัวหอม 

เป็นดอกแสนะคะ เนื่องจากให้หัวหอมพักเหน่ือยสักระยะ 

ดูแลสุขภาพ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ ฉบับนี้เราเลยจะพูด

เรื่องการกีฬากันค่ะ เนื่องจากการแข่งขันกีฬาอันดามันเกมส์

เพิง่จะจบ เรามาคยุกบัโค้ชของกฬีาแต่ละประเภทกนันะคะว่า

เล่นกฬีาดอีย่างไร First of all, I would like to invite our foreign 

teachers who are basketball coaches, Ajarn Ryan & Ajarn 

Mitchell to talk about the good points of playing sports.

เล่นเป็นทีมอีกเช่นกัน อาจารย์ผู้ควบคุมทีมเป็นอาจารย์ที่

ช�า่ชองกบักฬีาวอลเลย์บอลมานาน คอื ท่านอาจารย์วรีะชยั  

ท่าด ีหร ือาจารย์กานต์ อาจารย์ได้กล่าวว่า “กฬีาวอลเลย์บอล

ชายหาดเป็นกีฬาที่ฝึกความอดทน เนื่องจากกีฬาชนิดนี้       

จะต้องแข่งขันได้ทุกสภาวะอากาศ แดด ฝน ลม ไม่นับเป็น

อุปสรรคของกีฬาชนิดนี้ ดังนั้น ตัวนักกีฬาเองจะต้องมีความ

อดทนเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นกีฬาที่เล่นกันแค่สองคนในทีม 

ความเข้าใจกนั การตดัสนิใจจงึเป็นสิง่จ�าเป็น”  เป็นไงคะความ

คดิเหน็ของโค้ชทีผ่่านสนามแข่งขนัมากประสบการณ์ อีกท่าน

หนึ่งคือ ผศ.จิรภัทร  ภู่ขวัญทอง อาจารย์ได้กล่าวว่า “การ

แข่งขันกีฬา ไม่ว่าจะประเภทใดก็จะฝึกให้นักกีฬามีความ

อดทน ขยัน หมั่นฝึกฝนและมีวินัยกับตัวเอง เมื่อเข้าแข่งขัน 

นกักฬีากจ็ะรูจ้กัเพือ่นใหม่ ๆ  ได้รูจ้กัการรูแ้พ้ รูช้นะ รูจ้ดุด้อย 

จุดแข็งของกันและกัน แล้วได้กลับมาพัฒนาตัวเองต่อไป”

เป็นอย่างไรบ้างคะ กีฬาประเภทต่าง ๆ ล้วนแต่ช่วย

ฝึกทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น กีฬาประเภทสุดท้าย

ทีจ่ะกล่าวในฉบบันี ้เป็นกฬีาทีเ่ล่นในร่มค่ะ คอืกฬีา 

Crossword สามารถเล่นเป็นทีมหรือเล่น

เดี่ยวได้ค่ะ ในฐานะผู ้ฝึกสอนกีฬา

ประเภทน้ี ก็เหมือนกีฬาประเภท  

อืน่ ๆ  ค่ะ ทีผู่เ้ล่นต้องมวีนิยัในตวัเอง 

หม่ันฝึกซ้อม พัฒนาฝีมือตัวเอง 

แก้ไขสถานการณ์ จะเห็นได ้ว ่า        

มาเล่นกีฬากันเถิดนะคะ พร้อม

ชักชวนคนรอบข้างมาสนุกกับการ

เล่นกีฬา เพราะกีฬา กีฬา เป็นยา

วิเศษตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมด

Ajarn Ryan: Playing basketball is all about teamwork.  

It teaches players to work with each other.  When players 

share the ball, trust each other, and play with heart, it will be 

a great experience whether we win or lose. ค่ะ สรุปได้

ว่าการเล่นกีฬาเป็นทีม ช่วยฝึกทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น

นะคะ ส่วนทางฝ่าย Ajarn Mitch ก็พูดถึงกีฬาที่เล่นเป็นทีม

เช่นกัน โดยอาจารย์ได้กล่าวว่า “Teams fight for the gold 

and they fiercely compete.  But at the end of the day, 

these competitors are good friends.  They respect each 

other and are concerned for each other’s welfare.  This is 

the true essence of sports.” ค่ะ อาจารย์ได้เน้นความส�าคัญ

ของการเล่นกีฬาว่า หลังจากการแข่งขัน ผู้เล่นแต่ละฝ่ายเป็น

เพือ่นทีด่ต่ีอกนั ใส่ใจซึง่กนัและกนั และนีค่อืหวัใจของการเล่น

กีฬา เป็นไงคะเราลองมาดูกีฬาประเภทอื่นกันบ้างเป็นกีฬาที่

1. นางสาวกมลวรรณ  หอมดี และ นายอภิวัฒน์  สุดสมัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Crossword คู่ผสม
2. นางสาวชยุดา  สมาคม และ นางสาวสุรีรัตน์  เอียดแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Crossword คู่หญิง
3. นางสาวชยุดา  สมาคม ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Crossword เดี่ยวหญิง
4. นายอนวัช  แก้วศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Crossword เดี่ยวชาย
5. นางสาวชยุดา  สมาคม, นางสาวกมลวรรณ  หอมดี และ นางสาวพัชรีพร  เจยาคมน์
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Crossword ทีมหญิง
6. นางสาวยุคนธร  บุญศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสบุคคลเดี่ยวหญิง
7. นางสาวปิ่นมุก  พุฒนวล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาแบดมินตันเดี่ยวหญิง 
8. นางสาวปิ่นมุก  พุฒนวล และ นางสาวบุญศรี  บุญยฤทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาแบดมินตันคู่หญิง
9. นายรัฐพัฒน์  วงศ์พระจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นไลท์เวลเตอร์เวท น�้าหนัก 60 กก. 

แต่ไม่เกิน 64 กก. เดี่ยวชาย 
10. นายตระกูล  เรืองสุข และ นายศักรินทร์  เกตุขาว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาย
11. นางสาวญาณิศา  หลีหมัด, นางสาววิรัญญา  สงเดช, นางสาวสิริรัตน์  เพ็ชรล่อเหลียน และ นางสาววริษฐา  ชอบแต่ง 

ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ การแข่งขนักฬีาเซปักตะกร้อ ทมีเด่ียวหญิง และรางวลัเหรยีญทองแดง การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 
ทีมคู่ทีมหญิง

12. นางสาวจันทวรรณ  ติงหงะ, นางสาวชฎาภรณ์  ประสี, นางสาวธัญชนก  ยกย่องกุล, นางสาวธาดารัตน์  บัวเกิดเพชร์, 
นางสาวนันทิกานต์  สมคิด, นางสาวรมย์ชลี  ทองจ�าปา และ นางสาววิมลสิริ  แสงจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง 

13. นายอดิสรณ์  เกียรติขวัญบุตร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาแบดมินตันเดี่ยวชาย 
14. นางสาวสรินนาถ  แสงกลัด ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬากรีฑาวิ่ง 400 เมตรเดี่ยวหญิง
15. นางสาวภัทรวดี  สุขแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาหมากฮอส
16. นางสาวยุคนธร  บุญศรี และ นายปุรเชษฐ์  สิริจริยาพร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

บุคคลคู่ผสม  
17. นายอดิสรณ์  เกียรติขวัญบุตร และ นายสุวัฒนา เมืองจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาแบดมินตันคู่ชาย 

18. นางสาวฐิติมา  เหมือนกู้ และ นางสาวรุ้งทิพย์  เพ็ชรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง การแข่งขันกีฬาเปตอง 2 คนทีมหญิง

19. นางสาวสุนิสา  สรรพโชค ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาเปตอง
เดี่ยวมือยิงเดี่ยวหญิง

20. นางสาวสพุตัรา  ขาวสงัข์ และ นางสาวปณติา  ศรไีพบลูย์ ได้รบัรางวลัเหรยีญ
ทองแดง การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิง

21. นายกิตติพงษ์  ยังแก้ว, นายฉัตรดนัย  พูนเนียม, นายชาลิสา  ภาคเพิ่ม,  
นายณัฐพนธ์  ฟองสุวรรณ, นายตระการ  เรืองสุข, นายตระกูล  เรืองสุข, 
นายรอเกต  เจะดะ, นายสิทธิศักด์ิ  สว่างภพ, นายไชยา  ปันวงศ์ และ          
นายศกัรนิทร์  เกตุขาว ได้รบัรางวัลเหรยีญทองแดง การแข่งขนักฬีาวอลเลย์บอล
ทีมชาย

22. นางสาวกณัฐกิา  สล�าเส้ง, นางสาวดาร์ลิยา  ต�าโต๊ะ, นางสาวธนัชญา  โสรสัสะ, 
นางสาวปณติา  ศรไีพบลูย์, นางสาวประไพภรณ์  วงษ์สนิท, นางสาวปารชิาติ  
จันทรัตน์, นางสาวสรินนาถ  แสงกลัด, นางสาวสาฝีร่า  สุขนุ้ย, นางสาวสุพัตรา  
ขาวสังข์ และ นางสาวสุพัตรา  รัตนะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
กีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิง
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15คณะศิลปศาสตร์ เรื่องเล่าจากเยาวชน



จากวนัทีรู่ว่้าตวัเองส�าเรจ็การศกึษาจากสาขาอาหารและโภชนาการ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ส�าเร็จการศึกษาที่เกียรตินิยมอันดับ 2 
จากนัน้ต้องย้ายกลบัมาอยู่ท่ีบ้านในจงัหวัดตรงั ผมอยูว่่างโดยไม่ได้ท�าอะไร ท�าให้นกึถงึค�าว่า “เมือ่คณุเรยีนจบคณุจะกลายเป็นคนตกงาน” ช่วงนัน้เดอืนพฤษภาคม 
มีทุเรียนขายแล้ว ก็นึกอยากจะกินเค้กทุเรียน ก็เลยซื้อทุเรียนมาท�าเค้กทุเรียนแล้วก็โพสต์ลงโซเชียล ก็มีคนสนใจก็เลยท�าตามออเดอร์ ผมท�าอยู่ได้ 3 วัน มีนักข่าว
ติดต่อเข้ามาท�าข่าวเค้กทุเรียน ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า ขนมบ้านโอห์ม จากนั้นก็เป็นที่รู้จักของคนจ�านวนมาก ต่อมาก็ได้มีการเพิ่มขนมจากเค้กทุเรียนอย่างเดียว   
มาเป็นขนมหลาย ๆ อย่าง เช่น คุกกี้ไส้ทุเรียนกวน เค้กใบเตยมะพร้าวอ่อน เค้กพายทุเรียน คุกกี้ต่าง ๆ จากจุดเริ่มต้นข้างต้นนี้ได้ท�าให้เกิดเเรงบันดาลใจในการ
ท�าร้านอาหารเป็นของตัวเอง จึงได้ใช้บ้านท่ีอาศัยอยู่ในทุก ๆ วัน พัฒนาเป็นร้านอาหารเล็ก ๆ โดยใช้งบประมาณที่ขายขนมได้ในช่วงแรกและเงินเก็บส่วนตัว    
มาท�าร้าน โดยเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ น�าความรู้ที่เรียนมาตลอด 4 ปี จากที่ตัวเองได้ท�างานต่าง ๆ ที่อาจารย์มอบหมายให้ท�าในสาขา ได้ช่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่างานเล็ก
หรืองานใหญ่ และได้รับผิดชอบจัดงานหลาย ๆ งานโดยตนเองเป็นหัวหน้าในการด�าเนินงาน จึงน�าต้นทุน ในการพัฒนาในตรงนี้ และมีสิ่งจะฝากให้น้อง ๆ รุ่นหลัง 
หากว่าอาจารย์ใช้ให้ช่วยงานอะไรให้ท�างานอะไร อย่าคิดว่าเราท�าแล้วเหนื่อย แต่ให้คิดว่ามันคือการได้ฝึกตัวเอง ได้ฝึกท�างานเป็นทีม การวางเเผนในการท�างาน 
การเป็นผู้น�าที่ดี การเป็นหัวหน้างานที่ดี นี้แหละต้นทุนที่เรามีมากกว่าคนอื่นเขา และผมเชื่ออีกว่าวันหนึ่งทุกอย่างจะพาไปสู่ความส�าเร็จ

ได้รบัรางวลัชนะเลิศ เหรยีญทอง การแข่งขนัด้านการบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 
ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวชิยั จดัโดยสถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน

ขอแสดงความยินดีกบันกัศกึษาหลักสูตรสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 
สาขาคหกรรมศาสตร์ ได้คว้ารางวัลการแข่งขันปรุงอาหารนานาชาติ ในงาน
เทศกาลอาหารหรอยผลไม้อร่อยและของดีเมืองใต้ ครั้งที่ 8 ณ สวนหย่อม   
ศุภสารรังสรรค์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังนี้

1. นางสาวศุภานัน  ปุ่มอารี รางวัลชนะเลิศ
2. นางสาวกมลวรรณ  หอมดี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. นางสาวสุภัคชิณี  ชมวงษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4. นายสิปปกร  มัททรานนท์ รางวัลชมเชย
5. นายธนุดม  คงรอด รางวัลชมเชย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล สาขาภาษา 
ต่างประเทศ ได้รับรางวัล Mixed Group Presentation ด้านสัมมนาวิชาการ ในโครงการ 21st IMT-GT 
Varsity Carnival 2019 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

1. นางสาวพีร์ยา  สาระวิโรจน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
2. นางสาวกูซูมัยยะห์  ดุลขาเดร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
3. นายวชิรวิทย์  วรรณเต็ม ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Top Chef 2019 ในงาน World 
Hapex 2019 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ. อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ในเมนู “โอเอซิสเค้ก” แรงบันดาลใจ นิยายที่มีหนุ่มหล่อในชนเผ่าเบดูอิน  
“รามเรน” และไกด์สาวที่สดใสน่ารัก

นางสาวกมลวรรณ หอมดี และ นางสาวสุภัคชิณี ชมวงษ์ 
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ 

ได้รบัรางวัลเหรยีญเงนิ การแข่งขนัจัดดอกไม้ ในงานแข่งขนั
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายศักดิ์สิทธิ์  รัตนรังษี
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

เจ้าของธุรกิจเค้กทุเรียนหมอนทอง

นายภาณุพงศ์  รัตนพันธ์
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

นายชาตรี  วิศพันธ์
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์

สาขาคหกรรมศาสตร์
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