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 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม  พ.ศ. 2532 อนุมัติให้
วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ ในวันนี้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั น�าโดย ผ.ศ.กฤษฎา พราหมณ์ชเูอม 
รองอธกิารบด ีประจ�าวิทยาเขตตรงั พร้อมด้วย บคุลากรเจ้าหน้าที ่ของมหาวทิยาลยัฯ 
ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ บริเวณ ริมถนน ใกล้กับ
อาคารส�านักงานวิทยาเขตตรัง รวมกล้าไม้ทั้งสิ้น 200 ต้น เพื่อเป็นการสร้าง
จิตส�านึกให้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย ์

กติตกิร ขนัแกล้ว คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพ่ือสรรค์สร้างบรรยากาศของการท�างานร่วมกนัเป็นทมี 

สร้างโอกาสให้บุคลากร ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และเพื่อสร้างโอกาสให้

บุคลากรได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคม มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งองค์กร  และในวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2561 ศึกษาดูงาน ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

สทส. จัดค่ายวิทย์เสริมการเรียนรู้ให้ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง เมื่อวันที่ 25 

พฤษภาคม 2561 โดยรูปแบบกิจกรรมเน้นการเรียนรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมกับเปิดโลกทางด้านสิ่งแวดล้อม

คนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและ 

ปล่อยพันธ์สัตว์น�้า โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 

ที่ผ่านมา

จัดอบรมการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา อ.ปรีดา เกิดสุข ผู้อ�านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุขให้กับบุคลากร โดยมี อ.ชารินี   

ใจเอือ้ จากมหาวทิยาลัยสวนดุสิต ศูนยก์ารศกึษานอกพืน้ทีต่ัง้ตรงั และ อ.สุญาพร   ลอ้ตระกลู อาจารยว์ทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว มทร.ศรวิีชยั 

ตรัง เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ความรู้ที่ได้สามารถน�าไปพัฒนาทักษะการบริการแก่นักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ “การจัดการ

ทรัพยากรแบบมส่ีวนร่วมเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติชมุชนลุม่น�า้ปะเหลียน จงัหวดัตรงั” ในการเตรยีมความพร้อมและสร้างการมส่ีวนร่วมส�าหรับพฒันา 

โครงการวิจัยระยะที่ 2 โดยมีส่วนราชการระดับจังหวัด ปจ. ทสจ. พม. สบทช. และส่วนราชการระดับพื้นที่ ประมงอ�าเภอ สถานีป่าชายเลน 

ส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. ปราชญ์ชุมชน ผู้น�ากลุ่มต่างๆ รวมถึงนักวิจัยที่ร่วมโครงการในปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 50 คน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ที่น่าสนใจ ได้แก่การทบทวนกรอบวิจัยที่ท�าอยู่เดิม และความต้องการของวิจัยที่จะต้องท�าต่อไป

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะมหาวิทยาลัยในเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ (อพ.สธ.) 
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ทิศทาง
การขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ.- สกอ” โดยนางสาวสุมัณฑนา จันทโรวงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา การบรรยาย
เรื่อง “การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์ฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ.” โดยนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ�านวยการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
และการเสวนาเรื่อง “แนวทางการท�าวิจัยโครงการ อพ.สธ. เชิงบูรณาการ” โดยรองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ที่ปรึกษาส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้จัดการส�านักงานโครงการบริหารทุนวิจัยมุ่งเป้า ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัย
และพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เปิดเวทีสัญจรพบ 
นักวจิยัในพ้ืนที ่มทร.ศรีวชัิย สงขลา เพือ่ชีแ้จงกรอบ 
และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนการพัฒนาแผนบูรณา
การงานวจิยัในทศิทางปฏริปูงานวจิยัของประเทศ 
และมุ่งสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ประเทศไทย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เปิดเวทีสัญจรพบนักวิจัยในพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

(พื้นที่ขนอม ไสใหญ่ ทุ่งใหญ่) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชี้แจงกรอบแผนวิจัยและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนการพัฒนาแผน 

บูรณาการงานวิจัย ตามเป้าหมายการผลักดันงานวิจัยของยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และหลักเกณฑ์การเตรียมโครงการวิจัย

เพื่อเสนอในกรอบปีงบประมาณ 2563 และการเข้าสู่แหล่งทุนงบประมาณวิจัยมุ่งเป้าอื่นๆ ในปี 2562 เวทีนี้มีนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 70 คน 

นับเป็นอีกหนึ่งการเริ่มต้นสู่งานบูรณาการข้ามศาสตร์วิชาการ 

เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการสัมมนาการจัดท�ารายงาน 

การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา 2560 (Pre-Audit) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ทวนสอบผลการประเมินผลเอง (SAR) 

ก่อนรับการตรวจประเมินฯ และเตรียมพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง 

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร” ณ ห้อง พล. 1204 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

เมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2561 น�าโดย ผ.ศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการดีประจ�าวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ ก่อนจะมีการเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ

ก�าลังใจ และความเป็นสิริมงคล 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการด�าเนินการเลือกตั้งซ้อม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�าและข้าราชการ 

ประจ�าหน่วยเลือกตั้งตรัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้มีการจัดการเลือกตั้งซ้อมฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช 

ข�าเจริญ สงักัดคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง เป็นผูไ้ด้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารย์ประจ�าและข้าราชการ

ด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส. Plus เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม 

รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตตรงั ได้ให้เกยีรตกิล่าวต้อนรบั คณะกรรมการการตรวจตดิตามกจิกรรม 5 ส.Plus ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

วิทยาเขตตรัง ก่อนที่จะลงพื้นตรวจกิจรรมฯ ยังจุดต่างๆซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส�านักงานวิทยาเขตตรัง 
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วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ “การจัดการ

ทรัพยากรแบบมส่ีวนร่วมเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติชมุชนลุ่มน�า้ปะเหลียน จงัหวดัตรงั” ในการเตรยีมความพร้อมและสร้างการมส่ีวนร่วมส�าหรับพฒันา 

โครงการวิจัยระยะที่ 2 โดยมีส่วนราชการระดับจังหวัด ปจ. ทสจ. พม. สบทช. และส่วนราชการระดับพื้นที่ ประมงอ�าเภอ สถานีป่าชายเลน 

ส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. ปราชญ์ชุมชน ผู้น�ากลุ่มต่างๆ รวมถึงนักวิจัยที่ร่วมโครงการในปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 50 คน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ที่น่าสนใจ ได้แก่การทบทวนกรอบวิจัยที่ท�าอยู่เดิม และความต้องการของวิจัยที่จะต้องท�าต่อไป

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะมหาวิทยาลัยในเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ (อพ.สธ.) 
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ทิศทาง
การขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ.- สกอ” โดยนางสาวสุมัณฑนา จันทโรวงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา การบรรยาย
เรื่อง “การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์ฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ.” โดยนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อ�านวยการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
และการเสวนาเรื่อง “แนวทางการท�าวิจัยโครงการ อพ.สธ. เชิงบูรณาการ” โดยรองผู้อ�านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ที่ปรึกษาส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้จัดการส�านักงานโครงการบริหารทุนวิจัยมุ่งเป้า ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัย
และพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เปิดเวทีสัญจรพบ 
นกัวจิยัในพืน้ที ่มทร.ศรวีชัิย สงขลา เพือ่ช้ีแจงกรอบ 
และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนการพัฒนาแผนบูรณา
การงานวจิยัในทศิทางปฏริปูงานวจิยัของประเทศ 
และมุ่งสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ประเทศไทย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เปิดเวทีสัญจรพบนักวิจัยในพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

(พื้นที่ขนอม ไสใหญ่ ทุ่งใหญ่) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชี้แจงกรอบแผนวิจัยและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนการพัฒนาแผน 

บูรณาการงานวิจัย ตามเป้าหมายการผลักดันงานวิจัยของยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และหลักเกณฑ์การเตรียมโครงการวิจัย

เพื่อเสนอในกรอบปีงบประมาณ 2563 และการเข้าสู่แหล่งทุนงบประมาณวิจัยมุ่งเป้าอื่นๆ ในปี 2562 เวทีนี้มีนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 70 คน 

นับเป็นอีกหนึ่งการเริ่มต้นสู่งานบูรณาการข้ามศาสตร์วิชาการ 

เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการสัมมนาการจัดท�ารายงาน 

การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา 2560 (Pre-Audit) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ทวนสอบผลการประเมินผลเอง (SAR) 

ก่อนรับการตรวจประเมินฯ และเตรียมพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง 

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร” ณ ห้อง พล. 1204 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

เมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2561 น�าโดย ผ.ศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการดีประจ�าวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ ก่อนจะมีการเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ

ก�าลังใจ และความเป็นสิริมงคล 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการด�าเนินการเลือกตั้งซ้อม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�าและข้าราชการ 

ประจ�าหน่วยเลือกตั้งตรัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้มีการจัดการเลือกตั้งซ้อมฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช 

ข�าเจริญ สงักัดคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารย์ประจ�าและข้าราชการ

ด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส. Plus เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 น�าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม 

รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตตรงั ได้ให้เกยีรตกิล่าวต้อนรบั คณะกรรมการการตรวจตดิตามกจิกรรม 5 ส.Plus ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 

วิทยาเขตตรัง ก่อนที่จะลงพื้นตรวจกิจรรมฯ ยังจุดต่างๆซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส�านักงานวิทยาเขตตรัง 



หน่วยประชาสัมพันธ์ งานบริหารนโยบายและแผน ส�านักงานวิทยาเขตตรัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม  พ.ศ. 2532 อนุมัติให้
วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ ในวันนี้ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั น�าโดย ผ.ศ.กฤษฎา พราหมณ์ชเูอม 
รองอธกิารบด ีประจ�าวทิยาเขตตรงั พร้อมด้วย บคุลากรเจ้าหน้าท่ี ของมหาวทิยาลยัฯ 
ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ บริเวณ ริมถนน ใกล้กับ
อาคารส�านักงานวิทยาเขตตรัง รวมกล้าไม้ทั้งสิ้น 200 ต้น เพื่อเป็นการสร้าง
จิตส�านึกให้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย ์

กติตกิร ขนัแกล้ว คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพ่ือสรรค์สร้างบรรยากาศของการท�างานร่วมกนัเป็นทมี 

สร้างโอกาสให้บุคลากร ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และเพื่อสร้างโอกาสให้

บุคลากรได้สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคม มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งองค์กร  และในวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2561 ศึกษาดูงาน ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

สทส. จัดค่ายวิทย์เสริมการเรียนรู้ให้ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง เมื่อวันที่ 25 

พฤษภาคม 2561 โดยรูปแบบกิจกรรมเน้นการเรียนรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมกับเปิดโลกทางด้านสิ่งแวดล้อม

คนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและ 

ปล่อยพันธ์สัตว์น�้า โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 

ที่ผ่านมา

จัดอบรมการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา อ.ปรีดา เกิดสุข ผู้อ�านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุขให้กับบุคลากร โดยมี อ.ชารินี   

ใจเอือ้ จากมหาวทิยาลยัสวนดุสติ ศูนยก์ารศกึษานอกพืน้ทีต่ัง้ตรงั และ อ.สุญาพร   ลอ้ตระกลู อาจารยว์ทิยาลัยการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว มทร.ศรวิีชยั 

ตรัง เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ความรู้ที่ได้สามารถน�าไปพัฒนาทักษะการบริการแก่นักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


