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	 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ในคราวประชุมครั้งที่	179-7/2562	เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2562
และคร้ังที่	180-8/2562	เมื่อวันที่	27	กันยายน	2562	โดยสรุปมติที่ส�าคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	ดังต่อไปนี้				
1.		 พิจารณาอนุมัติก�าหนดกรอบอัตราก�าลังบุคลากร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประจ�าปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2563 – 2566 
2.		 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563
3.		 อนุมัติก�าหนดต�าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	จ�านวน	11	ราย	ดังต่อไปนี้
	 -		นางวัฒนา	ณ	นคร	ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์		สาขาวิชาพืชสวน	อนุสาขาวิชาการออกแบบภูมิทัศน์
	 	 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
	 -		นางชมพูนุช	โสมาลีย	์ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง
	 	 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	
	 -		นางสาวงามเพชร	อัมพรวัฒนพงษ์		ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
	 	 สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
	 -		นายสิริศักดิ์	ชีช้าง	ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
	 	 สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์			 	 	
	 -		นายธนินทร์		สังขดวง	ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
	 	 สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว		
	 -		นายปริญญา		สุนทรวงศ์	ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
	 	 สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	 	 	
	 -		นายนราธร		สังข์ประเสริฐ	ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
	 	 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์		 	
	 -		นางสาวปิยะพร		มูลทองชุน	ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
	 	 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์		
	 -		นายสุวิพล		มหศักดิสกุล	ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
	 	 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์		
	 -		นายวีระศักดิ์		ไชยชาญ	ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
	 	 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
	 -		นางสาววาสนา		บุญส่ง	ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร
	 	 สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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World robot olymplad 2019
 เมื่อวันท่ี	4	สิงหาคม	2562	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	ร่วมกับ	เทศบาลนครหาดใหญ่	และบริษัท
แกมมาโก้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	จัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์	World	robot	olymplad	2019	ณ	หอประชุมเทศบาล
นครหาดใหญ่	เพื่อค้นหาทีมที่มีความสามารถในการประดิษฐ์หุ่นยนต์	เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในรองชิงชนะเลิศประเทศไทย
และระดับนานาชาติ	ณ	ประเทศฮังการี	โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน	130	ทีม

คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
	 เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2562	นายวิรุฬ	กุลบุล	นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ	วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว	เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	(English
Language	Skills	Contest)	โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น	3	ประเภท
ได้แก่	Singing	contest,	Story	telling	contest	และ	Speech
contest	ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับ
อุดมศึกษา	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

รางวัลนักศึกษาต้นแบบ
	 ขอแสดงความยินดีกับ	นางสาวมลธิรา	ขาวหนูนา	นักศึกษาหลักสูตรสาขา
วิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	ได้รับประกาศ
เกียรติคุณและเครื่องหมายหลักสูตรที่ผ่าน	“การฝึกหลักสูตรจิตอาสา	904	หลักสูตร
พื้นฐาน	รุ่นที่	3/62	“รางวัลนักศึกษาต้นแบบ	ซ่ึงผ่านการคัดเลือกจากนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการนี้	ณ	โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน	904	วปร.
ระหว่างวันที่	10-25	สิงหาคม	2562

คนเก่งราชมงคล
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ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ	ช้ันปีท่ี	2
และ	ช้ันปีที่	3	จ�านวน	12	คน	ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบต่อไปในโครงการ	Street	Fashion	Stylist	Award	2019	(ปี 3)
ภายใต้แนวคิด	“THINK	ABOUT	THE	FUTURE”	ส�าหรับทีมที่ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบ	จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม	WORKSHOP
และ	INTERNAL	PRESENT	กับผู้น�าแฟช่ันสาขาต่างๆ	ในวงการแฟช่ัน	เพื่อต่อยอดแนวคิดและพัฒนาผลงาน	พร้อมทั้ง
น�าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ	และคัดเลือก	5	ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

Startup Thailand league 2019 :
Demo Day 
	 ระหว่างวันที่	16-17	สิงหาคม	2562	นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการจัดการ	มทร.ศรีวิชัย	ผ่านเข้ารอบไป	Demo
จากการเข้าร่วมโครงการ	Startup	Thailand	League	น�าเสนอ
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)	ร่วมน�าเสนอ
จัดท�าแอพพลิเคช่ัน	“หาหมอพื้นบ้าน”	เป็นโมบายแอพพลิเคช่ัน
ให้บริการทางด้านการสืบค้น	ประวัติ	ช่ือ	ที่อยู่	อายุของหมอ
พื้นบ้านในเขตภาคใต้	โรคท่ีให้การรักษาสมุนไพรที่น่าสนใจ
ช่ือตัวยาสรรพคุณ	รวมทั้งการสอบถามปัญหาสุขภาพของ
ตนเองได้	โดยมีนักศึกษาทั้งหมด	3	สาขา	และ	2	คณะ	ได้แก่
นางสาวปารฉัตร	มาศเมฆ	(สาขาการบัญชี)	นางสาวจันจิรา
เกนบุตร	นางสาวนฤมล	เนียมวงศ์	(สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)	นางสาวชนิสรา	คีรีเพชร	(สาขาการเงิน)	จาก
คณะเทคโนโลยีการจัดการ	และ	นายพงศ์ฆนา	มหาสวัสดิ์	(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
โดยมีอาจารย์เสาวลักษณ์	บุญรอด	อาจารย์ประจ�าสาขาระบบสารสนเทศ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา	ณ	อิมแพค	เมืองทองธานี
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	 ระหว่างวันที่	23	-	28	สิงหาคม	2562	ผศ.ยงยุทธ
หนูเนียม	รักษาราชการแทนอธิการบดี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
บุคลากร	และนักศึกษา	เข้าร่วมโครงการ	IMT-GT	Varsity
Carnival	2019	คร้ังท่ี	21	ณ	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช	โดยมีการแข่งขันสัมนาวิชาการ	การแข่งขัน
กีฬา	และการประกวดวัฒนธรรม	ซ่ึงนักศึกษา	มทร.ศรีวิชัย
สามารถคว้ารางวัลต่างๆ	ที่ได้	ดังนี้	
	 -		นายวชิรวิทย์	วรรณเต็ม	รางวัล	Mixed		Group
Presentation	เหรียญทองแดง
	 -		นางสาว	กูซูมัยยะห์	ดุลขาเดร์	รางวัล	Mixed
Group	Presentation	เหรียญเงิน	
	 -		นางสาวพีร์ยา	สาระวิโรจน์	รางวัล	Mixed	Group
Presentation	เหรียญทอง
	 นักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ	หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	และคว้ารางวัลชนะเลิศ
“The	Best	Cultural	Performance”	วัฒนธรรมนานาชาติ
(ไทย-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย)	และรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง

โครงการ

IMT-GT 

VARSITY 

CARNIVAL 

2019

ความร่วมมือกับต่างประเทศ
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	 อาจารย์อธิราช	ภัทรางกูน	และนักศึกษาหลักสูตรสาขา
วิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ร่วมกันคิดค้น 
“เครื่องทอดสุญญากาศประหยัดพลังงาน”	เพื่อมอบให้แก่ 
กลุ่มทอดมันเขากลอยตก	ชุมชนต�าบลท่าข้าม	อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา	เพื่อใช้ในการทอดมันส�าปะหลัง	กล้วย	และผลิตภัณฑ์
อื่นๆ	ที่เก่ียวข้อง	ซ่ึงเป็นการร่วมมือของงานบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	และ	ชุมชนต�าบลท่าข้าม	ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารให้เป็นเมืองนวัตกรรมอาหาร	
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างงาน	สร้างรายได้จากผลผลิต 
ทางการเกษตรด้วยการน�าเทคโนโลยี	นวัตกรรม	ศาสตร์ทาง
ด้านวิศวกรรมมาด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ทีได้ต้ัง 
เป้าหมายร่วมกันโดย	“เคร่ืองทอดสุญญากาศประหยัดพลังงาน”
ใช้ส�าหรับทอดมันส�าปะหลัง	กล้วย	เผือก	เป็นต้น	ซึ่งตัวเครื่อง 
แบ่งเป็น	3	ส่วน	หลักๆ	คือ	
		 1.	การท�าความร้อน	ใช้แก๊สหุงต้มเป็นเช้ือเพลิงในการ
เผาไหม้	โดยใช้หัวเตาแก๊สแบบอินฟาเรดซ่ึงให้ความร้อน
สม่�าเสมอและประหยัดเช้ือเพลงและจ�าหน่ายทั่วไป	ตาม 
ท้องตลาด	
		 2.	การสร้างสุญญากาศ	ส่วนนี้ประกอบด้วยคอม-
เพรสเซอร์	ถังพักสุญญากาศ	อุปกรณ์ควบแน่น	(Condenser)
ถังน้�าส�าหรับระบายความร้อนให้กับอุปกรณ์ควบแน่น	ชุดควบคุม
การท�างานของคอมเพรสเซอร์	ท่อลมและข้อต่อต่างๆ
	 3.	หม้อทอดและฝาปิด	หม้อทอดท�ามาจากสแตนเลส
304	หม้อเป็นแบบทรงสูงมีความจุ	21	ลิตร	ขอบหม้อมีซีลยาง

ป้องกันการรั่วของอากาศ	ภายในบรรจุตะแกรงส�าหรับทอด
ส่วนฝาปิดหม้อมีการติดตั้งเกจวัดอุณหภูมิและเกจวัดสุญญากาศ
ไว้ด้านบนฝาหม้อ	

วิธีการใช้งาน
1.	 ล้างท�าความสะอาดมันส�าปะหลัง	ห่ันสไลด์ให้เป็นแผ่นหนา
	 ประมาณ	3-5	มิลลิเมตร	และน�ามาแช่น้�าปูนใสที่ละลาย
	 ทิ้งไว้เป็นเวลา	1	นาที	เมื่อแช่เสร็จแล้วให้น�ามาตากบน
	 ตะแกรงเป็นเวลา	5	นาที
2.	 ใส่น้�ามันส�าหรับทอดปริมาณ	5	ลิตร	ลงในหม้อทอด
	 สุญญากาศ	ปิดฝาให้มิดชิด	เปิดเตาแก๊สท้ิงไว้จนน้�ามันร้อน
	 ถึงอุณหภูมิที่ก�าหนด	แล้วจึงน�ามันส�าปะหลังที่เตรียมไว้
	 ลงไปทอดในหม้อ	จากนั้นปิดฝาหม้อและเปิดเคร่ืองท�า
	 สุญญากาศเพื่อดูดอากาศภายในหม้อทอดออกและสร้าง
	 สภาวะสุญญากาศภายในหม้อทอดเมื่อได้สุญญากาศตาม
 ที่ก�าหนดจึงปิดเคร่ืองท�าสุญญากาศและเปิดใหม่เมื่อความดัน
	 ในหม้อทอดสูงข้ึน	การควบคุมอุณหภูมิของน้�ามันท�า
	 โดยการเปิด-ปิดเตาแก๊ส	ในการทอดหนึ่งครั้งใช้เวลา
	 ประมาณ	15	นาที	ซ่ึง	“เครื่องทอดสุญญากาศประหยัด
	 พลังงาน”	ช่วยประหยัดพลังงานก๊าซหุงต้มได้เป็นอย่างมาก
	 เนื่องจากไม่ต้องเปิดเตาแก๊สและคอมเพรสเซอร์ตลอดเวลา
	 และเมื่อปิดเตาแก๊สแล้วหม้อทอดยังสามารถรักษาความร้อน
 ของน้�ามันให้คงอยู่ในช่วงท่ีก�าหนด	จึงท�าให้ประหยัดพลังงาน
	 ก๊าซหุงต้มได้มากกว่าการทอดแบบปกติ	ซ่ึงเป็นการช่วยลด
	 ต้นทุนการผลิตมันส�าปะหลังทอดของกลุ่มได้อีกหนึ่งวิธี
	 หากท่านใดสนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
 
	 สอบถามได้ที่	อาจารย์อธิราช	ภัทรางกูน
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย
	 โทร.	074-317100	ต่อ	3000

วิศวฯ สร้างและมอบ

“เครื่องทอดสุญญากาศประหยัดพลังงาน”

แก่ชุมชนต�าบลท่าข้าม

สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย
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คลินิกเทคโนโลยี / บริการวิชาการ

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณท์ ปี 2562
	 เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2562	หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ	สาขาคหกรรมศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	น�าโดย
ดร.วิชชุลฎา	ถาวโรจน์	รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	พร้อมด้วยอาจารย์จิราภรณ์	ตันติพงศ์อาภา	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ	คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	ลงพื้นท่ีจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณท์
ปี	2562	ณ	จังหวัดสตูล	โดยมีการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	จ�านวน	2	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่ม	OTOP	น้�าพริกซัลมา	และ
กลุ่ม	OTOP	ผลิตภัณฑ์หมูฝอย	จ.สตูล

วิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
 เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2562	ผศ.มาโนช	ข�าเจริญ	อาจารย์สาขา
เทคโนโลยีการประมง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์	การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์
ให้กับชาวบ้านชุมชนประมงชายฝั่ง	อ.เทพา	จ.สงขลา	เพื่อเป็นอาชีพเสริม
จากการจับสัตว์น้�าหรือในช่วงมรสุมไม่มีรายได้จากการจับสัตว์น้�า	ซ่ึงจัดโดย
วิทยาลัยชุมชนสงขลา อ.เทพา จ.สงขลา

อบรมการท�าถ่านไม้ ไผ่อัดก้อน
	 เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2562	งานบริการวิชาการรับใช้สังคม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	ลงพื้นฝึกอบรมการ
ท�าถ่านไม้ไผ่อัดก้อน	ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านไม้ไผ่
อัดข้ึนรูปแรด	และสร้างเตาถ่านชีวมวล	โดยมีการฝึกอบรมแนะน�า
การท�าถ่านไม้ไผ่ให้แก่ชาวบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชน
และการน�าสิ่งเหลือใช้จากการผลิตมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยมีการบูรณาการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการสังคม
ณ	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตน้�าส้มควันไม้	บ้านควนข้ีแรด	ต.พะตง
อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา
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โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน ปีที่ 2
 เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2562	ผศ.ณิชา	ประสงค์จันทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	พร้อมด้วย	อ.จิราภรณ์	ตันติพงษ์อาภา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ	อ.เมธัส	พานิช	ผู้ช่วยคณดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

ลงพื้นท่ีจัดโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน	ปีท่ี	2	อ.คลองหอยโข่ง	จ.สงขลา	กิจกรรมย่อยท่ี	2	โครงการเส้นทาง

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน	โดยการมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนทุ่งลาน	และกิจกรรมย่อยที่	7	เสวนา

รายงานสรุปผลการด�าเนินงานและพัฒนาแผนการด�าเนินงาน	โดยได้รับเกียรติจาก	นายประสิทธิ์	แก้วมรกต	นายกเทศบาลต�าบล

ทุ่งลาน	เป็นประธานในพิธีเปิด	ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวบ้านและตัวแทนกลุ่มในชุมชน	เข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนมาก

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแปรรูปอาหาร
	 เมื่อวันท่ี	11	กันยายน	2562	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการแปรรูปอาหารให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์	ต.ละอาย	อ.ฉวาง
จ.นครศรีธรรมราช	โดยนักเรียนได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการเร่ือง	การอบแห้งผักและผลไม้	เช่น
สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง	และการท�าแยมมังคุด	โดย	ผศ.ดร.รุ่งทิพย์	จูฑะมงคล	และอาจารย์
สุวิจักขณ์	ห่านศรีวิจิตร	เป็นวิทยากร	เรียนรู้วิธีการกลั่นแอลกอฮอล์จากไวน์และการประยุกต์
ใช้เอทานอลเพื่อท�าเจลล้างมือ	โดย	อ.ศรีอุบล	ทองประดิษฐ์	และร่วมกิจกรรมการศึกษารูปร่าง
ของเช้ือจุลินทรีย์ผ่านกล้องจุลทรรศน์	จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ	โดยน�ามา
เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือ	และเรียนรู้เก่ียวกับการท�าข้าวแดงหรืออังคัก	โดย	ดร.สายใจ

แก้วอ่อน	ให้เกียรติเป็นวิทยากร

อบรมให้ความรู้แก่ชุมชนกลุ่มอาชีพ
บ้านหนองยูง
	 		ระหว่างวันที่	11-12	กันยายน	2562
คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ร่วมกับ	คณะเทคโนโลยี
การจัดการ	และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนกลุ่มอาชีพ
บ้านหนองยูง	อ.ทุ่งใหญ่	จ.นครศรีธรรมราช	โดยจัด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการท�าข้าวเกรียบเห็ด
นางฟ้า	เห็ดทอด	และแหนมเห็ด	เพื่อแปรรูป
เห็ดนางฟ้าท่ีมีการเพาะปลูกในชุมชนในรูปแบบต่างๆ
อีกทั้งการแปรรูปสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์
เห็ดนางฟ้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
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กิจกรรมไหว้ครูหมอโนรา
	 เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2562	นายพลากร	พันธ์ุมณี	ผู้อ�านวยการส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	เป็นประธาน	ในพิธีไหว้ครู
หมอโนราและครอบเทริด	จัดโดย	องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าข้าม	ได้รับเกียรติจาก	ผศ.ธรรมนิตย์	นิคมรัตน์	ผู้เช่ียวชาญด้านการ
แสดงโนรา	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	เป็นประธานประกอบพิธีร่วมกับ	นายณัฐพงศ์	กระจ่ายโภชน์	ส�านัก
ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	และนายเกรียงไกร	นามสอน	นักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรม	มทร.ศรีวิชัย	เพื่อการปลูกฝังสร้างคุณค่า
ให้เด็กและเยาวชนในชมรมรักษ์โนรา	อบต.ท่าข้าม	ตลอดจนผู้ปกครองเกิดความรัก	เห็นคุณค่าของพิธีไหว้ครูหมอโนราที่สืบทอด
กันมา	ณ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าข้าม

ลงพื้นที่ส�ารวจชุมชนคลองแดน
	 เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2562	คณะท�างานส�านัก
ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	ลงพื้นที่ชุมชนคลองแดน	ร่วมกับ
ศิลปินงานไม้ไผ่	เพื่อหารืองานไม้ไผ่ร่วมกับชาวบ้าน
ชุมชนคลองแดน	ที่จะด�าเนินการในเดือนกันยายนนี้
ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง	มทร.ศรีวิชัย	บริษัทเชฟรอน
ประเทศไทย	ส�ารวจและผลิต	จ�ากัด	ชุมชนวิถีพุทธ
คลองแดน	ส�านักงานพลังงานจังหวัดสงขลา	สนับสนุน
งบประมาณโดย	บริษัทเชฟรอนประเทศไทย	ส�ารวจ
และผลิต	จ�ากัด

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปินแห่งชาติสัญจร
	 เมื่อวันที่	1	กันยายน	2562	ผศ.ยงยุทธ	หนูเนียม	รักษา
ราชการแทนอธิการบดี	พร้อมด้วย	นายพลากร	พันธุ์มณี
ผู้อ�านวยการส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	และคณะท�างานเข้าร่วม
พิธีเปิดงานศิลปินแห่งชาติสัญจร	ณ	โรงเรียนมหาวชิราวุธ	ในฐานะ
มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานครั้งนี้	และการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
ณ	โรงเรียนมหาวชิราวุธ	จ.สงขลา

ร่วมจัดการแสดงสีสันแห่งวันไหว้พระจันทร์
	 เมื่อวันที่	14	กันยายน	2562	คณะท�างานส�านักศิลป
วัฒนธรรมศรีวิชัย	น�านักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรม	น�าชุดการแสดง
ชุดสีสันแห่งวันไหว้พระจันทร์	(จงชิวเจี๋ยเตอะเซ่อฉ่าย)	ร่วมแสดง
ในงานสืบสานประเพณีเทศกาลไหว้พระจันทร	์หาดใหญ่	ประจ�าปี
2562	ณ	ถนนนิพัทธ์อุทิศ	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา

ส�านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย
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มทร.ศรีวิชัย สงขลา

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ
	 เมื่อวันท่ี	3	สิงหาคม	2562	ฝ่ายสหกิจศึกษา	คณะศิลปศาสตร์	จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษา
สหกิจศึกษา	ภาคการศึกษาท่ี	1	ปีการศึกษา	2562	โดยมี	ดร.นุชลี	ทิพย์มณฑา	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	เป็นประธาน
ในพิธีเปิด	และมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	2	ท่าน	ได้แก่	ดร.ฐปนพัทธ์	ปรัชญาเมธีธรรม	กรรมการบริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาการจัดการ	บรรยายในหัวข้อเรื่อง	“การคิดหัวข้อโครงงาน	และเทคนิคการน�าเสนอโครงงาน
สหกิจศึกษา”	และมี	ผศ.ดร.ธนภัทร		ยีขะเด	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร	คณะวิทยาการจัดการ
บรรยายในหัวเรื่อง	“การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท�างาน”	ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้แก่นักศึกษาช้ันปีที่	4
คณะศิลปศาสตร์ได้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมส�าหรับการออกฝึกสหกิจในสถานประกอบการต่างๆ	ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศต่อไป	ณ	ห้องประชุมดอกปีบ	ส�านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์

พิธีตั้งดินปั้นต้นแบบพระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2562	ผศ.ยงยุทธ	หนูเนียม	รักษาราชการแทนอธิการบดี	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์
และบุคลากร	ร่วมพิธีต้ังดินปั้นต้นแบบพระพุทธรูปประจ�ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยปางมารวิชัยเพื่อประดิษฐาน
ณ	หอพระประธานราชมงคลศรีวิชัยเฉลิมพระเกียรติ	รัชกาลที่	10	ซ่ึงได้ท�าการรวบรวมดินจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยทุกพื้นที่และน้�าจากแหล่งน้�าศักดิ์สิทธ์ิทั้ง	9	แห่ง	ในการท�าพิธี	ณ	อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี

ศึกษาดูงานโรงเรียน เบตง “วีระราษฎร์ประสาน”
	 เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2562	คณะครูและนักเรียน
จากโรงเรียน	เบตง	“วีระราษฎร์ประสาน”	อ.เบตง	จ.ยะลา
เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนและหลักสูตรต่างๆ
ภายในคณะศิลปศาสตร์	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ณิชา
ประสงค์จันทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	คณะ
ศิลปศาสตร์	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ
คณะครูและนักเรียนและน�าเย่ียมชมการจัดการเรียนต่างๆ
สร้างความประทับใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก
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 					เมื่อวันท่ี	26	กันยายน	2562	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ประจ�าปีการศึกษา	2561	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี	อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา





โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม
Be You Be Unique ครั้งที่ 2
 เมื่อวันท่ี	24	สิงหาคม	2562	หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม
สาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว	น�าโดย	อ.ภัทรพร	เม่งช่วย	จัดโครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสั งคม	Be	You	Be	Unique
ครั้งที่	2	ให้กับนักศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม	โดยได้รับ
เกียรติจาก	ผศ.รวิวรรณ	พวงสอน	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นประธานในพิธีเปิด	ซ่ึงกิจกรรมในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยาย
โดย	อ.นภัทร	ภัทรเดชากูล	ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า
จ.สงขลา	ณ	ห้องประชุมดอกปีบ	ส�านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
	 เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2562	ฝ่ายวิชาการและวิจัย	คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา	โครงงานสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม	และงานสร้างสรรค์	เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกการ	PITCHING
ข้อเสนอโครงการที่สามารถสร้างได้	ใช้ได้	เกิดประโยชน์จริง	ซ่ึงแบ่งผลงานเป็น
4	ประเภท	ได้แก่	ด้านอาชีวศึกษา	(Edu-Tech)	ด้านสุขภาพ	(Health-TECH)
ด้านพลังงานสะอาด	(Clean-Tech)	และด้านการท่องเที่ยว	(Travel	-	Tech)
โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า	28	ทีม

โครงการบริการวิชาการก่อให้เกิดรายได้
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป
	 เมื่อวันที่	4	กันยายน	2562	ผศ.ณิชา	ประสงค์จันทร์	รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย	คณะศิลปศาสตร์	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการบริการวิชาการก่อให้เกิดรายได้	แก่	นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	4
หลักสูตร	SMT	โรงเรียนอนุบาลสงขลา	ท่ีได้มาเข้าร่วมเรียนรู้ในหัวข้อ
“มหัศจรรย์จากสีธรรมชาติ”	ณ	ห้องปฏิบัติการเคมี	อาคารเรียน	55	โดยมี
คณาจารย์ภายในหลักสูตรวิทยาศาสตร์	สาขาศึกษาทั่วไป	คณะศิลปศาสตร์
เป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

ประดับอินธนูให้กับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
 เมื่อวันที่	10	กันยายน	2562	สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ได้รับเกียรติจาก	พลเรือตรีกฤษฎา	รัตนสุภา
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา	ทัพเรือภาคท่ี	2	บรรยายพิเศษ	หัวข้อ	ความมั่นคงของประเทศกับกิจการพาณิชยนาวีและร่วมประดับ
อินธนูให้กับนักศึกษาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ	โดยมี	ผศ.ยงยุทธ	หนูเนียม	รักษาราชการแทนอธิการบดี	พร้อมด้วยคณาจารย์	และ
ผู้ปกครองของนักศึกษา	เข้าร่วมพิธีดังกล่าว	ณ	อาคารศรีวิศววิทยา	มทร.ศรีวิชัย	สงขลา
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ครุศาสตร์สดใสร่วมใจลดใช้พลาสติก
	 เมื่อวันท่ี	11	กันยายน	2562	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	จัดโครงการครุศาสตร์สดใสร่วมใจลดใช้
พลาสติก	เพื่อรณรงค์นักศึกษาใส่ใจการลดขยะจากพลาสติก	ซ่ึงมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการการลดใช้พลาสติกของแต่ละหลักสูตร
สาขาวิชาและการน�าเสนอแนวทางการลดขยะพลาสติก	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ปิยะ	ประสงค์จันทร์	คณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
	 เมื่อวันท่ี	30	กันยายน	2562	ผศ.ยงยุทธ	หนูเนียม	รักษาราชการแทนอธิการบดี	เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ	ประจ�าปี	2562	และยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ	ท่ีไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่าง
เต็มก�าลังความสามารถ	แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับมหาวิทยาลัย	ส�าหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึก
และความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน	โดยมีคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	และผู้เกษียณอายุทั้งในปีนี้และปีที่
ผ่านๆ	มาเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	ณ	โรงแรมเดอะเบส	วาเคชั่น	อ.เมือง	จ.สงขลา

พิธีไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทย
	 เมื่อวันท่ี	2	สิงหาคม	2562	ผศ.สุธรรม	ชุมพร้อมญาติ
ประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทย	คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจ�าสาขา
และเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ	รวมท้ังเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์
บุคลากร	และนักศึกษา	ในการจัดการเรียนการสอนทางด้านศาสตร์
การแพทย์แผนไทย	ณ	ลานกิจกรรม	อาคาร	9

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 
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สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2562
	 ระหว่างวันที่	18-20	สิงหาคม	2562	ผศ.ยงยุทธ	หนูเนียม
รักษาราชการแทนอธิการบดี	เป็นประธาน	เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ	ประจ�าปี	2562	และถวายพานพุ่มสักการะ	“พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย”	จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รัชกาลที่	4	และรัชกาลท่ี	9	รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	ให้แก่
เยาวชนและผู้ท่ีสนใจ	ณ	ห้องประชุมโดม	คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ร้อยรักรวมใจ..สานสายใจกตเวทิตา
	 เมื่อวันที่	22	กันยายน	2562	ผศ.สุธรรม	ชุมพร้อมญาติ	คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานร้อยรัก
รวมใจ..สานสายใจกตเวทิตา	พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณ
แด่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน	ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มก�าลัง
ความสามารถแต่ยังได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้แก่คณะฯ	อีกมากมาย
โดยกิจกรรมจัดข้ึน	ณ	ลานกิจกรรม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการต้นไม้พูดได้ (Trees Can Talk)
	 เมื่อวันที่	1	กันยายน	2562	อาจารย์และนักศึกษาสาขาการจัดการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	น�าโดย	ผศ.ดร.กิตติศักดิ์
แสงทอง	จัดท�าโครงการต้นไม้พูดได้	(Trees	Can	Talk)	ทั้งนี้เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนท้องถ่ินให้น่าอยู่
โดยการกระตุ้นการเรียนรู้ของชุมชนผ่านป้ายพุทธสุภาษิต	ทั้งภาษาไทย	ภาษาบาลี	และภาษาอังกฤษ	เพื่อให้ประชาชนน�าค�าสอน
พุทธสุภาษิตไปปรับใช้กับชีวิตประจ�าวัน	น�าไปสู่การเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในชุมชนอย่าง
มีความสุข	ณ	วัดกะโสมเหนือ	ต.กะปาง	อ.ทุ่งสง	จ.นครศรีธรรมราช

โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมศักยภาพชุมชน
	 ระหว่างวันท่ี	11-12	กันยายน	2562	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย	(กฟผ.)	ร่วมกับ	มทร.ศรีวิชัย	จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมศักยภาพชุมชน	แก่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพหนองยูง	ฝวอ.ทุ่งใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช	จัดการอบรมให้ความรู้เร่ืองการตลาดสมัยใหม่	โดย
อ.ดร.สุพัตรา	ค�าแหง	และ	อ.สุธิกาญจน์	แก้วคงบุญ	และการวางแผน
กลยุทธ์การตลาดผ่านเฟสบุ๊ค	โดย	อ.พรประเสริฐ	ทิพย์เสวต	ณ	มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่
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มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 ระหว่างวันที่	11-15	กันยายน	2562	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร	ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก	University	of	Bengkulu	ประเทศอินโดนิเซีย	โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เก่ียวกับ
การท�าแห้งผักและผลไม้	เช่น	สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง	และแยมมังคุด	เรียนรู้วิธีการกลั่นแอลกอฮอล์จากไวน์	การผลิตขนม
ขบเคี้ยวจากข้าวพื้นเมืองนครศรีธรรมราชด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชั่น	การใช้เครื่องวัดเนื้อสัมผัส	เครื่องวิเคราะห์ความชื้นแบบ
อินฟราเรด	เรียนรู้เก่ียวกับจุลินทรีย์แบคทีเรียกรดแลกติกท่ีคัดเลือกจากอาหารหมักดองประเภทต่างๆ	และการน�าไปใช้ประโยชน์
ในผลิตภัณฑ์อาหาร	เช่น	ปลาดุกร้า	และโยเกิร์ต	รวมถึงจุลินทรีย์ประเภทเช้ือราสกุล	Monascus	spp.	ท่ีผลิตสารสีจาก
ข้าวแดง	สามารถน�าไปใช้เป็นสีผสมอาหารจากธรรมชาติได้	ณ	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่

	 เมื่อวันท่ี	16	กันยายน	2562	นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
University	of	Bengkulu	ประเทศอินโดนิเซีย	พร้อมด้วยอาจารย์
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าเย่ียมชมกระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง
และอาหารพร้อมทาน	ณ	บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล	จ�ากัด
(มหาชน)	จ.ตรัง	โดยมีศิษย์เก่าจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร	คุณปรีดา
คุ้นมาก	และคุณวิลัยลักษณ์	รอดราวี	ให้การต้อนรับและบรรยาย
ให้ความรู้เก่ียวกับแหล่งวัตถุดิบ	การควบคุมคุณภาพ	กระบวนการผลิต
การวางแผนการผลิต	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ	ซึ่งนักศึกษา
แลกเปลี่ยนได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องและอาหาร
พร้อมทานเพื่อต่อยอดทางการศึกษาต่อไป

พิธีเชิญถ้วยพระราชทาน เดิน-วิ่ง ศูนย์บุคคลปัญญาอ่อนฯ
	 เมื่อวันท่ี	4	สิงหาคม	2562	วิทยาลัยรัตภูมิ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	น�าโดย	ดร.ภาณุมาศ	สุยบางด�า
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	และบุคลากร	ได้รับเกียรติจากศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน
ภาคใต้	จ.สงขลา	ในการท�าพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี	ในกิจกรรมเดิน	-	ว่ิง	เพื่อคนพิการทางสติปัญญาภาคใต้	ครั้งที่	3	ณ	ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน
ภาคใต้	จ.สงขลา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง
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กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้ “พลังงานพารวย ช่วยชาติ
ช่วยประชาชน”
	 เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2562	ผศ.ดร.ขวัญหทัย	ใจเป่ียม	ผู้อ�านวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยี	อุตสาหกรรมและการจัดการ	พร้อมด้วยอาจารย์บุคลากรและ
นักศึกษา	เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเผยแพร่องค์ความรู้	“พลังงาน	พารวย	ช่วยชาติ
ช่วยประชาชน”	เวทีเสวนา	“พลังงานพารวย	ช่วยชุมชนได้อย่างไร”	และกิจกรรม
เย่ียมชมบูธนิทรรศการ	และซุ้มสินค้าชุมชน	ณ	ท่าเรือท่องเท่ียวแหลมประทับ
หาดท้องเนียน	ต.ท้องเนียน	อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อร�าลึกและอุทิศให้
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
	 เมื่อวันที่	3	กันยายน	2562	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
น�าโดย	ผศ.ดร.ขวัญหทัย		ใจเป่ียม	ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ	ร่วมด้วยคณาจารย์	บุคลากร	และเจ้าหน้าที่	ร่วมตักบาตรพระสงฆ์	เพื่อร�าลึก
และอุทิศให้	พลเอกเปรม	ติณสูลานนท์	อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ	เนื่องในโอกาส
บ�าเพ็ญกุศลสตมวาร	(ครบ	100	วัน)	ณ	อาคารอ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่
	 เมื่อวันท่ี	1	สิงหาคม	2562	ดร.วิกิจ	ผินรับ	หัวหน้า
โครงการ	นายสุชาติ	แดงหนองหิน	ผศ.มาโนช	ข�าเจริญ	และ
ผศ.วัฒนา	วัฒนกุล	ผู้ร่วมโครงการ	รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง	มทร.ศรีวิชัย	ร่วมกับส�านักงานการวิจัย
แห่งชาติ	(วช.)	ด�าเนินการจัดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ณ	สวนสน	100	ปี	หมู่ท่ี	5	ต.หาดส�าราญ
อ.หาดส�าราญจ.ตรัง	โดยมีชาวบ้านนาชุมเห็ด	เยาวชนนักเรียนและ
ร่วมกันปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ทะเลไทยจ�านวน	67	ล้านตัว	ภายใต้
โครงการการจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วม
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและกระบี่

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ร่วมปล่อยลูกปูม้า
 เมื่อวันท่ี	7	สิงหาคม	2562	สถานสงเคราะห์คนชรา

บ้านศรีตรัง	จ.ตรัง	ร่วมปล่อยลูกปูม้า	จ�านวน	1	ล้านตัว

ณ	ธนาคารปูม้า	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	ภายใต้โครงการ

การจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและกระบี่	โดยมี

ดร.วิกิจ	ผินรับ	เป็นหัวหน้าโครงการ	นายสุชาติ	แดงหนองหิน

ผศ.มาโนช	ข�าเจริญ	และผศ.วัฒนา	วัฒนกุล	ผู้ร่วมโครงการ

รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

มทร.ศรีวิชัย	ร่วมกับส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM การเขียนขอจัดซื้อจัดจ้างเพื่อแนวปฏิบัติที่ดี
	 เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	2562	สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	(KM)	เร่ือง
การเขียนขอจัดซ้ือจัดจ้าง	โดยพนักงานสถาบันฯ	ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเขียนจัดซ้ือจัดจ้างของตนเอง	แล้วน�ามาสู่การสรุป
แนวปฏิบัติท่ีดีเป็นแนวทางการด�าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้างของสถาบันฯ	ให้มีมาตรฐาน	ซ่ึงทางกลุ่มได้น�าองค์ความรู้มาสรุปและน�ามา
พัฒนาต่อเป็นการเขียนจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาการเรียกดูข้อมูลและเพิ่มความรวดเร็วในการท�างาน

รักษ์ทะเลไทย ใส่ใจทะเลตรัง
	 เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2562	บุคลากร	นักศึกษาสาขาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้�า	คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง	น�าโดย	รศ.ดร.ธงชัย	นิติรัฐสุวรรณ	เข้าร่วมกิจกรรม	รักษ์ทะเลไทย	ใส่ใจทะเลตรัง	ครั้งท่ี	2	ร่วมกัน
เก็บขยะทะเล	ณ	บริเวณชายหาดหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง

โครงการ “จิตอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม”
	 เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2562	บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	เข้าร่วมโครงการ	“จิตอาสา
บ�าเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม”	เพื่อลดปริมาณขยะในทะเล	ชายฝั่ง	และบริเวณชุมชนชายฝั่ง	ไม่ให้มีผลกระทบกับแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อรักษา	ฟื้นฟู	แหล่งทรัพยากรที่ได้รับความเสียหายจากขยะพลาสติกและอุปกรณ์
การท�าประมง	เพื่อสร้างจิตส�านึกให้กับประชาชน	นักท่องเท่ียว	นักด�าน้�าและผู้ประกอบการให้ความส�าคัญกับปัญหาขยะในทะเล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหัว	โดยมี	พล.ต.ท.วิสนุ	ปราสาททองโอสถ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	เป็นประธานในพิธีเปิด	ณ	บริเวณปากเมงพลาซ่า	ต.ไม้ฝาด	อ.สิเกา	จ.ตรัง
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ศึกษาดูงานนอกสถานที่
	 เมื่อวันที่	11	กันยายน	2562	ผศ.ดร.ฌานิกา	แซ่แง่	ชูกลิ่น	และคณะ	น�านักศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม	คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง	เข้าศึกษาดูงานนอกสถานท่ี	ในรายวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายวิชาสัมมนาภายใต้
หัวข้อสัมมนาเร่ือง	“อุตสาหกรรมยุคใหม่สู่การเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน”	ณ	ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ฟื้นฟูเหมืองบริษัทปูนซีเมนต์ไทย	(ทุ่งสง)	จ�ากัด

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่ง BIKINI RUN @PAKMENG BEACH TRANG
	 เมื่อวันท่ี	12	กันยายน	2562	ผศ.กฤษฎา	พราหมณ์ชูเอม	รองอธิการประจ�าวิทยาเขตตรัง	ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม
ว่ิง	BIKINI	RUN	@PAKMENG	BEACH	TRANG	โดยมี	นายศุภศักด์ิ	ศรีหมาน	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง	นางสาว
นันทวัน	ศิริโภคพัฒน์	ผู้อ�านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส�านักงานตรัง	นายธวัช	โพธ์ิเย็น	นายกสมาคมธุรกิจ
การท่องเท่ียวจังหวัดตรัง	และนายสมศักดิ์	เสือบุญทอง	นายกสมาคมการท่องเท่ียวและโรงแรมจังหวัดตรัง	แถลงข่าวการจัด
กิจกรรม	ส�าหรับการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง	ในวันท่ี	9	พฤศจิกายน	2562
ณ	ชายหาดปากเมง	บริเวณสถานีควบคุมไฟป่า	ต.ไม้ฝาด	อ.สิเกา	จ.ตรัง

โครงการการบริหารจัดการแผนบูรณาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
	 ระหว่างวันท่ี	12-13	กันยายน	2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา	จัดโครงการการบริหารจัดการแผนบูรณาการด้านการวิจัย
และนวัตกรรม	ประจ�าปีงบประมาณ	2562	ซ่ึงได้รับเกียรติจาก	ดร.จเร	สุวรรณชาต	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
มาเป็นประธานในพิธีเปิด	โดยกิจกรรมในโครงการมีการช้ีแจง	หลักเกณฑ์การจัดท�าแผนงานวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ
สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	มทร.ศรีวิชัย	โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อภิรักษ์	สงรักษ์	ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา	และกิจกรรมการแบ่งกลุ่มปรับปรุงแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย	จ�านวน	7	แผนงานวิจัย	ณ	โรงแรมต้นอ้อย
แกรนด์	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา
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 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสรรค์กิจกรรมนักศึกษา
	 ระหว่างวันที่	12	-	13	กันยายน	2562	สโมสรนักศึกษา	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียวด�าเนินการจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้	การสร้างสรรค์กิจกรรมนักศึกษา	ระหว่าง	สโมสรนักศึกษา	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	สโมสร
นักศึกษา	คณะการบริการและการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตภูเก็ต	และ	สโมสรนักศึกษา	วิทยาลัย
การท่องเท่ียวนานาชาติ	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	ณ	จังหวัดภูเก็ต	เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการท�างาน
กระบวนการจัดกิจกรรมและการบริหารสโมสรนักศึกษา	ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย	เพื่อการร่วมงาน
อื่นๆ	ในอนาคต

ต้อนรับนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน
	 เมื่อวันท่ี	13	กันยายน	2562	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	จัดโครงการศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและด้านสังคมศึกษา	ภาษา	ศาสนา	ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดี	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.วรพร
ธารางกูร	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	กล่าวเปิดโครงการ	คณาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อมและสาขาศึกษาทั่วไป	เป็นวิทยากร
บรรยายและลงภาคสนาม	เก่ียวกับระบบนิเวศชายหาด	การวิเคราะห์คุณภาพน้�า	ให้กับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยตรัง ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

โครงการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
	 ระหว่างวันที่	16	-	18	กันยายน	2562	สถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดโครงการการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ	(National
Research	Management	System:	NRMS)	เพื่อสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม	ท้ังนี้กิจกรรมในโครงการมีบรรยาย	เรื่อง	การเปลี่ยนแปลง
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม	ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์
วิจัย	และนวัตกรรม	(อว.)	โดย	ผศ.ดร.อภิรักษ์	สงรักษ์	ผู้อ�านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒน	การบรรยายกระบวนการการใช้งานระบบ	TIRAs
และการรายงานผลการด�าเนินงานในระบบ	NRMS	และการน�าเสนอแผน
ววน.	ของมหาวิทยาลัยจากตัวแทนผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัยพื้นที่ใน
จ.นครศรีธรรมราช	จ.ตรัง	และ	จ.สงขลา	
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ลักษณะของขมิ้นขาว
 ขมิน้ขาวมหัีวรูปไข่	ขนาดประมาณ	3-4	x	2-3	เซนติเมตร
ภายในมสีขีาวบรเิวณแกนกลาง	หัวมสีเีหลอืงอ่อนจนเกือบขาว
เหง้าแตกสาขา	หนาประมาณ	1.5	เซนตเิมตร	ขนาดของล�าต้น
ขมิน้ขาวสงูประมาณ	40-80	เซนติเมตร	ใบมลีกัษณะเป็นใบเด่ียว
กว้าง	12-15	เซนติเมตร	ยาว	30-40	เซนติเมตร	ก้านยาว
หุ้มต้น	ดอกสเีหลอืงอ่อน	กลบีประดับสเีขียวอมชมพซู้อนทบักัน
หลายกลีบ	ดอกขมิ้นขาวจะออกเป็นช่อ	ก้านช่อยาวแทงจาก
เหง้าใต้ดิน	มักออกดอกในช่วงฤดูฝน
 ขมิน้ขาว	เป็นพชืสมนุไพร	ทีน้่อยคนนกัจะรูจ้กั	โดยเฉพาะ
คนรุ่นใหม่	ซ่ึงเป็นพืชสมุนไพรท่ีใครๆ	หลายๆ	คนมองข้าม
ซ่ึงขมิน้ขาวนัน้มสีรรพคุณ	ขับลมในล�าไส้	ขมิน้ขาวมสีารชนดิหนึง่
เรียกว่า	curcumin	ป้องกันมะเร็งได้	น�้าต้มขมิ้นมีฤทธ์ิช่วย
กระตุ้นการหลั่งของน�้าดี	ใช้รักษาอาการนิ่วในถุงน�้าดี	และ
โรคกระเพาะอาหารได้	ขมิ้นสดยังช่วยขับลม	แก้ท้องอืด
อีกด้วย	ขมิ้นขาวสด	เมื่อทาน	100	กรัมให้วิตามินซีถึง	16	
มิลลิกรัม	ส่วนขมิ้นชันให้วิตามินซี	12	มิลลิกรัม	ขมิ้นขาว
สรรพคุณดียังไง

สรรพคุณของขมิ้นขาว 
1. ช่วยย่อยอาหาร	เหง้าอ่อนของขมิ้นขาวมีกลิ่นหอมจาก
น�้ามันหอมระเหย	และมีสรรพคุณช่วยย่อยอาหาร	สามารถ
กินเหง้าอ่อนสดๆ	แกล้มกับอาหาร	จิม้กับน�า้พริก	หรือน�าเหง้าอ่อน
ไปต้มเป็นชาแล้วด่ืมแก้แน่นท้องเนื่องจากอาหารไม่ย่อยก็ได้
2. ขับลม	สรรพคุณสดุจีด๊อกีอย่างของขมิน้ขาวก็คอืช่วยขับลม
ในกระเพาะอาหาร	โดยเฉพาะหากกินเหง้าอ่อนของขมิน้ขาวสดๆ
จะช่วยในการขับลมได้เป็นอย่างดี
3. ลดอาการจุกเสยีด แน่นท้อง	เนือ่งจากขมิน้ขาวมสีรรพคุณ
ช่วยย่อยอาหาร	ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร	จงึมส่ีวนช่วยลด
อาการจุกเสียดแน่นท้อง	เนื่องจากกรดเกินในกระเพาะหรือ
อาหารไม่ย่อยได้
4. รักษาแผลในล�าไส้	สารเคอร์คูมินในขมิ้นขาวมีฤทธ์ิรักษา
แผลในล�าไส้	ทั้งยังช่วยระงับอาการติดเชื้อหนองได้ดี
5. บรรเทาอาการคลืน่ไส	้กลิน่หอมอ่อนๆ	ของเหง้าขมิน้ขาว
เป็นน�า้มนัหอมระเหยทีช่่วยให้รูส้กึสดช่ืน	แก้วิงเวียน	คลืน่เหียน
บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน

สรรพคุณเป็นยา แถมรสชาติดี

 ขม้ินขาว	มช่ืีอวิทยาศาสตร์ว่า	Curcuma	mangga
Valeton	&	Zijp	ส่วนภาษาอังกฤษของขมิ้นขาว	คือ	White
Turmeric	ขมิน้ขาวเป็นพชืในวงศ์	ZINGIBERACEAE	จดัอยู่
ในสกุลเดียวกันกับขมิ้นชัน

6. ช่วยให้เจริญอาหาร	อาการเบื่ออาหาร
ไม่ค่อยอยากรับประทานอะไรเท่าไร	ลองกินเหง้าอ่อน
ขมิ้นขาวสักนิดหรือดมกลิ่นจากเหง้าของขมิ้นขาวก็จะช่วย
กระตุ้นความอยากอาหารขึ้นมาได้
7. รกัษาโรคผิวหนัง	โดยเฉพาะปัญหาผวิหนงัจากการติดเช้ือ
แผลเป็นหนอง	สารเคอร์คมูนิในขมิน้ขาวจะช่วยจดัการระงับ
การเจริญเติบโตของเช้ือโรคให้	โดยให้น�าเหง้าขมิ้นขาว
ตากแห้งแล้วน�ามาต้มน�้าอาบ	หรือจะต�าเหง้าสดขมิ้นขาว
ให้พอแหลกแล้วมาพอกบริเวณแผลก็ได้เช่นกัน
8. ขับปัสสาวะ	ขมิน้ขาวจดัเป็นสมนุไพรขับปัสสาวะอกีชนดิหนึง่
และยังมีดีท่ีช่วยลดการอักเสบติดเช้ือในร่างกายได้	ใครท่ีมี
ภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบ	
9. ขับน�้านมแม่ลูกอ่อน	ไม่ใช่แค่หัวปลีเท่านั้นที่เป็นอาหาร
ขับน�้านม	แต่ขมิ้นขาวก็มีสรรพคุณช่วยขับน�้านมให้คุณแม่
ลูกอ่อนได้ไม่แพ้กัน
10. กระตุน้การหลัง่น�า้ด	ีสารเคอร์คมูนิและน�า้มนัหอมระเหย
ที่มีอยู่ในขมิ้นขาวมีส่วนช่วยกระตุ้นการหลั่งน�้าดี	มีสรรพคุณ
รักษานิ่วในถุงน�้าดี	และลดการอักเสบของบาดแผล

ประโยชน์ทางอาหาร
	 เหง้าสด น�ามารบัประทานเป็นผักสดร่วมกับน�า้พรกิ
หรือน�าไปย�า แกง ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร
 เหง้าสด ซ่ึงหาซ้ือได้ตามท้องตลาดสดท่ัวๆ ไป 
ก็จะมีขายอยู่ ซ่ึงราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ เน่ืองจากมีผู้รบัประทาน
เฉพาะกลุม่หรอือย่างไรไม่ทราบได้ หากผู้ท่ีนิยมรบัประทาน
อาหารแนวสุขภาพแล้วส่วนใหญ่จะทราบว่า ขม้ินขาวน้ัน
มีประโยชน์มากมายส�าหรับผู ้ ท่ีต ้องการดูแลสุขภาพ
ด้วยขมิ้นขาวหากท�าตามตารางเวลาดังต่อไปนี้ก็จะช่วยให้
ร่างกายแข็งแรง

ที่มา	https://health.kapook.com/view200885.html

ขมิ้นขาว

สาระน่ารู้



				เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2562	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี	จัดพิธีทอดผ้าป่าและท�าบุญเปิดอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการรวมของคณะ	เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักศึกษาที่มีความประพฤติดี
โดยได้รับเกียรติ	จาก	ผศ.ยงยุทธ	หนูเนียม	รักษาราชการแทน
อธิการบดี	และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยรวมถึงอดีตคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เข้าร่วมพิธี	ซ่ึงมีผู้ใจบุญ	ร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าเป็นจ�านวนมาก
ณ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ทอดผ้าป่า

เพื่อทุนการศึกษา




