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กิจกรรมประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2565
นักศึกษา มทร. ตรัง สร้างรถไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย์ 

นักศึกษา ชั�นป�ที� 4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง สร้างนวัตกรรมสร้างรถไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถใช้งานได้
จริงภายในมหาวิทยาลัย เพื�อรับส่งเอกสารระหว่างอาคารเรียน ลดการใช้นํ�ามันเชื�อเพลิง
และลดมลพิษ 100% ในอนาคตต่อยอดวัตกรรม สร้างรถไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น ออกแบบเป�นรถตุ๊กๆหัวกบ ถือว่าเป�นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรัง
โดยมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือตามแผนพัฒนา "เมืองอัจฉริยะจังหวัดตรัง Trang
Smart City" ต่อไป

มทร.ตรังคว้ารางวัล“มหกรรมงานวิ จัยและวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค
ประจําป�  2564”

7 ก.พ.65 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย  ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ ดร.ประเสริฐ ทองหนู
นุ้ย คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดง
ความยินดีมอบถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรรางวัล BRONZE AWARD เพื� อขวัญและกําลัง
ใจให้กับ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว อาจารย์ประจําสาขาเพาะเลี�ยงสัตว์นํ�าและผลิตภัณฑ์ประมง 
ได้รับรางวังในการนําเสนอผลงานวิจัยเรื�อง นวัตกรรมการเลี�ยงหอยนางรมแบบความหนา
แน่นสูง ในงาน “มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจําป� 2564”
(REGIONAL RESEARCH EXPO AND INVENTOR'S DAY 2021) ระหว่างวันที� 16-18
ธันวาคม 2564 ซึ�งจัดโดย สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__[0]=AZU6xNFvX6TqBRurs3Y43Mcux_41V300X_NtdMmbLlGcaHpJXpJ1HUhBM3YcajchooCmiTOGHr2Fja9ipwhTvUZFmTBju8Fc77gRobzoJMNk91mO_DaLVG8bIdx0-J5dhUU-vUIzBp85S_TLFOxHIySb&__tn__=*NK-R


กิจกรรมประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มทร.ศรี วิ ชัย ตรัง ชนะเ ลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์
ราชมงคลแห่งประ เทศไทย ครั�ง ที�  6 " ฮักศิลป� ถิ�น อีสาน"

นางสาวกัญญารัตน์  เหล่ า เส็น นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที�ยว มทร .ศรีวิชัย
วิทา เขตตรัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ “จากการแข่งขันทักษะด้ านมัคคุ เทศก์ ”  โดย
ใช้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ มีอาจารย์นัยนา คํากันศิลป�  และอาจารย์จันทิวรรณ
สมาธิ  เป�นที�ปรึกษานอกจากนี�ยังมีส่งนักศึกษาเข้ าร่วมการแข่งขันการอ่ านข่ าว
ภาษาอังกฤษ การแข่งขันการร้องเพลงภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะภาษา
ไทย โดยการอ่ านออกเสียงใช้ภาษาไทย และการแข่งขันทักษะภาษาจีน โดย
แข่งขันการอ่ านข่ าวภาษาจีน เพื� อส่ง เสริม ให้นักศึกษา ทักษะทางด้ านการใช้
ภาษาต่ างประ เทศ ความกล้ าแสดงออกสร้ างความมั�น ใจได้ เป�นอย่ างดี

มทร.ตรัง นําเสนอแผนการเตรียมเป�ดเรียนแบบ Ono Site ศปก. ระดับอําเภอและตําบล 

ผศ. โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ดําเนินงานเตรียมความพร้อมการเป�ดเรียน On Site มทร.ศรีวิชัย วิทยาเจตตรัง นําเสนอ
แผนการดําเนินงานเตรียมความพร้อมตามมาตรการป�องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19     นายมานะ เทือกสุบรรณ นายอําเภอสิเกา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
โรค (ศปก.) ระดับอําเภอและตําบล พร้อมด้วยคณะกรรมการดําเนินงาน ได้กํากับดูแลการ
ดําเนินงานตามมาตรการป�องกันโรคตามที�ทางราชการกําหนดเพื�อป�องกันการแพร่ระบาด
ของโรค COVID- 19 โดยได้มีความเห็นให้มหาวิทยาลัยดําเนินการนําเสนอข้อมูลต่อคณะ
กรรมการในระดับจังหวัด



กิจกรรมประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สนับสนุนงาน วิวาห์ใต้สมุทร  ครั�งที� 25 

14 กมุภาพนัธ ์2565 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั ใหก้าร
สนบัสนนุสถานที�ในการจดังานเลี�ยง พธิวีวิาหใ์ต้สมุทร และศูนยเ์รยีนรูปู้มา้ตรงั มทร. 
 ศรวีชิยั สนบัสนนุลกูปูมา้ระยะ Zoea จาํนวน  2,500,000 ตัว  ผศ.โกสนิทร ์พฒันมณี
รองอธกิารบดีประจาํวทิยาเขตตรงั ได้มอบหมายให ้ นางอุษา ศรเีจรญิ ผูอํ้านวยการ
สาํนกังานวทิยาเขตตรงั เขา้รว่มพธิงีานเลี�ยงววิาหใ์ต้สมุทร จดัขึ�น ณ บรเิวณ ชายหาด
ราช มงคลตรงั  โดยมนีายไพบูลย ์โอมาก รองผูว้า่ราชการจงัหวดัตรงั ประธานในพธิี
กล่าวอวยพรคู่บา่วสาว  

จัดอบรมตลาดดิจิทัล "Pakbara Village Destination"ให้ผู้ประกอบการชุมชน 

โครงการนวตักรรมโมเดลธุรกิจท่องเที�ยวเชื�อมโยงธุรกิจประมงในพื�นที�ชายฝ�� งอันดามนัตอนล่าง โดย
ผศ.ดร.ประเสรฐิ ทองหนนูุ้ย คณบดีคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมง มทร.ศรวีชิยั วทิยาเขต
ตรงั หวัหน้าโครงการนวตักรรมโมเดลธุรกิจท่องเที�ยวเชื�อมโยงธุรกิจประมงในพื�นที�ชายฝ�� งอันดามนัตอน
ล่าง ภายใต้ทนุวจิยัของหนว่ยบรหิารและจดัการทนุด้านการพฒันาระดับพื�นที� (บพท.) สาํนกังานสง่เสรมิ
วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยั และนวตักรรม
(อว.) ประจาํป� 2564 รว่มกับคณะทํางานนกัวจิยั มทร.ศรวีชิยั จดักิจกรรมอบรมตลาดดิจทัิลใหแ้ก่สมาชกิ
ผูป้ระกอบการชุมชน  "Pakbara Village Destination" เพื�อขบัเคลื�อนโครงการนวตักรรมโมเดล
ธุรกิจท่องเที�ยวเชื�อมโยงธุรกิจประมงในพื�นที�ชายฝ�� งอันดามนัตอนล่าง  



กิจกรรมประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2565
มทร.ตรัง ร่วมกับ  ธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง และ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
เป�ดรับบริจาคโลหิต 

ผศ.โกสนิทร ์พฒันมณี รองอธกิารบดีประจาํวทิยาเขตตรงั เป�ดโอกาสใหบุ้คลากร และนกัศึกษา ในพื�นที�ใกล้
เคียง มหาวทิยาลัย รว่มบรจิาคโลหติ  ภายใต้สถานการณ ์COVID-19 ตามมาตรการคัดกรองของ งาน
ธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรงั และ สาํนักงานเหล่ากาชาดจงัหวดัตรงั ออกหนว่ยรบับรจิาคโลหติ วนัที� 23
กมุภาพนัธ ์2565 ณ บรเิวณชั�น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั
วทิยาเขตตรงั เมื�อเวลา 08.30-13.00 น เนื�องจากขณะนี�โรงพยาบาลตรงั ขาดแคลนโลหติเป�นจาํนวนมาก  
อาจารย ์บุคลากร  และนกัศึกษาที� ได้เหน็ถึงความสาํคัญ จงึรว่มบรจิาคโลหติ โดยมยีอดผูเ้ขา้รว่มบรจิาค
จาํนวน 49 คน ปรมิาณโลหติ  12,900  CC  และนอกจากนั�นยงัรว่มแสดงความจาํนงบรจิาคอวยัวะ โดย
หนว่ยรบับรจิาคอวยัวะสาํนกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัตรงั เป�ดโอกาสใหล้งทะเบยีนแจง้ความจาํนง ถือเป�น
สรา้งกศุลผูใ้ห ้สรา้งชวีติใหมใ่หผู้ร้บั 

มทร.ศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั โดยคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมง รว่มกับกองอนรุกัษ์
ทรพัยากรทางทะเล นาํโดย ดร.นภิาพร ชว่ยธานี หวัหน้าโครงการ พรอ้มด้วยคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ ลงพื�นที� 6 โรงเรยีนชายฝ�� ง จงัหวดัตรงั  เพื�อมอบวสัดอุุปกรสาํหรบัการจดักิจกรรมการ
เรยีนการสอนในหลักสตูรท้องถิ�นพะยูนและหญา้ทะเล ใหกั้บตัวแทนครูผูร้บัผดิชอบ  พรอ้มทั�ง
ติดตามผลการดําเนนิโครงการพฒันาบุคลากรครูผูส้อนหลักสตูรท้องถิ�นอนุรกัษ์พะยูนและหญา้
ทะเลพื�นที�จงัหวดัตรงั เพื�อการการสรา้งองค์ความรูด้้านการอนุรกัษ์พะยูนอยา่งมสีว่นรว่มของ
ชุมชน


