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 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ทุกสังกัด พร้อมใจกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ 
ประจำาพระองค์ รัชกาลที่ 10 จำานวน 33 ต้น และร่วมกันทำาความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
ตามแนวพระราชดำาริ (ศอญ.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี งานบริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วทิยาเขตตรัง จดักจิกรรมถวายพระพร  เนือ่งในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 66 พรรษา  28 
กรกฎาคม 2561  โดยถวายเคร่ืองราชสกัการะ กล่าวถวายราชสดดุเีฉลิมพระเกยีรต ิและร่วมร้องเพลงสดดุจีอมราชา  โดยม ีผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชเูอม 
รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำาปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก 
รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นประธานตรวจประเมิน ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล นางสาวนิธิพร วรรณโสภณ เป็นกรรมการ และ นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา 
เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้

 เมือ่วันที ่26 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา อ.จันทิรา เจือกโว้น และ 
อ.กฤษดิกร แก้ววงศ์ศรี พร้อมด้วยนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรงั เข้าร่วมโครงการสัมนาครแูนะแนว พืน้ทีฝ่ั่งอ่าวไทย การศกึษา
ต่อของคณะฯ แก่คณะครู อาจารย์ 

 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ผศ.วัฒนา วัฒนกุล ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว และ อาจารย์อุทร เจริญเดช อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง 
พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้าที่เข้าอบรมในโครงการฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการประมง เรื่องการเพาะและอนุบาลกุ้ง
ทะเล เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุบาลกุ้งทะเล ณ บริษัทโชคถาวรฟาร์ม อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก คุณประชาศักดิ์ เป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการอนุบาลลูกกุ้ง เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากสถานประกอบการจริง

 เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัย 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการสร้างนักธุรกิจรุ่นเยาว์ครั้งท่ี 1 
(Young Business #1) ขึ้น ณ ห้อง 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและการ
ทำาธุรกิจเบื้องต้นให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสิเกาประชาผดุง
วิทย์ อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงกว่า 50 คน



รอบรั้ววิทยาเขตตรัง
จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

จดหมายข่าว   ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 ประจ�าเดือนกรกฎาคม 2561 จดหมายข่าว   ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 ประจ�าเดือนกรกฎาคม 2561

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 
2561 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการวิจัยการ 
ส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์ 

 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการบริการวิชาการโรงเรียนวัดไม้ฝาด กิจกรรมที่ 2 : 
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชีวิตรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมความรู้ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีเงินออม โดยมีอาจารย์จากคณะฯ 
เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 การทำาบัญชีครัวเรือนและออมวันละนิดเพื่อชีวิตที่มั่นคง กลุ่มที่ 2 แปลงนาสาธิต การเพาะ
เลีย้งเหด็ การเลีย้งไก่ไข่ การเลีย้งปลาดกุ พชืสวนครวัปลอดสารพษิ กลุม่ที ่3 การคัดแยกขยะและการนำาขยะมาประดษิฐ์เป็นของใช้ในชวีติประจำาวนั 
ณ โรงเรียนวัดไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

 เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกีย
รติฯ โดยหน่วยงานบริหารกิจการนักศึกษาร่วมกับภาคบริการโลหิต 
แห่งชาตทิี ่12 จงัหวดัสงขลา สภากาชาดไทย เชญิชวนบคุลากร เจ้าหน้าที่ 
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอน “หล่อเทียน 
หล่อธรรม” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงความสำาคัญของพุทธศาสนา 
และวันสำาคญัทางศาสนา ตลอดจนเพือ่สร้างความสามคัคีในองค์กรจากการได้ทำากจิกรรมร่วมกนั โดยร่วมกันทำาบญุ ตกับาตร และนำาเบ้าพมิพ์สำาหรับ
หล่อเทียนพรรษา มาให้นักศึกษา บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปได้ร่วมเทเทียน หล่อเป็นเทียนพรรษา เพื่อนำาไปถวายแก่วัดไม้ฝาด  วัดสิเกา และ
วัดเขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งมีนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจร่วมเทเทียนเป็นจำานวนมาก 

 เมือ่วนัที ่14-15 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ภาษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดย อ.เพ็ญพร เกิดสุข หัวหน้าศูนย์ภาษาฯ 
พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี จัดกิจกรรม Laugh and Learn Day 
Camp , July 14-15 2018  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานทักษะทาง 
ภาษาองักฤษ และสร้างทศันคตทิีด่ ีของนกัศกึษาปีที ่1 ทำาให้นกัศกึษากล้าคดิ 
กล้าทำา กล้าพูด ผ่านการทำากิจกรรมที่มีทั้งวิชาการและสันทนาการ 
จากครูไทยและชาวต่างประเทศ

 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  
อำาเภอเมืองจังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ สำานักงานจังหวัดตรังจัดกิจกรรมอบรมแกนนำา
ระดับพื้นที่ ในจังหวัดตรัง จำานวน 10 อำาเภอ เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของ
บทบาทและความสำาคัญของการดำาเนินกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิและวจัิยพชืท้องถ่ินเพ่ือสร้างมลูค่าเพิม่ โดยมี 
ผศ. โกสนิทร์ พฒันมณ ีผูช่้วยอธกิารบดปีระจำาวทิยาเขตตรัง เป็นผูก้ล่าว 
รายงานวัตถุประสงของการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้

 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 
พนัตรเีพยีร จรรย์สบืศร ีชมรม CHT SPORT CLUB สโมสร
นักศึกษางานพัฒนานักศึกษา ได้จัดการประกวดคัดเลือก 
ดาว-เดอืน วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว ประจำาปี 
2561 ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (CHT Sport Active) กิจกรรม
ที่ 2 CHT PR AMBASSADOR เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา

 เมือ่วนัที ่19 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง ผศ.ดร.ชตุนิชุ สจุรติ อาจารย์ประจำาสาขาอตุสาหกรรมอาหาร
และผลติภณัฑ์ประมง ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายพวงองุน่ ได้แก่ การยดือายขุองสาหร่ายพวงองุน่ เพือ่สามารถต่อยอดในการดำาเนนิธรุกิจ
ให้กับ นายจิราวุฒิ วงศ์เทพวาณิชย์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นและเจ้าของธุรกิจพีพีการประมง หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

 เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Campus) โดยมีอาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา เข้าร่วมพิธี กิจกรรมภาคเช้ามีการจัดทำาพิธีทำาบุญครบรอบ 1 ปี เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าในความเป็น
ไทยและดำารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนาท่ีตนนบัถอื และเพือ่ให้นกัศึกษามคุีณภาพชวีติท่ีด ีอยูใ่นครอบครวัอบอุ่น อยูใ่นสงัคมอย่างมคีวามสขุ ตามหลกัปรชัญา และกจิกรรมภาคบ่าย
มีการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นที่พักผ่อน ปฏิบัติกิจกรรม อีกทั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความตระหนักให้นักศึกษา บุคลากร ได้เห็น
ความสำาคัญในการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วชิยั วทิยาเขตตรงั ลงสำารวจพืน้ที ่กลุม่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์ป่าชายเลน บ้าน
โคกออก ม.8 ต.หาดสำาราญ อ.หาดสำาราญ จ.ตรัง รวมทั้งช่วยส่งเสริมใน
ด้านกิจกรรมต่างๆให้กับชุมชนบ้านโคกออก (คลองปลักเบน)

เพือ่สร้างอาชีพทางเลอืกให้ชมุชนชายฝ่ัง โดยได้รบัเกยีรตจิาก ผศ.มาโนช ขำาเจรญิ ผู้เช่ียวชาญด้านการเพาะเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่น Caulerpa lentillifera 
เป็นวทิยากรถ่ายทอดความรูก้ารเพาะเลีย้งสาหร่ายพวงองุ่นแบบอนิทรย์ีให้กบัเกษตรกรและชาวบ้านชมุชนปากคลอง อ.สเิกา จ.ตรงั และได้รบัเกียรติ
จาก ผศ.ดร.ชตุนิชุ สจุรติ และ ดร.นฎัฐา คเชนทร์ภกัด ีอาจารย์สาขาอตุสาหกรรมอาหารและผลติภณัฑ์ประมง เป็นวทิยากรในการแปรรปูสาหร่ายพวง
องุ่นแบบอินทรีย์ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความหลากหลายให้แก่สาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์ ณ ชุมชุนบ้านปากคลอง อ.สิเกา จ.ตรัง

ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตามโครงการ “ให้โลหิตเพื่อชีวิตได้ไปต่อ” โดยผู้บริจาคโลหิต
นั้นสามารถให้โลหิตได้เป็นประจำาทุก 3 เดือน ทั้งนี้การบริจาคโลหิต 1 ครั้ง (1 ถุง) สามารถช่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต

กับท่านประธานซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอีกด้วย  โดยกิจกรรมจะเป็นไปในรูปแบบการให้ความรู ้
และการฝึกอบรมในลักษณะของการเขียนโครงการเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ และวิจัยพืชท้องถ่ินเพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับท้องถิ่นต่างๆในแต่ละอำาเภอ ทั้ง 10 อำาเภอในจังหวัดตรัง โดยมีวิทยากรประจำากลุ่ม นำาโดย ผศ.ว่าที่พันตรีดำารงค์ โลหะลักษณาเดช และ
คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นวิทยากรประจำากลุ่มให้กับแต่ละอำาเภอ ในการแบ่งกลุ่มทำา
กิจกรรมพร้อมสรุปแผนการดำาเนินงานในแต่ละอำาเภอเพื่อนำาไปสู่แนวทางการขับเคลื่อนโครงการในแต่ละพื้นที่

รักษากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
ออกสู่ภายนอก โดยผู้เข้าประกวดมีความสามารถที่หลากหลายแตกต่างกัน จนเมื่อสรุปผลคะแนน ผู้ที่ได้รับตำาแหน่งดาวประจำาวิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว ได้แก่ นางสาวเกวลิน ศรนิรันต์ (น้องโบว์) จากสาขาการบัญชี (4 ปี) ตำาแหน่งเดือนประจำาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ได้แก่ นายอินทร ใจการิม (น้องแสน) สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (4 ปี)


