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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน
	 เมื่อวันที่	8-9	กันยายน	2558	ผศ.ดร.ชุตินุช		สุจริต	อาจารย์ภาควิชาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง	คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง	คว้ารางวัล	Special	prize	สาขาด้านการเกษตรและอาหารกับงานวิจัย	เร่ืองไข่เยี่ยวม้าสีทอง	ในงาน	“สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมเพ่ือชุมชน”	ประจ�าปี	2558	จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ
พระชนมพรรษา	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์	นวัตกรรมให้มี
คุณภาพมาตรฐานตรงกับความต้องการของชุมชน

รางวัล Special Prize
	 ระหว่างวันที่	8-9	กันยายน	2558	รศ.จรูญ		เจริญเนตรกุล	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.ดร.นันทชัย		ชูศิลป์	ดร.วรรธนพร
ชีววุฒิพงศ์	นายพลชัย		ชุมวงศ์	และนางสาวชาลิสา		สงแก้ว	นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา	ชั้นปีที่		4/1	ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน
“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน”	ปี	2558	ชื่อสิ่งประดิษฐ์	“การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งจากปาล์มน�้ามัน”	โดยได้รับ
“รางวัล	Special	Prize”	ด้านวิศวกรรมศาสตร์	ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา	คณะบริหารธุรกิจ	ซึ่งผลงานดังกล่าว
เป็นการเริ่มต้นการน�าวัสดุเหลือทิ้งจากต้นปาล์มน�้ามันมาวิจัยเพื่อการคิดค้นการใช้วัสดุของต้นปาล์มน�้ามัน	อาทิ	ทางปาล์ม	ทะลายปาล์ม
กะลาปาล์ม	และล�าต้นปาล์มน�้ามัน	ให้เกิดประโยชน์สูงสุด		



จากใจ บก.

สารบัญ

Editor’s Talk

Contents
ข่าวจากสภามหาวิทยาลัย	 4
รอบรั้วราชมงคลศรีวิชัย	 5
มทร.ศรีวิชัย	สงขลา	 6
	-	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 7
	-	คณะศิลปศาสตร์	 8
-	คณะบริหารธุรกิจ	 9
-	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 11
-	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 12
มทร.ศรีวิชัย	วิทยาลัยรัตภูมิ	 14
มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	 14
-	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	 16
-	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	 17
มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	 19
ประมวลภาพกิจกรรม	 20
-	คณะเกษตรศาสตร์	 22
-	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 24
-	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	 26
มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	 28
-	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	 28
-	คณะเกษตรศาสตร์	 29
-	คณะสัตวแพทยศาสตร์	 30
มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ขนอม	 31
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย	 33
คนเก่งราชมงคลศรีวิชัย	 34
คลินิกเทคโนโลยีและหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม  36
สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย	 39

	 สวัสดีท่านผู้อ่านจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ทุกท่าน	เห็นได้ว่าช่วงเวลาท่ีผ่านมา	สภาพอากาศค่อนข้าง
แปรปรวน	ฝนตกบ้าง	แดดออกบ้าง	ท�าให้ร่างกายปรับต่อสภาพภูมิอากาศไม่ทัน	จึงส่งผลต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย	ด้วยความห่วงใยจาก
ชาวราชมงคลศรีวิชัย	จึงขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง	ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง		
	 ส�าหรับจุลสารฯ	ฉบับที่	51	ยังคงเน้นเน้ือหาสาระที่แน่นไปด้วยคุณภาพตามแบบฉบับของจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	ที่มีสาระน่ารู้	ข่าวสารต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยรวมไปถึงศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	ข่าวสารจากคลินิกเทคโนโลยีในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับชุมชน	อีกทั้งยังมีสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย	อาทิ	นักวิจัย	มทร.ศรีวิชัย	คว้ารางวัล	The	Best	Presentation	Award	และ
การถ่ายทอดงานวิจัยเพิ่มคุณภาพ	ส้มโอทับทิมสยาม...อัญมณีเม็ดงามแห่งปากพนัง	โดยคณะเกษตรศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย	ทุ่งใหญ่
พร้อมกิจกรรมมากมายให้ติดตามชมกันในฉบับนี้
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ร่วมแสดงความยินดี
	 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ในคราวประชุมครั้งที่	131-7/2558	เม่ือวันที่	28	สิงหาคม	2558	ได้จัดประชุม
สัญจรไปยังวิทยาลัยรัตภูมิ	อ�าเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา	เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ	ได้มีโอกาสพบปะกับบุคลากร	และได้มีโอกาส
เรียนรู้สภาพพ้ืนที่ของวิทยาลัยรัตภูมิ	โดยในการประชุมดังกล่าว	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้ร่วมแสดงความยินดี
และมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษา	ซึ่งอยู่ในทีมนักวิจัยและนักประดิษฐ์	ทีม	Yang-Na	จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลเหรียญทอง	และรางวัลพิเศษ	จาก	International	Federation	of	Inventor’s	Association	(IFIA)	จากผลงาน
“The	utilization	of	waste	materials	form	palm	tree”	จากการเข้าร่วมแข่งขันนวัตกรรมนักศึกษาระดับนานาชาติ	ในงาน
“2015	International	Youth	Leader	Innovation	Conference”	(IYLIC	2015)	ณ	ประเทศไต้หวัน	ดังต่อไปนี้	
	 1.	นายพลชัย		ชุมวงศ์
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์
	 2.	นายโสภณ		สุทธิโพธิ์
นักศึกษาระดับปริญญาโท	สาขาวิศวกรรมโยธา

ร่วมแสดงความยินดี
	 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ในคราวประชุมครั้งที่	131-7/2558	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2558	และในคราว
ประชุมครั้งที่	132-8/2558	เมื่อวันที่	24	กันยายน	2558	ได้มีมติอนุมัติก�าหนดต�าแหน่งและแต่งต้ังบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งรองศาสตราจารย์
จ�านวน	1	ราย	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	จ�านวน	10	ราย	ดังนี้

นายมาหามะสูไฮมี  มะแซ
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

นายเดช  เหมือนขาว
ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

นายวสันต์  จีนธาดา
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

นายซูไฮดี  สนิ
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

นายนรสิงห์  เพ็ญประไพ
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาประมง

นางวีรวรรณ  มารังกูร
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาการตลาด

นายธนัสถ์  นนทพุทธ
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

นางสาวชาคริยา  ฉลาด
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

นายสมรักษ์  รอดเจริญ
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

นางสาวรุ่งทิพย์  จูฑะมงคล
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

นางปิยาภรณ์  อรมุต
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
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	 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกวิทยาเขต	ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ	เนื่องในโอกาสวันมหามงคล	เฉลิมพระชนมพรรษา	12	สิงหามหาราชินี	ทุกวิทยาเขตต่างๆ	ดังนี้	

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกวิทยาเขต	ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครู	เพื่อระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์	อาจารย์ผู้มีพระคุณ
ในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์	ถือว่าการไหว้ครูนั้นเป็นประเพณีท่ีส�าคัญ	ครูเป็นผู้มีพระคุณ	อบรม
สั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี	ดังนั้นเพ่ือความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยทุกวิทยาเขตได้ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครู	ดังนี้

มทร.ศรีวิชัย สงขลา มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม

มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม

มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

นางสาวรุ่งทิพย์  จูฑะมงคล
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

นางปิยาภรณ์  อรมุต
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรังมทร.ศรีวิชัย สงขลา มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
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The 17th IMT-GT Varsity Carnival 2015
	 ระหว่างวันที่	18	–	24	สิงหาคม	2558	มทร.ศรีวิชัย	ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
ครั้งที่	17	หรือ	The	17th	IMT-GT	Varsity	Carnival	2015		โดยได้รับรางวัล	The	Best	Creative	Dance		ด้านศิลปวัฒนธรรม	ได้รับ
รางวัล	Best	Paper	Award	และได้รับรางวัล	Best	Presentation	Award	ด้านสัมมนาวิชาการ	ณ	Universiti	Utara	Malaysia	(UUM)
ประเทศมาเลเซีย

	 เมื่อวันท่ี	27	สิงหาคม	พ.ศ.2558	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	และ
นักศึกษา	ร่วมต้อนรับท่าน	Mr.	Jan	Just	Blezinger	ทูตการศึกษาและ
วัฒนธรรม	จากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมันประจ�าประเทศไทย	ในการ
เข้าชมสถาบันเยอรมัน-ไทย	ณ	อาคารปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์	เพื่อการพูดคุยปรึกษาแนวทางในการด�าเนินงานของ
สถาบันเยอรมัน-ไทย	และชมผลงาน	สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม	ของคณาจารย์
และนักศึกษา	อาทิเช่น	“The	utilization	of	waste	materials	from
palm	tree”	ผลงาน	“Solar	Thermal	Energy	Conversion	for	Electricity
Energy	using	Thermoelectric	Set”	ของ	ผศ.จารุวัฒน์		เจริญจิต,
ผลงาน	“Eco-Textile	of	Palmyra	Fibers”	ของ	ผศ.พรโพยม		วรเชฐวราวัตร์
เป็นต้น

ทูตการศึกษาและวัฒนธรรม ประเทศเยอรมนี เยี่ยมสถาบันเยอรมัน-ไทย

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน
	 เมื่อวันที่	8	กันยายน	2558	ผศ.รุจา		ทิพย์วารี	อธิการบดี	มทร.ศรีวิชัย	กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน	และคุณสุกัญญา		ธีระกูรณ์เลิศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	กล่าวเปิดงาน	“สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชุมชน”	ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ
พระชนมพรรษา	คณะบริหารธุรกิจ	โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัย	สิ่งประดิษฐ์	นวัตกรรมให้มีคุณภาพ	มาตรฐาน	ตรงกับความต้องการ
ของชุมชน	และได้ส่งเสริมสนับสนุนมาอย่างต่อเน่ือง	ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศ	โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรทางการวิจัยทั้งในระดับเยาวชน	และระดับนักวิจัยอาชีพ	ดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยท่ีว่า	“ผลิตนักเทคโนโลยี	ตามวิถี
ราชมงคล	ด้วยคนของศรีวิชัย”	อีกด้วย
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พิธีอัญเชิญตราราชลัญจกรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”
	 เมื่อวันท่ี	15	กันยายน	2558	ผศ.รุจา		ทิพย์วารี	อธิการบดี	มทร.ศรีวิชัย	เป็นประธานพิธีอัญเชิญตราราชลัญจกร	เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชทานนาม	“ราชมงคล”	โดยมีนักศึกษา	เข้าร่วมพิธีจ�านวนมากเพื่อส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ต่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ	ภูมิพลอดุลยเดช	ณ	สนามฟุตบอล	มทร.ศรีวิชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์
พิธีครอบครูช่าง
	 เมื่อวันที่	3	กันยายน	2558	หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย	จัดพิธีครอบครูช่างให้แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่	1	เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึงคุณครูผู้มอบวิชาความรู้ในศาสตร์วิชาช่าง
อันเป็นเครื่องเตือนใจท่ีจะประพฤติแต่ในสิ่งดีงาม	ตั้งตนอยู ่ในโอวาท
ค�าสั่งสอนของครูบาอาจารย์	เนื่องในโอกาสวันไหว้ครู	ประจ�าปีการศึกษา
2558	ณ	อาคารวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม	มทร.ศรีวิชัย

Unimap ร่วมหารือกับคณะวิศวฯ
	 เมื่อวันที่	9	กันยายน	2558	คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
น�าโดย	ดร.กีรติ		อินทวิเศษ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	ร่วมต้อนรับ
ผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	Universiti	Malaysia	Perlis	(Unimap)
ประเทศมาเลเซีย	ณ	ห้องประชุม	2	ส�านักงานคณบดีฯ	เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือ
ในการท�าความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากร	นักศึกษา
รวมถึงการช่วยเหลือการประสานงานด้านสหกิจศึกษาระหว่างคณะวิศวฯ
มทร.ศรีวิชัย	กับ	Unimap	

บรรยายให้ความรู้นักศึกษา
	 เมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2558		นักศึกษาจากวิทยาลัย
เทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี	จ.ปัตตานี	เข้าชมและ
เรียนรู้เก่ียวกับอุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกลส�าหรับงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ	โดยมี	อ.อเนก		ไทยกุล	หัวหน้าสาขาวิศวกรรม
เครื่องกล	เป็นผู้บรรยายความรู้	ณ	ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน 
ด ้ า น วิ ศ วก ร รม เ ค รื่ อ ง ก ล 	 ส า ข า วิ ศ ว ก ร รม เ ค รื่ อ ง ก ล
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย	
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คณะศิลปศาสตร์
โครงการเทศกาลเดือนสิบ
	 เมื่อวันท่ี	16	กันยายน	2558	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	คณะศิลปศาสตร์	จัดโครงการเทศกาลเดือนสิบ	โดยจัดกิจกรรมแห่หมฺรับ
ที่ประกอบไปด้วยขนมลา	ขนมพอง	ขนมเจาะหู	ขนมต้ม	ขนมเทียน	ขนมบ้าและขนมดีซ�า	ไปยังวัดสระเกษ	ต.บ่อยาง	อ.เมือง	จ.สงขลา
และยังมีกิจกรรมการแข่งขัน	“แทงต้ม”	และการแข่งขันกินวิบาก	“ขนมต้ม”	โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
จิตส�านึกและกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความส�าคัญของประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	และเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถในการ
แสดงออกของนักศึกษาทางด้านการท�าขนมไทยที่น�าไปใช้ในประเพณีสารทเดือนสิบ	โดยในกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักศึกษาและ
บุคลากรของคณะฯ	เข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก	ณ	คณะศิลปศาสตร์	

เสวนากับชาวบ้านชุมชนบ่อดาน
	 เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	พ.ศ.2558	อาจารย์วรพงค์		บุญช่วยแทน
หัวหน้างานบริการวิชาการ	พร้อมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	เดินทาง
ไปยังโรงเรียนบ้านวัดใหม่	ต.บ่อดาน	อ.สทิงพระ	จ.สงขลา	เพื่อเสวนาสรุป
การด�าเนินงานบริการวิชาการ	ณ	พื้นที่ชุมชนต�าบลบ่อดานใน	1	ปีที่ผ่านมา
กับตัวแทนกลุ่มอาชีพของชุมชน	ได้แก่	กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์	กลุ่มแม่บ้าน
ดอกไม้จันทน์	กลุ่มอาชีพประมง	กลุ่มอาชีพครู	และกลุ่มอาชีพเกษตรกร
ร่วมเสวนาถึงการท�างานที่ผ่านมา	โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้น�าความรู้
ทางด้านวิศวกรรมไปร่วมพัฒนาส่งเสริม	สร้างอาชีพ	สร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน	โดยน�าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ินเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืนต่อไป

ส่งมอบผลงานให้ชาวบ้านชุมชนรำ แดง
	 เมื่อวันท่ี	7	สิงหาคม	2558	คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
นักศึกษา	ร่วมส่งมอบผลงานเนื่องมาจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)	ให้แก่	ชาวบ้านชุมชนร�าแดง	ได้แก่	“เครื่องผ่าจาวตาลโตนด”
ผลงานของ	อ.วรพงค์		บุญช่วยแทน	และต้นแบบ	“สร้างและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อใช้ในอาคารจากเส้นใยตาลโตนด	(ผนังบอร์ดใยตาล
โตนด)”	เป็นผลงานความร่วมมือของ	ผศ.ดร.นันทชัย		ชูศิลป์	และ	อ.จาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	และเมื่อวันที่	14	กันยายน	2558	อ.วรพงค์

บุญช่วยแทน	หัวหน้างานบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย	สอนวิธีการใช้เครื่องผ่าจาวตาลให้แก่ชาวบ้าน	ต.ร�าแดง	อ.สิงหนคร
จ.สงขลา	ในการส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ให้แก่ชุมชน	โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	กับชาวบ้าน	ณ	องค์การ
บริหารส่วนต�าบลร�าแดง	อ.สิงหนคร	จ.สงขลา	
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คณะบริหารธุรกิจ
ร่วมต้อนรับ
	 เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2558	ผศ.ดร.ยุพาภรณ์		อุไรรัตน์	คณบดี
คณะบริหารธุรกิจ	มทร.ศรีวิชัย	ได้ให้การต้อนรับ	Dr.Sallahuddin	Hassan
ตัวแทนจาก	UNIVERSITY	UTARA	MALAYSIA	ได้มาเยี่ยมคณะบริหารธุรกิจ
มทร.ศรีวิชัย	เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย	และ
ประชาสัมพันธ์	UNIVERSITY	UTARA	MALAYSIA	ด้วย

สำ เภาเกมส์
	 ระหว่างวันที่	9-12	กันยายน	2558	สโมสรนักศึกษา	คณะบริหารธุรกิจ
ได้จัดการแข่งขันกีฬาคณะบริหารธุรกิจสัมพันธ์	ครั้งที่	14	ประจ�าปีการศึกษา
2558	“ส�าเภาเกมส์”	เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักน�้าใจนักกีฬา	รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย
สร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่คณะบริหารธุรกิจ	โดยมีการแข่งขันกีฬาต่างๆ
อาทิ	ฟุตซอล	วอลเล่ย์บอล	เปตอง	หมากรุก	เป็นต้น	อีกทั้งยังมีการประกวด
กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์อีกด้วย

โครงการ “เข้าค่ายคุณธรรม”
	 ระหว่างวันที่	10-11	สิงหาคม	2558	ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	โดย	อ.พลอยกนก		ขุนช�านาญ	จัดโครงการ	“เข้าค่ายคุณธรรม”	ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	7	รอบ	พระชนมพรรษา
คณะบริหารธุรกิจ	เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา	2558	ได้มีคุณธรรมจริยธรรม	ตามกรอบของคณะบริหารธุรกิจ	คือ	ซื่อสัตย์
สามัคคี	มีวินัย	ใจสาธารณะ	และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	

งาน “บริหารธุรกิจสังสรรค์ ครั้งที่ 44”
	 เม่ือวันที่	5	กันยายน	2558	ชมรมศิษย์เก่า	คณะบริหารธุรกิจ	โดยคุณรุ่งนภา	งานภิญโญ	จัดงาน	“บริหารธุรกิจสังสรรค์	ครั้งที่	44”
ในช่วงเช้า	ได้มีการท�าบุญตักบาตรขึ้น	ณ	บริเวณถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ	72	พรรษา	ตึก	63	และในช่วงค�่า	ได้มีการจัดงานเลี้ยง
ณ	ห้อง	The	Empress	ตึก	Siam	Winsor	ในคอนเซ็ปงาน	Glitter	Night	เจิดจรัสแห่งรัตติกาล	เปล่งประกายระยิบระยับของดวงดาว
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ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
	 เมื่อวันท่ี	21	สิงหาคม	2558	อ.อารมณ์		วรภักดิ์	และอาจารย์
แผนกวิชาการเลขานุการ	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่	น�านักศึกษาแผนกวิชาการ
เลขานุการ	วิทยาลัยเทคนิคกระบี่	ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)
(ปวส.)	35	คน	มาเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	โดย	อ.พลอยกนก		ขุนช�านาญ	คณาจารย์	และเจ้าหน้าที ่ 
คณะบริหารธุรกิจให้การต้อนรับ

FBA Freshy Night 2015
	 เม่ือวันที่ 	16	กันยายน	2558	นายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา	คณะบริหารธุรกิจ	จัดงาน
“FBA	Freshy	Night	2015”	ใน	Concept	งาน	“Prince	And	Princess”	โดยมี	ผศ.ยุพาภรณ์		อุไรรัตน์	เป็นประธานเปิดงาน	ในงานนี้
มีการแสดงของนักศึกษาสาขาต่างๆ	และที่ส�าคัญของงาน	คือการประกวด	Freshy	Night	ในปีนี้	คณะบริหารธุรกิจ	มีการประกวดเดือน
จ�าแลงเป็นปีแรก	และผู้ที่ได้รับรางวัล	มีดังนี้	ต�าแหน่งเดือน	นายธนากร		อรุณสวัสดิ์	ต�าแหน่งดาว	นางสาวกุลธิดา		ยงสุวรรณกุล
ต�าแหน่งดาวเทียม	พีรยา		เดชาวรากูล		ต�าแหน่งเดือนจ�าแลง	ศิวารัตน์		แซ่เอี้ยว

วิทยากรอบรมให้กับอาจารย์และบุคลากร
	 เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2558	วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา	ได้เชิญ
อ.พลอยกนก		ขุนช�านาญ	อ.จตุพร		จิรันดร	และนักศึกษาสาขา
ระบบสารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจ	เป็นวิทยากรอบรมให้กับอาจารย์และ
บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา	ในโครงการ	“พัฒนาสื่อการสอน”
ณ	ห้องประชุมภาษาอาเซียน	วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา		

คณะบริหารธุรกิจร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
	 เมื่อวันท่ี	1	กันยายน	2558	อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	น�าอาจารย์	เจ้าหน้าที่สโมสรนักศึกษา
และผู ้น�านักศึกษา	จ�านวน	60	คน	มาเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	โดย	อ.พลอยกนก		ขุนช�านาญ
คณาจารย์	และเจ้าหน้าที่	คณะบริหารธุรกิจให้การต้อนรับ
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กีฬาภายใน ประจำ ปี 2558
	 เมื่อวันท่ี	29	สิงหาคม	2558	สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ขึ้น	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาภายในคณะฯ	ได้ร่วมแสดงศักยภาพการเป็นนักศึกษาและยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
กีฬาภายในมหาวิทยาลัยที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน	2558	นี้	

	 ระหว่างวันที่	14	–	16	สิงหาคม		2558	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
นโยบายสถานศึกษา	3D	ขึ้นโดยแบ่งเป็น	2	กิจกรรมคือ	กิจกรรมที่หนึ่ง
บทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษาและการพัฒนาผู้ผลิตบัณฑิต	จัดขึ้นในวันที่
14	สิงหาคม		2558	ณ	โรงแรมพาวิลเลียน	เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ผลิต
บัณฑิตให้มีความพร้อมในด้านการให้ค�าปรึกษาต่อนักศึกษามากข้ึน
และกิจกรรมที่	2		บทบาทนักศึกษากับสถานศึกษา	3D	โดยมีผู้น�า
นักศึกษาจากองค์การนักศึกษา	สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์เทคโนโลยี
สโมสรนักศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร ์	และสโมสรนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมโครงการฯ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 D

พบปะและแลกเปลี่ยนความคิด MOU ชะแล้
	 เม่ือวันท่ี	7	สิงหาคม	2558	ดร.ปิยาภรณ์		อรมุต	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	ได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับประชาชน
ชุมชนชะแล้	ในโครงการบินหลาสัญจร	ซึ่งในครั้งน้ีได้พูดคุยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง	ท่ีทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้ลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับชุมชนชะแล้	ณ	โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา

พิธีไหว้ครู-ครอบครูช่าง ประจำ ปี 2558
	 เมื่อวันที่	3	กันยายน	2558	สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้จัดโครงการวันไหว้ครู	(ครอบครูช่าง)	และรับขวัญน้องประจ�าปีการศึกษา
2558	ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา	ท้ังยังให้
นักศึกษาระลึกในพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิชาให้แก่นักศึกษาเสมอมา
ณ	ใต้ถุนอาคารเรียนสถาปัตยกรรม	อาคาร	31	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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พาน้องขึ้นเขาตังกวน
	 เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2558	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	และสโมสร
นักศึกษา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	จัดประเพณี	พาน้อง
ขึ้นเขาตังกวน	เพื่อเสริมสร้างความรัก	ความสามัคคี	การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
ของนักศึกษาในคณะฯ	และรักษาประเพณีอันดีงาม	โดยการสักการะเจดีย์
พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองสงขลา	ซึ่งได้รับเกียรติจาก	อ.ขจรศักดิ์		พงศ์ธนา
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	เป็นประธานในพิธี
อ.จักรกฤษฎ์		แก้วประเสริฐ	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	เข้าร่วมในพิธี

	 เมื่อวันท่ี	10	สิงหาคม	2558	ผู้บริหาร	อาจารย์	สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเป็นหลักสูตรแรก	โดยได้
ด�าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา	“ศรีวิชัย	QA”	ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย	ซึ่งเป็นการด�าเนินกิจกรรมและภารกิจต่างๆ	ทั้งด้านวิชาการ
การบริการ	การจัดการ	เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา
ท้ังผู้รับบริการโดยตรงคือ	ผู้เรียน	ผู้ปกครอง	และผู้รับบริการทางอ้อมคือ
สถานประกอบการ	ประชาชน	และสังคมโดยรวม	ว่าการด�าเนินงานของ
สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ	และท�าให้ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้ก�าหนดไว้	โดยเชิญอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ	เป็นผู้ประเมิน

รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับคณะฯ
	 เมื่อระหว่างวันที่	28-29	กันยายน	2558	อ.ปิยาภรณ์		ธุรกิจจ�านง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ให้การต้อนรับคณะกรรมการการตรวจ
ประเมินผลการประ กันคุณภาพการศึกษาระดับคณะของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์	โดยมี	ผศ.อริยา		สุอังคะวาทิน	ประธานกรรมการ
ผศ.ธยา		ภิรมย์	อ.ปรีชา		ชัยกูล	อ.กิตติศักดิ์		ทวีสินโสภา	และ	อ.ฟ้าพิไล
ทวีสินโสภา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร

ครุศาสตร์ฯ  มทร.ศรีวิชัย ร่วมถวายพระพรวันแม่
	 เม่ือวันที่	12	สิงหาคม	2558	ผู้บริหาร	คณาจารย์และนักศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	เข้าร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ
และจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	83	พรรษา	12	สิงหาคม	2558
ณ	สี่แยกพระพุทธศรีสงขลา	โดยได้รับเกียรติจาก	นายธ�ารงค์		เจริญกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้อง
ทั่วบริเวณส่ีแยกพระพุทธศรีสงขลา	ทั้งนี้ยังมีการจุดพลุชุดเฉลิมพระเกียรติ
แม่ของแผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่	
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รักกันมั่น วันต้อนรับวัยใสอย่างสร้างสรรค์
	 เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2558	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	และสโมสรนักศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	จัดโครงการ	รักกันม่ัน	วันต้อนรับวัยใสอย่างสร้างสรรค์	ณ	ลานวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจ	โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ขจรศักดิ์		พงศ์ธนา	คณบด ี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	เป็นประธานในพิธี	ซ่ึงได้มีกิจกรรม
ประกวดดาว-เดือน	และดาวเทียม	บรรยากาศภายในโครงการเต็มไปด้วยความ
สนุกสนาน	และความสามัคคีของนักศึกษาภายในคณะ

บำ เพ็ญสาธารณประโยชน์
	 เมื่อวันที่ 	26	สิงหาคม	2558	สโมสรนักศึกษา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์
โดยนักศึกษาชั้นปีที่	1	ร่วมกันเก็บขยะ	และพัฒนาทัศนียภาพโดยรอบบริเวณอาคารส�านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี	ซ่ึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในตารางเรียนปรับพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่	1	และยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรัก	ความสามัคคี
ต่อกันในหมู่คณะและส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม	

มุทิตาจิต
	 เมื่อวันที่	2	กันยายน	2558	ผู้บริหาร	คณาจารย์	และเจ้าหน้าที่	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	ร่วมกันจัดงานแสดง
มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ	แด่อาจารย์วีระยุทธ		จันทรักษา	อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	เนื่องในโอกาส
ที่	อ.วีระยุทธ		จันทรักษา	เกษียณอายุราชการและเพื่อน้อมร�าลึกถึงพระคุณท่ีท่านได้สั่งสอนช้ีแนะแนวทาง	และเป็นแบบอย่างครูที่ดี
แก่ศิษย์และผู้ใต้บังคับบัญชา	ซึ่งบรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความรักและความคิดถึงแก่อาจารย์ผู้มีพระคุณ		
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รับมอบโล่เกียรติคุณสนับสนุนเครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
	 ระหว่างวันที่	9-11	สิงหาคม	2558	ผศ.ว่าที่พันตรีด�ารงค์		โลหะลักษณาเดช	ผู้ช่วย
อธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง	ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2558	และรับมอบโล่เกียรติคุณจาก	ดร.พิเชฐ		ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ที่ได้สนับสนุนงานเครือข่ายการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้คลินิกเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง	ได้ร่วมน�าเสนอผลงานการด�าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในกลุ่มเทคโนโลยีพลังงาน
ไบโอก๊าซในสถาบันการศึกษาในการจัดแสดงผลงานนิทรรศการของคลินิกเทคโนโลยี	หมู่บ้าน
แม่ข่าย	วท.	และอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ในการประชุมครั้งนี้ด้วย	ซึ่งการประชุม
ดังกล่าวจัดโดยส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	กรุงเทพมหานคร

มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ  

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

โครงการส่งเสริมการใช้ส่ือการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
	 ระหว่างวันที่	10-11	สิงหาคม	2558	ศูนย์ภาษาวิทยาลัยรัตภูมิ
จัดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	ให้แก่
คณะครูอาจารย์และบุคลากร	ณ	อาคารมงคลศรีวิชัย	วิทยาลัยรัตภูมิ	เพื่อ
พัฒนาทักษะและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของคณาจารย์ซึ่งเป็นประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ	เพราะปัจจุบัน
ภาษาอังกฤษมีบทบาทส�าคัญ	เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ
และกระตุ้นการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว	โดยได้รับเกียรติจากนายสุวรรณ	โชติการ
นักวิชาการกลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตสงขลา	มาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ
ครั้งนี้ด้วย

การแข่งขันออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลเกษตร
	 เมื่อวันที่	2	กันยายน	2558	วิทยาลัยรัตภูมิ	จัดโครงการ	การพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนส�าหรับการศึกษาในศตวรรษท่ี	21	การแข่งขัน
ออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลเกษตร	โดยมีนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลเกษตร	แข่งขันน�าเสนอผลงานที่ได้ออกแบบและสร้าง	ณ	ลาน
วัฒนธรรมบริพัตร	อาคารมงคลศรีวิชัย	วิทยาลัยรัตภูมิ

กิจกรรมวันรักกันมั่น ปีการศึกษา 2558
	 เมื่อวันท่ี	4	กันยายน	2558	วิทยาลัยรัตภูมิ	จัดกิจกรรมวันรักกันมั่น	ประจ�าปี
การศึกษา	2558	ในวัตถุประสงค์ที่ว่า	“รับน้องสร้างสรรค์”	เพื่อให้นักศึกษาท่ีเข้าใหม่ได้
ท�าความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษานั้นและเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคม
สถานศึกษานั้น	กิจกรรมรักกันมั่น	ถือเป็นกิจกรรมท่ีเหล่าบรรดานักศึกษาท�าติดต่อกัน
มานานจนกลายเป็นประเพณี	สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างรุ่นพี่	รุ่นน้อง
ตลอดจนฝึกจิตใจให้พร้อมกับปัญหาท่ีจะเกิดท้ังการเรียนและการท�างาน	การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย	โดยมีอาจารย์สถาพร		ขุนเพชร	ผู้อ�านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ	เป็นประธาน
เปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา	ณ	วิทยาลัยรัตภูมิ
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เสม็ดขาวสัมพันธ์
	 เมื่อวันที่	5	กันยายน	2558	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	จัดกิจกรรมเสม็ดขาว
สัมพันธ์	ครั้งที่	25	เพื่อสานสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง	ซึ่งกิจกรรม
ภาคกลางวันเป็นการเข้าฐานสานสัมพันธ์ของสาขาวิชาต่างๆ	ณ	บริเวณชายหาดราชมงคล
ส่วนภาคกลางคืนเป็นการบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือแก่นักศึกษารุ่นน้อง	จัดขึ้น	ณ	อาคาร
กีฬาราชมงคลตรัง	โดยได้รับเกียรติจาก		ผศ.กฤษฎา		พราหมณ์ชูเอม	รองอธิการบดีประจ�า
วิทยาเขตตรังเป็นประธานในพิธี	และมีผู้บริหาร	อาจารย์และรุ่นพ่ี	ร่วมพิธีการดังกล่าว
ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและซาบซึ้งใจ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ ปีการศึกษา
2558
	 เม่ือวันที่	13	สิงหาคม	2558	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	ประจ�าปีการศึกษา	2558
ซึ่งได้รับเกียรติจาก	ผศ.รุจา		ทิพย์วารี	อธิการบดี	มทร.ศรีวิชัย
ประธานเป ิดและให ้ โอวาทแก ่นักศึกษา	มี 	ผศ.กฤษฎา
พราหมณ์ชูเอม	รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง	เป็นผู้กล่าว
รายงาน	โดยได้รับเกียรติจาก	ฯพณฯ	ชวน		หลีกภัย	อดีตนายก
รัฐมนตรี	บรรยายพิเศษหัวข้อ	“การพัฒนาตนของนักศึกษาใน
ปัจจุบัน”	ทีมงานวิทยากรกองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดน	435
จ.ตรัง	บรรยายในหัวข้อ	“ไม่เสพ	ไม่ขาย	ยาเสพติด	ชีวิตดีทั้ง
ครอบครัว”	และคุณชุติมา		เก้าเอี้ยน	พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ

โรงพยาบาลสิเกา	จ.ตรัง	บรรยายในหัวข้อ	“รักอย่างไร	รักให้เป็น”	ณ	ห้องประชุมพันตรีเพียร		จรรย์สืบศรี	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
	 ระหว่างวันท่ี	3-4	กันยายน	2558	ส�านักวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา	ร่วมกับพลังงานจังหวัดตรัง	และคลินิกเทคโนโลยี
โดย	ผศ.ว่าที่พันตรีด�ารงค์		โลหะลักษณาเดช	ผู้ช่วยอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานส่ิงประดิษฐ์
ที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	ซึ่งเป็นการส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เพ่ือพัฒนาอาชีพและเผยแพร่สู่ชุมชน	และยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา	โดยกิจกรรมของโครงการ
เป็นการรับฟังการบรรยาย	โดย	ดร.ประสิทธ์ิ		ศรีนคร	อาจารย์ประจ�าสาขาเทคโนโลยี	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	บรรยายหัวข้อ	“ไบโอแก๊ส”
อ.ประวัติ		เต็มรัตน์	และ	อ.เฉลิมพงษ์		ปั้นทอง	จากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี	บรรยายหัวข้อ	“หัวพ่นไฟชีวมวล”	โดยมีนักศึกษา	ประชาชน
และเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว	ณ	ห้องประชุมเจ้าไหม	อาคารวิทยบริการทางวิชาการ	วิทยาลัยเทคนิคตรัง	และมีการ
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการผลิตไบโอแก๊สใช้จริงในครัวเรือน	ณ	ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	บ้านลุงขิก	ป้าสุข	ต.บ้านควน	อ.เมือง	จ.ตรัง
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
	 เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2558	งานพัฒนานักศึกษา	วิทยาลัย
การโรงแรมและการท่องเที่ยว	จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา	ในหัวข้อ	“วิตามินธรรมะ	&	สะกิดวัยรุ่น	เข้าใจชีวิตใน
มหาวิทยาลัย”	ณ	ห้องประชุมใหญ่	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรมจริยธรรม	และรู้คุณค่า
การเป็นพลเมืองดีของสังคม	สามารถน�าคุณธรรมจริยธรรมมาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	รวมถึงเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสท�ากิจกรรม
ร่วมกัน	และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ	โดยมีพระเฉลิมชัย
ชยเสฏฺโฐ	เป็นพระวิทยากรให้ความรู้กับผู้ร่วมโครงการในคร้ังนี้
โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่	1	ทุกสาขา	เข้าร่วมโครงการกว่า	300	คน

วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”
	 	เม่ือวันท่ี	15	กันยายน	2558		มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	จัด
กิจกรรมท�าบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จ�านวน	9	รูป	เนื่องในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยซึ่งตรงกับวันที่	15	กันยายนของทุกปี	โดยมีคณาจารย์
บุคลากร	และนักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว	เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่ หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ	ทรงโปรดเกล้าฯ	พระราชทานนามราชมงคล	ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวจัดขึ้น	ณ	อาคารกีฬาราชมงคลตรัง

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
	 ระหว่างวันที่	10-11	สิงหาคม	2558	งานวิชาการและวิจัย	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาขึ้น	เพ่ือเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านการจัดท�าหลักสูตร	และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม	รวมท้ังเพื่อให้
บุคลากรทางด้านการสอนได้ด�าเนินการวิพากษ์หลักสูตรของสาขาการท่องเที่ยวทางทะเลและเชิงนิเวศ	โดยมี	ดร.ปกรณ์		เพ็ญภาคกุล
และ	รศ.ดรพูนสุข		อุดม	ให้เกียรติเป็นวิทยากรแก่สาขาบริหารธุรกิจและสาขาภาษาต่างประเทศ	อีกทั้งยังมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร	การท่องเที่ยวทางทะเลและเชิงนิเวศ	ให้แก่สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวอีกด้วย	ณ	โรงแรมอิโค่	อินน์	อ.เมือง	จ.ตรัง
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พิธีอัญเชิญตราประจำ มหาวิทยาลัย
	 เม่ือวันที่	6	สิงหาคม	2558	งานพัฒนานักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	จัดโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่
ประจ�าปีการศึกษา	2558	โดยมีพิธีอัญเชิญตราประจ�ามหาวิทยาลัยจากสโมสรนักศึกษา	การกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และแนะน�าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	โดย	ผศ.ดร.ประเสริฐ		ทองหนูนุ้ย	และการกล่าวแนะน�าโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี	โดย	ผศ.	กิตติกร		ขันแกล้ว	ณ	ห้องประชุมใหญ่	อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

แลกเปลี่ยนบุคลากร
	 ระหว่างวันท่ี	19	กรกฎาคม	–	9	สิงหาคม	2558	อ.เอนก		สาวะอินทร์
อาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา	จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	ณ	Universiti
Sains	Malaysia	(USM)	ประเทศมาเลเซีย

โครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2558
	 ระหว่างวันที่	17	สิงหาคม–3	กันยายน	2558	สโมสรนักศึกษา	วิทยาลัย
การโรงแรมและการท่องเท่ียว	ได้ด�าเนินการจัดโครงการร้องเพลงมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	ปีการศึกษา	2558	ขึ้น	เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคี	สร้างความสัมพันธ์อันดีตลอดจนมิตรภาพที่ดีต่อกันให้กับนักศึกษาใหม่
และเพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถร้องเพลงประจ�ามหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง
ณ	อาคารกีฬา	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง

โครงการรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ
ประจำ ปีการศึกษา 2558
	 เมื่อวันท่ี	9	กันยายน	2558	สโมสรนักศึกษา	วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว	จัดโครงการรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ	ประจ�าปีการศึกษา
2558	ขึ้น	เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่ดี	มีความกล้าแสดงออก
และปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัย	มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง	และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ผู้อื่น	โดยมีนายสุชาติ		อินกล�่า	ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว	เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ	พร้อมด้วยคณาจารย์จาก
ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน	โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า
300	คน
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ร่วมกันปักดำ ปลูกข้าวพันธุ์จอมขวัญ
	 เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2558	บุคลากร	นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	และชาวบ้านบ้านพรุจูดร่วมกัน
ปักด�าปลูกข้าวพันธุ์จอมขวัญ	โดยได้รับต้นกล้าข้าวพันธุ์จอมขวัญจากบ้านพรุจูด	อ�าเภอสิเกา	จังหวัดตรัง	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ข้าวสายพันธุ์
พื้นเมืองและเป็นการพลิกฟื้นผืนดินให้ได้รับประโยชน์สูงสุด	ณ	แปลงนาการเกษตร	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

สหกิจศึกษา
	 เมื่อวันที่	2	กันยายน	2558	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ได้รับเกียรติจาก	คุณบัณฑิต		เร้าสูงเนิน	HR	Specialist	ศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคี
เครือบริษัท	เบทาโกร	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นวิทยากรชี้แจงรายละเอียดและการท�า
ข้อตกลงกับสถานประกอบการเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา	ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร	และนักศึกษาต่างสาขาที่สนใจ
สหกิจศึกษาเข้าร่วมรับฟัง	ณ	อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	

ร่วมงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 11
	 ระหว่างวันที่	21–30	สิงหาคม	2558	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานเกษตรแฟร์
ครั้งที่	11	ประจ�าปีการศึกษา	2558	ภายใต้หัวข้อ	“การเกษตรปลอดภัย	แนวคิดใหม่เพื่อคนเมืองลุงในงานเกษตรแฟร์”	พบกับนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์	อาทิเช่น	ไข่เค็มโคลนทะเล	กระถางต้นไม้ท�าจากเถ้าปาล์มน�้ามัน	การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร	สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
และร่วมสนุกกับกิจกรรม	Workshop	ณ	มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร
แก่นักศึกษา
	 ระหว่างวันท่ี	29–30	สิงหาคม	2558	งานวิชาการและวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	จัดโครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาและการส่ือสารแก่นักศึกษา	ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษามลายูและภาษาอังกฤษ	โดยได้รับ
เกียรติจาก	ผศ.ดร.ปรีดา		ภูมี	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	กล่าวเปิด
โครงการ	และ	อ.ศอลาฮุดดีน		สมาอูน	และ	นายซัดวาน		ดารีซอ	คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	เป็นวิทยากร

บรรยายในทักษะด้านภาษามลายู	อ.ปิยะพัฒน์		ช่วยอินทร์	และอาจารย์สุภาพร		เจริญสุข	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มทร.ศรีวิชัย	เป็นวิทยากรบรรยายในทักษะด้านภาษาอังกฤษ	ณ	อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
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เสม็ดขาวสัมพันธ์ 25
	 เม่ือวันที่	5	กันยายน	2558	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	จัดกิจกรรมเสม็ดขาวสัมพันธ์	ครั้งที่	25	โดยมีกิจกรรมภาคกลางวันเป็น
การเข้าฐานสานสัมพันธ์ของสาขาวิชาต่างๆ	ณ	บริเวณชายหาดราชมงคล	เพื่อสานสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องต่อไป
และภาคกลางคืน	เป็นพิธีการบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือแก่นักศึกษาใหม่	ประจ�าปีการศึกษา	2558	จัดขึ้น	ณ	อาคารกีฬาราชมงคลตรัง
โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.กฤษฎา		พราหมณ์ชูเอม	รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง	เป็นประธานในพิธี	และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง	รวมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาร่วมพิธีดังกล่าว	สร้างความอบอุ่น	มิตรไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
รพีรำ ลึก
	 เม่ือวันที่	7	สิงหาคม	2558	ผศ.ชูเกียรติ		อักษรศรี	รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	มทร.ศรีวิชัย	เข้าร่วมวางพวงมาลาเพ่ือ
เป็นการสดุดีเทิดพระเกียรติ	พระบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ	“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”	เนื่องในวันคล้าย
วันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน	ซึ่งนักกฎหมายยกย่องพระองค์เป็น
“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”	และเรียกวันนี้ว่า	“วันรพี”	ในวันนี้	นักกฎหมาย
ข้าราชการจากส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนในอ�าเภอทุ่งสงจึง
ร่วมกันวางพวงมาลาแสดงความกตัญญู	และเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ฯ
ณ	ศาลจังหวัดทุ่งสง	อ.ทุ่งสง	จ.นครศรีธรรมราช

ปั่นเพื่อแม่
	 เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2558	ดร.ยุทธนา		พงษ์พิริยะเดชะ
รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	เข้าร่วมกิจกรรมปั่น
จักรยาน	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ	
พร้อมกับชาว	จ.นครศรีธรรมราช	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม
พรรษา	83	พรรษา	ณ	อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมราช

เฉลิมพระเกียรติ รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2558	ผศ.ชูเกียรติ		อักษรศรี	รองผู้อ�านวยการส�านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	เข้าร่วมกิจกรรมปั่น
จักรยาน	ปล่อยปลา	ปลูกต้นไม้	พร้อมกับชาวอ�าเภอทุ่งสง	ทุกภาคส่วน	เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	83	พรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ	ณ	สวนสาธารณะหนองป่าแก่	ชุมชนเสริมชาติ	ต.ปากแพรก	อ.ทุ่งสง	จ.นครศรีธรรมราช	
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»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¾Ô¸Õ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑµÃ
àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 23 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558 ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ 

·Ã§àÊ´ç¨¾ÃÐÃÒª´Óà¹Ô¹á·¹¾ÃÐÍ§¤�ã¹¡ÒÃ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑµÃãËŒá¡‹¼ÙŒÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »ÃÐ¨Ó»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557 

³ ÈÙ¹Â�»ÃÐªØÁ¹Ò¹ÒªÒµÔ©ÅÍ§ÊÔÃÔÃÒªÊÁºÑµÔ ¤Ãº 60 »‚ Í.ËÒ´ãËÞ‹ ¨.Ê§¢ÅÒ
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§Ò¹à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚ 2558
 àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558 ¡Í§ºÃÔËÒÃºØ¤¤Å Á·Ã.ÈÃÕÇÔªÑÂ ¨Ñ´§Ò¹à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚ 2558 
ãËŒ¡Ñº¤³Ò¨ÒÃÂ� ºØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ â´ÂÁÕ ¼È.ºÃÃà¨Ố   ¡ÒÞ¨¹à¨µ¹Õ ÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ½†ÒÂ¨Ñ́ ¡ÒÃ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹áÅÐËÒÃÒÂä´Œ
à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ «Öè§ÁÕ¼ÙŒà¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ·Ñé§ÊÔé¹ 19 ·‹Ò¹ ´Ñ§¹Õé ÃÈ.ÊÁ¾Ñ¹¸� ÍÓ¾ÒÇÑ¹ ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� ¼È.ÇÔÊØ·¸Ôì 
¾§È�¾Ä¡É¸ÒµØ ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ� ¼È.ÃØ¨Ò ·Ô¾Â�ÇÒÃÕ ¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ� ¼È.ÍØäÃÇÃÃ³ ÊØÀÒ¹ÔµÂ� ¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ� 
Í.³Ã§¤�  ÊØ¹·ÃÍÀÔÃÑ¡É� ¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ� Í.ªÒÅÕ  ÈÃÕ¹ÇÅ ¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ� Í.ÇÕÃÐÂØ·¸  ̈ Ñ¹·ÃÑ¡É� ¤³Ð¤ÃØÈÒÊµÃ�ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ¼È.ÊÁÈÑ¡´Ôì àÅÕèÂÁ¹ÔÁÔµÃ ¤³Ðà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� ¼È.¾Ô·ÂÒ ÍÓ¾¹¾¹ÒÃÑµ¹� ¤³Ðà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� ¼È.ÇÃÃ³Ò 
á¡ŒÇ¤§ ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ¼È.¡¹¡ ¸ÔµÒ¹Ñ¹·� ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ¼È.·Ô¾Â�ÇÃÃ³ ¤ÅŒÒÂºŒÒ¹ãËÁ‹ 
¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ¼È.´Ã.Ç³Õ ªÙ¾§È� ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ¹ÒÂÊÁºÙÃ³� ËØŒÂÂ‹Í§ ¡Í§¡ÅÒ§ 
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Í¸Ô¡ÒÃº´Õ ¹ÒÂºØÞ ÁÒ¹ÐÈÔÃÔ ¡Í§¡ÅÒ§ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Í¸Ô¡ÒÃº´Õ ¹ÒÂÊÑ§àÇÕÂ¹ ºØÞ¹Ò¡Ã ÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÑµÀÙÁÔ ¹ÒÂÇÔ¹ÑÂ 
·Í§äªÂ ÇÔ·ÂÒà¢µ¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª ¹ÒÂÈØÀÄ·¸Ôì à¾ç§ÁÒ¡ ÇÔ·ÂÒà¢µ¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª áÅÐ¹ÒÂºØÞª‹ÇÂ ·Í§¤Ó¢ÒÇ 
¤³Ðà¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

§Ò¹à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚ 2558§Ò¹à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØÃÒª¡ÒÃ »ÃÐ¨Ó»‚ 2558
»Ã Ð Á ÇÅÀ Ò¾
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ไสใหญ่วิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม’58
	 ระหว่างวันที่	20–22	สิงหาคม	2558	ขอเชิญร่วมงาน	ไสใหญ่วิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม’58	พบกับ	สัปดาห์วิทยาศาสตร์
คร้ังท่ี	8	อุทยานเกษตร	ผลงานทางวิชาการและนิทรรศการ	การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม	พิธีเปิดโดย	คุณชวน		หลีกภัย	พร้อมบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ	“สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน”	ณ	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่

สายโยง สายใย ไสใหญ่
	 เม่ือวันที่	14	กันยายน	2558	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ไสใหญ่	จัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์	เพื่อสานสัมพันธ์	ความรัก	ความ
สามัคคีแด่รุ่นพี่และรุ่นน้อง	โดยมีรุ่นพี่พารุ่นน้องเดินเท้าบ�าเพ็ญประโยชน์
ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติน�้าตกโยง	ในภาคกลางวัน	และมีกิจกรรม
สปอตไนท์	ประกวดดาว-เดือน	ในภาคกลางคืน	

ขับขี่ปลอดภัย
	 เมื่อวันที่	15	กันยายน	2558	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ไสใหญ่	น�าคาราวานนักศึกษาขับขี่รถจักรยานยนต์พร้อมสวมหมวกนิรภัย
ทั้งคนขับและคนซ้อน	เข้าร่วมโครงการ	นครปลอดภัย	ทุกวันทุกวัย	สวมหมวก
นิรภัย	100	เปอร์เซ็นต์	กับชาวอ�าเภอทุ่งสง	เพื่อเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน	ณ	สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอทุ่งสง	จ.นครศรีธรรมราช	

คณะเกษตรศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้นทุนต่ำ  สำ หรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษานานาชาติ
ภาคพื้นอินโดจีน
	 ระหว่างวันที่	3-14	สิงหาคม	2558	สาขาประมง	คณะเกษตรศาสตร์	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงสัตว์น�้าต้นทุนต�่าส�าหรับ
นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา	อุดมศึกษานานาชาติ	ภาคพื้นอินโดจีน	เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรม	ถ่ายทอดความรู้	รวมถึงเป็นตัวเชื่อมโยง
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อยกระดับความรู้	ความสามารถ	และความยั่งยืนของประชาชาติอาเซียน	มหาวิทยาลัยในภาคพื้นอินโดจีน	โดย
โครงการนี้จะเป็นความร่วมมือของสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา	หรืออุดมศึกษา	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้	ความเข้าใจทางด้าน
การเลี้ยงปลาน�้าจืดโดยใช้นวัตกรรมต้นทุนต�่า	ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกิจกรรมทางการเลี้ยงสัตว์น�้า	หรือการประมงของแต่ละประเทศ
รวมถึงด้านภาษาและวัฒนธรรม	และเพื่อให้ผู้เข้าอบรม	สามารถน�าความรู้	ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ	สาขาประมง	คณะเกษตรศาสตร์
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โครงการเข้าค่ายคุณธรรม คณะเกษตรศาสตร์
	 ระหว่างวันที่	6-9	สิงหาคม	2558	ฝ่ายพัฒนาการเกษตร	คณะเกษตรศาสตร์	จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม	ให้แก่นักศึกษาใหม่
คณะเกษตรศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา	2558	เพื่อเสริมสร้างแนวความคิด	การประพฤติปฏิบัติตน	โดยใช้หลักคุณธรรมในการศึกษาเล่าเรียน
ให้ประสบความส�าเร็จในฐานะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	โดยโครงการดังกล่าว
ได้จัด	ณ	ห้องประชุมใหญ่	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

อุทยานเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
	 ระหว่างวันที่	20–22	สิงหาคม	2558	คณะเกษตรศาสตร์

ร่วมจัดสร้าง	“อุทยานเกษตร	คณะเกษตรศาสตร์”	เพื่อแสดง

นิทรรศการผลงานในด้านวิชาการ	ด้านงานวิจัย	และการจัดแข่งขัน

ทักษะทางด้านเกษตรให้แก่ผู ้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เพื่อให้เกิดความรู้ท่ีสามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาการเกษตรให้มี

ความก้าวหน้าต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต	พร้อมท้ัง

การจัดจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากฝีมือของกลุ่มนักศึกษา

คณะเกษตรศาสตร์ในราคาย่อมเยาว์	โดยงานแสดงอุทยานเกษตร	 

คณะเกษตรศาสตร์	ณ	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ไสใหญ่

โครงการเตรียมความพร้อมและสัมมนานักศึกษาฝึกงานภายนอกกับสถานประกอบการ
	 เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2558	คณะเกษตรศาสตร์	จัดโครงการเตรียมความพร้อมและสัมมนานักศึกษาฝึกงานภายนอกกับ
สถานประกอบการ	ประจ�าปี	2558	ครั้งที่	2	เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างานในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ	พร้อมทั้งการน�าเสนอผลงานท้ังภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย	ให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ	ณ	ห้องประชุมราชพฤกษ์
สาขาพืชศาสตร์	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
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สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8
	 เมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2558	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์	คร้ังท่ี	8	โดยได้รับเกียรติจาก
ฯพณฯ	ชวน		หลีกภัย	อดีตนายกรัฐมนตรี	เป็นประธานเปิดงาน	และบรรยายพิเศษเรื่อง	“สรรค์สร้างความรู้สู่ชุมชน”	ณ	ห้องประชุมโดม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
	 เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2558	ผศ.ประกอบ		ศรีจันทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เป็นประธาน
เปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม	เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรมให้กับนักศึกษาใหม่	ประจ�าปีการศึกษา	2558	ณ	มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
	 เม่ือวันท่ี	5	สิงหาคม	2558	ผศ.ประกอบ		ศรีจันทร์	รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เป็นประธานเปิด
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	ให้กับนักศึกษาใหม่	ประจ�าปีการศึกษา	2558
เพื่อส่งเสริมความรัก	ความสามัคคี	ณ	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ฝายมีชีวิต..จิตอาสา
	 เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2558	ผศ.อุทิพย์		หยงสตาร์	รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พร้อมด้วยอาจารย์
บุคลากร	และสโมสรนักศึกษา	ร่วมกับเทศบาลต�าบลกะปาง	สร้างฝายมีชีวิต
เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	แก้ปัญหาภัยแล้ง	และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน	ณ	ฝายมีชีวิตบ้านลานช้าง	ต�าบลกะปาง	อ�าเภอทุ ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช	
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โครงการเปิดบ้าน Sci-Tech รักษ์สิ่งแวดล้อม
	 เมื่อวันที่	21	สิงหาคม	2558	ผศ.ประกอบ		ศรีจันทร์	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เป็นระธาน
เปิดโครงการ	เปิดบ้าน	Sci-Tech	รักษ์สิ่งแวดล้อม	โดยจัดขึ้นเพื่อประชุมสัมมนานักเรียน	นักศึกษา	อาจารย์และผู้สนใจจากสถาบันการศึกษา
ต่างๆ	อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	ณ	ห้องประชุมโดม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7
	 เมื่อวันที่	4	กันยายน	2558	รศ.จารุยา		ขอพลอยกลาง	คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ครั้งที่	7	ประจ�าปี	2558	เพื่อส่งเสริม
ความรัก	ความสามัคคี	และเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อเข้าร่วม
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย		ณ	อาคารอเนกประสงค์	ไสใหญ่	70	ปี

พิธีไหว้ครูและครอบครูการแพทย์แผนไทย
	 เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2558	รศ.จารุยา		ขอพลอยกลาง	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เป็นประธานเปิดโครงการไหว้ครู
และครอบครูแพทย์แผนไทย	ครั้งที่	4	เพื่อเป็นการประกอบพิธีให้กับศิษย์แพทย์แผนไทยที่ได้เรียนวิชาความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
ในสาขาต่างๆ	และเพื่อเป็นการเคารพต่อครูบาอาจารย์ผู้ที่เป็นต้นแบบและผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในด้านแพทย์แผนไทย	ณ	สาขา
การแพทย์แผนไทย

โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
	 ระหว่างวันที่	28-29	สิงหาคม	2558	ผศ.ประกอบ		ศรีจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เป็น
ประธานเปิดโครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน	เพื่อใช้ประกอบ
ในการจัดการเรียนรู้	ในแต่ละสาขาวิชา	ณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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โครงการประกวดร้องเพลงสถาบันและประชุมเชียร์
	 เมื่อวันที่	8	กันยายน	2558	ผศ.อุทิพย์		หยงสตาร์	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เป็นประธาน
เปิดโครงการประกวดร้องเพลงสถาบันและประชุมเชียร์	โดยทางสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดขึ้นเพื่อ
ปลุกจิตส�านึกของนักศึกษาปัจจุบัน	ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของเพลงประจ�าสถาบัน	และร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดเพลงที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยให้อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยต่อไป	ณ	ลานกิจกรรมอาคาร	9	

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบ้าน
	 เมื่อวันที่	15	กันยายน	2558	รศ.จารุยา		ขอพลอยกลาง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบ้าน	เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตพื้นบ้านของภาคใต้	ให้แก่นักศึกษา	ณ	คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

โครงการบุญสารทเดือนสิบ
	 เมื่อวันที่	15	กันยายน	2558	รศ.จารุยา		ขอพลอยกลาง	คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เป็นประธานเปิดโครงการบุญสารทเดือนสิบ	ณ	ลานใต้โดมคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	เพ่ือเป็นการส่งเสริมในเรื่องศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
พื้นบ้านของภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป		

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
การประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ แผนปฏิบัติการ
ปี 2559
	 เมื่อวันท่ี	7	สิงหาคม	2558	ผศ.อลิสา		เลี้ยงร่ืนรมย์	ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ	จัดการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท�า
แผนปฏิบัติการปี	2559	ได้รับเกียรติจาก	ผศ.สุวรรณี		โภชากรณ์	คณบดี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ	เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ	พร้อมผู้บริหาร
และผู้รับผิดชอบงานนโยบายและงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน	จ�านวน
30	คน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทราบถึงผลการด�าเนินงาน	ตลอดจน
ให้การปฏิบัติงานของคณะฯ	ด�าเนินไปในแนวทางเดียวกัน	สอดคล้องกับ
นโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนกลยุทธ์คณะฯ	ณ	อาคาร
สีนวล	คณะเทคโนโลยีการจัดการ
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กีฬา MT สัมพันธ์ 58
	 เมื่อวันท่ี	30	สิงหาคม	2558	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	คณะ
เทคโนโลยีการจัดการ	จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ
“MT	สัมพันธ์	58”	ได้รับเกียรติจาก	อ.สิทธิชัย		นวลเศรษฐ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร	เป็นประธานเปิดโครงการ	โครงการดังกล่าว
จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของนักศึกษาภายในคณะ
เพื่อให้นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีน�้าใจเป็นนักกีฬาและมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี	เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ	และเพื่อให้นักศึกษา
ที่เป็นนักกีฬามีความพร้อมร่วมท�าการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ศรีวิชัยเกมส์	คร้ังที่10	“ไสใหญ่เกมส์”
ต่อไป	

โครงการ “สานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่”
	 เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2558	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	จัดโครงการสานสัมพันธ์ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2558	ได้รับเกียรติ
จาก	ผศ.สุวรรณี		โภชากรณ์	คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ	เป็นประธานเปิดงาน	พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่	1
มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า	500	คน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงข้อมูลต่างๆ	ของคณะฯ	อีกทั้งได้สร้างความ
สัมพันธ์	และแลกเปลี่ยนเป็นการเปิดโอกาสในการซักถามปัญหา	ข้อสงสัย	และให้ผู้ปกครองเกิดความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษาต่อ	ณ	หอประชุมใหญ่	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ตรวจสุขภาพนักศึกษา
	 ระหว่างวันที่	17-19	สิงหาคม	2558	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการจัดการ	จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา	แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่	1	จ�านวน	523	คน	ซึ่งเป็นการประเมินภาวะสุขภาพของนักศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน	แก้ไขปัญหาสุขภาพ	และให้นักศึกษา
ห่างไกลยาเสพติด	หันมาดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง		

โครงการสัปดาห์วิชาการ
	 ระหว่างวันที่	20-21	สิงหาคม	2558	คณะเทคโนโลยีการจัดการ
จัดโครงการสัปดาห์วิชาการ	ร่วมกับส�านักงานวิทยาเขต	(ไสใหญ่)	ณ	ลาน
ประดู่แดง	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	(ไสใหญ่)	เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการได้แสดงออกซึ่งความสามารถ	สร้างความรักและเป็นการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย	มีกิจกรรมต่างๆ	อาทิเช่น	การแข่งขันหัวเราะพาเพลิน
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	เป็นกิจกรรมให้นักศึกษาและบุคลากร	ได้คลาย
ความเครียด	สร้างสุขภาพกายและจิตท่ีดีพร้อมต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต
ได้	สร้างความรักและสามัคคีในหมู่คณะ	ได้รับความสนใจจากนักศึกษา
เข้าร่วมแข่งขันจ�านวนมาก
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โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ 
	 เมื่อวันที่	9	กันยายน	2558	อ.นิธิพัฒน์		รัตนบุรี	ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	พร้อมตัวแทนนักศึกษา
สาขาการจัดการ	จ�านวน	50	คน	องค์การบริหารส่วนต�าบลบางขัน
ผู ้น�าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี	ร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน�้า	
เพื่อแก้ป ัญหาภัยแล้ง	ณ	บริเวณห้วยน�้าฉา	ต.บางขัน	อ.บางขัน
จ.นครศรีธรรมราช			

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สร้างสรรค์สามัคคี รุ่นพี่ รุ่นน้อง อุตสาหกรรมเกษตร
	 เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2558	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์สามัคคี	รุ่นพ่ี	รุ่นน้อง	58	ณ	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	พื้นที่ทุ่งใหญ่
โดยมีการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	มากมาย	อาทิเช่น	การร่วมท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์
กิจกรรมสานสัมพันธ์สันทนาการ	และงานเลี้ยงบายศรีสู่ขวัญคณะอุตสาหกรรม
เกษตร	ภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน	สัมพันธภาพอันนี้ระหว่าง
คณาจารย์	รุ่นพี่สู่น้อง

“น้องใหม่ ใฝ่คุณธรรม”
	 เมื่อวันที่	11-14	สิงหาคม	2558	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	จัดกิจกรรม	“ค่ายคุณธรรม”	ส�าหรับน้องใหม่
เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจน้องๆ	ให้มีความใฝ่รู้	ความมีวินัย	เสียสละ	รับผิดชอบ	เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน	การอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ	เช่น	การสวดมนต์ไหว้พระ	การฝึกสมาธิ	การบ�าเพ็ญประโยชน์	การร่วม
พิธีตักบาตร	การร่วมพิธีระลึกถึงพระคุณแม่	อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวท�าให้นักศึกษาได้รู้จักกัน	ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	สร้างความ
เป็นปึกแผ่นในหมู่คณะ	ณ	วัดควนคลัง	อ�าเภอทุ่งใหญ่	จังหวัดนครศรีธรรมราช	

โครงการเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษาและต่อต้านสารเสพติด
	 ระหว่างวันท่ี	8-11	กันยายน	2558	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษาและต่อต้าน
สารเสพติด	เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย	การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
การสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่นักศึกษาและบุคลากร	รวมไปถึงการมีส่วนร่วม
ในการสืบสานกีฬาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการเล่นกีฬาของนักศึกษาให้สูงขึ้น	ณ	อาคารกิจกรรม
นักศึกษา	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่



จุลสารราชมงคลศรีวิชัย
RM

UTSV

29

คณะเกษตรศาสตร ์ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ และต่อต้านสารเสพติด เสริมระเบียบวินัย
	 เมื่อวันท่ี	5	กันยายน	2558	คณะเกษตรศาสตร์	จัดกิจกรรมการ
คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาคณะเกษตรศาสตร์	โดยมี	รศ.สุนีย์รัตน์		ศรีเปารยะ
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และต่อต้านสารเสพติด	เสริมระเบียบวินัย	เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ต่อต้านสารเสพติดแก่กลุ่มนักศึกษา	ได้รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ	และเป็นโอกาส
ที่ดีในการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนของคณะเกษตรศาสตร์
ณ	สนามกีฬา	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	เพ่ือเข้าร่วม
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย	ศรีวิชัยเกมส์	ครั้งที่	10	“ไสใหญ่เกมส์”	

หน่วยบริการอาหารนานาชาติจำ ลอง
	 เมื่อวันท่ี	31	สิงหาคม	2558	สาขาอาหารและโภชนาการ	คณะอุตสาหกรรม
เกษตร	จัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง	เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ	โดยจัดหน่วยบริการอาหารนานาชาติจ�าลอง	ภายใต้การเรียนการสอนวิชาอาหาร
นานาชาติ	เพ่ือจัดจ�าหน่ายอาหารที่ได้รับอิทธิพลการบริโภคจากต่างชาติ	ให้แก่บุคลากร	
นักศึกษาและบุคคลภายนอกได้ลิ้มลอง	จากฝีมือการปรุงประกอบของนักศึกษา
เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้รับบริการ	และเป็นการริเริ่มสร้างหน่วยการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ให้สัมฤทธิ์ผล	ตามแนวคิดห้องเรียนในศตวรรษท่ี	21	ณ	ครัวศรีวิชัยอุตสาหกรรมเกษตร
สร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร

สหกรณ์สอนอาชีพ
	 ระหว่างวันที่	7-10	กันยายน	2558	ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช	จัดกิจกรรมสหกรณ์สอนอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
มหกรรมสินค้าสหกรณ์ไทย	ช่วยคนไทยลดค่าครองชีพ	ณ	ศาลาประชาคมอ�าเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ในงานมีการสอนการท�า
ขนมจีบ	ซาลาเปา	โดย	ผศ.ละอองวรรณ		ศรีจันทร์	และการจัดดอกไม้สดข้ันพื้นฐาน	โดย	อ.เดชศักดิ์		วิจิตต์พันธ์	โดยมีนักศึกษาสาขา
อาหารและโภชนาการ	รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้	โดยได้รับความสนใจและลงทะเบียนอบรมเป็นจ�านวนมาก

บริการวิชาการเพื่อสร้างอาชีพแก่เกษตรและกลุ่มแม่บ้าน
	 เมื่อวันที่	10	กันยายน	2558	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ออกให้
บริการวิชาการเพ่ือสร้างอาชีพแก่เกษตรและกลุ่มแม่บ้าน	ต�าบลนากะชะ
อ�าเภอฉวาง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	กิจกรรมในครั้งน้ีมุ่งเน้นการสอนอาชีพ
ที่น�าเอาผลิตผลในพื้นที่	มาปรุงประกอบหรือแปรรูปด้วยกรรมวิธีที่ไม่ซับซ้อน
มีความแปลกใหม่	ต่อยอด	เพ่ือจัดจ�าหน่ายได้	เช่น	ขนมจีบ	ซาลาเปา	แซนวิช
ซูชิ	เงาะลอยแก้ว	และน�้าตะไคร้	โดยมี	ผศ.ละอองวรรณ		ศรีจันทร์
ผศ.ดร.เสาวนีย์		ชัยเพชร	อ.ทิพย์		บุญล�้า	และ	อ.เดชศักดิ์		วิจิตต์พันธ์	เป็น
วิทยากรรับเชิญ	และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมสาธิตด้วย
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประจำ ปีการศึกษา 2558
	 เมื่อวันท่ี	11	สิงหาคม	2558	ฝ ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ
สัตวแพทยศาสตร์	จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	คณะสัตวแพทยศาสตร์
ประจ�าปีการศึกษา	2558	ณ	ห้องบรรยาย	3	โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
คณะสัตวแพทยศาสตร์	เพื่อให้นักศึกษาทราบวิสัยทัศน์	พันธกิจของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์	รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเองและให้นักศึกษาทราบ
แนวทางการเรียนและการใช้ชีวิตการศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์
ที่ถูกต้องและเหมาะสม	

ชมรมโลกสีเขียว
	 ระหว่างวันที่	12-13	กันยายน	พ.ศ.2558	ชมรมโลกสีเขียว	สาขา
วิชาพืชศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์	จัดโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมชมรมโลกสีเขียว	เพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	และออกค่ายอาสาพัฒนาในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง
ณ	เขาประ-บางคราม	อ.คลองท่อม	จ.กระบี่

คณะสัตวแพทยศาสตร์
โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
	 เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2558	ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง	โดย	ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์		จันทร์ทิพย์	คณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์	ได้แนะน�าคณะสัตวแพทยศาสตร์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ปกครอง	และให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงการท�างานในบทบาท
วิชาชีพการสัตวแพทย์	โดยมีผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าร่วมจ�านวน	32	ท่าน
ณ	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย	ทุ่งใหญ่

โครงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการขอตำ แหน่งทางวิชาการ
	 ระหว ่างวันที่ 	8-9	สิงหาคม	2558	คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 	จัดโครงการการเขียนข ้อเสนอโครงการวิจัยและการ
ขอต�าแหน่งทางวิชาการ	ณ	โรงแรมซันไรส์บีชรีสอร์ท	โดยได้รับเกียรติจาก	ศ.กิตคุณพีระศักด์ิ		จันทร์ประทีป	นายกสภามหาวิทยาลัย	และ
ศ.ดร.อุทัยรัตน์		ณ	นคร	เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	และการขอต�าแหน่งทางวิชาการ	เพ่ือให้
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	รวมถึงนักศึกษาได้มีความรู้	ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการขอต�าแหน่งทาง
วิชาการ	โดยมีอาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนมาก
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โครงการกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์ขาวแก่นักศึกษา
สัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ครั้งที่ 4
	 เมื่อวันท่ี	13	กันยายน	2558	สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
จัดพิ ธีมอบเสื้ อส� าหรับปฏิบัติ งานคลินิก 	 ( เสื้ อกาวน ์ขาว ) 	 ให ้แก ่
นักศึกษาท่ีผ่านการสอบ	เพื่อเรียนในระดับคลินิก	(ชั้นปีที่	4)	ณ	ห้องบรรยาย
3	โรงพยาบาลสัตว์เล็ก	เพื่อให้นักศึกษาได้มีความภาคภูมิใจและตระหนัก
ในความส�าคัญของการฝึกฝนทักษะทางคลินิกวิชาชีพสัตวแพทย์	โดยมี
ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์		จันทร์ทิพย์	เป็นประธานในพิธี	และคณาจารย์ของคณะได้กล่าวให้ข้อคิดในการเรียน	และการปฏิบัติตนในระหว่าง
การศึกษา	เพื่อที่จะได้เป็นบัณฑิตสัตวแพทย์ที่ดี

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 
	 เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2558	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	น�าโดย	ผศ.ดร.ขวัญหทัย		ใจเปี ่ยม
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยฯ	และคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากรและนักศึกษา	ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า	อาทิ	ปลายี่สกไทย	ปลานิล
ปลาตะเพียน	จ�านวน	250,000	ตัว	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	โดยมีนายธวัชชัย
แท้เที่ยง	นายอ�าเภอขนอมเป็นประธาน	ณ	สระน�้าบ้านท่าจันทร์	(สระน�้าที่หน่วยเฉพาะกิจ	321	กองทัพเรือ)	อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมราช

โครงการนักศึกษารุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติด
	 เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2558	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	คณะสัตวแพทยศาสตร์
จัดโครงการนักศึกษารุ่นใหม่	รวมใจต้านภัยยาเสพติด	ณ	วัดควนคลัง	ต�าบลทุ ่งใหญ	่
อ�าเภอทุ่งใหญ่	จังหวัดนครศรีธรรมราช	น�าโดยนายศรัณย์พงศ์		วงศ์มณี	หัวหน้า
โครงการ	เพ่ือรณรงค์ให้เยาวชน	นักศึกษา	ได้รับรู ้และทราบถึงปัญหาตลอดจน
พิษภัยของยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน	และสร้างผู้น�าเยาวชนในการต่อต้านและป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดกับสังคมปัจจุบัน	โดยมีนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
เข้าร่วมโครงการจ�านวน	34	คน

เครือข่ายรักษ์ทะเลน้อมเกล้า
	 เมื่อวันท่ี	14	สิงหาคม	2558		ผศ.ดร.ขวัญหทัย		ใจเปี่ยม	ผู้อ�านวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	น�าคณะเจ ้าหน ้าที่ร ่วมกับ
สมาชิกชุมชนกลุ่มฟื้นฟู-อนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกเพื่อการท่องเท่ียว	(เครือข่าย
รักษ์ทะเลน้อมเกล้า)	ในการพัฒนาพื้นที่เตรียมความพร้อมส�าหรับการท�ากิจกรรม
ปลูกป่า-ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี	และได้ส�ารวจพื้นที่แนวป่าชายเลน
แนวเขตของวิทยาลัยฯ	พบความสมบูรณ์ในป่าชายเลนดึกด�าบรรพ์	ถือเป็นแหล่งเรียนรู้
และห้องเรียนธรรมชาติที่น่าสนใจยิ่ง
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กิจกรรมปลูกป่า-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี
	 เมื่อวันที่ 	28	สิงหาคม	2558	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	น�าโดย	ดร.จิราภา		ชลาธราวัฒน์
รองผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา	และคณะอาจารย์	บุคลากรและนักศึกษา	ร่วมกับกลุ่มฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าบ่อโกเพื่อการ
ท่องเที่ยว	ท�ากิจกรรมปลูกป่า-ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้าเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี	ณ	อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน	บ้านท่าบ่อโก
หมู่	7	อ.ขนอม	จ	.นครศรีธรรมราช

ค่ายคุณธรรมส่งเสริมจริยธรรม
	 ระหว่างวันที่	29-30	สิงหาคม	2558	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	จัดโครงการ	“ค่ายคุณธรรม
ส่งเสริมจริยธรรม”	ส�าหรับนักศึกษาใหม่ประจ�าปี	2558	เพื่อพัฒนาปลูกฝังนักศึกษาใหม่	ให้มีคุณธรรมจริยธรรม	พร้อมการปรับตัวระหว่าง
เพื่อนกับเพื่อน	และให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข	ในรูปแบบของการปฏิบัติธรรม	ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมราช

อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนข้ันพื้นฐาน รุ่นที่ 3
	 ระหว่างวันท่ี	1–2	กันยายน	2558	สาขาศึกษาทั่วไป	วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมและการ จัดการ 	 จัด โครงการ 	“อบรม
เชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนขั้นพื้นฐาน	รุ่นที่	3”	เป็นโครงการส�าหรับการ
บริการวิชาการแก่สังคม	เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการด�าเนินการจัดท�างาน
วิจัยในชั้นเรียนส�าหรับสถาบันการศึกษาในชุมชน	และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้น
ให้ครูและอาจารย์ผู้สอนท้ังในระดับประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	และระดับ
อุดมศึกษา	จัดการท�างานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ได้อย่างถูกต้อง	โดยวิทยากรผู้ช�านาญการด้านการสอนของวิทยาลัยฯ	ณ
ห้องประชุม	อาคารอ�านวยการ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ไฟฟ้ารุ่นใหม่ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม
	 เมื่อวันที่	4	กันยายน	2558	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ	จัดโครงการ	“ไฟฟ ้ารุ ่ น ใหม ่ ใส ่ ใจ
ศิลปวัฒนธรรม”	น�าคณะนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	จ�านวนกว่า	40	คน
ร่วมท�ากิจกรรมอาสาพัฒนาสถานท่ี	ซ่อมปรับปรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า	ติดตั้งพัดลม
การเก็บขยะและกวาดใบไม้รอบๆ	ลานวัดให้กับวัดอ่าวเตล็ด	ต.ท้องเนียน
อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมราช
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33ผู้อ�านวยการวิทยาลัยฯ	เป็นประธานพิธีเปิด	ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงประสานเสียงจากคณะตัวแทนของแต่ละสาขาวิชา
และการแสดงความสามารถพิเศษการแสดงละครเวที	จากหนุ่มสาวดาว-เดือน	ตบท้ายค�่าคืนนี้ด้วยการแสดงคอนเสริต์จากนักร้องหนุ่ม
“วงไออุ่น”	ณ	ห้องประชุม	รศ.ประชีพ		ชูพันธ์	อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย
ร่วมจัดเวทีเสวนา และนิทรรศการ ต้อนรับคณะประชุม Engagement Thailand Annual
Conference “University Engagement : driving force to sustainability”
	 ระหว่างวันที่	28-29	สิงหาคม	2558	คณะท�างานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัยน�าโดย	ผศ.ยงยุทธ		หนูเนียม
ดร.จเร		สุวรรณชาต	อ.พลากร		พันธุ์มณี	นายอภิชาต		คัญทะชา	และนายสุริยัณห์		ข�าแจ้ง	เข้าร่วมจัดเวทีเสวนา	และนิทรรศการ
ต้อนรับคณะประชุม	Engagement	Thailand	Annual	Conference	“University	Engagement:	driving	force	to	sustainability”
ณ	โรงสีแดง	ชุมชนร�าแดงและชุมชนคลองแดนร่วมกับภาคีคนรักเมืองสงขลา	สมาคมเทศบาลนครสงขลา	อบต.ร�าแดง	ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน
เครือข่ายวัฒนธรรม	และหน่วยงานหลายภาคส่วนที่มีส่วนเก่ียวข้อง	ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว	เป็นการน�าเสนอถึงบทบาทและแนวทาง
ในการท�างานของมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน	ภายใต้กรอบแนวคิด	Engagement	ในการบริการวิชาการ	และน�าองค์ความรู้ด้านวิชาการ
มาบูรณาการเพื่อการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

โครงการสานใจน้องพี่ศรีวิชัยขนอม
ประจำ ปีการศึกษา 2558
	 เมื่อวันที่	5	กันยายน	2558	สโมสรนักศึกษา	วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมและการจัดการ	จัด โครงการ
สานใจน้องพี่ศรีวิชัยขนอม	ประจ�าปีการศึกษา	2558	เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง	ซึ่งกิจกรรมช่วงกลางวัน
เป็นการเข้าฐานสานสัมพันธ์ของสาขาวิชาต่างๆ	และกิจกรรมในช่วง
กลางคืนเป็นการบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือแก่นักศึกษารุ่นน้อง
ซึ่งกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่คร้ังนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม	และเสียง
หัวเราะ	เป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นซาบซึ้งใจระหว่างรุ่นพี่และ
รุ่นน้อง	ณ	อาคารตึกอ�านวยการ	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ

ประกวดดาว-เดือน “ Freshy star night 2015”
	 เมื่อวันท่ี	11	กันยายน	2558	สโมสรนักศึกษา	วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุ ตสาหกรรมและการ จัดการ	 จัด กิจกรรมเชิ งสร ้ า งสรรค ์ 	ประกวด
ดาว-เดือน	“	Freshy	star	night	2015”	เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีงาม
ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น	รุ่นพี่	คณาจารย์และบุคลากร	เกิดความรักความสามัคคี
และภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสถาบัน	รวมถึงกล้าคิด	กล้าท�า	กล้าแสดงออก
เรียนรู้ทักษะชีวิตในสังคมอุดมศึกษา	ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก	ผศ.	ดร.ขวัญหทัย		ใจเปี่ยม
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คนเก่งราชมงคลศรีวิชัย

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประกวดร้องเพลง
	 ขอแสดงความยินดีกับ	นางสาวนิตยา	บิลและ	(น้องเจน)	สาขาการตลาดปี	4	คณะบริหารธุรกิจ	ได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน
ประกวดร้องเพลงจากรายการ	กิ๊กดู๋สงครามเพลง	เงินล้าน	จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก	ช่อง	7	ซ่ึงเป็นตัวแทนจาก	เทศบาลนาสีทอง
อ.รัตภูมิ	จ.สงขลา

โครงการสื่อความหมายด้านวัฒนธรรมวิถีชุมชนรำ แดง โหนด นา ไผ่ คน 2558
	 เม่ือวันที่	14	กันยายน	2558	คณะท�างานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัยน�าโดย	อาจารย์พลากร		พันธุ์มณี
ดร.จเร		สุวรรณชาต	นายอภิชาต		คัญทะชา	และนายสุริยัณห์		ข�าแจ้ง	เข้าร่วมจัดกิจกรรมพิธีส่งมอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	(อพ.สธ.)	2558	ซึ่งโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ	ดูแล
รับผิดชอบโครงการสื่อความหมายด้านวัฒนธรรมวิถีชุมชนร�าแดง	โหนด	นา	ไผ่	คน	โดยน�าองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิม	ในกรอบแนวคิด
ข้าว	ผ้า	ยา	เรือน	มาน�าเสนอผ่านบอร์ดสื่อความหมายติดตั้ง	ณ	บ้านทักษิณาธาร	อบต.ร�าแดง	เพื่อเป็นการอนุรักษ์	และตระหนักถึงคุณค่า
ด้านวิถีวัฒนธรรม	อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับชาวบ้านในชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป	

รางวัลลูกกตัญญูดีเด่นแห่งชาติ ปี 2558
	 นายอัยยุปส์		อุเส็นยาง	นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องนุ่งห่ม	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้รับคัดเลือกจากสภาสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	รับรางวัลลูกกตัญญูดีเด่นแห่งชาติ
ประจ�าปี	2558	เน่ืองในวันแม่แห่งชาติ	จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า
โสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	ณ	อาคารใหม่	สวนอัมพร	เมื่อวันท่ี	12
สิงหาคม	2558
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โครงการ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
	 เมื่อวันที่	24	กันยายน	2558	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตภูเก็ต	จัดโครงการ	“การสร้างเครือข่ายเยาวชนเพ่ือ
สร้างสรรค์กิจกรรมประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ีหนึ่ง”	เพื่อเป็นการด�าเนินตามรอยพระยุคลบาทในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	และเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดล	24	กันยายน	ของทุกปี	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	โดยอาจารย์ปาลิตา		เอกอุรุ	และตัวแทนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	จึงจัดส่งโครงการ	“อาสาพัฒนาน้องจ๋าพ่ีมาแล้ว”
ซึ่งได้รับรางวัล	โครงการดีเด่น	ระดับอุดมศึกษา	ล�าดับที่	1	ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา	10,000	บาท

ไสใหญ่วิชาการ 58
	 เมื่อวันที่	21	สิงหาคม	2558		ผศ.มาโนช		ข�าเจริญ	และอาจารย์กันย์สินี		พันธ์วนิชด�ารง	ได้น�านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง	เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางการประมง	ในงานอุทยานเกษตร	คณะเกษตรศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย	“ไสใหญ่วิชาการ	58”
ณ	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	และขอแสดงความยินดีแก่	นายณัฐวุฒิ		สุภะวีระ	และนายอาดือนัน		มะเซ็ง	นักศึกษา
สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น�้า	คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ในการแข่งขันทักษะเพาะพันธุ์ปลา	นายอานนท์		การดี	นักศึกษาสาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ในการแข่งขันทักษะการเรียกชื่อสัตว์น�้า

รางวัลศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 13
	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้รับ
รางวัลศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ	ครั้งท่ี	13	ท่ีเข้ารับรางวัลพร้อมโล่รางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ดังนี้
นายอานุวัฒน์		ส�าอางศรี	รางวัลดีเด่น	ระดับอายุ	19–23	ปี	นายนัฎธพันธ์	
เหล่าทอง	รางวัลชมเชย	ระดับอายุ	19-23	ปี	นางสาวอัจจิมา		หยูทอง	และ
นางสาวธัญลักษณ์		ศรีนวลขาว	รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์	อายุไม่เกิน
25	ปี
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ร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
	 ระหว่างวันที่	9-11	สิงหาคม	2558	อ.ไชยยะ		ธนพัฒน์ศิริ		ผู ้จัดการคลินิกเทคโนโลยี	และนายเอกชัย		ซ้ายศรี	เข้าร่วม
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	ประจ�าปี	งปม.2558	“12	ปี	คลินิกเทคโนโลยีกับการน�า	วทน.สู่ชุมชน”
และรับโล่เชิดชูเกียรติแก่คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายที่สนับสนุนการท�างานถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง	จัดขึ้นโดย	ส�านักงาน
ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ส�านักงานปลัด	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้น	กรุงเทพมหานคร	

คลินิกเทคโนโลยีและหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม
โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน
	 เม่ือวันที่	4	สิงหาคม	2558	ลงพื้นที่ติดตามการด�าเนินโครงการ	การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีชุดผลิตก๊าซชีวภาพ
ระดับครัวเรือนในเทศบาลต�าบลบางเหรียง	อ.ควนเนียง	จ.สงขลา	และองค์การบริหารส่วนต�าบลท�านบ	อ.สิงหนคร	จ.สงขลา	ทั้งหมด
จ�านวน	4	บ่อ	แบ่งออกเป็น	2	พื้นที่	คือ	พ้ืนที่	ทต.บางเหรียง	จ�านวน	3	บ่อ	และพื้นที่	อบต.ท�านบ	จ�านวน	1	บ่อ	ในโครงการ	มทร.ศรีวิชัย
รับใช้สังคม	ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	น�าทีมโดย	อ.นพดล		โพชก�าเนิด	อ.สมบูรณ์
ประสงค์จันทร์	อ.ณิชา		ประสงค์จันทร์	คณะศิลปศาสตร์	พร้อมด้วยคลินิกเทคโนโลยี	มทร.ศรีวิชัย	โดยร่วมกันให้บริการทางวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าบ่อก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนเป็นบ่อแรกในพื้นที่ของ	อบต.ท�านบ	ณ	บ้านรองนายก	อบต.	จิรวัฒน์		สะขะโร
พร้อมด้วยนายพีรวิชญ์		ผ่องมะหึงษ์	(หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม)	และชาวบ้านในชุมชน	ร่วมมือกันท�าบ่อก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นบ่อต้นแบบ
และน�าร่องอีกด้วย	โครงการลุล่วงไปด้วยดี	รอเกิดก๊าซเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนต่อไป

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้า
ด้วยนวัตกรรมเพื่องานเคหะสิ่งทอและของตกแต่ง
	 เมื่อวันท่ี	5	สิงหาคม	2558	ผศ.รุจา		ทิพย์วารี	อธิการบดี	ร่วม
เป็นประธานในการประชุม	โดยมีผู ้บริหาร	คณะกรรมการ	คณาจารย์
มทร.ศรีวิชัย	พร้อมด้วย	อ.ทวีวัฒน์		อารีย์พงศา	ผู้อ�านวยการหน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ	มทร.ธัญบุรี	และ	อ.สิริกานต์		วิบูลย์วุฒิวงศ์	กรรมการบริหาร	UBI
มทร.ธัญบุรี	ประชุมหารือการด�าเนินโครงการจัดท�าแผนการจัดตั้ง	และ

พัฒนาระบบบริหารร้านจ�าหน่ายสินค้า	OTOP	ของส�านักงานปลัด	ส�านักนายกรัฐมนตรี	และประชุมหารือการด�าเนินโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์	OTOP	ประเภทผ้าด้วยนวัตกรรมเพ่ืองานเคหะสิ่งทอและของตกแต่ง	ณ	ห้องประชุมยางนา	ชั้น	2	อาคารส�านักงานอธิการบดี
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ให้คำ ปรึกษา และออกแบบผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน
	 เมื่ อ วั น ท่ี 	 17 	สิ งหาคม	2558 	คลินิ ก เทคโนโลยี 	 ร ่ วมกับ
อ .พ ร โพยม 	 	 ว ร เช ฐ ว ร า วั ต ร ์ 	 ส าข า วิ ศ วก ร รม เค รื่ อ ง นุ ่ ง ห ่ ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์	และอาจารย์ณิชา		ประสงค์จันทร์	คณะศิลปศาสตร์
พร้อมด้วยอาจารย์ไชยยะ		ธนพัฒน์ศิริ	(ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี)	ลงพื้นที่
ณ	กลุ่มจักสานเตยปาหนันบ้านร่าหมาด	ม.2	ต.เกาะกลาง	อ.เกาะลันตา
จ.กระบี่	ตามค�าร้องขอของกลุ ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา	จ.กระบี่
เรื่องการให้ค�าปรึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากเตยปาหนัน	ในการนี้
มทร.ศรีวิชัย	สงขลา	ได้มีการพูดคุยถึงความต้องการตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น
ในเบ้ืองต้นกับกลุ ่มจักสานเตยปาหนัน	ร ่วมกับคุณชินเทพ		กังแฮ

(หัวหน้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล	จังหวัดกระบี่)	คุณสุธาทิพย์		เอ่งฉ้วน	(พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จังหวัดกระบี่)	คุณส�าราญ		ละเอียด	(ผู้ใหญ่บ้านร่าหมาด)	คุณธเนศ		ปราบเทพ	(ผู้ช่วยใหญ่บ้านร่าหมาด)	ซึ่งใน
อนาคตอาจมีการจัดอบรมเกิดข้ึน	โดยมีการเติมเต็มความรู้	และเทคนิคต่างๆ	จากโจทย์ที่รับมา	สมาชิกกลุ่มจักสานเตยปาหนันบ้าน
ร่าหมาด	

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากถุงพลาสติก LDPE
	 ระหว่างวันที่ 	21-23	สิงหาคม	2558	คลินิกเทคโนโลยี	และ	อ.นพดล		โพชก�าเหนิด	อ.สมบูรณ์		ประสงค์จันทร์
คณะศิลปศาสตร์	ลงพ้ืนที่	ณ	ฟาร์มเลี้ยงสุกรพ่ีสายัณห์	ต.อุใดเจริญ	อ.ควนกาหลง	จ.สตูล	ได้ด�าเนินโครงการการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากถุงพลาสติก	LDPE	สู่ฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดกลาง	ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และได้ติดตั้งระบบ	Biogas	จากถุงพลาสติก	LDPE	ขนาดความยาว	16	เมตร	จ�านวน	6	บ่อ	เพื่อ
เป็นต้นแบบในการจัดการของเสียในฟาร์มเลี้ยงสุกร	มาใช้เป็นพลังงานในฟาร์มและชุมชนต่อไปในอนาคต

โครงการประชุมสัมมนา The 2nd Engagement Thailand Annual Conference
	 ระหว่างวันที่	27-29	สิงหาคม	2558	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	และสถาบันคลังสมองของชาติในฐานะส�านักงานเลขาธิการของเครือข่าย	Engagement	Thailand	(EnT)	ก�าหนดจัดโครงการ
ประชุมสัมมนา	The	2nd	Engagement	Thailand	Annual	Conference	“University	Engagement:	driving	force	to	sustainability”
ณ	โรงแรมบีพี	สมิหลาบีช	รีสอร์ท	จังหวัดสงขลา	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินการมหาวิทยาลัยกับสังคม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ทั้งมหาวิทยาลัยและชุมชน	เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป	
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โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 
“หน่วยบำ บัดทุกข์ บำ รุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา
	 เมื่อวันที่ 	7	กันยายน		2558	คลินิกเทคโนโลยี 	พร ้อมด ้วย	อ.ไชยยะ		ธนพัฒน ์ศิริ 	 (ผู ้จัดการคลินิกเทคโนโลยี )
ร่วมกับ	อ.ณิชา		ประสงค์จันทร์	อ.สมบูรณ์		ประสงค์จันทร์	อ.พลชัย		ขาวนวล	และ	อ.สุปราณี		วุ่นศรี	หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมจัดกิจกรรมในโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี	“หน่วยบ�าบัดทุกข์	บ�ารุงสุข	สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”	จ.สงขลา
ณ	วัดป่ายาง	ม.9	ต.ท่าช้าง	อ.บางกล�่า	จ.สงขลา	ซึ่งได้น�าผลงานเตาชีวมวลพลังงานทดแทนไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนบ้านป่ายาง
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป	โดยมีนายธ�ารงค์		เจริญกุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงาน

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน 60 หมู่บ้าน
	 เมื่อวันที่ 	10	กันยายน	2558	บุคลากรคลินิกเทคโนโลยี	เข ้าร ่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน	ชุมชน	60	หมู่บ้าน	เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงเจริญพระชนมายุครบ
60	พรรษา	9	ราชมงคล	ครั้งที่	5	ณ	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทอดงานวิจัยเพิ่มคุณภาพ

ส้มโอทับทิมสยาม...
อัญมณีเม็ดงามแห่งปากพนัง
ชีวพันธ์	น�้ามันปิโตรเลียมมาก�าจัด	ก็สามารถควบคุมได้ระดับหนึ่ง
ส�าหรับหนอนชอนใบ	เพลี้ยไฟ	อาจต้องใช้สารฆ่าแมลง	แต่ควรรู้
วิธีการใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับปริมาณที่ต้องการ	เพราะจะส่งผล
ต่อล�าต้นและการแตกยอดของส้มโอ	
	 ผศ.ชัยสิทธิ์		ปรีชา	สาขาพืชศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์
กล่าวเสริมว่า	นอกจากแมงที่เป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูกแล้วยัง
มีโรคที่เกิดกับพืชอีกด้วย	โรครากและโคนเน่า	ซึ่งจะท�าให้ใบร่วงและ
โทรมตาย	ผลส้มเน่าอีกด้วย	ในการป้องกันจึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิง
ในการเลือกสภาพที่ปลูกให้เหมาะสม	เป็นที่ลาดเท	ระบายน�้าดี
สภาพดินเป็นกรดสูง	ควรเลือกต้นตอที่มีความต้านทานโรค	และให้
ปุ๋ยที่เพียงพอต่อการน�าไปเลี้ยงผล	และควรตัดแต่งก่ิงอย่างสม�่าเสมอ
	 รศ.ดร.สมพร		ณ	นคร	สาขาพืชศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์
กล่าวว่า	ปัจจุบันส้มโอทับทิมสยามมีตลาดเพ่ิมมากข้ึน	โดยส่งขาย
ในกรุงเทพมหานคร	ประเทศสิงคโปร์	จีน	และไต้หวัน	โดยราคา
ณ	อ�าเภอปากพนังจะอยู่ที่ประมาณลูกขนาดใหญ่ราคาขายปลีก
ผลละ	300	บาท	ขนาดกลางราคาขายปลีกผลละ	250	บาท		และ
ขนาดเล็กราคาขายปลีกผลละ	200	บาท	หรือแพงที่สุดประมาณ
800	บาท/	ลูก		
	 อย่างไรก็ตาม	การท่ีชาวอ�าเภอปากพนัง	จังหวัดนครศรีธรรมราช
สามารถปลูกส้มโอทับทิมสยามได้ผลดี	จนขึ้นชื่อไปทั่วประเทศได้
อย่างในทุกวันนี้	ก็เพราะได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการน�้า
ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง	อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ที่สามารถสร้างหลักประกันเร่ืองน�้า	ลดความเสี่ยงต่อความเสียหาย
ในการปลูกส้มโอได้	จึงท�าให้ชาวสวนทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจปลูกส้มโอ
ทับทิมสยามนี้ให้ได้ผลดีท่ีสุด	สีแดงสวยท่ีสุด	และหอมหวานที่สุด
เพื่อน�าทูลเกล้าฯ	ถวาย	เป็นการตอบแทนพระเมตตาอันเปี่ยมล้น
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตัวเล็กๆ
อย่างพวกเขา	ทีมนักวิจัยสาขาพืชศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ไสใหญ่	ยินดีให้ค�าแนะน�า	ช่วยเหลือ	และไปช่วยดูแลเกษตรกรที่ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่	08-1978-7639

 “ทับทิมสยาม”	คือ	พันธุ์ส้มโอขึ้นชื่อและสินค้าโอท็อป
5	ดาว	ที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวเมืองปากพนัง
เมืองท่าเก่าแก่แห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช	เพราะนอกจากจะมีรสชาติ
แสนอร่อย	และสีสันสดสวยอันเป็นเอกลักษณ์แล้ว	ก็ยังได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผลไม้เสวย	ต้องน�าทูลเกล้าฯ	ถวาย	เป็นประจ�า
ทุกๆ	ปีอีกด้วย
	 ปัจจุบันมีเกษตรกรหลายรายในอ�าเภอปากพนัง	หันมา
ปลูกส้มโอทับทิมสยามกันมากขึ้น	เพราะใช้เวลาปลูกเพียง	3	ปี
ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้ว	จากเดิมมีพื้นที่ปลูกส้มโอเพียง	200	ไร่
ผ่านมาไม่ถึง	10	ปี	พื้นที่ปลูกส้มโอทับทิมสยามเพิ่มข้ึนถึงกว่า	100	ไร่
เรียกว่าเกือบเต็มพื้นที่ทั้งอ�าเภอกันเลย	มีผู้ร่วมอนุรักษ์และสร้างช่ือ
ให้ส้มโอทับทิมสยามเป็นที่รู้จักมากขึ้น	ทั้งยังพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยง
ให้ค�าปรึกษา	และถ่ายทอดความรู้การท�าสวนส้มโอทับทิมสยาม
ให้ผู้สนใจอย่างเต็มอกเต็มใจ	เพราะทุกวันนี้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
ก็ไม่เพียงพออยู่แล้ว	เรียกว่ามีเท่าไหร่ขายได้หมด	แถมได้ราคาดี
ไม่มีตก	มีแต่เพิ่มขึ้นทุกปีอีกด้วย
	 ทีมนักวิจัยสาขาพืชศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่
ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา	ในการให้ค�าแนะน�า
ปรึกษา	และลงพื้นที่เพื่อดูแลกลุ่มเกษตรกรที่ท�าการปลูกส้มโอ
ทับทิมสยาม	โดยมุ่งเน้นในเรื่องของผลผลิตท่ีมีคุณภาพมากกว่าปริมาณ
มหาวิทยาลัยได้น�าเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากการวิจัยมาถ่ายทอด
สู่กลุ่มเกษตรกรพร้อมกับได้ด�าเนินการแปลงสาธิตควบคู่กันไป	พบว่า
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน	และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ท�าให้ผลผลิตมีคุณภาพ
	 รศ.นพ	ศักดิเศรษฐ์	สาขาพืชศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์
แนะน�าเรื่องการตัดแต่งกิ่งส�าหรับส้มโอที่ปลูกประมาณ	2-3	ปี	จะมี
การตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสม	จะตัดให้เหลือกิ่งหลักไว้	3-5	กิ่ง	/ต้น
เพื่อให้ก่ิงที่งอกใหม่กระจายทุกส่วนทุกด้าน	และเพื่อให้มีแสงโปร่ง
ลอดผ่านเข้าไปได้อย่างท่ัวถึง	ส�าหรับวิธีการตัดที่เหมาะสม	ควรตัด
ให้ชิดกับล�าต้นให้มากที่สุด	
	 นอกจากนี้การก�าจัดแมลงศัตรูพืช	ที่พบมากส่วนใหญ่เป็น
หนอนชอนใบจะท�าลายในส่วนของยอดอ่อน	นอกจากนี้ยังมีเพลี้ยไฟ
ไร	พวกน้ีจะท�าลายในระยะยอดอ่อน	การป้องกันและก�าจัดแมลง
แมงบางชนิดเราสามารถหลีกเล่ียงการใช้ยาฆ่าแมลงได้	โดยน�าสาร



นิทรรศการ “มหัศจรรย์หอย” ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 
ราชมงคลตรัง
	 พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าราชมงคลตรัง	จัดนิทรรศการ	“มหัศจรรย์หอย”
ที่จะรวมที่สุดของหอยใต้ท้องทะเลมาจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของ
สารพัดหอยอันน่าทึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
หอยที่น�ามาจัดแสดง	ได้แก่	หอยเท้าช้าง	หอยมือเสือ	หอยกาบ	(หอยมุกน�้าจืด)	เป็นต้น
เข้าชมได้ตั้งแต่	1	ตุลาคม	–	30	พฤศจิกายน	2558	ณ	อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าราชมงคลตรัง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง	เวลา	9.00	-	17.00	น.	ของทุกวัน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ราชมงคลตรัง จัดกิจกรรมแสดงโชว์ความสามารถสัตว์หลังใหม่
	 พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าราชมงคลตรัง	ถือฤกษ์ดีวันฮารีรายา	ฮีดิลอัฏฮา	จัดแสดงโชว์ความสามารถแมวน�้า	ณ	อาคารแสดงโชว์ความสามารถ
สัตว์หลังใหม่	เพื่อเตรียมความพร้อมของแมวน�้า	ทดสอบระบบแสงเสียงของตัวอาคาร	โดยมีการจัดแสดงโชว์ท่าทางลีลาใหม่ของแมวน�้าด้วยการ
เก็บลูกบอลในน�้าให้นักท่องเที่ยวได้ชมเป็นครั้งแรก	ซ่ึงสามารถเรียกเสียงปรบมือดังกึกก้องไปท่ัวท้ังอาคาร	อาคารหลังใหม่นี้	จะเปิดบริการให้กับ
นักท่องเที่ยวเข้าชมในช่วงต้นปี	2559	


