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เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดพิธี

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาประจ�าปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร 

จรรย์สืบศรี ซึ่งบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 28 กันยายน 2561 

ณ หอประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ติดต�มข่�วส�ร        มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย วิทย�เขตตรัง



 เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ บ้านแหลม จังหวัด
เพชรบรุ ีขอแสดงความยนิดกีบันกัศกึษาสาขาเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 
วิทยาเขตตรัง ที่ได้รับการคัดเลือกติด 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการปั้นฝันเดอะบันฑิตปีที่ 5 ซึ่งมี ผศ.มาโนช ข�าเจริญ เป็น
ที่ปรึกษาโครงการ และได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

 เมื่อวันที่ 1–2 กันยายน 2561 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส�าหรับค่ายกิจกรรม 
เพือ่อบรมความรู้เกีย่วกบัการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื (ค่ายเรยีนรูธ้นาคารปมู้าและฟ้ืนฟหูญ้าทะเล) โดยได้รบัเกยีรตจิาก ผศ.ดร.อภริกัษ์ สงรกัษ์ ผูอ้�านวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ธนาคารปูม้า การเพาะปูม้าโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเลบ้านน�้าราบ อีกทั้งร่วมกันปลูกหญ้าทะเล 

 เมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2561 งานบรหิารวชิาการและงานวจิยั ส�านกังานวิทยาเขตตรัง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย วทิยาเขตตรงั 
ซึ่งดูแลในส่วนงานทะเบียนนักศึกษา งานรับสมัครนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาต่อ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียน 
กิติวิทย์บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แผนกมัธยมศึกษา โดยทางโรงเรียนได้ท�าการส�ารวจนักเรียนในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัย
ที่นักเรียนเลือกมากที่สุดนั้นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 ในการนี้ ทีมแนะแนวการศึกษาต่อ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว ได้เข้าร่วมต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ ท้ัง 14 สาขาวิชา ที่ทาง มทร. ตรัง เปิดสอน 
พร้อมกับมอบเอกสารการแนะน�าหลักสูตรให้แก่นักเรียน และมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์ จากนั้น อาจารย์และนักเรียนก็ได้เยี่ยมชม 
มทร. ตรัง รวมไปถึง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า การแสดงแมวน�้า ซึ่งทุกคนต่างมีรอยยิ้มที่สดใส ได้รับความสนุกสนานพร้อมๆ ไปกับความรู้มากมาย  
 

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 
ผศ.สนุนัทา ข้องสาย รองคณบดฝ่ีายบรหิาร
และวางแผน พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต�าบลไม้ฝาด เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เก็บ
ขยะและท�าความสะอาดชายหาดท่องเทีย่ว 
ณ ชายหาดราชมงคล อ.สิเกา จ.ตรัง 

 เมือ่วนัที ่5-7 กันยายน 2561 ทีผ่่านมา ผศ.มาโนช 
ข�าเจริญ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ดร.วิกิจ ผินรับ ดร.นัฎฐา 
คเชนทร์ภกัด ีดร.สภุชัชา ชเูสียงแจ้ว และ นางสาวหทยัทพิย์ ทอง
ด้วง ทมีงานวิจัยการเพาะเลีย้งและแปรรปูสาหร่ายพวงองุน่ 
แบบอินทรีย์ เข้าร่วมอบรมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น
อินทรีย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
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 เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2561 งานบริหารกจิการนกัศกึษา องค์การนกัศกึษา ปีการศกึษา 
2561 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั ร่วมเดนิขบวนพาเหรดไปการเปิดงาน 
“ตรงั...ยทุธจกัรอาหารอร่อย กับเทศกาลหมยู่างและขนมเค้กจังหวดัตรงั” ประจ�าปี 2561 โดยมี 
นายศริิพฒั พฒักลุ ผูว่้าราชการจงัหวดัตรงั กล่าวต้อนรบั นายกลนิท์ สารสนิ ประธานกรรมการ

 เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2561 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ด�าเนินการจัดโครงการสัมมนา 
ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล เพ่ือรองรบัยทุธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ.2562-2566) : โครงการ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กฤษฎา พราหมชูเอม รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง 
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง 

 เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั จัดโครงการท�านบุ�ารงุศลิปวัฒนธรรม

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าและร่วมปลูกป่าชายเลน 

เพือ่เพ่ิมจ�านวนกล้าไม้ป่าชายเลน เพิม่จ�านวนสัตว์น�า้บรเิวณป่าชายเลน เพือ่ส่งเสรมิให้นกัศกึษา 

มโีอกาสเข้าไปเรยีนรู้ภมูปัิญญาและวิถีชีวติของชมุชนชายทะเลหาดส�าราญ และเพือ่สานความ

 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2561 งานบริหารวิชาการและงานวิจัย ส�านักงานวิทยาเขตตรัง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการสัมมนาครูแนะแนว ประจ�าปีการศึกษา 2562 โดยมี                

รศ.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในการ

 เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2561 งานบรหิารกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั 
จัดกิจกรรมวันสารทเดือนสิบ ประจ�าปีการศึกษา 2561 ณ ลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกิจกรรม 
ภายในงานนั้น ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา น�าทีมบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง ร่วมแห่ขบวนกลองยาว ด้วยการแต่งกายชุดไทย พร้อมแห่หฺมฺรับที่จัดตกแต่งด้วยขนมเดือนสิบ

หอการค้าไทย ประธานในพิธเีปิด ณ ลานห้างสรรพสนิค้าโรบนิสนั ตรงั
 ทัง้นี ้ หอการค้าจังหวดัตรงั การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส�านกังานตรงั การท่องเทีย่วและกฬีาจงัหวัดตรงั ร่วมกบัชมรมผู้ประกอบการ 
หมยู่างจงัหวัดตรัง ชมรมผู้ประกอบการขนมเค้กจงัหวัดตรงั และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจงัหวดัตรงั ร่วมกนัจดัขึน้ เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเมอืงรอง 
เชญิชวนนกัท่องเทีย่วค้นหามมุมองใหม่ทีไ่ม่เคยรู ้เมอืงรองต้องลอง รวมทัง้ตอกย�า้ภาพลกัษณ์ตรงัยทุธจกัรความอร่อย ควบคูก่บัวฒันธรรม ประเพณทีีมี่
เอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวดัตรัง
 ส�าหรับกจิกรรมภายในงาน มกีารออกร้านจ�าหน่ายสนิค้าของผู้ประกอบการหมยู่างและขนมเค้กกว่า 50 ร้าน มาจ�าหน่ายในราคาถกูกว่าท้องตลาด 
การออกร้านจ�าหน่ายอาหารจากชมรมผูป้ระกอบการร้านอาหารจงัหวดัตรงั สินค้า OTOP ของดงักว่า 100 ร้าน นอกจากนี ้ยงัมกีารสาธติการท�าขนมเค้ก
พืน้เมอืงสดใหม่จากเตา อาหารถ่ินกบักิจกรรมเท่ียวอย่างฟินกนิอย่างสนุทรย์ีกบัอาหารถิน่จาก 7 ชมุชน การประกวดร้องเพลง Trang Singing Contest 
2018 และการแสดงทางศลิปวัฒนธรรมอกีมากมาย
 นอกจากนี ้สมาคมผูเ้ลีย้งไก่ภาคใต้ ร่วมกบัชมรมผูเ้ลีย้งไก่ไข่จังหวดัตรงั ร่วมจัดท�าเมน ู“ไข่พระอาทติย์” เพือ่แจกให้ผู้ทีม่าร่วมงานได้ชมิอีกด้วย 
โดยงานดงักล่าวก�าหนดจดัขึน้ในระหว่างวนัท่ี 6-10 กันยายน 2561

เปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” และช้ีแจงการรับสมัครนักศึกษา

ระบบ TCAS 62 (Thai University Center Admission System) อีกทั้งคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และนายสุชาติ อินกล�่า ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการโรงแรม

และการท่องเที่ยว ร่วมเสวนาและพบครูแนะแนว ส�าหรับการจัดโครงการจัดขึ้น 2 วันด้วยกัน คือ วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะพาโก้ 

ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต และวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง

 ทัง้นี ้การจดัโครงการสมัมนาครแูนะแนวมวีตัถปุระสงค์เพ่ือชีแ้จงนโยบายและประชาสัมพนัธ์การรับสมัครนกัศกึษา ประจ�าปีการศึกษา 2562 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท�างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะครูแนะแนว 

ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต ซึ่งคณะครูทั้ง 4 จังหวัด ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมโครงการ

ทัว่ประเทศอย่างเป็นทางการ โดยนอกจากการสมัมนาแล้ว ทางคณะยงัได้เข้าเยีย่มชมมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั และการ 
ลงพืน้ทีเ่พือ่ศกึษาดงูานการท่องเทีย่วชมุชนในจงัหวดัตรงั เช่น บ่อน�า้พรุ้อนควนแคง อ.กนัตงั กลุม่ทอผ้าบ้านนาหมืน่ศร ีอ.นาโยง และชมุชนบ้านเขาหลกั 
อ.เมือง จ.ตรัง

มาร่วมในการเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการประเพณีวันสารทเดือนสิบ สาธิตการท�าขนมเดือนสิบ (ขนมลากรอบ ขนมต้ม และ
ขนมรูหรือขนมยีซัม) และการแข่งขันจัดหฺมฺรับเดือนสิบ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 3 ทีม ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นักศึกษาจากทีมคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับเงินรางวัล 4,000 บาท

สัมพันธ์ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีกับชุมชน ณ บ้านโคกออก ต�าบลหาดส�าราญ อ�าเภอหาดส�าราญ จังหวัดตรัง  
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 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ก�าหนดจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต�่ากว่า 
สายสะพาย และใบประกาศนยีบตัรก�ากบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ประจ�าปี ให้แก่ผูท้ีไ่ด้รบัพระราชทาน
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุมส�านักงาน
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย วิทยาเขตตรงั พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภริกัษ์ สงรกัษ์ ผูอ้�านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “วันเก็บขยะ
ชายหาดสากล” (Internation Coastal Cleanup Day) ประจ�าปี 2561 ณ ชายหาดปากเมง อ.สิเกา 
จ.ตรัง โดยมี นายชัยพร พัฒนรักษ์ หัวหน้าส�านักงานจังหวัดตรัง เป็นประธานในการเปิดงาน และ 
นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 

 วนัที ่17 กนัยายน 2561 นกัศกึษาสาขาวทิยาศาสตร์ทางทะเล ชัน้ปีที ่3 คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง ด�าเนินโครงการฝึกทักษะที่ก่อให้เกิดรายได้ ก่อตั้งบริษัทจ�าลองในนาม 
บริษัท Marine shrimp ได้ปล่อยพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมด์ จ�านวน 50,000 ตัว ณ ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งขาว
และสร้างรายได้ระหว่างเรียน ท�าให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 
ในการแข่งขนั Bartender Skill contest จากงาน Creative Tourism 4.0 ณ ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเฟสตวิลั สมยุ 
จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

 นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้ารับรางวัลจากการประกวด “เยาวชนอาสาสานต่อ
พระราชด�าริ” โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด�าริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 
โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศจากผลงานโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเลเพื่อพะยูน 

 วันที่ 19-20 กันยายน 2561 ชมรมบาร์เทนเดอร์ งานพัฒนา
นักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการ CHT 
Bartender Got Talent ขึน้ ณ ห้องประชมุใหญ่ อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
มทร.ศรีวิชัย ตรัง เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะความรู ้ความสามารถ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากวันเสาร์สัปดาห์ที่สามในเดือนกันยายนของทุกปีถือเป็น “วันเก็บขยะชายหาดสากล” 
(Internation Coastal Cleanup Day) ซ่ึงองค์กรพิทักษ์มหาสมุทรจะรณรงค์ให้อาสาสมัครจ�านวนหลายแสนคนทั่วโลกร่วมกันท�าความสะอาด 
เก็บขยะทั่วชายหาด ทะเลสาบ มหาสมุทรรวม ไปถึงล�าธารทั้งบนบกและใต้น�้า เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาทะเลและมหาสมุทร
อันเป็นทรัพยากรของมนุษยชาติ อาสาสมัครเหล่านี้ประกอบไปด้วยทุกเพศทุกวัยจากทุกทวีปทั่วโลก ซึ่งถือได้ว่าโครงการนี้เป็นกิจกรรม
ด้านการดูแลทรัพยากร ทางทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาค
เอกชนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน จ�านวน มากกว่า 200 คน ซึ่งมีกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อลดขยะ และเก็บขยะบริเวณชายหาด 
ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสมบรูณตลอดไป

ณ ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (สนง.กปร.) กรุงเทพมหานคร

ด้านการผสมเครื่องดื่มทั้งประเภทบาริสต้าและบาร์เทนเดอร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนพล จินดามณี บาริสต้าจากร้าน BIT Cafe มาให้ความรู้
เก่ียวกับกาแฟ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงการใช้เครื่องมือและการชงกาแฟประเภทต่างๆ และอาจารย์สมรักษ์ ปานมาศ อาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
การโรงแรมและการท่องเทีย่ว วทิยาลยัเทคนคิสชิล จ.นครศรธีรรมราช ศษิย์เก่าจากวทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว มาให้ความรูแ้ก่น้องๆ นกัศกึษา 
ด้านการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินการแข่งขันผสมเครื่องดื่มในครั้งนี้ด้วย

 เมือ่วนัที ่13 กนัยายน 2561 คณะผูบ้รหิาร บคุลากรและนกัศกึษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กว่า 300 คน 

ร่วมรับฟังแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มทร.ศรีวิชัย ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 
การพฒันามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัไปสูก่ารปฏบัิต ิปรับเปล่ียนอกัษรย่อจาก RMUTSV >> เป็น RUTS Rajamangala University of 

Technology Srivijaya ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
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 เมือ่วนัท่ี 19 กนัยายน 2561 งานบริหารกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั 
จัดโครงการ RUTS Trang ≠ Zero Trash 2018 “ราชมงคลตรัง @ ขยะเป็น 0” (Beautiful and green University) 
ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป กล่าวเปิด
โครงการพร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง : ขยะพลาสติก กิจกรรมภายในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
หัวข้อเสวนามุมมองและทิศทางในการจัดการขยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กิจกรรมการ
แข่งขัน ประกวดแผนปฏิบัติการก�าจัดขยะอย่างยั่งยืน ประกวดส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และขยะ ทั้งนี้ส�าหรับผู้ที่ 
ลงทะเบยีนเข้าร่วมรบัฟังการเสวนานัน้ จะได้รบักระบอกน�า้ท่านละ 1 กระบอก เพือ่น�าไปใช้ส�าหรบัซือ้น�า้ได้ในราคา 9 บาท 
จากปกติ 10 บาท ซึ่งถือเป็นการลดขยะนั้นเอง

 ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตตรัง ในฐานะหน่วยประสานงานร่วมกับกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน จัดนิทรรศการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน ณ ศูนย์การค้าโรบินสันตรัง อ�าเภอเมืองตรัง 

 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต สาขา
อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง เป็นพี่เล้ียงให้กับกลุ่มแม่บ้านและร่วมบันทึกการ 
ถ่ายท�ารายการ “นักเล่าเรื่องชุมชน” การท�าไข่เค็มโคลนทะเลน�้าพุร้อน 

 ระหว่างวนัที ่4 - 5 ตลุาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง จดัโครงการ 
“ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ STEM EDUCATION” ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.4 โรงเรียนวังวิเศษ 
อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนนูุย้ คณบดคีณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง กล่าวต้อนรบัอาจารย์

 ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.วรวุฒิ เกิดปราง หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการ
ประมง พร้อมด้วย ดร.สุพชัชา ชเูสยีงแจ้ว น�านกัศึกษาสาขาวชิาเพาะเล้ียงสัตว์น�า้ คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง เข้าศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายขั้นตอนการผลิตและแปรรูปไข่มุก 
ณ ภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ป จังหวัดภูเก็ต และบริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จ�ากัด จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีการเพาะ

เสริมอาชีพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านพรุจูด หมู่ 2 ต�าบลบ่อหิน อ�าเภอสิเกา ซึ่งเป็นการบริการวิชาการให ้
กลุม่แม่บ้านบ่อหนิ การท�าไข่เคม็โคลนทะเลน�า้พรุ้อนนัน้ท�ามาเป็นระยะเวลาหนึง่แล้ว กระทัง่ชาวบ้านได้ท�าเป็นผลติภณัฑ์อกีชิน้หนึง่ ได้รบัความสนใจ
เพื่อเป็นของฝากแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัศนศึกษาและท่องเที่ยว ที่บ่อหินฟาร์ม สเตย์ เนื่องจากการท�าไข่เค็มโคลนทะเลน�้าพุร้อนเน้นวัตถุดิบ 
พื้นบ้านและมีความเป็นธรรมชาติ โดยไข่เป็ดได้จากชาวบ้านที่เลี้ยงเอง แบบธรรมชาติ และหมักโคลนทะเลน�้าพุร้อนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่หา
ได้ในบริเวณชมุชน ดนิโคลนทะเลน�า้พรุ้อน ได้ผ่านการวเิคราะห์แล้วพบว่าไม่มสีารก�ามะกนัและโลหะหนกัทีเ่ป็นพิษต่อการบรโิภค มคีวามปลอดภัยใน
การน�ามาพอกไข่เพื่อท�าเป็นไข่เค็มได้อย่างปลอดภัย ดินโคลนสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ เรียกได้ว่าไข่เค็มโคลนทะเลน�้าพุร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น 
มติรกบัสิง่แวดล้อม และเน้นเป็นสนิค้าเพือ่สนบัสนนุ การท่องเทีย่วชุมชน ปัจจบุนัชุมชนเริม่ผลิตจ�าหน่ายและน�ามาเป็นกจิกรรมเรยีนรู้ต้อนรบันกัท่องเทีย่ว 
อย่างต่อเนื่อง ส�าหรับรายการ “นักเล่าเรื่อง” เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นคุณค่าของตนเอง นักเล่าเรื่องที่มีเสน่ห์
จงึ “เล่าจากใจ” ไม่ใช่ท่องจ�าจากต�ารา การจะท�าเช่นนีไ้ด้กห็มายความว่านกัเล่าเรือ่งเป็นผู้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัชมุชน เป็นผูห้นึง่ท่ีได้ประโยชน์จากการ
เล่าเรื่อง แม้จะไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงในรูปของ ค่าจ้าง แต่ก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมเช่นเดียวกับคนในชุมชนอีกมากมาย

จังหวัดตรัง โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีด�ารงค์ โลหะลักษณาเดช 
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสถานที ่
รองรับและเรียนรู้การท�ากิจกรรมของหน่วยงานแบบบูรณาการ และเพื่อสร้างกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจังหวัดตรัง สถาบันการศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีภาระงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ผูร้บัผดิชอบโครงการในพ้ืนที ่จงัหวดัตรงั กระบี ่พงังา ภเูกต็ และระนอง ส�าหรบับรรยากาศภายในงานนัน้มกีารจดันทิรรศการ การน�าเสนอผลงานทัง้ 5 จงัหวดั 
การแข่งขันการประกวดโครงงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช หัวข ้อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีระดบัประถมศกึษา ระดับมธัยมศกึษาตอนต้น และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย การจัดนทิรรศการ
ดังกล่าวนั้นผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พันธ์พืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด�าริต่อไปในอนาคต 

เลี้ยงหอยเป๋าฮื้อสายพันธุ์ Haliotis diversicolor โดยน�าเข้าพันธุ์หอยมาจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน โดยทางบริษัทได้ใช้เวลาทดลองปรับสภาพ
การเลีย้งให้เหมาะสมกบัการเจรญิเตบิโตในประเทศไทย ปรากฏว่าการทดลองประสบความส�าเรจ็สามารถเล้ียงหอยจนเกบ็เกีย่วผลผลิตได้ตลอดทัง้ปี 
ขอขอบคุณทางภูเก็ตเพิร์ลกรุ๊ป และบริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จ�ากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้

และนักเรียนจากโรงเรียนวังวิเศษ โดยนักเรียนจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.การประดิษฐ์กระถาง DIY จากเถาน�้ามันปาล์ม 
วิทยากร อ.เตือนใจ ปิยัง อาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 2.การศึกษาโครโมโซมของสัตว์น�้า วิทยากร ผ.ศ.วัฒนา วัฒนกุล อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง 
3. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี วิทยากร ผ.ศ สุนันทา ข้องสาย และมอเตอร์อย่างง่าย วิทยากร ดร.ธเนศ สินธุ์ประจิม อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

05



 ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 อาจารย์พาสนา เอกอุดมพงษ์ อาจารย์ประจ�าสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง น�านักศึกษาไปเรียนการถ่ายภาพสตูดิโอ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้ 
ทีน่อกเหนือจากความรูท้ีไ่ด้เรยีนในห้องเรยีน ณ  คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีและฝึกปฏิบตักิารถ่ายภาพนอกสถานทีชุ่มชนคลองแดน 
จังหวัดสงขลา 

 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ผศ.มาโนช ข�าเจริญ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง 
ได้น�านกัศกึษาสาขาวชิาเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ สาขาเทคโนโลยกีารประมง คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกันท�ากิจกรรมภายใต้โครงการปั้นฝัน
เดอะบันฑิต ปีที่5 จิตอาสาพัฒนาชุมชน “โครงการยกระดับรายได้ในการส่งเสริมการเลี้ยง

 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม 
รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง เดินหน้ารณรงค์จัดโครงการ RUTS Trang ≠ Zero 
Trash 2018 “ราชมงคลตรัง @ ขยะเป็น 0” (Beautiful and green 

 เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดย รองผู้
อ�านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสาขาภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร
จาก School of Humanities, Universiti Sains Malaysia เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน ตลอดจนเยี่ยมชมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า #คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงวิชาการ #มาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าและพื้นฐานสวิทช์บอร์ดไฟฟ้าสู่วิศวกรยุคใหม่เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน โดย บริษัท 
#อาซีฟา จ�ากัด #วิทยากรบรรยาย โดย คุณศิวณัชฐกุล ไชยศร

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561  ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม 
รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตตรัง พร้อมด้วยบคุลากร มหาวทิยาลัย 
ร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญกุศลท�าบุญตักบาตร และถวายพวงมาลา 
เพื่อน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 
ณ อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

 ระหว่างวนัที ่14-16 ตลุาคม 2561 นกัศกึษาหลกัสตูรเพาะเลีย้ง 
สัตว์น�้า สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การประมง มทร.ศรีวิชัย ตรัง และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.มาโนช 
ข�าเจรญิ และอาจารย์อทุร เจรญิเดช ได้จดัโครงการส่งเสรมิการเพาะเลีย้ง 
สาหร่ายพวงองุ ่นอย่างยั่งยืน เพื่อฝึกนักศึกษาให้มีจิตอาสาช่วย
เหลือชุมชนสังคมให้มีรายได้  ฝึกความเป็นผู้น�าและถ่ายท�ารายการ 
ช่อง NOW26 ด�าเนินการใน ณ ชุมชนบ้านปากคลอง ต.บ่อหิน อ.สิเกา 
จ.ตรัง

สาหร่ายพวงองุน่” โดยนกัศกึษาผูม้จีติอาสาได้ร่วมสร้างโรงเพาะเลีย้งสาหร่ายพวงองุน่ให้กบัชาวบ้านในชมุชนบ้านปากคลอง ต.บ่อหนิ อ.สเิกา จ.ตรงั 
จนแล้วเสร็จ เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการด�าเนินการในขั้นตอนต่อไปของการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

University) ด้วยกิจกรรมการแลกขยะรีไซเคิล ซึ่งขยะ 5 กิโล แลกปิ่นโต 1 เถา และขยะ 1 กิโล แลกถุงผ้า 1 ใบ เพื่อลดการใช้พลาสติก ทั้งนี้
เป็นการรณรงค์ส�าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเท่ียวในราชมงคลตรัง ควรลด ละ เลิก ใช้พลาสติก หรือหากน�ามาก็ต้องน�ากลับไปด้วย เพื่อเป็นการ 
อนุรักษ์ธรรมชาติและลดขยะที่ลงทะเลซึ่งท�าลายธรรมชาติ
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เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 หน่วยห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  
คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล ส�านักพิมพ์ Cengage Learning (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นวิทยากรในการอบรมการใช้งานจากฐาน
ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ส�าหรับการเรียนการสอน และสืบค้น
ข้อมูลการวิจัย ณ ห้อง Self-Access Learning อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

เมือ่วนัที ่17 ตลุาคม 2561 ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ หน่วยสภากาชาดไทย 
จังหวัดสงขลา ได้มารับบริจาคโลหิต โดยมี ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดี 
ประจ�าวิทยาเขตตรัง บุคลากรและนักศึกษา จ�านวน 114 คน ได้ร่วมบริจาคโลหิต
ในครั้งนี้ และยังเป็นตัวแทนในการรับมอบอุปกรณ์กีฬาจากตัวแทนของบริษัท AIS 
มาเปิดบธู มอบซมิโทรศพัท์ กระเป๋าผ้า และน�า้ดืม่ให้กบัผูร่้วมบรจิาคโลหติในครัง้นีด้้วย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อ�านวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อ.สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ 
เข้าร่วมพิธีลงนามและแถลงข่าวบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 8 แห่ง และส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ภายใต้ชุดโครงการวจัิยทีม่ผีลกระทบสงู 
เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยและสนับสนุนชุดโครงการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งสร้างนวัตกรรม และเพิ่มความสามารถในการ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น ตามโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมไทยเข้าไว้ ตอน ร่วม
สบืสานประเพณลีากพระเมอืงตรงั โดยก่อนหน้านีไ้ด้ร่วมทาส ีและซ่อมแซมเรอืพระร่วมกับชาวบ้านในชมุชน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อม ดร.จเร สุวรรณชาต 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษ รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขต

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 อ.อุทร เจริญเดช อาจารย์สาขา 
เทคโนโลยีการประมง น�านักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว ์น�้า 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง เข้าศกึษาดงูานเกีย่วกบัการ
ตรวจโรคกุง้ด้วยเทคนคิ PCR ณ ห้องปฏบิตักิารตรวจโรคสตัว์น�า้ ศนูย์วจิยั

ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ดร.กนกรัตน์ รัตนพันธุ์ หัวหน้าสาขา
สิ่งแวดล้อม และ อาจารย์นุชนาฎ นิลออ พร้อมด้วย นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง 
เจ้าหน้าทีป่ระจ�าห้องปฏิบตักิาร น�านกัศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมชัน้ปีที ่4 
สาขาส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในรายวิชามลพิษ

แข่งขนัของผูป้ระกอบการโครงการหนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP)” ณ ห้องกมลมาศ ชัน้ 6 โรงแรมเดอะสโุกศล กรงุเทพมหานคร ซึง่ความร่วมมอื 
ดังกล่าว จะเป็นการหนุนเสริมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยเน้นการส่งเสริม
ธุรกิจในชุมชนให้มีรายได้เป็นของตนเองด้วยการน�าทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่สามารถสร้างการกระจาย
รายได้สู่ชุมชนได้จริง

นครศรีธรรมราช น�าผู้บริหารพื้นที่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และนักวิจัย พบภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการ
วจิยัและพัฒนาผลติภณัฑ์ หนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) จงัหวดันครศรธีรรมราช เพือ่สร้างคุณค่าและมลูค่าเพิม่ บนฐานศักยภาพและทรพัยากร
พื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน” ภายใต้ “การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูง (Program based Research) ระหว่าง
กองทนุสนบัสนนุการวจัิยกบัเครอืข่ายมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล” ณ ห้องประชมุทพิย์มณฑา โรงแรมลกิอร์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 
โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช มาเป็นประธานในการประชุม และร่วมหารือการสนับสนุนการท�างาน โดยมี
ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 60 คน ผสมผสานกับนักวิจัยอีกกว่า 30 คน อีกทั้งได้รับเกียรติจาก คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิงานวิจัย
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มาให้มุมมองและวิเคราะห์กรอบการวิจัย เป็นอีกหนึ่งกระบวนท�างานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัดที่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด�าเนินการในปี 2561 

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งตรัง โดยได้รับเกียรติจากคุณจิรภา ชนะกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา ขอขอบคุณอาคม สิงหบุญ 
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง และคุณจิรภา ชนะกุล ให้ความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและให้ความรู้กับนักศึกษาในครั้งนี้

ทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ  โรงไฟฟ้าภาคใต้ (โรงไฟฟ้ากระบี่) ส�านักงานจัดการน�้าเสียสาขา
กระบี่ องค์การจัดการน�้าเสีย จังหวัดกระบี่ และ ศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต  และโรงปรับปรุงคุณภาพน�้า เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
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เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช 
ภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้การพัฒนางาน
ด้านการปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงประสานงานระหว่างหน่วยงานได้

เมือ่วนัท่ี 19 ตลุาคม 2561 ผศ.ดร.ประเสรฐิ ทองหนนูุย้ คณบดี
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรดีา ภูมี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Nik Kamariah 
Nik Mat, Dr. Yaty Sulaiman, Dr.Rusnifaezah Musa, Dr.Maliani 
Mohamad และคณะฯ School of Business (COB) จาก Universiti 

ระหว่างวันท่ี 20-21 ตลุาคม 2561 สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย น�าโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พร้อมด้วยบุคลากร ได้ประชุมจัดท�าแผนการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ 2562 และ
แผนการบรหิารโครงการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ หนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ OTOP จงัหวัด

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม 
รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา
เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวันปิยมหาราช วันคล้าย 
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ 
ศาลาประชาคม อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความร่วมมือในการด�าเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน” ณ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.สุจารี แก้วคง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย เพื่อหาความร่วมมือเกี่ยวกับอาหารฮาลาล โดยมี ดร.นัฎฐา คเชนทร์ภักดี หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรม
อาหารและผลิตภัณฑ์ประมง น�าชมห้องปฏิบัติการทางอาหาร ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

นครศรธีรรมราช เพือ่สร้างคณุค่าและมลูค่าเพิม่บนฐานศกัยภาพและทรพัยากรพืน้ถิน่สูต่ลาดการแข่งขนั ณ ปลายน�า้รสีอร์ท อ�าเภอพรหมครี ีจงัหวดั
นครศรีธรรมราช ช่วงบ่าย ลงพื้นที่เยี่ยมชมและเรียนรู้วิธีการท�าเครื่องถม จากคุณอุดม ขวัญสงค์ เจ้าของร้านเครื่องถมอุดม ซึ่งเป็นช่างฝีมือเครื่องถม 
ชั้นครูในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเครื่องถมเป็นหน่ึงในผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยน�ามาเป็นโจทย์วิจัย 
ในโครงการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ หนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ OTOP จงัหวดันครศรธีรรมราช ซึง่น�าเยีย่มชมโดยนกัวจิยัภายใต้โครงการ ดร.พมิพศิา 
พรหมมา และ อาจารย์วาจศิา จนัทรกัษ์ สงักดัวทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น ตามโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสาน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมไทยเข้าไว้ ตอน ร่วมสืบสานประเพณีลากพระเมืองตรัง ได้ร่วมตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดสิเกา และร่วม
ลากเรือพระจากวัดไปยังที่ท�าการอ�าเภอสิเกาพร้อมด้วยผู้น�าชุมชนและชาวบ้าน โดยมีนายมานะ เทือกสุบรรณ นายอ�าเภอสิเกาเป็นประธานกล่าว
ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากคนในชุมชนเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน


