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สวัสดีผู้อ่านจดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ฉบับที่ 4 ปีที่ 3 ประจำาเดือน
เมษายน – มิถุนายน 2560 ในฉบับนี้ได้นำาเสนอกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมรวมใจเป็นหน่ึงของบุคลากร นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยการร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกพุทธรักษา” จำานวน 
2,000 ดอก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมไหว้ครู และ
กิจกรรมอื่นๆ รวมไปถึงข่าวสาร ผลงานวิจัย การบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และฉบับนี้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั ยนิดตีอ้นรบันกัศกึษาใหม่ ปกีารศกึษา 2560 ขอใหน้กัศกึษาตัง้ใจศกึษาเลา่เรียน
และใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นจดหมายข่าวที่เกิดจากความร่วม
มือของทุกหน่วยงานภายในวิทยาเขตซึ่งได้รวบรวมเนื้อหา
กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น สาระความรู้ ตลอดจนข่าวสาร
ต่างๆ ด้วยรูปแบบและความแปลกใหม่ที่น่าสนใจ เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อ่านและผู้สนใจทุกท่านได้รู้จัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 
มากยิ่งขึ้น หากมีข้อเสนอแนะ คณะผู้จัดทำายินดีน้อมรับคำา
แนะนำาของท่านเสมอ เพื่อนำาไปปรับปรุงจดหมายข่าวให้มี
คุณค่าและดียิ่งขึ้นในอนาคต

บทบรรณาธิการ

สารรองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม)
รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง
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“ดอกไม้จันทน์ ทำ�จ�กใจ ถว�ยพ่อหลวง”
บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อแสดงออกถึงความจงรัก

ภักดี โดยการร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกพุทธรักษา” จำานวน 2,000 ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำานักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 
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รอบรั้ววิทยาเขตตรัง

ทำ�บุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
วันที่ 7 เมษายน 2560 สำานักงานวิทยาเขตตรัง ร่วมทำาบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่อง

ในวนัสงกรานต์หรอืวนัขึน้ปใีหม่ไทย โดยมอีาจารย ์และบคุลากรรว่มกจิกรรมอยา่งพรอ้มเพรยีง ณ อาคารสำานกังานวทิยาเขตตรงั

ฟุตบอล 7 คน ร�ชมงคลสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 6
วันที่ 8-9 เมษายน 2560 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยงานบริหารกิจการนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬา 

และนันทนาการ กิจกรรม “แขง่ขนัฟตุบอล 7 คน ราชมงคลสมัพนัธช์มุชน ครัง้ที ่6” เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนนุให้นกัศกึษา บคุลากร
ของมหาวทิยาลยั ไดใ้ชเ้วลาวา่งในการออกกำาลงักาย และเปน็การสรา้งความสัมพนัธอั์นดใีห้กบันกัศึกษา บคุลากรของมหาวิทยาลยั
และชุมชนอีกด้วย โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่า 20 ทีม ณ  สนามฟุตบอล  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

กีฬ�ประเพณีอุดมศึกษ�ในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 11 “ ม.อ. 50 ปี เกมส์”
วันที่  20 - 23 เมษายน 2560 ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

รว่มการแขง่ขนักฬีาประเพณอีดุมศกึษาในจงัหวดัตรงั ครัง้ที ่11 “ม.อ. 50 ป ีเกมส”์ ภายใตเ้ครอืขา่ย 7 สถาบนัอดุมศึกษา 2 องคก์ร 
ภาคเอกชนในจังหวัดตรงั ณ สนามกฬีามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตตรงั โดยไดส้ง่นกักฬีาเขา้รว่มแขง่ขัน ดงัน้ี   ฟตุบอล 
ฟุตซอล  บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ  เปตอง และกรีฑา

ร่วมกิจกรรมวันวิส�ขบูช�
วันที่ 10 – 11 พ.ค. 2560 ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม บำาเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้ และ 
เวียนเทียน ณ วัดเขาแก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำาคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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ปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560
วันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ประจำาปีการศึกษา 2560 มี ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับนักศึกษา และได้รับ
เกียรติจาก ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดและให้
โอวาทแก่นักศึกษา มี นางเพ็ญพร  เกิดสุข ผู้อำานวยการสำานักงานวิทยาเขตตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน 

โดยได้รบัเกยีรตจิาก ร.ต.อ.สรุเดช  พรหมอุบล วิทยากรจากกองรอ้ยตำารวจตระเวนชายแดน 435 จ.ตรงั บรรยายในหวัข้อ 
“การเดินทางสู่ความสำาเร็จ” นางอำาพัน  ชิงแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ บรรยายในหัวข้อ “รักอย่างไร...รักให้เป็น”  อ.ชัยยุทธ  
ถาวรานุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “การปรับตัวเพื่อใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย”  และกิจกรรม “จับเข่านั่งคุย ราชมงคลตรัง ในใจพี่” โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า  ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม
พันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

ซ้อมอัคคีภัย
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 หน่วยหอพักนักศึกษา งานบริหารกิจการนักศึกษา จัดโครงการซ้อมอัคคีภัยเพื่อให้นักศึกษาและ

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในอาคาร และได้เรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ โดย 
วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญจากหนว่ยงานฝกึซอ้มดับเพลงิและหนไีฟ (Santo Fire Training) ไดร้บัเกยีรตจิากนางเพญ็พร  เกดิสขุ ผู้อำานวยการ 
สำานักงานวิทยาเขตตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ณ หอพักนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

พิธีไหว้ครู ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2560
วันที่ 22 มิถุนายน 2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  จัดพิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2560 

เพ่ือแสดงความเคารพและรำาลกึถงึบรูพาจารยผ์ูป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาการ โดยม ีผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชเูอม รองอธกิารบดปีระจำา
วิทยาเขตตรัง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น ณ  ห้องประชุมพันตรี
เพียร  จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

บันทึกเทปถว�ยพระพร 12 สิงห� มห�ร�ชินี
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา 

พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย
ผู้บริหาร พนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรังร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ “  ถวายพระพร 12 
สงิหา มหาราชนิ”ี ณ ห้องส่งสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย 
จังหวัดตรัง
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 500,000 ตัว
วันที่ 2 เมษายน 2560 ชมรมรักษ์ดุหยง วิชาเอกการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำา  สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ และดร.วิกิจ  ผินรับ และนักศึกษา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเลี้ยงชายฝั่งตรัง, ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะล สบทช.7, มูลนิธิอันดามัน กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านน้ำาราบ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 
บ้านน้ำาราบ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำานวน 500,000 ตัว ในพื้นที่คลองน้ำาราบ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560 ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 
62 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยมีท่านกมล ประเสริฐกุล นายอำาเภอกันตัง ให้เกียรติเป็นประธาน

เสวน�วิช�ก�รประเพณวีทิย�ศ�สตรก์�รประมง ครัง้ที ่12
วันท่ี 29 - 30 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มาโนช ขำาเจริญ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมงานโครงการ
เสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งท่ี12 ณ 

อิ่มบุญสุขใจวันสงกร�นต์
วันที ่12 เมษายน 2560 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมง จดักจิกรรมทำาบุญ เพือ่ความเปน็สริมิงคลเนือ่งในวนั

สงกรานต์หรอืวนัขึน้ปใีหมไ่ทย ณ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขต
ตรัง โดยคณาจารย์และบุคลากรร่วมทำาบุญ ถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์จากสำานักสงฆ์ห้วยต่อ จังหวัดตรัง

ชวนน้องล่องแพ แลเลตรัง
วันที่ 22 – 23 เมษายน 2560 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง และนักศึกษาชมรมรักษ์ดุหยง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง นำาน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 18 คน จาก 5 โรงเรียนในจังหวัดตรัง จังหวัด
กระบี่ และจังหวัดนครปฐม ร่วมทำากิจกรรมชวนน้องรักษ์ทะเล อาทิเช่น ล่องแพชุมชน   วางชังปลา “กะรัง 60”   ปล่อยลูกปูม้า 
2 ล้านตัว ลูกหมึก 3,000 ตัว ณ ชุมชนบ้านน้ำาราบ อำาเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวัดนครศรีธรรมราช และขอแสดงความยนิดีกบันกัศกึษาท่ีไดร้บัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัสอง ประเภท
โปสเตอร์ ได้แก่ นายธนารักษ์ สันสาคร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ประเภทบรรยาย 
คอื นางสาวปิยะวรรณ บญุโยดม นกัศกึษาชัน้ปทีี ่4 สาขาอตุสาหกรรมอาหารและผลติภณัฑป์ระมง และนางสาวสลุาวลัย ์พลแูกว้ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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เสม็ดข�ววิช�ก�ร ครั้งที่ 6
วนัที ่3 - 4 พฤษภาคม 2560 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมง จดัโครงการสปัดาหว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

เสม็ดขาววชิาการ ครัง้ที ่6 เพือ่เปน็เวทแีลกเปลีย่นความรู ้สรา้งบรรยากาศทางวิชาการใหก้บันกัศกึษาและฝกึใหน้กัศกึษานำาเสนอ
ผลงานในรูปแบบของการสัมมนาทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีการประมง กลา่วเปดิการนำาเสนอผลงานทางวชิาการ และมอบของทีร่ะลกึใหแ้กน่กัศกึษาทีไ่ดร้บัรางวลั
จากเวทีการเสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 12 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กิจกรรมของโครงการมีการนำาเสนอผลงานทางด้านสิ่งแวดล้อม ทางด้านการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำา วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล อุตสาหกรรมอาหาร เคมีอุตสาหกรรม ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา และด้านสิ่งแวดล้อม ณ  โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 

พัฒน�ทีมง�นและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติง�น
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

ประมง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทีมงานและสมรรถนะ 
ของผู้ปฏิบัติงาน” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวเปิดโครงการ และได้รับ
เกยีรตจิาก อาจารยพ์ชัร ีแช่มชอ้ย เปน็วทิยากรการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การ
สร้างและพัฒนาการทำางานเป็น Teamwork, หลักการส่งเสริมความคิดบวก 
คิดดี, เทคนิคการสร้างคนให้คิดบวก คิดดี มีสุข สนุกกับงาน” ณ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และใน

Tropical Aquaculture Workshop 2017
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สาขาเทคโนโลยีการประมง 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมง จัดโครงการ Tropical 
Aquaculture Workshop (การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำาเขตร้อน) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตตรงั โดยได้รบั
ความรว่มมอืจากมหาวทิยาลยัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้
เขา้อบรมรว่มกบันกัศกึษา เพือ่เรียนรูว้ฒันธรรมของประเทศตา่งๆ 
ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาเขตร้อน โดย
ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารตลอดการอบรมเชงิปฏิบตักิาร ได้รบั

ค่�ยคุณธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รใช้ชีวิตคู่คุณธรรม
วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

จดัโครงการเขา้ค่ายคณุธรรมแลกเปล่ียนเรยีนรูก้ารใชช้วิีตคูค่ณุธรรม โดยไดร้บัเกียรติ
จาก ผศ.ชตุนิชุ สจุรติ รองคณบดฝ่ีายพฒันานกัศกึษา กลา่วเปดิโครงการ และ พระครู
สุธรรมสาธก วัดนาปด บรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมะกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงใน
รั้วมหาวิทยาลัย และศาสตร์แห่งพระราชา” ให้แก่นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธ ณ 
ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี และ ได้รับเกียรติจากนายสัน ฉิมเรือง บรรยาย

วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2560 บุคลากรร่วมทำากิจกรรมการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ในการทำางาน การพัฒนาทักษะการสื่อสารใน
การทำางาน ณ กะปงการ์เด้นท์รีสอร์ท อ.กะปง จ.พังงา 

เกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวเปิดโครงการ ผศ.ดร.ปรีดา ภูมี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าวต้อนรับนักศึกษา และ รศ.ดร.วรวุฒิ เกิดปราง หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการประมงเป็นผู้ดูแล
นักศึกษาตลอดระยะเวลาของการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม 2560 

พเิศษหวัขอ้ “หลักการปฏิบตัตินตามหลกัคำาสอนของศาสนาอสิลามกบัการใชชี้วติอยา่งพอเพยีงในร้ัวมหาวทิยาลยั” ณ หอ้ง ฉ.202 
อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ และได้ทำากิจกรรมรว่มกนัเกบ็ขยะ กจิกรรมฐานสัมพนัธ ์ปล่อยพนัธุสั์ตวน์้ำาลงสู่ทะเล ณ หาดราชมงคลตรงั 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   

Newsletter Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus

7จดหมายข่าว   ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2560



โครงก�รฝึกทักษะวิช�ชีพท�งด้�นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
วันที่ 18-19  เมษายน 2560  โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพทางด้าน

หลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑิต  เพ่ือกระตุ้นและสง่เสริมนกัศกึษาให้มคีวามรูด้า้นอตุสาหกรรมมาใชใ้ห้เกดิประโยชน ์ ดา้นการใช้เคร่ืองมอื 
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเพื่อให้นักศึกษานำาทักษะที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต  ณ  

อาคารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

โครงก�รฝกึทักษะวชิ�ชพีท�งด�้นวศิวกรรมไฟฟ้�
วันที่ 24-26 เมษายน 2560 โครงการจัดตั้งคณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพ
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนักศึกษาให้
มีความรู้ด้านการนำาพลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ในการนำาพลงังานหมนุเวียนมาใชใ้นการผลติไฟฟา้ และเพือ่ส่ง
เสรมิใหน้กัศกึษามคีวามคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ สามารถนำาทักษะที่
ได้ไปเสรมิการประกอบวชิาชีพในอนาคต  ณ  อาคารวศิวกรรม

โครงก�รปลูกจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560  โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลให้ปลาพะยูน  

ในโครงการปลูกจิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสาธารณะในการบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ มีความตระหนักเห็นความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสาธารณะในการบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และส่งเสริม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลอันดามัน ณ อ่าวบุญคง  อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงก�รอบรมก�รใช้ เทคโนโลยีส�รสนเทศ 
เพื่อส่งเสริมก�รข�ยผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนประมงช�ยฝั่ง

วันที่ 3-4  พฤษภาคม 2560  โครงการจัดตั้งคณะ
วศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจดัโครงการอบรมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนประมง
ชายฝั่ง ตำาบลบ่อหิน อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยได้รับเกียรติจาก 

อ.ภมูนิทร ์อนิทรแ์ปน้ และอ.ศรินินัทร ์นาพอ เปน็วทิยากรในการบรรยายเพือ่ถา่ยทอดความรูท้างวชิาการ เทคโนโลย ีสำาหรบัการ
ส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำาบลบ่อหิน และเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นที่รู้จักมากขึ้น  ณ  อาคารวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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โครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อเตรียมตัวสอบใบรับรองคว�มส�ม�รถด้�นเครือข่�ยคอมพิวเตอร์
วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัต ิ

การเพื่อเตรียมตัวสอบใบรับรองความสามารถด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรม
สารสนเทศและการสือ่สาร มีความรูแ้ละทกัษะทางด้านวชิาชพีและสามารถนำาความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชก้ารทำางานไดจ้รงิ ณ  อาคาร
วิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ร่วมต้อนรับคณะอ�จ�รย์และนักศึกษ� จ�ก มรภ.นครศรีธรรมร�ช
วันที ่9 มถินุายน 2560 คณะอาจารยแ์ละนกัศึกษาหลกัสตูรคอมพวิเตอรธ์รุกจิ คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครศรธีรรมราช ไดเ้ขา้ศึกษาดูงานด้านการจดัการเรยีนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการจัดตัง้คณะวศิวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี ผศ.กิตติกร  ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้ง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ 

ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยน้ำ�ท่วมจังหวัดตรัง
วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2560 อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

แขนงไฟฟ้า โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ลงพื้นท ี
่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ “วิศวกรปลูกจิตอาสาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยน้ำาท่วมจังหวัดตรัง” เพื่อช่วยเหลือ
ซอ่มแซมและแกไ้ขระบบไฟฟา้ภายในทีพ่กัอาศัย และพืน้ท่ีส่วนรวมท่ีได้รบัความเสียหาย ณ พ้ืนท่ีตำาบลบางหมาก และตำาบลควนธาน ี
อำาเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
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โครงก�รต�มรอยศ�สตร์พระร�ช�
งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรม

และการท่องเท่ียว ได้ดำาเนินการจัดโครงการตาม
รอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมย่อยที่ 2 เรื่องเล่าบน

โครงก�รเข้�ค่�ยคุณธรรม
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการ

โรงแรมและการท่องเท่ียว จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ณ ค่ายลูกเสือ
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.นาโยง จ.ตรัง เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษา รวมถึงเพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำากิจกรรม

ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รจำ�หน่�ยสินค้�และบริก�ร 
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการ

โรงแรมและการทอ่งเท่ียว จดับรกิารวชิาการ ในโครงการพฒันาชมุชนตำาบล
บ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การจำาหนา่ยสนิคา้และบรกิาร เพือ่พฒันาชุมชนโดยการสง่เสรมิความรูด้า้น

โครงก�รปจัฉิมนิเทศนักศึกษ� ประจำ�ปกี�รศกึษ� 2559
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัย

การโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ประจำาปีการศกึษา 2559 ณ หอ้งประชมุใหญ่ อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ
80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 เพือ่เตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัศกึษา
ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน ทั้งด้านการเตรียมตัวก่อนสมัครงาน การเลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับตัวเอง รวมถึงการสร้าง
บุคลิกภาพที่ดีเพื่อการทำางาน และกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ โดยมีนายสุชาติ อินกล่ำา ผู้อำานวยการวิทยาลัย
การโรงแรมและการทอ่งเทีย่วเปน็ประธานกลา่วเปดิโครงการ พรอ้มทัง้ใหโ้อวาทแกว่า่ทีบ่ณัฑติทีจ่ะสำาเรจ็การศกึษา ซึง่มนีกัศกึษา
ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการกว่า 230 คน

พื้นฐานความพอเพียงตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ ดำาดี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เดินตาม
แนวทางพระราชดำาริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมถึงกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการแนะแนวอาชีพเสริมบนพื้นฐาน
ความพอเพียง โดย คุณวารรีตัน ์ ขนุทอง เพือ่ใหบ้คุลากรและนกัศึกษาไดเ้รยีนรูพ้ระราชดำารัสของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแนวทางในการน้อมนำาไปใช้ในการดำารงชีวิต ซึ่งมีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 240 คน 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ร่วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสามารถนำาประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ โดยมี
นายสุชาติ อินกล่ำา ผู้อำานวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีนักศึกษา และ
บุคลากรเข้าร่วมกว่า 200 คน

ภาษาองักฤษซึง่สามารถนำาไปปรบัใช้ในการทำางาน และชวีติประจำาวันได้ ตลอดจนเพือ่สรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหวา่งมหาวทิยาลยั 
และชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำาบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง กว่า 30 คน 
โดยมอีาจารยจ์ากสาขาภาษาตา่งประเทศ ทัง้อาจารยช์าวไทย และอาจารย์ชาวตา่งชาต ิรว่มใหค้วามรูก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการในครัง้นี้

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

กิจกรรมไทยเข้�ไว้
วันที่ 5 เมษายน 2560 หน่วยทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อม งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและ
การทอ่งเทีย่ว จัดโครงการทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรมและสบืสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ 2 กิจกรรมไทยเข้าไว้ ตอนสืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ ชุ่มฉ่ำาใจ ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 
สร้างโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทำากิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการสร้างเครือข่ายและ
ความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน โดยกิจกรรมมีทั้งการร่วมกันทำาบุญถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ การประกวดขวัญใจสงกรานต์ และการ
ประกวดก่อเจดีย์ทราย

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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คลินิกเทคโนโลยี

ก�รประชุมติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นและ
รับฟังคว�มคิดเห็นต่อก�รติดต�มประเมินผลสัมฤทธิ์ก�ร
ดำ�เนนิง�นต�มแผนปฏิบัตกิ�รจดัก�รคว�มหล�กหล�ยท�ง
ชีวภ�พ พ.ศ.2558 - 2559 (ภ�คใต้ตอนล่�ง)

วันที่ 18 พ.ค. 2560 สำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิสถาบัน 
ส่ิงแวดลอ้มไทย ดำาเนินโครงการ การประชมุตดิตามประเมนิผล
การดำาเนินงานและรบัฟงัความคิดเหน็ต่อการติดตามประเมนิผล
สัมฤทธิ์การดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลาก
หลายทางชวีภาพ พ.ศ.2558 - 2559 (ภาคใตต้อนลา่ง) ไดร้บัเกยีรติ
จากนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน 
โดย ผศ.ว่าที่พันตรีดำารงค์ โลหะลักษณาเดช ผู้ช่วยอธิการบดี 
มทร.ศรวิีชัย วิทยาเขตตรงั ผู้จดัการคลนีคิเทคโนโลยรีว่มประชมุ
ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเพชรสุกานต์ 1 โรงแรมชัยคณาธานี 
จ.พัทลุง

อบรมก�รจัดก�รศึกษ�อ�ชีพเพื่อก�รมีง�นทำ�
วันท่ี 14-15 มิถุนายน 2560 คลินิกเทคโนโลยี ร่วม

กับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำาเภอนาโยง จังหวัดตรัง จัดฝึกอบรมการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทำา กลุ่มสนใจการทำาน้ำาพริกสำาเร็จรูป ณ อาคาร
อเนกประสงค์ อบต.ช่อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุแพรวพันธ์ 
โลหะลักษณาเดช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุช โสมาลีย์ นัก
วิชาการคลินิกเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

Newsletter Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus

11จดหมายข่าว   ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2560



สถาบันวิจัยและพัฒนา

ร่วมประชุมคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�ร วิจัยเพ่ือท้องถ่ิน 
ภ�คใต้

วันที่ 25 เมษายน 2560 มีการประชุมผู้บริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ 5 แห่ง 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งท่ี 2/2560 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
รับเป็นเจ้าภาพการประชุมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอทุน
อดุหนุนการวิจัยจาก สกว./การรว่มจดัการประชมุระดบัชาตแิละ
นานาชาติ/การร่วมกิจกรรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5/
การพัฒนาบคุลากรทางด้านวจิยัและเจา้หนา้ทีส่นบัสนุนการวจัิย 
ซึ่งมี ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผอ.สวพ.มรภ.สุราษฎร์ธานี 
ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผอ.สวพ.มรภ.ยะลา ผศ.สุรศักดิ์ 
แก้วอ่อน ผอ.สวพ.มรภ.นครศรีธรรมราช ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณ
พิมล ผอ.สวพ.มรภ.ภูเก็ต ดร.บรรจง ทองสร้าง ผอ.สวพ.มรภ.
สงขลา และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผอ.สวพ.มทร.ศรีวิชัย เข้า
ร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้

อบรมเชิงปฏิบัติก�ร “ก�รปรับปรุงต้นฉบับบทคว�มวิช�ก�ร 
สู่ม�ตรฐ�นก�รตีพิมพ์ในระดับช�ติและน�น�ช�ติ”

วันที่ 20-21 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการสู่
มาตรฐานการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ” ณ โรงแรมรอยัล ลันตา 
แอนด์สปา จังหวัดกระบี่ เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจและ
สามารถนำาผลงานวจัิยไปตพีมิพเ์ผยแพรไ่ด ้โดยมผีูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรพร 
ธารางกูร รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าว
ต้อนรับและเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงด ี
เป็นวิทยากรบรรยายการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ
รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร วิทยากรด้านมนุษยศาสตร์และการศึกษา ผศ.ดร.
การณุทองประจแุกว้ วทิยากรดา้นวทิยาศาสตรท์ัว่ไป รศ.ดร.ศภุศลิป ์มณรีตัน์ 
วิทยากรด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ วิทยากรด้าน
การบริหารจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผศ.ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ 
วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Mr.Daniel Guiney 
วทิยากรดา้นภาษาตา่งประเทศ มาให้คำาแนะนำาแกไ้ขปรบัปรงุพัฒนาบทความ
วิจัยของนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย เพื่อนำาไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ซึ่งได้รับความ
สนใจจากนักวิจัยเข้าร่วมโครงการกว่า 60 ท่าน

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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ต้อนรับคณะศึกษ�ดูง�นจ�กมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ
นครร�ชสีม�

วันท่ี 2 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา กล่าวต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนา
องค์กร การถ่ายทอดงานด้านบริหารงานวิจัยของแต่ละฝ่าย เพื่อ
นำาไปประยุกต์ใช้ต่อการดำาเนินงานของหน่วยงานและเพ่ือเป็นการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

อบรมเชิงปฏิบัติก�ร “ก�รใช้เครื่องมือส�รสนเทศ
ก�รวิจัยบริห�รจัดก�รง�นวิจัย”

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มทร.ศรวีชิยั จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “การใชเ้ครือ่ง
มือสารสนเทศการวิจัยบริหารจัดการงานวิจัย” โดยมี ดร.วิกิจ 
ผินรับ รองผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย กล่าวต้อนรับ
และเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก คุณศยามน ไชยปุรณะ และ คุณ
รัตนา สุวรรณวิชนีย์ จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานระบบ DRMS สำาหรับนัก
วิจัยที่เสนอขอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจำาปี 
2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 

ประชุมเพื่อเตรียมคว�มพร้อมติดต�มคว�ม
ก้�วหน้�โครงก�รวิจัยสถ�บัน ประจำ�ปีงบประม�ณ 2560

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมติดตามความก้าวหน้า
โครงการวิจัยสถาบัน ประจำาปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารยป์ระภาศรี ศรชียั รองผูอ้ำานวยการฝา่ยบรหิารงาน
ทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติให้แนวทางการทำางาน
วจิยัสถาบนั และมีผู้ทรงคณุวุฒิใหค้วามอนุเคราะหช่์วยเหลอืใน
การดำาเนนิการของนกัวจิยัทีไ่ด้รบัจดัสรรงบประมาณ ณ โรงแรม
ลำาปำารีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง
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งานวิจัยสู่สังคม

ตู้เพ�ะเห็ดอัตโนมัต ิ
ใช้ในการปลูกเห็ดที่บ้านหรือเกษตรกรที่สนใจในการ

ปลูกเห็ดไว้เพื่อเป็นอาหารหรือจำาหน่ายด้วยตัวเอง ตัวเครื่อง
ออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำาหรับการเพาะเห็ดเชิง
พาณิชย์ มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับ
เห็ด สามารถควบคุมการเพาะเห็ดได้ถึง 5 ชนิดและใช้เวลาใน
การเจริญเติบโตภายในสี่วัน เมื่อเพาะในตู้เพาะเห็ดอัตโนมัตินี้

ก�รจัดเรียงแบบดั้งเดิม

รูปที่ 1 วิธีเพ�ะเห็ดแบบดั้งเดิม

รูปที่ 2 ตู้เพ�ะเห็ดอัตโนมัติ

รูปที่ 3 ตู้เพ�ะเห็ดอัตโนมัติที่ใช้ในชุมชนต่�งๆ 
สำ�หรับก�รสร้�งร�ยได้เสริม

U-Shape

ระบบเพาะเห็ดอัตโนมัติ Automatic mushroom cultivation System

น�ยพิทักษ์ สถิตวรรธนะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
IP No. 1503001779  

คุณสมบัติของระบบ 
ตู้เพาะเห็ดได้ออกแบบเพื่อให้มีสามารถใส่เห็ดได้

จำานวน 130-140 ถุงเห็ด โดยวางในลักษณะรูปตัว U เพื่อเพิ่ม
อัตราการเติบโตได้ถึง 100 ร้อย (เมื่อก้อนเชื้อสมบูรณ์) เครื่องนี ้
ออกแบบให้ง่ายในการทำาความสะอาดและเคล่ือนย้าย ใช้
พลังงานต่ำา 35 วัตต์ต่อตู้ ค่าใช้จ่ายของการเพาะปลูกน้อยกว่า 
50 บาทต่อเดือน

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Lingzhi

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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สาหร่าย Caulerpa และการใช้ประโยชน์

สนใจวิธีการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ติดต่อ ผศ. มาโนช ขำาเจริญ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โทร. 08-0648-1205

ส�หร่�ย Caulerpa และก�รใช้ประโยชน์
ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของผู้เขียน ก่อนอื่นขอแนะนำาตัวก่อน กระผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำาเจริญ ปัจจุบันเป็นรอง

ผู้อำานวยการ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอาจารย์สอนในสาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง มีความเชีย่วชาญทางด้านการเพาะเล้ียงสัตวน์้ำา งานวจิยัในปจัจบัุนส่วนใหญ ่ทางดา้นการเพาะเล้ียงสาหรา่ย
พวงองุน่ Caulerpa lentillifera แบบอินทรยี ์ฉบบันีค้งยงัไมล่งลกึเกีย่วกบัผลงานวจิยัทีผู่เ้ขียนไดท้ำาอยูป่จัจุบนั ขอนำาเสนอให้ผูอ้า่นได้
รู้จักกับสาหร่าย Caulerpa  ซึ่งเป็นสาหร่ายทะเลสีเขียว (green algae) ที่พบตามชายฝั่งทะเลใน จ.ตรัง และมีการนำามาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำาวัน และในเชิงเศรษฐกิจ บางชนิดทำารายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำานวนเงินมหาศาล มารู้จักกันเลยดีกว่า                

ชนิดแรกคือ ส�หร่�ยพวงองุ่นเม็ดพริก มีชื่อสามัญ
อังกฤษว่า sea grape หรือ green caviar  มีชื่อวิทยาศาสตร์ 
Caulerpa lentillifera ประโยชน์สาหร่ายชนิดนี้ถือว่ามีมากมาย
นานปัการ และเปน็สาหรา่ยเศรษฐกจิ ไดน้ำามาเพาะเลีย้ง ใชเ้ปน็
อาหาร เครื่องปรุงรส เครื่องเคียง อุตสาหกรรมเครื่องสำาอาง 
ปุ๋ย และยารักษาโรค

Caulerpa lentillifera ก�รเพ�ะเลี้ยงส�หร่�ย 
sea grape 

ส�หร่�ยชนิดที่สองคือ ส�หร่�ยขนนก  Caulerpa 
racemosa พบแพร่กระจายทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ 
ท้ัง ชายฝ่ังอันดามันและอ่าวไทย พบมากในฤดูร้อนและขาดแคลน 
ในฤดูฝน การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนกโดยนำาพันธุ์มาจาก
ธรรมชาติ เพาะเลี้ยงในบ่อปูนซีเมนต์ หรือมีการเลี้ยงในกระชัง
ร่วมกับการเลี้ยงปลากะรัง โดยสาหร่ายจะข้ึนติดกับกระชังใน 
ชว่งฤดรูอ้น  ราคาขายในทอ้งตลาดกโิลกรมัละประมาณ 70 บาท 
จากการวเิคราะหค์ณุคา่ทางอาหารของสาหรา่ยขนนก พบวา่ มี
ไขมัน 0.08% เถ้า 2.50% โปรตีน 1.42% เกลือ 2.60% เยื่อใย 
0.30% ฟอสฟอรัส 39.61 มิลลิกรัม นำามาใช้ประโยชน์บริโภค
เป็นอาหาร                    

  Caulerpa racemosa  ส�หร่�ยขนนกบริโภคเป็น
ผักจิ้ม

Caulerpa taxifolia  ส�หร่�ยใช้เพื่อบำ�บัดน้ำ�
เลี้ยงสัตว์น้ำ�

ส�หร�่ยชนดิทีส่�มคอื ส�หร�่ยขนนกเลก็ Caulerpa 
taxifolia เป็นสาหร่ายสีเขียวขนาดใหญ่ พบทั่วไปบริเวณ
มหาสมทุรอนิเดยี แพรก่ระจายตามบรเิวณชายฝัง่อนัดามนัและ
อ่าวไทย ลักษณะรูปร่างคล้ายขนนก ไม่นิยมนำามาบริโภค ใช้
ประโยชน์สำาหรับเป็นสาหร่ายประดับตู้ปลา นำามาเลี้ยงร่วมกับ
ปลาการ์ตูนในตู้ปลา และใช้สำาหรับบำาบัดน้ำาเลี้ยงสัตว์น้ำา              
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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.โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง

ผศ.ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

นายสุชาติ  อินกล�่า ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผศ.กิตติกร  ขันแกล้ว ประธานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายปรีดา  เกิดสุข ผู้อ�านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางเพ็ญพร  เกิดสุข รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาเขตตรัง

กองบรรณาธิการ

นางสาววฤณพร  ด�ารงค์

นางสาววิยดา  ช่วยธานี

นางสาวกนกวรรณ  จู้ห้อง

นายทิฐฐาน เนียมชูชื่น

นางสาวอลิษา  อินจันทร์

นางสาวหทัยรัตน์  หนักแน่น

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทองร่วง

เป็นหน่วยงานสังกัดงานบริหารวิชาการและวิจัย สำานักงานวิทยาเขตตรัง ให้บริการด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนี้ศูนย์ภาษา มทร.ศรีวิชัย ตรัง ยังเป็นหน่วยงานในการ
จัดกิจกรรมต่างๆทางด้านภาษา เช่น กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษแก่บุคลากรและนักศึกษา กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมในการสอบวัดระดับ TOEIC ให้แก่นักศึกษาและบุคคลผู้สนใจก่อนการสอบ และยังเป็นศูนย์จัดสอบ TOEIC อีกด้วย

Language Center ศูนย์ภำษำ มทร.ศรีวิชัย ตรัง

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  

บริก�ร
ยืม – คืน หนังสือ
CD/VCD ภาพยนตร์/เพลงสากล
โปรแกรม CAI พัฒนาทักษะภาษา
คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล Internet

เวล�ทำ�ก�ร
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ติดต�มข่�วส�รเพิ่มเติม  Facebook : ศูนย์ภาษา มทร.ศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง- Language Center


