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โครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัย

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต



มทร.ศรีวิชัย จัดงานเลี้ยง
แสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําปี 2559

 ระหวางวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ 

จัดกิจกรรมโครงการไสใหญวิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2560 ไดรับเกียรติจาก

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนประธานในพิธี

และผศ.ยุทธนา พงษพิริยะเดชะ รองอธิการบดี เขารวมในพิธีเปด โดยภายในงานมีสิ่งท่ีนาสนใจ

อาทิ สัปดาหวิทยาศาสตร งานประชุมวิชาการพืชวงศถั่วแหงชาติ ครั้งที่ 6 “พืชวงศถั่ว

ตามรอยพอ..สานตอความย่ังยืน” มหกรรมธงฟา ณ มทร.ศรีวชัิย วทิยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ

 เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2560 มทร.ศรีวิชัย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี
แกบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ประจําป 2559 จํานวน 4 ราย ไดแก 
นายประมวล พัฒนทอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สาขาวิศวกรรมโยธา)  นางอวยพร คีรีวิเชียร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ(สาขาสัตวศาสตร)  นายวิรัตน สุขแสง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
กิตติมศักดิ์(สาขาพืชศาสตร)  นายเสทือน หอมเกตุ ปริญญาแพทยแผนไทย
บัณฑิตกิตติมศักดิ์(สาขาการแพทยแผนไทย)  ณ โรงแรม ที อาร ร็อคฮิลล 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ นายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พรอมดวยอธิการบดี คณะผูบริหาร และบุคลากร 
เขารวมงานดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน

สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประจําป 2560

สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประจําป 2560

ไสใหญวิชาการไสใหญวิชาการ
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ข่าวจากสภามหาวิทยาลัย
1.	ในระหว่างเดือนสงิหาคม	–	กนัยายน	พ.ศ.	2560		สภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ได้พจิารณาระเบยีบวาระ
ที่ส�าคัญ	ๆ	มากมาย	อาทิ		
	 1.1	อนุมัตแิต่งตัง้	ผูช่้วยศาสตราจารย์ยงยทุธ	หนเูนยีม	ให้รกัษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชยั	ตั้งแต่วันที่	9	กันยายน	2560	เป็นต้นไป	จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	และอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จ�านวน	7	ราย	
	 1.2	พิจารณาให้ขยายเวลาในการจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน	ตั้งแต่ปี	2551	–	2558	
ไปอีก	60	วัน	นับตั้งแต่วันที่	25	สิงหาคม	2560	ถึงวันที่	24	ตุลาคม	2560				
	 1.3	พิจารณาให้คณะกรรมการสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ด�าเนนิการสรรหาอธกิารบดใีน
ขัน้ตอนทีเ่หลอืต่อไปจนแล้วเสรจ็	และน�าเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณาต่อไป	อนมุติัก�าหนดต�าแหน่งและแต่งต้ังบุคคลให้
ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	ดังต่อไปนี้

ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์	จ�านวน	1	ราย

นางสาวชัชฎา		หนูสาย
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์		

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจินดา	สามัคคี
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวศิริลักษณ์		อินทสโร
ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์		

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวผกากรอง	เทพรักษ์
ต�าแหน่งรองศาสตราจารย์

สาขาวิชาสถิต	สังกัดคณะศิลปศาสตร์

ต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 9 (9th RMUTC)

 ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมศาสตร	์
	 ชนะเลิศอนัดบั	2	รศ.จรญู	เจรญิเนตรกลุ	และคณะ	จากคณะวิศวกรรมศาสตร์	
“ผลงานการพัฒนาพื้นไม้จากไม้ปาล์มน�้ามัน”
	 ชนะเลิศอันดับ	3	นายวีรภัทร	ปล้องใหม่	และ	อ.สุวิพล	มหศักดิสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์	“ผลงานเครื่องต้มไข่อัตโนมัติควบคุมด้วยโปรแกรม
บนแอนดรอยด์”
ด้านวิทยาศาสตร ์
	 ชนะเลศิอนัดบั	3	นายกรภทัร	เฉลิมวงศ์	นายวรตัน์	แก้วแพง	และนายตนภุทัร	
สัตยมาศ	คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย	ี“ผลงานเครือ่งช่วยเดนิ”
ด้านเกษตรศาสตร์	
 ชนะเลิศอันดับ	 1	 นายเชาวลิต	 พรหมสังข์	 นายเดชประสิทธิ์	 บุญช่วย									
อ.สิริพงษ์	วงศ์พรประทีป	และ	ดร.มณี	ศรีชะนันท์	คณะเกษตรศาสตร์	
“ผลงานการเร่งสีผิวปลาทองด้วยสารสกัดจากน�้ามันปาล์มดิบ”
ผลงานบทความดีเด่นระดับชาติ
กลุ่มเกษตรสร้างสรรค์
	 ชนะเลศิอนัดับ	3	ผศ.สุไหลหมาน	หมาดโหยด	และคณะ	จากคณะสตัวแพทย์
ศาสตร์	 “ผลงานการประยุกต์ใช้การเสริมสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในตะกอน     
ฟลอคอบแห้งต่ออัตราการรอดตายในปลานิล”
กลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 ชนะเลิศอันดับ	2	น.ส.เตือนใจ	บิยัง	และคณะ	จากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง	“ผลงานการผลิตกระถางคอนกรีตผสมวัสดุเศษเหลือ
จากอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มดิบ”
 ชนะเลศิอันดบั	3	อ.พนัธ์ุยศ	วรเชฐวราวตัร์	และ	ผศ.พรโพยม	วรเชฐวราวตัร์	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	“ผลงานศึกษาวิธีย้อมสีธรรมชาติและสารช่วยย้อมผ้า
ฝ้ายด้วยดินให้สี”
ผลงานบทความดีเด่นระดับนานาชาต ิ
	 ชนะเลิศอันดับ	2	รศ.เกียรติศักดิ์	สร้อยสุวรรณ	คณะเกษตรศาสตร์	
“ผลงาน Manipulation of meat composition of the Late Period 
of laying Hens through supplementation probiotic”
ผลการน�าเสนอบทความภาคโปสเตอร์ดีเด่น 
	 ผลงานระดับดีเด่น	 สาขาการบริการวิชาการสู่สังคม	 อ.สุพัตรา	 ค�าแหง				
คณะเทคโนโลยกีารจดัการ	“ผลงาน การตลาดชมุชนเพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่ว    
เชิงมรดกวัฒนธรรม”

	 ระหว่างวันที่	7-9	สิงหาคม	2560	มทร.ศรีวิชัย	เข้าร่วมแสดง
ผลงานทางวิชาการ	ในงานการประชมุวชิาการระดบัชาตมิหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล	ครั้งที่	9	(9th	RMUTC)	และการประชุมวิชาการ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ครั้งที่	8	(8th	RMUTIC)	
เรื่อง	 “Creative RMUT and Sustainable Innovation 
for Thailand 4.0”	 น�าโดย	 รศ.ดร.สุวัจน์	 ธัญรส	 รองอธิการบดี											
ฝ่ายวิชาการและ	ดร.จเร	สุวรรณชาต	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ	คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	ซึ่งในครั้งน้ี
มทร.รัตนโกสินทร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมฯ	
ร่วมกับ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ทั้ง	8	แห่ง	เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่าง	ๆ	และ
เพือ่สร้างเครือข่ายความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างคณาจารย์	นกัวจัิย
ในสถาบนัอดุมศกึษา	ในระดับชาตแิละนานาชาต	ิทัง้หน่วยงานภายใน
และภายนอก	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	เพือ่ให้ผลงานวจิยัได้
มีโอกาสขยายองค์ความรู้เผยแพร่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น	ณ	ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี		
โดยครั้งที่	10	จะจัดขึ้นที่	มทร.ศรีวิชัย
	 ทั้งนี้	มทร.ศรีวิชัย	ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้
รับรางวัล	โดยสรุปผลการจัดการประชุมวิชาการ	9	มทร.	และรางวัล
ที่ได้รับดังนี้	
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มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรังมทร.ศรีวิชัย	สงขลา

มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่ มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่

รอบรั้วราชมงคลศรีวิชัยรอบรั้วราชมงคลศรีวิชัย
งานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�าปีการศึกษา 2560
	 เมื่อวันที่	29	กันยายน	2560	มทร.ศรีวิชัย	จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ	อาจารย์	และบุคลากรที่ปฏิบัติ

หน้าที่จนเกษียณอายุราชการประจ�าปี	2560	ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีความส�าคัญของมหาวิทยาลัยฯ	มีการท�างานอย่างทุ่มเท

ทั้งแรงกาย	แรงใจ	และพลังความคิดมาเป็นเวลานาน	ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแนวทางที่จะสานต่อในการปฏิบัติ

งานให้เกิดประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลสูงสุด	โดยในปีนี้มีคณาจารย์ที่ครบวาระการเกษียณอายุ	จ�านวน	16	ท่าน	ได้แก่

อ.จิราพร	ศรีสายะ	 คณะศิลปศาสตร์		

ผศ.เบญจลักษณ์	เข้มคุ้ม	 คณะบริหารธุรกิจ		

ผศ.พศิกา	ช�านาญเวชกิจ	 คณะบริหารธุรกิจ	

ผศ.วีระศักดิ์	ตุลยาพร	 คณะบริหารธุรกิจ		

ผศ.ยุทธนา	พงศกร		 คณะบริหารธุรกิจ		

อ.ณชพร	รัตนาภรณ์		 คณะครุศาสตร์ฯ		

อ.นิพนธ์	กปิลกาญจน์		 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	

อ.ทศพร	จันทร์กระจ่าง		 คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ.เอื้อมพร	คงนคร		 คณะเกษตรศาสตร์		

รศ.สมพร	ณ	นคร		 คณะเกษตรศาสตร์		

ผศ.พัชรินทร์	นวลศรีทอง	 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี		

นายสมคิด	ยุคง		 คณะเกษตรศาสตร์		

นายประภาส	จิตจ�านงค์		 คณะเกษตรศาสตร์		

นายบุญชู		ทองบุญยัง		 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช		

นายจ�านงค์	ช�านาญกิจ		 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช		

นายโผหุ้น		สัตยานุรักษ์		 ส�านักงานอธิการบดี
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มทร.ศรีวิชัย สงขลา

แนะแนวตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21
	 ระหว่างวันที่	17-18	สิงหาคม	2560	ทีมแนะแนว	คณะบริหารธุรกิจ										

คณะศิลปศาสตร์	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์																	

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	มทร.ศรีวิชัย	เข้าร่วมนิทรรศการ

ตลาดนดัหลกัสตูรอดุมศกึษา	ครัง้ที	่21	เพือ่เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ข้อมูล

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย	 โดยได้รับความสนใจจากคณะครู	 และนักเรียน

เป็นจ�านวนมาก	ณ	 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	 60	 ปี	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมไทย มาเลเซีย
	 เมื่อวันที่	 30	 สิงหาคม	 2560	 ดร.นุชลี	 ทิพย์มณฑา	 คณบด	ี										

คณะศิลปศาสตร์	 คณาจารย์	 ต้อนรับเยาวชนชาวสยาม	 จากรัฐกลันตัน	

ประเทศมาเลเซีย	ซึ่งน�าโดย	ดร.ไพฑูรย์	สงแก้ว	กงสุลใหญ่	เมืองโกตาบารู	

พร้อมด้วยคณะและลงนาม	MOU	 ระหว่าง	 มทร.ศรีวิชัย	 กับ	 มูลนิธ	ิ															

พระวเิชยีรโมลี	ทีใ่ห้โอกาสชาวสยามเข้ามาศกึษาต่อในมหาวทิยาลยั	ทัง้นี้

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	 มทร.ศรีวิชัย	 ร�ามโนราห์และกล่าวท�าบทต้อนรับ

คณะฯดังกล่าว	ณ	ห้องประชุมกินรี	มทร.ศรีวิชัย	สงขลา

มทร.ศรีวิชัย ร่วมพัฒนาหาดชลาทัศน์
	 เมื่อวันที่	1	กันยายน	2560	ผศ.กฤษณพงศ์	สังขวาส	ี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณาจารย์	บุคลากร	และ

นักศึกษา	 มทร.ศรีวิชัย	 เข้าร่วมโครงการจิตอาสา	 พัฒนา

หาดชลาทัศน์	เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส�านึกให้แก่นักศึกษา								

ในการมีจิตสาธารณะต่อครอบครัว	 ชุมชน	 สังคม	 และ

ประเทศชาติ	ณ	หาดชลาทัศน์	สงขลา
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คณะบริหารธุรกิจ

FBA Freshy Night 2017
	 เม่ือวนัที	่26	สงิหาคม	2560	ท่ีผ่านมา	สโมสรนกัศกึษา

คณะบริหารธุรกิจ	ได้จัดโครงการประกวด	ดาว-เดือน	หรือ	

FBA	Freshy	Night	2017	ขึ้น	ณ	บริเวณหน้าตึก	63	อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ	7	รอบพระชนมพรรษา	คณะบริหารธุรกิจ	

ในปีนีส้โมสรนกัศึกษา	 ได้ใช้ธมีงาน	“เอกองค์ภมูนิทร์ แผ่นดิน

ราชัน”	 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัจ�านวนมาก	ความอลงัการ	ยิง่ใหญ่

สมดังท่ีทุกคนรอคอย	 ปีนี้เรายังได้	 หนุ ่มหล่อ	 สาวสวย	

และชายงาม	 จากตัวแทนนักศึกษาสาขาต่างๆ	 ของคณะ

บริหารธุรกิจ	เข้าร่วมประกวด	บรรยากาศเต็มไปด้วย

ความสนุกสนาน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน
	 เมื่อวันที่	 30	สิงหาคม	2560	ที่ผ่านมา	ฝ่ายวิชาการและการวิจัย	 ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา		

ก่อนออกฝึกงาน	 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาช้ันปีที่	 3	 จากสาขาต่างๆ	 ของคณะบริหารธุรกิจเข้าร่วม	

และได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้

ส่งมอบดอกดารารัตน์
	 เมื่อวันที่	 25	 กันยายน	 2560	 ตัวแทนสโมสร

นกัศกึษา	 คณะบริหารธรุกจิ	 ได้ส่งมอบดอกดารารัตน์	

จ�านวน	 2,140	 ดอก	 เพ่ือใช้ในพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ในวันที่	26	ตุลาคม	2560	

แก่นายสมศกัดิ	์ตนัตเิศรณ	ีนายกเทศมนตรนีครสงขลา	

ณ	เทศบาลเมืองนครสงขลา
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คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ สอนชาวบ้าน
ผลิตกระดาษจากใยตาล
	 เมื่อวันที่ 	 14	 สิงหาคม	 2560	 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปวัสดุ																					

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มทร.ศรีวิชัย	 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เครื่องแยกเนื้อ

และเส้นใยผลตาลโตนด	และการแปรรปูเส้นใยตาลโตนดจากการท้ิงสูก่ารสร้าง	ภายใต้	

โครงการวจิยัการออกแบบและสร้างเคร่ืองแยกเนือ้และเส้นใยผลตาลโตนด	และพัฒนา

เส้นใยผลตาลโตนด	น�าโดย	ผศ.วรพงค์	บุญช่วยแทน	และผศ.ดร.ชาตรี	หอมเขียว

พร้อมด้วยนักศึกษาลงชุมชนสอนชาวบ้านผลิตกระดาษจากเส้นใยผลตาลโตนด

ด้วยเครื่องแยกเนื้อและเส้นใยผลตาลโตนด	เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษพื้นบ้าน

ณ	ศนูย์เรยีนรูว้ถิโีหนด-นา-เล	ต.ท่าหิน	อ.สทงิพระ	จ.สงขลา	และเป็นผลติภณัฑ์กระดาษ

พืน้บ้าน	ต.ท่าหิน	อ.สทงิพระ	ได้รบัการสนบัสนนุทนุวจัิยจาก	ส�านกังานพัฒนาการวจิยั

การเกษตร	(องค์การมหาชน)	(สวก.)

วิศวกรรมการผลิต ศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม
	 เมื่อวันท่ี	2	กันยายน	2560	นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต	ชั้นปีที่	3

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	 เข้าศึกษาดูงานกระบวนการออกแบบและสร้างอุปกรณ์																			

ในอตุสาหกรรมขดุเจาะน�า้มนั	ณ	บรษิทั	CES.	Engineering	&	Maintenance	Services	Co.,	Ltd.	

และรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย		

โดยวทิยากรของบรษิทั	TNDT	และเดินทางเข้าศกึษาดงูานต่อ	ณ	บรษัิท	ออยล์ฟิลด์	เซอร์วสิเซส	

แอนด์	 ซัพพลาย	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 (OSST)	ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์						

ในกระบวนการผลิตและซ่อมเกลียวท่อในอุตสาหกรรมการขุดเจาะน�้ามัน	เพื่อเป็นการพัฒนา

การเรียนรู้กระบวนการผลิตและเสริมสร้างประสบการณ์การท�างานในอุตสาหกรรม

			 เมื่อวันที่	10	กันยายน	2560	ท่ีผ่านมา	นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

รวมพลังท�าความดี	พัฒนาวัดท้ายยอ	ช่วยกันท�าความสะอาดภายในวัด	ตัดถางหญ้า

ที่ขึ้นรกให้เตียนน่าอยู ่	โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมในโครงการ	พัฒนาวัด

สบืสานวฒันธรรม	และบ�าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม		เพือ่ปลกูฝังคณุธรรมและอดุมการณ์

ในการช่วยเหลือผู ้อื่นให้กับนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคี

มีความรับผิดชอบ	 เสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม	ณ	 วัดท้ายยอ	 ต.เกาะยอ	 อ.เมือง	

จ.สงขลา

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการร่วมกันพัฒนาวัด
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คณะศิลปศาสตร์

	 เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2560	หลักสูตรอาหารและโภชนาการ	คณะศิลปศาสตร์	ได้จัดโครงการการแปรรูปผลผลิต	

ผกัและผลไม้ในท้องถ่ิน	โดยจดัอบรมเชิงปฏบัิตกิารแปรรปูน�า้สมนุไพรพร้อมด่ืม	จ�านวน	3	ชนดิ	ได้แก่	น�า้ชะมวง	น�า้มะนาว	

และน�้าตะไคร้	ปิดท้ายด้วยการท�าสมูทตี้แจกนักเรียน	ณ	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย	อ.สะเดา	จ.สงขลา	

โครงการแปรรูปผลผลิตผักและผลไม้ในท้องถิ่น

นิทรรศการฅนโหมด ๙ ย่างตามทางพ่อ
	 เมื่อวันที่	 18	 สิงหาคม	 2560	 ดร.นุชลี	 ทิพย์มณฑา	 คณบดีคณะศิลปศาสตร์	 พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา														

คณะศิลปศาสตร์	ร่วมจัดนิทรรศการฅนโหมด	๙	ย่างตามทางพ่อ	โดยยกหมู่บ้านพลังงานทางเลือก	ซึ่งมี	ดร.นุชลี	ทิพย์มณฑา	

เป็นหัวหน้าโครงการเข้าร่วมเสวนา	 สาธิตการใช้เตาชีวมวลทอด	“หนมเบซ�า” และการประยุกต์เตาใบใหญ่กับธุรกิจการท�า

กล้วยฉาบ	อีกทั้งร่วมสอนและสาธิตการท�าดอกไม้จันทน์	“ดอกดารารัตน์”	จากอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจ

คหกรรมศาสตร์	ณ	วัดตะโหมด	จ.พัทลุง

โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
	 เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2560	คณะศิลปศาสตร์	จัดโครงการ	“เตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560”	โดยมี	ดร.นุชลี	ทิพย์มณฑา	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	ให้เกียรติเป็น

ประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว	 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศท้ังด้านทฤษฎีและการปฏิบัต	ิ

ให้นกัศึกษาเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ	ก่อนทีจ่ะออกไปปฏบิตังิานในสถานประกอบการ	และให้นกัศกึษามคีวามรบัผิดชอบ

สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมส�าหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป	ณ	ห้องประชุมใหญ่	 ชั้น	 3	 อาคาร

เรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

	 ระหว่างวนัท่ี	19-20	สิงหาคม	2560	นางสาวโอบดาว	แอเหลาะ	

และนางสาวชัญญนิษฐ์	 ขุนนุ้ย	 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการ

ออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ	 เป็นตัวแทนภาคใต้ในการออกแบบ	

เครื่องแต่งกายสตรีจากผ้าไหมชุมพร	ควบคุมดูแลโดย	อ.สิริมา

สัตยาธาร	เข ้าร ่วมงานมหัศจรรย์ผ ้าไทย	เทิดไท้องค์ราชินี

(The	Magic	of	Thai	Fabric)	เพือ่ส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 ที่ทรงส่งเสริมและ

อนุรักษ์ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์และนิยมไปทั่วโลก	และเพื่อสัมผัส

ความสวยงาม	ความมหัศจรรย์ของผ้าไทย	ณ	หอค�าหลวง	อุทยาน

หลวงราชพฤกษ์	จ.เชียงใหม่

โครงการวาดนิทานสร้างฝัน
	 ระหว่างวันที่	6-8	กันยายน	2560	นายธนาธิป	เสนาะ	

นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 น�าทีม

นักศึกษา	 อาจารย์	 และเจ้าหน้าที่	 เข้าด�าเนินการโครงการ

วาดนิทานสร้างฝัน	 ซึ่งจัดข้ึนเป็นปีที่	 3	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนในถ่ินธุรกันดาร	 กิจกรรมภายใน

โครงการ	 ได้แก่	 การร่วมท�ากิจกรรมกับน้องๆ	 การออกแบบ

ห้องสมุด	และลานพระพุทธ	อีกท้ัง

ยงัปรับปรุงภูมิทศัน์ให้กบัศนูย์การเรยีนรู้

ต�ารวจตระเวนชายแดนอีกด้วย	ณ	ศูนย์

การเรียนรู ้ต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านแผ่นดนิเสมอ		อ.คลองท่อม	จ.กระบ่ี

งานมหัศจรรย์ผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี (The Magic of Thai Fabric)
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คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ศึกษาดูงานในสถานศึกษา
	 เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2560	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในสถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน	ณ	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	เพื่อเป็น

การเตรยีมความพร้อมให้นกัศกึษามคีวามรูแ้ละทักษะ	ก่อนออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู	ฝึกสอนในสถานศึกษาจริง

ประชุมตรวจสอบ มคอ.3 มคอ.4
	 เมื่อวันที่	 11	 กันยายน	2560	ฝ่ายวิชาการและ

วจิยั	คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย	ีจัดการ

ประชมุเพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดของรายวชิา	(มคอ.3)	

และประสบการณ์ภาคสนาม	(มคอ.4)	ภาคการศกึษาที	่2	

ปีการศกึษา	2560	โดยเชญิ	รองศาสตราจารย์	ดร.พูนสุข	

อุดม	ผูท้รงคณุวุฒจิากมหาวทิยาลยัทกัษณิ	เป็นวิทยากร

ในการบรรยาย	ซ่ึงได้รบัเกยีรติจาก	อ.ขจรศกัด์ิ	พงศ์ธนา	

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เป็นประธานในการประชุม

	 เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2560	อ.จักรกฤษฎ์	แก้วประเสริฐ	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลย	ีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที	่นายกสโมสร	และตวัแทนนกัศกึษาโดย	ดาว-เดอืน	คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย	ีปี	60	

เข้าร่วมโครงการ	ขอท�าดีเพื่อแผ่นดิน	คร้ังท่ี	2	ภายใต้ชื่องาน	ตามรอยพระยุคลบาท	บรมนาถบพิตร	ในการนี้นายกสโมสร

พร้อมตัวแทนนักศึกษาเข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติจากการด�าเนินโครงการคุรุราชา	 อาสา	พัฒนาชุมชน	 โดยมี	 ท่านแผน	 วรรณเมธี	

เลขาธิการสภากาชาดไทย	เป็นประธานมอบโล่รางวัล	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	15	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

ขอท�าดีเพื่อแผ่นดิน
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มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

	 เมื่อวันที่	 11	กันยายน	2560	วิทยาลัยรัตภูมิ	มทร.ศรีวิชัย	น�าโดย	ดร.ภาณุมาศ	สุยบางด�า	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	

คณาจารย์	 บุคลากร	 และตัวแทนนักศึกษา	 ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์	 (ดอกดารารัตน์)	 ให้กับ	 นางพิมพ์ธาดา	 จันทร์สุริยา													

นายอ�าเภอรัตภูมิ	 เป็นประธานรับส่งมอบดอกไม้จันทน์	 ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ณ	ที่ว่าการอ�าเภอรัตภูมิ

โครงการรักษ์ป่าสนองแนวพระราชด�าริพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

	 เมื่อวันที่	 14	 สิงหาคม	 2560	 วิทยาลัยรัตภูมิ	 มทร.ศรีวิชัย	 จัดโครงการรักษ์ป่าสนองแนวพระราชด�าริพระนางเจ้า

พระบรมราชนินีาถ	เพือ่ร่วมเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	เนือ่งในวนัแม่แห่งชาต	ิ12	สงิหาคม	โดยมี	

ดร.ภาณุมาศ	สุยบางด�า	ผู้อ�านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ	 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ	ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	

บุคลากร	และนักศึกษาวิทยาลัยรัตภูมิ	โดยในโครงการยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ	อาทิ	กิจกรรมการบรรยาย	ในหัวข้อ	รักษ์ป่า

สนองแนวพระราชด�าริพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	และจิตส�านึกรักษ์ป่า	โดยนายชิต	ขวัญค�า	ปราชญ์ชาวบ้าน	กิจกรรม

การปลูกต้นกันเกรา	จ�านวน	200	ต้น	บริเวณริมรั้ววิทยาลัย		กิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้า	ณ	ห้วยช้างแล่น	วิทยาลัยรัตภูมิ

วิทยาลัยรัตภูมิส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับอ�าเภอรัตภูมิ

RMUTSV จุลสารราชมงคลศรีวิชัย 13



มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

	 เมื่อวันที่	4	สิงหาคม	2560	บุคลากร	นักศึกษา	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	รวมใจเป็นหน่ึง																

เพือ่แสดงออกถึงความจงรกัภกัดี	โดยการร่วมกนัเพาะพนัธุต้์นกล้าดาวเรอืง	จ�านวน	7,000	ต้น	ก่อนจะน�าไป

ปลูกประดับภายในมหาวิทยาลัย	เพื่อให้ต้นดาวเรืองออกดอกสีเหลืองบานสะพร่ังในช่วงงานพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 ในเดือน

ตลุาคมนี	้และขอเชญิชวนบคุลากร	นกัศกึษาร่วมเป็นจติอาสาเพาะพนัธุต้์นกล้าดาวเรอืง	ได้ตัง้แต่วนันีเ้ป็นต้นไป	

ณ	บริเวณอาคารเก็บพัสดุ	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง

มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมใจเพาะพันธุ์ต้นกล้าดาวเรือง

	 ระหว่างวันที่	17	–	19	สิงหาคม	2560	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	ร่วมกับส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย	ีจดังานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิส่วนภูมภิาค	ประจ�าปี	2560	โดยได้รบัเกยีรตจิากนายศิรพิฒั	พฒักุล

ผู ้ว่าราชการจังหวัดตรัง	เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเปิดงาน

มี	ผศ.กฤษฎา		พราหมณ์ชูเอม	รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง	กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้	ซึ่งกิจกรรม

ภายในงาน	ได้แก่	การจดันทิรรศการเทดิพระเกยีรตแิละพระปรชีาสามารถด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ	การบรรยายพิเศษ	และการแข่งขันทักษะต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับ

ประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	และอุดมศึกษา	ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ�าปี 2560
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วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว

	 เมือ่วนัที	่17	กนัยายน	2560	มทร.ศรวีชิยั	วทิยาเขตตรงั	ร่วมพธิบีนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างเครอืข่ายฯ	

“TrangUnet”	คร้ังที	่2	โดยม	ี8	สถาบนัอดุมศกึษา	2	องค์กรภาคเอกชนในจงัหวดัตรงัเข้าร่วมพธิลีงนามโดยผูบ้รหิาร	ตวัแทน

นักศึกษา	พร้อมสักขีพยาน	บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดท�าข้ึนระหว่าง	สถาบันอุดมศึกษา	8	สถาบัน	และองค์กรภาคเอกชน	

2	องค์กร	ในจังหวดัตรงั	คอื	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย	วทิยาเขตตรงั	มหาวิทยาลยัรามค�าแหง	สาขาวทิยบรกิาร

เฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดตรัง	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตตรัง	 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	 จังหวัดตรัง	

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ตรัง	สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตตรัง	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	ตรัง		

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	 (ห้องเรียนจังหวัดตรัง)	 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง	 หอการค้าจังหวัดตรัง	 โดยได้รับเกียรติจาก	

นายศิริพัฒ	พัฒกุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	เป็นประธานในพิธีเปิด	และนายชวน	หลีกภัย	อดีตนายกรัฐมนตรี	กล่าวปาฐกถา	

หัวข้อ	“ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศ”	และเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง

ณ	ห้องประชุมชั้น	2	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง	ตรัง	อ.ห้วยยอด

	 เมื่อวันที่	2	สิงหาคม	2560	สาขาบริหารธุรกิจ	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	จัดโครงการแข่งขันการเขียน

แผนธุรกิจ	เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ	และเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ

สามารถบูรณาการความรู้จากการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจเพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผนและการจัดการธุรกิจจริงได้	โดยมี

นายสุชาติ	อินกล�่า	ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ	โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน

จากหลากหลายสถาบัน	ผลการแข่งขัน	รางวัลชนะเลิศ	ตกเป็นของทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ณ	ห้องประชุมใหญ่	

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเครือข่ายฯ “TrangUnet”

โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ
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โครงการเยาวชนไทย
เข้าใจข้าวไทย วิถีชาวนา
	 เมื่อวันที่ 	14	สิงหาคม	2560	ชมรมรากแก ้ว

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ได้จัดกิจกรรม

ด�านาปลูกข้าวขึ้นภายใต้โครงการเยาวชนไทย	 เข้าใจ

ข้าวไทย	 วิถีชาวนา	 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต

ของชาวนา	 และการด�านาปลูกข้าว	 ตลอดจนการเรียนรู้

ร่วมกับชุมชน	 ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	ณ	 บ้านนาหมื่นศรี	 อ.นาโยง	

จ.ตรัง

โครงการกีฬาสัมพันธ์ วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยวฯ
	 ระหว่างวันที่	26-27	สิงหาคม	2560	ชมรม	CHT	Sport	Club	

สโมสรนกัศกึษา	วทิยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว	ได้จัดโครงการ

กีฬาสัมพันธ์	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ประจ�าปี	2560

เพือ่ส่งเสรมิให้บคุลากรและนกัศกึษาได้เล่นกฬีาและท�ากจิกรรมร่วมกัน	

ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	และสร้างภูมิคุ ้มกันจาก

ยาเสพติด	ณ	อาคารกีฬา	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง

RMUTSV จุลสารราชมงคลศรีวิชัย16



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น
	 เมื่อวันที่	 17	 สิงหาคม	 2560	 ผศ.มาโนช	 ข�าเจริญ	

อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง	 คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการประมง	 เป็นวิทยากรน�าเกษตรกร	

อ.ปะเหลียน	 ที่สนใจการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ ่น							

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นบ้านไม้ฝาด	

และกลุม่วสิาหกจิชมุชนผู้เล้ียงสาหร่ายพวงองุ่นบ้านแหลมไทร	

เข้าเยี่ยมชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และศึกษาดูงาน

ณ	 บ่อเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ ่น	 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง	

	 เมื่อวันที่	24	–	25	สิงหาคม	2560	ผศ.ชมพูนุช	โสมาลีย์	ผศ.สุแพรวพันธ์	โลหะลักษณาเดช	และ	ดร.นัฎฐา	คเชนทร์ภักดี		

อาจารย์สาขาอตุสาหกรรมอาหารและผลติภณัฑ์ประมง	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง	โดยได้รบัเกยีรตเิป็นวทิยากร

ในการ	“อบรมเชงิปฏิบตักิารให้ความรูก้ารพฒันาผลติภณัฑ์ชมุชน”	ให้แก่สมาชกิในมลูนธิอินัดามนั	จงัหวดัตรงั	เพือ่เสรมิสร้าง

ทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน	ได้แก่	การท�าซาลาเปาไส้ปลา	ข้าวเกรียบปลา	นักเก็ตปลา

และน�้าพริกปลาหยอง	ณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

	 เมื่อวันที่	19	กันยายน	2560	หน่วยบุคลากร	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	จัดท�าขนมสารทเดือนสิบ	ได้แก่	

ขนมดีซ�า	 ขนมบ้า	 และร่วมกันจัดหมฺรับ	ณ	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	 เพ่ืออนุรักษ์การท�าขนมพื้นบ้านและ

ประเพณีวันสารทเดือนสิบ	ซึ่งถือเป็นวันส�าคัญอีกวันหนึ่งส�าหรับพุทธศาสนิกชนในภาคใต้

มูลนิธิอันดามัน จังหวัดตรัง

อนุรักษ์ขนมสารทเดือนสิบ
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

	 เมื่อวันที่	25	กันยายน	2560	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดโครงการจัดท�าและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	 สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	 เพื่อพัฒนาหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย	ี								

ให้มปีระสทิธภิาพมากข้ึน	ให้สอดคล้องกบัหลักเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา	 และเพื่อให้หลักสูตรสามารถรองรับความต้องการของนักเรียน							

ตรงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน	ณ	 ห้องประชุมใหญ่	 ส�านักงาน

วิทยาเขตตรัง

โครงการจัดท�าและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

	 เมื่ อ วั น ท่ี 	 29 	 สิ งหาคม	 2560	 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	 จัดโครงการอบรม

เทคนิคการสอนและการวัดผลในระดับอุดมศึกษา	

เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจใน

การเตรยีมการสอน	การจดัท�าสือ่การสอน	วธิกีารสอน	

เทคนคิการสอนทีห่ลากหลาย	และสามารถน�าความรู้

ที่ ได ้มาใช ้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสทิธภิาพ	มปีระสทิธผิล	ณ	โรงแรมวฒันา	พาร์ค	

อ.เมือง	จ.ตรัง

โครงการอบรมเทคนิคการสอนและการวัดผลในระดับอุดมศึกษา
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สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ระหว่างวันที่	 22-23	 สิงหาคม	 2560	 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม	จดัค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นกัเรยีนโรงเรยีนองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดกระบี่	จ.กระบี่	เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์	โดยผ่าน

การเรียนจริง	 ปฏิบัติจริงด้วยเคร่ืองมือจริง	 โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และอาจารย์ประจ�าสาขาสิ่งแวดล้อม	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	 มทร.ศรีวิชัย	 วิทยาเขตตรัง	

เป็นวิทยากรให้ความรู้

อบรมทักษะการให้บริการ
	 เมื่อวันที่	 25	สิงหาคม	2560	พนักงานสถาบัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าอบรมการให้

บรกิารเพือ่สร้างความประทบัใจ	โดยม	ีอ.สญุาพร	ส้อตระกลู	

อาจารย์ประจ�าวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว	

มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	เป็นวิทยากรให้ความรู้

ค่ายวิทย์เน้นปฏิบัติจริง

	 เมื่อวันที่	23	กันยายน	2560	นักธรรมชาติศึกษา	

ในนามกลุ่ม	 Nature	 Space	 กว่า	 30	 ชีวิต	 เข้าศึกษา

เรยีนรูก้ารช่วยชีวติสัตว์ทะเลเกยตืน้	 การดแูลและวธิกีาร

รักษาสัตว์ทะเลเบื้องต้น	 และชีววิทยาเต่าทะเล	 โดยม	ี

สพ.ญ.นัตติญา	 สังข์ศิริ	 นายสัตวแพทย์	 ประจ�าสถาบัน

ทรัพยากรธรรมชาติฯ	เป็นผู้บรรยายและน�าเยี่ยมชม

ณ	 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล ้อม															

มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	

กลุ่ม Nature Space เข้าศึกษาเรียนรู้เรื่องสัตว์ทะเล
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พิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษา
มทร.ศรีวิชัย ประจ�าปีการศึกษา 2559

	 เมื่อวันจันทร ์ที่ 	 18	 กันยายน	 2560	 สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	

ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี								

เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์	 ไปในการพระราชทาน

ปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 ประจ�าปีการศึกษา	 2559	

จ�านวน	3,627	คน	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช

สมบัติครบ	60	ปี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	อ.หาดใหญ่	

จ.สงขลา
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รับชมวิดีโอเพิ่มเติม
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน�้าทะเลสาบ
สงขลา”
	 ระหว่างวันที่	 17-18	สิงหาคม	2560	มทร.	ศรีวิชัย	ร่วมเป็นเจ้าภาพ

จดัการประชมุวชิาการระดบัชาต	ิ“ลุม่น�า้ทะเลสาบสงขลา”	ครัง้ท่ี	5	ประจ�าปี	

2560	โดยปีนี้เจ้าภาพจัดการประชุมหลักคือ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และก�าหนดประเด็น	“อุดมศึกษา ชุมชนและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”   

ซึ่งได้รับเกียรติจาก	 รศ.ดร.ประเสริฐ	 ชิตพงศ์	 นายกสภามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ได้ให้เกยีรตบิรรยายพเิศษเปิดการประชมุ	ในหวัข้อ	

“อุดมศึกษา ชุมชนและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”	 อีกทั้งมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ได้รบัเกยีรติให้เป็นเจ้าภาพจดัการประชุม	ครัง้ท่ี	6	

ในปี	2561	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	60	ปี	จ.สงขลา

	 ระหว่างวนัที	่23-27	สงิหาคม	2560	ส�านกังานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ(วช.)	
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยท่ัวประเทศจัดงาน	“มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)”	โดยมี	พลอากาศเอก
ประจนิ	จัน่ตอง	รองนายกรฐัมนตร	ีเป็นประธานเปิด	ในการนี	้พลอากาศเอกประจิน	
จ่ันตอง	รองนายกรัฐมนตรี	ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	ได้ไปร่วมจัดแสดงในโซนนวัตกรรมสู่ชุมชน	นอกจากน้ี
ทางมหาวทิยาลัยยังมีผลงานวิจัยเด่นจ�านวน	4	เรื่อง	ไดแ้ก่	ผลงานระบบเพาะเห็ด
อตัโนมตั	ิของ	อ.พทัิกษ์	สถติวรรธนะ	ผลงานดาหลาจากใบสูผ่นืผ้า	ของ	อ.พนัธ์ยศ	
วรเชฐวราวัตร์	ผลงานชีวภัณฑ์กรด	5-อะมิโนลีวูลินิก	ของ	ผศ.ดร.อังคณา	ใสเกื้อ	
และผลงานเครื่องใช้ส�านักงานจากเส้นใยตาลโตนด	ของ	ผศ.วรพงค์	บุญช่วยแทน	
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ	รวมถึงงานวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรม	Highlight	Stage	และ	
Research	for	Community	ไปร่วมจดัแสดงอีก	3	โซน	ณ	โรงแรมเซน็ทารา	แกรนด์	
และบางกอกคอนเวนชัน	เซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
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เรื่องกล้วยกล้วย
	 เมือ่วันที	่30	สงิหาคม	2560	ดร.วกิจิ	ผินรับ	รองผู้อ�านวยการ

ฝ่ายสารสนเทศการวิจัย	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	มทร.ศรีวิชัย	

ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับครู	 ภูมิปัญญาชาวบ้านและ

ปราชญ์ชาวบ้านในหัวข้อ	“เรื่องกล้วยกล้วย”	 ซึ่งอยู่ภายใต	้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 (อพ.สธ.)	

เพื่อด�าเนินโครงการให้เป็นไปตามแนวทางรูปแบบต่างๆ	 ของ

โครงการ	อพ.สธ.ทีถ่กูต้อง	และร่วมกนัปลูกพนัธุก์ล้วยพ้ืนเมอืง

เพือ่อนรุกัษ์พนัธุก์ล้วยพ้ืนเมอืงต่อไป	ณ	อทุยานกล้วยพ้ืนเมอืง	

เกษตรธรรมชาติธาตุ	4	ต.เขาพระ	อ.รัตภูมิ	จ.สงขลา

ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน
	 เมื่อวันพุธท่ี	27	กันยายน	2560	ผศ.ดร.ยุทธนา	พงษ์พิริยะเดชะ				

รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	คณะผู้บริหาร	บุคลากรและ

นักศึกษา	ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน	จ�านวน	6,000	ดอก	ส�าหรับใช้

ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	ให้กับอ�าเภอทุ่งสงน�าไปมอบ

ให้กับประชาชน	เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯต่อไป	

ณ	ที่ว่าการอ�าเภอทุ่งสง	อ.ทุ่งสง	จ.นครศรีธรรมราช

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
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บุญสารทเดือนสิบ
	 เมื่อวันที่	8	กันยายน	2560	มทร.ศรีวิชัย		วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่

จดักจิกรรมสบืสานและเชิดชปูระเพณบีญุสารทเดือนสิบ	โดยภายในงาน	จัดการประกวด

หมรฺบัน้อยของนกัศกึษาแต่ละคณะ	การประกวดเปรตเดือนสิบตามแนวคดิของนกัศกึษา	

และการสาธติวธิกีารท�าขนมเดอืนสบิ	เพือ่เป็นการส่งเสรมิและอนรัุกษ์วฒันธรรมอันดงีาม

ของชาวใต้	ณ	ลานกิจกรรมประดู่แดง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิธีไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทย 

	 เมื่อวันที่	 4	 สิงหาคม	 2560	 สาขาการแพทย์แผนไทย	 คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มทร.ศรีวิชัย	จัดพิธีไหว้ครูและครอบครู

แพทย์แผนไทย	 เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ร่วมกันแสดงความกตัญญู

และระลึกถึงพระคุณของบุพการีและครูบาอาจารย์	และเพื่อเป็น	

การอนุรักษ์ประเพณีและพิธีกรรมอันส�าคัญ	ได ้รับเกียรติจาก

รศ.จารุยา	 ขอพลอยกลาง	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

เป็นประธานในพิธี	ณ	อาคาร	1	สาขาการแพทย์แผนไทย
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สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10
	 เมื่อวันที่	 18	 สิงหาคม	 2560	 รศ.จารุยา	 ขอพลอยกลาง	 คณบดี							

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมทร.ศรวีชิยั	เป็นประธานในพธิถีวายพานพุม่

สกัการะ	“พระบดิาแห่งวทิยาศาสตร์ไทย” เนือ่งในวนัวทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิ

พร้อมเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์	คร้ังท่ี	10	โดยมี	ผศ.สุธรรม

ชุมพร้อมญาติ	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	 พร้อมคณาจารย	์						

และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี

การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์
	 เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2560	ผศ.สุธรรม	ชุมพร้อมญาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

การพูดทางวิทยาศาสตร์	“วิถีวิทย์ วิถีวัฒน์ พัฒนาเศรษฐกิจ

กว่าวิกฤติสังคมไทย”	ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์	ครั้งที่	10

ณ	ห้องประชมุโดม	ชัน้	4	อาคาร	9	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

โครงการ ยกร่างและวิพากษ์หลักสูตร
การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง 2555)
	 เมื่อวันท่ี	 5	 กันยายน	 2560	 สาขาการจัดการ	 จัดโครงการ	 ยกร่าง

และวิพากษ์หลักสูตรการจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง	 2555)	 ได้รับเกียรติจาก	

ดร.เกียรติขจร	 ไชยรัตน์	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 เป็นประธานเปิด

โครงการ	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม	โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มี

ความสามารถด้านการจัดการ	 การคิดวิเคราะห์	 การวางแผนการด�าเนินการ

อย่างเหมาะสมด้านนวตักรรม	และเทคโนโลยสีมยัใหม่	ดร.ไกรเสรมิ	โตทับเทีย่ง	

อาจารย์พิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และดร.ศิริพงษ์	 ศรีไสไพร	 อาจารย์

ประจ�าคณะนวัตกรรมการจัดการ	มทร.รัตนโกสินทร์	ให้เกียรติร่วมเป็น

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้

	 เมือ่วนัที	่23	กนัยายน	2560	นกัศกึษาคณะเทคโนโลยกีารจดัการ	เข้าร่วมกจิกรรม	แมค็โครและนกัศกึษามหาวทิยาลยั

ร่วมพฒันาร้านค้าปลกีท้องถ่ิน	ปี	2560	ภายใต้โครงการแมค็โครมติรแท้โชห่วย	ซึง่เป็นโครงการประกวดแผนการตลาดในรปูแบบ

การตลาดเชงิกจิกรรม	โดยมุง่เน้นให้การสนบัสนนุสถาบนัการศกึษา	ได้น�าความรู้ความสามารถทีศ่กึษาจากห้องเรียนมาลองคิด

ลองน�าเสนอ	และลองท�ากจิกรรมจรงิ	พร้อมรบัทนุสนบัสนนุจากทางบรษิทัฯ	เพือ่สร้างประสบการณ์ฝึกการวางแผนการท�างาน

อย่างเป็นระบบ	ท�างานเป็นทีม	รู้จักค้นคว้าหาข้อมูล	และมีความพร้อมในการเป็นนักการตลาดมืออาชีพเพ่ือน�าไปพัฒนา

ร้านค้าปลกีและขอแสดงความยนิดกีบัทีมเมโลดี	้(นางสาวนรกีานต์	สทุธชิยาพพิฒัน์		นางสาววรดิา	บญุแสง		นางสาวธญัญรกัษ์	

อยู่สถิต		นายธีรวัฒก์		ยศชู		นายพีรพล	พูลสวัสดิ์)	ได้รางวัลชนะเลิศ	ได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป

แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย
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โครงการโลจิสติกส์อาสาพัฒนาวัดและ
โรงเรียน
	 ระหว่างวันที่	23-24	กันยายน	2560	อาจารย์	ดร.เกียรติขจร	

ไชยรัตน์	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะเทคโนโลยีการจัดการ	

เป็นประธานเปิดโครงการโลจิสติกส์อาสาพัฒนาวัดและโรงเรียน

มีนักศึกษาชมรมโลจิสติกส์สัมพันธ์	จ�านวน	250	คน	เข้าร่วมโครงการ

ดังกล่าว	 โดยมีกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียน	 ทาสีอาคารเรียน	 สนาม

เด็กเล่น	 โรงเรียนองค์การสวนยาง	 2	 ท�าความสะอาดวัดกรุงหยัน	

และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ณ	อ่างเก็บน�้า	อบต.กรุงหยัน	อ.ทุ่งใหญ่	

จ.นครศรีธรรมราช

คณะเกษตรศาสตร์

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2560
	 เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2560	คณะเกษตรศาสตร์	ได้มองเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
จากสถานการณ์การท�างานจริงในสถานประกอบการจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา	 เพื่อเป็นการเตรียม
ให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดก่อนที่จะไปปฏิบัติงาน	 โดยมี	 คุณเอกราช	 แก้วเขียว	 จากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เป็นวิทยากรให้ความรู้	ความเข้าใจ	โดยมีหัวข้อที่จะอบรม	เช่น	แนวคิดสหกิจศึกษา	กระบวนการสหกิจ
ศกึษา	การท�าความเข้าใจของสหกจิศกึษา	ความคาดหวงัของสถานประกอบการต่อนกัศกึษาสหกิจศกึษา	การเตรยีมความพร้อม
ก่อนสหกจิศกึษา	เป็นต้น	ซึง่จะท�าให้นักศกึษาเกดิความรู	้ความเข้าใจด้านสหกจิศึกษาได้อย่างชดัเจนและถกูต้องตามวตัถปุระสงค์
และช่วยเสริมสร้างการจัดการศึกษาระบบสหกิจขึ้นได้อย่างถูกต้อง
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การแข่งขันกีฬาภายในคณะเกษตรศาสตร์
	 เมื่อวันที่ 	2	กันยายน	2560	รศ.ดร.สุนีรัตน์	ศรีเปารยะ	คณบดี
คณะเกษตรศาสตร์	ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งกฬีาภายในคณะเกษตรศาสตร์	
เสริมสร้างสุขภาพและต่อต้านสารเสพติด	เสริมสร้างระเบียนวินัย	ประจ�า
ปีการศกึษา	2560	เพือ่เปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้ร่วมแสดงความสามารถทางด้าน
กีฬา	 และร่วมการแข่งขันกีฬาในชนิดต่างๆ	 ร่วมถึงการมีสุขภาพและร่างกาย
ที่แข็งแรงปราศจากสารเสพติดทุกประเภท	 ด้วยการออกก�าลังกายเป็นประจ�า	
สม�า่เสมอ	และยงัเป็นการปลกูฝังคณุธรรม	จรยิธรรม	มติรภาพ	ความสามัคคแีละ
ระเบียนวนิยั	ในการอยูร่่วมกบับคุคลอืน่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ	โดยด�าเนนิการ
จัดการแข่งขัน	ณ	สนามกีฬาสายโยง	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

	 เมื่อวันที่	21-22	กันยายน	2560	คณะเกษตรศาสตร์จัดโครงการ

การจัดการเกษตรเชงิธรุกจิแบบบรูณาการในยคุดจิิตอล	เพือ่ศกึษาและเรยีนรู้

ในเรือ่ง	เทคนคิวธิกีารในการจัดการธรุกจิเกษตร	การท�าการตลาด	การออกแบบ

ผลิตภัณท์	 การโฆษณาสินค้าและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	 โดยเน้นการต่อยอดของ

ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนให้มีมูลค่าทางการตลาดที่สูงขึ้น	 โดยมุ่งหวัง

ให้บุคลากร	 นักศึกษา	 ชุมชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและตอบข้อสงสัย

กับวิทยากรผู้ช�านาญการจากคณะเทคโนโลยีการจัดการได้อย่างครบถ้วน	

ณ	ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง	(Self	Access	Learning	Center)	วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช

โครงการการจัดการเกษตรเชิงธุรกิจแบบบูรณาการในยุคดิจิตอล
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มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

โครงการสัมมนาเพื่อเรียนรู้และเสริมทักษะ
การบริหารจัดการโครงการ
	 ระหว่างวันที่	7-10	กันยายน	2560	คณะเกษตรศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขต

นครศรธีรรมราช	ทุง่ใหญ่	 ร่วมกจิกรรมกบัมลูนธิริากแก้ว	 ในโครงการสมัมนาเพือ่เรยีนรู้

และเสริมทักษะการบริหารจัดการโครงการตามแนวทางการด�าเนินโครงการขับเคลื่อน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา	 ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก

ส�านักนายกรัฐมนตรี	ณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	และ

ศนูย์เรยีนรู้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบ	 บ้านหนองเสาธง	 หมูท่ี	่ 6	 ต.ควนรู	

อ.รัตภูมิ	จ.สงขลา

ประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ
	 เมื่อวันท่ี	 19	 กันยายน	 2560	 มทร.ศรีวิชัย	 วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่	เข้าร่วมประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ	

เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ของประเทศไทย	โดยเฉพาะ

ชาวนครศรีธรรมราช	 ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อ	 ซึ่งมาจากทาง

ศาสนาพราหมณ์	โดยมกีารผสมผสานกบัความเชือ่ทางพระพทุธศาสนา

เข้ามาในภายหลัง	โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญเพ่ือเป็นการอุทิศส่วนกุศล	

ให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ	ซ่ึงเชื่อว่าได้รับ

การปล่อยตัวมาจากภูมินรกที่ตนต้องจองจ�าอยู ่เนื่องจากผลกรรม

ที่ตนได้เคยท�าไว้ตอนท่ียังมีชีวิตอยู่	โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากภูมินรก

ในทุกวันแรม	1	ค�่า	 เดือน	10	 เพื่อมายังโลกมนุษย์	 โดยมีจุดประสงค์

ในการมาขอส่วนบุญจากลกูหลาน	ญาตพิีน้่องทีไ่ด้เตรยีมการอทุศิไว้ให้	

เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ	หลังจากนั้นก็จะกลับไป

ยังภูมินรก	ในวันแรม	15	ค�่า	เดือน	10	ณ	วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	

อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมราช
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการสร้างจิตส�านึกรักองค์กร
บุคลากรวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
	 เมือ่วนัที	่26	กนัยายน	2560	มทร.ศรวีชิยั	วทิยาเขตนครศรธีรรมราช	

ทุ ่งใหญ่	 จัดโครงการสร ้างจิตส�านึกรักองค ์กรบุคลากรวิทยาเขต

นครศรีธรรมราช	 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขต

นครศรีธรรมราช	เปิดโครงการฯ	และ	ผศ.ปิยะ	ประสงค์จนัทร์	ผู้อ�านวยการ	

กองประชาสัมพันธ์	เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ	การสร้างจิตส�านึก

รักองค์กร	ณ	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ทุ่งใหญ่		

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง 

	 เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2560	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ได ้จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าดอกดาวเรือง	

จ�านวน	1,000	ต้น	โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือร�าลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

(รัชกาลที่	9)	และใช้ประดับในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ	

โดยดอกไม้ดงักล่าวจะออกดอกและบานสะพรัง่พร้อมกนัทัว่ประเทศต้ังแต่วนัที	่

20	ตลุาคม	2560	เป็นต้นไป	นอกจากนัน้กจิกรรมดงักล่าวยงัแสดงให้เหน็ถงึ

การร่วมแรงร่วมใจภายในคณะฯ	ณ	บรเิวณทางเข้าคณะอตุสาหกรรมเกษตร
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โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาการท�าขนมดอกจอกและขนมทองม้วน
	 เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2560	ผศ.ว่าท่ี	ร.ต.ปรีชา	มุณีศรี	คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร	คณาจารย์	และเจ้าหน้าที่

จดัด�าเนนิโครงการการอบรมเพือ่พฒันาการท�าขนมดอกจอกและขนมทองม้วน	 อ.ถ�า้พรรณรา	 จ.นครศรธีรรมราช	 เพือ่ให้กลุ่มสตรี

บ้านแพรกกลาง	สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปพัฒนาผลติภัณฑ์และสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัว	สร้างความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้นของชุมชน	 ภายในโครงการได้จัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท�าขนมทองม้วน	 การพัฒนาผลิตภัณฑ	์							

ขนมดอกจอกให้มีสีสันต่างๆ	เพื่อเพิ่มความน่ารับประทานยิ่งขึ้น

	 เมื่อวันที่	12	กันยายน	2560	ฝ่ายบริการวิชาการได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมแปรรูปจิ้งหรีด	ซึ่งในโครงการได้รับ
เกียรตจิาก	ผศ.ว่าที	่ร.ต.ปรชีา	มณุศีร	ีคณบดคีณะอตุสาหกรรมเกษตร	เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ	โดยมกีลุม่เกษตรกร
วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองดีซึ่งมีการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย	 การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ถ่ายทอดความรูแ้ก่เกษตรกรกลุม่วสิาหกิจชมุชนฯ	ให้สามารถแปรรปูจิง้หรดีออกมาเป็นผลติภณัฑ์ทีม่คีวามแปลกใหม่	และ
น่าสนใจเป็นทีต้่องการของตลาดมากย่ิงขึน้	ภายในกจิกรรมได้รบัเกียรตจิากคณาจารย์ภายในคณะฯ	ทีเ่ช่ียวชาญในแต่ละด้าน
เป็นวทิยากรถ่ายทอดความรูใ้ห้ข้อมลูแก่กลุม่เกษตรกรวสิาหกจิชุมชนฯ	ในเรือ่งสขุาภบิาลและความปลอดภยัในการแปรรปู
อาหาร	การพัฒนาบรรจุภัณฑ์	เทคนิคการท�าตลาดดิจิทัล	และการฝึกปฏิบัติการแปรรูปจิ้งหรีดอบแห้ง	และขนมทองม้วน
เสริมโปรตีนจากจิ้งหรีด	ณ	ห้อง	AG	21	คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการอบรมแปรรูปจิ้งหรีด
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คณะสัตวแพทยศาสตร์

ค่ายสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยอาสาพัฒนาชนบท
	 ระหว่างวันที่	18-20	สิงหาคม	2560		สโมสรนักศึกษา	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย	จัดโครงการค่ายสัตวแพทย์

ราชมงคลศรีวิชัยอาสาพัฒนาชนบท	ศูนย์การเรียนรู้ต�ารวจตระเวนชายแดน	ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร	 ไม่มีไฟฟ้า	 ไม่มี

สญัญาณโทรศัพท์	การคมนาคมสญัจรไม่สะดวก	คณะฯ	จงึน�าอาจารย์	บคุลากร	และนกัศกึษา	ลงพืน้ทีเ่พ่ือให้บรกิารทางวชิาการ	

ดูแลสุขภาพสัตว์ในชุมชน	และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้ฯ	ณ	ศูนย์การเรียนรู้ต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านแผ่นดินเสมอ	ต.คลองท่อมเหนือ	อ.คลองท่อม	จ.กระบี่

หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
	 เมือ่วนัที	่27	สงิหาคม	2560	หน่วยสตัวแพทย์เคลือ่นที	่คณะสตัวแพทยศาสตร์	มทร.ศรวีชิยั	น�าโดย	อ.สพ.ญ.มธรุส	สุวรรณเรอืงศรี	

หวัหน้าหน่วยสตัวแพทย์เคลือ่นที	่พร้อมด้วย	อาจารย์	ทมีสตัวแพทย์	เจ้าหน้าที	่และนกัศกึษา	ลงพืน้ท่ีมลูนธินิายศรผ่ีอง	-	นางก่ี	ภเูก้าล้วน	

จ.กระบี่	ให้บริการผ่าตัดท�าหมันถาวร	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง	พร้อมทั้งให้ค�าปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์

ค่ายสัตวแพทย์ศรีวิชัยอาสาบริการชุมชน
	 ระหว่างวันที่	9-10	กันยายน	2560	คณะสัตวแพทยศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย	จัดค่ายสัตวแพทย์

ศรวีชิยัอาสาบรกิารชมุชน	น�าโดย	อ.สพ.ญ.เฉลมิขวญั	เอือ้ละพนัธ์ุ	พร้อมด้วยอาจารย์และนายสตัวแพทย์	

รวมทัง้นักศึกษาช้ันปีที	่1-6	จ�านวน	70	คน	ออกให้บรกิารสุขภาพสัตว์เค้ียวเอือ้ง	ตรวจสขุภาพเบือ้งต้น

ฉดียาบ�ารงุ	ยาถ่ายพยาธิ	จ�านวน	698	ตวั	ในทุกหมูบ้่านตัง้แต่หมูท่ี	่1-7	ต.ป่าพยอม	อ.ป่าพยอม	จ.พทัลงุ
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คณะเกษตรศาสตร์

	 ระหว่างวันที่	29-30	สิงหาคม	2560	รศ.ดร.สุนีย์รัตน์	ศรีเปารยะ	คณบดี

คณะเกษตรศาสตร์	ให้การต้อนรับโรงเรยีนเทศบาลบ้านนาเหนอื	อ.ทุง่สง	นกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่	1-6	ในโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่	กิจกรรมการเรียนรู้

แบบบูรณาการ	เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู ้

ทางด้านการเกษตร	และท�าให้เกิดเข้าใจในวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตด้านสัตว์และพืช

ท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์	โดยมีคณาจารย์และนักวิชาการที่มีความรู ้

ความเชี่ยวชาญให้ค�าแนะน�าได้อย่างถูกต้อง	พร้อมทั้งการเป็นศูนย์เรียนรู ้

ทางด้านงานฟาร์มให้แก่บคุคลภายนอกได้อกีด้วย	ณ	คณะเกษตรศาสตร์	มทร.ศรวีชิยั	

อ.ทุ่งใหญ่	จ.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือร่วมโครงการฝึกศึกษา
นอกสถานที่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

	 เมื่อวันที่	12	กันยายน	2560	คณะเกษตรศาสตร์

เปิดประสบการณ์ศึกษาเรียนรู ้นอกห้องเรียนให้กับ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	 นครศรีธรรมราช	 ซึ่งมีนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	และครูผู้สนใจ	โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่เป็นการเปลีย่นบรรยากาศการศกึษาเรียนรู้ในส่ิงมีชวีติ

ต่างๆ	รอบตัวและเป็นการเปิดรับประสบการณ์ตรง

ด้วยการศึกษาด้วยตนเองนอกห้องเรียนอีกวิธีหน่ึง

โดยจัดขึ้น	ณ	คณะเกษตรศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย	อ.ทุ่งใหญ่

จ.นครศรีธรรมราช

คณะเกษตรศาสตร์เปิดประสบการณ์ศึกษาเรียนรู้นอก
ห้องเรียนให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

คณะเกษตรศาสตร์
เปิดประสบการณ์ศึกษาเรียนรู้
นอกห้องเรยีนให้กบัศนูย์พฒันาเดก็เลก็
	 เมื่อวันที่	15	กันยายน	2560	คณะเกษตรศาสตร์

เปิดประสบการณ์ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	คณะครู

ผู ้ปกครองและเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลเกาะเพชร	 อ.หัวไทร	 เข้าศึกษาดูงานและ

การศกึษาเรยีนรู้ในส่วนของงานฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์	

ครบท้ังวงจร	โดยจดัขึน้	ณ	คณะเกษตรศาสตร์	มทร.ศรวีชิยั	

อ.ทุ่งใหญ่	จ.นครศรีธรรมราช
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มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม

นักศึกษาไฟฟ้ารุ่นใหม่ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม 

	 เม่ือวันที่	25	สิงหาคม	2560	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	มทร.ศรีวิชัย

จัดโครงการ	“ไฟฟ้ารุ่นใหม่ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม”	น�าคณะนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	จ�านวนกว่า	30	คน	ร่วมท�ากิจกรรม

อาสาพัฒนาสถานที่	ติดตั้งซ่อมบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า	การเก็บขยะและกวาดใบไม้รอบๆ	ลานวัด	ให้กับวัดคีรีวง	ต.ท้องเนียน	

อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมราช

โครงการถ่านอัดแท่งสู่ชุมชน
	 เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2560	สาขาศึกษาทั่วไป	วิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	มทร.ศรีวิ ชัย

จัดโครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนบ้านท่า-บ่อโก	“กิจกรรม

ย่อยท่ี 7 ถ่านอดัแท่งสูชุ่มชน”	เพ่ือให้ชมุชนได้ผลิตถ่านอดัแท่ง

จากวัสดุเหลือใช้ตามความต้องการภายในครัวเรือน	 เพื่อช่วย

ลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือเชือ้เพลงิชนดิอืน่ๆของชาวบ้านในชมุชน

ณ	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	อาคารเรียนรวมช่างอุตสาหกรรม

ชั้น	1	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

มทร.ศรีวิชัย ขนอม ร่วมขบวนแห่หมฺรับ
วันสารทเดือนสิบ
	 เมือ่วนัท่ี	19	กนัยายน	2560	ฝ่ายศลิปวฒันธรรม	สโมสร

นักศึกษา	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

มทร.ศรีวิชัย	จัดโครงการสารทเดือนสิบ	กิจกรรมขบวนแห่

หมฺรับวันสารทเดือนสิบ	โดย	อ. จิราภา	ชลาธราวัฒน ์

รองผู ้อ�านวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมและการจัดการ	 น�าคณาจารย์	 บุคลากร	 และ

นักศึกษาร่วมขบวนแห่หมฺรับสู่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	

ณ	 สนามหน้าเมืองถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	 อ.เมือง	

จ.นครศรีธรรมราช
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	 เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2560	หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม	ร่วมสนับสนุน

การด�าเนิน	 โครงการการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน	 Educational	

pipline	 	 โครงการศิลปะการผูกผ้าและจับจีบผ้าโดย	 ดร.นุชลี	 ทิพย์มณฑา	 คณบดี

คณะศลิปศาสตร์	เป็นประธานเปิดโครงการ	และคณาจารย์	จากหลักสูตรสาขาวชิาการ

โรงแรม	สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์	ร่วมเป็นวิทยากร

การสอนเทคนคิการผกูผ้างานพธิต่ีางๆ	ซึง่ในวนันีเ้ป็นการสอนผกูผ้า	ลายระย้า	แบบสเีดยีว

หลายชัน้	แบบสองสหีลายชัน้	ลายเฟ่ืองไขว้	แบบสองส	ีลายเฟ่ืองท้องช้าง	และการผกูผ้า

ลายดอกแบบสองสี	และให้ความสนใจกบักลุ่มผู้เรียนเป็นอย่างยิง่	ทัง้ครู	นกัเรยีน	และ

แม่บ้าน	ณ	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย	อ.สะเดา	จ.สงขลา

	 เมือ่วนัที	่24	สงิหาคม	2560	คลนิกิเทคโนโลยแีละหน่วยบรกิารทางวชิาการแก่สังคม	มทร.ศรวีชิยั	น�าทมีโดย	อ.สมบรูณ์	ประสงค์จนัทร์	

อ.พลชัย	ขาวนวล	และอ.สุปราณี	วุ่นศรี	จากหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	พร้อมด้วย	บุคลากร	เข้าร่วมจัดกิจกรรม

ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่	“หน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”	จังหวัดสงขลา	ครั้งที่	11	ประจ�าปีงบประมาณ	

2560	โดยมีนายทรงพล	สวาสดิ์ธรรม	ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	เป็นประธานเปิดงาน	ได้สาธิตการใช้งานเตาประหยัดพลังงาน	และ

การทอดเห็ดโดยใช้พลังงานจากเตาชีวมวล	ให้กับชุมชนวัดบ่อทรายเจริญธรรม	เพื่อบริการให้ค�าปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี	

ของมหาวิทยาลัยฯ	ร่วมให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	ณ	วัดบ่อทรายเจริญธรรม	หมู่ที่	2	ต.ปากรอ	อ.สิงหนคร	จ.สงขลา

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 11 ประจ�าปีงบประมาณ 2560

โครงการการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน Educational

คลินิกเทคโนโลยีและหน่วยบริการทางวิชาการ
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ส่งมอบป้ายสื่อความหมายร้านอาหารย่านเมืองเก่าสงขลา
	 เม่ือวันที	่8	กนัยายน	2560	โครงการจดัตัง้ศนูย์ศลิปวัฒนธรรม	ร่วมกบัภาคคีนรกัเมอืงสงขลา	โดยผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	น�าโดย	ผศ.ยงยุทธ	หนูเนียม	รักษาราชการแทนอธิการบดี		มทร.ศรีวิชัย	ดร.จเร	สุวรรณชาต

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	 และ	 ผศ.อุดร	 นามเสน	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 ร่วมกับผู้บริหาร

บรษัิทเชฟรอน	ผูส้นบัสนนุ	งปม.	ได้ลงพืน้ทีย่่านเมอืงเก่าสงขลาเพ่ือส่งมอบป้ายส่ือความหมายร้านอาหารย่านเมอืงเก่าสงขลา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
งานประชุมวิชาการระดับชาติ
“ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 6
	 เมือ่วนัที	่18	สงิหาคม	2560	ดร.จเร	สุวรรณชาต	รองอธกิารบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	มทร.ศรีวิชัย	เข้าร่วมพิธีรับมอบธง

ในการเป็นเจ้าภาพหลกัร่วมกบั	4	มหาวทิยาลยัใน	จ.สงขลา	ในการจดังาน

ประชุมวิชาการระดับชาติ	“ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา”	 ครั้งที่	 6	 จาก	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ส�าหรับการจัดประชุมคร้ังท่ี	5	น้ี

เป ็นพัฒนาการอีกขั้นของการท�างานร่วมกันหลายๆด้าน	เช ่น

การท�างานร่วมกนัสถาบนัอดุมศกึษา	หน่วยงานราชการ	และภาคประชาชน	

การตื่นตัวของภาคประชาชนที่เข้มแข็ง		และมีคนรุ่นใหม่จ�านวนมาก

ท่ีคดิการใหญ่เพือ่ลุม่น�า้อย่างชดัเจน	มทร.ศรวีชัิย	พร้อมในการเป็นเจ้าภาพ

จัดประชุมวิชาการต่อในปีถัดไป

Thailand Research Expo 2017
	 ระหว่างวันที่	23-27	สิงหาคม	2560	ดร.จเร	สุวรรณชาต

รองอธกิารบดีฝ่ายวิจยัฯ	และคณะท�างานโครงการจัดต้ังศนูย์ศลิปวฒันธรรม

ร่วมกับตัวแทนชุมชนท่าหิน	 เข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ	2017	

โดยได้รบัเกยีรตจิากท่าน	พล.อ.อ.ดร.ประจิน	จ่ันตอง	รองนายกรัฐมนตรี	

เข้าเยี่ยมชมบูธภาคใต้	ในส่วนงานวิจัยฟื้นฟูชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยว

จังหวัดสงขลา	ซึ่งตั้งอยู่ในโซนผลงานวิจัยเชิงศิลปะและการท่องเที่ยว

เชงิวฒันธรรม	ในงานมหกรรมงานวจิยัแห่งชาติ	2560	Thailand	Research	

Expo	2017	ณ	ชั้น	22	ห้างเซ็นทรัลเวิลด์	กทม.	ขอขอบคุณ	วช.

ที่สนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมงานครั้งนี้
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สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย

งานวิจัยขายได้ “ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ”
โดย อ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ

		 จากการศึกษาข้อมูลและวิจัยกรรมวิธีการเพาะเห็ดให้ได้ผลผลิต
ที่ดีแก่ผู้เพาะปลูกโดย	อ.พิทักษ์	สถิตวรรธนะ	อาจารย์ประจ�าสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	 ได้เร่ิมต้นการวิจัยจากการเพาะเห็ดในโอ่ง	 ตาม
วิถีของชาวบ้านจากแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	แต่การเพาะเห็ดนั้น
จะต้องดแูลรดน�า้ให้เหด็	3	ถงึ	4	ครัง้ต่อวนั	และการเพาะเหด็ในโอ่งนัน้	
สามารถเพาะได้เพียง	 20-40	 ก้อนต่อโอ่ง	 จากการลงพื้นท่ีชุมชน	
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านควนเสม็ด	 ม.10	 ต.ปริก	
อ.สะเดา	จ.สงขลา	ทางชมุชนมคีวามต้องการส่งเสรมิให้การเพาะเห็ด
เป็นอาชีพของคนในชุมชน	จึงได้สร้างตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ	ทดแทน
การเพาะในโอ่งดนิ	 โดยออกแบบระบบโรงเรือนเพาะเหด็ให้มขีนาดเลก็
แต่สามารถบรรจุก้อนเห็ดได้ถึง	140	ก้อน	ออกแบบการจัดเรียงเห็ด
ให้หนัปากถุงเข้าหากนัในรปูตวัย	ู(U-Shape)	ซึง่ตูเ้พาะเหด็ประกอบ
ด้วยโครงตู้เพาะเห็ดที่สามารถถอดประกอบได้	 หลังคาตู้เพาะเห็ด
ท่ีสามารถเปิดออกได้โดยด้านบนมีฉนวนกันความร้อนท�าจากวัสดุ
พลาสติกหนาไม่น้อยกว่า	 10	 มิลิเมตรปิดทับอยู่	 มีกล่องควบคุม
อัตโนมัติควบคุมชุดรดน�้า	ซึ่งมีเซ็นเซอร์ใช้วัดอุณหภูมิและความชื้น
ติดอยู่ด้านหลังตัวเครื่อง	 เพื่อใช้ตรวจจับค่าความชื้นและอุณหภูมิ
ภายในตู ้และกล่องควบคุมอัตโนมัติ 	ผนังตู ้ เพาะเห็ดท�าจาก
วัสดุพลาสตกิกนัความร้อนและความชืน้	หนาไม่น้อยกว่า	10	มลิลเิมตร	
อยูภ่ายใน	และสามารถถอดมาท�าความสะอาดได้ง่าย	สะดวกในการ
ติดต้ัง	เพราะสามารถถอดประกอบและเคลื่อนย ้ายได ้ง ่าย
ส่งผลดีต่อการเปล่ียนที่เพาะเห็ดได้ตามต้องการไม่ต้องเสียเวลา
พักโรงเรือนเพาะเห็ดแบบเดิม	 ช่วยป้องกันการติดเชื้อจากศัตรูเห็ด	
เช่น	ราด�า	ราเขยีว	เป็นต้น	โดยระบบดังกล่าวสามารถควบคุมอณุหภมูิ
และการรดน�้าภายในโรงเพราะเห็ดขนาดเล็กแบบอัตโนมัติได้
ระบบสามารถควบคุมการเปิด/ปิดการรดน�้าและระบายความร้อน
แบบอัตโนมัติประหยัดพลังงานและปริมาณการรดน�้า	 สาเหตุท่ีต้อง
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง	27	ถึง	32	องศาเซลเซียส	ซึ่งเป็น
ช่วงที่เห็ดต้องการในการเจริญเติบโตซึ่งมีความจ�าเป็น	 ถ้าอุณหภูมิ
ภายในโรงเพาะเห็ดไม่เป็นไปตามทฤษฎีการเพาะเห็ด	ส่งผลให้เห็ด

ไม่สามารถเจรญิเตบิโตออกมาได้อย่างมคีณุภาพและจะเป็นการชะลอ
การเกดิของดอกเหด็	ส่งผลต่อรายได้ของผูเ้พาะเหด็	จงึเป็นทีม่าของ
ตู้เพาะเห็ดขนาดเล็ก	เพื่อใช้แก้ปัญหาดังกล่าว
	 โดยล่าสดุผลงาน	“ตูเ้พาะเหด็อตัโนมตั”ิ	สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ประจ�าปี	2560	จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
มูลนิธิบัวหลวง	ได้รับเงินรางวัล	200,000	บาท	พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
โดยมีพิธีมอบรางวัลจาก	 ดร.อรรชกา	 สีบุญเรือง	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีในงานมหกรรม	“Thai Tech 
EXPO 2017”	 เมื่อวันที่	 20	 กันยายน	2560	ณ	ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค	 บางนา	 กรุงเทพฯ	 และผลงานดังกล่าว	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	โดย	ผศ.ยงยุทธ	หนูเนียม	
รกัษาราชการแทนอธกิารบด	ีส่งมอบตูเ้พาะเหด็อตัโนมตั	ิจ�านวน	5	ตู้	
ให้	พล.อ.อ.ประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรี	ภายในงานตลาดนัด
เปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม	ครั้งที่	2	“วิจัยขายได”้	ระหว่าง
วันที่	 23-24	 กันยายน	 2560	ณ	 อาคารไปรษณีย์กลางและศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ	บางรัก	กรุงเทพฯ	เพื่อมอบต่อไปยัง								
นายธนากร	อึ้งจิตรไพศาล	ผู ้ว ่าราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู
น�าไปพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายในจังหวัด	ทั้งนี้การมอบตู้เพาะเห็ด
อตัโนมตั	ิเป็นความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัยกับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 เพื่อน�าผลงานวิจัย
ท่ีประสบความส�าเร็จไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง	 ซ่ึงผลงานดังกล่าว
จะเป็นการสนบัสนนุอาชพีและยกระดบัชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็ด้วย
งานวิจัยและนวัตกรรม	ตามนโยบายของรัฐบาล	ขับเคลื่อนประเทศ	
Thailand	4.0	

	 เกษตรกรหรือผู ้สนใจ	 ต ้องการ	 “ตู ้ เพาะเห็ดอัตโนมัติ” 
สามารถสอบถามข้อมูลและสั่งซ้ือได้ท่ี	 อ.พิทักษ์	 สถิตวรรธนะ																											
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
โทร.074-317162-3	
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คนเก่งราชมงคลศรีวิชัย 

	 เมือ่วนัที	่8	กนัยายน	2560	นกัศกึษาคณะศิลปศาสตร์	เข้าร่วมการแข่งขันตอบค�าถามระดับชาตทิางด้าน
การท่องเที่ยว	การโรงแรมและธุรกิจการบิน	รางวัลบุรฉัตรไชยากร	ครั้งที่	6	ประจ�าปี	2560	ภายใต้หัวข้อ
“พระมหากษัตรย์ิกบัการรถไฟไทย”	ซึง่จดัโดย	คณะการจดัการการท่องเทีย่ว	สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์	
(นิด้า)	โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน	371	ทีม	จาก	58	สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
รางวลัชนะเลศิ	รางวลับุรฉตัรไชยากร	ครัง้ที	่6	ประจ�าปี	2560	“ทมี Singora is comming”	ตวัแทนหนึง่ในสองทมี
จากคณะศลิปศาสตร์	มทร.ศรวีชัิย	ได้แก่	นางสาวเกษมณ	ีจันทร์ทอง	นายหัสดิน	แก้วพิมพ์	และนางสาวอารีรัตน์	
จันทร์เพ็ง	นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว	ณ	หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ	6	รอบ	พระชนมพรรษา	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลการแข่งขันตอบค�าถามระดับชาติ

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด
ออกแบบอาสนวิหารสังฆมณฑลนครราชสีมา

แนวคิด “อาสนวิหารแบบรัตนโกสินทร์”

นักศึกษา นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย คว้า 4 รางวัลจาก
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ�าปี 2560

 ระหว่างวันที่	 23-27	 สิงหาคม	 2560	 นักศึกษา	 นักวิจัย	 มทร.ศรีวิชัย	 ส่งผลงานเข้าประกวดผลงาน
นวัตกรรมสายอุดมศึกษา	ประจ�าปี	2560	ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	ประจ�าปี	2560	(Thailand	
Research	Expo	2017)	และสามารถคว้ารางวลัมาได้	4	รางวลั	ณ	โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์	และบางกอก
คอนเวนชัน	เซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์
รางวัลชมเชย	ข้อเสนอโครงการ	และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม	ระดับดีมาก “ผลงาน
เครือ่งผลติไบโอดีเซลโดยใช้เครือ่งไมโครเวฟร่วมกบัท่อผสมแบบสถติ”	โดยนกัศกึษา	นายอานูวา	มามุ	

นายฆนาพงศ์	บุญสุวรรณ	นายปรัชทวี	ทองมาก	เจ้าของผลงาน	และอาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์สุห์ดี	นิเซ็ง	จากวิทยาลัยรัตภูมิ
รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์	 ระดับดีเด่น	 และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม	 ระดับดี “ผลงานการเพิ่มสมรรถนะ
การกลั่นเอทานอลรังสีอาทิตย์ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค” (Enhancement of solar ethanol distillation using ultrasonic waves)	โดย
นกัศกึษา	นายวชัรพงศ์	ถาวรกจิ	นายมารพุงษ์	พกุกะณะสทุ	เจ้าของผลงาน	และอาจารย์ท่ีปรกึษา	ผศ.ดร.จารวุฒัน์	เจรญิจติ	จากคณะวศิวกรรมศาสตร์

	 เมื่อวันที่	9	กันยายน	2560	นายพรหมมินทร์	ตรีไวย	นักศึกษาหลักสูตรสาขา
วิชาสถาปัตยกรรม	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด
ออกแบบอาสนวหิารสงัฆมณฑลนครราชสมีา	แนวคดิ	“อาสนวหิารแบบรตันโกสนิทร์”  
ได้รบัรางวลั	100,000	บาท	พร้อมประกาศนยีบตัรจากมขุนายก	ชศูกัดิ	์สริสิทุธิป์ระมขุ
สังฆมณฑลนครราชสีมา	ณ	ศูนย์มิสซังเขตนครราชสีมา	จ.นครราชสีมา

การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการใช้จักรยานในชีวิต
ประจ�าวัน ปีที่ 2 (Bicycle Outfits Design Contest Year II)
	 เมื่อวันท่ี	 4	 สิงหาคม	 2560	 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟช่ันและสิ่งทอ	 ส่งผลงาน
เข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน	ปีที่	2	(Bicycle	Outfits	
Design	Contest	Year	II)	ณ	ศูนย์สร้างสุข	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
รางวัลที่	1	และรางวัลขวัญใจชุมชน	นายอานนท์	ยามา	นักศึกษาชั้นปีที่	2	
รางวัลที่	5	และรางวัลป๊อบปูล่าโหวต	นางสาวศศิประภา	หนูชัยแก้ว	นักศึกษาชั้นปีที่	3

มทร.ศรีวิชัย จัดงานเลี้ยง
แสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจําปี 2559

 ระหวางวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ 

จัดกิจกรรมโครงการไสใหญวิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2560 ไดรับเกียรติจาก

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนประธานในพิธี

และผศ.ยุทธนา พงษพิริยะเดชะ รองอธิการบดี เขารวมในพิธีเปด โดยภายในงานมีสิ่งท่ีนาสนใจ

อาทิ สัปดาหวิทยาศาสตร งานประชุมวิชาการพืชวงศถั่วแหงชาติ ครั้งที่ 6 “พืชวงศถั่ว

ตามรอยพอ..สานตอความย่ังยืน” มหกรรมธงฟา ณ มทร.ศรีวชัิย วทิยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ

 เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2560 มทร.ศรีวิชัย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี
แกบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ประจําป 2559 จํานวน 4 ราย ไดแก 
นายประมวล พัฒนทอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สาขาวิศวกรรมโยธา)  นางอวยพร คีรีวิเชียร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ(สาขาสัตวศาสตร)  นายวิรัตน สุขแสง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
กิตติมศักดิ์(สาขาพืชศาสตร)  นายเสทือน หอมเกตุ ปริญญาแพทยแผนไทย
บัณฑิตกิตติมศักดิ์(สาขาการแพทยแผนไทย)  ณ โรงแรม ที อาร ร็อคฮิลล 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ นายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พรอมดวยอธิการบดี คณะผูบริหาร และบุคลากร 
เขารวมงานดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน

สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประจําป 2560

สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประจําป 2560

ไสใหญวิชาการไสใหญวิชาการ



มทร.ศรีวิชัย จัดงานเลี้ยง
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 ระหวางวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ 
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 เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2560 มทร.ศรีวิชัย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี
แกบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ประจําป 2559 จํานวน 4 ราย ไดแก 
นายประมวล พัฒนทอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(สาขาวิศวกรรมโยธา)  นางอวยพร คีรีวิเชียร ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักด์ิ(สาขาสัตวศาสตร)  นายวิรัตน สุขแสง ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
กิตติมศักดิ์(สาขาพืชศาสตร)  นายเสทือน หอมเกตุ ปริญญาแพทยแผนไทย
บัณฑิตกิตติมศักดิ์(สาขาการแพทยแผนไทย)  ณ โรงแรม ที อาร ร็อคฮิลล 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ นายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พรอมดวยอธิการบดี คณะผูบริหาร และบุคลากร 
เขารวมงานดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
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โครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัย

สามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต


