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“ผ้าซิ่น ปิ่นโต” ครั้งที่ 1
	 เมื่อวันที่	 2	พฤศจิกายน	 2561	นางณิทฐา	 แสวงทอง	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	 ได้ให้เกียรติมาพบปะคณะ 
ผูบ้รหิารและเยีย่มชมมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	วทิยาเขตตรงั	โดยการตอ้นรบัของคณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั	
นำาโดย	 ผศ.กฤษฎา	พราหมณ์ชูเอม	 รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง	 ผ.ศ.โกสินทร์	 พัฒนมณี	 ผู้ช่วยอธิการบดีประจำา

สวพ.หารือแนวทางการพัฒนากระบวนการสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมภาคใต้
	 เมือ่วันที	่2	พฤศจกิายน	2561	สถาบนัวจิยัและพฒันา	รว่มกบั	รศ.จรญู	เจรญิเนตรกลุ	คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร	์
ผศ.กิตตกิร	ขนัแกลว้	คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย	ีพรอ้มดว้ยทมีนกัวจิยั	เขา้พบสภาอตุสาหกรรมจงัหวัดตรงั 
โดยคุณประชา	งามรัตนกุล	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง	พร้อมด้วยคณะรองประธานและกรรมการสภา	เพื่อรับ

มทร.ตรังร่วมแสดงผลงาน EMECS 12, Thailand
	 เม่ือวันท่ี	 4-8	 พฤศจิกายน	 2561	 ผศ.ดร.ประเสริฐ	 ทองหนูนุ้ย	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ในคณะฯ	 เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน	 The	 12th	 International	
Conference	on	the	Environmental	Management	of	the	Enclosed	Coastal	Seas	(EMECS	12)	ภายใต้หัวข้อ	

บันทึกข้อตกลงระหว่าง สกว. กับ เครือข่าย มทร.
	 เม่ือวันที่	 9	 พฤศจิกายน	 2561	ณ	ห้องแซฟไฟร์	 ช้ัน	 2	 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค	 กรุงเทพฯ	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	8	แห่ง	ได้นำาทีมวิจัยชุดโครงการวิจัย

นักศึกษาการโรงแรมและการท่องเที่ยวฝึกทักษะด�าน�้าลึกขั้นต้น
	 เม่ือวันที่	 9	 พฤศจิกายน	 2561	 อาจารย์ธรรมจักร	 เล็กบรรจง	 อาจารย์ประจำาสาขาวิชา 
การโรงแรมและการท่องเทีย่วฝึกทกัษะนกัศึกษาซึง่เป็นส่วนหนึง่รายวชิาดำานำา้ลึก	หลักสูตรดำานำา้ลกึขัน้ต้น 
(PADI	Open	Water	Diver)	เป็นหลักสูตรเรียนดำานำ้าสากล	โดยมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎี	การฝึกปฏิบัติ
ในสระว่ายนำา้	และการฝึกปฏบิตัภิาคทะเล	เมือ่เรยีนจบตามหลกัสูตร	จะได้รบับตัรดำานำา้สากลของ	PADI

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
	 ระหว่างวันที่	 10-11	พฤศจิกายน	 2561	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	 จัดโครงการบริการวิชาการ	
“โครงการพัฒนาและส่งเสรมิผูม้คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์”	ให้กบันกัเรยีนโรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยั	
อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	 โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.ประเสริฐ	ทองหนูนุ้ย	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
	 ระหว่างวนัที	่12-13	พฤศจกิายน	2561	ดร.จเร	สวุรรณชาต	รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ	พร้อมด้วย	
ดร.วกิจิ	ผนิรบั	รองผูอ้ำานวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั	สถาบนัวจิยัและพฒันา	เข้าร่วมพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื
ทางวชิาการในการพฒันาบคุลากรวจิยัและนวัตกรรม	ภายใต้โครงการฝึกอบรม	“สร้างนกัวจิยัรุน่ใหม่”	(ลูกไก่)	และโครงการ	

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดท�าค�าเสนอของบประมาณประจ�าปี พ.ศ.2563
	 ระหว่างวันที่	 12-14	พฤศจิกายน	 2561	 งานบริหารและวางแผน	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 จัดทำาคำาเสนอของบประมาณประจำาปี	 พ.ศ.2563	 เพื่อสรุปและเปรียบเทียบผลการ
ดำาเนินงานของคณะฯ	 กับเป้าหมายท่ีได้กำาหนดเอาไว้ในระยะเวลาการดำาเนินงานที่ผ่านมา	 อีกทั้งทบทวนแผนกลยุทธ ์

วิทยาเขตตรัง	 และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 และนอกจากนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง	 ร่วมกับบุคลากร
มหาวิทยาลัย	ณ	อาคารวิทยบริการ	ในโครงการ	“ผ้าซิ่น	ปิ่นโต”	ครั้งที่	1	ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ทราบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังและภาคใต้	ในกลุ่มยางพารา	ปาล์ม	ท่องเที่ยวและอาหารทะเล	พร้อมทั้งหารือแนวทางการพัฒนา
กระบวนการสร้างงานวิจัยท่ีตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมภาคใต้	 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 รับไปหารือเพื่อจัดการประชุมระดม
ความคิดเห็นในช่วงเดือนธันวาคม

“Cooperative	stewardship	for	integrated	management	toward	resilient	coastal	seas”	ณ	โรงแรมจอมเทียน	ปาล์ม	บีช	จังหวัดพัทยา 

ตอบสนองนโยบายเป้าหมายรฐับาล	ตามระเบยีบวาระแห่งชาต	ิปี	2561	กลุ่มเรือ่งนวตักรรมเพือ่การพฒันาพืน้ที	่ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่างสำานกังาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 โดยผู้บริหารได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ไปเมื่อ	วันที่	17	ตุลาคม	2561	ณ	เดอะสุโกศล	กรุงเทพฯ 

ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน	และแบ่งนักเรียนออกเป็น	4	กลุ่ม	เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้	1.	กลุ่มนักสืบชายหาด	วิทยากรโดย 
ดร.สพุชัชา	ชเูสยีงแจ้ว	อาจารย์ในสาขาเทคโนโลยกีารประมง	2.	กลุ่มปลูกหญ้าทะเล	วทิยากรโดย	อ.นคิม	อ่อนสี	อาจารย์ในสาขาวทิยาศาสตร์ทางทะเล 
3.	กลุ่มแพลงก์ตอนแหล่งอาหารมีชีวิต	วิทยากรโดย	อาจารย์อุทร	เจริญเดช	อาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีการประมง	4.	กลุ่มป่าชายเลน	วิทยากรโดย	
ดร.ขวัญตา	ตันติกำาธน	อาจารย์ในสาขาสิ่งแวดล้อม

“จุดประกายความคิดสร้างงานและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย	4.0”	สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ณ	โรงแรมมารวย	การ์เด้น	กรุงเทพฯ 

แผนปฏิบัติราชการ	4	ปี	ของคณะ	และนำาแผนกลยุทธ์มาแปลงสู่แผนปฏิบัติงานประจำาปี	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.ประเสริฐ	ทองหนูนุ้ย	คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	กล่าวเปิดโครงการ	และ	ผศ.สุนันทา	ข้องสาย	รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	บรรยายสรุปผลการ
ดำาเนินงานของคณะฯ	ณ	ห้อง	พล.	1202	สำานักงานคณบดี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	
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ราชมงคลตรังร่วมมอบของที่ระลึกนาวากาชาด
	 เมื่อวันที่	 14	 พฤศจิกายน	 2561	 ณ	 อำาเภอสิเกา	 จังหวัดตรัง	 ผศ.กฤษฎา	 พราหมณ์ชูเอม	 รองอธิการบดี 
ประจำาวทิยาเขตตรงั	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	วทิยาเขตตรงั	มอบพดัลมตัง้พืน้จำานวน	1	ตวั	(มลูค่า	2,000	บาท) 

มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมงาน “ม.อ.วิชาการ ประจ�าปี 2561”
	 เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2561	งานรับสมัครนักศึกษา	งานแนะแนว	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	ร่วมงาน	“ม.อ.วิชาการ	ประจำาปี	2561	วิทยาเขตตรัง”	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	วิทยาเขตตรัง	โดยมี	นายลือชัย	เจริญทรัพย์	ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	เป็นประธานเปิดงาน 

มทร.ศรีวิชัย ตรัง รับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไม้ฝาด
	 เมือ่วนัที	่17	พฤศจกิายน	2561	ผศ.โกสนิทร์		พฒันมณ	ีผูช่้วยอธกิารบด	ีประจำาวทิยาเขตตรงั	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี	เพื่อดำาเนินการ

คณะวิทย์-ประมง ร่วมทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วันควนตุ้งกู
	 เมื่อวันที่	 17	 พฤศจิกายน	 2561	 ผศ.ดร.ประเสริฐ	 ทองหนูนุ้ย	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	บุคลากรและนักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	ร่วมทอดกฐิน

สวพ. สร้างเครือข่ายให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างต้นน�้าที่ดี สู่ปลายน�้าอันอุดมสมบูรณ์
	 เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2561	คุณศานิต	เกษสุวรรณ	และคณะ	บริษัท	เอสซีจี	ซีเมนต์	ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	จำากัด 
เข้าพบ	ผศ.ดร.	อภิรักษ์	สงรักษ์	ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	มทร.ศรีวิชัย	เพื่อหาแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับงาน
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่งจังหวัดตรัง	โดย	เอสซีจี	ผสานพลังงานชุมชนสานต่อโครงการรักษ์นำ้าจากภูผา	สู่มหานที 

มทร.ศรีวิชัย ตรัง หารือร่วมกับ สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ผลักดัน นศ.เทียบโอน
	 เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2561	คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	ประชุมร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษา
ภาคใต้	3	โดยมีรองผู้อำานวยการสถาบันอาชีวศึกษา	:	ด้านวิชาการ	(นายสัมพันธ์	ทิพาพงค์)	และรองผู้อำานวยการด้านวิชาการ

โครงการฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้ ภายใต้แผนธุรกิจ Aquaculture farm
	 เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2561	นักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
จับกุ้งขาวแวนนาไม	 อายุ	 80	 วัน	 จำานวน	 1,200	 กิโลกรัม	 โดยมีอัตราเฉล่ีย	 43	 ตัว/กิโลกรัม	 ณ	 บริเวณบ่อกุ้งโซน	 2 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง	ในโครงการฝึกทักษะนกัศึกษาทีก่่อให้เกดิรายได้	ภายใต้แผนธรุกจิ	Aquaculture	farm 

เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดในการออกร้านนาวากาชาด	 ประจำาปี	 2561	 โดยมี	 นางสาวกรรณิการ์	 หนูสง	 ปลัดอำาเภอสิเกา 
เจ้าพนักงานปกครองชำานาญการ	เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้

“ม.อ.วิชาการ	 ประจำาปี	 2561	 วิทยาเขตตรัง”	 ทั้งนี้	 การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	 และเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน	ในปีการศึกษา	2562	

ก่อสร้างโรงครัวขึ้นมาใหม่	ณ	วัดไม้ฝาด	ตำาบลไม้ฝาด	อำาเภอสิเกา	จังหวัดตรัง	รวมยอดปัจจัยทำาบุญกฐินสามัคคี	ประจำาปี	2561	ทั้งสิ้นเป็นปัจจัย
จำานวน	124,900	บาท

สามัคคี	ประจำาปี	2561	เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ	ณ	วัดควนตุ้งกู	หมู่ที่	3	ต.บางสัก	อ.กันตัง	จ.ตรัง

เอสซีจีมีการอนุรักษ์ต้นนำ้าของชุมชน	ต.ถำ้าใหญ่	อ.ทุ่งสง	จ.นครศรีธรรมราช	และมาถึงพื้นที่ปลายนำ้าของชุมชนบ้านมดตะนอย	ต.เกาะลิบง	อ.กันตัง	
จ.ตรัง	ได้นำานวัตกรรมบ้านปลาจากปูนทนนำ้าทะเล	เป็นบ้านปลาที่เหมาะสมกับพื้นที่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เอสซีจีจะทำาโครงการรักษ์นำ้าจาก
ภูผา	สู่มหานที	ในพื้นที่ต่างๆ	ทั้งประเทศ	รวมถึงการสร้างเครือข่ายให้เกิดพลังที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันสร้างต้นนำ้าที่ดี	สู่ปลายนำ้าอันอุดมสมบูรณ์	และ
ยินดีที่จะร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเครือข่ายในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่ง

จากเทคนิคการอาชีพต่างๆ	 เข้าประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการในการผลิตนักศึกษาร่วมกัน	 ทั้งในส่วนนักศึกษาที่มาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี	แบบเทียบโอนผลการเรียน	โดยให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนรายวิชาที่สอดคล้องกันระหว่างหลักสูตร	ปวส.และปริญญาตรี	 ทำาให้ผู้เรียน
ใช้เวลาการศึกษาสำาเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น	 นอกจากนี้ได้พูดคุยในการสร้างหลักสูตรต่อเน่ืองร่วมกันทั้งสองสถาบัน	 ในเบ้ืองต้นจะจัดแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการในการยกร่างหลักสูตรร่วมกันในหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานทดแทน	วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่	และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
จัดทำารายวิชาเทียบโอนระหว่างหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน	ณ	ห้องประชุมสำานักงานวิทยาเขตตรัง	มทร.ศรีวิชัย

โดยม	ีผศ.ดร.ปรีดา	ภมู	ีเป็นหวัหน้าโครงการ	และนักศกึษาสาขาเพาะเลีย้งสตัว์นำา้	จำานวน	7	คน	บรหิารจดัการเลีย้งกุง้เปรยีบเสมอืนผูป้ระกอบการจรงิ 
และได้เรียนรู้กระบวนการจับกุ้ง	คัดแยกขนาดกุ้ง	ชั่งนำ้าหนัก	คำานวณบัญชี	จากเจ้าของแพรับซื้อกุ้งผู้มากประสบการณ์

	 เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2561	นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
จับกุ้งขาวแวนนาไม	 อายุ	 65	 วัน	 จำานวน	 918.94	 กิโลกรัม	 โดยมีอัตราเฉลี่ย	 62	 ตัว/กิโลกรัม	 ณ	 บริเวณบ่อกุ้งโซน	 2 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	 ในโครงการฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้	 ภายใต้บริษัทจำาลอง	 ในนาม	
บริษัท	Marine	shrimp	โดยมี	ผศ.ดร.ประเสริฐ	ทองหนูนุ้ย	 เป็นหัวหน้าโครงการ	และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	
จำานวน	10	คน	บริหารจัดการเลี้ยงกุ้ง	เพื่อเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ	และสร้างรายได้ระหว่างเรียน	

03



นักศึกษาอุตสาหกรรมอาหารฯ เรียนรู้การท�าอาหารของเชฟอ้อย เชฟมือหนึ่งของไทย
	 เมือ่วนัที	่22	พฤศจกิายน	2561	ผศ.ดร.ชุตนิชุ	สุจรติ	และนกัศึกษาช้ันปีที	่1	สาขาอตุสาหกรรมอาหาร
และผลติภณัฑ์ประมง	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง	เข้าศกึษาดงูานฟังบรรยายและฝึกปฏบิตัิ
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพและการเตรียมวัตถุดิบ	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ดร.ประพันธ์	 วิริยะพรสวรรค์ 

นักศึกษาสิ่งแวดล้อมแสดงผลงานโรงงานสีเขียว
	 เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2561	ดร.กนกรัตน์	รัตนพันธุ์	หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม	พร้อม
อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่	3	จำานวน	12	คน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	เข้าร่วม
แสดงผลงานการใช้ประโยชน์จากของเสยีของนกัศกึษาและอาจารย์	ในงานโรงงานสเีขยีวสร้างคณุค่า
เพือ่อนาคตยางพาราไทย	ปี	2	ณ	บรษิทั	ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร	ีจำากดั	(มหาชน)	สาขาสเิกา	จงัหวดัตรงั 

สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจ�าปี 2561 
	 เมื่อวันที่	 22	 พฤศจิกายน	 2561	 ผศ.กฤษฎา	 พราหมณ์ชูเอม	 รองอธิการบดีประจำา
วิทยาเขตตรัง	 เป็นประธานในการเปิดงานลอยกระทง	 ประจำาปี	2561	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	 จัดขึ้นที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	 โดยได้มีการประกวด 

เลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
	 เมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	2561	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	
ดำาเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย	 เขตเลือกตั้งที่	 2	 เขตพื้นที่จังหวัดตรัง 

Special Lecture: Fish Biology Research Inspiration for Marine Scientists
	 เมื่อวันที่	 28	 พฤศจิกายน	 2561	 นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	 ได้มีโอกาสในการฟังบรรยายพิเศษ	 Special	
Lecture:	Fish	Biology	Research	Inspiration	for	Marine	Scientists	โดยได้รับเกียรติ
จาก	Joshua	Egan	จาก	University	of	Minnesota	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมโครงการรักษ์อันดามัน
	 เมื่อวันที่	 29	พฤศจิกายน	 2561	 อาจารย์	 บุคลากร	นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรวีชิยั	วทิยาเขตตรงั	และนกัเรยีนโรงเรยีนไม้ฝาด	อ.สเิกา	จ.ตรงั	เข้าร่วมกจิกรรมรณรงค์ทำาความ
สะอาดชายหาดท่องเทีย่วและปลกูต้นไม้	ตามโครงการรกัษ์อนัดามนั	สำานกังานทรพัยากรธรรมชาติและ

	 เมื่อวันที่	 30	 พฤศจิกายน	 2561	 ศูนย์วิสาหกิจ	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การประมง	จับกุ้งขาวแวนนาไม	อายุ	90	วัน	จำานวน	5,300	กิโลกรัม	โดยมีอัตราเฉลี่ย	80	
ตวั/กโิลกรมั	ณ	บริเวณบ่อกุง้โซน	4	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง	มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง

ท�าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
	 เมื่อวันที่	 4	 ธันวาคม	 2561	 เวลา	 13.30	 น.	 นางอุษา	 ศรีเจริญ	 ผู้อำานวยการสำานักงาน
วิทยาเขตตรัง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	พร้อมด้วยคณาจารย์	บุคลากร
และนกัศกึษาทกุสงักดั	เข้าร่วมโครงการรกัษ์อนัดามนั	ของกลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั	ณ	ชายหาด

ในการนำานักศึกษาไปเรียนรู้การทำาอาหารของเชฟอ้อย	 เชฟมือหน่ึงของไทย	 ซ่ึงเป็นเชฟผู้เช่ียวชาญมีประสบการณ์ทำางานในสถานประกอบการ 
ด้านธุรกิจอาหารเป็นเวลานาน	เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ	การทำางานธุรกิจอาหาร	การบริการ	การตกแต่งอาหาร	ณ	กะช่องฮิลส์	Kachong	Hills	
Resort,	Cafe&Bistro	อ.นาโยง	จ.ตรัง	

หนนู้อยนพมาศ	ประกวดนางนพมาศ	การประกวดกระทง	ประเภทสวยงามและความคดิสร้างสรรค์	เพือ่ชงิเงนิรางวัล	และมชีดุการแสดงจากหนนู้อย 
นักเรียน	และนักศึกษา	ตลอดจนการจำาหน่ายสินค้า	โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี	ทั้งนักศึกษาและประชาชนภายนอกมาร่วม
งานกันอย่างคับคั่ง

โดยการเลอืกตัง้ในคร้ังนี	้นายวกิจิ		ผนิรบั		สงักดัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง	ได้รบัคดัเลอืกเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลยั	
เพื่อสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย	ณ	สำานักงานอธิการบดี	มทร.ศรีวิชัย

สิ่งแวดล้อม	จ.ตรัง	เพื่อพัฒนาไปสู่การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามนโยบายของ
รัฐบาล	ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ	โดยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายหาดราชมงคล	หาดวิวาห์

ปากเมง	 ในการจัดการขยะมูลฝอย	 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลอันดามัน	และการสร้างเครือข่ายและการส่งเสริม 
การทำาความดด้ีวยหวัใจ	ลดรบั	ลดให้	ลดใช้ถุงพลาสตกิและโฟม	เพ่ือจงัหวดัตรงัทีย่ัง่ยนื	อกีทัง้เป็นอกีกจิกรรมหนึง่ซึง่วนันีต้รงกบั	“วันส่ิงแวดล้อมไทย” 
รณรงค์ร่วมกันทำาความดี	สร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและโฟม	“ทำาความดีด้วยหัวใจ	ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
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ลด โลก เลอะ : เที่ยวตรังสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
	 เมือ่วนัเสาร์ที	่1	ธนัวาคม	2561	เวลา	08.00	น	.	ณ	บรเิวณหาดปากเมง	อำาเภอสิเกา	จงัหวดัตรงั	ผศ.กฤษฎา	พราหมณ์ชเูอม 
รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	บุคลากร

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
	 เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2561	ผศ.กฤษฎา	พรามหมณ์ชูเอม	รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย	 วิทยาเขตตรัง	 พร้อมด้วยผู้บริหาร	 คณาจารย์และบุคลากรทุกสังกัด	 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้าย

กิจกรรมค่ายบูรณาการ
	 เมือ่วนัที	่6	-	7	พฤศจกิายน	2561	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง	จดัโครงการบรกิารวชิาการ	“โครงการ
กิจกรรมค่ายบูรณาการ”	ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล	2	(วัดกะพังสุรินทร์)		โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	และ	
ปีที่	5		จำานวน	67	คน	เข้าร่วมโครงการ		ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ทักษะในการปฏิบัติและเทคนิคการใช้เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและปลอดภัย	สามารถนำาความรู้ที่ได้นำาไปสู่การทำาโครงงานและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้	

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ – ด้านการสอบบัญชี
	 วนัที	่11	ธนัวาคม	2561	สาขาบริหารธรุกจิ	ได้ดำาเนนิจดัโครงการพฒันาเพิม่ทกัษะวิชาชีพแก่นกัศึกษา	กจิกรรมย่อยที	่3 
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ	 -	 ด้านการสอบบัญชี	 ขึ้น	ณ	 ห้องประชุมใหญ่	 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	

สวมหมวก ลดน็อค
	 วนัที	่12	ธนัวาคม	2561	หน่วยวนิยัและจรยิธรรมนกัศกึษา	งานพฒันานกัศกึษา	วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
ร่วมกับสถานีตำารวจภูธร	 อ.สิเกา	 ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมสวมหมวก	 ลดน็อค	 แก่นักศึกษา	 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใส่ใจ 

รณรงค์ประหยัดพลังงาน ประจ�าปี 2561
	 เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2561	เวลา	13.00	น.	ผศ.กฤษฎา	พราหมณ์ชูเอม	รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง	ได้เป็น
ประธานกล่าวเปิดโครงการ	รณรงค์ประหยดัพลงังาน	ประจำาปี	2561	เพือ่เป็นการสร้างจติสำานกึทีด่ใีห้แก่บคุลากรและนกัศกึษา	

	 วันที่	13	ธันวาคม	2561	ผศ.กฤษฎา	พราหมณ์ชูเอม	รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	พร้อมด้วย	นางอุษา	ศรีเจริญ	ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขตตรัง	บุคลากรและนักศึกษา
ต้อนรับคณะคุณครู	 นักเรียนโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา	 ซึ่งได้มาแสดงความยินดีส่งมอบความสุข	 ร่วมร้องเพลงอวยพรฯ
เนื่องในโอกาสงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตสมภพประจำาปี	สำาหรับปี	2018	จัดในหัวข้อ	“รักของพระคริสต์”

และนักศึกษา	เข้าร่วมโครงการ	ลด	โลก	เลอะ	:	เที่ยวตรังสดใส	ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ	400	คน	โดยได้รับเกียรติจาก	นาย
ไพบูลย์	โอมาก	รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	มาเป็นประธานพิธี	โดยจัดพร้อมกันทั่วประเทศ	มีวัตถุประสงค์เพื่อตอกยำ้าการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำานึก
พร้อมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	 อีกทั้งการเตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าของบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเท่ียวในฤดูกาลท่อง
เที่ยวนี้	ในส่วนของจังหวัดตรังนั้น	ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
	 ทัง้นีใ้นการจดัโครงการครัง้นี	้ทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	วทิยาเขตตรงั	ได้ให้การสนบัสนนุในส่วนของยานพาหนะ	รถลาก 
และรถบรรทุก	เพื่อใช้ในการอำานวยความสะดวกตลอดระยะเส้นทางตั้งแต่ท่าเรือหาดปากเมง	ระยะทาง	5	กิโลเมตร

วนัพระราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	วนัชาต	ิและวนัพ่อแห่งชาต	ิพทุธศักราช	2561	ณ	บรเิวณอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำาบลสิเกา	 เพ่ือร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดไม่ได ้

มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	โดยได้รับเกียรติจาก	คุณกัญญา	สุทธมนัสวงศ์	เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณอาวุโส	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	
(องค์การมหาชน)	กระทรวงกลาโหม	และอุปนายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย	ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

การใช้รถใช้ถนน	 สวมหมวกนิรภัยท้ังคนขับและผู้โดยสาร	 ซ่ึงได้รับเกียรติจากท่านผู้กำากับสถานีตำารวจภูธร	 อ.สิเกา	 และท่านปลัดอาวุโส	 อ.สิเกา 
ให้เกียรติร่วมพูดคุยและให้ความรู้แก่นักศึกษา

ได้เกิดความรูแ้ละตระหนกัถงึความมส่ีวนร่วมในการลดใช้พลงังานของมหาวทิยาลัย	อกีทัง้ยงัถอืเป็นการสนองนโยบายของภาครฐัช่วยลดภาวะโลกร้อน 
รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของพลังงานไฟฟ้าและนำ้าประปาของมหาวิทยาลัย	 โดยมีการประกาศผลการประกวดคำาขวัญนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	 และการประกาศผลรางวัลการประหยัดพลังงานดีเด่น	 ในส่วนของหอพักนักศึกษา	@ราชมงคลตรัง	 และพร้อมท้ังรับฟัง
บรรยายพิเศษจาก	ผศ.ดร.ปภัศรัชกรณ์	อารีย์กุล	ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน	ณ	ห้องประชุมอาคารพันตรีเพียรจรรย์สืบศรี

ราชมงคลตรงั เดนิ วิง่ เพือ่สุขภาพ ลดพุง ลดโรค คร้ังที ่1 RUTS TRANG FUN #1 : 2018
	 เมือ่วนัที	่13	ธนัวาคม	2561	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	วทิยาเขตตรงั	จดักจิกรรม
ราชมงคลตรงั	เดนิ	วิง่	เพือ่สขุภาพ	ลดพุง	ลดโรค	ครัง้ที	่1	RUTS	TRANG	FUN	#1	:	2018	โดยได้รบัเกียรติ 

จาก	ผศ.ยงยุทธ	หนูเนียม	รักษาราชการแทน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน	และผศ.	กฤษฎา	
พราหมณ์ชูเอม	 รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนดูแลสุขภาพ	 รักษาสุขภาพ 
ด้วยการออกกำาลงักาย	การแข่งขนัในครัง้นีไ้ด้รับการสนบัสนนุ	และความร่วมมอืทัง้ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร	ได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดยีิง่ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า	400	คน	แบ่งออกเป็น	4	รุ่น	ตั้งแต่รุ่นนักเรียนนักศึกษา	อายุ	12	–	25	ปี	 (หญิง)	ถึง	รุ่นบุคคลทั่วไป	อายุ	46	ปี	ขึ้นไป 
ทั้งชายและหญิง	ในแต่ละรุ่นรางวัลชนะเลิศ	รองชนะเลิศอันดับ	1,2	จะได้รับถ้วยรางวัล	ส่วนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้ลุ้นรางวัลของที่ระลึก
กลับบ้านมากมาย 05



Marine Science Camp ตอน พี่พบน้อง
	 ระหว่างวันที่	 14-16	 ธันวาคม	 2561	 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง	 นำาโดย	 ผศ.ดร.ประเสริฐ	 ทองหนูนุ้ย	 ดร.วรพร	 ธารางกูร	 อาจารย์นิคม	 อ่อนสี 

เรียนรู้อวัยวะต่างๆ หอยฝาเดียว
	 เมือ่วนัที	่15	ธนัวาคม	2561	นกัศึกษาสาขาการจดัการประมงและธรุกจิสัตว์นำา้	ช้ันปีที	่2	ศึกษาเรยีนรูอ้วยัวะ
ต่าง	ๆ 	ของหอยฝาเดยีว	ซึง่เป็นหนึง่ในสัตวเ์ศรษฐกจิ	ในรายวชิาชีววทิยาและอนุกรมวธิานสัตวน์ำ้าเศรษฐกจิ	โดยมี	
อาจารย์ปรดีา	เกดิสขุ	อาจารย์สาขาเทคโนโลยกีารประมง	เป็นผูส้อน	ณ	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง 

ประชุมชี้แจงระดับสนามสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561
	 เมื่อวันที่	 17	 ธันวาคม	 2561	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 วิทยาเขตตรัง 
จัดประชุมชี้แจงระดับสนามสอบ	 V-NET	 ปีการศึกษา	 2561	 โดยมี	 ผศ.กฤษฎา	 พราหมณ์ชูเอม 
รองอธกิารบดปีระจำาวทิยาเขตตรงั	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั	วทิยาเขตตรงั	ในฐานะ

การจัดการทรพัยากรแบบมส่ีวนร่วมเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของชมุชนลุม่น�า้ปะเหลยีน จงัหวัดตรงั
	 วันท่ี	 18	 ธันวาคม	 2561	 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ยงยุทธ	 หนูเนียม	 รักษาราชการแทนอธิการบด	ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	พร้อมด้วย	ดร.จเร	สวุรรณชาต	รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบริการ
วชิาการ	ดร.ประเสริฐ	ทองหนนูุย้	คณบดคีณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง	ดร.นชุล	ีทพิย์มณฑา 

โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ
	 เมื่อวันที่	 19	ธันวาคม	2561	 เวลา	13.00	น.	ณ	อาคารกีฬาราชมงคลตรัง	หน่วยหอพักนักศึกษา 
จัดโครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ	 ประจำาปีการศึกษา	 2561	 โดยมี	 ผศ.โกสินทร์	 พัฒนมณี	 ผู้ช่วยอธิการบด	ี

กล่าวเปิดโครงการ	 “พี่พบน้อง”	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	 (กิจกรรมย่อยที่	 4	Marine	 Science	 Camp)	 เพื่อให้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล	ณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง	โดยได้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ	ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำานวนมาก

ประธานศูนย์สอบ	กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ	การประสานงานประจำาสนามสอบ/สถานศึกษา	V-NET	2561	ระดับอาชีวศึกษา	และ	คุณเมธาพร	
หริญัวงศ์	ประธานคณะทำางานประสานงานการจดัสอบ	บรรยายการบรหิารการจดัสอบ	V-NET	เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมในการจดัการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

คณบดีคณะศิลปศาสตร์	พร้อมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา	ทีมจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่	นักวิจัยร่วมส่งมอบ	“ตู้อบแสงอาทิตย์	สำาหรับ
อบแห้งใบจาก	 (ติหมา)”	 ผลงานของ	 ผศ.นพดล	 โพชกำาเหนิด	 ภายใต้งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 โครงการวิจัยเรื่อง	 “การจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มนำ้า
ปะเหลียน	 จังหวัดตรัง”	 ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง	ตำาบลวังวน	อำาเภอกันตัง	 จังหวัดตรัง	 โดยนายไพบูลย์	 โอมาก	
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	พร้อมด้วย	นางประภาพรรณ	กันตังพันธุ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลวังวน	และ	ป้าเล็ก	เป็นผู้รับมอบ	ซึ่งมี	ดร.กิตติ	
สจัจาวฒันา	ผูอ้ำานวยการหน่วยบรูณาการและความร่วมมอืเพือ่พฒันาเชิงพืน้ที	่สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	เข้าร่วมเป็นเกยีรตใินการส่งมอบ	
คุณเบญจมาศ	ตีระมาศวณิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	สกว.	และพี่เลี้ยงโครงการวิจัย	นายบรรจง	นฤพรเมธี	นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง	
คุณนันทวัน	ศิริโภคพัฒน์	ผู้อำานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	สำานักงานตรัง	หัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง	คุณจำานง	ฐานะพันธุ์	
ผู้อำานวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม	สบทช.10	และ	ปลัดอำาเภอกันตัง	มาร่วมเป็นพยานและร่วมการส่งมอบในครั้งนี้ด้วย

ประจำาวิทยาเขตตรัง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ		สำาหรับโครงการสานสัมพันธ์ชาวหอ 
จดัขึน้เพือ่ส่งเสรมิให้นักศกึษาหอพักได้มส่ีวนร่วมในการทำากจิกรรม	ซึง่เป็นกจิกรรมทีห่น่วยหอพกันกัศกึษาได้มุง่เน้นให้นกัศกึษามคีวามสนกุสนานและ
กล้าแสดงออก	ส่งเสรมิความรกัความสามคัครีะหว่างนกัศกึษา	เสรมิสร้างพลานามยัให้สมบรูณ์และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์	ห่างไกลจากยาเสพตดิ 
ทั้งนี้กิจกรรมการแข่งขันส่วนใหญ่จะเน้นไปในกีฬาประเภทพื้นบ้าน	 แบ่งออกเป็น	 7	 ประเภทการแข่งขัน	 คือ	 ชักเย่อ	 ส่งบอลลอดหว่างเข่า 
กินวิบาก	วิ่งกระสอบ	วิ่งซุปเปอร์แมน	ปิดตาป้อนกล้วย	และเดินหนีบห่อ	จากนั้นในภาคคำ่าก็จะมีกิจกรรมสังสรรค์ชาวหอพัก	“Sport	night”	

มทร.ศรีวิชัย ตรัง เปิดบ้านต้อนรับคณะคุณครู (เครือข่ายแนะแนว)
	 ระหว่างวันที่	21-22	ธันวาคม	2561	งานบริหารวิชาการและวิจัย	จัดโครงการเครือข่ายรับนักศึกษา
เข้าศกึษาต่อ	ปีการศกึษา	2562	โดยม	ีผศ.กฤษฎา	พราหมณ์ชูเอม	รองอธกิารบดปีระจำาวทิยาเขตตรงั	กล่าวเปิด 

โครงการ	พร้อมด้วย	ผศ.กิตติกร	ขันแกล้ว	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	,	ผศ.ดร.ประเสริฐ	ทองหนูนุ้ย	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง	อาจารย์สชุาต	ิอนิกลำา่	ผูอ้ำานวยการวทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว	คณาจารย์และนกัศกึษารุน่พี	่เปิดบ้านต้อนรบัคณะ
คณุครู	(เครือข่ายแนะแนว)	และนกัเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษาปีที	่6	ทีก่ำาลงัจะศึกษาต่อในระดบัอดุมศกึษา	ซึง่เป็น	1	ในกจิกรรมของโครงการเครอืข่าย 
รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ	ปีการศึกษา	2562	เข้ารับชมการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการต่างๆ	และสาขาต่างๆ	กิจกรรมนันทนาการ	เป็นเวลา	2	วัน	1	คืน 
ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง
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สร้างแรงบันดาลใจนักธุรกิจมืออาชีพ
	 เมื่อวันที่	 22	 ธันวาคม	 2561	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
โดยได้รบัเกยีรต	ิผศ.ดร.ชตุนิชุ	สจุรติ	รองคณบดฝ่ีายพฒันานกัศกึษา	กล่าวเปิดโครงการ	และได้รบัเกยีรตจิากวทิยากรบรรยาย
พิเศษ	 เรื่อง	 “แรงบันดาลใจนักธุรกิจมืออาชีพ”	 สิทธิประโยชน์	 ความคุ้มครองจากกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงิน

คณะวิทย์-ประมง ปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
	 เม่ือวันที่	 24	 ธันวาคม	 2561	 คณาจารย์และนักศึกษา	 สาขาอุตสาหกรรมอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ประมง	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	 วิทยาเขตตรัง	 เตรียมความพร้อมในการเป็นนักเทคโนโลยีการอาหารยุคใหม่	 ตอบโจทย์

เยาวชนไทยอนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม “พี่พบน้อง”
	 เมือ่ระหว่างวนัที	่24-25	ธนัวาคม	2561	ทีผ่่านมา	สาขาส่ิงแวดล้อม	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง	นำาโดย	ดร.กนกรัตน์	รัตนพันธุ์	หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม	พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา	กล่าว

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินักศึกษาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
	 วนัที	่25	ธนัวาคม	2561	สาขาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว	วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
ร่วมกับสำานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง	 ดำาเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ
สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร	 ระดับ	 1	 แก่นักศึกษา 

ส่งเสริมให้นักศึกษาโตไปไม่โกงกับไทยแลนด์ 4.0
	 เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2561	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาแนวนโยบายสถานศึกษา	3	ดี	โดยได้รับเกียรติ	ผศ.ดร.ชุตินุช	สุจริต	รองคณบดีฝ่าย

กีฬาสานปฏิสัมพันธ์บุคลากร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
	 เมือ่วนัที	่26	ธนัวาคม	2561	ผศ.กฤษฎา	พราหมณ์ชูเอม	รองอธกิารบดปีระจำาวทิยาเขตตรงั 
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกฬีาพืน้บ้านตามโครงการกฬีาสานปฏสิมัพนัธ์บคุลากร	มทร.ศรวีชิยั	
วิทยาเขตตรัง		 โดยการแข่งขันแบ่งตามหน่วยสี	 ดังนี้	ผศ.สำาราญ	 โชคสวัสดิกร	 หัวหน้าบริหาร

ยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	Thailand	4.0	สร้างความเชือ่มโยงกบัโรงงานอตุสาหกรรมจรงิ	เพือ่เพิม่โอกาสในการมงีานทำาในอนาคต	โดยมนีกัเรยีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	จากโรงเรียนต่างๆ	ในจังหวัดตรังเข้าร่วมกิจกรรม	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง

ต้อนรบัน้องๆ	ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม	โดยได้รบัเกียรตจิาก	ผศ.ดร.ชตุนิชุ	สุจรติ	รองคณบดฝ่ีายพฒันานกัศกึษา	กล่าวเปิดโครงการ	“พีพ่บน้อง”	วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีารประมง	(กจิกรรมย่อยที	่3	ค่ายเยาวชนไทยอนรุกัษ์และใส่ใจสิง่แวดล้อม)	ณ	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	วทิยาเขตตรงั 
โดยได้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ	ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำานวนมาก

ในสาขาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว	เพือ่เตรยีมความพร้อมในการประกอบวชิาชีพด้านงานบรกิารในอนาคต	โดยมผู้ีเข้ารบัการทดสอบทัง้หมด	53	คน 
ณ	ห้องประชุมใหญ่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	ทั้งนี้	ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสำานักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วย

พัฒนานักศึกษา	กล่าวเปิดโครงการ	และได้รับเกียรติจาก	ร้อยโทเชาวลิต	ทิมบำารุง	รองประธานชมรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน	
และคุณพรองค์อินทร์	 ธาระธนผล	 ประธานอนุกรรมการสมาคมสื่อสารมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว	 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	 “ส่งเสริมให้นักศึกษา 
โตไปไม่โกงกับไทยแลนด์	4.0”	ณ	ห้องประชุมอาคารเฉลมิพระเกยีรต	ิ80	พรรษา	5	ธนัวาคม	2550	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย	วทิยาเขตตรัง 
และช่วงบ่ายนักศึกษาในโครงการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ	โดยมีสโมสรคณะฯ	ควบคุมดูแล	

นโยบายและแผน	หน่วยสีฟ้า	,	นายกิตติพงษ์	สนิทปู่	หัวหน้างานบริหารกิจการนักศึกษา	หน่วยสีเหลือง	,	นางเมธาพร	หิรัญวงศ์	หัวหน้างานบริหาร
วิชาการและวิจัย	 หน่วยสีชมพู	 และนางจารุวรรณ	 ชูประสิทธิ์	หัวหน้างานการคลัง	หน่วยสีม่วง	เป็นประธานในแต่ละสีตามลำาดับ	 สำาหรับโครงการ	
“กีฬาสานปฏิสัมพันธ์บุคลากร	 มทร.ศรีวิชัย	 วิทยาเขตตรัง”	 จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีสุขภาวะท่ีดีทั้งทางปัญญา	 ร่างกายและจิตใจ	 มีโอกาสได้เชื่อม
ความสัมพันธ์เกิดความสมานฉันท์ของคนในสังคมเพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง	ส่งเสริมบุคลากรปรับตัวเข้ากับสังคม	รู้จักการมีระเบียบวินัย	การเสียสละ	
การพัฒนาภาวะผู้นำา	การประสานงานและการทำางานเป็นทีม	ณ	อาคารกีฬาราชมงคลตรัง

ทดแทน	 การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน	Workshop	 “เขียนเรซูเม่	 (ใบสมัคร)	 อย่างไรให้ได้งาน”	 และเทคนิคการแต่งกายในการสัมภาษณ์งาน 
ณ	ห้องประชุมใหญ่	อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	

ประมวลภาพปีใหม่
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ความน่าสนใจของ ราชมงคลตรัง

• หาดราชมงคลตรัง

• หาดวิวาห์

• พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าราชมงคลตรัง

• รีสอร์ทราชมงคลตรัง

• ครัวกินรี

• บริษัททัวร์จ�าลอง 


