


	 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร ้างระบบ
เศรษฐกจิของประเทศและวสิยัทัศน์นายกรฐัมนตรทีีต้่องการ
พัฒนา	“วิสาหกิจเริ่มต้น	 เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม	่
(New	Economic	Warrior:	NEW)	และก�าหนดให้
ประเทศไทยเป็นพื้นท่ีเปิดส�าหรับการเติบโตของอาเซียน”	
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้เป็นนักรบทาง
เศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิต
สินค้าและบริการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม	การจ้างงานใน
ท้องถิ่น	และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค	รวมท้ังก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่	เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
ประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนา
วิสาหกิจเร่ิมต้น	(Startup)	ซ่ึงโครงการดังกล่าวจัดขึ้น	เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย
สถาบัน	ในการก้าวสูม่หาวิทยาลยั	สถาบันแห่งการประกอบการ
และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัย	สถาบันในการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่	ด�าเนินกิจกรรมการ
จดัการเรยีนการสอนและการจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรด้าน
ความเป็นผู้ประกอบการ	รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนด้านความเป็นผูป้ระกอบการในมหาวทิยาลยั	สถาบัน
พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นให้แก่นิสิต	
นักศึกษา	โดยประกอบด้วย	3	กิจกรรมดังนี้

โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่
ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) 

3.	กิจกรรมสร้างแนวความคิดและสู่รูปแบบ 

	 การด�าเนินธุรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มข้น

1.	กิจกรรม	“เล่าสู่กันฟังปลูกฝังการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

2.	กิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษา 

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education)
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สวัสดีท่านผู้อ่านจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยทุกท่าน	จุลสารฉบับนี้	เป็นฉบับที่	64	โดยในฉบับนี้
เรามาในรูปแบบออนไลน์	 และมีเรื่องน่าสนใจ	 เช่น	
การประชุม	ครม.สัญจร	ครั้งที่	48/2560	ณ	มทร.ศรีวิชัย		
โครงการ	StartUp	ที่ช่วยยกระดับการพัฒนาธุรกิจ	และ
ยังน�าเสนอเร่ืองราว	สาระน่ารู ้	 ข ่าวสารต่างๆ	ของ
มหาวิทยาลัย	และยังคงเน้นเนื้อหาสาระที่แน่นไปด้วย
คณุภาพตามแบบฉบบัของจลุสารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

www.rmutsv.ac.th

จากใจบรรณาธิการ
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 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

 

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จํานวน  ๑๔  ราย  ตั้งแต่วันที่  ๑๑  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕  วันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๕  วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  
และวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  
วันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๕  วันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๕  วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๖  และวันที่  ๓  
พฤษภาคม  ๒๕๕๖  นั้น  เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว  ได้ดํารงตําแหน่ง 
มาครบกําหนดตามวาระแล้ว  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  คร้ังที่  ๓/๒๕๕๗  
เม่ือวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๗  คร้ังที่  ๑๓๒ - ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๘  และ 
คร้ังที่  ๑๔๖ - ๑๑/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดํารงตําแหน่งใหม่  จํานวน  ๑๔  ราย  ดังนี้ 

๑. นายชุมพล  เที่ยงธรรม เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายดุสิต  เครืองาม เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายธํารงค์  เจริญกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นางสาวนวพร  เรืองสกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นายนิพนธ์  ภิญโญ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นายไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก เปน็ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นายสลิล  โตทับเที่ยง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายสําเริง  จักรใจ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายสุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายสุพจน์  เฟื่องฟูพงศ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. นางอุทัยรัตน์  ณ  นคร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๔๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

และโดยท่ีได้มีการร้องคัดค้านเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจึงได้ตรวจสอบ 
ข้อร้องเรียนแล้วเห็นว่า  กระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นไป 
ตามกฎหมายแล้ว  จึงขอให้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป 

บัดน้ี  ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ตามที่เสนอทุกราย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลอากาศเอก  ประจิน  จั่นตอง 

รองนายกรัฐมนตรี 

ข่าว จากสภามหาวิทยาลัย 
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อ.สห์ุด ี นเิซง็ อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร	วทิยาลัยรัตภมู	ิมทร.ศรีวชิยั	คว้า	2	รางวลั	
จากการประกวดสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรม	เรือ่ง	“Biodiesel production reactor by circulation process through 
microwave irradiation coupled with static mixer”	ในการประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาต	ิ
“Seoul International Invention Fair 2017”	ณ	ประเทศเกาหลีใต้	ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร	ได้แก่ นายอานูวา  มามุ, นายฆนาพงศ์  บุญสุวรรณ และนายปรัชทวี ทองมาก	โดยมี	อ.สุห์ดี  นิเซ็ง 
เป็นทีป่รกึษาหลกั	ผศ.ธนะวทิย์  ทองวเิชยีร	และ ผศ.ศวิดล  นวลนภดล	เป็นทีป่รึกษาร่วม	ได้แก่	รางวลั	Special Award 
จาก	INNOPA	ประเทศอินโดนีเซีย	รางวัล	Silver Prize

วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย
คว้า 2 รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
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นายจิตรกร	ไพโรจน์	นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร
มวลชน	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิยั	ได้รับรางวลัผู้มผีลงานดีเด่นทางด้านวฒันธรรม	ด้านศิลปะ	
สาขาศิลปะการแสดง	โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม		ครั้งที่	
18	พุทธศักราช	2560	โดยได้รับเกียรติจาก	รศ.ดร.ประเสริฐ	ปิ่นปฐมรัฐ	
อธิการบดี	มทร.ธัญบุรี	เป็นประธานในพิธีมอบ

คนเก่งราชมงคลศรีวิชัย

รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

การประกวดออกแบบรถอนาคตอีซูซุในจินตนาการ

อ.จามีกร	มะลซ้ิอน	อาจารย์หลกัสตูรสาขาวชิาการผงัเมอืง	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	นกัศึกษาหลกัสตูรสาขาวชิา
สถาปัตยกรรม	ช้ันปีที่	3	เข้าร่วมการประกวด	“ISUZU Creative Brains 
Challenge 2017”		การประกวดออกแบบรถอนาคตอีซูซุในจินตนาการ	โดย
ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

• ทีม Commandent team	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	
มีสมาชิกในทีมดังนี้	นายอลงกรณ์		ชูรักษ์		นายธรรมปพน	ละงู		นางสาว	
ธิดาทิพย์	สุวรรณวิโรจน์	

• ทีม Bomb	ได้รับรางวัลชมเชย	มีสมาชิกในทีมดังนี้	นางสาวณัฐกานต์	
เนาว์สุวรรณ	นายภูมิวพัชร์	พุฒิพรกนกนันท์	นายมุรซาลีน	
มะหมัด

• ทีม Bello	ได้รับรางวัลชมเชย	มีสมาชิกในทีมดังน้ี	
นายวิศรุต	แผ่นทอง	นายภูวเรศ	คงคาช่วย	นางสาวนันทิดา	
จ�าปาสี

• ทีม Independent team	ได้รับรางวัลชมเชย	
มีสมาชิกในทีมดังนี้	นายธารกร	ชูสกุลวงศ์	นายกัมปนาท	
หนูเกื้อ	นายวรรธนัย	นาคสลับ	
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	ในวันน้ีเราจะมาท�าความรู้จักกับนักศึกษาสหกิจศึกษา	ที่ก�าลังศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะศิลปศาสตร์	สาขาการ
โรงแรมและการท่องเทีย่ว	ในหลกัสตูรสาขาวชิาการโรงแรม	หรอือาจเรยีกว่า	“เดก็การโรงแรม”	ได้แก่	นางสาวอจัฉรา	บญุมาก	
นางสาวกิตติยา	แขนอ่อน	และนางสาวสุนิษา	กาญจนะสมบูรณ์	นักศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	ส�าหรับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเรียนต่อ	ในหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม	ว่าการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชานี้จะต้องฝึกงาน
อย่างไร	และมลีกัษณะการฝึกงานเป็นอย่างไรบ้าง	วนันีเ้ธอทัง้	3	คน	จะมาเล่าประสบการณ์ให้เพือ่นๆ	ได้ทราบกนัอย่างละเอยีด	
และครบในที่เดียว

	 เริม่กันท่ีนางสาวอจัฉรา บญุมาก	เม่ือพูดถึงการฝึกสหกจิท่ี	The	Haven	
Khao	Lek	เป็นโรงแรม	ที่ให้บริการห้องพักพร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย	(Wi-Fi)	ฟรี
ในห้องพกั	โดดเด่นด้วยสระว่ายน�า้กลางแจ้ง	5	สระและห้องอาหาร	ผูเ้ข้าพกัสามารถ
ใช้บริการห้องออกก�าลังกายและเพลิดเพลินกับทรีตเม้นท์ผ่อนคลายท่ีสปา	อีกทั้ง
มีพ้ืนท่ีจอดรถส่วนตัวฟรี	ห้องพักแต่ห้องสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน�้าได้อีกด้วย	
ท�าให้ตกหลุมรัก	ในโรงแรมแห่งนี้	จึงตัดสินใจมาฝึกสหกิจที่นี่เนื่องจากอยากได้
ประสบการณ์การท�างานจรงิในโรงแรม	ซึง่เป็นอาชพีทีใ่ฝ่ฝัน	และอกีทัง้ยงัได้ฝึกทาง
ด้านภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติที่เข้าพักด้วย	

	ต่อด้วยนางสาวกิตติยา แขนอ่อน	จะมาเล่าว่าในแต่ละวันต้องฝึกอะไรบ้าง	
ในแต่ละวันงานที่ต้องรับผิดชอบมีหลากหลาย	ท�าให้มีโอกาสได้ฝึกและได้พัฒนาตัวเอง
อยู่ตลอดเวลา	โดยรับตั้งแต่ต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บรกิารในโรงแรม	โดยจะต้องถามลูกค้า
ว่าได้จองโต๊ะไว้หรือไม่	สอบถามเบอร์ห้องพัก	จ�านวนคนที่เข้าพัก	การบริการอาหารเช้า	
เมื่อลูกค้าน่ังที่โต๊ะแล้ว	ให้ถามลูกค้าว่าต้องการจะรับชาหรือกาแฟค่ะ	จดออร์เดอร์	
ท่ีลูกค้าสั่งให้กับเคาน์เตอร์ชากาแฟ	เพ่ือรอเสิร์ฟ	การบริการอาหารเย็น	เม่ือลูกค้านั่ง
ที่โต๊ะแล้ว	ให้ถามลูกค้าว่าต้องการรับประทานอาหารบุฟเฟ่หรืออาหารตามสั่งค่ะ	คอย	
Set-up	โต๊ะอยู ่ตลอดเวลา	เคลียร์โต๊ะ	 เก็บจาน	หลังจากที่ลูกค้าใช้บริการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว	การพับ	Napkin	และเช็ดท�าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ	ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้คิดว่าตัวเองมาเป็นนักศึกษาฝึกงาน	แต่
คิดว่าได้เข้ามาท�างานแล้วจริงๆ	เวลาปฏิบัติงานจึงตั้งใจท�าอย่างจริงจัง	และน�าความรู้ทั้งหมดที่ได้รับมาจากอาจารย์ผ้าสอนมา
ใช้อย่างเต็มที่

สุดท้ายนางสาวสุนิษา กาญจนะสมบูรณ์ เล่าถึงความรู้สึกและความประทับใจใน
การฝึกสหกจิทีน่ีว่่า	จากทีไ่ด้มาฝึกสหกจิที	่The	Haven	Khao	Lek	เปรยีบเสมอืนการท�างาน
ในชีวิตจริง	สามารถน�าความรู้	 ท่ีอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนในห้องเรียนตลอดระยะเวลา	3	ปี	
มาใช้ได้จริงในการฝึกสหกิจและท�าให้การฝึกสหกิจครั้งนี้เป็นประโยชน์กับตัวเองมาก	เพราะ
การท่ีเลือกเรียนสาขาวิชาการโรงแรมเพราะรักในอาชีพงานบริการและมีความใฝ่ฝันที่จะ
ประกอบอาชีพนี้อีกด้วย

และแม้ว่าการฝึกสหกิจจะมีระยะเวลาเพียง	4	เดือน	แต่ก็สร้างความประทับใจและ
ความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาที่ได้ไปฝึกสหกิจในสถานประกอบการต่างๆ	ตามหลักสูตรสาขาวิชาที่ตนศึกษา	ซึ่งประสบการณ์
ต่างๆ	ที่ได้รับจากการฝึกสหกิจ	สามารถน�าไปใช้ได้ในชีวิตจริงและพร้อมจะก้าวเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมต่อไป	

นักศึกษาสหกิจ	คณะศิลปศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย

        ...จากทฤษฎี สู่การปฏิบัตินอกห้องเรียน...
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While	continuously	researching	the	mushroom	
cultivation	process	to	control	growing	rate	and	reduce	
diseases,	Mr.	Pitak	Sathiwantana,	a	lecturer	of	Electrical	
Engineering,	Faculty	of	Engineering,	Rajamangala	
University	of	Technology	Srivijaya,	has	recently	come	
up	with	an	effective	innovation	to	cultivate	them.	
Research	on	mushroom	cultivation	was	formally	
started	by	using	big	baked-clay	jars	according	to	locals’	
way	of	life	based	on	sufficiency	economy	theory.	
However,	cultivating	mushrooms	in	a	big	baked-clay	
jar	has	some	limitations;	the	high	frequency	of	watering	
(3-4	times	a	day)	and	the	limited	amount	of	mushroom	
bags	(only	20	-	40	bags).	From	visiting	“Bankuansamet	
Village	sufficiency	Economy	Model,	M.	10,	Prik	sub-
district,	Sadao	district,	Songkhla	province”,	Mr.	Pitak	

found	that	mushroom	cultivation	
is	supported	as	a	main	local	
career.	He,	therefore,	started	
to 	 c rea te 	 an 	 au tomat i c	
mushroom	cultivation	cabinet	
used	for	replacing	big	baked-

clay	jars	with	the	purpose	
o f 	 r educ ing 	 those	
limitations.	The	cabinet	

is	designed	as	a	small	
mushroom	house	which	
c a n 	 c o n t a i n 	 1 4 0	
mushroom	bags	and	 it	
can	 be	 ar rayed	 in	 a	
U-shape.	 The	 cabinet	
consists	of	a	 removable	

frame,	openable	roof	covered	with	more	than	10	
millimeters	of	plastic	insulation.	An	automatic	control	
box	for	watering	is	also	installed	with	a	sensor	of	
measure	temperature	and	humidity.	The	mushroom	
cabinet	wall	is	made	of	plastic	engineering	which	can	
protect	the	mushrooms	from	heat	and	moisture.	This	
plastic	is	removable	and	easy	to	install.	Therefore,	it	
is	convenient	to	move	the	mushrooms	without	wasting	
time	to	store	as	the	traditional	way.	This	cabinet	also	
helps	prevent	black	and	green	fungi	which	are	the	
mushrooms’	enemy.	The	system,	moreover,	can	
control	the	temperature	and	watering	 inside	the	
cabinet.	In	other	words,	this	is	automatic	watering,	
cooling,	saving	energy,	and	reducing	water	usage.	It	
also	provides	suitable	temperature	 inside	the	

 Saleable Research

‘Automatic Mushroom Cultivation Cabinet’

by Mr. Pitak Sathiwantana, lecturer.
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อาจารย์เสริมศักดิ์ เกิดวัน	อาจารย์ประจ�าสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	วทิยาเขตนครศรธีรรมราช	
ไสใหญ่		สร้างเครื่องปั่นเครื่องแกง	เพื่อใช้ทดแทนแรงงานคน	และลดเวลา	ในการเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกง	เครื่องปั่นเครื่องแกงมีขนาด	กว้าง	460	มิลลิเมตร	ยาว	585	มิลลิเมตร	
สูง	575	มิลลิเมตร

เครือ่งป่ันเครือ่งแกง	ประกอบด้วย	โครงเครือ่ง	ชดุรบัถัง	ชดุใบมีด	ถังป่ันเครือ่งแกง	
ชุดใบมีดปั่นออกแบบให้มีลักษณะคล้ายฟันเลื่อยท�าด้วยสแตนเลส	ใช้มอเตอร์ขนาด	
2	แรงม้า	เป็นต้นก�าลัง	เครื่องปั่นเครื่องแกงสามารถผลิตได้ปริมาณสูงสุด	5	กิโลกรัม	
ใช้เวลาในการผลิต	2	นาที	โดยใช้แรงเหวี่ยงของใบมีดเพื่อบดย่อยให้มีความละเอียด	และ
ยังสามารถเพิ่มเวลาในการปั่นจนกว่าผู้ผลิตจะพึงพอใจอีกด้วย	ส่วนความอร่อยขึ้นอยู่กับ
เคล็ดลับหรือสูตรของผู้ผลิต	เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพแล้วความละเอียดไม่มีความ
แตกต่างกนั	แต่การใช้เครือ่งป่ันเครือ่งแกงสามารถป่ันได้เรว็ใช้งานสะดวกกว่าการใช้แรงงาน
คน	โดยในการปั่นท�าให้วัตถุดิบละเอียดผสมเข้ากันได้ดี

สนใจสอบถามรายละเอยีดได้ที	่อาจารย์เสรมิศกัดิ	์	เกดิวนั		คณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ	่
(เครือ่งป่ันเครือ่งแกง)	โดยใช้งบประมาณ	10,000	บาท	ในการสร้างเครือ่งป่ันเคร่ืองแกงขึน้		
โทรศัพท์	0-75-773-336-7

cabinet	(between	27-32	Celsius).	The	fact	is	that	if	the	
temperature	 is	higher	 than	the	aforementioned	
numbers,	the	mushrooms	cannot	grow	properly.	For	
these	reasons,	the	automatic	mushroom	cultivation	
cabinet	was	invented	to	solve	these	problems.	

The	automatic	mushroom	cultivation	cabinet	
has	recently	won	the	first	prize	of	200,000	baht	and	
honor	plaque	in	the	event	“Thai	Tech	EXPO	2017”	
held	by	the	Ministry	of	Science	and	Technology	
together	with	Bualuang	Foundation.	Dr.	Atchaka	
Sibunruang,		the	Minister	of	Science	and	Technology,	
was	given	the	honor	to	present	the	prizes	to	the	winner	
at	Bangkok	International	Trade	&	Exhibition	Centre	on	
September,	20	2017.	According	to	this	success,	Assit.	
Prof.	Yongyuth	Noonim,	acting	as	the	president	of	
Rajamangala	University	of	Technology	Srivijaya,	offered	
5	cabinets	to	Air	Chief	Marshal		Dr.	Prajin	Juntong,	the	
deputy	prime	minister,	in	the	2nd	Research	Market	
and	Innovation	“Saleable	Research”	held	between	

23-24	September,	2017	at	Thailand	Creative	and	Design	
Center,	Bangrak,	Bangkok.	The	cabinets	were	then	
delivered	to	Mr.Thanakorn	Ungjitpaisan,	Nongbualamphu	
governor,	to	create	an	income	for	household	and	
community.	Delivering	the	automatic	mushroom	
cultivation	cabinets	was	a	collaboration	between	
Rajamangala	University	of	Technology	Srivijaya	and	
the	National	Research	Council	of	Thailand	in	order	to	
utilize	the	successful	research	results	for	practical	use.	
This	research	can	help	support	locals’	career	and	
strengthen	 the	community	 in	accordance	with			
‘Thailand	4.0’	government	policy.

	A	cultivator	or	interested	persons,	who	wish	
to	buy	the	automatic	mushroom	cultivation	cabinet,	
can	directly	ask	for	more	information	fromMr.	Pitak	
Sathiwantana,	lecturer	of	Electrical	Engineering,	Faculty	
of	Engineering,	Rajamangala	University	of	Technology	
Srivijaya.	Tel.	074-317162-3

Translated by Jirayu Songkhro

สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย

เครื่องปั่นเครื่องแกง ปั่นง่าย รวดเร็ว
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ค่ายอาสาพัฒนาชนบท
มอบอาคารห้องน�้าให้กับหมู่บ้านซาไก
	 เมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	2560	ผศ.ยงยุทธ	หนูเนียม	รักษา

ราชการแทนอธกิารบด	ีมทร.ศรวีชิยั	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	บคุลากร	

เดินทางไปยังหมู่บ้านซาไก	ต.ทุ่งนารี	อ.ป่าบอน	จ.พัทลุง	เพื่อส่งมอบ

อาคารห้องน�้า	และบันไดทางเท้า	ที่ด�าเนินการก่อสร้างด้วยนักศึกษา

ค่ายอาสาพฒันาชนบท	เพือ่ร่วมสร้างจิตส�านึกทีด่แีละร่วมกนัท�ากจิกรรม

บ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับชาวบ้านและ

ชุมชนต่อไป

มทร.ศรีวิชัย ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่ภาคใต้

มทร.ศรีวิชัย สงขลา

	เมื่อวันที่	 18	พฤศจิกายน	2560	ผ.ศ.	ยงยุทธ	หนูเนียม	
อธิการบดี	มทร.ศรีวิชัย	ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	
โครงการส่งเสรมิการพฒันาการท่องเทีย่ว	พืน้ทีภ่าคใต้กบั	นายไชยรัตน์		
ไตรรัตนจรัสพร	ประธานสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่ง
ประเทศไทย	โดยทางมหาวิทยาลัยฯ	และสมาพันธ์ฯ	จะร่วมกันส่งเสริม
และให้การสนับสนุนเครือ่งมอื	สถานที	่บคุลากร	เจ้าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษา	
และช่วยด�าเนนิการบริหารจดัการด้านต่างๆ	ตามความเหมาะสม	ในการ
ด�าเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวพื้นที่ภาคใต้	ตาม
นโยบายของรัฐที่ได้ให้ความส�าคัญของ	ภาคการท่องเท่ียว	ซ่ึงถือเป็น
รายได้หลักของประเทศไทยในปัจจบุนั	ณ	ห้องประชมุศรวีชิยั	มทร.ศรวีชิยั

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล

โครงการปลูกดอกดาวเรือง
เพ่ือถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2560	สาขาการตลาด	คณะบริหารธุรกิจ	
จัดโครงการปลูกดอกดาวเรือง	 เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	โดยมี	คณาจารย์	นักศึกษา	สาขา
การตลาดร่วมกันปลกูต้นดาวเรือง	เพือ่ร่วมถวายความอาลัย	และแสดงความ
ภักดีส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	บริเวรอาคาร	51

เม่ือวันที่	2	พฤศจิกายน	2560	ชมรมคนรักเล	
คณะบริหารธุรกิจ	ได้จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ระบบนเิวศชายฝ่ังทะเล	โดยมนีกัศกึษาชมรมคนรกัเล	และ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่สนใจเข้าร่วม	จ�านวน	90	คน 
ในกิจกรรมประกอบด้วย	การบรรยายเกี่ยวกับระบบนิเวศ
ชายฝ่ังทะเลในช่วงเช้า	ในช่วงบ่าย	น้องๆ	นักศกึษาได้ลงเรอื	
ชมชายฝั่งทะเล	น�้าพุร้อนเค็ม	(หนึ่งเดียวในประเทศไทย)	
และทีส่�าคญัของกจิกรรมนี	้คอื	การปลกูหญ้าทะเล	จ�านวน	
2,000	ต้น	บริเวณชายฝั่งทะเล	ใกล้กับหาดราชมงคล	
นับได้ว่า	ลุยโคลน	ลุยน�้า	และยังได้รับความรู้	ณ	บ่อหิน
ฟาร์ม	อ.สิเกา	จ.ตรัง

คณะบริหารธุรกิจ

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

ประจ�าเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560
11



กรมวิทยาศาสตร์ชมสิ่งประดิษฐ์

ตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง 2560

เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2560	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.
ศรีวิชัย	น�าโดย	รศ.จรูญ		เจริญเนตรกุล	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม
เครือ่งกล	ต้อนรบัคณะอนกุรรมการ	ท่านมานติย์	กูธ้นพฒัน์	และคณะ
ติดตาม	ในการประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ	เพื่อการรับรอง
ปริญญา	ประกาศนียบัตร	หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตบัณฑิต	สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล	หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2560	ณ	ห้องประชุมส�านักงาน
คณบดี	อาคารศรีวิศววิทยา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2560	ร.ศ.จรูญ	เจริญเนตรกุล	
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะผู้บริหาร	และคณาจารย์	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย	ร่วมต้อนรับ	คุณแน่งน้อย	
เวทยพงษ์	รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์บริการ	พร้อมด้วยทมีงาน
คณะผู้ติดตาม	ในการเข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม	วิจัย	และ
ส่ิงประดิษฐ์ของคณะวศิวกรรมศาสตร์	พร้อมชีแ้นะแนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานส่ิงประดิษฐ์	นวัตกรรมและวิจัยให้แก่
คณาจารย์ของคณะฯ	ซ่ึงผลงานที่น�ามาแสดงให้ชมนั้น	อาทิ	
ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ	การพัฒนาพื้นไม้จากไม้ปาล์มน�้ามัน	และ
ตู้ฆ่าเชื้อด้วยรังสีอาทิตย์ร่วมไอระเหยเอทานอล	ณ	อาคาร
ศรีวิศววิทยา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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โครงการฟังบรรยายพร้อม Workshop ในหัวข้อ
 เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน

โครงการบริการวิชาการ (MOU)
เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2560	ดร.นุชลี	ทิพย์มณฑา	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	พร้อมด้วยคณะกรรมการการบริการทาง
วิชาการ	คณะศิลปศาสตร์	ลงพื้นที่ปรึกษาหารือกับนายประสิทธิ์	แก้วมรกต	นายกเทศมนตรีต�าบลทุ่งลาน	และตัวแทนกลุ่ม
ต่าง	ๆ	ของชุมชนทุ่งลาน	อ.คลองหอยโข่ง	จ.สงขลา	เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อม	ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนชองชุมชนทุ่งลาน	และส�ารวจความต้องการในการเขียนโครงการบริการวิชาการ	 (MOU)	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ณ	ชุมชนทุ่งลาน	อ�าเภอคลองหอยโข่ง	จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2560	คณะศิลปศาสตร์	ได้จัดโครงการฟังบรรยายพร้อม	Workshop	ในหัวข้อ	เขียน
เรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน	ให้กบันกัศึกษา	โดยมี	คณุเสาวลกัษณ์	วมิทุศร	ีและคุณยทุธนา	กาเต็ม	ให้เกยีรติเป็นวทิยากรบรรยาย
ในโครงการดังกล่าว	ณ	คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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	ระหว่างวันที่	13	-15	ตุลาคม	2560	ผศ.ศุภชัย	
ศรขีวัญแก้ว	รองคณบดฝ่ีายบรหิารและวางแผน	พร้อมด้วย 
ผศ.กิตติ	พิมเสน	อาจารย์ประจ�าหลักสูตรจิตรกรรม	
น�านายศรายุทธ	พาหุบุตร	และนายศิวกร	บัวทอง	
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม	 	 เข ้าร ่วม
โครงการ“ศิลปะกับการส่งเสริมสุขภาพจิต	นานาชาติ”	
ซึง่จัดโดยโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	ภายใน
งานมีกิจกรรมวาดภาพบนก�าแพงของโรงพยาบาลฯ	
ความยาว	100	เมตร	และร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ	
“Relationship	Art	Exhibition	and	Art	Workshop	
Thailand	Malaysia	Singapore	2017”	จัดแสดง
ระหว่างวันที่	 15	 ตุลาคม	–	5	พฤศจิกายน	2560	
ณ	Art	Mill	Songkhla	Art	Center

โครงการศิลปะกับการส่งเสริมสุขภาพจิต นานาชาติ

	เมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2560	บริษัท	เหล็กสยามยามาโตะ	ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	จากบริษัทฯ	โดยมี
อาจารย์	และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	ชั้นปีที่	3	และ	4	เข้าร่วม	การอบรมในครั้งนี้	โดยผู้เข้าร่วม
โครงการจะได้รบัความรูเ้ก่ียวกับผลติภณัฑ์เหลก็	การเลอืกใช้งาน	นกัศกึษาได้รบัความรูเ้พือ่น�าไปปรบัใช้ในการเรียนการสอน		
ซึ่งจัดขึ้น	ณ	ห้อง	31203	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย

มอบความรู้ผลิตภัณฑ์จากบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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	ระหว่างวันที่	15	-	17	พฤศจิกายน	2560	งานประชาสัมพันธ์	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	เข้าร่วม
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ	ณ	โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์	โรงเรียนสตูลวิทยา	และโรงเรียนอนุบาลมุสลิม	จังหวัดสตูล	
เพื่อแนะน�าแนวทางในการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียน	ชั้น	ม.6	และผู้สนใจ	โดยได้ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์
จากคณะต่าง	ๆ	และวิทยาลัยรัตภูมิ	ให้ความรู้ในการศึกษาต่อ	และการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา

	เมือ่วนัที	่20	ตลุาคม	2560	หลกัสตูรสาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ	
มทร.ศรีวิชัย	เพิ่มเติมความรู้	และประสบการณ์	ให้กับนักศึกษาโดย	มีการ
สาธิตขั้นตอนการใช้เครื่องผลิตผงโลหะโดยการฉีดพ่นด้วยน�้าแรงดันสูง	
ซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นโดย	รศ.สุชาติ	เย็นวิเศษ	และ	อ.ทวิชาติ	เย็นวิเศษ	
ซ่ึงโลหะผงถือเป็นเทคโนโลยีด้านวัสดุที่ส�าคัญในกระบวนการผลิตด้าน
วิศวกรรมในปัจจุบัน	โดยเฉพาะกระบวนการผลิตชิ้นส่วนส�าคัญๆ	ที่ต้องการ
ความแม่นย�าและเที่ยงตรงสูง	มักจะใช้โลหะผงเป็นวัตถุดิบในการขึ้นรูปด้วย
แม่พมิพ์	ซึง่ข้อดขีองการขึน้รปูด้วยโลหะผง	คอืจะสามารถผลติได้อย่างรวดเรว็
เทีย่งตรง	และไม่มเีศษวสัด	ุปัจจบุนัอุตสาหกรรมในประเทศไทยทีใ่ช้โลหะผง
เป็นวตัถดุบิมีอยูป่รมิาณมากพอสมควรซึง่ต้องน�าเข้าวตัถดุบิทัง้หมด	เนือ่งจาก
ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตเองได้	จึงเป็นท่ีมาของการประดิษฐ์คิดค้น
เครือ่งผลติโลหะผงเพือ่ลดการน�าเข้าวตัถดุบิจากต่างประเทศพ่ึงพาตนเองได้
มากขึ้น

สอนให้รู้จริง ลงมือจริง

แนะแนวการศึกษาต่อ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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	เมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	2560	พลเอก	ประยุทธ	์
จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีลงใต้เพือ่ร่วมประชมุ	ครม.สญัจร	
ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	สงขลา	เพื่อ
ติดตามการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน	ท่ีเก่ียวข้องกับงานด้าน
การพัฒนา	และขับเคลื่อนนโยบาย	3	 เหลี่ยมเศรษฐกิจ	
จังหวัดชายแดนใต้	ส�าหรับการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	แบ่งสถานที่
ออกเป็น	2	ส่วน	คือ	ห้องประชุม	ครม.	ซึ่งใช้อาคาร

ศรีวิศววิทยา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	และนายกพบปะพี่น้อง
ชาวสงขลาได้จัดเตรียมอาคารเอนกประสงค์	ซึ่งสามารถ
รองรับประชาชนได้หลายร้อยคน	โดยจัดเตรียมระบบการ
สื่อสารต่างๆ	รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด	นอกจากนี้ยังมีห้องรับรอง	และการจัดนิทรรศการ	
อื่นๆ	ที่มีการจัดเตรียมตกแต่งด้วยฝีมือของคณาจารย์และ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร	์
ที่ตกแต่งได้อย่างสวยงาม	ณ	มทร.ศรีวิชัย	สงขลา

ประชุมคณะรัฐมนตรี สัญจร ครั้งที่ 48/2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

	เมื่อวันท่ี	7	ตุลาคม	2560	วิทยาลัยรัตภูมิ	มทร.ศรีวิชัย
น�านักศึกษาและอาจารย์เตรียมพื้นที่นา	“ไถเทือก”	และหว่าน
เมล็ดข้าวเพื่อเป็นต้นกล้าส�าหรับด�านาในอีก	20	วันข้างหน้า	
ในโครงการวิถีข้าว	วิถีไทย	เชื่อมสายใยจากมหาวิทยาลัยสู่ชมชน	
ปีที่	3	ภายใต้งานบริการวิชาการแก่สังคม	ซึ่งเมล็ดข้าวที่หว่าน
มี	2	พันธุ์	คือ	พันธุ์ข้าวหอมปทุมและพันธุ์ข้าวทับทิมชุมแสง	
ผลผลิตที่ได้เป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดไทรใหญ่	
และโรงเรียนบ้านควนขัน

	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกายน	2560	วิทยาลัยรัตภูมิ	
มทร.ศรวีชิยั	ได้จดักจิกรรมเดนิ	วิง่	ป่ันเพือ่สขุภาพ	ครัง้ที	่1	
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร	นักศึกษา	ประชาชนหันมา
ออกก�าลังกาย	เพ่ือสุขภาพท่ีแข็งแรง	และเกิดความรัก	
ความสามัคคีในหมู่คณะ	ส่งเสริมให้เยาวชน	นักเรียน	
นักศึกษา	ประชาชน	ลด	ละ	 เลิก	อบายมุขห่างไกล
ยาเสพติด	ด้วยการออกก�าลังกาย	และรายได้หลังหัก
ค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษา	ที่เรียนดี
แต่ขาดทนุทรพัย์	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	ผศ.ยงยทุธ	หนเูนยีม	
รักษาราชการแทนอธิการบดี	มทร.ศรีวิชัย	พร้อมด้วย	
นางพิมพ์ธาดา	จันทร์สุริยา	นายอ�าเภอรัตภมู	ิและหวัหน้า
ส่วนราชการอ�าเภอรตัภมูเิป็นประธานร่วมและมอบรางวลั
ให้แก่ผู ้ได้รับรางวัล	ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีฝนตก
ตลอดเวลา	แต่ผู้เข้าร่วมก็สามารถร่วมกิจกรรมได้อย่าง
สนุกสนาน	ณ	วิทยาลัยรัตภูมิ

นศ.วิทยาลัยรัตภูมิ เตรียมพื้นที่นา
“ไถเทือก” และหว่านเมล็ดข้าว

กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

	เมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2560	ผศ.กฤษฎา	พราหมณ์ชูเอม	
รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง	มทร.ศรีวิชัย	พร้อมด้วยอาจารย์	
บคุลากรและนักศึกษา	ร่วมกนัน�าต้นดาวเรอืงจ�านวนกว่า	7,000	ต้น	
ซึ่งได้เพาะไว้และเริ่มออกดอก	ปลูกประดับยังสถานที่ต่างๆภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งในช่วง
พระราชพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรชักาลที	่9	แสดงถงึ
ความจงรักภักดี	และร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

	 เมื่อวันที่	26	ต.ค.2560	ผู้บริหาร	บุคลากร	และนักศึกษา	

มทร.ศรีวิชัย	 วิทยาเขตตรัง	ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์	 เนื่องใน

พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ร่วมกับส่วนราชการ	และ

ประชาชนอ�าเภอสเิกา	ณ	วัดเขาแก้ว	อ.สเิกา	จ.ตรงั	โดยม	ีนายมานะ

เทือกสุบรรณ	นายอ�าเภอสิเกา	เป็นประธานในพิธี

มทร.ศรีวิชัย ตรัง ปลูกดาวเรือง 7,000 ต้นถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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	เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2560	สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	
ด�าเนินการจัดโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา	กิจกรรมย่อยที่	1	
โครงการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน	อาหารโบราณ	ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้า
เป็นการให้ความรู้ด้านอาหารไทย	และอาหารนานาชาติ	โดยได้รับเกียรติจาก
เชฟโรงแรมอนันตราสิเการีสอร์ท	แอนด์	สปา	ให้เกียรติเป็นวิทยากร	และ
ในภาคบ่ายเป็นการสาธิตการท�าอาหารพื้นบ้าน	เมนู	 เกายุก	จากวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารพื้นบ้านและอาหารท้องถิ่น	และมีการประกวดการ
ท�าอาหารในเมนูเกายุก	โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมแข่งขัน
เป็นจ�านวนมาก	ณ	หน่วยฝึกปฏิบัติด้านอาหารและเครื่องดื่ม	(ครัวกินรี)

ระหว่างวันที่	10	-	12	ตุลาคม	2560	งานวิชาการและวิจัยได้จัด
ลงนามบันทึกความเข้าใจ	(Memorandum	of	Understanding	:	MOU)	
ระหว่างวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียวและสถานประกอบการ
ภายนอก	เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านสหกิจศึกษาและการฝึกงาน	โดยมี	
อ.สุชาติ		อินกล�่า	ผู้อ�านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว	
พร้อมคณะผู้บริหาร	ร่วมเดินทางเพื่อสร้างเครือข่ายที่ดี	ระหว่างองค์กร	
กบัผูป้ระกอบการภายนอกในครัง้นีด้้วย	ณ	โรงแรม	JW	Marriott	Phuket	
Resort	&	Spa	โรงแรม	Malisa	Villa	Suites	และ	Woraburi	Phuket	
Resort	&	Spa	จ.ภูเก็ต

Memorandum of Understanding : MOU

โครงการการอนุรักษ์
อาหารพื้นบ้าน อาหารโบราณ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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ระหว่างวันท่ี	17	-	20	ตุลาคม	2559	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	
ร่วมกับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	ส�านักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่	7	และอุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม	จดัโครงการค่ายนกัอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	(ต้นกล้าอนัดามนั	รุ่นที	่2)	เพ่ือเป็นเวทใีนการแสดง
ความสามารถทางด้านวิชาการด้านทะเลและชายฝั่งแก่เยาวชน	นักเรียน	นักศึกษาในพื้นที่	จ.ตรัง	และจังหวัดใกล้เคียง
ฝั่งทะเลอันดามัน	จ�านวน	60	คน	ท่ีผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.อภิรักษ์	สงรักษ์	
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	ผศ.ดร.ประเสริฐ	ทองหนูนุ้ย	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงกล่าว
เปิดโครงการ	พร้อมทั้งร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ	เช่น	เบเกอรี่	ไข่เค็มโคลนทะเล	ปลูกหญ้าทะเล	ณ	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง

	ระหว่างวันที่	 29	 -	31	ตุลาคม	2560	งานบริหารและวางแผน	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีการประมง	จดัโครงการสมัมนาเชงิปฏบัิตกิาร	
“จัดท�าค�าเสนอขอ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2562”	เพือ่สรุป	และเปรยีบเทยีบ
ผลการด�าเนินงานของคณะฯ	กับเป้าหมายท่ีได้ก�าหนดเอาไว้ในระยะเวลา
ด�าเนินงานที่ผ่านมา	รวมถึงทบทวนแผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	4	ปี	ของ
คณะฯ	และน�าแผนกลยุทธ์มาแปลงสู่แผนปฏิบัติงานประจ�าปี	โดยได้รับเกียรติ
จาก	ผศ.ดร.ประเสริฐ	ทองหนูนุ้ย	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง	กล่าวเปิดโครงการ	ณ	ภูต้นน�้า	รีสอร์ท	จ.สตูล

ค่ายต้นกล้าอันดามัน รุ่นที่ 2

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“จัดท�าค�าเสนอของ ปม.2562”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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	 เม่ือวนัที	่18	ตลุาคม	2560	ทีผ่่านมา	คณะวศิวกรรม
ศาสตร์และเทคโนโลยี	จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการสอบมาตรฐาน	The	Internet	and	Computing
Core	(IC3)	Certificate	เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
ทีก่�าลงัจะส�าเรจ็การศกึษา	ให้มคีวามรู	้ความสามารถ	มคีวาม
ช�านาญทางด้านไอทีทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ	และมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ	พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงานต่อไป	ณ	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง			

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมส�าหรับการสอบมาตรฐาน
The Internet and Computing Core (IC3) Certificate

โครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานประจ�าปี

	 ระหว่างวันที่	18	-	20	พฤศจิกายน	2560
ที่ผ ่านมา	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย	ี
จัดโครงการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนการ
ปฏิบัติงานประจ�าปี	 เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ์แผน
ปฏิบัติของคณะฯ	ซึ่งให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
งานประกันคุณภาพการศึกษา	และให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	
ณ	รีสอร์ทริเวอร์ไซด์	อ.ละงู	จ.สตูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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	เมื่อวันที่	6	ตุลาคม	2560	สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	เปิดศูนย์วัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้
แห่งใหม่ด้านวัฒนธรรมที่จัดตั้งอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าราชมงคล
ตรัง	ภายในศูนย์จะรวบรวมวัฒนธรรม	และเคร่ืองมือของใช้ท่ีมีอายุ
เก่าแก่ให้นักศึกษา	นักเรียน	นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ต่างๆ	ของประเทศไทย	เรียนรู้วิถีชีวิตของบรรพบุรุษ	และให้ได้รับรู้ถึง
มรดกที่ทรงคุณค่าที่ใช้ในการท�ามาหากิน	ภายในศูนย์ฯ	มีพื้นที่จัดแสดง
กว่า	400	ตารางเมตร	โดยแบ่งเป็น	4	ส่วนได้แก่	การถ่ายทอดเรื่องราว
การท�าประมง	การจัดแสดงเรื่องราวหนังตะลุง	การจัดแสดงกี่ทอผ้าและ
การจัดแสดงครกต�าข้าว		โดยมีบุคลากรที่มีความรู้	ความสามารถเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดการเดินเยี่ยมชม	 ท้ังนี้การจัดตั้ง
ศนูย์ดังกล่าว	ถอืเป็นจดุเริม่ต้นท่ีส�าคญัของการร่วมอนรุกัษ์	ส่งเสรมิ	และ
สบืสานวฒันธรรมซึง่เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาต	ิให้มัน่คงตลอดไป

เมื่อวันที่	10	พฤศจิกายน	2560	เจ้าหน้าที่
ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
มทร.ศรีวิชัย	 วิทยาเขตตรัง	นายสุริยะ	ตาเตะ	
นักวิชาการประมง	และสพ.ญ.นัตติญา	สังข์ศิร	ิ
สัตวแพทย์ประจ�าสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	ให้ความช่วยเหลือเต่าทะเลท่ีชาวบ้าน
น�ามาให้ช่วยรักษาและอนุบาล	โดยเดินทางน�าไป
รกัษาที	่คณะสตัวแพทย์ศาสตร์	มทร.ศรวีชิยั	ทุง่ใหญ่	
เบื้องต้นพบเบ็ดขนาด	2	นิ้ว	ติดอยู่ในล�าไส้เล็กซึ่ง
คณะสัตวแพทย์	มทร.ศรีวิชัย	ทุ่งใหญ่	ได้ผ่าตัดเอา
เบ็ดตกปลาออก	ขณะนี้เต่าทะเลปลอดภัย	พ้นขีด
อันตราย

เปิดศูนย์วัฒนธรรมแหล่งศึกษาเรียนรู้ชีวิตของคนในชุมชน

ผ่าตัดช่วยเต่าทะเล

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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							ระหว่างวันที่	6-7	ตุลาคม	
2560	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	
น�าโดย	ผศ.ดร.อภิรักษ์	สงรักษ	์
ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพัฒนา
พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา	ประชุมสรุปผลการ
ด�าเนินงาน	ปีงบประมาณ	2560	
และจัดท�าแผนการปฏิบัติงาน
ประจ� าป ี งบประมาณ	 2561	
ณ	สตลูรเิวอร์ไซด์	รสีอร์ท	ต.น�า้ผดุ	
อ.ละงู	จ.สตูล

เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2560	สถาบันวิจัย
และพัฒนา	ร่วมแลกเปลี่ยนการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก	
(Outsource)	เพือ่ปรบัปรงุและพฒันาโปรแกรม
การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย	ให้เกิด
ประสิทธิภาพ	โดยมี	ผศ.ดร.อภิรักษ์	สงรักษ	์
ผู ้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	 และ
เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	ร ่วม
แลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาระบบในครั้งนี้

พัฒนาโปรแกรมการบริหารงานวิจัย

แผนการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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	เมื่อวันที่	23	ตุลาคม	2560	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่และ
นกัศกึษา	มทร.ศรวิีชัย	วทิยาเขตนครศรธีรรมราช	ไสใหญ่	เข้าร่วมพธิวีางพวงมาลา
เพือ่ร�าลกึของพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว	
(สมเด็จพระปิยะมหาราช)	ณ	สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	ร.9	อ.ทุ ่งสง	
จ.นครศรีธรรมราช

							เมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2560	ผศ.สุธรรม	ชุมพร้อมญาต	ิ
รองคณบดีฝ่ายวชิาการและวจิยั	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารสร้างสรรค์	จรรโลงภาษา	
พัฒนาทักษะ	ครั้งที่	5	จัดโดยสาขาศึกษาทั่วไป	เพื่อส่งเสริม
ทกัษะการใช้ภาษาในการส่ือสารให้กบันกัศกึษา	อกีทัง้เป็นการ
แสดงผลงานด้านการเรียนการสอนของกลุ่มวิชาภาษาไทย	
ณ	ห้องประชุมโดม	ชั้น	4	

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 

	 เม่ือวันที่	14	พฤศจิกายน	2560	รศ.จารุยา	ขอพลอยกลาง	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	พร้อมด้วย
คณาจารย์	และผู้ทรงคุณวุฒิ	ได้ร่วมกันมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ใหม่	อาจารย์	ที่ได้รับการปรับคุณวุฒิ
ที่สูงขึ้น	อาจารย์ฝึกสอนชาวจีน	รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	จ�านวน	13	ทุน	
ณ	ห้องประชุมโดม	ชั้น	4

วันปิยะมหาราช

โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ จรรโลงภาษา พัฒนาทักษะ ครั้งที่ 5

มอบทุนการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2560	งานวิชาการและ
วิจัย	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	จัดโครงการเสวนา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา	รับเกียรติ
จาก	อ.สุภาพร	 ไชยรัตน์	คณบดีคณะเทคโนโลยี
การจัดการ	เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมท้ัง
ให้โอวาทแก่นักศึกษา	ท่ีเข้าร่วมโครงการ	เพ่ือเตรียม
ความพร้อม	ทราบถึงกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติระหว่าง
การฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา	พร้อมทั้ง
รับเกียรติจาก	คุณภูชิตย์	มีศรี	พนักงานศาลยุติธรรม
ช�านาญการพเิศษ	ศาลจังหวดัทุง่สง	จ.นครศรธีรรมราช	
คุณสุนิสา	คงแก้ว	คุณปิติสุข	ว่องพิพัฒนานนท์	และ
คุณกัลยาณี	 เกิดเกตุ	ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการ
จัดการ	ร่วมเสวนาในโครงการดังกล่าว

โครงการเสวนานักศึกษาฝึกประสบการณ์ และสหกิจศึกษา 

	 เมือ่วนัที	่17	พฤศจกิายน	2560	ดร.สพัุตรา	ค�าแหง	รองคณบดีฝ่ายพฒันา

นกัศกึษา	และอาจารย์สธุกิาญจน์	แก้วคงบญุ	ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	

เข้าร่วมเสวนา	โครงการสร้างความรู้	ความเข้าใจ	ในการยกระดับโอทอปด้วย

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย	เพื่อสร้างอัตลักษณ์	พัฒนาผลิตภัณฑ์	ต่อยอดและเพ่ิมช่องทางการ

จ�าหน่ายสินค้าโอทอป	ณ	โรงแรมชัยคณาธานี	จ.พัทลุง

การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับโอทอป
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2560	 	สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์	 จัดแสดง
นิทรรศการ	“ภาพถ่ายของพ่อ”	เพื่อร่วมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	เนื่องในวัน
ครบรอบ	1	ปี	วนัสวรรคต	ณ	อทุยานเกษตรศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์	อ.ทุง่สง	
จ.นครศรีธรรมราช

ระหว่างวันท่ี	9	-	11	พฤศจิกายน	2560	
คณะเกษตรศาสตร์	จัดโครงการอบรมโปรแกรม
เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	(Computer	Technolog)	
แบบเข้มข้น	(Intensive	Course)	ให้กับนักศึกษา	
ซึ่งในปัจจุบันความรู ้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่
จ�าเป็นส�าหรับการประกอบอาชีพของนักศึกษาใน
อนาคต	เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี	มีการ
สอบวัดผลสมรรถนะด้านสารสนเทศตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัย	ณ	ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง	
(Self	-	Access	Learning	Center)	อาคารหอสมดุ	
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

นิทรรศการ “ภาพถ่ายของพ่อ”

โครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
Computer Technology

คณะเกษตรศาสตร์

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

ประจ�าเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560
27



เมื่อวันที่ 	 26	 ตุลาคม	 2560	 มทร.ศรีวิ ชัย	 วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช	พื้นที่ทุ่งใหญ่	ร่วมกับ	อ.ทุ่งใหญ่	จ.นครศรีธรรมราช	
ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชน	ในส่วนภูมิภาค
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	โดยมีประชาชน
เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	ณ	วดัท่ายาง	อ.ทุง่ใหญ่	จ.นครศรธีรรมราช

ระหว่างวันที่	8-22	พฤศจิกายน	2560		ผศ.จรีพร	เชื้อเจ็ดตน	รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวจัิย	ได้ส่งทีมบุคลากรลงพืน้ท่ีต่างๆ	เพือ่ส�ารวจความต้องการของ
ชมุชนเพือ่จดัท�าข้อเสนอโครงการบรกิารวชิาการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	
ซึ่งมีพื้นที่ต่างๆ	ดังนี้	พูดคุยกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆในพื้นที่	อ.นาบอน	
จ.นครศรีธรรมราช	อาทิ	กลุ่มคุณลออศรี	สุวรรณพงศ์	(กลุ่มปลาดุกร้า)	กลุ่มคุณ
สมพงษ์	และคุณรุ่งฤดี	(กลุ่มเพาะเห็ด)	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน�า้ตาลจาก	ต.ขนาบ	
อ.ปากพนัง	 และได้ลงพื้นท่ีพูดคุยกับกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ	 ในพ้ืนที่
ของ	อ.ถ�้าพรรณรา	อาทิ	กลุ่มเครื่องแกงของชุมชนบ้านควนจ�าปา	เป็นต้น

เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2560	นักศึกษาสาขาสาขาการจัดการ
อตุสาหกรรมอาหารและบรกิาร	ชัน้ปีที	่2	ได้ฝึกทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการ
ด้านอาหาร	ภายใต้การควบคุมดูแลของ	ผศ.จรูญ	บุญน�า	หัวหน้าสาขา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักระบบงานครัว	
การจัดการครัว	การออกแบบอาหาร	การบริการอาหาร	การจัดพื้นท่ี	
การจัดวางอุปกรณ์	วิธีการใช้งาน	การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ครัว	
การท�าความสะอาดโดยวิธีต่างๆ	การฝึกปฏิบัติตามกฎระเบียบของการ
ท�างานในห้องครัวตามหลกัสากล	ซึง่เป็นการเพิม่พูนศักยภาพของนักศกึษา
ให้มทีกัษะการปฏบิติัมคีวามรู้ความสามารถมากย่ิงขึน้	นอกจากนีย้งัเป็นการ
เพิ่มช่องทางการหารายได้ของนักศึกษาอีกด้วย	ณ	อาคารแปรรูป	AP1

ถวายดอกไม้จันทน์

กิจกรรมส�ารวจความต้องการของชุมชน

กิจกรรมฝึกทักษะผู้ประกอบการด้านอาหาร

มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

ประจ�าเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560
28



เมือ่วนัที	่3	ตลุาคม	2560	คณะสตัวแพทยศาสตร์	มทร.ศรวีชิยั	
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน	และกิจกรรมท�าดีเพื่อพ่อ	ปลูกต้น
ดาวเรืองให้บานสะพร่ัง	โดยมี	ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์	จันทร์ทิพย์	อดีต
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	ให้เกียรติปลูกต้นยางนาซ่ึงเป็นต้นไม้
ประจ�ามหาวิทยาลัยฯ	เป็นต้นแรก	และ		น.สพ.	สิริศักดิ์	ชีช้าง	คณบดี
คณะสตัวแพทยศาสตร์	อาจารย์และบุคลากร	รวมทัง้นกัศกึษาร่วมกนั
ปลกูต้น	ยางนาและต้นดาวเรอืง	ณ	คณะสตัวแพทยศาสตร์	เพ่ือแสดง
พลังความสามัคคี	ตลอดจนถวายความจงรักภักดี	และน้อมร�าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้	ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้กับคณะและมหาวทิยาลยัให้มสีภาพแวดล้อมทีด่น่ีาอยูอ่าศยัต่อไป

คณะสัตวแพทยศาสตร์

	 ระหว่างวนัท่ี	21	–	25	ตุลาคม	2560	คณะสัตวแพทยศาสตร์	
มทร.ศรีวิชัย	จัดโครงการ	ค่ายสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยอาสา
บริการชุมชน	คร้ังที่ 	 9	 โดยมี	น.สพ.สิริศักดิ์	 ชีช ้าง	คณบดี	
คณะสัตวแพทยศาสตร์	พร้อมด้วยคณาจารย์	นายสัตวแพทย	์
บุคลากร	และนักศึกษา	จ�านวน	75	คน	ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์	
ฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าให้สนุขัและแมว	ฉดีวคัซนีป้องกนัโรค
สตัว์ใหญ่	ให้ค�าปรกึษาปัญหาสขุภาพแก่สตัว์เลีย้งและสตัว์เศรษฐกิจ
ในเขตเทศบาลต�าบลทางพนู	อ.เฉลมิพระเกยีรต	ิจ.นครศรธีรรมราช	
โดยความร่วมมือของ	“ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อ�าเภอ	รวมถึง
ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครอีกหลายท่าน”	ซึ่งช่วยประสานงาน
เป็นอย่างดี	นอกจากนัน้ได้ช่วยกนัปรับปรุงภูมทิศัน์	ทาสอีาคารเรียน
และสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียน	โรงเรียนอนุบาลทางพูน

กิจกรรมปลูกต้นไม้

ค่ายสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยอาสาบริการชุมชน ครั้งที่ 9

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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ระหว่างวันที่	22-23	พฤศจิกายน	2560	คณะเกษตรศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย	ร่วมกับ	ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร	
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์จัดโครงการบรกิารวชิาการถ่ายทอดเทคโนโลย	ีการจดัการธาตอุาหารเพือ่เพิม่ผลผลติและคุณภาพ
มังคุด	เพือ่เพิม่ผลผลติปาล์มน�า้มนั	และเพิม่ผลผลติ	คณุภาพมงัคดุ	ในเขตภาคใต้ได้อย่างยัง่ยนื	ณ	อ.พรหมครีี	และ	อ.ลานสกา	
จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2560	คณะเกษตรศาสตร์	ให้การต้อนรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบล
นาหลวงเสน	ในกิจกรรมโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต�าบทนาหลวงเสน	เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ในวงจรชีวิตธรรมชาติรอบตัวจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรยีนในสถานทีจ่รงิ	ซึง่เป็นการเปิดประสบการณ์ตรงและสามารถน�าความรู้ทีไ่ด้รับไปพัฒนาต่อยอดในการศกึษาต่อไป
ได้ในอนาคต	โดยกิจกรรมโครงการดังกล่าวจัดขึ้น	ณ	คณะเกษตรศาสตร์	อ.ทุ่งใหญ่	จ.นครศรีธรรมราช	

คณะเกษตรศาสตร์เปิดบ้านเยี่ยมชมและศึกษาแหล่เรียนรู้
คณะเกษตรศาสตร์

โครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการธาตุอาหาร
เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมังคุด

คณะเกษตรศาสตร์

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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เมื่อวันท่ี	17	พฤศจิกายน	และวันท่ี	21	พฤศจิกายน	2560	
วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ	มทร.ศรวีชิยั	วทิยาเขต
นครศรีธรรมราช	เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับ
นักเรียนชั้น	ม.6	เพื่อให้นักเรียนรับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้า
ศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษา	และประชาสมัพนัธ์หลกัสูตรการศกึษาระดับ
ปริญญาตรี	รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน	
ณ	โรงเรียนสตรี	ปากพนังและโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์	จังหวัด
นครศรีธรรมราช

	 เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2560	ผ.ศ.ขวัญหทัย	ใจเปี่ยม	ผู้อ�านวยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	มทร.ศรีวิชัย	พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร	คณะอาจารย์	บุคลากรวิทยาลัยฯ	ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์	
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	ฯ	ณ	วัดสุวรรณบรรพต	
ม.3	ต.ขนอม	อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมราช	และในวันที่	27	ตุลาคม	2560	

ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ฯ และพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์

แนะแนว นักเรียน ม.ปลายร่วมเตรียมฝัน
สู่อุดมศึกษา

มทร. ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม 

ผ.ศ.ขวัญหทัย	ใจเปี่ยม	ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	
มทร.ศรีวิชัย	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	พร้อมอญัเชญิพระโกศ
และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์	ไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ในทะเล	ณ	บริเวณปากน�้าขนอม	
อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมราช

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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ประวัติความส�าคัญของเขาตังกวน 
เขาตังกวน	เป็นเนินเขาสูง	จากระดับน�้าทะเลประมาณ	2,000	ฟุตบนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์

พระธาตุคู่เมืองสงขลา	ซึ่งสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช	เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี	(อยู่บนยอดเขาสูงจากระดับ
น�้าทะเลประมาณ	2,000	ฟุต)	โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	(ร.4)	ได้พระราชทานเงินหลวงให้เป็นทุนในการ
บูรณปฏิสังขรณ์	และในเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2539	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน	(ร.9)	ได้ทรงพระราชทาน
พระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุในองค์พระเจดีย์

จากยอดเขาตงักวนนีส้ามารถมองเหน็ทวิทศัน์ของเมอืงสงขลาได้โดยรอบ	สามารถขึน้ไปเทีย่วชมได้	มบีนัไดอยูท่าง
ถนนราชด�าเนินใน	ทุกๆ	ปีในเดือนตุลาคม	จะมีงานพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์	และประเพณีตักบาตรเทโวและลากพระของ
สงขลา	ก่อนจะถึงยอดเขายังมีศาลาวิหารแดง	(พลับพลาที่ประทับ)		 ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามหาราช	(ร.5)	
โปรดเกล้าฯ	ให้พระยาวิเชียรคีรี	(ชม)	ผู้ส�าเร็จราชการเมืองสงขลาในสมัยนั้น	 (2432)	ในครั้งท่ีพระองค์เสด็จประพาส
แหลมมาลายู	และได้เสด็จพระราชด�าเนินไปนมัสการพระเจดีย์บนยอดเขาตังกวน	สร้างพลับพลานี้ถวายตามพระราชด�าริ
ของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	และสร้างเสร็จในปี	2440

เขาตังกวน	เป็นภูเขาเล็ก	ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองสงขลา	แวดล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย	ของเมืองสงขลา
เคียงข้างอยู่กับเขาน้อย	ที่ขนาบข้างด้วยสองฝั่งทะเล	ที่สอดคล้องกับต�านานเมืองสงขลา	วันนี้การขึ้นลงเขาตังกวน	เป็นไป
ด้วยความสะดวกสบาย	มีการจัดท�าลิฟส์	ส�าหรับขึ้นลงเขา	ท�าให้ไม่ต้องขึ้นบันไดเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว	นับเป็นความ
โชคดีของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลาย	ที่จะได้มีโอกาสชมความงามของสงขลา

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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สิ่งที่น่าสนใจบนยอดเขาตังกวน 
เจดีย์พระธาตุ พระเจดีย์หลวง	เป็นอีกหนึ่งในโบราณสถานท่ีส�าคัญของ

เขาตังกวน	พระเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงระฆัง	สันนิษฐานว่าเป็น	พระเจดีย์โบราณที่มี
มานาน	แต่ไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาท่ีชัดเจน	จนต่อมาในปี	พ.ศ.2402	
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้า	อยูห่วัฯ	เสดจ็พระราชด�าเนนิประพาสเมอืงสงขลา	
หลังจากนั้นในปี	พ.ศ.2409	จึงได้โปรดเกล้าฯ	พระราชทานเงินหลวง	37	ชั่ง	
ให้เจ้าพระยาวิเชยีรครี	ี(เม่น)	ท�าการบรูณปฏสิงัขรณ์พระเจดีย์ให้สูงใหญ่กว่าของเก่า	
และในครั้งนั้น	เจ้าพระยาวิเชียรคีรีได้	สร้างคฤห์ไว้ที่ฐานพระเจดีย์	และต่อเติมเก๋ง
ท่ีมุมก�าแพง	พระเจดีย์หลวงเป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของสงขลา	จึงมีการบูรณะ
ซ่อมแซมมาโดยตลอด	ในปีพ.ศ.	2539	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	ทรงพระราช
กรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน	พระบรมสารีริกธาตุ	และเครื่องสักการบูชา
ประดษิฐานไว้	ณ	พระเจดย์ีหลวง	เพือ่ไว้เป็นทีส่กัการบชูาของชาวเมอืงสงขลา
สืบต่อไป

ประภาคาร	เป็นอาคารที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของเขาตังกวนสร้างใน
รชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	เริม่สร้างเมือ่ปี	พ.ศ.2439	
ครั้งพระยาวิเชียรคีรี	 (ชม)	เป็นผู้ส�าเร็จราชการเมืองสงขลา	โดยสมเด็จ
พระบรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ได้โปรดให้	กรมทหารเรือท�า
เครื่องหมายประดับประกอบตัวโคมและส่งแบบฐานปูนให้ข้าหลวงออกมา
จัดการก ่อสร ้างประภาคาร	 ตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ในบรเิวณทีพ่ระยาวเิชยีรครีี	(ชม	ณ	สงขลา)	และ
พระยาชลยุทธโยธินเป็นผู้	เลือกสถานที่	ประภาคารนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี	
พ.ศ.	2440

ศาลาพระวหิารแดง	จากลานพระเจดย์ีหลวงมทีางเดินลงบันไดมายงั
ศาลาพระวิหารแดง	ประวตักิารก่อสร้างศาลาพระวิหารแดง	พระบาทสมเดจ็
พระจอม	เกล้าเจ้าอยูห่วั	มพีระราชด�ารใิห้สร้างพลบัพลาทีป่ระทบันีแ้ต่ยงัคง
สร้างค้างอยู่	ต่อมาเมื่อปี	พ.ศ.	2432	พระบาทสมเด็จพระจุลจอม	เกล้าเจ้าอยู่หัว	เสด็จประพาสแหลมมลายูถึงเมืองสงขลา	
พระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินขึ้นนมัสการพระเจดีย์บนยอดเขาตังกวน	มีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าฯ	ให้สร้างศาลา
พระวิหารจนส�าเร็จในเวลาต่อมา	แล้วยังทรงพระราชด�าริให้สร้างบันไดนาคขึ้นจากพลับพลา	ส�าเร็จเรียบร้อยในปี	พ.ศ.	
2440	ววิสวยหน้าศาลาพระวหิารแดง	พลบัพลาทีส่ร้างขึน้ต้ังแต่ในรชัสมยั	พระบาทสมเดจ็	พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	หนัหน้า
พลับพลาไปด้านเชิงเขาด้านหนึ่งของเขาตังกวน	เป็นบริเวณท่ีวิวเปิดเห็นทิวทัศน์ได้ไกล	และสวยงามมาก	ภายในศาลา
พระวหิารแดง	ลกัษณะการก่อสร้างภายใน	เป็นเสามช่ีองทางเดินทะลุถงึกนัแต่ละช่องมขีนาดเท่ากนั	และเป็นแบบเดยีวกัน
ทัง้หมดอย่างทีเ่หน็ในภาพนีเ้ลยครับมองจากด้านหน้า	จะทะลุไปจนถึงดา้นหลัง	มองจากด้านข้างดา้นหนึง่จะ	ทะลุไปจนถึง
อีกด้านหนึง่	ช่องทางด้านหน้าและด้านหลงั	ช่องทางเดินเข้าออกศาลาพระวหิารแดง	คงไม่เรียกว่าประตูเพราะไม่ม	ีทัง้บาน
ประตูและบานหน้าต่าง	ด้านหลังเป็นทางไปบันไดนาคขึ้นยอดเขาตังกวนและพระเจดีย์หลวง	ช่องด้านหน้าเป็นทาง
เดินลงไป	เชิงเขาทางบันได
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การออกก�าลังกายด้วยการวิ่งเป็นวิธีออกก�าลังกาย
ที่ง่าย	และเป็นที่นิยม	โดยจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมวิ่ง
เพือ่การกุศล	ทัง้การวิง่ระยะใกล้อย่างมนิมิาราธอน	ไปจนถงึ
วิ่งมาราธอนระยะไกล	ๆ	ซึ่งนักวิ่ง	ส่วนใหญ่ก็มักจะเตรียม
สุขภาพให้พร้อมก่อนไปวิ่งกันอยู่แล้ว	เพราะการวิ่งอย่างต่อ
เนื่อง	โดยเฉพาะ	ถ้าวิ่งระยะไกล	ก็เป็นการออกก�าลังกายที่
ค่อนข้างหนักพอสมควร	แต่นอกจากการเตรียมสุขภาพให้
พร้อม	วิ่งระยะไกลแล้ว	อีกสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญและอยากเตือน
นักวิ่งก็คือ	อย่าหยุดวิ่งกะทันหัน	เพราะนั่นอาจท�าให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย

การหยดุวิง่ทันทหีลงัจากทีว่ิง่ต่อเนือ่งเป็นระยะทาง
ไกล	ๆ	ท�าไมถึงอันตรายต่อร่างกาย	หากใครข้องใจเราก็ขอ
อธิบายง่าย	ๆ	ว่า	ในช่วงที่เราวิ่งออกก�าลังกาย	ระบบไหล
เวียนเลือดจะสูบฉีดมากขึ้น	เพื่อส่งเลือด	ไปหล่อเลี้ยงกล้าม
เนื้อส่วนที่ถูกใช้งานไปกับการออกก�าลังกายอย่างต่อเนื่อง	
จึงจะสังเกตได้ว่า	เมื่อวิ่งไปได้	สักระยะ	อัตราการเต้นของ
หัวใจจะเพิ่มขึ้น	หัวใจเต้นแรงเพราะเร่งสูบฉีดเลือดไปหล่อ
เลีย้งกล้ามเน้ือน่ันเอง	และในขณะเดยีวกนันัน้	กล้ามเนือ้ส่วน
ที่ได้รับเลือดไปก็จะเกิดการหดตัวเพื่อหมุนเวียนเลือดกลับ
ไปยังหัวใจ	อันเป็นระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายโดยปกติ

ทว่าหากหยุดว่ิงกะทันหัน	กล้ามเนื้อจะไม่เกิดการ
หดตัวเหมือนตอนก�าลังวิ่ง	แต่กล้ามเนื้อหัวใจยังคงสูบฉีด
เลอืดมากขึน้เช่นเดมิ	การหยดุว่ิงทันทีจงึอาจท�าให้ระบบไหล

เวียนเลือดจากกล้ามเนือ้กลับมาทีห่วัใจท�างานได้ลดนอ้ยลง	
และเลือดอาจคั่งอยู่ตามกล้ามเนื้อส่วนต่าง	ๆ 	จนเป็นเหตุให้
เลอืดไปเลีย้งหวัใจไม่เพยีงพอ	ส่งผลให้เกดิอาการหน้ามืด	วงิ
เวียนศีรษะ	และอาจท�าให้หมดสติ	หรือบางรายอาจเกิด
อาการหัวใจวายและเสียชีวิตได้ทันที	นอกจากนี้การหยุดวิ่ง
กะทันหัน	อาจท�าให้กล้ามเนื้อและข้อต่อส่วนต่าง	ๆ	ที่ถูกใช้
งานมาอย่างหนกัเกดิอาการบาดเจ็บข้ึน	และหากมอีาการวงิ
เวียน	หน้ามืด	คลื่นไส้	หลังจากหยุดวิ่งกะทันหัน	แนะน�าให้
นอนราบลงกับพ้ืน	แล้วยกขาทั้งสองให้สูงขึ้นประมาณ	45	
องศา	เพือ่กระตุน้ให้เลอืดทีค้่างอยูต่ามกล้ามเนือ้ของร่างกาย
ไหลกลบัไปยงัหวัใจและกลบัไปหล่อเลีย้งสมองได้ดีขึน้อกีท้ัง
การพักด ้วยท ่านี้ ยั งช ่ วยให ้ระบบไหลเ วียนเลือดมี
ประสิทธภิาพมากขึน้	ช่วยลดอาการปวดเมือ่ยได้เป็นอย่างดี
เลยล่ะ

เพือ่ความปลอดภยัของร่างกาย	นกัว่ิงทัง้หลายก็อย่า
หยุดว่ิงกะทันหัน	และที่ส�าคัญ	ก่อนวิ่งก็ควรวอร์มอัพด้วย
การเดินหรือวิ่งเหยาะ	ๆ	ประมาณ	5-10	นาที	เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมกล้ามเนื้อในการยืดและหดตัว	รวมท้ังควรยืด
เหยียดร่างกายอีกประมาณ	5-10	นาที	เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของเอน็	ข้อ	และการไหลเวยีนโลหติ	ซ่ึงจะช่วยป้องกนั
อาการบาดเจ็บขณะวิ่งออกก�าลังกายได้
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การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการยกระดับโอทอป

ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (วทน.) จังหวัดนครศรีธรรมราช

				เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2560	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ทุ่งใหญ่	ร่วมกับส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทยกรมวทิยาศาสตร์
บริการ	ส�านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	ส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ	และสถาบันเทคโนโลยีนิวเครียร์แห่งชาติ	จัดงาน
การสร้างความรู้	ความเข้าใจ	ในการยกระดับโอทอป	ด้วยวิทยาศาสตร์	
เทคโนโลยี	และนวตักรรม	(วทน.)	จงัหวดันครศรธีรรมราช	โดยมี	นายวริตัน์
นักษ์พันธ์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช	กล่าวต้อนรับ	
ผศ.ดร.ยุทธนา	พงษ์พิริยะเดชะ	กล่าวรายงาน	ถึงความเป็นมาของ
การจัดงาน	และได้รับเกียรติจากนายปฐม	สวรรค์ปัญญาเลิศ	รองปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	
การจัดงานในครั้งนี้มีการแนะน�าสาระน่ารู้ที่หลากหลายเช่น	ช่องทาง
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์	การพัฒนาบรรจุภัณฑ์	มาตรฐานคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร	ซึ่งมีเครือข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอป	และ
บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	ณ	ห้องประชุมบงกชรัตน์	3
โรงแรมทวินโลตัส	จังหวัดนครศรีธรรมราช
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