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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Newsletter Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus
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 ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี ผู ้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยผู้คณะบริหาร 
บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมบันทึกเทป
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง (ช่อง 11) 
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตเห็ดเสม็ดในน�้าเกลือและ 
อนุสิทธิบัตรปูแสมดองเค็มบรรจุกระป๋อง

 ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
เข้าร่วมโครงการสร้างความสมัพนัธ์เครอืข่าย Tourism Excllent Network Southern ครัง้ที ่2 พร้อมด้วยวทิยาลยัท่องเทีย่วนานาชาต ิมหาวทิยาลยั
ราชภัฏภูเก็ต วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล ณ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เพือ่ร่วมแลกเปลีย่นแนวทางการพฒันาความร่วมมอืระหว่าง 4 สถาบนั 
ที่เปิดสอนด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
จดักจิกรรมเราท�าดีด้วยหวัใจ “เกบ็ขยะชายหาดราชมงคล” โดยได้รบัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.ประเสรฐิ ทองหนนูุย้ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะและถวายพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชนินีาถ (ในรชักาลที ่9) และกล่าวเปิดกิจกรรม เราท�าความดีด้วยหวัใจ “เกบ็ขยะชายหาดราชมงคล” น�าทมีร่วมเกบ็ขยะชายหาดราชมงคล บรเิวณ
หน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรงั ร่วมกบัเยาวชน นกัท่องเท่ียว
ทีม่าท่องเทีย่วพพิธิภณัฑ์สตัว์น�า้ตรงั ร่วมกจิกรรมจิตอาสา “เราท�าความ ด ีด้วยหวัใจ” 
ซึง่เป็นกจิกรรมสาธารณประโยชน์ทีแ่สดงถึงความจงรกัภักดแีละความสมานสามคัคี
ของประชาชนที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) 
ด้วยกิจกรรมการเก็บขยะบริเวณชายหาดราชมงคล นอกจากนี้ นายสมภพ ยี่สุน 
นักวิชาการประมง ยังอธิบายถึงโทษภัยของขยะให้เยาวชน นักท่องเที่ยว ได้ฟังเพื่อ
จะได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและรู้โทษของการทิ้งขยะ กิจกรรมนี้จัดขึ้น
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 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุม
วชิาการระดบันานาชาตมิหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ครัง้ท่ี 9 (RMUTCON 2018) เพ่ือการพฒันางานวจิยัในสาขาวชิาต่างๆ และสร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมอืทางวชิาการระหว่างคณาจารย ์นกัวิจยัในสถาบนัอดุมศึกษา ในระดับชาติและนานาชาต ิทัง้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล เพือ่ให้ผลงานวจิยัได้มโีอกาสขยายองค์ความรูเ้ผยแพร่ในวงกว้างมากยิง่ขึน้ โดยได้รบัเกยีรตจิาก พลอากาศเอกประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมี
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับ และน�าชมผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่เข้าร่วมประกวด อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก 
ผศ.ยงยทุธ หนเูนยีม รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ส่งมอบธงเจ้าภาพแด่ ร.ศ.ศลีศริ ิสง่าจติร อธกิารบด ีมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีถัดไป ซึ่งภายในงานปีน้ีมีผลงานกว่า 584 ผลงาน ทั้งระดับชาติ นานาชาติและสิ่งประดิษฐ ์
โดยทั้ง 3 วันมีผู้เข้าร่วมกว่า 800 คน 

 ระหว่างวนัที ่9 - 13 สงิหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซน็เตอร์ เซน็ทรลัเวลิด์ 
ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
ในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 
2018) โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และได้เยี่ยม
ชมบธูนทิรรศการทีท่างมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิยเข้าร่วมจดัแสดงจ�านวน 4 ผลงาน 
ได้แก่ ผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าปะลางิง เพื่อยกระดับ
เป็นผลิตภัณฑ์ Premium OTOP ของ อาจารย์พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ผลงานพฒันาคุณภาพและการตลาดของผ้าทอนิคมลานข่อยจงัหวดัพทัลงุ ของ ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี 
มะแซ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานออกแบบและผลิตอุปกรณ์สิ่งของใช้ตกแต่งโดยใช้ผ้าทอพื้น
เมืองภาคใต้ ของ อาจารย์สุธรรม มัควัลย์ คณะศิลปะศาสตร์ และผลงาน การสร้างเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมด้วยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอหมื่นศรีสู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการยุคใหม ่

 ระหว่างวนัท่ี 9 - 13 สงิหาคม 2561 ณ โรงแรมเซนทราแกรนด์ เซนทรลัเวลิ ด์ 
กรุงเทพมหานคร ผศ.มาโนช ข�าเจริญ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง ซึ่งเป็น
หัวหน้าโครงการวิจัยการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์ และ
เป็นตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นายเกษม บุญญา ผู้ใหญ่บ้านปากคลอง 
ต.บ่อหนิ อ.สิเกา จ.ตรงั ซึง่ได้รบัการคดัเลอืกจากส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

 ระหว่างวันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัย
การโรงแรมและการท่องเทีย่ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง และคณะวศิวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลย ีได้เข้าร่วมการแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ครัง้ที ่11 “แสงแรกเกมส์”  ซึง่
ประกอบไปด้วยการแข่งขนักฬีาเปตอง ฟตุซอล เทเบลิเทนนสิ เซปักตะกร้อ กรฑีา วอลเลย์บอล วอลเลย์บอล
ชายหาด และหมากกระดาน ตลอดจนการประกวด ดาว-เดอืน เพือ่เป็นตัวแทนของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรวีชิยั ในการท�ากจิกรรมอืน่ๆ ต่อไป การประกวดขบวนพาเหรด และการประกวดกองเชยีร์ โดย
เมื่อจบการแข่งขันทุกชนิดกีฬาแล้ว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวสามารถกวาดเหรียญรางวัลไป

 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2561 อ.วรรณวิภา ไชยชาญ และ 
อ.เตือนใจ ปิยัง เป็นวิทยากรบรรยายฝึกปฏิบัติผลิตภัณฑ์งานสาน
กระเป๋ากล่องนมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยมี
นกัศกึษาสาขาสิง่แวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 
เป็นผู้ช่วยในการฝึกปฏิบัติ ณ โรงเรียนหาดปากเมง จังหวัดตรัง

 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 อาจารย์อุทร เจริญเดช น�านักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า สาขาเทคโนโลยีการประมง เรียนภาคปฏิบัติ
ในรายวิชาสัตว์น�้าไม่มีกระดูกสันหลัง (Aquatic invertebrate) ณ อ่าวบุญคง ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งนักศึกษา
จะต้องออกไปศึกษาตัวอย่างสัตว์จากพื้นที่จริงหลายพื้นที่ก่อนที่จะมาศึกษาต่อยอดในห้องปฏิบัติการ พบว่าพื้นที่บริเวณอ่าวบุญคงยังคงสมบูรณ์และมี
ตัวอย่างสัตว์ให้ศึกษาได้หลาย Phylum โดยความส�าคัญของรายวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั้นเป็นชีววิทยาแขนงหนึ่งที่เป็นพื้นฐาน ส�าหรับต่อยอดไปสู่
วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าได้ หากนักศึกษาได้ศึกษาจากตัวอย่างสัตว์จริงๆ ในพื้นที่จริง จะท�าให้มีความเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาเพิ่มขึ้น เกิดความ
เชี่ยวชาญ และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าได้ดี

 เมือ่วนัที ่22 สงิหาคม 2561 อาจารย์ บคุลากร นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละระดบัปรญิญาโท และศษิย์เก่า สาขาสิง่แวดล้อม คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง จ�านวน 42 คน จัดโครงการค่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษา 
ไปสูโ่รงเรยีน  (Educational pipeline) ปี 2 เพือ่ให้นกัเรยีนมีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมและการจัดการสิง่แวดล้อม มคีวามตระหนกัถงึปัญหา
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการพัฒนา และพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม โดย
มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ ของเหลือใช้สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม, นักสืบสายลม, สนุกกับ pH, 
ไม้ป่า..ฮาเฮ จ�านวน 110 คน ณ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในส่วนภูมิภาค โดยมีท่านชวน หลีกภัย 
นายกรฐัมนตรคีนที ่20 ของประเทศไทยให้เกยีรตเิป็นประธานในการเปิดงาน ถวายพานพุม่สกัการะ “พระบดิาแห่งวทิยาศาสตร์ไทย” กล่าวเทดิพระเกยีรต ิ
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั และพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มอบโล่ผูใ้ห้การสนบัสนนุการจดักจิกรรม พร้อมบรรยายพเิศษ
ในหวัข้อ “การน�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใช้ในการพฒันาประเทศ” โดยม ีผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชเูอม รองอธกิารบดปีระจ�าวิทยาเขตตรัง มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ละ 
เทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบดิาแห่ง เทคโนโลยขีองไทย” และ “พระบิดาแห่งนวตักรรมไทย” และเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เปน็ภารกิจหลกั/มคีวามเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย และเพื่อนักเรียน นักศึกษาสามารถน�าไปประยุกตใ์ช้ในชีวิต
ประจ�าวนัได้ต่อไป กจิกรรมภายในงานมกีารน�าเสนอผลงานการวจิยั การจดันทิรรศการ ของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชัิย วทิยาเขตตรัง 
การแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย สถาบันอาชีวศึกษา โดยได้มีการ
มอบใบประกาศเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ

ได้ทั้งหมด 12 เหรียญรางวัล ได้แก่ 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง อยู่อันดับที่ 11 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้
ทั้งหมด 9 เหรียญรางวัล ได้แก่ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง อยู่อันดับที่ 12 และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทั้งหมด 
10 เหรียญรางวัล ได้แก่ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง อยู่อันดับที่ 15 ทั้งนี้ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
มงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส์” ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง เป็นผู้รับมอบธงประจ�าการแข่งขันจาก 
ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นการส่งมอบธงประจ�าการแข่งขันกีฬาให้แก่วิทยาเขตตรัง เพื่อ
เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 12 ในปีการศึกษา 2562

(วช.) เป็นเพียงสองศนูย์ในภาคใต้ เข้ารับป้ายศนูย์วิจยัชุมชนจากรองนายกรฐัมนตรพีลอากาศเอก ประจนิ จัน่ตอง และเข้าร่วมน�าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ในงานมหกรรมงานวิจัยของไทย 2018 (Thailand Research Expo 2018) 

ของอาจารย์สุพิชญาณ์ บุญเกื้อ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงงานวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรม Highlight Stage ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้า
ร่วมงานจ�านวนมาก 


