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ครั้งนี้มีแนวคิดมาจากการพัฒนาแนววัฒนธรรมที่จะสามารถส่งคุณค่าในอดีตสู่ปัจจุบัน โดยคณะท�างานซึ่งเป็นอาจารย์ได้ยึด
กฎหลักเบอร์รา (Bura Charter) ของประเทศออสเตรเลีย ที่ให้ความส�าคัญของการพัฒนาควบคู ่กับการสะท้อนคุณค่า
๔ ประการ คุณค่าทางสังคม-วัฒนธรม คุณค่าทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางความงาม และสุดท้ายคือ คุณค่าทางภูมิปัญญา
ของชุมชน ดังน้ันทางคณะท�างานจึงน�าเรื่องราวของเมืองเก่าที่มีอยู่เดิม (Content) มาเป็นธีม (Theme) ในการท�างานเพ่ือ
สะท้อนคุณค่าทั้ง ๔ ประการลงบนงานสตรีอาร์ตในแต่ละช้ิน  ภาพ Street Art โรงน�้าชาฟุเจา เป็นผลงานช้ินแรก จาก ๓ ชิ้น
ที่จะท�าในย่านเมืองเก่าสงขลา เป็นผลงานที่ต้องการสะท้อนเรื่องราวในอดีต สมัยท่ีร้านน�้าชาฟุเจาแห่งนี้ยังให้บริการต่อผู้คน
ในย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกเช้าจะมีคนสงขลา ทั้งนักธุรกิจ ครู ข้าราชการ หรือแม้กระทั่งคนถีบ (ปั่น)
สามล้อต่างทยอยเข้ามาดื่มน�้าชา กินชาโขย (ปาท่องโก๋) ที่ร้านฟุเจาแห่งนี้อย่างเนืองแน่น

สถาปัตย์ฯ มทร.ศรีวิชัย เนรมิต ฝาผนังย่านเมืองเก่าสงขลา 
เป็นร้านน�้าชาฟุเจา ศิลปะริมทาง
 อาจารย์ ดร.จเร  สุวรรณชาต  อาจารย์พลากร พันธุ์มณี  อาจารญ์สาโรจน์ มีพวกมาก และ
นักศึกษา นายอภิชาต ศิริวัฒน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย รวมพลังสร้างงานศิลปะ
ริมทาง หรอืสตรอีาร์ตของเมอืงเก่าสงขลา โดยได้รบังบประมาณและการสนบัสนนุ จากการท่องเทีย่ว
และกีฬาจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา และกลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ในการวาดภาพ

 การจ�าลองบรรยากาศร้านน�า้ชาฟเุจากลับมาครัง้นี้
เป็นการเตมิเตม็ชวีติชวีา มุมแห่งความทรงจ�ามมุหนึง่ของ
เมืองเก่า เนือ่งจากร้านน�า้ชาฟเุจาได้ปิดตวัลงไปนานพร้อมๆ
กับสภาพท่ีช�ารุดทรุดโทรมของอาคารดังสภาพปัจจุบัน
คงเหลอืแต่สภาพฝาผนงัด้านเดยีวทีติ่ดถนนรามนั ปัจจบุนั
มีนักท่องเท่ียว ประชาชนท่ัวไปให้ความสนใจและถ่าย
ภาพกับรูปสตรีตอาร์ตเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถท�าได้
ตามอัธยาศัย ด ้วยคณะผู ้จัดท�าเป ็นอาจารย ์  จาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความสะดวก
ในการซ่อมแซมภาพ จึงอนุญาตให้สัมผัสภาพและท�าท่า
ทางได้ตามอัธยาศัย โดยมีชาวบ้านในละแวกดังกล่าวพร้อม
ผู้น�าชุมชนน�าหนังสือพิมพ์ เก้าอี้ ร่ม แก้ว จักรยาน และ
อุปกรณ์ต่างๆ  มาตั้งบริการให้ผู้ถ่ายภาพสามารถจัดองค์
ประกอบเพ่ิมเติมได้ตามใจชอบ นับเป็นเรื่องที่สนุกสนาน
ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวบ้านอย่างยิ่ง
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จากใจ บก.
 สวัสดีท่านผู ้อ ่านจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรวีชิยั ทกุท่าน ฉบับนีเ้ป็นฉบับที ่49 ของจุลสารฯ

ด้วยรูปแบบและความแปลกใหม่อีกทั้งข้อมูลเนื้อหาที่แน่นด้วย

คุณภาพตามแบบฉบับของจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นก็จะมีทั้งกิจกรรม

สาระน่ารู้ ข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยรวมไปถึงศูนย์ศิลป

วัฒนธรรม ข่าวสารจากคลินิกเทคโนโลยีในการถ่ายทอดความรู้

ให้กบัชมุชน  อกีทัง้ยงัมสีิง่ประดษิฐ์และงานวจิยั พร้อมกจิกรรม
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ข่าวจากสภามหาวิทยาลัย

มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลงานวิจัยระดับโลก KIWIE

 มทร.ศรีวิชัยคว้ารางวัลงานวิจัยระดับโลก KIWIE ประเทศ
เกาหลี รศ.มุกดา  สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�าทีมนักวิจัยเข้า
รว่มประกวดและจดัแสดงนทิรรศการผลงานวจิยัสิง่ประดิษฐ์ของนกัวจิยั
และนักประดิษฐ์สตรีจากนานาชาติในงาน Korea International
Women’s Invention Exposition 2015 (KIWIE 2015) ณ กรุงโซล
ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี ผศ.ดร.ชุตินุช  สุจริต อาจารย์ประจ�าสาขา
อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง ในผลงาน Golden Preserved Egg ผลงาน
Golden Preserved Egg และ ผศ.พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์ อาจารย์
ประจ�าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ในผลงาน Eco-textile of Palmyra Fibers จากผลการแข่งขัน
ผศ.ดร. ชุตินุช  สุจริต อาจารย์ประจ�าสาขาอุตสาหกรรมอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงเจ้าของ
ผลงาน Golden Preserved Egg ได้รับรางวัล Siver Prize และ

รางวัลบทความดีเด่น

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 อ.วรพงค์ บุญช่วยแทน และ  อ.รอมฎอน
บูระพา อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล
บทความดีเด่น เร่ือง “สมบัติทางกลของกระบวนการทางความร้อนก่อนและหลัง
การเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 6061 ในการประชุม
วิชาการด้านการพัฒนาการด�าเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 2558
(CIOD 2015) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

โครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปี 2558

 ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2558 สภามทร.ศรีวิชัย จัดโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประจ�าปี 2558 เพื่อทบทวนนโยบาย ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานเชิงนโยบาย และก�าหนดทิศทางในการ
ด�าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในปีต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส  สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บรรยายพิเศษใน เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาบัณฑิตอุดมศึกษาไทยเพื่อเป็นพลโลก” และ ดร.กิตติพงค์  พร้อมวงศ์ รองเลขาธิการ ส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติบรรรยายในเร่ือง “น�าร่อง REPROFILING”มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม ณ โรงแรมพีซลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (อ่าวนาง) จังหวัดกระบี่

 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 128-4/2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติ
ก�าหนดต�าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จ�านวน 2 รายดังต่อไปนี้
 1. นายบุญฤทธิ์  โอมณี ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
 2. นางสาวเบญจลักษณ์  เข้มคุ้ม ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลพิเศษ TIIIA Outstanding Diploma จาก Taiwan Invention
& Innovation Industry ประเทศไต้หวัน เนื่องจากเป็นแนวความคิดใหม่
และสามารถพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมได้ทันทีและ ผศ.พรโพยม
วรเชฐวราวัตร์วัตร อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์  เจ้าของผลงาน Eco-textile of Palmyra Fibers
ได้รับรางวัล Siver Prize และรางวัลพิเศษ Special Award จาก 
International Warsaw Invention Show (IWIS) ประเทศโปแลนด์
เน่ืองจากผลงานชิ้นน้ีได้มีการน�าวัสดุที่ได้จากธรรมชาติน�ามาผลิตเป็น
เส้นใยท่ีสามารถน�ามาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์
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รอบรั้วราชมงคล

นิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย

และนักประดิษฐ์ระดับนานาชาติ

 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จารุวัฒน์  เจริญจิต และ อ.ฐานวิทย์
แนมใส อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ให้เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ระดับนานาชาติ 

	 2	เมษายน	พ.ศ.2498	วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	คณะผู้บริหาร
คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ทุกวิทยาเขต	ร่วมจัดกิจรรมต่างๆ	เพื่อสำานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ท่าน	ดังนี้

มทร.ศรีวิชัย สงขลา

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรหนังสือ
เพิม่บญุสูป่ญัญามหากศุลเพือ่มอบหนงัสอืใหกั้บโรงเรยีนต�ารวจตระเวน
ชายแดน จ�านวน 10 โรงเรียนซ่ึงได้รับหนังสือจากการตักบาตรท้ังสิ้น
3,247 เล่ม และเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์พระคาถา
เพ่ือเป็นการน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558  โดยบรรยากาศ
ภายในกิจกรรมในช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยกิจกรรมตักบาตรหนังสือเพิ่มบุญสู่
ปัญญามหากุศล ณ วงเวียนประติมากรรมภูมิพลังแห่งปัญญา โดยได้รับ
เกียรติจาก ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธาน
ในพิธี รวมถึงมอบหนังสือให้แก่ตัวแทนจากโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
และมอบต้นไม้แก่คณะสาขาวิชาต่างๆ จากนั้นเป็นการปรับปรุงทัศนียภาพ
และปลูกต้นไม้บริเวณ อาคารส�านักงานคณบดี โดยได้รับความร่วมมือ
จากผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างดี จากนั้นช่วงบ่าย
เป็นกิ จกรรมเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์
ณ อาคารอเนกประสงค ์มทร.ศรวีชิยั สงขลา โดยพระราชธรรมวาท ีวัด
ประยุรวงศาวาสวรวิหารและพระมหาจารุวัฒน์จรณธมฺโม วัดบางรักใหญ่

ปลูกต้นตาลโตนดในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 อาจารย์สมบูรณ์  ประสงค์จันทร์
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป
คณะศิลปศาสตร์ น�าคณาจารย์และนักศึกษาจาก มทร.ศรีวิชัย
ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการการเสริมสร้างทักษะ
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน�้าทะเลสาบ
สงขลา ณ บริเวณต�าบลคลองรี อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยมีกิจกรรมรับฟังการบรรยาย
จากผูน้�าชมุชนและร่วมกันปลกูต้นตาลโตนด ทัง้นี ้กจิกรรมดงักล่าว
ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา
เกดิการเรยีนรูท้กัษะการปฏบิตัโิดยใช้ทกัษะทางวทิยาศาสตร์และ
ส่ิงแวดล้อมกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม อีกทั้งยังสร้างความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ในงาน ITEX’15 ; 26th International Invention & Innovation
Exhibition ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย ระหว่างวันที่
21-23 พฤษภาคม 2558 โดยมีนักวิจัยร่วมเสนอผลงาน จ�านวน
2 ผลงาน โดยการน�าของท่านสุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาจากผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ในระดับนานาชาติ กว่า 1,000 ผลงานจาก 21 ประเทศ ผลการ
ประกวดแข่งขันปรากฎว่า มทร.ศรีวิชัย สามารถคว้ารางวัลได้ทั้งส้ิน
4 รางวัล คือ รางวัล ITEX Silver Medal และรางวัลพิเศษ Special
Awards on Stage INNOPA จาก Indonesian Invention and
Innovation Promotion Association ประเทศอินโดนีเชีย จาก
ผลงาน Solar Thermal Energy Conversion for Electricity
Energy using Thermoelectric Set ของ ผศ.จารุวัฒน์เจริญจิต
รางวัล ITEX Silver Medal และรางวัลพิเศษ Special Awards
on Booth WIIPA จาก World Invention Intellectual Property
Associations ประเทศไต้หวันจากผลงาน Pineapple Peeling
and Coring Machine ของอาจารย์ฐานวิทย์  แนมใส
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มทร. ศรีวิชัย สงขลา

 เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2558 หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
และงานรดน�้าด�าหัว ณ บริเวณอาคาร 10 (คหกรรมศาสตร์) โดยมี ดร.นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน
และร่วมกิจกรรม ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และประเพณีรดน�้าด�าหัว อีกท้ังยัง
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักศึกษา นอกจากน้ียัง
มีกิจกรรมสรงน�้าพระและร่วมเล่นสาดน�้าสงกรานต์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา สร้างความประทับใจและความสนุกสานแก่ผู้ร่วม
กิจกรรมเป็นอย่างมาก
 เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2558 ส�านักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา จัดกิจกรรมรดน�้าขอพร จากผศ.รุจา  ทิพย์วารี
อธิการบดี คณาจารย์อาวุโส คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมรดน�้าขอพรเน่ืองในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิตในการท�างานต่อไป

	 เนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย	เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อบิดามารดา	ผู้ใหญ่
หรือผู้มีพระคุณ	เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที	ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่
อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล	แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประเพณีสงกรานต์	จนถึงวันสุดท้าย
ของสงกรานต์	มทร.ศรีวิชัย	ทุกวิทยาเขต	ได้ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
จัดกิจกรรมท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ และ
กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ได้แก่
การแสดงดนตรีไทย การแข่งขันการต�าส้มต�า เป็นต้น โดยมี
ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง
เป็นประธานในพิธี มีคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
ร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ไสใหญ่

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ไสใหญ่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยตักบาตรพระสงฆ์ตอนเช้าและจัดพิธีลงนาม
ถวายพระพร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ไสใหญ่

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ทุ่งใหญ่ร่วมสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์และรดน�้าด�าหัวขอพร
ผู้สูงอายุ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมกิจกรรมรดน�้าด�าหัวขอพร
ผู้สูงอายุ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ทุ่งใหญ่
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มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 บุคลากรส�านักงานคณบดี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมสืบสาน
ประเพณีรดน�้าด�าหัว เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่
ของไทยท่ีแสดงถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่และควรค่าแก่การ
รักษาสืบไป ณ อาคารส�านักงานคณบดี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม

  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย   จัดกิจกรรม “รดน�้าด�าหัวขอพรผู้ใหญ่” เน่ือง
ในวันสงกรานต์ ประจ�าปี 2558 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย และเพ่ือให้ผู ้บริหาร คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา ได้รดน�้าขอพรจากผู ้ใหญ่เพื่อความเป็น
สิริมงคล อันเป ็นการแสดงออกถึ งความเคารพต ่อ ผู ้อาวุ โส
ซึ่งงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ร.ศ.ประชีพ  ชูพันธ์ ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และร่วมพิธีรดน�้าขอพรดังกล่าว ณ ตึกอ�านวยการ

มทร. ศรีวิชัย สงขลา
โครงการสร้างแนวปฏิบัติการสื่อสารภายในองค์กรทุกระดับ

 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2558 กองประชาสัมพันธ์ 
มทร.ศรีวิชัย น�าโดย  ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์  ผู ้อ�านวยการกอง
ประชาสัมพันธ์ จัดโครงการสร้างแนวปฏิบัติการสื่อสารภายใน
องค์กรทุกระดับ เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ให้ปฏิบัติตาม
ทิศทางแผนประชาสัมพันธ์ที่วางไว้ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ณ หน้า
น�้าตกโฮมสเตย์ จังหวัดสตูล

ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการศึกษาระหว่างประเทศเยอรมันกับมหาวิทยาลัยฯ

 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558  คณะกรรมการสภา มทร.ศรีวิชัย ได้รับค�าเชิญจากเอกอัคราชฑูตรอล์ฟชูลเซ่ เอกอัครราชทูต
เยอรมันนีประจ�ากรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการศึกษาระหว่างประเทศเยอรมันกับมหาวิทยาลัยฯ โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพมหานคร

ร่วมวางพวงมาลา

 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์ ผู้อ�านวยการ
กองประชาสัมพันธ ์ มทร.ศรีวิชัย พร ้อมด้วยบุคลากร ร ่วมวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ แหลมสนอ่อน อ�าเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
2S METAL แนะนำาบริษัทและเปิดรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

 เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2558 บริษัท2S METAL Public
Company Limited จดักจิกรรมแนะน�าบรษิทัและการเปิดโอกาส
รับนักศึกษาสหกิจศึกษากับบริษัท ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรสาขา
วิชาวิศวกรรมอุตสาหการเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม
การท�างานเม่ือนักศึกษาส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โดย
ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการแนะน�าบริษัท
ดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก ณ อาคารปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 
(CNC)

อบรมงานเชื่อม

 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2558 งานบริการวิชาการ
และหลักสูตรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “งานเชื่อมโลหะเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ”
หัวข้อในการฝึกปฏิบัติพื้นฐานงานเชื่อมและการประกอบงาน
โลหะ-แนะน�าหลักสูตรและความปลอดภัยในงานเช่ือม TIG - 
เครื่องมือและอุปกรณ์ ในงานเช่ือมTIG - ลวดเติม อิเล็กโทรดและ
แก๊สปกป้องTIG - สัญลักษณ์ การเช่ือมโลหะ TIG - รอยต่อและ
ต�าแหน่งท่าเช่ือม TIG - พ้ืนฐานโลหะวทิยางานเชือ่ม TIG - กระบวน
การเชื่อมและหลักการท�างานของเครื่องเชื่อม TIG – ข้อบกพร่อง
ในงานเชื่อมและสัญลักษณ์งานเชื่อมTIG เป็นต้น โดยมีบุคลากร
หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก
ณ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

แห่เกศพระและพิธีสมโภชและฉลองพระบรมธาตุรัตนเจดีย์ศรีสงขลา

 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดี
มทร. ศรีวิชัย พร้อมคณะผู ้บริหาร และนักศึกษา ร่วมขบวน
แห่เกศพระ พร้อมผ้าห่มพระเจดีย์ในพิธีสมโภชและฉลองพระบรมธาตุ
รัตนเจดีย์ศรีสงขลา โดยเคลื่อนขบวนจากมหาวิทยาลัยฯ ไปยัง
วัดสระเกษและในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ผศ.บรรเจิด  กาญจนเจตนี
รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มทร.ศรีวิชัย ร่วมเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ในงานพิธีสมโภชและ
ฉลองพระบรมธาตุรัตนเจดีย์ศรีสงขลา ณ วัดสระเกษ ต�าบลบ่อยาง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านพับดอกไม้จันทน์บ่อดาน

 ระหว่างวันท่ี 23-24 เมษายน 2558 ทีมงานบริการวิชาการสู่ชุมชน น�าโดย ดร.กีรติ  อินทวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.วรพงค์  บุญช่วยแทน หัวหน้างานบริการวิชาการลงพ้ืนที่ไปยังศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพ ต�าบลบ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดย
มีนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อดาน นายสิทธิชัย  ฉัตรจินดา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การสอนวิธีการพับดอกไม้จันทน์
และการจัดพวงหรีด” ให้แก่กลุ่มแม่บ้านพับดอกไม้จันทน์บ่อดาน โดยมี อ.ชญาดา  เฉลียวพรหม วิทยากรให้ความรู้ในการท�าดอกไม้จันทน์
จากคณะศิลปศาสตร์และ อ.รัชดา  เพ็ชร์ชระ มาแนะน�าการพับดอกไม้จันทน์และการจัดพวงหรีดรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงได้รับความสนใจจาก
กลุ่มแม่บ้านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก
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โครงการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ

 เมือ่วันที ่30 เมษายน 2558 คณะวศิวกรรมศาสตร์ จัดโครงการทบทวนและพฒันาหลกัสตูรสูบ่ณัฑตินกัปฏบัิต ิณ ห้องกนิร ีมทร.ศรีวิชยั
สงขลาโดยมี รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.จตุรภัทร เงินมูล 
นักพัฒนาฝีมือแรงงานช�านาญการ และคุณโกเมศ ปิยะพันธุ์ หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพแรงงานระดับสูง เป็นวิทยากรบรรยายและชี้แนะแนว
ทางการจัดท�าสมรรถนะพ้ืนฐานและสมรรถนะวิชาชีพ ส�าหรับการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
“บัณฑิตนักปฏิบัติ”ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการเมื่อบัณฑิตส�าเร็จการศึกษาไปแล้วนั้น ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับความ
ร่วมมือจากหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาและอาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาเข้าร่วมระดมความคิดจัดท�าสมรรถนะดังกล่าว ซึ่งเป็นความส�าเร็จ
ไปอีกหนึ่งขั้นในการพัฒนาบัณฑิตให้พร้อมเข้าสู่ AEC

อบรมการสร้างเครื่องบินจำาลองวิทยุบังคับ

 เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จดัโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างเครื่องบินจ�าลองวิทยุบังคับ” โดยมี
ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์ อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เป็น
วิทยากรการฝึกอบรม กิจกรรมดังกล่าวเริ่มในช่วงเช้าด้วยการบรรยาย
อุปกรณ์การท�าเครื่องบิน การเดินระบบวงจรควบคุมการบินของเครื่องบิน
และในช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการประกอบเครื่องบินจ�าลองวิทยุบังคับ
ด้วยโฟม ซึ่งมีน้องๆ นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษา/วิทยาลัยเทคนิคต่างๆ
ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการน้ีเป็นจ�านวนมาก ณ อาคารวิศวกรรม
เครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์

ชมสิ่งประดิษฐ์

 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป
นายกสภา มทร.ศรวีชิยั ชมสาธิตการหงุข้าวด้วย “ตูห้งุข้าวระบบไอน�า้”
เปลี่ยนแก๊สไอเสียเป็นพลังงานขับความร้อน ท�าให้ข้าวสุกเร็ว ประหยัด
เวลาและลดต้นทุนในการหุงข้าว ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนายพนมศักดิ์ 
แก้วประกอบ นายภูบดินทร์  โสตเมฆ และ นายเจษฎา  ทองแก้ว นักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ร่วมต้อนรับคณะกรมเจ้าท่า เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

 เมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2558 คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย น�าคุณสมชาย หลิมทอง
ผู้อ�านวยการกองมาตรฐานคนประจ�าเรือ กรมเจ้าท่าและคณะ 
ชมหลักการท�างานของเครื่องมือปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อ
น�าไปเป็นข้อมูลในการรับรองสถานศึกษาในการเปิดหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ณ ห้อง
ปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

โครงการยกร่างหลักสูตรฯ

 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการยกร่างหลักสูตร
วิศวกรรมศาตรบัณฑิตหลักสูตรสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมกินรี โดยมี อ.ถนอมศรี  เจนวิถีสุข
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ
ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมประชุมหารือการยกร่าง
ปรบัปรงุหลกัสตูรของท้ัง 2 ณ ห้องประชุมกินร ีมทร.ศรวิีชัย สงขลา
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คณะบริหารธุรกิจ
บริหารสัมพันธ์ 5 มหาวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากร เพื่อพัฒนา
การศึกษา บริหารสัมพันธ์ 5 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 โดยมี มรภ.สงขลา เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีของบุคลากร
ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม คือ ม.หาดใหญ่ ม.ทักษิณ ม.นราธิวาสราชนครินทร์และ มรภ.สงขลา ซึ่งในปีนี้ มรภ.สงขลา
เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Excel

 เม่ือวันที่ 8 เมษายน  2558 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะ
บริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Excel ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ โดยมี
อ.ดนยรัตน์  คัคโนภาส และ อ.พัชรี  ทิพย์ประชา อาจารย์จาก
สาขาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งวัตถุประสงค์
การจัดโครงการในคร้ังนี้ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากร คณะบริหาร
ธุรกิจ สามารถใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป Excel ส�าหรับการเรียน
การสอน และสามารถใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป Excel สนับสนุนงาน
ด้านธุรการอื่นๆ ได้

โครงการวันนัดพบสถานประกอบการและแนะแนวอาชีพ

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับชมรม
ศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการวันนัดพบสถานประกอบการและ
แนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษาที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษาและศิษย์เก่า 
คณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการมากกว่า
20 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษาและศิษย์เก่า
ที่ยังไม่มีงานท�าได้เลือกต�าแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และ
ความถนดัของตน ณ อาคารเฉลิมพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา

คณะศิลปศาสตร์
อบรมพัฒนาศักยภาพฯ  พัฒนาแนวคิด  ปลูกจิตอาสา

 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย น�าโดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประธานชมรม
และหัวหน้าสาขา เข้ารับการอบรมภายใต้โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้น�านักศึกษาจิตอาสาคณะศิลปศาสตร์ ณ
วัดตะโหมด อ�าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เพื่อพัฒนาศักยภาพ กระบวนการทางความคิดหลักการท�างานร่วมกันเป็นทีม โดยวิทยากรให้
ความรู้และแนวทางปฏิบัติ เพื่อน�าไปสู่การท�ากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้ง การวางแผนท�างานร่วมกันเป็นทีม ท�าอาหารระหว่างมื้อร่วมกัน
และท�าฝายชะลอน�า้ รวมถงึกจิกรรมสานสมัพนัธ์จากพีสู่น้่อง กจิกรรมบายศรสีูข่วญั  โดย ดร.นชุล ี ทพิย์มณฑา คณบดคีณะศิลปศาสตร์
อ.จักรายุธ  มุ่งศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  นายนฤดม  แก้วประดิษฐ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา นางสาวปวีกรณ์
สุรบรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย



จุลสารราชมงคลศรีวิชัย

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA
ฉบับที่ 49 ประจำ�เดือน เมษ�ยน - พฤษภ�คม 2558

RM
U
TSV

11

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ร่วมแสดงสาธิตการทำาผ้าบาติก

 ระหว่างวนัที ่2 - 4 เมษายน 2558 ตวัแทนนกัศกึษาหลกัสูตร
วิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ร่วมสาธิตการท�าผ้าบาติกภายในงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ
สืบสานวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี มทร.
ธัญบุรี 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี

 เมื่ อ วันที่  29  เมษายน 2558 ฝ ่ ายพัฒนา นัก ศึกษา
คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีจดัโครงการพฒันาศักยภาพ
นักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบาย 3 ดี ด้าน
ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และด้าน
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อีกท้ังยังเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย
และปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ทัศนคติและอารมณ์ไปในทางสร้างสรรค์
ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย
นายวันอุสมาน  ลาเตะ และ นายมนต์ชาย  ศรีนาค จากส�านักงาน
ป.ป.ส.ภ.9 และการบรรยาย เรื่องวิถีปฏิบัติอันดีงามในการด�าเนิน
ชีวิต เพ่ีอพัฒนาคุณภาพสู่การเป็นครูตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
โดย อาจารย์พิเชษฐ์  อนิทร์แก้ว ครชู�านาญการพเิศษ วทิยาลยัเทคนคิ
พัทลุง ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ศึกษาดูงานสถานประกอบการณ์

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ เพือ่เตรยีมความพร้อมให้กบันกัศึกษาก่อนเข้าสูก่ารท�างานจรงิ และเพ่ือให้นักศกึษาได้รบัประสบการณ์
จริงจากสถานประกอบการ ซ่ึงได้รับฟังการบรรยาย จากวิทยากร นายรังสิต  แก้วหวังสกุลและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายใน
โรงไฟฟ้าจะนะ

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ตลาดแรงงาน

 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 อ.ปิยาภรณ์  ธุระกิจจ�านง 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2557 และโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่
ตลาดแรงงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร. ศรีวิชัย และในโอกาสน้ี คณบดีฯ
ยังได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้น�านักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษา พร้อมทั้งให้
โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพต่างๆ
แก่นักศึกษาที่จะส�าเร็จการศึกษาอีกด้วย
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โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ให้แก่นักศึกษา

 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 มทร. ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
จดัโครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ให้แก่นกัศกึษา โดยมี
ผศ.ดร. ภาวนา  พุ่มไสว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เพื่อช่วยให้
นักศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพของตนเองในการด�ารงชีวิตและ
กิจกรรมการด�ารงชีพที่ส�าคัญ รวมทั้งสามารถพัฒนาชุมชนของตนเอง
ได้ในอนาคต ในการอบรมครัง้นีม้นีกัศกึษาเข้ารบัการอบรมจ�านวน 70 คน
ณ อาคารมงคลศรีวิชัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการซ่อมบำารุง

รักษาเครื่องจักรกลเกษตร

 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการซ่อมบ�ารุง

รักษาเครื่องจักรกลเกษตร การซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรกลเกษตร

การท�าความสะอาดเครื่องมือ และการบรรยายเกี่ยวกับการใช้

เครื่องมือของเครื่องจักรกลเกษตร โดยมีนายสถาพร ขุนเพชร

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ เป็นประธานในการเปิดพิธี ณ อาคาร

เอนกประสงค์ชุมชนหนองไม้แก่น ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

โครงการ “ค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน”

 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นายอารีย์  เต๊ะหละ เจ้าหน้าท่ี
ศูนย์ภาษาวิทยาลัยรัตภูมิ จัดโครงการ “ค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน” โดยมีนักศึกษาจากประเทศมาเลเซียมาร่วมโครงการดังกล่าว
จ�านวน 15 คน และนักศึกษาจากวิทยาลัยรัตภูมิอีก 15 คน เพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษและส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจากกิจกรรม และ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี และการท�างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เน้นการพูดคุยแลกเปล่ียนวัฒนธรรม การเดิน
ทางไปศึกษาย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา และร่วมกันท�ากิจกรรมต่างๆ
อีกด้วย

โครงการสร้างจิตสำานึกและปลูกฝังการใช้ชีวิต

ตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ 

 เมือ่วนัที ่18 มีนาคม 2558 มทร.ศรวีชัิย วิทยาลยัรัตภมูิ
ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา
จัดโครงการสร้างจิตส�านึกและปลูกฝังการใช้ชีวิตตามปรัชญา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี อ.สถาพร ขุนเพชร ผู้อ�านวยการ
วิทยาลัยรัตภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้
ชวีติร่วมกันกบับคุคลในสงัคมตามแนวพระราชด�ารสัหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดย โครงการน้ีมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น
การร่วมกันท�ากิจกรรมระดมความคิดการเล่นเกมส์แสดงความ
สามารถต่างๆ และยังพาเยี่ยมชมวิทยาลัยรัตภูมิอีกด้วย

บำาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดดอนรัก

 เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลย ีมทร.ศรวีชิยั จดัโครงการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมหรอืบ�าเพญ็ประโยชน์
ณ วดัดอนรกั เพือ่ปลกูจติส�านกึให้แก่นกัศกึษาด้านการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม และส่งเสรมิ
ให้นกัศกึษามคีวามรกั ความสามัคคต่ีอกนัในหมูค่ณะและส่งเสรมิให้นกัศกึษามส่ีวนร่วมใน
การท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยมีกิจกรรมท�าความสะอาดลานวัด ห้องน�้าและสถาน
ปฏิบัติธรรม ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมมือกันจัดท�ากิจกรรมด้วยความสามัคคี
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กีฬาประเพณีอุดมศึกษา จ.ตรัง ครั้งที่ 9

 ระหว่างวันที่ 25 -26 เมษายน 2558 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษา
จงัหวดัตรงั ครัง้ที ่9 “สามห่วงเกมส์” การแข่งขนัในครัง้นีไ้ด้รบัเกยีรตจิากสถาบันการพลศกึษา วทิยาเขตตรงั เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
วิทยาเขตตรัง มรภ. สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
โดยได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอลและกีฬาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมความสามัคคี เช่ือม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน

 ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2558
งานการคลังมทร.ศรีวิชัย ส�านักงานวิทยา
เขตตรัง จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดการความรู้ในองค์กรด้านการเงิน
บัญชี พัสดุ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดย
ได้รับเกียรติจากผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง เป็นประธาน
เปิดโครงการ ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการกว่า
30 คน ณ อาคารส�านักงาน มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง

อบรมปฏิบัติการสำารวจและจัดทำาฐานทรัพยากรท้องถิ่น

 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ส�านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการส�ารวจและจัดท�าฐานทรัพยากรท้องถิ่น
รุ่น 7/2558 เพือ่สร้างความเข้าใจในการด�าเนนิงาน การส�ารวจและจดัท�าฐานทรพัยากรท้องถ่ินให้แก่สถานศกึษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 โดยมี ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม
รองอธิการบดปีระจ�าวทิยาเขตตรงั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั เป็นประธานในพธิเีปิด ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ ในองค์กรด้านการเงิน บัญชีพัสดุ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง



จุล
สา
รร
าช
มง
คล
ศร
ีวิช
ัย

RM
U
TS

V

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA
ฉบับที่ 49 ประจำ�เดือน เมษ�ยน - พฤษภ�คม 2558

14

โครงการพัฒนาชุมชน ต.บ่อหิน สู่ความเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืน

 ระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2558 สาขาการโรงแรม
และการท่องเที่ยว พร้อมนักศึกษา จัดบริการวิชาการ โครงการ
ที่ 1 โครงการพัฒนาชุมชนต�าบลบ่อหิน สู ่ความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนกิจกรรมย่อยท่ี 3 การอบรมมัคคุเทศก์ทางทะเล
ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชน โดยได้เยาวชนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ เข้าร่วม
โครงการในครั้งนี้  โดยรูปแบบของกิจกรรมเป็นการให้ความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับอาชีพมัคคุเทศก์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในการ
เปิดประตูสู่ AEC รวมถึงการพาเยาวชนชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
ในพื้นที่ อ.สิเกา เช่น เกาะหลอหลอ อ่าวบุญคง เส้นทางเดิน
ส�ารวจธรรมชาติ(Walk way) และบ่อน�้าร้อนเค็มกลางทะเล
พร้อมทั้งร่วมเก็บขยะท�าความสะอาดชายหาดบริเวณเกาะ
หลอหลอ เป็นการปลูกฝังจิตส�านึกต่อการช่วยกันรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติให้สะอาดและดูสวยงามเหมือนเดิม

โครงการถ่ายทอดวรรณกรรมทรงคุณค่าสู่ละครเวทีฯ

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 สาขาภาษาต่างประเทศ
จัดโครงการถ่ายทอดวรรณกรรมทรงคุณค่าสู่ละครเวที (โครงการ
ศตวรรษที่ 21 มทร.ศรีวิชัย) ในงานสัปดาห์วิชาการ “เสม็ดขาว
วิชาการ ครั้งที่ 4” โดยรูปแบบของโครงการเป็นการจัดการ
แข่งขันการถ่ายทอดเรื่องราวของบทกวีท่ีเป็นท่ีรู้จักกันอย่าง
แพร่หลายออกมาในรูปแบบของละครเวที เพ่ือชิงเงินรางวัล
เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญทักษะทางวิชาการ และส่งเสริมให้
นักศึกษาประยุกต์การเรียนรู้เชิงทฤษฎีกับความบันเทิง เพื่อ
การเรียนรู้ โดยมี อ.สุชาติ  อินกล�่า ผู้อ�านวยการวิทยาลัย
การโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
และยังได ้รับเกียรติจาก ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม
รองอธกิารบดปีระจ�าวทิยาเขตตรงั เข้ารบัชมการประกวดใน
ครั้งนี้ด้วย

สัปดาห์วิชาการ

 เม่ือวนัที ่29 เมษายน 2558 ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชเูอม รองอธิการบดปีระจ�าวทิยาเขตตรงั มทร.ศรวีชัิย ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิชาการ ประจ�าปี 2558 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง และวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ การน�าเสนอผลงานทางวิชาการ การน�าเสนอผลงานวิชาการ
วทิยาศาสตร์ แข่งขันทกัษะหุน่ยนต์ การแข่งขนัการท�าส้มต�า การแสดงทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน และนทิรรศการผลงานนกัศึกษา
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
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โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการโรงแรม
และการท่องเที่ยวสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการอย่างมืออาชีพกิจกรรมย่อยที่ 3 โครงการอบรมการชงชาและกาแฟ
ในงานสัปดาห์วิชาการ “เสม็ดขาววิชาการ ครั้งที่ 4” โดยรูปแบบของโครงการเป็นการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟรวมถึงวิธีการชงกาแฟและเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ให้มีรสชาติเป็นที่ถูกปาก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เพ่ือนักศึกษาสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปประกอบอาชีพในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ประกอบการกาแฟแบรนด์วอลแตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2558 หน่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม งานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทย เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของภมูปัิญญาไทย และเกดิจติส�านกึอนรุกัษ์ไว้ให้คงอยูต่่อไป
โดยมี อ.สุชาติ  อินกล�่า ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการรูปแบบ
ของโครงการเป็นการโชว์การแสดงจากมโนราห์คณะมโนราห์โทน
สมพงษ์น้อยดาวรุ่ง มาจัดการแสดงสร้างสีสันและถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับความ
สนใจจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมเข้าชมกว่า 600 คน

กิจกรรมการแข่งขัน CHT’s Got Talent

 เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 สาขาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการแข่งขัน CHT’s Got Talent
ขึ้นในงานสัปดาห์วิชาการ “เสม็ดขาววิชาการ ครั้งที่ 4” โดย
กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ CHT วิชาการ
เพื่อสร้างงานวิชาการและวิจัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา
และเยาวชนทั่วไปกล้าแสดงออก ผ่านรูปแบบการแสดง
ท่ีแต่ละคนถนัด รวมถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติด โดยมี อ.สุชาติ อินกล�่า ผู้อ�านวยการ
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวเปิด
การแข่งขัน นอกจากนั้นกิจกรรมนี้มีนักศึกษาและเยาวชน
ภายนอกให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันกว่า 16 ทีม
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โครงการเพิ่มอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

 ระหว่างวันท่ี 23 - 24 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ภาษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการเพ่ิมอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างประเทศกิจกรรมย่อยที่ 1 “English Day Camp @ Sikao” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทักษะวิชาชีพเฉพาะจากอาจารย์ และผู ้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้กับ
มหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากรจาก English Development School เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

สืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด

 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 อ.อัครเดช ศิวรักษ์ อาจารย์
สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ด�าเนินโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานประเพณี
ข้าวลาซัง บ้านพรุจูด ต�าบลบ่อหิน อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โดยได้รับเกียรติจากปราชญ์ชาวบ้านในต�าบลบ่อหินเป็น
วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อประเพณี
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและเห็นคุณค่าของ
มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

โครงการการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านเกาะลิบงและชุมชนบ่อหิน

 ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2558 อ.ดลฤดี  พิชัยรัตน์ 
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง พร้อมด้วย
อาจารย์และนักศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์
ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ด�าเนินโครงการ
การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน
บ้านเกาะลิบงและชุมชนบ่อหิน “การให้บริการวิชาการด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารส�าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ณ กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านปากคลอง ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
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นกนำ้า ทะเลน้อย

 ระหว่างวันที่ 17 - 18 เมษายน 2558 ผศ.ดร.สุวิทย์  จิตรภักดี และอ.นุชนาฎ  นิลออ อาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง น�านักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความย่ังยืน ณ อุทยานแห่งชาตินกน�้าทะเลน้อย
และวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

Marine Invertebrate Zoology

 ระหว่างวันที่ 18– 19 เมษายน 2558 ผศ.ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
พร้อมด้วย ดร.วรพร  ธารางกรู และ นกัศกึษาสาขาวทิยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมโครงการ ปฏบัิตกิารนอกสถานที ่วชิาปฏบิตัิ
การชีววิทยาสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ณ เกาะลิบง อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ลักษณะแหล่ง
ที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังในสภาพื้นที่จริงอีกด้วย

ศึกษาดูงาน การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 อ.นุชนาฎ  นิลออ อาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
น�านักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสิ่งแวดล้อม ร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิต และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจาก
โรงงานอุตสาหกรรมด้านการบ�าบัดน�้าเสีย การบ�าบัดอากาศ และการจัดการมลพิษทางเสียง ณ บริษัท ตรังยูซี จ�ากัด และ
บริษัท ตรัง น�้ามันปาล์ม จ�ากัด
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สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนสู่ชุมชน

 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558  อาจารย์และบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชน กิจกรรมย่อยท่ี 4 การให้บริการ
ทางด้านส่งเสริมทักษะและอบรมอาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า โดยการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการ อาทิเช่น
การเลี้ยงหอยนางรม การเลี้ยงปลาดุก เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนให้มีความหลากหลายยิ่งข้ึน ณ วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านปากคลอง ต�าบลบ่อหิน อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่ออาชีพ

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 อ.สุนันทา ข้องสาย
อาจารย์ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง ด�าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การผลิตภัณฑ์เคมีเพื่ออาชีพ โดยได้รับเกียรติจากคุณปลายฟ้า
สงชู ผู้ประกอบการ OTOP บ้านพิณสวรรค์ จังหวัดตรัง โดย
บรรยายและฝึกปฏิบัติ “ท�าผลิตภัณฑ์เคมีในชีวิตประจ�าวัน
เพ่ือการสร้างอาชีพ” อาทิเช่น ผลิตน�้ายาล้างจานและผลิต
สบู่มะเฟือง ณ ห้องปฏิบัติการเคมี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือวิทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สาขาอุตสาหกรรมอาหาร
และผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง โดย ผศ.อไุรวรรณ  วฒันกลุ ได้น�านกัศกึษาสาขา
อุตสาหกรรมอาหาร ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการ
ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เครื่องมือชั้นสูง HPLC GC
CHN ICP FTIR NMR เครื่องมือทางด้านอุตสาหกรรม
กระบวนการแปรรูป  ซึ่งนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับนักวิทยาศาสตร์ในด้านการใช้เครื่องมือ วิเคราะห์
และการดูแลเครื่องมือต่างๆ และน�ามาใช้ในการเรียนการสอน
ของตนเองต่อไป
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มทร.อาสาปันนำ้าใจสู่สังคม

 ระหว่างวันที่ 24– 26 เมษายน 2558
ชมรม มทร. อาสา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง จัดโครงการ “พี่อาสา
ปันใจให้น้อง” ร่วมปันน�้าใจปรับปรุงและ
ซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆของโรงเรียน
บ้านเกาะมุกข์ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้นักศึกษาท�างานเป็นทีม ณ โรงเรียน
บ้านเกาะมุกข์ ต�าบลเกาะมุกข์ อ�าเภอกันตัง
จังหวัดตรัง

เสม็ดขาววิชาการ ครั้งที่ 4

 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2558 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการเสม็ดขาววิชาการ คร้ังที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก 
ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง กล่าวเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์
นักศึกษา เข้าร่วมโครงการและชมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ ชมการน�าเสนอผลงานของนักศึกษา ชมการจัดนิทรรศการ
วิชาการ แข่งขันทักษะวิชาชีพของนักศึกษา กิจกรรมสโมสรนักศึกษา ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ฟื้นฟู อนุรักษ์ขนมพื้นบ้านภาคใต้

 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2558 สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง จัดโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนมพื้นบ้านตามประเพณีท้องถิ่นภาคใต้ร่วมกับชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญด้านการท�าขนมพ้ืนบ้านในชุมชนต�าบลไม้ฝาด อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นวิทยากรบรรยายพร้อม
สาธิตการท�าขนมวันสารทไทย ในงานเสม็ดขาววิชาการ ครั้งที่ 4 ณ ซุ้มนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
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ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 2 เมษายน 2558
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อนุรักษ์พะยูนในท้องทะเลตรัง

 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ชมรมรักษ์ดุหยง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง จัดโครงการ “ปลูก
จิตส�านึกในการอนุรักษ์พะยูนในท้อง
ทะเลตรัง” เพื่อปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ์
พะยูนให้ผู้เข้าร่วมโครงการและสร้างทักษะ
การท�างานเป็นทีมให้กับสมาชิกชมรม โดย
การร่วมกันปลูกหญ้าทะเล ณ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด ต�าบล
บ่อหิน อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ชมรมรักษ์ดหุยง คว้ารางวัลยอดเยีย่ม

กระทิงแดง U-Project 2

 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ชมรมรักษ์ดุหยง คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง คว้ารางวัลยอดเยี่ยม
สาขาการศึกษากับโครงการรู้วิถีชุมชนชายฝั่ง
ปลูกหญ้าทะเลต่อชีวิตพะยูนคู่ทะเลตรัง
โครงการกระทิงแดง ยู โปรเจ็ค ปีที่ 2
โดยได้รับเกียรติจากคุณสมคิด รุจีปกรณ์
ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม มอบเงิน
รางวัลและเงินสนับสนุนการศึกษา ณ บริษัท
เครื่องดื่มกระทิงแดง จ�ากัด

ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริระดับอำาเภอต้นแบบ

 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558
อ.รัตนาพร  อนันตสุข และ อ.กันย์สินี 
พันธ ์วนิชด�ารง พร ้อมนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีการประมง จ�านวน 60 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ด�าเนินโครงการ “แนะแนวอาชีพด้าน
การประมง” โดยมีกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานที่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชด�าริระดับอ�าเภอต้นแบบ
บ้านนาลึก ม.3 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โดยได้รับเกียรติจากนายชิต  ขวัญค�า เป็น
วิทยากรและผู้จัดการเรียนรู้ประจ�าศูนย์ฯ
อีกด้วย
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นิทรรศการ งานขนมจีน

 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 งานประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ได้เข้าร่วม
นทิรรศการเผยแพร่ผลงานวจิยัของคณาจารย์และนกัศึกษาในการประชมุทางวิชาการ “ขนมจีน สายใยวัฒนธรรมสูภ่าคีภาพแห่ง
ภูมิภาค” ของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยนายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพรชัยโชติวรรณ (ไข่นุ้ยคุ้ยข่าว) เย่ียมชมนิทรรศการผลงานวิจัยต่างๆ ณ โรงแรมแกรนด์เซาน์เทิร์น
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2558 แผนกงานกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2557  โดยได้รับเกียรติจากคุณวิจิตรา  ทินพนาสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนบริหารโครงการ
ภาครัฐ ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ และรับทราบหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ
ช�าระหนี้ และจิตส�านึกในการช�าระหนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

สงกรานต์ ไสใหญ่

 เม่ือวนัที ่9 เมษายน 2558 มทร.ศรวีชัิย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ไสใหญ่ ได้จดังานสงกรานต์ ประจ�าปี 2558 ขึน้
เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาตั้งแต่อดีต ภายในงานได้รับความร่วมมือจากนักศึกษา คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมท�าบุญถวายภัตตาหารเพล สรงน�้าพระพุทธไสยโตวัฒนา รดน�้าขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็น
สิริมงคล และสืบสานการแทงต้ม รวมไปถึงการละเล่นพื้นบ้าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ณ มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
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อบรมบุคลากร สานใจสายสัมพันธ์ไสใหญ่

 ระหว่างวันท่ี 6 – 8 พฤษภาคม 2558 คณาจารย์ บุคลากร
และเจ้าหน้าที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
ได้เข้าร่วมโครงการงานสารบรรณ งานคลัง และกิจกรรมสายใจ
สายสัมพันธ์ไสใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะเสริมประสิทธิภาพ
ให้บุคลากรได้สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท�างาน
มีความรักสามัคคีระหว่างสายงาน เพื่อน�าไปสู่การท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ชูเกียรติ  อักษรศรี
รองผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วม
โครงการในครั้งนี้ ณ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เกาะละวะใหญ่
จังหวัดพังงา

คณะเกษตรศาสตร์
fish parasitology Workshop : โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการปรสิตสัตว์นำ้า

 ระหว่างวันที่ 5 - 9 เมษายน สาขาประมง มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การปรสิตสัตว ์น�้า จัดขึ้นโดยหน่วยวิจัยการจัดการสุขภาพ
สัตว์น�้า สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีสถาบันที่เข้าร่วม
ดังน้ี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มทร.สุวรรณภูมิ
มทร.ตะวนัออก มทร.ศรวีิชยั มทร.ธญับรุี มรภ.ภูเกต็ มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผศ.ดร.ธีรวุฒิ
เลิศสุทธิวาล ผศ.ดร.วัชริยา  ภูรีวิโรจน์กุล ดร.วรวิทย์
มณพีทิกัษ์สบัต ิดร.กติตชินม์  อเุทนะพันธุ ์ เป็นวทิยากรในการ
ให้ความรู้

โครงการเตรียมความพร้อมและสัมมนานักศึกษาฝึกงาน

ภายนอกกับสถานประกอบการ

 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการเตรียมความพร้อม
และสัมมนานักศึกษาฝึกงานภายนอกกับสถานประกอบการ
ประจ�า 2558 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตน
และเตรียมตัวก่อนออกไปฝึกงานในสถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษาและการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการท�างานและ
การด�าเนินชีวิตระหว่างการปฏิบัติงานจากเจ้าของกิจการและ
หวัหน้างานของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง โดยโครงการดังกล่าวจดัขึน้
ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
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โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารแก่นักศึกษา

 ระหว่างวันที่ 22 - 26พฤษภาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา
และการสื่อสารแก่นักศึกษา โดยมีความมุ่งหวังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้และสามารถสื่อสารด้วยภาษา
อังกฤษได้ด้วยความมั่นใจ และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการท�างานได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งเสริมทักษะความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ในด้านการฟัง พูด เขียนและการอ่านจับใจความ รวมทั้งเทคนิคการสอบ
สัมภาษณ์ด้วยการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ซ่ึงสามารถน�าความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ

 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมโครงพัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2557 เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมภาพลักษณ์ บุคลิกภาพของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสร้างเสริมพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้กับนักศึกษาเด็กมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการแต่งกาย
การเรียนรู้การปฏิบัติงาน และสามารถน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ โดยโครงการดังกล่าว
จัดขึ้น ณ ห้องราชพฤกษ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

โครงการเตรียมบัณฑิตนักปฏิบัติคณะเกษตรศาสตร์พร้อมรับโอกาสใหม่ใน AEC

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการเตรียมบัณฑิตนักปฏิบัติคณะเกษตรศาสตร์
พร้อมรับโอกาสใหม่ใน AEC ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมส�าหรับการประกอบอาชีพที่ต้อง
มีการแข่งขันในระดับ AEC และน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในการพัฒนาทักษะและความสามารถใช้ภาษา
อังกฤษ-ภาษาประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน การพัฒนาทักษะฝีมือให้สามารถปรับตัวเข้ากับมาตรฐานการท�างานที่เป็นสากล
การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพรอบด้าน
และสร้างความสามารถในการท�างานร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะการท�างานกับผู้คนต่างวัฒนธรรม โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น
ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริจาคโลหิตเพื่อการกุศล

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 คณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในงานวันคล้ายวันสถาปนาธนาคาร
ออมสิน ครบ 102 ปี ณ ธนาคารออมสิน สาขาทุ ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวม

 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวม “กิจกรรม
ด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ” โดยมีพันจ่าอากาศเอกอนุชา สันติ
รังสิมันต์ อาจารย์จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ให ้ เกียรติ เป ็นวิทยากร ณ ห ้องประชุม 922 อาคาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝายมีชีวิต

 เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2558 ผศ.พนม  อินทฤทธ์ิ
อ.อนิรุทธิ์  ส่งศรี และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าร่วมพิธีเปิด “ฝายมีชีวิต” ณ บ้านคลองตูก ม.1 ต.กะปาง
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเจริญ
พระชนมายุ 60 พรรษา โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว
นายอ�าเภอทุ่งสง เป็นประธานเปิดฝายมีชีวิตในครั้งนี้

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์บริการวิชาการ

 ระหว่างวันที่  7-8 เมษายน 2558 ดร.เอกวิทย์  
เพียรอนุรักษ์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์และ
นักศึกษา ได้ร่วมกันต้อนรับและให้บริการวิชาการในกิจกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนโครงการพิเศษ SMART SCIENCE
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
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โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษา

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและ
การสื่อสาร ให้แก่นักศึกษาสาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนำ้ามันและไขมัน

 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2558 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากน�า้มนัและไขมนั” โดยม ีผศ.ประกอบ ศรจีนัทร์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชมุ
อาคารโดม อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แสดงความยินดี

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดี
กับบุคลากรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพาย ประจ�าปี 2557 จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.สมมาตร
ผดุง ผศ.ทิพย์วรรณ  คล้ายบ้านใหม่ และ ผศ.ประกอบ  ศรีจันทร์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูงานศรีตรัง

 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2558 ผศ.พงษ์พันธ์ ราชภักดี หัวหน้าสาขาเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตและด้านวิศวกรรมที่บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง โดยมีบุคลากร
ฝ่ายต่างๆให้การต้อนรับและน�าเยี่ยมชมโรงงานอย่างครบถ้วน บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจ
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คณะเทคโนโลยีการจัดการ
โครงการบัณทิตนักการตลาดสร้างชุมชน โครงการ

ศตวรรษที่ 21 มทร.ศรีวิชัย

 เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2558 อ.สธุกิาญจน์  แก้วคงบญุ
อาจารย์ประจ�าสาขาการตลาด จดัโครงการ “บณัฑตินกัการ
ตลาดสร้างชุมชน โครงการศตวรรษที่ 21 มทร.ศรีวิชัย” 
ณ อาคารหอประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ไสใหญ่ โดยให้นักศึกษารู้ทักษะด้านชีวิตการท�างาน เรียนรู้
นวัตกรรม รวมถึงสื่อเทคโนโลยีและได้รับเกียรติจากคุณจิณัฐชา
วรรณโสภา นักวิชาการช�านาญการส�านักพัฒนาชุมชน
นครศรีธรรมราช คุณราตรี อุดมศักดิ์ ผู้ประกอบการแกงไตปลา
ส�าเร็จรูป ป้าด�าบ้านไตปลา และ อ.สุพัตรา  ค�าแหง หัวหน้า
สาขาการตลาด ร่วมให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่นักศึกษา

 เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2558 คณะเทคโนโลยีการจัดการ
จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ผศ.อลิสา  เลี้ยงรื่นรมย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
ให้เกียรติเป็นวิทยากร การประชุมสัมมนาคร้ังนี้มีนักศึกษา
และผู้น�านักศึกษาทุกสาขาเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 170 คน

ปันนำ้าใจพัฒนาห้องสมุดเพื่อน้อง

 ระหว่างวันท่ี 17-18 เมษายน 2558 อ.อานิสรา  สังข์ช่วย
และนักศึกษาชมรมการจัดการสัมพันธ์ สาขาการจัดการ 
จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านเกาะมุกต์
อ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้
นักศึกษาในชมรมร่วมท�าความดีให้แก่สังคมโดยการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องสมุด เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ ปลูกจิต
ส�านึกให้นักศึกษารู้จักการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ได้ทั้งหลักคิดที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
นักศึกษาของคณะที่ต้องการให้นักศึกษาเป็นท้ังคนดีและคนเก่ง
เปิดโอกาส คิดเป็น ท�าเป็น อีกทั้งเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์
ระหว่างสถาบันและชุมชนในท้องถิ่น

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาแก่บุคลากร

 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2558 ผศ.สุวรรณี  โภชากรณ์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากร ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ขององค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป ส่งผลต่อการด�าเนนิงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ อันจะเกิดผลดี
ต่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพขององค์กร
โดยมี รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีบุคลากร
ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 90 คน ณ อาคารสีนวล
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โครงการอบรมพัฒนาทักษะการทำาวิจัยนักเรียนโครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ห้องเรียนคู่ขนาน) 

รุ่นที่ 5  “อบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัย”

 ระหว่างวันที่ 5- 7 พฤษภาคม 2558 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
การท�าวิจัยนักเรียนโครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (ห้องเรียนคู่ขนาน) รุ่นที่ 5 “อบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัย”
ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียนเป็น
สิ่งส�าคัญ ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป
สู่การสร้างองค์ความรู้ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือเป็น
การพฒันาและส่งเสรมิความสามารถพเิศษ  ทางวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ีตามความสนใจพร้อมทัง้กระตุน้
ให้เกิดแรงบันดาลใจการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต  ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ร่วมลงนามความร่วมมือ

 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ร่วมลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนภายในอ�าเภอทุ่งใหญ่ เพื่อลดปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ โดยการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และ
ผู้ซ้อนท้ายในโครงการนครปลอดภัย ทุกวันทุกวัยสวมหมวกนิรภัย 100 % ณ ศาลาประชาคม อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
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คณะเกษตรศาสตร์
ศึกษาดูงานด้านการเกษตร

 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ผศ.สมศักดิ์  กาญจนนันทวงศ์
ผศ.ส�ารอง  ใส่ละม้าย และ ผศ.ดร.พัชราภรณ์  วาณิชย์ปกรณ์ 
น�านักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร
ณ ชินวงศ์ฟาร์ม สวนแก้วมังกรผู้ใหญ่จรัญ แดงขาวและสวน
พริกของคุณสุภาพร แยแจ่ม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่มีในห้องเรียนและสามารถน�า
ไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพหลังจบการศึกษาออกไป

“ชมรมโลกสีเขียว”

 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2558 คณะเกษตรศาสตร์
มทร.ศรวีชิยั วทิยาเขตนครศรธีรรมราช ทุง่ใหญ่ จดัโครงการ
ปลูกต้นโกงกางฟื้นฟู อนุรักษ์และเพิ่มพื้นท่ีป่าชายเลน เพื่อ
เป็นการปลูกป่าทดแทนพื้นที่นากุ้งที่เสื่อมสภาพ ฟื้นฟูทรัพยากร
ชายฝั่ง และเป็นการอนุรักษ์แหล่งอนุบาลสัตว์น�า้พร้อมทั้งเป็น
การสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชนอีกด้วย ณ โรงเรียนปากดอนสัก
อ�าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สหกิจศึกษา รุ่นที่ 2

 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน  2558 ดร.อภิญญา  วณิชพันธุ์
หัวหน้างานสหกิจศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย
ดร.กิตติภูมิ  ศุภลักษณ์ปัญญา และ อ.เดชศักดิ์  วิจิตต์พันธ์
ร่วมรับฟังการน�าเสนอโครงงานพิเศษสหกิจศึกษา ของ น.ส.
บังอร  รุ่งเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร ณ บริษัท ฟู๊ดแลนด์ซุปเปอร์มาเก็ต จ�ากัด
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ในการนี้ ขอขอบคุณทาง
บริษัทฯ ส�าหรับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

ห้องเรียนต้นแบบในศตวรรษที่ 21

 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาสาขาอาหาร
และโภชนาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดนิทรรศการ
เพ่ือน�าเสนอผลงานจากการเรียนการสอนของวิชาศิลปะการ
จัดตกแต่งอาหาร โดยมี ผศ.ชไมพร  เพ็งมาก เป็นผู้สอน โดย
ให้นักศึกษาน�าเสนอผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู ้ตลอดภาค
การศึกษา ซ่ึงถือเป็นอีกภารกิจเพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวคิดห้องเรียนในศตวรรษที่ 21



จุลสารราชมงคลศรีวิชัย

RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA
ฉบับที่ 49 ประจำ�เดือน เมษ�ยน - พฤษภ�คม 2558

RM
U
TSV

31

คณะสัตวแพทยศาสตร์
ศึกษาดูงานสหกรณ์โคนมพัทลุง

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ได้น�านักศึกษา
เข้าศกึษาดงูาน ณ สหกรณ์โคนมพทัลงุ โดยม ีสพ.ญ.อรพรรณ  อาจค�าภา และ สพ.ญ.รอยพิมพ์  มะพงษ์เพง็ อาจารย์ประจ�า
วิชาฝึกปฏิบัติสัตวแพทยสาธารณสุข น�านักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จ�านวน 34 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิต
น�้านมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ตลอดจนสามารถน�ามาประยุกต์ในการเรียน
การสอนวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขต่อไป

โครงการจัดงานวันอาสาปศุสัตว์ประจำาปี 2558

 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2558 ส�านักงานปศุสัตว์เขต 8 จังหวัดสุราษฏร์ธานี ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการด�าเนิน
โครงการวันอาสาปศุสัตว์ ประจ�าปี 2558 ณ ห้องบรรยาย3 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดยมี สพ.ญ.บุญฑริกานต์  วิฑิตรกรกุล ผู ้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสัตว์ เป็นผู้กล่าว ต้อนรับและแนะน�าคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมทั้งมีอาจารย์วรรษกร
ของพลอยกลาง และ ผศ.น.สพ.ชมุพลไชย  ปิยะมติรไชยะ อาจารย์คณะสตัวแพทยศาสตร์ เป็นวทิยากรร่วมในการบรรยาย

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพสัตวแพทย์ให้นักศึกษา:ทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงาน

 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ทุ่งใหญ่ จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพสัตวแพทย์ให้นักศึกษา : ทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
และการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือก้าวสู่ตลาดแรงงาน โดยมี น.สพ.ธนะชัย ลิมปดาพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็น
หัวหน้าโครงการ กล่าวเปิดงานโดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และมี รศ.ประชีพ  ชูพันธ์
เป็นประธานในพิธี ตลอดจนได้รับเกียรติจากเภสัชนคนันท์ ชิตอรุณ และอ.สาทร โชติโกวิท เป็นวิทยากรให้ความรู้ทักษะการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทราบถึง
ทักษะการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและเข้าใจถึงความส�าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงาน
ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่
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สถาบันวิจัยและพัฒนาเข ้าพบปะกับคณาจารย ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ
ปะกับคณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่องการด�าเนิน
การวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมท้ังเร่ืองการจัดตั้ง
หน่วยวิจัย และการจัดสรรงบประมาณการด�าเนินงานวิจัย
ทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถาบันวิจัยและ
พัฒนากับคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อให้การด�าเนินการวิจัย
ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ณ คณะสตัวแพทยศาสตร์ มทร.
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

โครงการคืนบ้านให้ปู ปลา คืนป่า

ให้ขนอม

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 มทร.
ศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ จัดโครงการคืนบ้านให้ปู
ปลา คืนป่าให้ขนอม เฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรม-
ราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยมีกิจกรรม
ปลูกป่าและปล่อยพันธ์ุปลา เพื่อเป็นการ

โครงการอบรมทักษะวิชาชีพด้าน

การท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น

ให้กับชุมชน

 เ ม่ือ วัน ที่  9  เมษายน 2558
หลกัสตูรวชิาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว
วิทยาลัย เทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม
และการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ
อบรมทักษะวิชาชีพด้านการท่องเท่ียว
และการบริการในท้องถิ่นให้กับชุมชน
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นเจ้าบ้าน
และให้ความรู้พื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อีกครั้ง โดยมีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ ป่าชายเลน ต�าบล
ท้องเนียน อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

และการบริการท่ีเป็นประโยชน์ในการท�างาน ท้ังนี้เพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริการต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ขนอม
ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการท่องเท่ียวระดับนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม
และการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ชลณภารีสอร์ท อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม
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โครงการกีฬาสู่การท่องเที่ยว

            เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558  ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
อาจารย์และบุคลากร ร่วมแข่งขันฟุตบอลในพิธีเปิดโครงการ
กีฬาสู่การท่องเที่ยว จัดโดยหน่วยงานชุมชนต�าบลท้องเนียน
อ�าเภอขนอม โดยมนีายเอกชยั  สนุทร ปลดัอ�าเภอหวัหน้ากลุม่
งานบริหารงานปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
การแข่งขันฟุตบอลคู ่วีไอพีทีมข้าราชการชั้นผู ้ใหญ่อาวุโส
ทุกหน่วยงาน (น�าโดยนายอ�าเภอขนอม) จ�านวน 10 กว่าท่าน
แข่งขันกับทีมอาจารย์และบุคลากร (สตรี) ของวิทยาลัยฯ
ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
มทร.ศรีวิชัย

ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมระบบการผลิตไฟฟ้า

 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
น�านักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทัศนศึกษาและเยี่ยมชมระบบการผลิต
ไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าขนอมหรือบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด
โดยมีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมจ�านวน 20 คน ทั้งนี้
เพื่อให้นักศึกษาน�ามาประยุกต์ใช้และประกอบการเรียน
จากการศึกษาวิชาโรงต้นก�าลังและสถานีไฟฟ้าย่อย (Power 
Plant and Substation)
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กิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันและหน่วยบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ผศ.ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ น�าคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมและร่วมออกบูธเกี่ยวกับการศึกษาในกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบัน
และหน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
และเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู ้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีนายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธาน นายธวัชชัย แท้เท่ียง นายอ�าเภอขนอม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน
ในพื้นที่อ�าเภอขนอมเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (MOU)

 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ โดย ผศ.ดร.ขวัญหทัย
ใจเปี่ยม ผู้อ�านวยการวิทยาลัยฯ ร่วมกับนายธวัชชัย แท้เที่ยง นายอ�าเภอขนอม และ พ.ต.อ.สุขเกษม นครวิลัย ผู้กับการ
สถานีต�ารวจภูธรขนอม  จัดท�าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (MOU) ในอ�าเภอขนอม
พร้อมทั้งจัดท�าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ “นครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ทั้งผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารหรือผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ อ�าเภอขนอม” เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตให้สูงขึ้นและลดระดับความ
สูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้ต�่าลง ณ ห้องประชุมบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด ในเครือ EGCO อ�าเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช

กิจกรรมงานสัมมนา เรื่อง “โรงแยกก๊าซธรรมชาติกับการบัญชีสิ่งแวดล้อม”

 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชีธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมงานสัมมนา เรื่อง “โรงแยกก๊าซธรรมชาติกับการ
บัญชีสิ่งแวดล้อม”โดยมีนายไพโรจน์ แสงอ�าไพ รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดและได้รับเกียรติจากคุณเรืองศักดิ์  วงศ์วันดี ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการโรงแยกก๊าซขนอม
ฝ่ายโรงแยกก๊าซขนอม บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) วิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอ�านวยการวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
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ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย
เปิดศูนย์การเรียนรู้หลังสวน

 ระหว่างวันที่ 27–29 เมษายน 2558 อ.พลากร  พันธุ์มณี ดร.จเร  สุวรรณชาต นายอภิชาต  คัญทะชา และนายสุริยัณห์
ข�าแจ้ง พร้อมคณะท�างานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลเมืองหลังสวน
โดยมีนายวงศศิริ  พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเน่ืองที่คณะท�างานได้
จัดกิจกรรมน�าร่องในการพัฒนาแหล่งพื้นที่เรียนรู้ทางวัฒนธรรมบริเวณย่านชุมชนดั้งเดิมเมืองหลังสวนและได้รับการสานต่อ
จากเทศบาลและภาคประชาชนในพื้นที่โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ อันทรงคุณค่า
อีกทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายใต้ความร่วมมือและเป็นการเชื่อเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ในการด�าเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไปในอนาคต

ร่วมต้อนรับคณะ Penang Heritage Trust ณ ย่านเมืองเก่าสงขลา

 เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2558 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม พร้อมคณะท�างานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคล
ศรีวิชัย เข้าร่วมต้อนรับคณะ Penang Heritage Trust (PHT) ณ โรงสีแดงร่วมกับภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เทศบาล
นครสงขลาและหน่วยงานหลายภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันและสนับสนุนสงขลาสู่มรดกโลกตลอดจนโครงการ
Street Art เพื่อเป็นการเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยวและบทบาทของโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาต่อไปในอนาคต

คนเก่งราชมงคลศรีวิชัย
บัณฑิตนักปฏิบัติแห่งอุตสาหกรรมเกษตร

 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558 สาขาอาหารและโภชนาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรคว้ารางวัลชนะเลิศการ
แข่งขันการจัดส�ารับอาหารไทย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการจัดค็อกเทลปาร์ต้ีขนมไทย ในงาน “PKRU
 Festival of Thai Cuisine” ประจ�าปี 2558 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ ศูนย์
การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต อีสท์ (โฮมเวิร์ค) ขอแสดงความยินดีผู้ท่ีได้รับรางวัลและ ผศ.ชไมพร เพ็งมาก ผู้ควบคุมทีม
การแข่งขัน
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คว้ารางวัลด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�านักศึกษาหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เข้าร่วมงาน
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Undergraduate Conference in
Computing : AUC2 2015) ซ่ึงในงานมีการประกวดโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี (Project) และนักศึกษาหลักสูตรระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ คว้ารางวัล Grand Award (ที่ 1) การประกวด
โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี (Project) โดยนางสาวเบญจพร ไข่แก้ว เรื่อง “ระบบรับสมัครนักศึกษาโควต้า” รางวัล Best
of Excellent Award (ท่ี 2) โดยนางสาวอรัญญา  ชูเขียว เรื่อง “ระบบบัญชีเงินเดือน” และยังสามารถคว้ารางวัล Award
of Excellent (ที่ 3) มาได้อีก 5 รางวัล ในงานการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (The
ASEAN Undergraduate Conference in Computing : AUC2 2015) ณ มรภ.ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรรธนะ  วโรตมะวิชญ

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558  นายวรรธนะ  วโรตมะวิชญ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัลชมเชยการน�าเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ในงานสหกิจศึกษา
สัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 7 ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้าผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมส่งผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ด้านบริหารจัดการ เรื่อง “องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย R2R” คว้าโล่เกียรติยศรางวัล “Best Practice”
พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ครั้งที่ 4 (HatyaiInno-Q Day 2015)  ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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คลินิกเทคโนโลยีและหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม
หารือร่วมกันถึงแนวทางในการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ

 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2558 คลินิกเทคโนโลยีและหน่วยบริการทางวิชาการ พร้อมด้วย รศ.มุกดา  สุขสวัสดิ์ 
รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ อ.ไชยยะ  ธนพฒัน์ศริ ิผูช่้วยอธกิารบด ีอ.นพดล  โพชก�าเหนดิ ลงพืน้ทีพ่ร้อมกบั
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต�าบลท�านบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อส�ารวจโรงเรือนเลี้ยงสุกรที่มีโครงการจะสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ
และหารือร่วมกันถึงแนวทางในการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ จากนั้นจึงน�าผู้แทนขององค์การบริหารส่วนต�าบลท�านบ เดินทาง
ไปยังพ้ืนที่ ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา เพื่อเยี่ยมชมจุดเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ พร้อมแลกเปลี่ยน
และซักถามข้อสงสัยกับผู้น�าชุมชนบ้านควนโส วิธีการท�าบ่อแก๊สชีวภาพในครัวเรือน 

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำาเนินงานฟาร์มสาหร่าย

ผมนางที่เกาะยอ

 เม่ือวันที่ 1 เมษายน2558 หน่วยบริการทางวิชาการ
แก่สังคม มทร.ศรีวิชัย และ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย
สงขลา ลงพื้นที่ติดตามผลการด�าเนินงานฟาร์มสาหร่ายผมนาง
ที่เกาะยอ พบว่ากระชังช�ารุดไป 1 ส่วน เนื่องจากน�้าท่วมใน
ครั้งที่แล้ว แต่ยังคงมีสาหร่ายที่งอกงามได้ดีในกระชังส่วนที่เหลือ
และยังพบว่ายังมีสาหร่ายเติบโตไปงอกงามในกระชังเล้ียงปลา
ที่อยู่ใกล้เคียงเป็นจ�านวนมาก ชาวบ้านสันนิษฐานว่าคงเป็น
สาหร่ายที่หลุดมาจากฟาร์ม เพราะเป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี
ที่เห็นแบบนี้

จัดนิทรรศการงานรับเทียมดา

 เมื่อวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2558 คลินิกเทคโนโลยี
หน่วยบริการทางวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี และเจ ้าหน้าท่ีเข ้าร ่วมจัดนิทรรศการ
ในงานรับเทียมดา หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่ารับขวัญข้าว
(ครั้งที่ 4) ณ อบต. ท่าหิน
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โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน “

 เม่ือวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย และ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา เพื่อบริการให้ค�าปรึกษา
และเผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีการสาธิตการนึ่งข้าวจากตู้นึ่งอเนกประสงค์ ซ่ึงเป็นผลงานของนักศึกษาสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชาวบ้าน ณ วัดท่าข้าม ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง
จ.สงขลา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและกระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์เพ่ือน�าไปประยุกต์ใช้งานได้ในชีวิตประจ�าวัน
ตลอดจนสร้างโอกาสให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนและการถ่ายทอดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมการทำายาหม่องไพลและสบู่สมุนไพร

 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 อ.ณิชา  ประสงค์จันทร์
คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยนายเอกชัย  ซ้ายศรี เจ้าหน้าที่
คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้
และเป็นวิทยากรฝึกอบรมการท�ายาหม่องไพลและสบู่สมุนไพร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู ้ด้อยโอกาส ซึ่งมีกลุ ่มเป้าหมาย จ�านวน 30 คน 
ในการท�ายาหม่องไพลและสบู่สมุนไพร ณ สนามโรงเรียน
บ้านบางเหรียง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา บรรยากาศ
ภายในงานนายกเทศมนตรีต�าบลบางเหรียง (นายเวียง  จันทฤทธ์ิ)
ได้เดินเยี่ยมชมบูทนิทรรศการของคลินิกเทคโนโลยีและหน่วย
บริการทางวิชาการแก่สังคม มทร.ศรีวิชัย และสาธิตการท�า
ยาหม่องไพล พร้อมให้ก�าลังใจกับชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี

โครงการกิจกรรมเติมความรู้และสร้างความเข้มแข็ง

ของกระบวนการให้การบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2

 ระหว่างวันท่ี 21 - 22 พฤษภาคม 2558 รศ.มุกดา  
สุขสวัสด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อ.ไชยยะ
ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยทีมงานหน่วยบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม จัดโครงการกิจกรรมเติมความรู้และ
สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการให้การบริการวิชาการ
แก่สังคม ปี 2 จัดกิจกรรมที่ 1 “การอบรมปฏิบัติเติมความรู้
ด้านการด�าเนินโครงการการบริการทางวิชาการแก่สังคมภายใต้
เกณฑ์ประกันคุณภาพทางการศึกษา”ณ ชุมชนกะปาง อ.ทุ่งสง 
จ.นครศรีธรรมราช และลงพื้นที่ชุมชนกะปาง เพื่อศึกษาบริบท
ชุมชนกับการบริการวิชาการ



วินัยทางการเงินสร้างได้

 ช่วงระยะเวลา 1-2 ปี น้ีหน้ีครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 85% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซ่ึงนับว่ามีความเสี่ยงสูงส�าหรับ
ประเทศที่ก�าลังพัฒนา ราคาพืชผลทางการเกษตรหลายชนิดตกต�่าจากปัจจัยเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ต้ังแต่ปี 2558 ประเทศไทยถูกตัดสิทธิพิเศษ
ทางภาษศุลกากร (Generalized System of Preference : GSP) ปัญหาเหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อการครองชีพของประชาชน จึงต้องหาแนวทาง
กันว่าจะใช้จ่ายอย่างไรให้สมดุลกับรายได้ ถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุข หลุดรอดจากการไม่เป็นทาสในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมได้ เมื่อมีวินัยทางการ
เงินส่วนบุคคล
 วินัย คือระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ เป็นค�าที่บางคนจะรู้สึกว่าเหมือนสร้างความยุ่งยาก และท�าให้การด�าเนินชีวิตมีอุปสรรค
เป็นการสูญเสียความสะดวกสบายในการด�ารงชีวิต โดยเฉพาะในปัจจุบันคนเราจะท�าส่ิงใดเพื่อความสะดวกส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม แต่วินัยที่
จะกล่าวถึงต่อไปนี้มิใช่ข้อบังคับจากภายนอก แต่เป็นการบังคับตัวเราเองภายใต้สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจทุนนิยม เพื่อให้ชีวิตสุขสบายในอนาคต
เช่น ต้องรักษาสุขภาพจึงจ�าเป็นต้องมีการจัดระเบียบการกิน การออกก�าลังกายและการพักผ่อนทุกวันภายใต้เวลาที่จ�ากัดของแต่ละวัน การลด
อุบัติเหตุทางถนนโดยการมีวินัยจราจร อาจเสียเวลาบ้างที่ติดไฟแดงแต่ถึงเป้าหมายโดยสวัสดิภาพ ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งวินัยเป็นการที่จะได้รับ
ความสุขในอนาคตหรือไม่สูญเสียความสะดวกสบายในอนาคต ฉะนั้นคนที่สุขภาพดีไม่สูญเสียเวลาที่ต้องรักษาตัวในอนาคต ผู้ที่รู้จักมั่นเก็บออมเงิน
วัยท�างานอย่างสม�่าเสมอก็ต้องสูญเสียความสนุกสนาน ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างระมัดระวังไปบ้างจะได้ไม่ต้องผ่อนบ้านหรือเช่าบ้านอยู่วัยเกษียณ

 “สูญเสียอิสรภาพวันนี้โดยการสร้างวินัยแต่จะมีอิสรภาพในอนาคต” 
 ปัจจัยที่จะเสริมสร้างวินัย
  1. สร้างก�าลังใจ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระท�า เช่น ต้องการให้ชีวิตเกิดความมั่นคง ปลอดภัยและเกิดการยอมรับในสังคม
  2. ความศรัทธา เชื่อมั่นว่าถ้าท�าความดี ความถูกต้อง การได้รับความไว้วางใจและเป็นแบบอย่างที่ดีจากบุคคลทั่วไป
  3. ข้อตกลงหรือการถูกผูกมัดด้วยสัญญาและข้อกฎหมาย เช่น การผ่อนช�าระค่าสินค้าหรือบริการท่ีตรงเวลาอย่างสม�่าเสมอ ถ้าผิดนัดจะ
ไม่ได้รับส่วนลดหรือต้องเสียค่าปรับ
  4. สร้างความตระหนักที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น ขนส่งวัตถุดิบไม่ทันอาจท�าให้โรงงานต้องหยุดการผลิตและเลิกจ้างแรงงาน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อองค์กร
  5. ค่านิยมหรือวัฒนธรรมการยอมรับของสังคมหรือกลุ่มคนในท้องถิ่นยึดถือปฏิบัติ เช่น การสนับสนุนให้บุตรหลานได้มีการศึกษาระดับสูงๆ
เมื่อมีงานท�าแล้วต้องมีรถยนต์ ชาวมุสลิมต้องไปเมกกะสักครั้งในชีวิต ดังนั้นจึงยอมมีวินัยเก็บออมเพื่อซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ 

 ปัจจัยที่ท�าลายการเสริมสร้างวินัย
  1. กิเลส เกิดจากความอยาก ความประมาท ความเห่อ โดยขาดความยั่งคิด เห็นคนอื่นมีทรัพย์สินก็อยากจะมีด้วยแต่รายได้ยังน้อยก็
ไปก่อหนี้ โดยที่ยังไม่มีความสามารถในการช�าระหนี้บัตรเครดิตที่มีอยู่เอามาใช้จนหมดแต่สินค้าที่ได้รับใช้ไม่คุ้มค่า
  2. ความจ�าเป็นเกิดจากการทดแทนบุญคุณ ความขัดสน จึงท�าให้เสียวินัยกระท�าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น ช่วยเหลือผู้มีอุปการคุณ โดยการ
ให้ลัดคิวเข้ารับบริการ
  3. การเสียก�าลังใจ ท�าดีมาตั้งนานแล้วแต่คนท�าไม่ดีหรือไม่ถูกต้องแต่ไม่ได้รับการลงโทษ เช่น รักษาวินัยจราจรแต่มีคนอีกมากท�าผิดวินัย
จราจร แล้วไม่ได้รับโทษไม่รู้จะรักษาวินัยจราจรท�าไม, ขยันเก็บออมแต่เงินเฟ้อมากค่าของเงินลดลงเร็วไม่รู้จะออมท�าไมรีบซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยดีกว่า

 การสร้างวินัยทางการเงิน
 จากปัจจัยดังกล่าวทั้งที่เป็นปัจจัยเสริมสร้าง และท�าลายการสร้างวินัย ก็น�ามาประยุกต์รวมกันเพื่อสร้างวินัยทางการเงิน
 1.  ก�าหนดเป้าหมายในชีวิต เช่น ต้องการมีรถยนต์หลังจากท�างานแล้ว 3 ปี ต้องการมีบ้านเมื่ออายุ 40 ปี ก็จะต้องวางแผนออมเงินเดือนละ
ไม่น้อยกว่า 20% ของเงินเดือนอย่างสม�่าเสมอโดยไม่ถูกแทรกแซงจากกิเลส โดยการแยกเงินออมในบัญชีธนาคารไว้ต่างหากหรือลงทุนท่ีความ
เสี่ยงต�่าแต่ได้ผลตอบแทนสม�่าเสมอ
 2.  สร้างข้อผูกมัดที่ปรับเปลี่ยนยาก เช่น การฝากเงินประเภทฝากประจ�าระยะยาวผลตอบแทนดีแต่ถอนยาก การส่งเงินเข้ากองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ
 3.  ออกห่างจากกิเลส ลดการพาตัวเข้าใกล้กิเลสที่จะท�าให้สิ้นเปลืองเงินที่เป็นการบ่อนท�าลายวินัยทางการเงิน เช่น ลดการเข้าห้างสรรพสินค้า
ในช่วงเทศกาลลดราคา การไม่ถือเงินสดจ�านวนมากหรือบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิต เข้าห้างสรรพสินค้านอกจากน้ีกิเลสที่น่ากลัวอีกอย่างคือ
การพนัน เพราะถ้าชนะก็เล่นต่อไปอีกแพ้ก็แก้ตัวสุดท้ายก็หมดตัว ถ้าอยากจะเสี่ยงบ้างก็ซื้อสลากออมสิน
 4.  ยอมรับพฤติกรรมท่ีดี รู้จักทบทวนตัวเองอยู่เสมอว่าการกระท�าอะไรดี อะไรไม่ดี เพราะสังคมปัจจุบันค่านิยมเป็นอุปสรรคต่อการสร้างวินัย
ทางการเงิน เช่น ต้องซื้อทรัพย์สินที่ราคาแพงเพื่อหน้าตาแต่ไม่คุ้มค่า
 5.  ให้รางวัลส�าหรับชีวิตที่มีวินัย การด�าเนินชีวิตภายใต้วินัยทางการเงินที่ก�าหนดขึ้นมาข้างต้น อาจเข้มงวดเกินไปท�าให้เกิดความเครียดได้
ก็ให้ยืดหยุ่นบ้างในบางโอกาสโดยการให้รางวัลกับการมีวินัยทางการเงิน เช่น สามารถออมเงินได้ก็ควรจะกันเงินส่วนหนึ่งออกมา เพื่อหาความสุข
โดยการท่องเที่ยวหาความบันเทิงกับครอบครัว แต่ก็ต้องระวังอย่าให้รางวัลนั้นหย่อนยานจนท�าลายวินัยทางการเงิน
 การสร้างวินัยทางการเงินจะต้องใช้เวลา เร่ิมจากการกระท�าซ�้า ๆ จนเคยชิน เช่น การจดบันทึกรายจ่ายทุกวัน การต้ังงบประมาณเติมเงิน
โทรศัพท์มือถือ การฝากเงินธนาคารประเภทฝากประจ�าทุกเดือน เป็นต้น เมื่อวินัยทางการเงินได้หยั่งรากลึกกลายเป็นพฤติกรรมที่ดี แล้วมีไม่มี
อะไรต้องฝืนใจท�าต่อไปอีก
 แนวทางดังกล่าวได้ค้นคว้าจากบทความ ข้อคิดต่างๆ จากการที่ผู้อื่นพูดคุยและประสบการณ์ส่วนตัว น�ามาเรียบเรียง เล่าสู่กันฟังถ้าคนใน
ชาติมีวินัยทางการเงินส่วนบุคคลที่ดีถือว่าได้ช่วยกันแก้ปัญหาหนี้นอกระบบท่ีต้นเหตุ รู้จักสร้างวินัยให้ตนเองเลื่อนความอยากท่ีไม่จ�าเป็นออกไป
ก่อนปัญหาต่างๆ ทางสังคมจะลดลงเป็นสังคมน่าอยู่

เขียนโดย ผศ.ยุทธนา  พงศกร



 

 อาจารย์ฐานวิทย์  แนมใส สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สร้างชุดปอก และถอดไส้สับปะรด ได้ผลผลิตสวย ตัวเครื่องใช้งานง่าย เพียงแค่ 40 วินาที ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า และไม่ต้องเสียเวลา
กับการนั่งปอกด้วยมืออีกต่อไป

 ลักษณะของชุดปอกและถอดไส้สับปะรดเป็นการออกแบบที่ท�าให้สามารถปอกและถอดไส้สับปะรดที่ใช้ส�าหรับบรรจุ
กระป๋องและบริโภคในครัวเรือนในเวลาเดียวกัน โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าและถูกต้องตามการศึกษาสภาพการท�างานที่มีความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ได้มีการออกแบบหรือปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน ความมุ่งหมาย
ของการประดิษฐ์น้ี คือ เป็นเทคโนโลยีการปอกและถอดไส้สับปะรดพร้อมกันในข้ันตอนเดียว เหมาะส�าหรับการใช้ในครัวเรือน
และกลุม่ธรุกจิขนาดย่อม สบัปะรดทีไ่ด้ออกมานัน้จะมีรูปร่างทรงกระบอก กลวง ตนั เหมาะส�าหรับส่งไปบรรจกุระป๋องในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือใช้บริโภคในครัวเรือน ชุดปอกดังกล่าวได้ออกแบบใบมีดปอกไว้ 3 ชุดซ่ึงสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยง่าย
เหมาะสมกับสับปะรดตามท้องตลาดซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 6-8 นิ้ว 

 เครื่องปอกสับปะรดประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกัน คือ ชุดตัดหัวตัดท้ายสับปะรด และชุดปอกเนื้อสับปะรดพร้อม
ดึงแกนกลาง ส�าหรับชุดตัดหัวตัดท้ายผลสับปะรดใช้ส�าหรับการตัดหัวตัดท้ายผลสับปะรดเพื่อให้ผลสับปะรดมีหน้าตัดของ
สับปะรดที่ตรงและเรียบของผลสับปะรดทั้งหัวและท้ายของผลสับปะรดโดยชุดตัดหัวตัดท้ายจะสามารถเคลื่อนท่ีไปมาได้
เพื่อรองรับขนาดของผลสับปะรดที่มีขนาดไม่เท่ากันของผลสับปะรด ในแต่ละลูก หลังจากที่ได้ผลสับปะรดที่ตัดหัวตัดท้าย
แล้วจึงมาท�าการปอกและดึงแกนสับปะรดในเวลาเดียวกัน โดยจะแยกระหว่างเนื้อสับปะรดและเปลือกออกจากกัน ผลสับปะรด
ที่ได้จะเป็นรูปทรงกระบอก กลวงในมีผิวเรียบ พร้อมปอกตาสับปะรดไปในตัวจะท�าให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและลดเวลาในการปอก
สับปะรด 

 การท�างานชดุปอกเปลอืกสบัปะรด น�าผลสบัปะรดทีต่ดัหวัและท้ายวางบนตวัเครือ่งเลอืกใบมดีทีม่ขีนาดใกล้เคยีงกับ
ผลสับปะรด (เล็ก กลาง ใหญ่)ติดตั้งใบมีดกับชุดสไลด์ที่เคลื่อนที่ขึ้นลงที่ติดอยู่กับเสา ประคองผลสับปะรดให้ตรงกับมีด
ใช้เท้าเหยยีบบรเิวณคนัเหยยีบใบมดีกส็ไลด์ลงมาปอกเปลอืกและดงึแกนสบัปะรด ในเวลาเดยีวกนัใบมีดจะสไลด์กลบัมายงั
ต�าแหน่งเดิมด้วยแรงสปริง

 เห็นได้ว่าชุดปอกและถอดไส้สับปะรดช่วยลดความเสี่ยงในการใช้มือปอกทีละลูกได้เป็นอย่างดี เพราะการปอกสับปะรด
นอกจากจะต้องปอกเปลือกแล้วยังต้องปอกตาสับปะรดออกอีกด้วยจึงท�าให้เสียเวลา เครื่องดังกล่าวฯ สร้างขึ้นมาเพื่อตอบ
สนองต่อผูท่ี้ประสบปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างด ีเพราะได้ผ่านการทดลองและมรีางวลัการันตจีากประเทศไตหวนั ทีม่นีกัประดษิฐ์
จากท่ัวโลกส่งเข้าประกวดกว่า 1,000 ผลงาน จาก 21 ประเทศ ท�าให้เครื่องดังกล่าวเป็นท่ีรู้จักและมีผู้สนใจเป็นจ�านวนมาก

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ฐานวิทย์  แนมใส สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 1915
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สะดวก รวดเร็ว ผลผลิตคุณภาพ พร้อมบรรจุกระป๋อง


