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	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 วิทยาเขตตรัง	 จัดงานสัปดาห์วิชาการ	 ประจ�าปี	 2560	 	 ซ่ึงภายในงานมีกิจกรรมของ
นกัศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง	วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว	และโครงการจดัตัง้คณะวศิวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีได้แก่	การจดันทิรรศการเกีย่วกบั	“พระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช”	การแข่งขนักล่าว
สุนทรพจน์	หัวข้อ	 “โลกสรรเสริญอัจริยกษัตริย์เจ็ดทศวรรษที่ทรงพัฒนาไทย”	กิจกรรมสัมมนาวิชาการ	“แนวทางการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี”	 ได้รับเกียรติจาก	 ผศ.ปิยะ	 ประสงค์จันทร์	 ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 เป็น
วิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้	โดยมีครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดตรัง	เข้าร่วมการสัมมนากว่า	40	โรงเรียน	นอกจากนี้ยังมีการน�า
เสนอผลงานทางวิชาการ	การแข่งทักษะด้านต่างๆ	การแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น		และการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าผลงานนักศึกษา	ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น	ระหว่างวันที่	1	–	2	กุมภาพันธ์	2560	ณ		อาคารเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		วิทยาเขตตรัง		
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พัฒนาศักยภาพบุคลากร คิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำางาน

วันที่	 1	 มีนาคม	 2560	 หน่วยบุคลากร	 งานบริหาร
นโยบายและแผน	 ส�านักงานวิทยาเขตตรัง	 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ	 “พัฒนาศักยภาพ
บคุลากร	คดิเชงิสร้างสรรค	์เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการท�างาน”	
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก่อให้เกิดประสิทธิภาพการ

ห้องสมุดสัญจร

วันที่	 15	 –	 16	 มีนาคม	 2560	 หน่วยห้องสมุด	 งาน
บริหารวิชาการและวิจัย	ส�านักงานวิทยาเขตตรัง	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 จัดกิจกรรมห้องสมุดสัญจร	 เป็น
ลกัษณะหอ้งสมุดเคลือ่นท่ีใหบ้รกิารยงัอาคารตา่งๆภายในมหาวิ

รว่มตอ้นรบัคณะศกึษาดงูานจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี

วนัที	่15	มนีาคม	2560	คณะบุคลากรฝา่ยกจิการนกัศกึษา	
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร	ีเขา้ศกึษาดงูานดา้นการบริหารงาน
กจิการนักศกึษา	มหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วชิยั	วทิยาเขตตรงั	โดยมผีศ.กฤษฎา	พราหมณช์เูอม	รองอธกิารบดี
ประจ�าวทิยาเขตตรงั	และคณะผูบ้รหิาร	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	ร่วมให้การต้อนรับ	

ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก Central Luzon 
State University 

วันที่	17	มีนาคม	2560	คณะอาจารย์และนักศึกษา	จาก	
Central	 Luzon	 State	University	 ประเทศ	ฟิลิปปินส์	 ได้เข้า
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	โดยมีนาง
เพ็ญพร	 เกิดสุข	 ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาเขตตรัง	 และคณะผู้
บริหาร	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 วิทยาเขตตรัง	
ร่วมให้การต้อนรับ	

รอบรั้ววิทยาเขตตรัง

ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิผลสูงสุด	 โดยมีผศ.กฤษฎา	 พราหมณ์ชูเอม	 รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง	 ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดโครงการ	และได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.ประภาศ		ปานเจี้ยง	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	เป็น
วิทยากรบรรยาย	หัวข้อ	การคิดเชิงสร้างสรรค์ในการท�างานในยุคไทยแลนด์	4.0	ณ	ห้องประชุม	อาคารส�านักงานวิทยาเขตตรัง	

ทยาลัยฯ	เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา	บุคลากรและผู้สนใจได้ทราบถึงทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ	เป็นการส่งเสริมการอ่านอีก
รูปแบบหนึ่ง	และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา	บุคลากรสามารถเข้าถึงการใช้บริการของห้องสมุดได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย	ซึ่ง
กิจกรรม	ได้แก่	การประชาสัมพันธ์หนังสือ	วารสาร	ใหม่	การแนะน�าแอปฟลิเคชั่น	OokBee	ซึ่งเป็นบริการใหม่ของห้องสมุด	การ
แนะน�าการสืบค้นฐานข้อมูล	WALAI	AutoLib		ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์		ฐานข้อมูลe-book	และฐานข้อมูลมติชนออนไลน์	โดย
มีนักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจจ�านวนมาก
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ทำาดีเพื่อพ่อ

วันที่	 4	 มกราคม	 2560	 ผศ.ดร.ชุตินุช	 สุจริต	 รอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	 พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	จ�านวน	30	คน	เดินทาง
เขา้สกัการะพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล

ฝึกปฏิบัติการภาคสนามทางด้านสมุทรศาสตร์

วนัที	่4	-10	มกราคม	พ.ศ.2560	สาขาวทิยาศาสตรท์าง
ทะเล	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	จัดโครงการ
ฝึกปฏิบัติการภาคสนามทางด้านสมุทรศาสตร์	 ณ	 เกาะลิบง	

ศึกษาดูงานระบบบำาบัดนำ้าเสีย

วันที่	21	กุมภาพันธ์	2560	อาจารย์และนักศึกษาสาขา
สิ่งแวดล้อม	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	 เข้า
ศกึษาปฏิบตักิารนอกสถานทีร่ะบบบ�าบัดน้�าเสยี	ณ	โรงปรบัปรงุ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่	 15	 มีนาคม	 2560	 ผศ.ดร.ประเสริฐ	 ทองหนู
นุ้ย	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	 ได้ลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	 กับอาจารย์ยง
ยุทธ	ปูขาว	ผู้อ�านวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์	โดยสาระส�าคัญ	
คือ	ท�าความร่วมมือกับคณะฯ	เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรองรับ
ความถนัดทางวิชาชีพ	การให้ค�าปรึกษาทางด้านวิจัย	โครงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย	 จัดท�าวิจัยในชั้นเรียนร่วมกันในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	และกลุ่มความถนัดทาง
สาขาวิชาและอาชีพ	ณ	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ประมง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

อดลุยเดช	เบือ้งหนา้พระบรมโกศ	ณ	พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวงั	และรว่มจติอาสา	“ท�าดเีพือ่พอ่”	ณ	มณฑล
พิธีท้องสนามหลวง	ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษาและตามรอยเท้าพ่อ

จังหวัดตรัง	น�าโดย	ผศ.ดร.ประเสริฐ	ทองหนูนุ้ย	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	อาจารย์นิคม	อ่อนสี	หัวหน้า
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	รศ.ดร.สุวัจน์	 ธัญรส	ผศ.ดร.ชาญยุทธ	สุดทองคง	ผศ.สิทธิโชค	จันทร์ย่อง	ดร.วรพร	ธารางกูร	และ
นักศึกษาในสาขาชั้นปีที่	4	จ�าวน	20	คน	เข้าร่วมฝึกปฏิบัติภาคสนาม	เพื่อให้นักศึกษาใช้ทักษะ	บูรณาการองค์ความรู้ที่มีประยุกต์
ใช้กับการท�างานในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง	และฝึกการท�างานเป็นทีม	ยอมรับความคิดที่แตกต่าง	การเสียสละ	รู้จักอภัยในการ
ท�างาน	เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติได้โดยแท้จริง

คุณภาพน้�าเทศบาลเมืองกระบี่		จังหวัดกระบี่	เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง	สู่คุณลักษณะบัณฑิต
นักปฏิบัติที่พึงประสงค์	โดยได้รับเกียรติจาก	นายอมรชัย	หิรัญรัตน์	ผู้จัดการส�านักงานจัดการน้�าเสีย	สาขากระบี่	เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้การจัดการระบบบ�าบัดน้�าเสียให้แก่นักศึกษาอีกด้วย	 ขอขอบคุณโรงปรับปรุงคุณภาพน้�าเทศบาลเมืองกระบี่	 ที่ให้โอกาส
นักศึกษาเข้าศึกษาปฏิบัติงานจริง
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จัดทำาบ้านปลา (ซั้งปลา)

วันที่	15	-	16	มีนาคม	2560	ผศ.ดร.อภิรักษ์	สงรักษ์	อาจารย์ในสาขาเทคโนโลยีการประมง	พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่	
3	สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้�า	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	ท�าโครงการจัดท�าบ้านปลา	(ซั้งปลา)	
ร่วมกับชุมชนบ้านโต๊ะบัน	อ.สิเกา	จ.ตรัง	เพื่อส่งเสริมการท�าอาชีพประมง	พร้อมร่วมกันวางแผน	ถอดข้อมูลความต้องการร่วมกับ
ภูมปิัญญาชาวบ้าน	จากนัน่นักศึกษาน�าเสนอโมเดลบ้านปลาชุมชน		สรา้งความสนใจให้กบัชาวบ้าน	ชาวประมงเป็นอย่างมาก	จาก
โมเดลกลายเป็นนวัตกรรมชุมชน	ในชื่อที่เรียกว่า	“กะรัง	60”	และซั้งปลาหรือบ้านปลาชุมชน	“กะรัง	60”	พร้อมจะลงวางน�าร่อง
ในพื้นที่บ้านโต๊ะบัน	อ.สิเกา	และบ้านน้�าราบ	อ.กันตัง	จ.ตรัง	ช่วงหลังสงกรานต์นี้อย่างแน่นอน	

สรา้งจติสำานกึอนรุกัษพ์ลงังานและมหาวทิยาลัยสีเขียว

วนัที	่11	กมุภาพนัธ	์2560	หนว่ยประชาสมัพนัธ	์
งานบริหารและวางแผน	 จัดโครงการสร้างจิตส�านึก
อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว	ขึ้น	ณ	บริเวณ
หาดคลองสน	และเกาะผี	อ.สิเกา	จ.ตรัง	เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้กับบุคลากรและนักศึกษาในการมีจิตส�านึก
อนรุกัษพ์ลงังาน	และดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มทัง้ภายใน
มหาวิทยาลัย	 และในชุมชน	 รวมถึงท�าให้มีโอกาสท�า
กิจกรรมร่วมกัน	 รู้จักการท�างานเป็นทีมและเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ	 และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหวา่งมหาวทิยาลยัและชุมชน	โดยกจิกรรมเปน็การพดู
คุยให้ความรู้	และสร้างจิตส�านึกต่อการอนุรักษ์พลังงาน
และมหาวิทยาลัยสีเขียวโดยในโอกาสนี้	 ยังได้รับเกียรติ
จาก	อ.นายดนัย	วินัยรัตน์	คณบดีคณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์	วิทยาเขตวังไกลกังวล	ร่วมนั่งพูดคุย

วิทยาลัยการโรงเแรมและการท่องเที่ยว

และให้ความรูใ้นครัง้น้ีดว้ย	จากนัน้ผูเ้ขา้รว่มโครงการ	รว่มกนัปลกูหญา้ทะเลบรเิวณเกาะผ	ีเพือ่สรา้งแหลง่อาหารใหกั้บสัตวน์้�าและ
ยังมีส่วนช่วยในการกรองและปรับปรุงคุณภาพน้�าอีกด้วย

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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โครงการพัฒนาชุมชน ต.บ่อหิน สู่ความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
กิจกรรมย่อยที่ 1

วันที่	15	และ	22	กุมภาพันธ์	2560	สาขาบริหารธุรกิจ	
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	 ได้ออกบริการวิชาแก่

เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการ

วนัที	่17	กมุภาพนัธ	์2560	หน่วยบรหิารงานบุคคล	งาน
บริหารและวางแผน	 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวจัด
โครงการเตรยีมความพรอ้มเขา้สูต่�าแหนง่ทางวชิาการ	ณ	โรงแรม

พัฒนาทักษะปฏิบัติด้านโรงแรม

วันที่	 21	 มีนาคม	 2560	 สาขาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว	จัดโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านโรงแรมและการ
ท่องเท่ียวสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการอย่างมืออาชีพ	
กิจกรรมย่อยที่	3	โครงการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน	ณ		ครัวกินรี	

ชุมชน	 ในโครงการพัฒนาชุมชน	ต.บ่อหิน	สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	กิจกรรมย่อยที่	 1	 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท�า
บัญชีต้นทุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ณ	บ้านปากคลอง	ต.บ่อหิน	อ.สิเกา	จ.ตรัง	โดยมีคณาจารย์จากทั้งสาขาบริหารธุรกิจ	สาขาการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว	 และนักศึกษา	 ร่วมกันถ่ายทอดความรู้แบบบูรณาการท้ังด้านการจัดท�าบัญชีต้นทุน	 และการสอนท�า
อาหารจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น	ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเลือกใช้วัตถุดิบ	การคิดค้นส่วนผสมใหม่ๆ	เพื่อให้อาหารมีจุดเด่นและ
ดงึดดูความสนใจจากลกูคา้	และสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้กส่นิคา้	ตลอดจนการใหค้วามรู้ด้านการต้ังราคาขาย	ต้ังราคาอยา่งไรถงึจะท�าให้
ได้ก�าไร	และปัจจัยในการตั้งราคามีอะไรบ้าง	โดยมีชาวบ้านในชุมชนบ้านปากคลอง	และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการอื่น	ๆ 	ใน
อ�าเภอสิเกาให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก

ธรรมรินทร์	ธนา	เพื่อเตรียมความพร้อมแก่	คณาจารย์ที่ก�าลังจะส่งผลงานเพื่อขอต�าแหน่งทางวิชาการ	ว่ามีวิธีการอย่างไร	ต้องเต
รียมพร้อมด้านใดบ้าง	รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอต�าแหน่งทางวิชาการ	โดยมีคุณณัชชา	จันทร์แก้ว	จากกองบริหารงาน
บุคคล	มทร.ศรีวิชัย	และรศ.ธงชัย	นิติรัฐสุวรรณ	จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้ในครั้งนี้

ซ่ึงรปูแบบของโครงการในภาคเชา้จะเปน็การบรรยายให้ความรู้เกีย่วกับอาหารพ้ืนบา้น	และสาธติการท�าอาหารพ้ืนบา้นใหน้กัศึกษา
ได้เรยีนรู้เพือ่เพิ่มพูนความรู้	โดย	วทิยากรภายนอก	และในภาคบา่ยเป็นการแขง่ขันประกอบอาหาร	โดยมีการก�าหนดวตัถดุิบหลัก
ในการปรุงได้แก่	ปลาเค็มกางมุ้ง	วัตถุดิบที่หาได้จากชุมชนใน	อ.สิเกา	เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้	มาประยุกต์ใช้กับการ
สร้างสรรค์เมนูอาหาร

โครงการรังสรรค์เมนูอาหารพกพากับภาชนะท่ีมีเอกลักษณ์
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่	 23	 -	 24	 กุมภาพันธ์	 2560	 สาขาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ออก
บริการวิชาการแก่ชุมชน	 ในโครงการพัฒนาชุมชน	ต.บ่อหิน	 สู่

ความเขม้แขง็อยา่งยัง่ยนื	กจิกรรมยอ่ยที	่2	โครงการรงัสรรคเ์มนอูาหารพกพากบัภาชนะทีมี่เอกลกัษณแ์ละเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	
ณ	ชุมชนบ้านปากคลอง	ต.บ่อหิน	อ.สิเกา	จ.ตรัง	 โดยโครงการดังกล่าว	 เป็นการให้ความรู้แก่ชาวบ้านในด้านการสร้างสรรค์เมนู
ใหม่ๆ	 โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่หาได้ง่าย	 เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	 อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม	และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน	ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก	นายสุชาติ	อินกล่�า	ผู้อ�านวย
การวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ให้เกียรติเปิดโครงการ	และยังได้คณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ให้
ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
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โครงการพี่สอนน้อง ครั้งที่ 8

วันที่	12	มกราคม	2560	ชมรมคอมพิวเตอร์	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดโครงการพี่สอนน้อง
ครัง้ท่ี	8	เพือ่เสรมิทกัษะความรูพ้ืน้ฐานทางด้านคอมพวิเตอร์ใหแ้กน่กัเรยีนระดับประถมศกึษาในพ้ืนทีใ่กล้เคยีงมหาวทิยาลยั	เสรมิ
สรา้งความสัมพนัธ์อันดรีะหวา่งองคก์ร	และใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน	์ใหแ้กน่อ้งๆโรงเรยีนบา้นไสตน้วา	ต�าบลบอ่หนิ	อ�าเภอสิเกา	
จังหวัดตรัง	ณ	อาคารวิศวกรรมประมง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ 

วนัที	่1-3		มนีาคม	2560		โครงการจดัตัง้คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย	ีจัดโครงการอบรมเชงิปฏบิติัการการพฒันา
สื่อแอนิเมชัน	2	มิติ	เพื่อประยุกต์ใช้ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนส�าหรับครูในเขตพื้นที่อ�าเภอสิเกา	จังหวัดตรัง		เพื่อให้ครูหรือ
บุคลากรทางการศึกษาสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนได้	และเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือในการ
จดัการเรยีนรู	้พฒันาใหม้คีวามหลากหลาย	สามารถน�าความรู้ในการสร้างส่ือไปประยกุต์ใชใ้นการปฏบิติังานได้		ณ	อาคารวศิวกรรม
และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	

โครงการสัปดาห์วิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างวันที่	25-27	มกราคม	2560	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้จัดโครงการสัปดาห์วิชาการ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้งที่	2	เพื่อฝึกให้นักศึกษาน�าเสนอผลงานในรูปแบบของการสัมมนาทางวิชาการ	และเพื่อ
สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้	สร้างบรรยากาศทางวิชาการ	น�าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้กับนักศึกษา	โดยมี	ผศ.ประเสริฐ		ทองหนู
นุ้ย	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	เป็นประธานพิธีเปิด	กล่าวรายงานโดย	ผศ.กิตติกร		ขันแกล้ว		ประธาน
โครงการจัดต้ังคณะฯ	และไดร้บัเกยีรตจิากคณุอภเิดช		บญุช	ู	ผูจ้ดัการฝา่ย	Network	&	Service	Operation	เปน็วทิยากรบรรยาย
พิเศษ	ในหัวข้อ	“รู้จักกับ	Fiber	To	The	Home	(FTTH)	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับ	4G”	ณ	อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี	
มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง
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 “เตรียมความรู้ พื้นฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายส่งจ่ายไฟฟ้า แผงสวิตซ์บอร์ดไฟฟ้าและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง สู่
วิศวกรยุกต์ใหม่”

วนัที	่22	มนีาคม	2560	ผศ.กติตกิร	ขันแกลว้	อ.คณศิร	บญุรตัน	์	อ.จนัทริา	เจอืกโวน้	พรอ้มด้วยนกัศกึษาหลกัสตูรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	 แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า	 และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า	 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี		
ร่วมอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ	หัวข้อ	“เตรียมความรู้	พื้นฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายส่งจ่ายไฟฟ้า	แผงสวิตซ์บอร์ดไฟฟ้าและ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องสู่วิศวกรยุกต์ใหม่”	เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานสากลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์
ในงานระบบกระจาย	ส่งจ่ายไฟฟ้าและแผงสวิตซ์บอร์ดไฟฟ้า	การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น	ณ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จ.นครศรีธรรมราช

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย

วันที่	8-10		มีนาคม	2560		โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย	เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่	และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบัน	

และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาชีพ	มุ่งเน้นให้เกิดประสบการณ์จริงกับนักศึกษาก่อนที่จะออกไปสู่การประอาชีพ		ณ		อาคาร

วิศวกรรมและเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	

Newsletter Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus

จดหมายข่าว   ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนมกรำคม – มีนำคม 2560 9



สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปลูกจิตสำานึกเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

วันที่	4	–	18	มกราคม	2560	ผศ.โกสินทร์	พัฒนมณี	อาจารย์ผ่องศรี	พัฒนมณี	อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยกีารประมง	พร้อมด้วย	เจ้าหน้าทีข่องสถาบนัทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	มทร.ศรีวชิยั	ตรัง	ร่วมให้ความรูใ้นการ
ฝึกอบรมการปลูกจิตส�านึกเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในเรื่อง	พะยูนและหญ้าทะเล	การด�าเนินชีวิตตามเศรษฐกิจ
พอเพียง	การคัดแยกขยะ	ให้แก่นักเรียน	โรงเรียน	ใน	จ.ตรัง		อาทิโรงเรียนบ้านปากเมง		โรงเรียนฉางหลาง	โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญ
กจิ	เพือ่ให้นกัเรยีนเกดิจติส�านกึและกระบวนการคดิซ่ึงจะได้ไปถ่ายทอดให้กับบคุคลอืน่	และน�าไปปรบัใช้ในการด�าเนนิชีวติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้าราชมงคลตรังจัดกิจกรรมวันเด็ก

วันที	่14	ม.ค.	2560	สถาบนัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	(พพิธิภณัฑ์สตัว์น�า้ราชมงคลตรงั)	จดักจิกรรมวนัเดก็มอบ
ความสุขให้แก่เด็ก	ๆ	ที่มาเที่ยวยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าราชมงคลตรัง	โดยมีการแจกของขวัญ	และจัดกิจกรรมการละเล่นต่าง	ๆ	เช่น	
เดินกะลา	เก้าอี้ดนตรี	ซึ่งสามารถสร้างรอยยิ้ม	เสียงหัวเราะ	และความสุขให้แก่เด็ก	ๆ	และผู้ปกครองที่มาท่องเที่ยว

นศ.แลกเปลี่ยนจากญี่ปุ่นร่วมเรียนรู้ ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

		 ระหว่างวนัที	่30	ม.ค.-	1	ก.พ.	2560	นกัศกึษาแลกเปลีย่นจากประเทศญีปุ่น่	เข้าศกึษาเรียนรูข้้อมลูด้านสัตว์ทะเล	
การชันสูตรซากสัตว์ทะเล	การดูแลรักษาสัตว์ทะเล	และร่วมท�ากิจกรรมอื่น	ๆ	ณ	สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดย
มี	สพญ.นัตติญา	สังข์ศิริ	สัตวแพทย์ประจ�าสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

จดหมายข่าว   ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนมกรำคม – มีนำคม 256010



สถาบันวิจัยและพัฒนา

อบรมการคัดแยกขยะ

		 วนัท่ี	15	มนีาคม	2560	นายปรดีา	เกดิสขุ	ผูอ้�านวยการสถาบนัทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม	พรอ้มดว้ยเจา้
หน้าที	่เข้าอบรมใหค้วามรูใ้นโครงการบรกิารวชิาการแกส่งัคมกบัชาวบา้นชมุชนบอ่หิน	อ.สเิกา	จ.ตรงั	เกีย่วกบัการจัดการขยะจาก
การประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง	เพื่อที่จะได้น�าความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน	และเพื่อเป็นแนวทาง
รณรงค์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดสวยงาม

 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มทร.ศรีวิชัย	 จัดโครงการ	
“การก�าหนดทิศทางการวิจัย	 และจัดท�าแผนกลยุทธ์พัฒนา
คุณภาพงานวิจัย	 มทร.ศรีวิชัย”	 เพื่อปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์
พัฒนาคุณภาพงานวิจัย	 ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 ระหว่างวันที่	 6-7	
มีนาคม	2560	ณ	โรงแรม	บีพี	สมิหลา	บีช	สงขลา	 โดยได้รับ
เกียรติจาก	 รศ.ดร.พีระพงศ์	 ทีฆสกุล	 ประธานคณะท�างาน
ด้านการวิจัยของ	 ทปอ.	 และรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 มาบรรยายพิเศษ
เรื่อง	 “มหาวิทยาลัยรวมใจ	ขับเคลื่อนประเทศไทย	4.0”	และ	
ผศ.ดร.ขวัญหทัย	 ใจเปี่ยม	 ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ	 มทร.ศรีวิชัย	 เป็นวิทยากร
บรรยายเรื่อง	 “แนวทางการจัดท�าแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย	มทร.ศรีวิชัย”	ซึ่งมี	รศ.ดร.สุวัจน์	ธัญรส	รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	 มทร.ศรีวิชัย	 กล่าวเปิดงานและ
ร่วมบรรยาย	10	ปี	งานวิจัย	มทร.ศรีวิชัย
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ร่วมงาน ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 ณ คลองผดุงกรุงเกษม

วันที่	10	และ	20	มกราคม	2560	คลินิกเทคโนโลยี	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	ได้เข้าร่วมงาน	ตลาดนัดวิถีวิทย์	2560	
บรเิวณ	คลองผดงุกรงุเกษม	กรงุเทพมหานคร	ซึง่จดัโดย	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโดยมทีา่นรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นประธานในพิธีเปิด	ซึ่งทางคลินิกเทคโนโลยี	 มทร.ศีวิชัย	 วิทยาเขตตรัง	 ได้ส่งกลุ่มที่ทางคลินิกได้
ให้การสนับสนุนจ�านวน	2	กลุ่ม	เข้าร่วม	ได้แก่	กลุ่มเต้าเจี้ยวแม่ปราณี	เข้าร่วมระหว่างวันที่	9-18	มกราคม	2560	และกลุ่มขนม
จีบป้าพิณ	ระหว่างวันที่	19-29	มกราคม	2560

คลินิคเทคโนโลยี

รับการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจโครงการผลักดัน อสวท.

ระหว่างวันที่	 19-20	 มกราคม	 2560	 คลินิกเทคโนโลยี	 มทร.ศรีวิชัย	 วิทยาเขตตรัง	 ร่วมเข้ารับการประเมินคุณค่าทาง
เศรษฐกิจโครงการผลักดัน	อสวท.	โดยทีมประเมินจาก	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ในพื้นที่จังหวัด	ตรัง	สตูล	และระนอง	

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน วทน.เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต ให้กับ อสวท.ประจำา
ปี2560

วันที่	29	–	31	มี.ค.	2560	คลินิกเทคโนโลยี	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน	วทน.เพื่อ
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ	เศรษฐกิจชุมชน	และคุณภาพชีวิต	ให้กับ	อสวท.ประจ�าปี2560	ณ	โรงแรมเลค	เทอเรส	รีสอร์ท	อ.ละงู	
จ.สตูล	โดยมี	นายสรเดช	สุนทรารชุน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล	เป็นประธานในพิธีเปิด

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำาแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำาแบบบูรณาการ

วันที่	21	มีนาคม	2560	ส�านักงานทรัพยากรน�้าภาค	8	จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนบริหารจัดการและ
พัฒนาลุ่มน�้าแบบบูรณาการ	ณ	ห้องธนารมย์	โรงแรมธรรมรินทร์	ธนา	จ.ตรัง	โดยผศ.ว่าที่พันตรีด�ารงค์	โลหะลักษณาเดช	ผู้ช่วย
อธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง	ผู้จัดการคลินิคเทคโนโลยี	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	ร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน�้าภาคใต้ฝั่งตะวัน
ตกและตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประชุม	เพื่อวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	ประจ�าปี	2560

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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ศูนย์ภาษา

โครงการการเขียนเอกสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น

วนัที	่20	กมุภาพนัธ์	และวนัท่ี	6	มนีาคม	2560	ศนูยภ์าษา	งานบรหิารวชิาการและวจิยั	ส�านกังานวทิยาเขตตรงั	จดัโครงการ
การเขยีนเอกสารภาษาองักฤษเบ้ืองตน้	แกบุ่คลากรสายสนบัสนนุเพือ่เปน็การเพิม่เตมิความรูใ้นการจดัท�าเอกสารทีเ่ปน็ภาษาอังกฤษ

โครงการEasy English

วนัที	่16	พฤศจิกายน	2559		-	วนัที	่26	เมษายน		2560	
ศูนย์ภาษา	 งานบริหารวิชาการและวิจัย	 ส�านักงานวิทยาเขต
ตรัง	จัดโครงการ	Easy	English	for	everyone		แก่นักศึกษา
และบุคลากรท่ีสนใจเพ่ือเป็นการเพิ่มเติมทักษะความรู้ภาษา
อังกฤษนอกเวลาเรียน	 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดทุกวันพุธ	 เวลา	
13.00	–	15.00	น.

โครงการลับสมองประลอง Toeic

วนัที	่1	มีนาคม	-		25	พฤษภาคม	2560	ศนูยภ์าษา	งาน
บริหารวิชาการและวิจัย	 ส�านักงานวิทยาเขตตรัง	 จัดโครงการ	
ลับสมองประลองTOEIC		แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษา
อังกฤษ	TOEIC	
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งานวิจัยสู่สังคม

ความเปน็มาโครงการ		เน่ืองจากโครงการอนุรักษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ต.ร�าแดง	จ.สงขลา	อนุรักษ์ต้นตาลโตนด	รศ.มุกดา			ได้ให้โจทย์
วา่มีเสน้ใยลกูตาลโตนดเหลอืจากท�าขนมตาลเป็นจ�านวนมากและเปน็ของเสียทางการเกษตร	สามารถน�าไปใชป้ระโยชนอ์ะไรไดบ้้าง	

งานวิจัย	 ผู้วิจัยได้งบจากโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ	 ศึกษาการน�าเส้นใยมาเป็นวัสดุทางสิ่งทอ	 โดยน�ามาท�าเป็น
เส้นด้ายใยลูกตาลผสมฝ้ายปั่นมือ	ซึ่งสามารถท�าเป็นเส้นด้ายขึ้นมา	มีอัตราส่วนผสมระหว่างฝ้ายกับเส้นใยลูกตาลโตนด	ที่	40:60		
50:50			60:40	และปั่นด้ายเส้นใยลูกตาล	100	เปอร์เซ็นต์	ผลที่ส�าคัญของเส้นด้ายอัตราส่วนที่ต่างกันคือ	จ�านวนเส้นใยลูกตาลที่
มากจะท�าให้เส้นด้ายมีความเหนียวมากกว่า	แต่จะมีความหยาบกระด้างมากกว่าด้วย	ควรน�าไปใช้เกี่ยวกับเคหะสิ่งทอ	

งานวิจัยสู่สังคม	น�าเส้นด้ายที่ส�าเร็จร่วมกับกลุ่มทอผ้าร่มไทร	ต.เกาะยอ	อ.เมือง	จ.สงขลา	ทอเป็นผืนผ้า	ลายดอกขจร	
ซึ่งผู้วิจัยได้ลงพื้นที่พัฒนาลายผ้ากับกลุ่ม	และน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์	โดยได้แปรรูปในรูปแบบของเคหะสิ่งทอ	ท�าเป็นโคมไฟ
ตั้งโต๊ะ	กล่องทิชชู่	กล่องใส่นามบัตร	กล่องอเนกประสงค์	โดยมีกรอบแนวคิดที่จะสร้างเป็น	สินค้าที่ใช้เอกลักษณ์ส�าคัญของท้องถิ่น	
สินค้าเป็นงานท�ามือ	เพื่อเป็นแนวทางการตลาด	สร้างจุดเด่นผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมที่2	การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี	ปี	 2557	 ได้ร่วมกับสถานบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	ผู้วิจัยและ
ทีมท�างาน	ไดน้�าเสน้ใยฝา้ยผสมลกูตาลโตนดรว่มกบักลุม่ทอผ้าร่มไทร	กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุพั์ฒนาผ้าทอพ้ืนเมอืงและแปรรปูเป็น
ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ	เช่นชุดโซฟา	โคมไฟยืน	โคมไฟตั้งโต๊ะ	กล่องใส่ทิชชู่	

แนะนำานักวิจัย	:	อาจารย์พันธ์ยศ	วรเชฐวราวัตร์
ตำาแหน่งปัจจุบัน :	 หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา	
โทรศัพท์	074-326492			
E-mail :	panyos88@gmail.com
ที่มา:	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย	
						Website:	http://rdi.rmutsv.ac.th
							Tel.	0	7520	4070
							Fax:	0	7520	4071
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ศิษย์เก่าอยากบอก

นายปรีชา  นิคะ (รุจ)

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี 
สาขาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว	วทิยาลยัการโรงแรม
และการทอ่งเทีย่ว	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี
วิชัย	วิทยาเขตตรัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)	
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	วิทยาลัยเทคนิคตรัง
มัธยมศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล1	(สังขวิทย์)
ปัจจุบัน 
ท�างาน	ณ	โรงแรมเชอราตัน	หัวหิน	รีสอร์ทแอนด์สปา	
จ.เพชรบุรี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	วทิยาเขตตรงั	เปน็สถานทีแ่หง่ความภาคภมูใิจ	เปน็สถานทีแ่หง่ความทรงจ�า	และ
เปน็สถานทีท่ีเ่ปดิโอกาสใหผ้มไดเ้รยีนรูแ้ละเกบ็เกีย่วประสบการณร์ะหวา่งการศกึษามากมาย	ผมไดเ้ก็บเก่ียวประสบการณ์นอกเหนอื
จากการเรยีนจากการเป็นหน่ึงในคณะกรรมการบรหิารสโมสรนกัศกึษา	ฝา่ยศลิปวฒันธรรม	ประจ�าปกีารศกึษา	2555	เปน็นายกสโมสร
นกัศกึษา	ประจ�าปกีารศกึษา	2556	เป็นประธานนักศกึษา	สาขาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว	รว่มกจิกรรมคา่ย	มทร.อาสา	ศกึษาดงูาน
ประเทศมาเลเซยีและประเทศสงิคโปร	์ศกึษาดงูาน	ณ	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	ฝกึงานดา้นการโรงแรม	ณ	โรงแรมดสุติ
ธานี	หวัหนิ	ตวัแทนนักศกึษาเขา้ร่วมโครงการ	Going	One	ASEAN	Camp	ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	ฝกึงานดา้นการโรงแรม	 
(สหกิจศึกษา)	ณ	โรงแรมพิมาลัย	รีสอร์ทแอนด์สปา	การร่วมกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นประสบการณ์ที่มีค่าไม่น้อยกว่าการ
เรียนในห้องเรียน	ฝากถึงน้องๆว่าจะท�ากิจกรรมอย่างไร	ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน	เคยมีรุ่นพี่คนหนึ่งบอกว่า	“ปริญญา	จบ
ไปมีงานท�า...กิจกรรม	จบไปท�างานเป็น”	ผมจึงยึดถือประโยคดังกล่าว	เป็นคติในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย	ผมให้ความส�าคัญ
กบัการเรยีนเปน็อันดบัแรกและกจิกรรมเป็นอันดบัรองลงมา	เพราะทัง้การเรยีนและกิจกรรมจะมสีว่นชว่ยใหผ้มไดพ้ฒันาศักยภาพ
ตนเองในด้านความรู้และความสามารถ	ใครที่เรียนอย่างเดียวก็จะได้แค่เกรดสวยหรู	ใครที่เน้นแต่กิจกรรมผลการเรียนก็อาจจะไม่
เด่น	แต่ใครที่รู้จักเรียนและท�ากิจกรรมอย่างสมดุลก็จะประสบความส�าเร็จในชีวิตแน่นอน

Newsletter Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus

จดหมายข่าว   ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือนมกรำคม – มีนำคม 2560 15



หน่วยประชาสัมพันธ์ งานบริหารนโยบายและแผน 

ส�านักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

179 หมู่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150

โทรศัพท์ 0-7520-4057-8 โทรสาร 0-7520-4059

http://www.trang.rmutsv.ac.th

www.facebook.com/rmutsvtrang

คณะผู้จัดท�ำ

กองบรรณาธิการ จดหมายข่าวมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั  วทิยาเขตตรัง

ประธานที่ปรึกษา

ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง

ที่ปรึกษา

ผศ.ว่าที่พันตรีด�ารงค์  โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง

ผศ.ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

นายสุชาติ  อินกล�่า ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผศ.กิตติกร  ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผศ.โกสินทร์  พัฒนมณี ผู้อ�านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางเพ็ญพร  เกิดสุข รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาเขตตรัง

กองบรรณาธิการ

นางสาวเปมิกา  ด�ารงค์

นางสาววิยดา  ช่วยธานี

นางสาวกนกวรรณ  จู้ห้อง

นายทิฐฐาน เนียมชูชื่น

นางสาวอลิษา  อินจันทร์

นางสาวหทัยรัตน์  หนักแน่น

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทองร่วง


