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วันที่ 14 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมต้อนรับ นายปริญญา  มากลิ่น คณบดีคณะ
บริหารธรุกจิ พร้อมด้วยบคุลากรสายวชิาการ คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เข้าเยีย่มชมงานด้านการบริการ
วิชาการและงานวิจัย สังกัดต่างๆ ภายในวิทยาเขตตรัง โดยมีนางเพ็ญพร  เกิดสุข ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทน
ผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ส�านักงานวิทยาเขตตรัง 

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับบุคลากรจาก Universiti Teknologi MARA cawangan Perlis ประเทศมาเลเซีย ได้พูดคุยกัน 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อการกระชับสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียน
2. เพ่ือหารอืเกีย่วกบัความร่วมมอืทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่าง RMUTSV และ UiTM ทางด้านวชิาการ ด้านงานวจิยั ด้านการแลกเปลีย่น

บุคลากร และนักศึกษา
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ ด้านงานวิจัย และนวัตกรรม
4. เพื่อเป็นพันธมิตรในการจัดงานต่างๆ ของ UiTM Perlis

วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2561 บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมการแข่งขันกีฬาสิเกาสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 26 ณ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ โดยมีประเภทกีฬาที่ท�าการแข่งขันดังนี้ กีฬาฟุตบอลทีมชายประเภททั่วไป และประเภทอาวุโส 
กีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิงและทีมชาย และกีฬาเปตองประเภททีมผู้บริหาร  ทีมชาย และทีมหญิง 

วันที่ 27 มีนาคม 2561 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจัดท�าและปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร  ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน
กล่าวเปิดโครงการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สามารถรองรับความต้องการของนักเรียน ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
ในปัจจุบัน และเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ  อาคารวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วันที่ 21 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษา ที่ส�าเร็จ
การศึกษาประจ�าปี 2560 ณ อาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีคณะผู้บริหาร 
อาจารย์ และบุคลากร กล่าวแสดงความยินดี ให้ว่าที่บัณฑิตทุกท่าน กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต และกิจกรรมการฝึกอบรมทักษะความรู้ให้กับ
ว่าที่บัณฑิต เพื่อสามารถน�าไปปรับใช้ ในการท�างานได้ในอนาคต 
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วันท่ี 4 - 5 มีนาคม 2561 อาจารย์และนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรม
อาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
เข้าศึกษาปฏิบัติการนอกสถานที่ ณ กลุ่มผลิตปลาดุกร้า ปราชญ์ชาวบ้านโงกน�้า 
โรงนมพัทลุงและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวน ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน 
จ.พทัลงุ และสถาบันปฏบัิตกิารชุมชนเพือ่การศกึษาแบบบูรณาการ มหาวทิยาลยั
ทักษิณ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู ้ ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง 
สู่คุณลักษณะบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์ และขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน 
ท่ีมอบความรู้ ประสบการณ์ในการท�างาน และให้โอกาสนักศึกษาเข้าศึกษา 
ปฏิบัติงานจริง

วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2561 สาขาภาษาต่างประเทศ  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวจัดบริการวิชาการ โครงการส่งเสริม
และพัฒนาชุมชนบ้านเขาหลักสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยท่ี 2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส�าหรับการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ณ บ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง โดยกิจกรรมมุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน รวมถึงพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัชาวบ้านในชมุชน และสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชพี โดยมคีณาจารย์ ทัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติ 
จากสาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมให้ความรู้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ อีกท้ังยังมีการ
ทดสอบความรู้ที่ได้รับกับสถานการณ์จริงเมื่อมีลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมในพื้นที่ของชุมชนอีกด้วย

วันที่ 11 มีนาคม 2561 ศาลแขวงทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าราชมงคลตรัง และปลูกป่าชายเลน เพื่อคืนต้นไม้
ให้กับธรรมชาติ ณ บริเวณป่าชายเลน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง 

วันที่ 13 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมประชุมคณะท�างานโครงการวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ฐานราก เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ส�านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีประเด็นเพื่อก�าหนดกรอบวิจัยในปีงบประมาณ 2562 และความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการของมหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ

วั น ที่  1 5  มี น า ค ม  2 5 6 1 
ผศ.ดร.อภิรักษ ์ สงรักษ ์ ผู ้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล ศ รี วิ ชั ย 

วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัย
และพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 
จัดโครงการส่งเสริมและสร้างศักยภาพนักวิจัยของ
มหาวทิยาลยัด้านการตพีมิพ์เผยแพร่ ภายใต้โครงการ 
“อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยเพื่อ 

วั น ที่  1 7  -  1 8  มี น า ค ม 
2 5 6 1  นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์
และเทคโนโลยีการประมง เข ้าร ่วมน�า
เสนอผลงานทางวิชาการ ในงานเสวนา
วิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง 
คร้ังที ่13 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัย
และพัฒนา จัดโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเป็นการ
ประชุมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาผู้บริหารแผน
งานบูรณาการการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

วนัที ่22 - 24 มนีาคม 2561 สถาบันวิจยั
และพัฒนา ร ่วมกับคณะวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรี วิชัย และศูนย์ วิ จัยและพัฒนา
ประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ได้เข้าร่วมจัด

วันที่ 23 มีนาคม 2561  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีจดักจิกรรมโครงการพฒันา
คุณภาพงานประกนัคุณภาพการศึกษา โดยม ีผศ.กติตกิร ขนัแกล้ว 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าว
เปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง 

คุณบรรจง นฤพรเมธี นายกสมาคมท่องเที่ยวและโรงแรม จ.ตรัง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด คุณประภาพรรณ 
กนัตงักลุ นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลวงัวน คุณขนษิฐา จุลบล  ผูป้ระสานงานเครือข่ายวจัิยท้องถิน่ จ.ตรงั ส�านกังาน สกว. อาจารย์นพดล 
โพชก�าเหนิด นักวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เป็นผู้ด�าเนินการร่วมเสวนา การประชุมเสวนา เรื่อง “วิจัยเพื่อท้องถิ่นพลัง 
ขับเคล่ือนเมืองตรังสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” ภายใต้โครงการการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน�้า
ปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และค้นหาแนวทางการด�าเนินงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จังหวัดตรัง 

การตีพิมพ์เผยแพร่” โดยมีเป้าหมายให้นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย สามารถน�าผลงานวิจัยเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนในรูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิจัยระดับชาติ (journal) หรือบทความวิจัยท่ีเป็นผลสืบเนื่องจากประชุมวิชาการ (proceeding) ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในแต่ละด้านจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.จันทกานต์ ทวีกุล และจากมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่ และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมรกต สุขเอียด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้รับรางวัล
อันดับที่ 1 การน�าเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยายยอดเยี่ยม จากเรื่องการเล้ียงฟองน�้าสีน�้าเงินในภาชนะที่ต่างกันเพื่อผลิตสาร 
ต้านมะเร็ง โดยมี รศ.ดร.พชร เพ็ชรประดับ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา พร้อมได้รับรางวัลเงินสดจ�านวน 3,000 บาท และประกาศนียบัตร  
โดยมี ผศ.มาโนช ข�าเจริญ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร

ภาคใต้” ณ โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ประธานคณะกรรมการ 
เครือข่ายภาคใต้ รศ.ดร.พีระเดช ทองอ�าไพ ผู้อ�านวยการส�านักงานคลังสมองของชาติ และ รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มาให้แนวคิด น�าเสนอตวัอย่างการบริหารจดัการแผนบรูณาการ รวมทัง้เปิดเวทใีห้มกีารระดมความคดิเหน็
ระหว่างนักวิจัยต่างมหาวิทยาลัย ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในภาคใต้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้

นิทรรศการ “ธนาคารปูม้า” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561” (Regional Research Expo 2018) ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ผู้เข้าร่วมชม และได้รับความรู้เกี่ยวกับธนาคารปูม้า

มาเป็นวทิยากรถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบังานด้านระบบการประกันคณุภาพการศกึษา เพือ่ให้บคุลากรคณะฯ ได้รบัความรูแ้ละกรอบแนวคิด
การประกนัคณุภาพการศึกษา และด�าเนนิงานคณุภาพการศกึษาได้อย่างถูกต้องและมปีระสทิธภิาพ ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง


