


การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
“ความร่วมมือทางการศึกษา
ระหว่างเยอรมันกับไทย”  

การผลิตน�้ามะม่วงเบา การถ่ายทอดการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนในชุมชน BioGAS@HOME
การปรับปรุงบ้านจากเศษวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น “ผนังส�าเร็จรูปจากใบตาลโตนด” และ
การสร้างฐานการเรียนรู้วิถีโหนด (ตาลโตนด) นา ไผ่ คน และต�าบลบางเขียด เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย อีกท้ังต�าบลคลองแดน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมฟื้นฟูตลาดริมน�้าคลองแดน
ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา ภายใต้แนวคิด “ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน” มีการรวมกลุ่มสมาชิก
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนอาทิ กลุ่มตลาด กลุ่มแม่ค้า กลุ่มโฮมสเตย์ และเยี่ยมชม สถาบันทักษิณคดี
ศึกษา บริเวณสงขลาเมืองเก่าวิทยาลัยรัตภูมิและในโอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุม
ครั้งท่ี 127-3/2558 เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2558 ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจ�า
ประเทศไทย ที่ได้บรรยายพิเศษให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู ้บริหารในหัวข้อ
“ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างเยอรมันกับไทย” ณ ห้องศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย สงขลา

 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2558 
มทร.ศรีวิชัย ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตเยอรมัน
ประจ�าประเทศไทย H.E. Mr.Rolf Peter Gottfried
Schulze ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้าน
การศึกษาระหว่างประเทศเยอรมันกับมหาวิทยาลัยฯ
ต่อไปในอนาคต  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มี
โอกาสน�าท่านเอกอัครราชทูตและคณะไปเยี่ยมชม
สถานที่ต่างๆ ได้แก่ ต�าบลร�าแดง จังหวัดสงขลา
โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ไปร่วมเผยแพร่
ความรู ้ ให ้กับชาวบ ้านในชุมชน อาทิเช ่น
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มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน (หน่วยงาน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ก. มาตรการในการประหยัดไฟฟ้า
๑. เครื่องปรับอากาศ
 ๑.๑ ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่ ๒๕-๒๖ องศาเซลเซียส
 ๑.๒ ก�าหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ
  ๑.๒.๑ ส�านักงาน ช่วงเช้า เปิดเวลา      ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
                        ช่วงบ่าย เปิดเวลา      ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
  ๑.๒.๒ ห้องเรียน ปิดเครื่องปรับอากาศทันทีหลังจากเลิกใช้งาน
  ๑.๒.๓ ห้องประชุม เปิดก่อนการประชุม ๑๐–๑๕ นาที และปิดทันทีเม่ือเลิก
    ประชุม
  ๑.๒.๔ ห้องผู้บริหาร ขอความร่วมมือปิดเครื่องปรับอากาศขณะไปราชการ
   ข้างนอกหรือไปประชุม
 ๑.๓ ท�าความสะอาดแผ่นกรอง/ไส้กรองอากาศ ทุก ๒ เดือน โดยท�า Check Sheet
  เพื่อตรวจเช็ค
 ๑.๔ ท�าความสะอาดแผงระบายความร้อนทุก ๖ เดือน
๒. การใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้า / อุปกรณ์ส�านักงาน
 ๑. ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีใครอยู่ในห้อง
 ๒. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า / อุปกรณ์ส�านักงานหลังเลิกใช้งานตอนเย็น
 ๓. ตั้งปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ภายใน ๑๐ นาที
 ๔. กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสาร (Standby mode) เมื่อใช้งานเสร็จ
 ๕. ขอความร่วมมือจากผู้บริหาร ปิดไฟฟ้าในห้องท�างานขณะไปราชการข้างนอก
  หรือไปประชุม
ข. มาตรการประหยัดน�้า
 ๑. ใช้น�้าประปาอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบและรีบแก้ไข เมื่อพบการรั่วซึมให้รีบ
  แจ้งผู้รับผิดชอบ
 ๒. ใช้หัวก๊อกน�า้ที่มีอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของน�้า (ให้เปลี่ยนเม่ือมีการช�ารุด)
 ๓. ไม่เปิดน�้าทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน / เปิดน�้าให้แรงแต่พอควร
 ๔. ใช้แก้วน�้าหรือภาชนะรองน�้า ขณะล้างหน้า ล้างมือ ไม่ควรปล่อยให้น�้าไหล
  ตลอดเวลา ขณะล้างหน้าล้างมือหรือล้างจาน

 สวัสดีท ่านผู ้อ ่านจุลสารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่าน ฉบับนี้เป็น
ฉบับที่ 48 ของจุลสารฯ ด้วยรูปแบบและความ
แปลกใหม่ อีกทั้งข้อมูลเน้ือหาที่แน่นด้วยคุณภาพ
ตามแบบฉบับของจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นก็จะมี
ทั้งกิจกรรม สาระน่ารู ้  ข ่าวสารต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย รวมไปถึงศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ข่าวสารจากคลินิกเทคโนโลยีในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับชุมชน อีกทั้งยังมีสิ่งประดิษฐ์และ
งานวิจัย พร้อมกิจกรรมมากมายให้ติดตามชมกัน
ในฉบับนี้



ข่าวจาก
สภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร

ขอแสดงความยินดี

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 126-2/2558 ได้จัดประชุมสัญจร
ไปยังวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสพบปะกับบุคลากร
และได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพพ้ืนท่ีของวิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบความส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ ในพื้นท่ี
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้แก่ ผศ.ปราณี  รัตนานุพงศ์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ได้น�าเสนอ “โครงการสวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร
เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์” โดยน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบ power point และได้เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหาร เยี่ยมชม
สวนสมุนไพรในพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ�าเภอทุ่งใหญ่ อีกด้วย 

 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี 126-2/2558 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2558  ได้มีมติอนุมัติ
ก�าหนดต�าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ�านวน 3 ราย ดังต่อไปนี้
 1. นายพิทักษ์  บุญนุ่น     
  ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 2. นางจุฑาทิพย์  อาจชมภู   
  ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง
 3.  ดร.กิตติภูมิ  ศุภลักษณ์ปัญญา  
  ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 127-3/2558  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ได้ร่วมแสดงความ
ยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสด์ิ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่ง
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(สจล.) และได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.บัญญัติ  นิยมวาส
คณาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัล special prize
จาก World Invention Intellectual Property Association
ประเทศไต้หวัน จากผลงาน “ชุดปรับมุมปะทะของใบกังหันลม”  

นายพิทักษ์  บุญนุ่น นางจุฑาทิพย์  อาจชมภู ดร.กิตติภูมิ  ศุภลักษณ์ปัญญา

ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ ผศ.บัญญัติ  นิยมวาส
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รอบรั้ว
ราชมงคลศรีวิชัย

มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องในวันมาฆบูชา มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร
เล็งเห็นถึงความส�าคัญของวันทางพุทธศาสนา และบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและส่วนรวมขึ้น ณ วัดรัตนวราราม ต�าบลท่าชะมวง
อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยคณะครูอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิได้ร่วมพิธีทางศาสนา ฟังธรรม ถวายเคร่ืองอัตถบริขาร
และร่วมกันพัฒนาท�าความสะอาดวัด โดยพร้อมเพรียงกัน

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ร่วมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ประจ�าปี 2558
เนื่องในวันมาฆบูชา โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษาได้ร่วมแต่งกายใส่ชุดขาวอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน
และแห่ผ้าพระบฏพร้อมพุทธศาสนิกชนเป็นจ�านวนมากจากศาลา
ประดู่หกไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

 วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค�่าเดือน 3 ถือเป็นวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบ
อีกคร้ัง โดยวันมาฆบูชา 2558 ตรงกับวันพุธที่ 4 มีนาคม คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมจัดกิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ต่างๆ ดังนี้



มทร.ศรีวิชัย
สงขลา  

โครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8
 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดีมทร.ศรีวิชัย กล่าวรายงาน โดยมีนายเอกรัฐ  หลีเส็น รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา ให้เกีรยติเป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายการจัดความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “การบูรณาการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้สู่ชุมชน วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติอีกท้ังกิจกรรมประกวดแนวปฏิบัติท่ีดี “นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน” และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน จากการด�าเนินงานของหน่วยงานการสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ มาบรรยายทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นเรื่องการเข้าสู่อาเซียนเป็น
กรณีพิเศษ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

อบรมอัคคีภัย 
  เมื่อวันที่ 3  มีนาคม 2558  มทร.ศรีวิชัย จัดอบรมป้องกันบรรเทา
อัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคาร โดยมีนายอ�านวย พรหมเจริญ
และคณะเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขต
สงขลา กรมการปกครองและบรรเทาสาธารณภัย บรรยายให้ความรู้ทางด้าน
การป้องกันอัคคีภัย อาทิ การป้องกันแหล่งก�าเนิดของการติดไฟ จิตวิทยา
เมื่อเกิดอัคคีภัย วิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้น ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน ณ มทร.ศรีวิชัย
สงขลา  

  เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2558 ตัวแทนเยาวชนชาวมาเลเซีย
เชื้อสายไทย (ชาวสยาม) ที่เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
การสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยของครูอาสาสมัครชาวมาเลเซีย
เช้ือสายไทยจากรัฐต่างๆ ชายแดนไทย มาร่วมเรียนรู้งานคหกรรมศาสตร์
อาทิ การจัดพานดอกไม้ การร้อยดอกไม้ การท�าอาหารไทย ฯลฯ
ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา 

อบรมให้ความรู้ 
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เรียนรู้ภาษาพม่าเบื้องต้น
 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดโครงการ “การอบรมภาษาพม่าเบื้องต้น” ให้แก่นักศึกษาที่มีความ
สนใจเรียนรู้ภาษาที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยมี รศ.มนัส  อนุศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน
กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาพม่า “ผศ.ภมรี  สุรเกียรติ” อาจารย์ประจ�าภาควิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ซึ่งจัดขึ้น ณ  ส�านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เสวนา “ทางที่ใช่เรา” ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำ ปีการศึกษา 2557
 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุม
อเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย โดยมี รศ.มนัส อนุศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมกล่าวให้โอวาท
แก่นักศึกษาท่ีก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา พร้อมจัดการเสวนาในหัวข้อ “ทางที่ใช่เรา” โดยมี อาจารย์เสนอ สะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นผู้น�าในการเสวนา ร่วมกับวิทยากรศิษย์เก่า น�าโดย ดร.โอภาส สมใจนึก วิศวกรโยธาช�านาญการ สังกัดส�านักงาน
ทางหลวงที่ 18 คุณยงยุทธ จันทร์ศิริ ผู้จัดการส่วนบริหารโครงข่าย บริษัท กสทช โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)  คุณอรรณพ ภูขะโร
ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทซีเอ็มซีไบโอเท็ค จ�ากัด, คุณวิชัย เทียนเมธางกูร และคุณเสถียรพงษ์ กัณฐตุริต ช่างเทคนิคฝ่ายผลิต
แก็สธรรมชาติ อ่าวไทย ครูฝึกช่างเทคนิคปิโตรเลียม ศูนย์เศรษฐพัฒน์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด โดยรายละเอียด
การเสวนา เน้นการพูดคุยถึงการเตรียมตัวส�าหรับบัณฑิตในการท�างาน การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานเพื่อให้ได้งานที่ต้องการ
มุมมองของผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตที่จบใหม่ การท�าอย่างไรให้ชีวิตประสบความส�าเร็จ ฯลฯ พร้อมการแนะแนวทาง เปิดทัศนคติ
มุมมองชีวิตการท�างานให้กับนักศึกษา

 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 งานบริการวิชาการ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�าโดย
ผศ.จีระศักดิ์  เพียรเจริญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
พร้อมนักศึกษา ลงพ้ืนที่สอนการประกอบและซ่อมเครื่องยนต์
ขนาดเล็กให้แก่ชาวประมงแถบหาดสทิงพระ ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านวัดใหม่ ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ให้ความรู้ชาวประมง



นักศึกษาปริญญาโทศึกษาดูงาน ม.เชียงใหม่ และ มทร.ล้านนา
 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2558 งานบัณฑิตศึกษาน�านักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา น�าโดย
รศ.มนัส  อนุศิริ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน พูดคุยการท�าความร่วมมือด้านการท�าวิทยานิพนธ์และการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งคณะเดินทางได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร คณาจารย์
ของทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

ประชุมจัดทำ หลักสูตร เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
 เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2558 รศ.มนัส อนุศิริ คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการผู้ด�าเนินการจัดท�า
หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ
ร่วมประชุมร่างแนวคิดการเปิดหลักสูตร,แผนด�าเนินการเปิด
หลักสูตรฯ ซึ่งคณะฯได้ท�าความร่วมมือกับกรมเจ้าท่าด�าเนินการ
จะเปิดหลักสูตรดังกล่าวในระดับปริญญาตรีแห่งแรกของภาคใต้
โดยมีแผนเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 ใช้ระยะ
เวลาในการศึกษา 3 ปีต่อเนื่อง การประชุมจัดขึ้น ณ ห้อง
ประชุม 1 ส�านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

AIS บรรยายความรู้ให้แก่นักศึกษา
วิศวกรรมโทรคมนาคม

อบรมภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อม AEC
  ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาและการส่ือสารแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารส�านักวิทยบริการฯ
โดยมี ดร.กีรติ  อินทวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
ซึ่งภายในโครงการได้เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เทคนิคการออกเสียง
การสนทนาภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสนทนาภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น
ได้ และน�าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านภาษา
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ

 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากผู้ประกอบการโดยตรง
ให้แก่นักศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจากทีมวิทยากรของบริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ AIS จัดบรรยาย
ให้ความรู้แก่นักศึกษา ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 4G ของ
AIS ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกินรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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คณะศิลปศาสตร์
เชิดชูเกียรติแก่นักศึกษา
 ระหว่างวันที่ 12 -20 กุมภาพันธ์ 2558 นายภาณุวัฒน์ กาญจนสมบัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์
ได้เข้าร่วมฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ5 (ชาย หญิง) ห้วงเดือนมกราคม–มีนาคม 2558 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารเขาชนไก่ ต�าบลลาดหญ้า อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และได้ผ่านการทดสอบหลักสูตรพิเศษจากการกระโดดร่มแบบพาราเซล
รุ่นที่ 28 ประจ�าปีการศึกษา 2557 ระดับประเทศ สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยฯ 

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ กว.
  ระหว่างวันท่ี 26-27 มีนาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดโครงการอบรมความพร้อมในการสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมี
รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน
กล่าวเปิดโครงการ โดยคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการ
ทบทวนความรู้วิชาชีพด้านวิศวกรรม ได้แก่ รายวิชา Engineering
Drawings, Engineering Mechanic  statics , Engineering
Materials, Computer Programming  เป็นต้น โดยมีคณาจารย์
ภายในคณะฯ เป็นวิทยากรทบทวนความรู้ในแต่ละรายวิชาให้แก่
นักศึกษา ซึ่งโครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารส�านัก
วิทยบริการฯ 

ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนชัยมงคลวิทย์
 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 อ.สมบูรณ์  ประสงค์จันทร์
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป
คณะศิลปศาสตร์ ได้น�านักศึกษาตัวแทนจากคณะบริหารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และจากคณะศิลปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยฯ
เข้าร่วมกิจกรรม วันวิชาการชัยมงคลวิทย์ “ 7 ปีที่ปลูกปั้น... สู่ 3 ปี
ที่สานฝันให้เป็นจริง” ประจ�าปีการศึกษา 2557  ณ โรงเรียน
ชัยมงคลวิทย์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีการสาธิตและ
แสดงผลงานจากนักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและ
ผู ้ปกครองที่เข้าร่วมชมงาน ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ฐานการเรียนรู้ จาก 9 ฐาน
เรียนรู ้ โดยเป็นการสร้างสรรค์และบูรณาการ 5 ฐานเรียนรู ้ซึ่ง
ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และนักศึกษา และอาจารย์ 
จากมทร.ศรีวิชัย อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้
เพื่อความสุขของชุมชน 



ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในหัวข้อ “เกษตรยั่งยืน คืนความเข้มแข็งให้ชุมชน” อีกทั้งยังมีกิจกรรมเก็บข้าว
ในนาร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สร้างองค์ความรู้เรื่องความพอเพียง และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้
วิถีชีวิตในแบบดั้งเดิมและเป็นการปลูกฝังความมีจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการโรงแรม
 ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2558 อ.ชญาดา  เฉลียวพรหม อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการโรงแรม ณ อาคารเรียน 64 โดยมีชาวบ้าน
ในชุมชนใกล้เคียงที่สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 20 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้เก่ียวกับอาหารพื้นบ้าน
และยังเป็นการเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาหารพ้ืนบ้านเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งเทคนิคการเตรียมและการเลือกวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยกิจกรรมมีการสอนและสาธิต
การท�าอาหารพื้นบ้านคาว หวานของจังหวัดสงขลา จากคณาจารย์ของหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม ท�าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
และสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไป

ออกปากเก็บข้าว เล่าเรื่องข้าวอวนฯ
 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 อ.สมบูรณ์  ประสงค์จันทร์
อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป
คณะศิลปศาสตร์  น�านักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการ” ออกปากเก็บข้าว
เล่าเรื่องข้าวอวน ชวนปลูกข้าวอินทรีย์ “ณ อ�าเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุงเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นความร่วมมือกัน
จากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันปฏิบัติการชุมชนแบบ
บูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ มทร.ศรีวิชัย และชาวบ้านใน
พื้นที่อ�าเภอตะโหมด โดยมีการจัดกิจกรรมบรรยายจาก

พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�าของนักศึกษา
 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2558 หลักสูตรสาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้น�าของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ จ�านวนกว่า 80 คน  ณ สวนประวัติศาสตร์
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต�าบลพะวง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาปรับกระบวนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้กว้างไกล เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและ
ประสบการณ์ด้านความเป็นผู้น�าของนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา
อาหารและโภชนาการ โดยมีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิ นันทนาการ
และกลุ่มสัมพันธ์  กิจกรรมWalk Rally 8 ฐาน และกิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างน้อง & พี่ เป็นต้น 
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บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2558 อ.สมบูรณ์  ประสงค์จันทร์ อาจารย์ประจ�าหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะ
ศิลปศาสตร์ น�านักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ไปสร้างกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ข้ันเตรียมการ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตามโครงการจิตสาธารณะ ซึ่งการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา
แนวทางอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นโครงการที่ร่วมกับชุมชน ต�าบลคลองรี
อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน และร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อ.พีรวัศ  กี่ศิริ ประธานที่ปรึกษาพัฒนาเครือข่ายมูลนิธิรากแก้ว ช้ีแนะแนวทางพัฒนาเมืองสงขลาสู่มรดกทาง
วัฒนธรรม และชี้น�าการพัฒนา 17 ไร่ เพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ห้องเรียนอาเซียนเพื่อน้องในโรงเรียนชนบท
 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 หลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขา
ศึกษาท่ัวไป จัดโครงการห้องเรียนอาเซียนเพื่อน้องในโรงเรียนชนบท
ณ โรงเรียนวัดมะขามคลาน ต�าบลม่วงงาม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา ได้มีโอกาสน�าความรู้
ที่ได้รับไปบริการวิชาการเชิงบูรณาการให้กับนักเรียนในโรงเรียนชนบท
อีกทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องอาเซียน
และน�ามาออกแบบห้องเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ซึ่ง
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดห้องเรียนก็ได้ท�าการมอบห้องเรียนแก่ทางโรงเรียน
เพื่อน�าไปใช้ในการเรียนการสอนและให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป

 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดแสดงการบรรยายพิเศษ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมตัว
เข้าสู่ตลาดแรงงาน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ครูสอนการแสดงชื่อดัง และหนึ่งในคณะกรรมการรายการ “The Angle
นางฟ้าติดปีก” บรรยายให้ความรู้ โดยมี รศ.เยาวพา  ณ นคร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจ�านวนมาก

คณะบริหารธุรกิจ
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน



ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ 
 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่าง สมาคมผู้สอบบัญชี
ภาษีอากรแห่งประเทศไทย กับ คณะบริหารธุรกิจ ในโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ “ เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ด้านภาษีอากร
ก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ   โดย นายสุริยะ ธีรวัฒนสาร นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษี
อากรแห่งประเทศไทย ร่วมบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย รศ.เยาวพา ณ นคร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ณ คณะบริหารธุรกิจ

การประกวดแผนการสื่อสารการตลาด
(IMC Plan)
 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
จัดโครงการ “การประกวดแผนการสื่อสารการตลาด ( IMC Plan)”
ณ ห้อง 05101 คณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พรหมใหม่
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีนักศึกษาระดับ ปวส.จากหลาย
สถาบันเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจ�านวนมาก จากผลการแข่งขัน
ราง วัลชนะเลิศ  ได ้ แก ่  นั กศึ กษาจากสถาบันอุดมศึกษา
พาณิชยการหาดใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักศึกษาจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
นักวิจัยหน้าใหม่
 ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558 คณะบริหารธุรกิจ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ โดยมี
รศ.เยาวพา  ณ นคร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการ ซึ่งมีอาจารย์ของคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็น
จ�านวนมาก การจัดโครงการคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้
ด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ และเพ่ิมผลงานการวิจัยของคณะฯ
ให้มากยิ่งข้ึน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สร้อยสุวรรณ
อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ไสใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ

จุล
สา

รร
าช

มง
คล

ศร
ีวิช

ัย
RM

UT
SV

12



จุลสารราชมงคลศรีวิชัย
RM

UTSV

13

โครงการประกวดจิตรกรรมสีน�้าหุ่นนิ่งระดับอุดมศึกษา
 เมื่อวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2558 การประกวดจิตรกรรมสีน�้าหุ่นนิ่ง ระดับ
อุดมศึกษา โครงการราชภัฏวิชาการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558”
กับการศึกษาเพื่อการพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยนักศึกษาจาก
หลักสูตรวิชาจิตรกรรมคว้ารางวัล 3 รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ นายชวกร
ทองมงคล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายอภิชาติ  ศิริวัฒน์และรางวัลชมเชย
นายภานุพงศ์  ยิ้มย่อง 

โครงการจัดการองค์ความรู้การบริหารงานสโมสรนักศึกษา
ประจ�าปี 2558
 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2558 อ.ศุภชัย  ศรีขวัญแก้ว กล่าวเปิดโครงการการจัดการ
องค์ความรู ้และเขียนแผนปฏิบัติงานสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจ�าปี 2558 เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารงานสโมสรนักศึกษา และเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสโมสรนักศึกษาจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง โดยโครงการดังกล่าว
จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้การน�าของนายจิรเวช
ภิญโญ นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 ระหว่างวันท่ี 28 – 29 มีนาคม 2558 อ.แก้วสุดา  บุตรเผียน อาจารย์
ประจ�าหลักสูตรวิชาจิตรกรรม น�านักศึกษาในหลักสูตรชั้นปีที่ 3 ร่วมกิจกรรม
โครงการก�าแพงศิลปะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน  2558 ซึ่งจัดขึ้นโดย
ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพฯ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานแฟชั่น

 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดแสดง Mini Fashion ผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมเป็นจ�านวนมากและได้รับเกียรติจากคุณรัศมี  ทองสิริไพรศรี (ลูกหมี)
บรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานแฟช่ันและร่วมชมการเดินแฟช่ันโชว์ Mini Fashion
ของนักศึกษา ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

โครงการก�าแพงศิลปะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558



คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 4
 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
“กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 4” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีสถานศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมแข่งขันและ
ได้มีการเดินขบวนพาเหรด รวมถึงการแสดงของกองเชียร์และเชียร์รีดเดอร์ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยบรรยากาศภายในโครงการ
เต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพระหว่างสถาบัน

พัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร
 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการ
สื่อสาร ณ นพรัตน์รีสอร์ท อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยได้รับเกียรติจาก อ.จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ รวมถึงเพื่อ
เสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งบรรยากาศภายในโครงการเต็มไปด้วยความสนุกสนานและ
สาระความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ

เสวนาสถานศึกษาเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสหกิจ
 เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการ
“เสวนาสถานศึกษาเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสหกิจ” ณ อาคารอเนก
ประสงค์ มทร.ศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก อ.ขจรศักดิ์  พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย กับสถานศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสหกิจ รวมถึงศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสหกิจเพื่อน�าไปปรับปรุงแก้ไข
คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสหกิจส�าหรับปีการศึกษาต่อไป
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บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ หาดชลาทัศน์
 เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2558 คณาจารย ์และนักศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ลานดนตรี
และวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา โดยมีกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณ
ประโยชน์ บริจาคโลหิตโดยเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา บริการตัดผม
แก่ประชาชนทั่วไป และกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โครงการพัฒนาสนามเด็กเล่นและสนามวอลเลย์บอล
 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ จัดโครงการพัฒนาสนามเด็กเล่นและสนามวอลเลย์บอล ณ โรงเรียนบ้าน
เขารักเกียรติ ต.ก�าแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีจิตอาสา และมีส่วนรับผิดชอบกับสังคม โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ในรายวิชาจริยธรรมส�าหรับมนุษย์ มีอาจารย์อัมรินทร์  สันตินิยมภักดี เป็นอาจารย์ประจ�าวิชา โดยนักศึกษาได้ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซม
สนามเด็กเล่นที่ช�ารุด ทาสีเคร่ืองเล่น และพัฒนาสนามวอลเลย์บอล ซึ่งได้รับความช่ืนชมยินดีจากทางครูและนักเรียนโรงเรียนบ้าน
เขารักเกียรติเป็นอย่างมาก

มทร.ศรีวิชัย
วิทยาลัยรัตภูมิ  

โครงการ “ออกปาก เกี่ยวข้าว วางว่าว เป่าปี่ซัง”
 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2558 มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลควนรู อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
จัดโครงการ “ออกปาก เก่ียวข้าว วางว่าว เป่าปี่ซัง” โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
ในพิธี ซึ่งได้เชิญชวนให้นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมท�ากิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการท�านาเก่ียวข้าวพ้ืนบ้าน
ของชุมชน และเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตแบบชนบท



มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง  

ร่วมการแข่งขันกีฬาสิเกาสัมพันธ์
 ระหว่างวันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2558 บุคลากร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง ร่วมการแข่งขันกีฬาสิเกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ณ โรงเรียนสิเกาประชา
ผดุงวิทย์ โดยเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ คือเทศบาลต�าบลสิเกา
ซึ่งมทร.ศรีวิชัย ได้รับรางวัลดังนี้ ชนะเลิศเปตองประเภททีมผู้บริหาร
รองชนะเลิศอันดับ 1 เปตองประเภททีมชาย รองชนะเลิศอันดับ 2
วอลเลย์บอลชาย และรองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลหญิง 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ”
 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 หน่วยบุคลากร งานบริหารนโยบายและแผน
ส�านักงานวิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ เร่ือง เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ เพื่อให้บุคลากร
มีความรู้ ความเข้าใจทักษะในงานด้านการบริการมากข้ึน และเพื่อให้บุคลากร
ได้มีความตระหนักในความส�าคัญและการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงาน โดยมีผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ�า
วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดโครงการ มีบุคลากรเข้าร่วมกว่า 30 คน
ณ ห้องประชุม อาคารส�านักงานวิทยาเขตตรัง

 ระหว่างวันที่ 6 -7 มีนาคม 2558 วิทยาลัยรัตภูมิ จัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ประจ�าปีการศึกษา
2557 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ท่ี 5 สงขลา อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อ
ให้นักศึกษาและบุคลากรได้เห็นถึงความส�าคัญในการประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมท่ีจะมุ่งเน้นภารกิจท่ีก่อให้ผลตามนโยบาย
3 ดี ได้แก่ ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม
และความเป็นไทย และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด โดยได้รับ
ความร่วมมืออย่างดีจากนักศึกษาและบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ประจ�าปีการศึกษา 2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทหน้าที่ของสาขาวิชาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทหน้าที่ของสาขาวิชาต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีอาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้อ�านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ
เป็นประธานในการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ รศ.จารุยา
ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาบรรยายในเรื่อง
บทบาทหน้าที่ของสาขาวิชาต่อการประกันคุณภาพ โดยโครงการอบรม
ครั้งน้ีมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง
ณ อาคารมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิจุล
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง”
 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 งานการคลัง ส�านักงาน
วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง”
โดยมีบุคลากรส�านักงานวิทยาเขตตรัง เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า
30 คน ณ ห้องประชุม อาคารส�านักงานวิทยาเขตตรัง

ปันโอกาส วาดฝัน อันดามัน
 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง “ปันโอกาส วาดฝัน อันดามัน  ปีท่ี 2” เพื่อให้เยาวชนเกิด
จิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรอันทรงคุณค่า ซึ่งกิจกรรมที่จัดได้แก่ นิทรรศการการแข่งขันทักษะต่างๆ กิจกรรมค่ายเยาวชนคนรักษาเล
กิจกรรมให้ความรู้ทางทะเลและชายฝั่ง และกิจกรรมสันทนาการ โดยได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ  ดวงมณี นายอ�าเภอสิเกา เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการ และมีผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง กล่าวรายงานโครงการ มีนักเรียนจากโรงเรียน
ต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้กว่า 500 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ค่ายพักแรมเชิงอนุรักษ์
 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้น�าคณะลูกเสือ และเนตรนารี ระดับช้ัน ม.3
มาเข้าค่ายพักแรมเชิงอนุรักษ์ ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีนายเอกชัย
หมื่นท่องวารี และนักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว ท�าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ให้ความรู้

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ร่วมโครงการ
“เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ลดอุบัติเหตุ ต้านยาเสพติด”
 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
กว่า 50 คน ร่วมโครงการ “เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ลดอุบัติเหตุ ต้านยาเสพติด”
ซึ่งจัดโดย สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอสิเกา จ.ตรัง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ร่วมโครงการ
รักสุขภาพด้วยการออกก�าลังกายเพื่อห่างไกลยาเสพติด และเป็นการรณรงค์
การใช้รถ ใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนเอง
โดยใช้เส้นทางจากสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอสิเกา ไปยังหาดราชมงคลตรัง 

ในระหว่างเดินส�ารวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และน�าคณะครู ลูกเสือ -เนตรนารี ชมสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการปลูกต้นโกงกาง
และเก็บขยะบริเวณชายหาดราชมงคล



การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว จัดโครงการฝึกทักษะวิชาชีพบัญชีส�าหรับนักศึกษาสาขา
บริหารธุรกิจ กิจกรรมย่อยที่ 2 การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิราภรณ์  ศุภศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท เค ทู เอ็ม ออดิทติ้ง เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า
60 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

กีฬาต้านยาเสพติด
 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 หน่วยกิจกรรมนักศึกษา งานพัฒนา
นักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการพัฒนานักศึกษา
สู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี กิจกรรมย่อยที่ 1 กีฬาต้านยาเสพติด ณ อาคาร
กีฬาราชมงคลตรัง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้
มีโอกาสออกก�าลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงเพ่ือสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ และห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข โดยได้รับเกียรติ
จากอ.สุชาติ อินกล�่า ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

เข้าค่ายคุณธรรม
 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยวินัยและจริยธรรม
นักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว
จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและจิตใจ
ของนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงเพื่อให้นักศึกษา
น�าคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ด�าเนินชีวิต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชารวมทั้งหมด 300 คน  ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
ทหารบก ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

“ปั่น ปลูก ป่า”
 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2558 นายเอกนรินทร์  ศรีสมบูรณ์ นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว ได้น�าคณะ
นักศึกษาจากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมโครงการ “ปั่น ปลูก ป่า” จัดโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยวสีเขียว “ปั่น ปลูก ป่า” ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นพร้อมกัน 4 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่
จ.เลย จ.เพชรบูรณ์ จ.จันทบุรี และจ.ตรัง โดยในส่วนของจังหวัดตรังนั้น เริ่มต้นปั่นจักรยานจากจวนผู้ว่า จ.ตรัง มาตามเส้นทางสาย
เมืองตรัง - สิเกา มาสิ้นสุด และท�าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่โรงเรียนบ้านบางค้างคาว อ.สิเกา จ.ตรัง จากนั้นได้ร่วมกันปลูกป่าต้นโกงกาง
ริม 2 ฝั่งถนนจากโรงเรียนบ้านค้างคาว จนถึงสะพานบ้านทุ่งทองสามัคคี      
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ค่ายวิชาการ
 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 โรงเรียนวัดไม้ฝาด จัดโครงการ ค่ายวิชาการ จัดกิจกรรม เน้นการฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกมส์ต่างๆ
ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีอาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
นักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด
โครงการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

งานเลี้ยงพิธีวิวาห์ใต้สมุทร ประจ�าปี 2558
 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 หอการค้าจังหวัดตรัง ร่วมกับหน่วยงาน
ราชการจังหวัดตรัง จัดงานเลี้ยงต้อนรับคู่บ่าวสาว 30 คู่ ท่ีร่วมพิธีวิวาห์
ใต้สมุทร ประจ�าปี 2558 โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาสาขาการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมจัดตกแต่งสถานที่ และซุ้มอาหารต่างๆ
เพื่อรับรองแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ บริเวณหาดวิวาห์ใต้สมุทร

โครงการค่ายวิทย์เชิงอนุรักษ์
 เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.อภิรักษ์  สงรักษ์
ดร.สมรักษ์  รอดเจริญ ดร.วรพร  ธารางกูร และนายนิคม  อ่อนสี
ให้เกียรติเป็นวิทยากรโครงการค่ายวิทย์เชิงอนุรักษ์ ประจ�าปีการศึกษา 2557
แก่กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแสวงหาความรู้
เพื่อบริการชุมชนและฝึกให้นักเรียนเป็นผู้น�า ร่วมกิจกรรมดูนกและนักสืบ
ชายหาด ณ บ่อหิน ฟาร์มสเตย์ อ.สิเกา จ.ตรัง 

 ระหว ่างวันท่ี 4 – 6 กุมภาพันธ ์  2558 รศ.ดร.สุวัจน ์   ธัญรส คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณาจารย์พร้อมนักศึกษาในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการวิชาการราชมงคล
ศรีวิชัยแฟร์ 2015 ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีและวัฒนธรรม” ผลงานที่จัดแสดงอาทิเช่น
ไข่ทองค�า ปูนขาวจากเปลือกหอยตลับ และ Vertical Garden เป็นต้น ณ บริเวณ
ภายในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

โครงการจัดนิทรรศการวิชาการราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2015 
ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีและวัฒนธรรม”



 ระหว่างวันท่ี 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 มทร.ศรีวิชัย จัดนิทรรศการ “ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์” ประจ�าปี 2558 ภายใต้หัวข้อ
เทคโนโลยีและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา อีกทั้งเป็นเวทีในการแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดและการท�างานร่วมกันเป็นทีม ณ มทร.ศรีวิชัย

ประมวลภาพกิจกรรม
ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2015
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การเลี้ยงและการจัดการการเลี้ยงปลาทะเลสวยงามในทะเล
 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง ได้จัดโครงการให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจากในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้กิจกรรมย่อยที่ 1 :
การเล้ียงและการจัดการการเลี้ยงปลาทะเลสวยงามในทะเล ได้รับเกียรติจาก
Alessandro Montaldi ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าทะเลสวยงาม
และเจ้าของฟาร์มปลาทะเลสวยงามที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ เป็นวิทยากร
บรรยายแก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมง และสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ณ อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ส�านักงานคณบดี

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและฝ่าย
พัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้จัดโครงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินภาคใต้ มีการแสดง“ร�าวงย้อนยุคจากวงวานร
จากจังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อปลูกฝั่งให้นักศึกษารู้จักขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

การเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น�้าประดับ
 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้จัดโครงการให้ความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น�้าจากในประเทศและต่างประเทศ ได้รับเกียรติจากคุณสหภพ  ดอกแก้ว ต�าแหน่งนักวิชาการ
ประมง ศูนย์วิจัยเเละถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามเเละพรรณไม้น�้าประดับ บรรยายเรื่องการเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น�้าประดับ 
พร้อมท้ังสาธิตการจัดตู้พรรณไม้น�้า และการเพาะขยายพันธุ์หนอนจิ๋วเพื่อเป็นอาหารส�าหรับลูกปลา เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้นักศึกษา
ได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาสวยงามและพรรณไม้น�้าท้ังสายพันธุ์ในและต่างประเทศ และยังได้ฝึกทักษะการจัดตู้พรรณไม้น�้า
สร้างความสนุกสนานตลอดการเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ส�านักงานคณบดี

สัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการปลูกฝังนักศึกษาให้รู้จักขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ินใต้ อาทิเช่น การแสดงลิเกป่า จากคณะถาวร สุนทรศิลป์
และการจัดนิทรรศการด้านวัฒนธรรมถ่ินใต้ของนักศึกษา โดยในงานได้รับเกียรติ
จากอาจารย์ชาคริยา ฉลาด รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน
กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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ประมงร่วมใจชวนลูกหลานแลเล
 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 งานพัฒนา
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ด�าเนินโครงการ
ประมงร่วมใจชวนลูกหลานแลเล เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรู้
มีความตระหนัก และเห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติป่าชายเลน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวเปิดโครงการ
และวิทยากรจากสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 35 (สตูล) เป็น
วิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมกลุ่ม ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ อ�าเภอสิเกา
จังหวัดตรัง

ศึกษาดูงาน สมุนไพรไทย&ธุรกิจสปา
 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2558 ผศ.ดร.ชุตินุช  สุจริต อาจารย์ในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง น�านักศึกษาสาขาเคมีอุตสาหกรรม
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านสมุนไพรไทยและธุรกิจสปา เพื่อให้นักศึกษา
เรียนรู ้การผลิตยาสมุนไพร การเก็บรักษาตัวยาสมุนไพรในรูปแบบ
ทางการค้าและธุรกิจสปาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยได้รับเกียรติ
จาก คุณวิศิษฐ์  ก้องสกุล แพทย์แผนไทย จากร้านพฤกษาโอสถ อ.เมือง
จ.ตรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้ดังกล่าว

การผลิตลูกพันธุ์หอยนางรมจากโรงเพาะฟัก
 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง แถลงข่าวการบริการวิชาการถ่ายทอดงานวิจัยการ
เพาะเลี้ยงหอยนางรมสู่ชุมชนต้นแบบ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงปลากระชัง
บ้านพรุจูด จังหวัดตรัง โดยมี รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ  นายไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ชุตินุช  สุจริต ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ 
ดร.สมรักษ์  รอดเจริญ และอ.กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ฝายชะลอน�้าตามแนวพระราชด�าริ ฯ
 ระหว่างวันที่  4 – 7 มีนาคม 2558 ชมรมต้นน�้า สังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ด�าเนินโครงการ
สร้างฝายชะลอน�้าตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงการนี้เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส�านึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของน�้า และร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภายนอก
ณ น�้าตกวังสายทอง จังหวัดสตูล



วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ทุ่งใหญ่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในสถาบัน และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในจังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้ง ตรัง  สถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์การท�างานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและเกิดการจัดการความรู้จากการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให้หน่วยงานด�าเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านเกาะลิบง
 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558  สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง ด�าเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับ
ชุมชนบ้านเกาะลิบง กิจกรรมย่อยที่ 2 การให้บริการวิชาการทางด้านอบรมการ
จัดการของเสียจากชุมชน น�าโดย อาจารย์อเนก สาวะอินทร์ หัวหน้าสาขาส่ิงแวดล้อม
พร้อมอาจารย์และนักศึกษาในคณะฯ รวมท้ังสิ้น 60 คน ลงพื้นท่ีชุมชน เกาะลิบง
จังหวัดตรัง เพื่อถ่ายทอดการคัดแยกขยะมูลฝอย การจัดต้ังธนาคารขยะ และให้
ความรู้การจัดการของเสียในส่วนอื่นๆเพื่อให้การจัดการปัญหาขยะบนเกาะลิบง
ยั่งยืนตลอดไป

อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว
 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2558 ส�านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง ด�าเนินโครงการสร้างจิตส�านึก อนุรักษ์พลังงาน
และมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวเปิดโครงการ
และได้รับเกียรติจากอ.เอนก  สาวะอินทร์ และอ.วรรณวิภา  ไกรพิทยากร
อาจารย์จากสาขาสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้อง
พล.1202 อาคารส�านักงานคณบดี 

ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียแก่นักศึกษา
 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2558 สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง ด�าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริม
ความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียแก่นักศึกษา ได้รับเกียรติจากรศ.ดร.สุวัจน์
ธัญรส คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง กล่าวเปิดโครงการ
ดังกล่าว ณ สาขาเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรบรรยายพร้อมท้ังฝึกภาคปฏิบัติ
อาทิเช่น การตัดต่อวิดีโอและโปรแกรม Premiere Pro และ มินิโปรเจคงาน
กลุ ่ม ผลิตงาน Motion Graphics ด ้วยโปรแกรม After Effects 
และการท�าแอพพลิเคชันบนมือถือด้วยโปรแกรม layar

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
 เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2558 หน่วยประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง ด�าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากรศ.จารุยา
ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.ศรีวิชัย
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มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  

โครงการเมืองสีขาว หัวใจสีเขียว
 ระหว่างวันที่  11–13 มีนาคม 2558 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการ “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว” กับเทศบาล
เมืองทุ่งสง กิจกรรมภายในงาน จัดการออกบูธประชาสัมพันธ์การแนะแนว
ทางการศึกษาต่อ การรณรงค์เก่ียวกับปัญหายาเสพติด การรณรงค์และ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบอย่างท่ัวถึง
ณ สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

โครงการ “ศรีวิชัยขนอมวิชาการ ครั้งที่ 1”
 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ “ศรีวิชัยขนอมวิชาการ คร้ังท่ี 1”
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ โดยคณะเกษตรศาสตร์
ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาตนเองให้เกิด
ความพร้อม มีทักษะในการประกอบอาชีพเบื้องต้น และเป็นการเพ่ิมทักษะ
ในอาชีพอิสระอันเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเสริมในอนาคต

กีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 คณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นเพื่อการออกก�าลังกายและความสามัคคีของสถาบันเครือข่าย
อุดมศึกษา มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ วิ่งกระสอบ มวยทะเล แชร์บอล การแข่งขันฟุตบอลระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและ
สื่อมวลชน ฯลฯ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

เยาวชนไทยหัวใจดนตรี
 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.ส�าคัญ รัตนบุรี ผู้ช่วยอธิการบดี
ประจ�าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย ได้รับเกียรติเป็นประธาน
โครงการเยาวชนไทยหัวใจดนตรี ซ่ึงจัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ
ทางด้านดนตรี  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ภายใน
งานมีการประกวดวงดนตรีประเภทต่างๆ รวมถึงได้รับเกียรติจากศิลปิน
ต่างประเทศและคุณก้อย กินรี มาร่วมเป็นคณะกรรมการและโชว์คอนเสิร์ต
ณ บริเวณโรงอาหาร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นท่ีไสใหญ่

คณะเกษตรศาสตร์



โครงการ “การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การประมงระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 10”
 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2558  คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ภายใต้
ชื่อโครงการ “การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การประมงระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 10” เพ่ือเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์
ในเวทีประชุมทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับสูงข้ึน และสามารถฝึกฝนให้กับนักศึกษา
ให้มีความกล้าในการแสดงออกทางวิชาการ ซึ่งเป็นลักษณะที่ต้องการของสถานประกอบการต่อไปในอนาคต

อธิการบดีเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและสวนเพาะเลี้ยงพันธุ์กล้วยไม้ไทย
 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เดินทางเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและสวนเพาะเล้ียงพันธุ์
กล้วยไม้ไทย สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์เพื่อศึกษาความเป็นไปในการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการและสวนเพาะเล้ียงพันธุ์
กล้วยไม้ไทย สาขาพืชศาสตร์ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้พันธุ์กล้วยไม้ไทย และให้เป็นแหล่งบริการความรู้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์พืชต่อไป
ในอนาคต ณ สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

โครงการประเพณีศิลปวัฒนธรรมชาวนครศรีธรรมราช
 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสร
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้ด�าเนินโครงการประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ชาวนครศรีธรรมราช ณ ลานประดู่แดง มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่  เพื่อให้กลุ่ม
นักศึกษาได้เรียนรู้ศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนเมืองของ
ชาวนครศรีธรรมราช ท่ีมีวิถีชีวิตผูกพันกับการเกษตรในท้องถิ่น ซึ่งมีในทุก
พื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษา
ได้มีจิตส�านึกที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อจะได้เป็นก�าลัง

ส�าคัญของชาติในอนาคตที่มีความพร้อมความสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา และมีความรู้ควบคู่การมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
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โครงการฝึกทักษะความรู้พื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรม
 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกทักษะความรู้
พื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษาใหม่สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เพื่อฝึกทักษะความรู้พื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรมให้แก่นักศึกษาและเพื่อ
ให้นักศึกษาได้น�าความรู ้ที่ได้จากการฝึกทักษะมาสร้างชิ้นงาน 4 in 1
ณ ห้องประชุม 922

โครงการค่ายอาสาพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดขึ้น
เพื่อสร้างจิตอาสาให้แก่นักศึกษาในการบ�าเพ็ญประโยชน์ และเพ่ือพัฒนา
ด้านสถานที่ และภูมิทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคาร 9
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการจัดท�าแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการจัดท�าแผนทิศทาง
การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายบริหารและวางแผน
จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมประชุมระดมความคิด วิเคราะห์ SWOT
เพื่อพัฒนาคณะฯ ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม 922 

โครงการธรรมะอารมณ์ดี
 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการธรรมะอารมณ์ดี
โดยสาขาศึกษาทั่วไป จัดข้ึนเพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาใหม่
ณ ห้องประชุมใหญ่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกวดนิทรรศการชมรม
 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.อุทิพย์  หยงสตาร์ รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสรุปผลด�าเนินงานของชมรม
และนิทรรศการวิชาการชมรม เพื่อให้แต่ละชมรมได้น�าเสนอผลการด�าเนินงาน
และกิจกรรมที่ทางชมรมได้ด�าเนินการ ณ ลานกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



โครงการสืบสานและอนุรักษ์การแสดงหนังตะลุง
 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2558 ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดีมทร.ศรีวิชัย
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสืบสานและอนุรักษ์การแสดงหนังตะลุง
โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
ศิลปะการแสดงหนังตะลุง เป็นการสนับสนุนและสืบทอดศิลปะการแสดง
พื้นบ ้าน รวมท้ังอนุรักษ ์วัฒนธรรมท ้องถ่ินตามวิ ถีชาวพุทธสืบไป
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และได้รับเกียรติจากนายทรงชัย วงษ์วัชรด�ารง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นประธาน
เปิดโครงการ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดข้ึนเพื่อศึกษาพืชผักน�้า ที่นอกจากจะผลิตอาหารให้แก่สัตว์น�้าแล้ว ยังสามารถควบคุม
คุณภาพน�้าและดินโดยจะส่งผลประโยชน์ต่อล�าคลองในเชิงนิเวศวิทยา และช่วยให้เยาวชนและประชาชนเห็นคุณประโยชน์ของพืชผักน�้า
และร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ล�าคลองสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาผ้าไทยในชนบทสู่ประชาคมอาเซียน
 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมทร.ศรีวิชัย
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผ้าไทยในชนบทสู่ประชาคมอาเซียน
โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาจัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผ้าไทย และสะท้อนถึง
เอกลักษณ์เคร่ืองแต่งกายประจ�าท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมไทย
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

คณะเทคโนโลยีการจัดการ
โครงการเสวนาวิเคราะห์การแข่งขันใน AC
 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ จัดโครงการ
เสวนาวิเคราะห์การแข่งขันใน AC  โดยมี ผศ.สุวรรณี  โภชากรณ์ คณบดี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สร้างความตระหนักให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
สถานการณ์การแข่งขันและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแรงงานในอาเซียน
มีนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายจากคุณด�ารง  พุฒตาล บรรณาธิการนิตยสาร
คู่สร้าง คู่สม ณ อาคารหอประชุมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

จุล
สา

รร
าช

มง
คล

ศร
ีวิช

ัย
RM

UT
SV

28



จุลสารราชมงคลศรีวิชัย
RM

UTSV

29

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง
 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 สาขาการตลาด จัดโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เพ่ิมเติมในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถน�าไปปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ณ อาคารหอประชุม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ รับเกียรติจาก
ผศ.สมคิด  อินทร์ช่วย วิทยากรบรรยายและ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชด�าริ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 

โครงการวัดสวยด้วยมือเรา ครั้งที่ 5
 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการวัดสวยด้วยมือเรา ครั้งท่ี 5 ร่วมกันท�าความ
สะอาดลานวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาวัดท�านุบ�ารุงศาสนา สร้างจิตสาธารณะน�าหลักธรรม
มาใช้เป็นแนวทางตลอดจนปลูกฝังการมีจิตอาสา ณ วัดราษฎร์ประดิษฐ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและพิธีการศุลกากร
 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและพิธีการศุลกากร เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาในรายวิชา ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ีส�าคัญระหว่างประเทศในการเคลื่อนย้ายสินค้า และข้ันตอนพิธีการศุลกากร
ณ ห้องประชุมเล็ก รับเกียรติจาก รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์  ดวงพัสตรา ผู้อ�านวยการจากสถาบันการขนส่ง อาจารย์ประจ�าคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากร 

โครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2558 สาขาการจัดการ
จัดโครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ครั้งท่ี 4 เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และเยาวชนหันมาใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามกีฬา วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ไสใหญ่ มีบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกจาก
หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันกว่า 20 ทีม 



โครงการนักวางแผนทางการเงินรุ่นเยาว์
 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สาขาการเงิน จัดโครงการนักวางแผนทางการเงินรุ่นเยาว์ Young Financial Planner แก่นักศึกษา
สาขาการเงิน ณ อาคารหอประชุมมทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  ได้รับเกียรติจากคุณวันชัย  ชยานันต์นุกูล และ
คุณหทัยชนก  อนันต์ทวีวัฒน์ จากธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคใต้ เป็นวิทยากรเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผน
การเงินส่วนบุคคลกับนักศึกษา และนักศึกษาสามารถน�าความรู้แนวคิด ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากการอบรมน�าไปประยุกต์
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม พัฒนาจิต
 ระหว่างวันท่ี 20-21 มีนาคม 2558 คณาจารย์และนักศึกษา สาขา
การเงิน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงาม จัดโครงการเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
ให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัย น้อมน�าหลักธรรมค�าสั่งสอน
พระพุทธศาสนา มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีความสงบและมีสมาธิ พัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการด�าเนินชีวิต ณ วัดศรีทวี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคมและการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 คณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโครงการ “พัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคมและการเตรียมความพร้อม
สู่ตลาดแรงงาน” และได้รับเกียรติจากคุณชัยอนันต์  ปันชู และคุณกัลปภัทร  เขตพงศ์ ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 เป็นวิทยากร ซึ่งโครงการ
ดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับว่าที่บัณฑิตที่ก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา ให้ตระหนักถึงการมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายใน ภายนอก
เพื่อพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ณ อาคารหอประชุม  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

โครงการถนนชุมชนปลอดขยะด้วยมือเรา
 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ ถนนชุมชน
ปลอดขยะด้วยมือเรา ตามเส้นทางถนนชุมชนน�้าตกโยง เพื่อท�าลายแหล่ง
เพาะเชื้อโรคต่างๆ ช่วยลดการเกิดเชื้อโรคที่มาจากแหล่งขยะให้กับคนใน
ชุมชน ให้ชุมชนมีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรคและเพื่อเป็นการพัฒนา
ท้องถิ่นให้น่าอยู่ยิ่งข้ึน รวมถึงเป็นการสร้างจิตส�านึกในด้านความรับผิดชอบ
และเป็นสิ่งที่นักศึกษาพึงปฏิบัติ
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สืบสานงานศิลป์ วิถีถิ่น วิถีไทย”
 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2558 ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดีมทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สืบสานงานศิลป์ วิถีถิ่น วิถีไทย” ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจารย์ประจ�าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุ่งใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

คณะเกษตรศาสตร์
นิทรรศการสวนสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเตาชีวมวล
 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการสวนสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเตาชีวมวล
ในงานนิทรรศการทางวิชาการราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2015  น�าโดย ผศ.ดร.ปราณี  รัตนานุพงศ์ ซึ่งเป็นผลงานความร่วมมือของอาจารย์
และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เนื่องจากปัจจุบันนี้พืชสมุนไพรเริ่มหายากยิ่งข้ึน มีการท�าลายพืชสมุนไพรหรือพืชป่าเพิ่มมากข้ึน โดย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่รู้จักพืชสมุนไพรนั้นๆ โดยเป็นการด�าเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษา
ก่อให้เกิดการรู้จักด�าเนินชีวิตพึ่งพาตนเองใช้พืชพรรณต่างๆ ของเราเองเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค และแปรเปลี่ยนเป็นรายได้ พร้อมทั้ง
จัดแสดงการผลิตเตาชีวมวลและวิธีการใช้เตาชีวมวลอีกด้วย

โครงการประกวดภาพวาดคอมพิวเตอร์กราฟิก
ศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้
 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ด�าเนินการ
จัดโครงการ “ประกวดภาพวาดคอมพิวเตอร์กราฟิก ศิลป
วัฒนธรรมถิ่นใต้” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสีนวล
คณะเทคโนโลยีการจัดการ เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ภาคใต้ ปลูกฝังจิตส�านึกในคุณค่าความเป็นไทย ส่งเสริมด้าน
ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา ตลอดจนเป็นการ
บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน



ฝึกทักษะในการดูลักษณะโคที่ดี
ณ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558  ผศ.สมบัติ  ศรีจันทร์ น�านักศึกษา
สาขาสัตวศาสตร์ น�านักศึกษาลงฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงเพื่อฝึกทักษะในการ
ดูลักษณะโคที่ดี ณ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ต�าบลดุสิต อ�าเภอถ�้าพรรณรา
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโคเนื้อ
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยในงานได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น
ประธานในการเปิดงานครั้งนี้

อบรมโคเนื้อ เป็นอาชีพเสริมรายได้จากการท�าสวนยาง
 เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
จัดอบรมโคเนื้อ เป็นอาชีพเสริมรายได้จากการท�าสวนยาง โดยได้รับเกียรติ
จาก ผศ.สมบัติ  ศรีจันทร์ ผศ.สมคิด  ชัยเพชร และผศ.วุฒิชัย  สีเผือก
เป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่เกษตรกรจากอ�าเภอต่างๆ โดยได้รับความ
ร่วมมือและให้การสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง
อ�าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนลุงนิล
 ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.สมบัติ  ศรีจันทร์ น�านักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ณ สวนลุงนิล ฟาร์มโคเนื้อชวนชื่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝึกปฏิบัติงานฟาร์มโคเนื้อชุมพร และน�านักศึกษาช่วยดูแลสุขภาพโคเนื้อของ
ส�านักงานทหารพัฒนา จังหวัดชุมพร เพื่อให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติงานในพื้นท่ีจริง พร้อมทั้งฝึกทักษะต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญ
มากยิ่งขึ้น

“เปิดโลกความรู้ สู่ประตูอาเซียน”
 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก
โรงเรียนบางขันวิทยา อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ให้เข้าร่วมจัดบูธแสดง
ผลงานต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์  ในงาน “เปิดโลกความรู้ สู่ประตู
อาเซียน” ในการนี้คณะเกษตรศาสตร์ได ้จัดแสดง การเพาะเล้ียงเห็ด
ชนิดต่างๆ เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางนวล เห็ดยานาฮิ และรวมไปถึงการเพาะ
เลี้ยงเน้ือเยื่อของพืชหายาก หรือพืชท่ีใกล้จะสูญพันธุ์ไปแล้ว เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งการโชว์คาวบอยจากนักศึกษา สาขา
สัตวศาสตร์
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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Technology Based กับชุมชน สังคม
 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเกษตรศาสตร์ น�าโดยผศ.ดร.ปราณี  รัตนานุพงศ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Technology
Based กับชุมชน สังคม ณ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร ภักดีฟาร์ม โครงการบ่อแก๊สชุมชน สมเกียรติฟาร์ม ต.แพรกหา
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง แหล่งเรียนรู้หัตถกรรมกะลามะพร้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง แหล่งเรียนรู้สวนไผ่ขวัญใจ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง และแหล่งเรียนรู้ทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย อ. ควนขนุน จ. พัทลุง (ควายน�้า ภูมิปัญญาควายไทย) โดยมีกิจกรรมท่ีสามารถท�าให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรง เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ Technology Based และมีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน สังคม เพ่ือให้นักศึกษาได้แนวคิดในการน�า Technology Based มาใช้ในงานวิจัย โครงการ หรือกรณี
ศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต

โครงการการศึกษาดูงานด้านการเกษตร
 ระหว่างวันท่ี 25-29 มีนาคม 2558 คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการการศึกษาดูงานด้านการเกษตรของนักศึกษา ณ ไร่องุ่นหัวหินฮิลล์
อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สวนนงนุช อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สวนสัตว์ดุสิตและกิจกรรม”วิถีข้าว วิถีไทย” ถนนข้างท�าเนียบ
กรุงเทพฯ พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมืองโบราณ อ�าเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการชั่งหัวมัน
อ.ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเติม
จากการศึกษาในชั้นเรียน และเป็นการเพิ่มวิสัยทัศน์และเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการเกษตรในสภาพจริง ตลอดจนเป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพต่อไป

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
บัณฑิตยุคใหม่ มีวินัย ใส่ใจมารยาท
 เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ได้ด�าเนินโครงการอบรมมารยาทไทยที่ดีงามส�าหรับนักศึกษา 58
ณ ห้องประชุม AB 306 อาคารส�านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมี
นักศึกษาแต่ละคณะในพื้นที่ทุ่งใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม ภายโครงการได้จัดอบรม
ทางด้านมารยาทไทย โดย ดร.เขม สุขไกล จากวิทยาลัยนาฏศิลป์
นครศรีธรรมราช กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้
นอกจากนี้ นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในการจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อการ
ประกอบศาสนพิธี



 ระหว่างวันท่ี 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ จัดโครงการ
ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม: ปลูกป่าและป่าชายเลน โดยมี น.สพ.ธนะชัย ลิมปดาพันธ์ หัวหน้า
โครงการ น�านักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปลูกป่าและป่าชายเลน ณ คลอง
ท่าดี ต�าบลท่าดี อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถานีพัฒนา
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 27 (เหนือคลอง) ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัด
กระบ่ี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เรียนรู้
ระบบนิเวศป่าชายเลน และการปลูกป่าชายเลน ตลอดจนการเรียนรู้ระบบ
นิเวศป่าไม้ และการปลูกป่า โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 60 คน

 ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2558 คณะท�างานพิจารณาหลักสูตร
และสถาบันแห่งสัตวแพทยสภาได้ตรวจประเมินสถาบัน เพื่อการรับรอง
ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 5 ปีการศึกษา (2555-2559) ผลการตรวจประเมิน
ผ่านทุกตัวชี้วัด(100%) และจะน�าเสนอผลการตรวจต่อสัตวแพทยสภาต่อไป

โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาส�าหรับนักศึกษา
 เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ ่งใหญ่ จัดโครงการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาส�าหรับนักศึกษา ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์
มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ โดยมี น.สพ.คมปกร ตาณะสุต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
กล่าวเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองวิเทศสัมพันธ์
และการประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “งานประกันคุณภาพการ
ศึกษาส�าหรับนักศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจถึงความส�าคัญของงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรภายนอกเก่ียวกับระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสโมสรนักศึกษา และคณะฯ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
จ�านวน 45 คน

อุตสาหกรรมเกษตร จิตอาสา ปลูกป่า พัฒนาวัด
 ระหว่างวันท่ี 20-22 กุมภาพันธ์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ได้น�านักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่าย อก. จิตอาสา ปลูกป่า พัฒนาวัด
ณ วัดทุ่งนางแก้ว อ.ละงู จ.สตูล โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจาก อบต.น�้าพุ
และชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้จากสถานี
เพาะช�ากล้าไม้ จ.สตูล เพื่อให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ เรียนรู้การท�างาน
ร่วมกันในสังคม และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ อีกทางหนึ่งด้วย ในการนี้
ได้ร่วมมือกันท�าความสะอาดอุโบสถ ศาลาการเปรียญ ห้องน�้าและศาลาปลายทาง
อีกทั้งได้ร่วมมือกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วย

คณะสัตวแพทยศาสตร์
โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมปลูกป่าและป่าชายเลน

โครงการตรวจประเมินรับรองสถาบัน
ผลิตสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตโดยสัตวแพทยสภา
แบบครั้งเดียว
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โครงการต�าบลสุขภาพสัตว์พัฒนา ครั้งที่ 2/2558
 เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2558 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ โดย สพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี
หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ น�านักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เตรียม
เครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริการจัดการ
สุขภาพสัตว์เลี้ยง บริการท�าหมันสุนัขแมว และฉีดวัคซีน ณ เทศบาลต�าบล
ทุ่งสง อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งด้านการจัดการสุขภาพสัตว์ให้กับชุมชนเป้าหมาย เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ด้านการเล้ียงสัตว์และองค์ความรู้ด้านสัตวแพทย์ให้กับเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นท่ี โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น�าสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการ
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จ�านวน 1,249 ตัว สุนัข 880 ตัว แมว 369 ตัว ถ่าย
พยาธิวัว 197 ตัว และท�าหมัน 34 ตัว แมว 13 ตัว สุนัข 29 ตัว

โครงการบริการสุขภาพสัตว์เศรษฐกิจและสัตว์ป่า ตรวจสุขภาพ
ช้างในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2558 อาจารย์สุไหลหมาน หมาดโหยด ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายบริการวิชาการและ สพ.ญ. รวิกานต์ อินทร์ช่วย จัดโครงการตรวจสุขภาพ
ช้างในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากน.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ
นายสัตวแพทย์ประจ�าส�านักพระราชวัง และน.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์
ปฏิบัติการส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการ

มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม  

ก้าวล�้าเทคโนโลยี สานวิถีความเป็นไทย สู่อาเซียน
 ระหว่างวันที่   11-12 กุมภาพันธ ์ 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จัดนิทรรศการงานศิลปวัฒนธรรมและวิชาการ คร้ังที่ 2 ประจ�าปี 2558 
ภายใต้หัวข้อ“ก้าวล�้าเทคโนโลยี สานวิถีความเป็นไทย สู่อาเซียน” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสามารถด้านวิชาการของอาจารย์และ
นักศึกษา จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกทางความคิดและการท�างานร่วมกันเป็นทีม
ซ่ึงได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธนา  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีประจ�า
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การ
แนะแนวการศึกษา การฝึกอาชีพอิสระ 7 อาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาการ
การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการบรรยายพิเศษจากอาจารย์จตุพล ชมพูนิช
ในหัวข้ออาชีพสุดฮิต ในยุค AEC และหัวข้อ เคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษ จาก
ครูเคท อาจาย์เนตรปรียา ชุมไชโย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ

อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพช้างเบื้องต้นแก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงช้าง ได้ลงพื้นท่ีให้ความรู้การดูแลสุขภาพ
ช้าง ตลอดจนให้บริการตรวจสุขภาพช้าง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อ�าเภอถ�้าพรรณรา อ�าเภอพิปูน และอ�าเภอฉวาง ลงพื้นที่ในเขต
ปางช้าง อ�าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช้างในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช ตลอดจนตรวจสุขภาพช้างและดูแล
พฤติกรรมช้าง อีกท้ังยังเป็นการฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยสุขภาพช้างรายวิชาสวนสัตว์และอายุรศาสตร์สัตว์ป่าให้กับนักศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงช้างน�าช้างเข้ารับบริการ จ�านวน 27 เชือก



โครงการ “บรรพชาสามเณรฤดูร้อน รุ่นที่ 1
 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 หลักสูตรวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จัดท�าโครงการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการตีและการร�ากลองยาว น�าโดยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการตี
และการร�ากลองยาว ในโครงการ “บรรพชาสามเณรฤดูร้อน รุ่นท่ี 1 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี” ณ วัดกระดังงา อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร
 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ได้จัดโครงการรับรองหลักสูตร
จากสภาวิศวกรขึ้น เพื่อตรวจรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ส�าหรับผู้เข้าเรียนปีการศึกษา 2556-2560 โดยสาขาวิชาฯ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสภาวิศวกร
เพื่อพิจารณารับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา

อบรมภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
 เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2558 ศูนย์ภาษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ จัดโครงการอบรมภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ด้านวัฒนธรรม สังคมและภาษา
จีนเบื้องต้น พร้อมทั้งเป็นการปูพ้ืนฐานส�าหรับภาษาอาเซียนในระดับกลาง
เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยให้ความ
รู้ในหัวข้อ ความส�าคัญของภาษาจีนต่อกลุ่มประเทศและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
ความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะในภาษาจีน และการสนทนาภาษาจีนเบ้ืองต้นในชีวิต
ประจ�าวัน ณ  ห้องปฏิบัติเรียนการโรงแรมและการท่องเท่ียว วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
 เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ น�าโดยผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อ�านวยการวิทยาลัยฯ และ
คณะอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ
“ใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ณ ศาลา
ประชาคมอ�าเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช
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นักศึกษาได้รับรางวัลภายในงานราชมงคลศรีวิชัย แฟร์ 2015
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายพิษณุ  อนุชาญ หัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง ได้รับรางวัลชมเชย
การประกวดสื่อการสอน นางสาวทรรศนีย์  ตันติโกวิทย์ ปี 4 หลักสูตรวิชาการผังเมือง ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Power point
และกลุ่มนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายธ�ารงศักดิ์ สินชู นายปฐมพร ปุบผะโก หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม นายอานุวัฒน์ ส�าอางศรี 
นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีนวลขาว หลักสูตรวิชาจิตรกรรม และนายวรวุฒิ โสมสม หลักสูตรวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ ภายในงานนิทรรศการวิชาการราชมงคลศรีวิชัย แฟร์ 2015

 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อจัดท�าแผนกลยุทธ์พัฒนา
วิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม ผู้อ�านวยการวิทยาลัยฯ เป็น
ประธานกล่าวเปิด โครงการ ณ ชลณภารีสอร์ท อ.ขนอม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการก�าหนดเป้าหมายในการจัดท�าแผน
กลยุทธ์ และมีการกลั่นกรองแผนการจัดท�าค�าของบประมาณเพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยต่อไป บรรยายโดย คุณวันเพ็ญ จิตตพงษ์
ผู้อ�านวยการกองนโยบายและแผน

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อจัดท�าแผนกลยุทธ์พัฒนาวิทยาลัย

คนเก่ง
ราชมงคลศรีวิชัย

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและประชุมอิมแพค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 ขอแสดงความยินดีแก่ นายณัฎฐ์  เนียมเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนายสันติภาพ  บุญญานุพันธ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการท�า “Program Excel”  
 นางสาวศรีญญา  พูลเขาล้วน และ นางสาวมณีรัตน์  สุทธิวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการเขียนหัวข้อโครงการ
ประเด็นโจทย์ “การอนุรักษ์พลังงาน” ในงานจัดนิทรรศการวิชาการราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2015 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แสดงความยินดี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.บัญญัติ
นิยมวาส อาจารย์ประจ�าสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ได้รับรางวัล
Special prize จากการน�าเสนอผลงาน “ชุดปรับมุมปะทะของ
ใบกังหันลม” จากหน่วยงาน World Invention Intellectual
Property Associationประเทศไต้หวันไปเม่ือระหว่างวันที่ 2-5
กุมภาพันธ์ 2558 ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�าปี 2558



โครงการกระทิงแดง U-project ปี 2
 เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาชมรมรักษ์ดุหยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
เข้าร่วมประกวดโครงการกระทิงแดง U-project ปี 2 โดยผ่านการพิจารณาจากโครงการรอบ 20 โครงการสุดท้าย ภายใต้ชื่อ “โครงการ
เรียนรู้วิถีชุมชนชายฝั่ง ปลูกหญ้าทะเลต่อชีวิตพะยูนคู่ทะเลตรัง” ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม เพ่ือเปิด
ประสบการณ์ให้นักศึกษาน�าความรู้จากวิทยากรมาปรับปรุงโครงการเพื่อส่งประกวดรอบชิงชนะเลิศอีกครั้ง
 ร่วมโหวตโครงการยอดนิยม (Popular Vote) ในช่วงวันที่ 27 มี.ค.-24 เม.ย.58 ช่วยกันติดตาม โหวต และเป็นก�าลังใจให้แก่นักศึกษา
ของเราด้วยนะคะ สามารถติดตามข่าวสารลายละเอียด ได้ที่ http://ktd-uproject.com/about.php  

คลินิกเทคโนโลยีและหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม
โครงการเพาะฟักลูกปูคืนสู่ธรรมชาติ
 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 คลินิกเทคโนโลยีและหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม
มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมงาน พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู บ้านหัวเขา (โครงการเพาะฟัก
ลูกปูคืนสู่ธรรมชาติ) อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ อ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี นายเอกชัย ซ้ายศรี  เจ้าหน้าท่ีคลินิก
เทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายปพล จันทร์เรือง (นายก ส�านักงาน
เกษตรและสหกรณ์) เปิดงาน และนางกระสวย มานิล กล่าวรายงาน ซึ่งนายอนันต์ มานิล ได้เกิด
แนวคิดที่จะอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุลูกปูเหล่านี้คืนสู่ทะเลอ่าวไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงระบบ
นิเวศในอนาคตต่อไป

อบรมส่งเสริมด้านอาชีพ ระหว่าง ไทย – กัมพูชา
 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 คลินิกเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วม
การจัดอบรมส่งเสริมด้านอาชีพ ระหว่าง ไทย – กัมพูชา (โครงการแผน
ด�าเนินการแบบบูรณาการของโตนเลสาบ (กัมพูชา) และลุ่มน�้าทะเลสาบ
สงขลา (ประเทศไทย) ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถี โหนด นา เล บ้านท่าหิน
อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยอาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย คณะจากโตนเลสาบกัมพูชา คณะจากลุ่มน�้าทะเลสาบ
สงขลา  จากคณะสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ มอ. และเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี

มทร.ศรีวิชัย ซ่ึงในช่วงเช้าได้ชมพื้นที่การสาธิต และรับฟังการบรรยายชุมชนเข้มแข็ง การส่งเสริมด้านอาชีพของสตรี ชุมชนบ้านท่าหิน
โดยวิถี โหนด นา เล โดยผู้บรรยาย คุณพูนทรัพย์ ศรีชู และรับฟังการบรรยาย การสาธิต เรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยผู้บรรยาย
คุณย่อม เพชรศรีสังข์ ซึ่งในช่วงบ่ายฝึกอบรมเกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น�้า (ปลาแห้ง) การถนอมอาหาร และพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับชุมชนต่อไป
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 เมื่อวันท่ี  21 กุมภาพันธ์ 2558 นายเอกชัย ซ้ายศรี เจ้าหน้าที่
คลินิกเทคโนโลยีมทร.ศรีวิชัย น.ส.ภิสาย ขุนทอง ลงพ้ืนท่ีร่วมกับ
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าภูมิภาค
ภาคใต้ (ศวภ.3) น.ส.ดาวริน สุขเกษม (นักนโยบายและแผนช�านาญการ)
นส.ภัททิยา ส่องศรี (นักนโยบายและแผน) นายนัฐชัย ประพันธ์
(นักจัดการงานทั่วไป) นายพิศาล ซิสเต็ม นายฤทัย วงศ์สุวัฒน์ (อาสา
สมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อสวท.) อ�านวยความสะดวกขณะลง
พื้นท่ี นายสมศักด์ิ พลอยพาณิชเจริญ (ผู้อ�านวยการคลินิกเทคโนโลยี
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ประชุมประเมิน
ศักยภาพพื้นที่น�าร่องโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
จ.สงขลา โดยหารือกับกลุ่มเกษตรกร และผู้น�าชุมชน ณ ต.ตะเคร๊ียะ
อ.ระโนด จ.สงขลา และต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม
มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยนายชายกร สินธุสัย นักวิชาการศูนย์พันธุ์วิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center for Genetic
Engineering and Biotechnology : BIOTEC) ลงพื้นที่พร้อมร่วมพูดคุย
นายสถาพร ขุนเพชร ผู้อ�านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ ผศ.ดร.ภาวนา พุ่มไสว
นายถั่น จุลนวล นายกอบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา และนายสมนึก หนูเงิน
(ประธานสภาองค์กรชุมชนต�าบลควนรู) และส�ารวจสถานที่ผลิตโรงขนมจีน
โรงสีข้าว เพื่อยกระดับขนมจีน ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวคุณภาพ
ลงพื้นที่ ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตลาดสีเขียว
บ้านป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา

ปะชุมประเมินศักยภาพพื้นที่น�าร่องเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวคุณภาพ

และถ่ายทอดเทคโนโลยี การท�าคัฟเค้กจากผ้าขนหนู ให้กับชุมชน โดยมีส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และส�านักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ โดยในงานนายธ�ารงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (กล่าวเปิดงาน)
นายอ�าเภอระโนด (กล่าวต้อนรับ) และก�านันต�าบลบ้านขาว (กล่าวบรรยายสรุปสภาพทั่วไปของพื้นที่)

ลงพื้นที่กับศูนย์ประสานงานวท.ประจ�าภูมิภาคภาคใต้
(ศวภ.3)
 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายเอกชัย ซ้ายศรี (เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี)
น.ส.ตุลยดา อุดมศิลป์และน.ส.อารีย์ แก้วมณี เข้าร่วมโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ “หน่วยบ�าบัดทุกข์  บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัด
สงขลา ณ วัดบ้านขาว ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา เพ่ือบริการให้ค�าปรึกษา

 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย นายเอกชัย ซ้ายศรี (เจ้าหน้าคลินิก
เทคโนโลยี) น.ส.ภิสาย ขุนทอง (นักวิชาการศึกษา) เข้าร่วมประชุม
ประเมินศักยภาพพื้นที่น�าร่องโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพ ลงพื้นที่ ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตลาดสีเขียว บ้านป่าชิง อ.จะนะ
จ.สงขลา คุณเทียนรัตน์ (ผู้น�ากลุ่ม) ร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) น.ส.ดาวริน
สุขเกษม (นักนโยบายและแผนช�านาญการ) น.ส.ภัททิยา ส่องศรี
(นักนโยบายและแผน) นายนัฐชัย ประพันธ์ (นักจัดการงานท่ัวไป)
นางศศิธร คงทอง (เจ้าหน้าที่คลินิก มอ.) นายสมศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ
(ผู ้อ�านวยการคลินิกเทคโนโลยี ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ) จากการลงพื้นที่พบว่าชาวบ้านป่าชิงนิยมปลูกข้าว ลูกปลา ข้าวสังข์หยด ข้าวไรซ์เบอรี่ ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเน้น
ปลูกข้าวลูกปลาเป็นหลัก เพราะข้าวมีรสชาติหวานหอม และนุ่ม



 ปี ๒๕๕๘ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล้ียงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหิน
ฟาร์มสเตย์) ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับชาติ ด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า ซึ่งผลงานเป็นที่ประจักษ์แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนในการ
ท�างานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จึงมีความเหมาะสม
ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จะได้ถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนา
เทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งให้แก่สมาชิก และจะสามารถเป็นแหล่งศึกษา
ดูงานจากชุมชนอื่นๆ ที่มีความสนใจในอนาคตอีกด้วย
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด น�าโดยนายวรุฒ อัตกลับ
เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจฯ พร้อมสมาชิก ได้รับมอบลูกพันธุ์หอยนางรมจ�านวน
๑๒,๐๐๐ ตัว จาก รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส ไปทดลองเลี้ยงเป็นรุ่นแรก ซึ่งกลุ่ม
วิสาหกิจฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของทีมงานและความตั้งใจจริงในการ
รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากนักวิชาการ ผลผลิตจากการทดลองทั้งหมด
จะมอบให้ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้น�าไปจัดสรรให้สมาชิกตามข้อตกลง ซึ่งผลการ
ทดลองเลี้ยงพบว่ามีความเป็นไปได้ในการอนุบาลหอยนางรมในพื้นที่บ้านพรุจูด
จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ร่วมกับชุมชนระหว่างการทดลองอนุบาลพบว่า
ชุมชนมีความสามารถในการผลิตลูกหอยที่มีคุณภาพได้ประมาณเดือนละ ๑ แสน
ซึ่งหากก�าหนดราคาขายเพียงตัวละ ๒-๓ บาท และมีผลผลิตออกต่อเน่ือง
ทุกเดือน จะสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรได้เพิ่มขึ้น 
 ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการลูกพันธุ์หอยไม่ต�่ากว่าปีละ
๓๐ ล้านตัว และลูกพันธุ์หอยในธรรมชาติมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ หาก
มีการรวมกลุ่มของชุมชนจะสามารถผลิตลูกหอยที่มีคุณภาพจากจังหวัดตรัง
ได้ปีละไม่น้อยกว่า ๕ ล้านตัว จะช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยฯ จะได้ขยายผลต่อไปยังกลุ่มผู้เลี้ยงหอยนางรมในอ่าวบ้านดอน
อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีเลี้ยงหอยนางรมมากที่สุด
ในประเทศไทย โดยประสานความร่วมมือกับคุณสมชาย สินมา เจ้าของกิจการ
สินมานะฟาร์มสเตย์ ที่มีธุรกิจฟาร์มหอยนางรม และให้บริการการท่องเที่ยว
เชิงนิ เวศ เพื่อสร ้างแหล ่งรองรับลูกพันธุ ์หอยนางรมในอนาคต ซึ่ ง
หากได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดลูกพันธุ์หอยนางรมประมาณ ร้อยละ ๒๐
จะสามารถเพิ่มช่องทางการท�าอาชีพอนุบาลหอยนางรมให้แก่เกษตรกรพื้นที่
ได้มากขึ้น
 เห็นได้ว่าพันธกิจสัมพันธ์เพื่อชุมชนชายฝั่งเข้มแข็ง จึงเป็นโอกาสท่ีดี
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่จะตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือยกระดับความม่ันคงทางอาหารให้กับประเทศไทย
ถึงวันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมท่ีจะ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการมุ่งสู่พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
ทางด้านการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ถ่ายทอดงานวิจัยการเพาะเลี้ยงหอยนางรมสู่ชุมชน
ต้นแบบสร้างอาชีพ ต่อยอดอนุรักษ์หอยนางรม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย ประสบความ
ส�าเร็จในการวิจัยและพัฒนาการเพาะพันธุ์หอยนางรม พันธุ์ตะโกรมกรามขาว
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการศึกษาวิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งปัจจุบันได้คิดค้น
เทคนิคและวิธีการเพาะและอนุบาลหอยนางรม จนมีอัตราการรอดตายสูง และ
มีต้นทุนในการอนุบาลต�่า นอกจากน้ียังสามารถพัฒนาเทคนิคการเพาะพันธุ์
หอยนางรมได้ตลอดทั้งปี แม้ไม่ใช่ฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยนางรม ซึ่งจะช่วย
สร้างความมั่นใจในการวางแผนการผลิตลูกพันธุ์ในอนาคต
 งานถ่ายทอดวิชาการและองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงหอยนางรม ได้เริ่มต้น
น�าลูกพันธุ์หอยนางรมไปส่งเสริมให้ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดตรังให้ร่วมทดลอง
อนุบาล ได้แก่ พ้ืนท่ีบ้านแหลม ต�าบลวังวน อ�าเภอกันตัง และพื้นที่บ้านพรุจูด
ต�าบลบ่อหิน อ�าเภอสิเกา โดยเริ่มต้นจากการอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการอนุบาลลูกหอยนางรมอย่างครบถ้วน จากนั้นได้มอบลูกพันธุ์
หอยเพ่ือน�าไปอนุบาลในกระชัง จากการติดตามประเมินผลพบว่าลูกหอยที่น�า
ไปอนุบาลในพ้ืนท่ีธรรมชาติมีการเจริญเติบโตดี มีอัตราการรอดตายสูง แต่ยัง
พบปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน�้า ซึ่งจะต้อง
ให้ค�าแนะน�าด้านเทคนิคแก่ชุมชนเพิ่มเติมในการเฝ้าระวังและหมั่นตรวจเช็ค
คุณภาพน�้า
 ชุมชนต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและงานวิชาการด้านการวิจัย
จ�าเป็นต้องคัดเลือกชุมชนที่มีการท�างานอย่างต่อเน่ือง ประสบความส�าเร็จ
ในการท�ากิจกรรมด้านอื่นๆ มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับพื้นที่และจาก
หน่วยงานภายนอก ชุมชนมีกระบวนเรียนรู้และสนใจเทคโนโลยีที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเป็นอย่างดี อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ร่วม
ท�างานกับชุมชนจนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการยอมรับ
ในองค์ความรู้ทางวิชาการน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงระบบ
การเลี้ยงที่ทันสมัยและให้ผลที่ดีกว่าในปัจจุบัน
 “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาบ้านพรุจูด” ต้ังอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านพรุจูด
ต�าบลบ่อหิน อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มชาวประมง
ชายฝั่งในพื้นท่ี ภายหลังเกิดภัยพิบัติสึนามิในฝั่งทะเลอันดามันเม่ือ ๑๐ ปี
ที่ผ่านมา “นายบรรจง  นฤพรเมธี” ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ ผู้น�าที่ได้รับการยอมรับ
จากสมาชิก ได้เริ่มต้นชักชวนสมาชิกน�าร่องการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
โดยจัดการรองรับและให้บริการผู้มาศึกษาดูงานแบบชุมชนบ่อหิน นั่นคือมาถึง
กลุ่มวิสาหกิจฯ ต้องทานปลาสดๆ จากกระชัง และอาหารทะเล ที่ชาวประมง
ได้คัดสรรมาต้อนรับผู้มาเยือน ต่อมาก็พัฒนาส่วนของบ้านพักส�าหรับผู้ที่สนใจ
มาพักค้างคืน จนกลายเป็น “บ่อหินฟาร์มสเตย์” ด้วยรูปแบบแนวคิดของการ
ท�างานด้านฟาร์มสเตย์ที่กลายเป็นสิ่งใหม่ของการท่องเที่ยว ที่เน้นการเรียนรู้
และสัมผัสวิถีการประมงชายฝั่ง จุดเด่นของบ่อหินฟาร์มสเตย์ คือสภาพบรรยากาศ
ของกลุ่มวิสาหกิจฯ ที่ร่มรื่น อบอุ่น เย็นสบาย โดยในปี ๒๕๕๒ บ่อหินฟาร์มสเตย์
ได้รับการประเมินรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
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