


	 เมื่อวันที่	16	มกราคม	2561	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	มทร.ศรีวิชัย	จัดโครงการวันครู	คร้ังที่	7	
“คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”	โดยมีพิธีไหว้ครูและบูรพาจารย์	พิธีมอบโล่รางวัล	ครูดีเด่น	ครูต้นแบบงานบริการ
วิชาการแก่สังคม	และพิธีประดับอินทรธนูแก่ครูใหม่	และร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ	“คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครู
แห่งแผ่นดิน”	โดย	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	ณ	ห้องสุวรรณมัจฉา	โรงเแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด	อ.เมือง	จ.สงขลา

ครูดีเด่น ประจ�าปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	 1.	ผศ.ณรงค์ชัย	ชูพูล		 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

	 2.	ผศ.ดร.อังคณา	ใสเกื้อ		 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 3.	ผศ.นราวัฒน์	เลิศวิทยาวิวัฒน์		 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

	 4.	ผศ.ระริน	เครือวรพันธุ์		 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

	 5.	ผศ.สุนันทา	ข้องสาย		 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

	 6.	ผศ.สุไหลหมาน	หมาดโหยด		 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

	 7.	รศ.สุชาติ	เย็นวิเศษ		 คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี

	 8.	อ.ปาลิตา	เอกอุรุ		 คณะบริหาธุรกิจ

	 9.	อ.สมบรูณ์	ประสงค์จันทร์		 คณะศิลปศาสตร์

	 10.	อ.สุภาพร	ไชยรัตน์		 คณะเทคโนโลยีการจัดการ

คุรุราชัน
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 7
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จากใจบรรณาธิการ

สวัสดีท่านผู้อ่านจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัยทุกท่าน	จุลสารฉบับนี้	เปนฉบับที่	65	โดยในฉบับ
นี้เรามาในรูปแบบออนไลน์	และมีเรื่องน่าสนใจมากมาย	
อาท	ิโครงการวนัคร	ูครุรุาชนั	พระผู้ทรงเปนครแูห่งแผ่นดิน	
ครัง้ที	่7		ราชมงคลศรวีชิยัแฟร์	2018	“ตลาดนดัวชิาการ”		
ค่ายอาสาชมรมนักศึกษามุสลิม	 เปดอาคาร	Historic	
Center	โครงการสงขลานเิวศน์นาครและโครงการอนรุกัษ์
เมืองเก่าสงขลาสูม่รดกโลก	และยงันาํเสนอเรือ่งราว	สาระ
น่ารู	้ข่าวสารต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	และยงัคงเน้นเนือ้หา
สาระท่ีแน่นไปด้วยคุณภาพตามแบบฉบับของจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ขาวจาก สภามหาวิทยาลัย 

	 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้ดําเนินการประชุมประจําเดือนธันวาคม	2560	ในคราวประชุมคร้ังที่	
161-13/2560	เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2560	และประจําเดือนมกราคม	2561	ในคราวประชุมครั้งที่	162-1/2561	เม่ือวันที่	
26	มกราคม	2561	โดยสรุปผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฯ	ดังต่อไปนี้	

 1. อนุมัติก�าหนดต�าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ จ�านวน 6 ราย ดังต่อไปนี้

	1.	นางสุแพรวพันธ์	โลหะลักษณาเดช	 ตําแหน่งรองศาสตราจารย์	 สาขาวิชาอุตสาหกรรมประมง
		 	 สงักดัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

	2.	นางสาวสุวรรณา	ผลใหม่	 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์		 สาขาวิชาชีวเคมี	
		 	 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	3.	นายชูเกียรติ	ชูสกุล	 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์		 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   สงักดัวทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรมและการจดัการ

	4.	นางขวัญชีวา	หยงสตาร์	 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์		 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
		 	 สงักดัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง

	5.	นางปฏิมากร	จันทร์พริ้ม	 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์		 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
		 	 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

	6.	นางสาวอรพรรณ	จันทร์อินทร์	 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์		 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	สังกัดคณะบริหารธุรกิจ	

	7.	นายชัยรัตน์	จุสปาโล	 ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 (กรณีเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง

		 	 ผูช่้วยศาสตราจารย์จากสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน)	
		 	 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	สังกัดคณะบริหารธุรกิจ	

	 2.	อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ประจําภาคการศึกษา	ที่	1	ปการศึกษา	
2560	จํานวน	320	คน	และระดับบัณฑิตศึกษา	ประจําภาคการศึกษาที่	1	ปการศึกษา	2560	จํานวน	9	คน

	 3.	พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับคณบดี	จํานวน	2	ราย	ดังต่อไปนี้
	 	 1.	ผศ.ปยะ	ประสงค์จันทร์	แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในการบริหารเปนคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	
ตั้งแต่วันที่	31	มกราคม	2561	เปนต้นไป	โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง	4	ป	
	 	 2.	ผศ.กิตติกร	ขันแกล้ว	แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในการบริหารเปนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	และเทคโนโลยี	ตั้งแต่
วันที่	26	มกราคม	2561	เปนต้นไป	โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง	4	ป

	 4.	ให้ความเห็นชอบการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน	และมอบ
มหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอกระทรวงการคลังเพื่อขอความตกลงต่อไป

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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คนเกงราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2560	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม	พระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีประจําป	พ.ศ.	2560	ให้แก่	นายวีระพงค์	พันธรังษี	นักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ด้วยเกรดเฉลี่ย	3.95	จัดโดย	
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(วสท.)	ในกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์	
ในพระราชูปถัมภ์	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	สยามมกุฎราชกุมาร	ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดีแก
นายวีระพงค พันธรังษี

รางวัลเชิดชูเกียรติใน โครงการ
“คนดีศรีเกษตร”

เมื่อวันที่	5	มกราคม	2561	นายอุกฤษฎ์	เกตุทอง	อุปนายกสโมสรนักศึกษา	
คณะเกษตรศาสตร์	 ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติใน	โครงการ	“คนดี
ศรีเกษตร”	ในงานกิจกรรมประเพณี	4	จอบ	แห่งชาติครั้งที่	35	ภายใต้ช่ือ	“เกษตร
รุ่งเรือง เมืองหนังโนราห 4 จอบ 35 ภาคีพอเพียง”	ณ	หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ	
มหาวิทยาลัยทักษิณ	อ.เมือง	จ.พัทลุง

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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	 เมื่อวันท่ี	23	ธันวาคม	2560	นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารได้เข้า
เยี่ยมชมพื้นที่สถานีวิจัยและฝกอบรมราชมงคลศรีวิชัย	ชุมพร	ทั้ง	2	พื้นที่	ได้แก่	ฟาร์มโคเนื้อพื้นที่อําเภอท่าแซะ	และฟาร์มพืช
ไม้ผล	และพชืยนืต้น	พืน้ทีอ่าํเภอปะทวิ	เพ่ือเปนการพบปะพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกบับคุลากร	และได้มโีอกาสเรยีน
รู้สภาพพื้นที่ของสถานีวิจัยและฝกอบรมราชมงคลศรีวิชัย	ชุมพร	เพื่อรับรู้ปัญหาในการดําเนินงานและหารือถึงแนวทางการ
พัฒนาต่อไปในอนาคต

เยี่ยมชมพื้นที่สถานีวิจัยและฝกอบรม
ราชมงคลศรีวิชัย ชุมพร

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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นายฟาฎิล สนธิวงศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขาการตลาด	
คณะบริหารธรุกจิ	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย	ผู้ทีใ่ฝฝันอยาก
นําความรู้ท่ีเรียนไปสานต่อกิจการของครอบครัว	จึงเลือกฝกงานที่บริษัท	
สงขลา	ชิปปง	เอเยนซ่ี	จํากัด	เปนบริษัทโลจิสติกส์ที่ประกอบธุรกิจการ
ขนส่งทางทะเลและทะเลชายฝัง	ซ่ึงจากการเรียนสาขาการตลาดไม่ได้สอน
ให้ทํางานด้านการตลาดเพียงอย่างเดียว	แต่ยังครอบคลุมไปถึงงานด้าน

การขนส่งอย่าง	โลจิสติกส์	การส่งออกสินค้าท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ	ในการฝกงานครั้งนี้มีภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
หลากหลาย	ทําให้มีโอกาสได้ฝกฝนและได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอด
เสมอ	ต้องพบกบัลูกค้าหลายๆ	แบบ	การต่อรองกบัลูกค้า	การจดัหา
ตูค้อนเทนเนอร์ทีเ่หมาะสมกบัสนิค้าทีล่กูค้าต้องการ	การตรวจสอบ
ตู้สินค้า	การบันทึกข้อมูลเข้าออกของสินค้า	ซึ่งตลอดระยะเวลา
ที่ฝกงานไม่ได้คิดว่าตัวเองมาเปนนักศึกษาฝกงาน	แต่คิดว่าได้
เข้ามาทาํงานแล้วจริงๆ	เวลาปฏบิตังิานจงึตัง้ใจทาํอย่างจรงิจัง	และ
นําความรู้ทั้งหมดที่ได้รับมาจากอาจารย์มาใช้อย่างเต็มที่

และแม้ว่าการฝกงานจะมีระยะเวลาเพียง	4	เดือน	แต่ได้
ความรู้ท่ีไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน	เปนความประทับใจ	
และเปนความภาคภูมิใจให้กับตนเอง	รวมไปถึงนักศึกษาที่ได้ไป

ฝกงานในสถานประกอบการต่างๆ	ตามหลักสูตรสาขาวิชาที่ตน
ศึกษา	ซ่ึงประสบการณ์ต่างๆ	ที่ได้รับจากการฝกงาน	สามารถนําไป
ใช้ได้ในชวีติจริงและพร้อมจะก้าวเปนบณัฑิตทีม่คีณุภาพออกไปรบัใช้
สังคมต่อไป	

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย

จากทฤษฎี สูการปฏิบัตินอกหองเรียน

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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นายฟาฎิล สนธิวงศ 
คณะบริหารธรุกจิ	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั	ผู้ท่ีใฝฝันอยาก
นําความรู้ท่ีเรียนไปสานต่อกิจการของครอบครัว	จึงเลือกฝกงานที่บริษัท	
สงขลา	ชิปปง	เอเยนซ่ี	จํากัด	เปนบริษัทโลจิสติกส์ที่ประกอบธุรกิจการ
ขนส่งทางทะเลและทะเลชายฝัง	ซ่ึงจากการเรียนสาขาการตลาดไม่ได้สอน
ให้ทํางานด้านการตลาดเพียงอย่างเดียว	แต่ยังครอบคลุมไปถึงงานด้าน

การขนส่งอย่าง	โลจิสติกส์	การส่งออกสินค้าท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ	ในการฝกงานครั้งนี้มีภาระงานท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
หลากหลาย	ทําให้มีโอกาสได้ฝกฝนและได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอด
เสมอ	ต้องพบกบัลูกค้าหลายๆ	แบบ	การต่อรองกบัลูกค้า	การจดัหา
ตูค้อนเทนเนอร์ทีเ่หมาะสมกบัสนิค้าทีลู่กค้าต้องการ	การตรวจสอบ
ตู้สินค้า	การบันทึกข้อมูลเข้าออกของสินค้า	ซึ่งตลอดระยะเวลา
ที่ฝกงานไม่ได้คิดว่าตัวเองมาเปนนักศึกษาฝกงาน	แต่คิดว่าได้
เข้ามาทาํงานแล้วจริงๆ	เวลาปฏบิตังิานจงึตัง้ใจทาํอย่างจรงิจงั	และ
นําความรู้ทั้งหมดที่ได้รับมาจากอาจารย์มาใช้อย่างเต็มที่

ความรู้ท่ีไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน	เปนความประทับใจ	
และเปนความภาคภูมิใจให้กับตนเอง	รวมไปถึงนักศึกษาที่ได้ไป

ฝกงานในสถานประกอบการต่างๆ	ตามหลักสูตรสาขาวิชาที่ตน
ศึกษา	ซ่ึงประสบการณ์ต่างๆ	ที่ได้รับจากการฝกงาน	สามารถนําไป
ใช้ได้ในชวีติจริงและพร้อมจะก้าวเปนบณัฑิตทีม่คีณุภาพออกไปรบัใช้
สังคมต่อไป	



Sermsak	Kerdwan,	a	lecturer	at	Industrial	Technology	
Department,	Science	and	Technology	Faculty,	Rajamangala	
University	of	Technology	Srivijaya	Nakhon	Si	Thammarat	
(Sai	Yai),	invented	a	curry	paste	blending	machine	which	
is	460	mm	in	width,	585	mm	in	length,	575	mm	in	height,	
in	order	to	replace	human	labor,	reduce	time,	and	to	
increase	the	product’s	value.	

The	curry	paste	blending	machine	consists	of	
machine	chassis,	base	supports	a	bucket,	blades,	and	
curry	spinning	bucket.	The	blades	are	designed	as	a	saw-
tooth	and	made	of	stainless	steel	with	a	2-horsepower	
motor.	Within	2	minutes,	this	machine	can	produce	curry	
paste	up	to	5	kilograms	by	using	centrifugal	force	of	the	
blades	to	finely	grind	ingredients.	It	can	also	increase	
spinning	time	according	to	user’s	satisfaction.	Considering	
the	curry	paste	taste,	it	depends	on	the	manufacturer’s	
tips	or	recipes.	There	is	not	much	difference	regarding	
fine	grinding	performance	compared	with	normal	spinning	
process.	However,	this	machine	is	easier	to	use	than	using	
human	labor,	and	faster	than	the	original	process.

Interested	people	can	contact	directly	to	Sermsak	
Kerdwan,	Faculty	of	Science	and	Technology,	Rajmangala	
University	of	Technology	Srivijaya,	Nakornsirthammarat	
Sai	Yai	campus	(Curry	Paste	Blending	Machine),	with	a	
budget	of	10,000	baht	to	create	this	machine.	Tel.	0-75-
773-336-7

Translated by Jirayu Songkhro

Inventions and Research

Curry Paste Blending Machine 

“Easier and Faster Spin”

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

ประจําเดือน ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561
8



“เครื่องตัดโฟมอัตโนมัติ” แบบไรมือจับ

สิ่งประดิษฐและงานวิจัย

ผลงานเด่นของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย	
ในชั่วโมงนี้	ต้องยกนิ้วให้กับ “เครื่องตัดโฟมอัตโนมัติ” ผลงานของ	
นายพีรวิชญ เจริญฤทธิ์ และนายวรพจน นันยะมโณ นักศึกษา
ชั้นปที่	4	

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	โดยมี	ผศ.ยงยุทธ สุจิโต	เปน
อาจารย์ที่ปรึกษา	โดยในปัจจุบัน	มีการนําโฟม	(Foam)	มาใช้เปน
ปายตัวอักษรหรือปายงานด้านต่าง	ๆ	อย่างหลากหลายและมี
แนวโน้มการใช้งานท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง	ตัวอย่างเช่น	งานมงคล
สมรส	งานเลีย้งรืน่เรงิ	งานนทิรรศการหรอืการประชุม	งานออแกไนซ์	

และอื่นๆ	อีกมากมาย	ซึ่งการตัดโฟมต้องมีทักษะในด้านศิลปะ	ช่างท่ีเช่ียวชาญการ
ตัดโฟมนัน้ค่อนข้างมน้ีอย	ดงันัน้นกัศกึษาจึงพฒันาเครือ่งตัดโฟมด้วยระบบคอมพวิเตอร์
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน		ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น	นักศึกษาได้ออกแบบ
เครือ่งตัดโฟมอตัโนมตั	ิโดยใช้ส่วนประกอบหลกัๆ	ประกอบด้วยชุดไมโครคอนโทรลเลอร์	
Arduino	เขยีนโปรแกรมควบคมุการทาํงานของอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ท่ีอยูภ่ายใน		และ
ควบคุมการทํางานของสเต็ปปงมอเตอร์	ในการสั่งการทํางานเครื่องตัดโฟมอัตโนมัติ

จุดเด่นของเครื่องตัดโฟมนั้น	ผู้ใช้งานไม่ต้องใช้มือช่วยในการตัด	ซึ่งสามารถตัด
โฟมได้	4	แบบ	ดังนี้	การตัดโฟมด้วยลวดความร้อนตัดแบบ	2	มิติ	และแบบ	3	มิติ	
การตดัโฟมด้วยลวดความร้อนดดัลวดเปนโครงร่างคว้านภายในชิน้งานเปนการตดัแบบ	
3	มิติ	การตัดโฟมด้วยหัวกัดแกะสลักเปน	3	มิติ	ทั้งยังรองรับขนาดโฟมที่เปนมาตรฐาน	
โดยสามารถตัดโฟมที่ความหนาสูงสุดได้ถึง	24	เซนติเมตร	สะดวกแก่ผู ้ใช้ในการ
ผลิตผลงานสร้างผลงานได้หลากหลาย	พร้อมด้วยระบบดูดเศษโฟม	และตัวเครื่องมี
ระบบล้อสะดวกแก่การเคลื่อนย้าย

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
คณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ศรีวิชัย โทร.074-317162-3

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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มทร.ศรีวิชัย สงขลา

มทร.ศรีวิชัย สวัสดีปใหมและขอบคุณสื่อมวลชน
ระหว่างวันที่	8	 -	9	มกราคม	2561	ผศ.สุเทพ	ชูกลิ่น	รองอธิการบดีฝายบริหาร	ผศ.ปยะ	ประสงค์จันทร์	

ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์	มทร.ศรีวิชัย	เข้าสวัสดีปใหม่	และขอบคุณสื่อมวลชน	หนังสือพิมพ์สยามรัฐ	ไทยรัฐ	
เดลินิวล์	มติชน	ข่าวสด	วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน	ที่ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
ด้วยดีตลอดมา	ณ	กรุงเทพมหานคร

วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เมื่อวันท่ี	18	มกราคม	2561	เปนวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย	พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานชื่อใหม่ว่า	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	และ
ได้ยกสถานะเปนมหาวิทยาลัย	ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	พ.ศ.	2548

	 ผศ.ยงยุทธ	หนูเนียม	รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	บุคลากร	และนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ร่วมตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง	9	แห่ง
ทั่วประเทศ	และได้จัดให้มีการรับมอบทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุนเพ่ือเปนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยให้กับ
นักศึกษา	จํานวน	2	ทุน	ได้แก่	คุณชัยรัตน์	ไตรรัตนจรัสพร	นายกสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเท่ียวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย	
มอบทุนการศึกษา	จํานวน	80,000	บาท		และคุณประดิษฐ์	วัชระดนัย	กรรมการบริหาร	บริษัทไลฟสไตล์	ดีเวลลอพเมนท์	จํากัด	
มอบทุนการศึกษา	จํานวนเงิน	20,000	บาท	ณ	วงเวียนประติมากรรม	มทร.ศรีวิชัย

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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คณะบริหารธุรกิจ ชมรมจิตอาสาคณะบริหารธุรกิจ
ออกชวยผูประสบภัยนํ้าทวม

เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2560	ที่ผ่านมา	ชมรมจิตอาสาคณะบริหารธุรกิจ	ร่วมกับฝายพัฒนานักศึกษา	ได้ลงพ้ืนที่
โรงเรยีนวดัแหลมหาด	อ.กระแสสนิธุ	์จ.สงขลา	เพือ่ช่วยเหลอืน้องนกัเรยีนโรงเรยีนวดัแหลมหาด	โดยมกีจิกรรมสนัทนาการ
ให้แก่น้องๆ	โดยพี่ๆ	นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	และปดท้ายด้วยการมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม	ได้รับทั้งบุญ
และรอยยิ้มจากน้องๆ	กันทั่วหน้า

โครงการเพื่อสิ่งแวดลอมที่ยิ่งยืนปลูกปา ปลอยปู คืนสูธรรมชาติ
เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2560	อ.บุสรินทร์	คูนิอาจ	นํานักศึกษาสาขาการตลาด	ทําโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งยืน	

ปลูกปา	ปล่อยปู	คืนสู่ธรรมชาติ	ณ	ธนาคารปู	บ้านหัวเขา	อ.สิงหนคร		จ.สงขลา	ซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความ
สามารถจากธนาคารปูมาบรรยายให้นักศึกษาฟัง	และปดท้ายด้วยการปล่อยปูม้า	ณ	หาดแสงจันทร์	(หาดปลาไก่)	บ้านหัวเขา

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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คณะวิศวกรรมศาสตร

“สัมภาษณงานอยางไรใหโดนใจ”
เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2560	คณะวิศวกรรมศาสตร์	

มทร.ศรวีชิยั	ร่วมกบั	บรษิทั	ไทยออยล์	เอนเนอร์ย	ีเซอร์วสิ	
จํากัด	 จัดกิจกรรม	“กลั่นความคิด สร้างชีวิตที่มั่นคง
กับเครือไทยออยล”	โดยมี	คุณมาโนช	ดารากร	ณ	อยุธยา	
นักสรรหา/คัดเลือก	 เปนวิทยากรบรรยายหัวข้อเร่ือง 
“สัมภาษณงานอย่างไรให้โดนใจ”	ให้แก่นักศกึษาช้ันปที	่4 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	พร้อมเปดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ทําข้อสอบข้อเขียน	เพื่อคัดเลือกเปนพนักงาน
ของบริษัท	 ซ่ึงการทดสอบในครั้งนี้มีนักศึกษาผ่านการ
ทดสอบเปนจํานวนมาก	และรอเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากบริษัทในลําดับต่อไป	ณ	ห้องประชุมศรีวิศว	อาคารศรีวิศววิทยา	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย

โครงการตรวจประเมินสถานศึกษา
ฝกอบรมจากกรมเจาทา 

	 ระหว่างวันที่	7-8	ธันวาคม	2560	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย	จัดโครงการพัฒนากําลังคนด้านระบบขนส่ง
ทางน้ํา	โครงการย่อยที่	2	โครงการตรวจประเมิน	สถานศึกษาฝกอบรมจากกรมเจ้าท่า	เพื่อรับรองสถานศึกษาฝกอบรม
สําหรับการเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต	หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	
โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ยงยุทธ	หนูเนียม	รักษาราชการแทนอธิการบดี	มทร.ศรีวิชัย	และคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ	นําโดย	คุณโอฬาร	เฮงเจริญ	ผู้อํานวยการกองมาตรฐานคนประจําเรือ	
กรมเจ้าท่า	ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ	พร้อมด้วยทีมผู้ทรงคุณวุฒิ	ตรวจประเมินเอกสารและห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องแต่ละ
ศาสตร์วิชา	ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์	ในการเตรียมเปดหลักสูตรดังกล่าว	ให้เปนไปตามระเบียบกรมเจ้าท่า	ว่าด้วยหลักเกณฑ ์
และวิธีการรับรองหลักสูตรและสถานฝกอบรม	พ.ศ.	2558	เพื่อผลิตบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชา
วศิวกรรมเครือ่งกลเรือในตาํแหน่งนายประจาํเรอืฝายช่างกล	ทีม่คุีณภาพเปนไปตามมาตรฐาน	ISO	9001:2015	ณ	ห้องประชมุ
ศรีวิศว	อาคารศรีวิศววิทยา	คณะวิศวกรรมศาสตร์
มทร.ศรีวิชัย

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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คณะศิลปศาสตร
โครงการจัดทําศูนยการเรียนรู

มรดกภูมิปญญาทองถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ
เมื่อวันท่ี	17	ธันวาคม	2560	ดร.นุชลี	ทิพย์มณฑา	คณบดี	คณะศิลปศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย	เปนประธานในพิธีเปด

โครงการจัดทําศูนย์	การเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นกระเบื้องดินเผาเกาะยอ	เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมเรียนรู้และอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา	โดยมีคุณอาคม	ดําสุวรรณ	(น้าต้อย)	และคุณธรรมปพน	ธรรมเดช	(พี่ยม)	ให้เกียรติ
เปนวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา	ณ	ชุมชนบ้านท่านางหอม	อ.เมือง	จ.สงขลา

นักศึกษาสาขาการทองเที่ยว
ทดสอบเสนทางนําเที่ยวจังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2560	นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว	คณะศิลปศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย	ทดสอบเส้นทางนําเที่ยว
ร่วมกับประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา	ในย่านเมืองเก่าสงขลา	โดยนักศึกษาเอกภาษาจีนจากมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์	มาเปนนักท่องเที่ยวในการทดสอบเส้นทาง

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สัญญาทําดีเพื่อพอ

เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2560	นายธนาธิป	เสนาะ	นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	นําทีมงาน	จัดโครงการ
สญัญาทาํดเีพือ่พ่อ	โดยจดัขึน้เพือ่เปนการน้อมราํลกึถงึพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอลุยเดช	
บรมนาถบพิตร	โดยมีกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ	ของวัดภูเขาหลง	ต.ทุ่งหวัง	อ.เมือง	จ.สงขลา	

นิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต
ระหว่างวนัที	่19	-	21	ธนัวาคม	2560	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รบัเกยีรตใิห้ร่วมจดันทิรรศการประชาสมัพนัธ์คณะฯ	

ภายในงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	ภาคใต้	ครัง้ที	่67	การจดันทิรรศการในครัง้นี	้เปนการนาํเสนอผลงานของนกัเรยีนในจงัหวดั
ภาคใต้	จาํนวน	14	จงัหวดั	โดยมคีาํขวญั	“หตัถศลิปด้ามขวาน วิจติรตระการล�า้สมยั เดก็ใต้สร้างสรรคไทยก้าวไกลนวัตกรรม” 
ณ	โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา	3	จ.สุราษฎร์ธานี

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รับมอบอุปกรณเฉพาะทางปโตรเลียม
เมื่อวันที่	7	ธันวาคม	2560	ผศ.ยงยุทธ	หนูเนียม	รักษาราชการแทนอธิการบดี	มทร.ศรีวิชัย	คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	

และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยี	เข้ารับมอบอุปกรณ์เฉพาะทางปโตรเลียมปลดระวาง	จากบริษัท	
ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม	นําโดย	นายธิติ	ปรียาณุรักษ์	ผู้จัดการแผนกฝายสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียม	ภายใต้
โครงการอาทติย์	เพือ่นาํไปใช้ประโยชน์ในการเรยีนการสอนต่อไป	ณ	บรษิทั	ปตท.สาํรวจและผลติปโตรเลยีม	จาํกดั	(มหาชน)	
อ.สิงหนคร	จ.สงขลา

คัดเลือกเขาแขง Teaching Academy Award 2018 (7th)
เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2560	สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	จัดการแข่งขัน

การสอน	กลุ่มการสอนทั่วไป	เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน	Teaching	Academy	Award	2018	(7th)	โดย
มีตัวแทนนักศึกษาจาก	หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม	อุตสาหการหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	
และหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม	แมคคาทรอนิกส์	เข้าร่วมการแข่งขัน

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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ชมรมนักศึกษามุสลิม มทร.ศรีวิชัย รวมพลังออกค่าย
อาสาใช้เวลา 10 วัน สร้างอาคารเรียน สานฝน สร้างรอยยิ้ม 
ให้น้องมีห้องเรียน

ชมรมนักศึกษามุสลิม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	รวมพลัง	10	วัน	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนของนักเรียน	กว่า	30	คน	ณ	มัสยิด	บ้านปาแก่	
หมู่ที่	6	ต.คลองเฉลิม	อ.กงหรา	จ.พัทลุง	

ด้วยการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยที่มีความหลากหลายของสาขาวิชาก่อให้เกิด
ความหลากหลายทางวิชาการและความสามารถของนักศึกษา
ที่ได้รับการถ่ายทอดและการฝกปฏิบัติจากอาจารย์ผู้สอน	

การสร้างอาคารเอนกประสงค์	จงึได้รบัความร่วมมอืจาก
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
ในการออกแบบเขียนแปลนเพื่อก่อสร้างอาคาร	นักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์	สาขาอาหารและโภชนาการ	ช่วยในเรื่องของ
การประกอบอาหารร่วมกับชาวบ้านในชุมชน	และร่วมกัน
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์จนสําเร็จได้ภายใน	10	วัน	

นายมูบีน	ดือราแม	(น้องบีน)	ประธานชมรมนักศึกษา
มุสลิม	นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	สาขาการตลาด	ชั้นปที่	3	
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	เล่าถงึการสร้างอาคาร
ในครั้งน้ีว่า	ก่อนที่มาสร้างอาคารได้มีการประชุมวางแผน	

ถึงความเหมาะสมในเรื่องต่างๆ	โดยเฉพาะจํานวนนักเรียน	
เดมิน้องๆ	นกัเรยีนใช้มสัยดิเปนสถานทีเ่รยีน	ซึง่ในบางครัง้กอ็าจ
จะต้องใช้เปนสถานที่ในการประกอบศาสนา	

สาํหรบัการออกค่ายจะไม่มผีลกระทบต่อการเรยีน	เพราะ
จะออกในช่วงปดเทอม	มเีพือ่นๆ	จากต่างสถาบนัมาร่วมค่ายด้วย	
โดยสมัครเข้ามาทางชมรมที่ได้ทําการประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานต่างๆ	กําลังคนมาก	งานก็จะสําเร็จเร็วขึ้นในการสร้าง
อาคารครั้งนี้รู้สึกภูมิใจมาก	ทําให้น้องๆ	มีความสุข	ชาวบ้านมี
ความสุข

หลังจากนี้ก็จะมีการวางแผนสํารวจพื้นท่ีต่อไป	ว่าส่วน
ไหนยังขาดแคลนจะได้นําเรื่องเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	ได้พิจารณาต่อไป	และในครั้งนี้ต้อง
ขอขอบคุณเพื่อนๆและมหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนงบประมาณมาโดยตลอด	

นายสุนันท์	แหนะนวล	กรรมการมัสยิดอันนรู	กล่าวว่า	
มาอยู่ร่วมกับนักศึกษาตั้งแต่วันที่ลงมาดูพื้นที่	และมีความหวัง
นกัศกึษาจะมาร่วมกนัสร้างอาคารเรยีนให้กบัน้องๆ	กว่า	30	ชวิีต	
ตลอดระยะเวลา	10	วนัเหน็ถงึความมุง่มัน่ของทกุคน	ด้วยสภาพ
อากาศท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอาจเปนอุปสรรคในการ
ก่อสร้าง	แต่ทุกคนก็พยายามทําทีละเล็กทีละน้อย	เพื่อให้งาน
ดําเนินไปได้มากที่สุดด้วยระยะเวลาจํากัด	โดย	บังสุนันท์	และ

รวมพลังออกค่ายอาสาชมรม   นักศึกษามุสลิม มทร.ศรีวิชัย

นายมูบีน ดือราแม
(นองบีน)

นายมูอัมหมัดนัสรูณ เหลาะเหม
(นองนัส)



ชาวบ้านในชุมชนมาช่วยกันประกอบอาหารร่วมกับนักศึกษา	
ดูแลที่อยู่ที่อาศัย	ความรู้สึกที่มีต่อนักศึกษาทุกคน	เห็นถึงความ
สามคัค	ีความตัง้ใจ	และความรักทีท่กุคนมอบให้เพราะนอกจาก
สร้างอาคารแล้วยังมีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆ	อีกด้วยซึ่งเปน
กจิกรรมทีด่มีาก	ก่อให้เกดิความรกั	ความผกูพนั	ต้องขอขอบคณุ
ทุกๆ	ฝายที่ทําให้น้องๆ	มีสถานที่เรียนที่เหมาะสม	หลังจากนี้
จะใช้สถานที่เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายมอูมัหมดันสัรณู	เหลาะเหม	(น้องนสั)	นกัศกึษาคณะ
อิสลามศึกษาและนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยปาฏนี	จ.ปัตตานี	
เล่าว่าทราบข่าวที่เพื่อนๆ	ที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชยั	พอทราบว่ามกีารจดัค่ายกส็นใจมาก	เพราะมนั
เปนสิ่งที่ได้กับเราโดยตรงหาจากห้องเรียนไม่ได้	

“ผมอยากมีส่วนร่วมในการสร้างอาคาร	มันเปนอนาคต
ของน้องๆ	ในเรือ่งของการศึกษา	การมาค่ายอาจไม่ได้สะดวกสบาย
การมาค่ายมันต้องพบกับความลําบาก	แต่มันคือประสบการณ์
ชีวิตท่ีดีที่สุด	สําหรับผมมาจากต่างมหาลัยต้องปรับตัวค่อนข้าง

เยอะ	แต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดี	ทุกๆ	กิจกรรม	ที่ผ่านมา	และ
ในอนาคต	คือการสานฝันของเยาวชนท่ีจะเปนอนาคตของชาติ	
ทกุชีวติอาจเลอืกเกิดไม่ได้	แต่ก็เลอืกได้ว่าจะสรรสร้างสิง่ใดและ
มอบความสขุให้กบัคนอืน่ได้อย่างไร	การเลอืกทีจ่ะเสยีสละเวลา
กิน	เวลานอน	เวลาพักผ่อน	เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับชุมชน	
โดยมุง่หวงัให้เดก็และเยาวชนในท้องทีไ่ด้รบัโอกาสในการศกึษา
เล่าเรียน	และเติบโตเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาท้องถ่ินและ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า”

ชมรมนักศึกษามุสลิม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย	เปนอีกหนึ่งความสําเร็จในการแสดงพลังจิตอาสาของ
ของนักศึกษาที่ร่วมบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ	อย่างไรก็ตาม
การพฒันาชุมชนและสงัคมอย่างยัง่ยืนจะเกดิข้ึนได้ต้องได้รบัการ
สนับสนุนจากหลายๆ	ฝาย	ในอนาคตการพัฒนายังคงดําเนิน
ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด	ด้วยแรงกาย	แรงใจ	และพลังทั้งหมดที่ม ี
เพื่อเปดโอกาสให้กับอนาคตของชาติได้มีจุดยืน	

รวมพลังออกค่ายอาสาชมรม   นักศึกษามุสลิม มทร.ศรีวิชัย

“สรางอาคารเรียน สานฝน
สรางรอยยิ้ม ใหนองมีหองเรียน”

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ

กีฬาสานสัมพันธตานยาเสพติด
	 เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	2560	วิทยาลัยรัตภูมิ	มทร.ศรีวิชัย	จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัย	ยาเสพติด	เพื่อเปนการ

รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาหันมาออกกําลังกายและสร้างความรัก	ความสามัคคีกันในวิทยาลัย	ดร.ภาณุมาศ	สุยบางดํา	
ผู้อํานวยการวิทยาลัยรัตภูมิ	เปนประธานเปดโครงการ	ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย	การแข่งขันแชร์บอล	การแข่งขันวอลเลย์บอล	
การแข่งขันตะกร้อ	การแข่งขันเปตอง	และการแข่งขันฟุตซอล	บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน	และการ
มีนํ้าใจนักกีฬาของผู้เข้าแข่งขัน

งานเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่	15	-	16	มกราคม	2561	วิทยาลัยรัตภูมิ	จัดสัปดาห์วิชาการ	ภายใต้ช่ือ	“งานเทคโนโลยีและ

วัฒนธรรม ครั้งที่ 6”	ผศ.ยงยุทธ	หนูเนียม	รักษาการแทนอธิการบดี	มทร.ศรีวิชัย	เปนประธานในพิธี	และได้รับเกียรติ
จากนายอําเภอพิมพ์ธาดา	จันทร์สุริยา	นายอําเภอรัตภูมิ	และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ	เข้าร่วมพิธี

การจัดโครงการสัปดาห์วิชาการนี้	เปนแนวทางหนึ่งในการดําเนินงาน	ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย	ให้บรรลุ
เปาประสงค์ที่วางไว้	โดยฝกให้นักศึกษานําเสนอผลงานในรูปแบบของการสัมมนาทางวิชาการ	และเพื่อสร้างเวที
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านทักษะวิชาการกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ	โดยนําเสนอผลงานวิชาการด้านต่างๆ	ท่ีนักศึกษา
จดัทําขึน้เพือ่แสดงให้บุคคลทัว่ไป	นกัเรยีน	นกัศึกษา	ได้เข้ามาศกึษา	เยีย่มชมนทิรรศการของแต่ละสาขาวชิา	นอกจากนี้
ยังมีการแข่งขันทางวิชาการหลายรายการ	ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ	เข้าร่วมเปนจํานวนมาก

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ราชมงคลตรังรวมใจ ทําความสะอาดหลังภัยนํ้าทวม
เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	2560	อาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	องค์การนักศึกษาประจําวิทยาเขตตรัง	และสโมสรนักศึกษา	

ร่วมทํากิจกรรมอาสา	“ราชมงคลตรังร่วมใจ ท�าความสะอาดหลังภัยน�้าท่วม”	ร่วมกับทหารจากค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์	
ลําภูรา	จ.ตรัง	และฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย	ณ	วัดไพรสณฑ์	ต.นาตาล่วง	อ.เมือง	จ.ตรัง

ปนโอกาส วาดฝน อันดามัน
ระหว่างวันที่	20-21	มกราคม	2561	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	โดย	งานบริหารกิจการนักศึกษา	จัดโครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง	“ปนโอกาส วาดฝน อันดามัน  ปีที่ 5”	เพื่อให้เยาวชนเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
อันทรงคุณค่า	ซึ่งกิจกรรมที่จัดได้แก่	กิจกรรมค่ายเยาวชนคนรักษาเล	กิจกรรมให้ความรู้ทางทะเลและชายฝัง	และกิจกรรม
สันทนาการ	โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.กฤษฎา	พราหมณ์ชูเอม	รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตตรัง	เปนประธานเปดโครงการ	
ณ	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว

โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพดานบัญชีแกนักศึกษา
เมื่อวันที่	18	มกราคม	2561	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว	สาขาบริหารธุรกิจ	จัดโครงการอบรมเพ่ิมทักษะ

วิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา	กิจกรรมย่อยที่	5	เตรียมความพร้อมสู่การเปนผู้สอบบัญชีภาษีอากร	ข้ึน	ณ	ห้อง	202	อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ	มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง	โดยมี	คุณจีรภรณ์	ศุภศรี	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	k2m	ออดิทติ้ง	จํากัด	
ให้เกียรติเปนวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษาในครั้งนี้

กิจกรรมครูพบศิษย
เมือ่วนัท่ี	27	ธันวาคม	2560	วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว	สาขาบรหิารธรุกิจ	จดักิจกรรมครพูบศษิย์ขึน้	

เพื่อร่วมกันทํากิจกรรมกระชับความสัมพันธ์	ระหว่างอาจารย์	ศิษย์ปัจจุบันทุกช้ันป	และศิษย์เก่า	โดยกิจกรรมจะเน้น
การได้ทํางานร่วมกันเปนทีม	เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ	เช่น	การแข่งกีฬาพื้นบ้าน	การร่วมพบปะพูดคุย
แลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กันและกนั	ระหว่างรุน่พีก่บัรุน่น้อง	รวมถงึรุน่พีศ่ษิย์เก่าทีส่าํเรจ็การศกึษาไปแล้ว	ณ	อาคารกีฬา	
มทร.ศรีวิชัย	วิทยาเขตตรัง

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง

บริษัท กรีนเทค อควาคัลเจอร
เขาคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

เมือ่วนัศกุร์ที	่12	มกราคม	2561	บรษิทั	กรนีเทค	อควาคลัเจอร์	จาํกดั	ผูผ้ลติและจดัจาํหน่ายเวชภณัฑ์	เคมีภัณฑ์	สาํหรบั
การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า	เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปที่	4	สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	
เพือ่เข้าเปนส่วนหน่ึงในทมีทาํงานของบรษิทั	ณ	ห้องประชมุ	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง	มทร.ศรวีชิยั	วทิยาเขต
ตรัง

แปรรูปสาหรายพวงองุนอินทรีย
ระหว่างวันที่	16-17	และ	25-26	ธันวาคม	2560	โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์เพื่อสร้าง

อาชีพแก่ชมุชนชายฝัง	งบประมาณ	2560	ผศ.มาโนช	ขาํเจริญ	หวัหน้าโครงการ	นําทีมวทิยากร	พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีและนกัศกึษา	
ลงพื้นที่อบรมการเลี้ยง	และแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่นอินทรีย์	ณ	บ้านแหลมไทร	ต.เขาไม้แก้ว	อ.สิเกา	จ.ตรัง	ในการอบรมครั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก	รศ.ดร.ก้าน	จันทร์พรหมมา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	วช.	มาตรวจเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสาหร่าย
พวงองุ่นแบบอินทรีย์เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้กับชุมชน

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กิจกรรมฉลองปใหมที่พิพิธภัณฑสัตวนํ้า
	 ระหว่างวันที่	30	ธันวาคม	2560	-	2	มกราคม	2561	พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้าราชมงคลตรัง	จัดกิจกรรมส่งท้ายปเก่าต้อนรับ

ปใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว	มีกิจกรรมหลากหลาย	เช่น	การให้อาหารเต่าทะเล	การโชว์แมวนํ้า	กิจกรรมวาดภาพระบายสี
เยื่อกระดาษ	การให้อาหารนาก	การโชว์สัตว์สวยงาม	การจัดแสดงปลา	สร้างความประทับใจ	และความสนุกสนานให้กับ
นักท่องเที่ยวได้เปนอย่างดี

คายวิทย สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
	 เมื่อวันท่ี	5	และ	12	มกราคม	2561	สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที	่1-3	โรงเรยีนจนัด	ีจ.นครศรธีรรมราช	โดยถ่ายทอดองค์ความรูเ้รือ่ง	ระบบนเิวศชายหาด	พันธุป์ลา
นํ้าจืด	นํ้าเค็ม	การคัดแยกขยะ	พร้อมทั้งนํานักเรียนเดินสํารวจพันธุ์ไม้ปาชายเลน

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ระหว่างวันที่	28	พฤศจิกายน	-	4	ธันวาคม	2560		ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดาํร	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี(อพ.สธ)	ภาคใต้ฝังอันดามัน	มทร.ศรวิีชัย	เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ในงานประชมุวชิาการและนทิรรศการ	อพ.สธ.	ทรพัยากรไทย	:	ศักยภาพมากล้นมใีห้เหน็	โดยมผีลงานภายใต้โครงการ	อพ.สธ.-	
มทร.ศรีวิชัย	เข้าร่วมจัดนิทรรศการจํานวน	4	ผลงาน	ได้แก่	สบู่สมุนไพร	ไวน์จากพืชสามชนิดในปาชายหาด	(ผลเสม็ดแดง	
ผลโครงเครง	ลูกทู่)	น้ําพริกเผาเห็ดเสม็ด	ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร	และผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาลโตนด	ซึ่งได้รับความสนใจ
จากผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการเปนจํานวนมาก	ณ	ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อ.แก่งคอย	
จ.สระบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมดานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เมือ่วนัท่ี	20	ธันวาคม	2560	สถาบันวิจัยและพฒันา	มทร.ศรวีชิยั	จดัการประชมุด้านระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ	

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการ	9	มทร.	ประจําป	2561	มทร.ศรีวิชัย	รับเปนเจ้าภาพการจัดงาน	
โดยมี	ผศ.ดร.วรพร	ธารางกูร	รองผู้อํานวยการฝายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	เปนผู้ชี้แจงการประชุม	ณ	อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	วิทยาเขตตรัง	ซึ่งได้รับเกียรติจาก	นายฤทธิชัย	จันทร์ทอง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	สํานัก
วทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ	นางสาวญานศิา	โพธิไ์พชยนต์	นกัวชิาการศกึษา	และนางสาววรารัตน์	วฒันชโนบล 
นกัวิจัย	จากสถาบันวิจัยและพฒันา	มทร.รตันโกสินทร์	มาเปนวทิยากรแลกเปลีย่นประสบการณ์การจัดงานประชมุ	และ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ	ให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	มทร.ศรีวิชัย	เพื่อปรับใช้ในการ
จัดงานครั้งต่อไป

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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มทร. ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ 

มอบกระเชาปใหม
เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	2560	ผศ.ดร.ยุทธนา	พงษ์พิริยะเดชะ	รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	และ

ผศ.ชูเกียรติ	อักษรศรี	ผู้ช่วยอธิการบดีประจําวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	พบปะพูดคุยกับ	ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช	
นายจําเริญ	ทิพญพงศ์ธาดา	และคณะ	ณ	ห้องรับรอง	ศาลากลาง	อ.เมือง	จ.นครศรีธรรมราช	

วันสถาปนา 82 ปไสใหญ
เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2560	เปนวันสถาปนา	82	ป	ไสใหญ่	โดยมี	ศิษย์เก่า	คณาจารย์	บุคลากร	และนักศึกษา	ร่วมพิธี

บวงสรวงพระพิรุณ	ตักบาตรพระสงฆ์	จํานวน	9	รูป	และร่วมกันปลูกต้นไม้มงคล	บริเวณคณะเทคโนโลยีการจัดการ	ณ	มทร.
ศรีวิชัย	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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รอบรูถิ่นไทย ชอง NBT
เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2560	รศ.จารุยา	ขอพลอยกลาง	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ได้ให้การต้อนรับคณะ

ผู้ถ่ายทําจากรายการ	“รอบรู้ถิ่นไทย ช่อง NBT”	ที่มาทํารายการ	เรื่อง	การใช้ประโยชน์จากต้นสาคู	โดยการนําเสนองานวิจัย
และนวตักรรม	(เครือ่งผลติแปงสาคแูละเครือ่งผลติเมด็แปงสาค)ู	ของ	ผศ.พนม	อนิทฤทธิ	์อาจารย์สาขาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	
ที่ทําให้เกิดผลผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแปงสาคู	ซึ่งออกอากาศทางช่อง	NBT	ในวันอาทิตย์ที่	7	มกราคม	2561

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รับทุนการศึกษากองทุนเลิศขจรสุข
เมื่อวันที่	22	มกราคม	2561	รศ.จารุยา	ขอพลอยกลาง	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รับมอบทุนการศึกษา	

จาก	นางสาวพรทิพย์	รามสูต	(ดวงแก้ว	กัลยาณ์)	ผู้ประสานงานกองทุนเลิศขจรสุข	เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นางสาวสมฤดี	
เขยีวน้อย	นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร	สาขาศกึษาทัว่ไป	ปการศกึษาละ	12,000	บาท	(จนสาํเรจ็การศกึษา)

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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โครงการ “ปนรัก ปนยิ้ม”
เมื่อวันท่ี	13	มกราคม	2561	อ.อานิสรา	สังข์ช่วย	อาจารย์ประจําสาขาการจัดการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	พร้อม

นักศึกษาสาขาการจัดการ	จัดโครงการ	“ปนรัก ปนยิ้ม”		เพื่อแบ่งปันความรัก	สร้างรอยยิ้ม	มอบกําลังใจแก่ผู้สูงอายุ	ณ	สถาน
สงเคราะห์คนชรา	บ้านศรีตรัง	จ.ตรัง	และยังแสดงถึงความเปนหนึ่งเดียวกันในการที่จะทําดี	ส่งต่อสู่สังคม

โครงการสัมมนาบุคลิกภาพสูความสําเร็จในยุคดิจิตอล
เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2560	อ.สุภาพร	ไชยรัตน์	คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ	ให้เกียรติ		เปนประธานเปดโครงการ

สัมมนาบุคลิกภาพสู่ความสําเร็จในยุคดิจิตอล	“Personality	To	Success	In	Digital	Era”	พร้อมด้วย	ดร.จันจิรา	จันทร์โฉม	
(มสิไทยแลนด์ยนูเิวอร์ส	ป	2002)	ผูเ้ชีย่วชาญบคุลกิภาพ	และนวตักรรมทางธุรกิจ	วทิยากรบรรยายในโครงการสมัมนาดงักล่าว	
และการแสดง	fashion	show	“ผ้าไทยปักษ์ใต้”	โดยผู้ประกอบการใน	จ.นครศรีธรรมราช	และนักศึกษาสาขาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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Horticulture industry and pest control
in Yunnan province, China

เมื่อวันที่	15	มกราคม	2561	รศ.ดร.สุนีรัตน์	ศรีเปารยะ	คณบดี
คณะเกษตรศาสตร์	ผศ.ดร.ชยัสิทธ์ิ	ปรชีา	หวัหน้าสาขาพชืศาสตร์	รศ.ดร.
สมพร	ณ	นคร	อดีตหัวหน้าหน่วยวิจัยไม้ผลเขตร้อน	นําเรื่องราวที่มี
ประโยชน์	เกีย่วกบัอตุสาหกรรมการผลติพชืสวน	มณฑลยนูนาน	ประเทศ
จีน	มาเผยแพร่ให้นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์	และได้รับเกียรติจาก	
Professor	Baohua	Kong	จาก	Yunnan	Agricultural	University	
Kunming	China	ตัวเลขอุตสาหกรรมพืชสวนที่ผลิต	ในจังหวัดยูนนาน
ที่มีพรมแดนติดกับอาเซ่ียนอยู่ในระดับโลก	เกิดจากความร่วมมือของ
รัฐบาลจีน	มหาวิทยาลัยฯ	รวมถึงภาคเอกชน	พืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตในจีนตอนนี้	คือ	ยางพารา	ผัก	ผลไม้	และอื่นๆ	เพ่ือให้
ทราบถึงภาวะเศษฐกิจของเพื่อนบ้าน	และกําหนดทิศทางการผลิตทางด้านการเกษตรเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์เกษตร	4.0

คณะเกษตรศาสตร

ไรสายโยง แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม
เมือ่วันที	่17	มกราคม	2561	รศ.ดร.สนุรีตัน์	ศรเีปารยะ	คณบดคีณะเกษตรศาสตร์	ร่วมเปดแปลงสาธติเกษตร

ทฤษฎีใหม่	ไร่สายโยง	โดยพื้นที่ของไร่สายโยงได้แบ่งพื้นที่	ออกเปน	30:30:30:10	คือสระนํ้า	30%	ของพื้นที่มีอยู่
แล้ว	นาข้าว	30%	ปลูกข้าวไร่เพิ่ม	ไม้ผล	พืชผัก	สมุนไพร	30%	ปลูกผักกินใบอายุสั้น	ซุ้มค้างผักข้าวโพด	สับปะรด	
และพืชผักสวนครัว	ที่กินได้ทุกชนิด	ไม้ดอกไล่แมลง	และสร้างสีสัน	รวมถึงการเลี้ยงไก่	บ้านพักและถนน	10%	
เพื่อให้คณะเกษตรศาสตร์	มีแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม	ในการใช้ประโยชน์จากแหล่งปลูกผักปลอดสารพิษ	การปลูกพืช
ทุกอย่างที่กินได้	ขายได้อย่างยั่นยืน	ณ	สาขาพืชศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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กีฬาสานสัมพันธ มทร.ศรีวิชัย ทุงใหญ
เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	พ.ศ.2560	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	จัดโครงการ	กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์บุคลากรภายใน	มทร.

ศรีวชิยั	เพือ่เปนการสร้างความสามคัคีในสงักดั	ท้ังอาจารย์	และบคุลากรภายในวทิยาเขตนครศรธีรรมราช	เช่น	คณะเกษตรศาสตร์	
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีคณะอตุสาหกรรมเกษตร	ณ	อาคารกจิกรรมนกัศกึษา	วทิยาเขตนครศรธีรรมราช	พืน้ทีทุ่ง่ใหญ่

มทร. ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุงใหญ 

เปดบานวันวิชาการ Agroindustry open house
เมือ่วนัที	่20	ธันวาคม	2560	คณะอตุสาหกรรมเกษตร	มทร.ศรวีชัิย	ได้ดาํเนินกจิกรรม	เปดบ้าน	วันวชิาการ	Agroindustry	

open	house	โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปที่	6	จากโรงเรียนใกล้เคียง	เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน	3	โรงเรียน	ได้แก่	
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก	โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม	และโรงเรียนนาบอน	พร้อมคณะครูอาจารย์	โดยมี
กจิกรรมประจาํฐานให้เรยีนรูด้้านวทิยาศาสตร์	และเทคโนโลยอีาหาร	จาํนวน	3	ฐาน	เช่น	ฐานให้ความรูด้้านการทาํคกุกีค้อนแฟลก	
การทําพิซซ่าด้วยกระทะเพียง	1	ใบ	การผลิตนํ้าสับปะรดกระปอง	การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตเล็ก	ๆ 	ที่เรียกว่า	จุลินทรีย์	โดย
ได้รบัความสนใจจากนกัเรียนเปนจาํนวนมาก	ซึง่กจิกรรมดงักล่าวยงัเปนการส่งเสรมิการเรยีนรูน้อกห้องเรยีน	อกีทัง้ยงัเปนการ
สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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กิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑนํ้าตาลโซม 

	 เม่ือวนัที	่23	มกราคม	2561	ฝายวิชาการและวจิยั	คณะอตุสาหกรรมเกษตร	ได้จัดกจิกรรม	การฝกอบรมเชงิปฏบิตักิาร
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์นํ้าตาลโซม	ต.ขนาบนาก	อ.ปากพนัง	จ.นครศรีธรรมราช	เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูป
นํ้าหวานต้นจาก	สามารถนําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพ่ิมรายได้แก่ครอบครัว	สร้างความ
เปนอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนได้	

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
                                      และแขงขันทักษะงานฟารมเกษตร

เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2560	รศ.ดร.สุนีรัตน์	ศรีเปารยะ	คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	ร่วมเปดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และแข่งขันทักษะงานฟาร์มเกษตร	เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะ	ความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานสายสนับสนุน	ประจํางานฟาร์ม
เกษตร	ซ่ึงเปนบุคลากรที่ทํางานอยู่เบื้องหลังของความสําเร็จในทุกๆ	ส่วนงานของคณะเกษตรศาสตร์	โดยมีคณะกรรมการ
ผู้ตัดสินการแข่งขันทักษะเกษตรในด้านต่างๆ	จึงก่อให้เกิดทักษะงานฟาร์มเกษตรท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลบํารุง
รักษาเติมเต็มการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด	ซึ่งในการแข่งขันทักษะในครั้งน้ีมีการแข่งขัน	ทั้งสิ้น	
3	ทักษะ	คือ	ทักษะการตัดหญ้าสนาม	การตัดแต่งต้นไม้	การขุดลอกคูระบายนํ้า	

คณะเกษตรศาสตร

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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คณะสัตวแพทยศาสตร

สัตวแพทยเคลื่อนที่คายเทพสตรีศรีสุนทร
เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2560	น.สพ.สิริศักดิ์	ชีช้าง	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	และผศ.สุไหลหมาน	หมาดโหย

ด	ผูช่้วยคณบดีฝายบรกิารวิชาการ	ได้เข้าเยีย่มหน่วยสัตวแพทย์เคลือ่นและพฒันาชนบท	ในการจดัโครงการการให้ความ
รู้ด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงและทําหมัน	ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว	ครั้งท่ี	1	โดยมี	สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์	
ทองมณี	หัวหน้าโครงการ	อาจารย์	นายสัตวแพทย์	และนักศึกษาสัตวแพทย์ช้ันปที่	4	และ	5	เข้าร่วมโครงการ	
ณ	กองบัญชาการมลฑลทหารบกที่	43	ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร	อ.ทุ่งสง		จ.นครศรีธรรมราช

กีฬาสัตวแพทยสัมพันธ ครั้งที่ 27 (Vet Games 27)
	 ระหว่างวนัที	่26	-	29	ธันวาคม	2560	นกัศึกษาคณะสตัวแพทยศาสตร์	มทร.ศรวีชิยั	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสตัวแพทย์

สัมพนัธ์	(Vet	Game)	ครัง้ที	่27	ร่วมกบันสิตินกัศกึษาคณะสตัวแพทยศาสตร์จาก		11	สถาบนัในประเทศไทย	ได้แก่	มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	
มหาวิทยาลัยมหิดล	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวนัออก	มหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน	และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	ณ	มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกาํแพงแสน	จังหวดั
นครปฐม	กีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อเปนสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย	โดยนักศึกษาได้ร่วมการแข่งขันกีฬาและการทํากิจกรรมอ่ืนๆ	โดยผลการแข่งขันกีฬาของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์	มทร.ศรีวิชัย	ได้รับรางวัลชนะเลิศบาสเกตบอลชาย	บาสเกตบอลหญิง	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
2	ฟุตบอล	เทเบิลเทนนิส	ประเภทชายเดี่ยว	และได้รับรางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด
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โครงการแตมสีเติมฝน
ระหว่างวันที่	23	-	24	ธันวาคม	2560	ฝายบําเพ็ญประโยชน์	สโมสรนักศึกษา	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

การจัดการ	มทร.ศรีวิชัย	จัดโครงการแต้มสีเติมฝัน	โดยทีมงานสโมสรนักศึกษานํานักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา	และนักศึกษา
หลักสูตรวิชาการบัญชี	ลงมือช่วยเหลือซ่อมแซมอุปกรณ์	และสถานที่ของโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน	สะดวก	ปลอดภัย	สวยงาม
น่าศึกษาเรียนรู้	และเปนการสร้างจิตสาธารณะ	ความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ	ณ	โรงเรียนบ้านวัดใน	
ต.ขนอม	อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมราช

โครงการบริการวิชาการ การวางแผน
และการจัดรายการนําเที่ยวชุมชนบานทา-บอโก

เมื่อวันที่	23	มกราคม	2561	หลักสูตรวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	สาขาบริหารธุรกิจ	วิทยาลัยเทคโนโลยี
อตุสาหกรรมและการจดัการ	มทร.ศรวีชิยั	จดัโครงการบรกิารวชิาการทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเพือ่เสรมิสร้าง
ความยัง่ยนืของชมุชนบ้านท่า-บ่อโก	“การวางแผนและการจดัรายการน�าเทีย่วชมุชนบ้านท่า-บ่อโก”	เพือ่วางแผนและ
จัดรายการนําเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน	และเพื่อเปนการ
วางแผนในการเพิ่มรายได้	ลดรายจ่ายและความเปนอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน	ณ	ชุมชนบ้านท่า-บ่อโก	ต.ท้องเนียน	อ.ขนอม	
จ.สุราษฎร์ธานี

มทร. ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ขนอม 
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เมื่อวันท่ี	15	มกราคม	2561	รองอธิการบดีฝายวิจัยฯ	ดร.จเร	สุวรรณชาต	มอบหมายให้คณะทํางานศูนย์ศิลปฯ	และ
นักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรม	แสดงรองเง็ง	พิธีเปดงานเทคโนโลยีและวัฒนธรรม	ครั้งที่	6	ณ	วิทยาลัยรัตภูมิ	ร่วมแสดงความ
ยินดีกับอาจารย์นพมาศ	พรมนุชาธิป	ครูภูมิปัญญา	ผู้เช่ียวชาญด้านการแสดงรองเง็ง	ปัตตานี	และบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่น
ทางด้านวัฒนธรรมทุกท่านที่ได้รับรางวัล	“สานศิลปราชมงคล ศรีวิชัย”	อีกทั้งชมนิทรรศการ	ผลงานของนักเรียน	นักศึกษา	
ทางด้านวัฒนธรรม	และเทคโนโลยี	ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมาก	ขอบคุณเครื่องแต่งกายจาก	มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา	นักศึกษาและเครือข่ายศิลปนพื้นบ้าน	ที่ร่วมกันทํางานในครั้งนี้	จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี

ศูนยศิลปวัฒนธรรม

โครงการถายทอดศิลปะการแสดงพื้นบาน
และดนตรีพื้นบาน โนราและรองเง็ง 

ระหว่างวันที่	6	-	28	ธันวาคม	2560	โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชมงคลศรีวิชัย	ได้ดําเนินโครงการถ่ายทอด
ศลิปะการแสดงพืน้บ้านและดนตรีพืน้บ้าน	โนราและรองเงง็	โดยมนีกัศกึษาจากทกุคณะเข้าร่วมฝกทกัษะการแสดงพืน้บ้าน	โดย
ได้รับเกียรติจากนายก่อเกียรติ	สุขธรานนท์	นายเชาว์	จันทรจิตร	ศิลปนพื้นบ้านรองเง็ง	และ	อ.ทัศนียา	คัญทะชา	มรภ.สงขลา	
ผู้เชี่ยวชาญการแสดงรองเง็ง	เปนวิทยากรร่วมกับคณะทํางานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ	ซึ่งผลท่ีได้จากการดําเนิน
โครงการสามารถนําชุดการแสดงไปเผยแพร่ในงานวัฒนธรรมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย	เช่น	งานเทคโนโลยีและ
วัฒนธรรม	ครั้งท่ี	6	วิทยาลัยรัตภูมิ	จ.สงขลา	งานราชมงคลวิชาการแฟร์	2018	วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	งานศิลป
วัฒนธรรมอุดมศึกษา	ครั้งที่	18	มหาวิทยาลัยศิลปากร	จ.นครปฐม	และงานวัฒนธรรมสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	
เพื่อเผยแพร่และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

พิธีเปดงานเทคโนและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6
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วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	เดิมเรียกว่า	วัดพระบรมธาตุ	
เปนวัดใหญ่	ตั้งอยู่ภายในเขตกําแพงเมืองโบราณ	ค่อนมาทาง
ทศิใต้	เน้ือที	่25	ไร่	2	งาน	มถีนนราชดําเนนิตัดผ่านหน้าวดั	เข้าใจ
ว่าเดิมคงเปน	ถนนโบราณ	ประวัติ	การสร้างวัดไม่มีหลักฐาน
ปรากฎแน่ชดั	นอกจาก	ประวติัจากตํานานทีก่ล่าวถงึการก่อสร้าง
พระมหาธาตุ	ซึ่งเปน	เอกสารที่เขียนขึ้นจากคําบอกเล่าภายหลัง
เหตุการณ์จริงเปนเวลายาวนานมาก	หลักฐานทางเอกสารที่
ชดัเจน	ปรากฏขึน้ในสมยัรชักาลที	่6	แห่งกรงุรัตนโกสนิทร์กล่าวว่า
วัดนี้เปนวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จําพรรษา	ต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟายคุลฑิฆัมพร	กรมหลวงลพบรุรีาเมศวร	อปุราชปักษ์ใต้ทรง
พระสงฆ์จากวัดเพชรจริก	มาดูแล	รักษาวัด	และคราวที่รัชกาล
ที่	6	เสด็จประพาสเมืองนคร	ได้โปรดพระราชทานนามวัดว่า	
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	ประวัติจากตํานานที่เล่า	เรื่องการ
ก่อสร้างพระบรมธาตุมีหลายสํานวนสามารถประมวล	เนื้อหา
ได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน	เมืองต่าง	ๆ	ใน
แว่นแคว้นชมพูทวีปได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปเก็บรักษา	
เคารพบูชา	มีเมืองหนึ่งชื่อเมืองทนธบุรี	ได้พระทันตธาตุมาเก็บ
รักษาไว้	ต่อมามีกษัตริย์จากเมืองอื่นยกทัพมาเพื่อขอแบ่ง
พระทันตธาตุ	กษัตริย์สิงหราชเจ้าเมืองทนธบุรีเห็นว่าจะรักษา
เมืองไว้มิได้	จึงให้พระนางเหมชาลาและเจ้าชายทนทกุมาร
พระธิดาและพระโอรสอัญเชิญพระทันตธาตุ	ลงเรือหนีไปลังกา	
เผอิญเรือกําปันถูกพายุพัด	เรือแตกทั้งสองพระองค์มาข้ึนฝัง	
ณ	หาดทรายแก้ว	แล้วฝังพระทันตธาตุไว้	เรื่องราวดําเนินต่อไป
จนทั้งสองพระองค์ได้กลับไปลังกา	โดยมีพระทันตธาตุส่วนหนึ่ง
ยังฝังอยู่ที่หาดทรายแก้วต่อมาพระเจ้าศรีธรรมโศกราช	ได้มา
พบพระทนัตธาต	ุและโปรดให้	สร้างพระบรมธาตเุจดย์ีประดษิฐาน
พระบรมสารีริกธาตุและสร้างเมือง	ณ	หาดทรายแก้ว	จนสําเร็จ
เมืองดังกล่าวก็คือเมืองนครศรีธรรมราชพระบรมธาตุเจดีย์ก็คือ	
พระบรมธาตุเจดีย์	นครศรีธรรมราช	ซึ่งเชื่อกันว่าเดิมเปนเจดีย์
แบบอิทธิพลศลิปะ	ศรวิีชยั	คือเปนเจดีย์ทรงมณฑป	มหีลงัคาเปน	
สถูปห้ายอดคล้ายพระบรมธาตุเจดีย์ที่อําเภอไชยา	 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี	อายุราวพุทธศตวรรษที่	13-15	ต่อมา	พระสถูป
แบบศรวีชัิยทรดุโทรมลง	จงึได้มกีารสร้างเจดย์ีองค์ใหญ่ทรงลังกา
ซึ่งเปนเจดีย์องค์ปัจจุบันครอบไว้	เชื่อกันว่าในขณะนั้นคือราว
พุทธศตวรรษท่ี	18	อิทธิพลพุทธศาสนาแบบลังกาในดินแดน	
นครศรธีรรมราช	เข้มแขง็มาก	นครศรธีรรมราช	จงึได้รับอทิธพิล
ทั้งศาสนาและศิลปกรรมจากลังกา	ศาสตราจารย์หม่อมเจ้า
สุภัทรดิศ	ดิศกุล	ทรงวินิจฉัยว่าพระบรมธาตุเจดีย์	ปัจจุบัน	
มีลักษณะคล้ายเจดีย์กิริเวเทระในเมืองโบโลนนารุวะ	ประเทศ	
ศรีลังกา	สร้างในสมัยพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช	ราวต้น	
พทุธศตวรรษที	่18	พระบรมธาตเุจดย์ีกค็วรสร้างหลงัจากนัน้มาก
ส่วนสถาปัตยกรรมอื่น	ๆ 	ภายในวัดพระมหาธาตุฯ	ล้วนเปนของ
ที่สร้างขึ้นใน	สมัยอยุธยาเปนส่วนใหญ่จะ	มีสิ่งก่อสร้างในสมัย	
ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่บ้าง	เช่น	วิหารทับเกษตร	
วิหารพระแอด	เปนต้น

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	หรือ	 ท่ีชาวนครเรียกว่า	
วัดพระธาตุ	โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์	และเปนมิ่งขวัญชาว
เมอืงนครศรธีรรมราชตลอดจนพทุธศานกิชนทัง้หลาย	สญัลกัษณ์
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ	พระบรม
ธาตเุจดย์ี	ซึง่ตัง้อยูภ่ายในวดัพระมหาธาตวุรมหาวหิาร	เนือ่งจาก
เปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า	ปัจจุบัน
กรมศลิปากรได้ประกาศจดทะเบยีนวัดพระมหาธาตเุปนโบราณสถาน
นับเปนปูชนียสถานที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

พิธีปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง	คือ	การนําผ้าขึ้นธาตุ	ตามตํานาน
เชื่อว่าหากใครได้นําผ้าขึ้นธาตุ	และบนขอพรในเรื่องใด	สิ่งนั้นก็
จะเปนจริงดังหวัง	ในทุกปช่วงวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชาจะ
จัดงานแห่ผ้าข้ึนธาตุ	ซึ่งถือเปนงานบุญประจําปท่ีมีผู้คนจาก
ทั่วสารทิศมาร่วมสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นี้	ความมหัศจรรย์
อย่างหนึ่งขององค์พระบรมธาตุ	คือ	องค์พระธาตุจะไม่มีเงา
ทอดลงพื้น	ไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด	ซึ่งยังไม่มี
ใครหาคําตอบได้ว่าเปน	เพราะอะไร	จากความมหัศจรรย์นี้	
ท.ท.ท.	จึงให้เจดีย์นี้เปน	1	ใน	unseen	Thailand	ของเมืองไทย

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร	เดิมเรียกว่า	วัดพระบรมธาตุ	 สุราษฎร์ธานี	อายุราวพุทธศตวรรษที่	13-15	ต่อมา	พระสถูป

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารประวัติ

จุลสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
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ถั่งเช่า หรือ ตังถั่งเช่า สมุนไพรจีนสรรพคุณลํ้าค่า	ทั้งบํารุงสุขภาพ	แถมรักษาอาการเจ็บปวยได้เปนอย่างดี	ของดี	ๆ	ที่คู่ควร
กับสขุภาพ		หน่ึงในสมนุไพรทีถ่กูขนานนามว่าเปนสดุยอดสมนุไพรจนีกต้็องยกให้กบัถัง่เช่า	สมนุไพรราคาสงูทีม่รีปูร่างหน้าตาแปลก	
แต่กลับเต็มไปด้วยฤทธิ์ในการรักษาโรคโดยเฉพาะรักษาอาการเสริมสมรรถภาพทางเพศ	ฉะนั้นเราลองมาทําความรู้จักกับสมุนไพร
ชนิดนี้กันให้มากขึ้นกันเลยดีกว่า

ถั่งเช่า คืออะไร 
ถั่งเช่า	หรือ	ตังถ่ังเช่า	คือ	พืชตระกูลเห็ดราในสกุล	Ophiocordyceps	มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า	Ophiocordyceps	sinensis	

มีชื่อเรียกทั่วไปอีกว่าหญ้าหนอน	เกิดจากการที่ตัวหนอนอ่อนของตัวด้วงจําพวกผีเส้ือ	หนอน	มอด	ตั๊กแตน	หรือด้วงค้างคาวซ่ึงมี
เชือ้	มดุเข้าไปอยูใ่ต้ดนิในช่วงฤดูหนาว	และค่อย	ๆ 	กลายสภาพเปนเชือ้ราทีม่ชีือ่ว่า	Sclerotea	และเม่ือถงึฤดรู้อนเส้นใยในตวัหนอน
ที่ตายแล้วก็จะสร้างดอกออกมาปกคลุมตัวหนอนจนมีรูปร่างคล้ายกระบอง	จากนั้นก็จะเจริญเติบโตขึ้นมีลักษณะกลายต้นหญ้า	

โดยถั่งเช่า	ประกอบด้วย	2	ส่วนได้แก่	ตัวหนอน	และเห็ดท่ีเจริญเติบโตข้ึนบริเวณส่วนหัวของหนอน	มีช่ือว่า	Cordyceps	
sinensis	(Berk.)	Saec.	รสชาติของถั่งเช่าออกขม	และอมหวานเล็กน้อย	สามารถกินได้ทั้งแบบสด	ๆ 	หรือนําไปต้มเพื่อรับประทาน
ก็ได้	ทั้งนี้	ถั่งเช่าที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย	ได้แก่	ถ่ังเช่า	และถ่ังเช่าสีทอง	ซ่ึงเปนเห็ดในสกุลเดียวกัน	และมีสรรพคุณใกล้
เคียงกัน		

สรรพคุณเด่นๆ ของถั่งเช่า
ถั่งเช่าถือเปนสมุนไพรที่อุดมไปด้วยสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	ไม่ว่าจะเปน

โพลีแซคคาไรด์	(galactomannan)	นิวคลีโอไทด์	(adenosine)	กรดคอร์ไดเซปก	
(Cordycepic	Acid)	ซึ่งเปนสารที่มีเฉพาะในถั่งเช่า	อีกท้ังยังมีกรดอะมิโน	และ
เออร์โกสเตอรอล	(Ergosterol)	ที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อรา	ไม่เพียงเท่านั้น	ยังมีสาร
อาหารที่สําคัญ	อาทิ	โปรตีน	วิตามิน	E	วิตามิน	K	วิตามิน	B1	วิตามิน	B2	วิตามิน	
B12	โพแทสเซียม	โซเดียม	แคลเซียม	แมกนีเซียม	เหล็ก	สังกะสี	และซิลิเนียม	จึง
ทําให้ถั่งเช่ากลายเปนสมุนไพรที่ถูกนํามาใช้ในการบํารุงสุขภาพและรักษาอาการ
บางชนิด	โดยที่โดดเด่นที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเสริมสมรรถภาพทางเพศ	
เราไปดูกันดีกว่าว่าสรรพคุณของถั่งเช่าจะมีอะไรบ้าง	ช่วยปรับการทํางานของหัวใจ	
เสริมสร้างการทํางานของระบบภูมิคุ้มกัน	ต้านมะเร็ง	ลดไขมันในเลือด	ฟนฟูการทํางานของไต	เสริมสร้างการทํางานของตับ	บํารุง
โลหิต	ลดระดับนํ้าตาลในเลือด

ข้อควรระวังในการใช้ถั่งเช่า
เดีย๋วนีห้าทานถ่ังเช่าได้ง่ายขึน้	เพราะมีการผลติถัง่เช่าสกดัแบบแคปซูลออกมา	แต่แม้ว่าถ่ังเช่าจะมสีรรพคณุในการดแูลสุขภาพ

และบรรเทาอาการเจ็บปวย	ก็ยังมีสิ่งที่ควรระมัดระวังในการรับประทานถ่ังเช่าอยู่ไม่น้อย	โดยเฉพาะผู้ปวยโรคเบาหวาน	การรับ
ประทานถ่ังเช่าสามารถลดนํ้าตาลในเลือดได้	แต่ถ้าหากใช้ควบคู่ไปกับยาลดนํ้าตาลอาจจะทําให้นํ้าตาลในเลือดต่ําจนเปนอันตราย
ได้เช่นกัน	ผู้ที่ใช้ยากลุ่มปองกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด	และผู้ที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกันก็ไม่ควรรับประทาน	เพราะถั่งเช่ามีฤทธิ์ต้าน
การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด	และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน	หากใช้แล้วอาจจะเกิดอันตรายได้	

ถั่งเช่า
สรรพคุณสุดอัศจรรย
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เมื่อวันอังคารที่	26	ธันวาคม	2560	ผศ.ยงยุทธ	หนูเนียม	รักษา
ราชการแทนอธิการบดี	มทร.ศรีวิชัย	และคณะผู้บริหาร	ร่วมเปดอาคาร	
Historic	Center	และโครงการสงขลานเิวศน์นาครและโครงการอนรุกัษ์
เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลกกับเทศบาลนครสงขลา	ถือเปนการบูรณา
ความร่วมมอืในการพฒันาเมอืงสงขลาด้วยผลงานวชิาการ	ซ่ึงการเข้าใช้
พื้นที่อาคาร	Historic	Center	และพื้นที่โดยรอบนี้จะเปนพื้นที่รองรับ
นักศึกษาในการเข้ามาทํางานในสถานที่และสิ่งแวดล้อมจริง	เกิดระบบ
นเิวศน์ทีเ่อือ้ให้เกดิการแลกเปลีย่นแก่	Startup	สร้างสงัคมผูป้ระกอบการ
สนบัสนนุการท่องเทีย่ว	ขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกจิแก่ชมุชนย่านเมอืงเก่า
สงขลาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป	ณ	อาคาร	Historic	Center	ถ.นางงาม
ต.บ่อยาง	อ.เมือง	จ.สงขลา

เปดอาคาร
Historic Center



เมื่อวันที่	17	มกราคม	2561	นายสกล	จันทรักษ์	รองผู ้ว่าราชการจังหวัด

นครศรีธรรมราช	ให้เกียรติเปนประธานในการเปดงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์	2018	

“ตลาดนัดวิชาการ”	ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่	17-19	มกราคม	2561	ณ	มทร.ศรีวิชัย	

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช	ไสใหญ่	โดยมีคณะและหน่วยงานต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	

ซึ่งภายในงานมีการแข่งขัน	แสดงผลงานวิชาการ	สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของอาจารย์

และนกัศึกษา	เพือ่ให้นกัศึกษามเีวทีสาํหรบัการนาํเสนอผลงานของนกัศึกษา	แลกเปลีย่น

ความรู้และสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้กับนักศึกษา	และเพื่อให้นักศึกษาสามารถ

แสดงผลงานให้กับผู้ที่สนใจ	อีกทั้งเปดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย	

ประจําปการศึกษา	2561

ราชมงคลศรีวิชัยแฟร 2018

“ตลาดนัดวิชาการ”
17 - 19 มกราคม 2561


