
                                                                                                           
เสวนาวิชาการประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ ๑๔ 

 

จัดโดย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตตรัง 
๑. หลักการและเหตุผล 

         วิทยาศาสตร์การประมง เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพหลักของ

ประชาชาติไทย ซึ่งมีการพัฒนาตลอดมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือให้ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านระบบการประมงให้

ยั่งยืน และอยู่ในรูปของเกษตรอุตสาหกรรม ให้ทัดเทียมนานาชาติ ตลอดจนสร้างรายได้ให้ประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง จึง

มีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบ

เศรษฐกิจโลก 

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมวิชาการ

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๔ โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งของภาคีซึ่งประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยที่เปิดท าการเรียนการสอนใน

สาขาประมง การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตตรัง)  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

บางเขน  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (วิทยาเขต

หาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้เล็งเห็นความส าคัญในการที่จะ

ร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างจริงจังและเป็นระบบ จึงจัดให้มีการเสวนาวิชาการ

ประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง โดยมีบุคคลเป้าหมายคือ นักศึกษาและคณาจารย์ ของทุกหน่วยงาน ที่เข้าร่วมใน

โครงการ โดยมีการคัดเลือกงานวิจัย หรือ บทความทางวิชาการที่น่าสนใจ มาน าเสนอวิจารณ์เสวนา เพ่ือหาข้อสรุป ใน

ส่วนที่เป็นประเด็นด่วน เพ่ือเป็นต้นก าเนิดของโจทย์วิจัย และการแก้ปัญหาของเกษตรกรต่อไป นอกจากจะมีการประชุม

วิชาการ การเสวนาของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประมงแล้ว จะมีการประชุมภาคี เครือข่ายของคณาจารย์และนักศึกษา 

ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการ อีกด้วย 

๒. ความเป็นมาของการจัดสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมง 

          การจัดโครงการเสวนาวิชาการได้ด าเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๘  โดยสาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

และผลจากการเสวนาครั้งนั้น ตัวแทนของหน่วยงาน ทั้ง ๔ แห่ง ได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วข.นครศรีธรรมราช และ วข.ตรัง) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เห็นชอบที่จะร่วมกันจัด

กิจกรรมนี้ต่อเนื่องกันทุกๆปี โดยมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  โดยในปี ๒๕๖๒ นี้จะเป็นครั้งที่ ๑๔ ในการนี้       



                                                                                                           
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จะเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาครั้งนี้ โดยจั ดขึ้น ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  เพ่ือท าให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการต่อไป 

 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ ๑๔ 

๓.๑ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับฟังประสบการณ์การท างาน วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การประมง ซึ่งจะ
ท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การประมงมากยิ่งข้ึน  

๓.๒ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การประมง ระหว่างสถาบันการศึกษา 
      ๓.๓ สร้างเครือข่ายบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การประมง เพ่ือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยระหว่าง 
      สถาบันการศึกษาในอนาคต 

 
๔. เป้าหมายในการจัดสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที่ ๑๔ 
 ๔.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

สร้างเวทีประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์การประมงในระดับปริญญาตรี เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได 
      เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานในเวทีวิชาการ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีพ้ืนฐานวิชาการเป็นเลิศ มี    
      ความรู้ความสามารถทางด้านงานวิจัย ทั้งนี้จะเป็นแนวทางการสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าโดยเริ่มจากรากฐานของ   
      การศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งพบว่าเวทีวิชาการในระดับปริญญาตรีในประเทศไทยมีอยู่น้อยมาก 

๔.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากเครือข่ายสถาบันต่างๆ ที่มกีารเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ 

      การประมง หรือสาขาใกล้เคียงในพ้ืนที่ภาคใต้ ประมาณ ๒๐๐คน 
 

๕.กติกาในการตัดสิน 
๑. เกณฑ์ในการประเมินของผู้น าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

 
หัวข้อในการพิจารณา คะแนนเต็ม 

๑.ความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ ๓๐ คะแนน 
๒.ความถูกต้องของภาษาและการสื่อสาร ๑๕ คะแนน 
๓.เทคนิคและรูปแบบในการน าเสนอ ๒๐ คะแนน 
๔.บุคลิกภาพและความมั่นใจในการน าเสนอ ๑๐ คะแนน 
๕.การตอบค าถาม ๑๕ คะแนน 
๖.ระยะเวลาในการน าเสนอ ๑๐ คะแนน 

รวม    ๑๐๐ คะแนน 
 
 
 



                                                                                                           
๒. เกณฑ์ในการประเมินของผู้น าเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

 
หัวข้อในการพิจารณา คะแนนเต็ม 

๑.ความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ ๔๐ คะแนน 
๒.รูปแบบ ความถูกต้อง และความสวยงามของ     
   โปสเตอร์ 

๒๕ คะแนน 

๓.เทคนิคและรูปแบบในการน าเสนอ ๒๐ คะแนน 
๔.การตอบค าถาม ๑๕ คะแนน 

รวม ๑๐๐ คะแนน 
 

 
๖.รางวัลการน าเสนอผลงานภาคบรรยาย ประกอบด้วย ๔ รางวัล 

๑. โล่รางวัลชนะเลิศน าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายพร้อมเกียรติบัตร                   รวม ๑ รางวัล 
๒. โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ น าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายพร้อมเกียรติบัตร   รวม ๑ รางวัล 
๓. โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ น าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายพร้อมเกยีรติบัตร   รวม ๑ รางวัล 
๔. เกียรติบัตร รางวัลชมเชยน าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย                              รวม ๑ รางวัล 

 
๗.รางวัลการน าเสนอผลงานภาคโปรสเตอร ประกอบด้วย  ๓ รางวัล 

๑. โล่รางวัลชนะเลิศ การน าเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์พร้อมเกียรติบัตร    ๑ รางวัล 
๒. โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ น าเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์พร้อมเกียรติบัตร  ๑ รางวัล 
๓. โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ น าเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์พร้อมเกียรติบัตร  ๑ รางวัล 

 
๘.คุณสมบัตกิารสมัคร 

๑. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาประมง และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
๒. สามารถเข้ารว่มน าเสนอผลงานวิชาการในวันที่ ๓๐-๓๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

มทร.ศรีวิชัย จ.ตรัง 
๓. สามารถเข้าร่วมการน าเสนอผลงานภาคบรรยายได้ไม่เกิน ๓ ผลงาน/สถาบันการศึกษา ภาคโปสเตอร์ได้ไม่เกิน  

๔ ผลงาน/สถาบันการศึกษา  
 

 ๙. การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
     ๑.  Up load file power point  ก่อนน าเสนอผลงาน  
     ๒.  ใช้เวลาในการน าเสนอ ๑๒ นาที ตอบค าถาม ๓ นาที  
     ๓.  เมื่อครบ ๑๐ นาทีจะมีสัญญาณเตือนและเมื่อครบ ๑๒ นาทีจะมีสัญญาณเตือนหมดเวลา 
 
  



                                                                                                           
๑๐. การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
   ๑. โปสเตอร์มีขนาด ๘๐x๑๒๐ เซนติเมตร 
   ๒. ส่วนประกอบของโปสเตอร์ที่ควรมี ชื่อเรื่องภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  ชื่อผู้วิจัย สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัย บทคัดย่อ  
       บทน า วธิีการด าเนินการวิจัย ผลและวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ(ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง 
       สามารถการออกแบบตามความเหมาะสม 

 ๓. การติดตั้งโปสเตอรผ์ู้น าเสนอผลงานวิจัย กรุณาน าโปสเตอร์มาติดในช่วงของการรับลงทะเบียนบริเวณหน้าห้อง 
      ประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
   ๔. ประจ าจุดเตรียมน าเสนอผลงานวิจัย ตามก าหนดการ  
 
๑๑.ก าหนดการส่งผลงาน 
    ๑.ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมเสวนาประเพณีวิทยาศาสตร์การประมงครั้งที ่๑๔  ภาคบรรยายได้ไม่เกิน ๓ ผลงาน/  
       สถาบันการศึกษา ภาคโปสเตอร์ได้ไม่เกิน ๔ ผลงาน/สถาบันการศึกษา ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
    ๒.ส่งบทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
โดยส่งทาง Mail: auskom@hotmail.co.th  
หากต้องการสอบถามรายละเอียด กรุณาโทรเบอร์ ๐๘-๐๖๔๘๑๒๐๕  ผศ.มาโนช ข าเจริญ หรือเข้าดูรายละเอียดได้จาก 
Web: fishtech.rmutsv.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:auskom@hotmail.co.th


                                                                                                           
๑๒. รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ 

 

ชื่อเรื่องภาษาไทย 

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 

 

 

ชื่อผู้เขียนคนที่ 11ชื่อผู้เขียนคนที่ 22 และชื่อผู้เขียนคนที่ 33 (ภาษาไทย)  
1สังกัดหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 2สังกัดหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 3สังกัดหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย (ภาษาไทย) 

Email : ผู้รับผิดชอบบทความ 

บทคัดย่อ (TH Sarabun PSK 14 point ตัวหนา ชิดซ้าย) 

.............................................................................................................................. ...................................................

................................................................................ ...............................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................................................

................................................................................................. ................................................................................. . 

ค าส าคัญ://กก//ขข//คค// จ านวน 3-5 ค า 

(TH Sarabun PSK 14 point ตัวธรรมดาชิดซ้าย เคาะระหว่างค า 2 เคาะ) 

 

 

Abstract (TH Sarabun PSK 14 point ตัวธรรมดาชิดซ้าย) 

 ............................................................................................................................. ....................................................

............................................................................................................................. ............................................................ 

................................................................................................................................................... ............................................

....................................................................................... ..................................................................................................  

Keywords://aa//bb//cc// จ านวน 3-5 ค า 

(TH Sarabun PSK 14 point ตัวธรรมดาชิดซ้าย เคาะระหว่างค า 2 เคาะ) 

 

หมายเหตุ: *ก าหนดระยะห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว (2.54 ซม.) เท่ากันทุกด้าน 

    *ก าหนดไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 

 

(TH Sarabun PSK 14 point ตัวธรรมดา 

(TH Sarabun 

PSK 14point 

ชิดซ้าย) 

(TH Sarabun 

PSK 14point 

ชิดซ้าย) 

(TH Sarabun 

PSK 14point 

ชิดซ้าย) 



                                                                                                           
๑๓. ที่พักที่แนะน า ใกล้ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

   ๑. ปากเมงเกสท์เฮาส์ ห้องพักคู่ราคา ๘๕๐ บาท/ห้อง เบอร์โทร ๐๗๕-๒๗๔๐๐๑ 

   ๒. แมกไม้รีสอร์ท ราคาห้องพัก ๕๐๐-๙๐๐ บาท เบอรโ์ทร ๐๗๕-๒๗๔๒๓๔, ๐๘๙-๗๒๓๔๓๖๙  

   ๓ .บ้านเข็มทอง ๙ รีสอร์ท ราคาห้องพัก ๖๐๐-๗๐๐ บาท เบอร์โทร ๐๗๕-๒๗๔๐๑๓, ๐๘๙-๙๗๐๖๘๖๗ 

   ๔. แฮปปี้รีสอร์ท ราคาห้องพัก ๓๕๐-๕๐๐ บาท เบอรโ์ทร. ๐๙๑-๐๓๔๕๖๑๔, ๐๘๐-๑๔๕๑๗๘๙  

   ๕. สุดรักรีสอร์ท ราคาห้องพัก ๔๐๐-๑,๐๐๐ บาท เบอร์โทร ๐๘๙-๗๒๗๘๘๓๕, ๐๘๗-๘๘๗๕๓๖๔ 

   ๖. ทรายทองรีสอร์ท ราคาห้องพัก ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท เบอร์โทร ๐๗๕-๒๗๔๑๙๔, ๐๘๓-๖๔๖๖๕๕๘  

   ๗. อันดามันรีสอร์ท ราคาห้องพัก ๖๐๐-๑,๐๐๐ บาท เบอร์โทร ๐๗๕-๒๗๔๑๒๓ 

   ๘. ขน าชาวเล โฮมสเตย์ ราคาห้องพัก ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ บาท เบอร์โทร ๐๘๗-๓๘๖๒๕๑๘, ๐๗๕-๒๗๔๒๓๐ 

   ๙. ๐๕๗รีสอร์ท ราคาห้องพัก ๖๐๐-๗๐๐ บาท เบอร์โทร ๐๗๕-๒๗๔๐๕๗, ๐๘๑-๔๔๔๑๗๑๑, ๐๘๙-๗๙๗๘๐๕๗  

   ๑๐.ปาล์มการ์เด้น รีสอร์ท ราคาห้องพัก ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท เบอร์โทร ๐๗๕-๒๗๔๒๑๘  

   ๑๑.ยกยอรีสอร์ท ราคาห้องพัก ๗๐๐-๑,๐๐๐ บาท เบอร์โทร ๐๗๕-๒๙๐๖๑๑ 

   ๑๒.ปากเมงรีสอร์ท ราคาห้องพัก ๑,๒๐๐-๑,๘๐๐ บาท เบอร์โทร ๐๗๕-๒๗๔๑๑๒ 

   ๑๓.ศูนย์ฝึกปฏิบัติสาขาการโรงแรมภายใน มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ราคาที่พัก ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท  

        เบอร์โทร ๐๘๑-๙๗๘๕๐๗๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           
                                 แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการ  
                                เสวนาประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ระดบัปริญญาตรี ครั้งที่ ๑๔  

ระหว่าง วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

 
คณะ...............................................................................ภาควิชา..............................................................................................                    
มหาวิทยาลัย....................................................................................................................................................................  
อาจารย์ในสาขาวิชา/ผู้แทนในการประสานงาน...............................................................................................................  
ล าดับ ๑ ชื่อ-สกลุ.................................   (ผู้ประสานงาน)  
โทรศัพท.์................................................................................             Email.....................................................................................   
ล าดับ ๒ ชื่อ-สกลุ.................................................................    
โทรศัพท.์................................................................................                Email.....................................................................................  
ล าดับ ๓ ชื่อ-สกลุ..................................................................    
โทรศัพท.์...............................................................................              Email.....................................................................................  
ล าดับ ๔ ชื่อ-สกลุ..................................................................       
โทรศัพท.์................................................................................                     Email.....................................................................................           
รายชื่อหัวข้อและนักศึกษาที่น าเสนอผลงาน  
การน าเสนอผลงานภาคบรรยาย 
ล าดับที ่๑ หัวข้อ............................................................................................................................................................................ 
   ชื่อ-สกุล....................................................................................................................................................................................... 
   ชื่อ-สกุล.......................................................................................................................................................................................   
ล าดับที่ ๒ หัวข้อ..................................................................................................................................................................... 
    ชื่อ-สกุล..................................................................................................................................................................................... 
    ชื่อ-สกุล..................................................................................................................................................................................... 
ล าดับที่ ๓ หัวข้อ............................................................................................................................ ......................................... 
    ชื่อ-สกุล........................................................................................................................................................................... 
    ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... .................................................. 
การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร ์
ล าดับที ่๑ หัวข้อ.............................................................................................................................................................................. 
    ชื่อ-สกุล....................................................................................................................................................................................... 
    ชื่อ-สกุล.......................................................................................................................................................................................    
ล าดับที่ ๒ หัวข้อ.................................................................................................................................................................... 
    ชื่อ-สกุล........................................................................................................................................................................................ 
    ชื่อ-สกุล........................................................................................................................................................................................ 
ล าดับที่ ๓ หัวข้อ.................................................................................................................................................................... 
    ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... .................................................... 
    ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... .................................................... 
ล าดับที่ ๔ หัวข้อ..................................................................................................................................................................... 
    ชื่อ-สกุล............................................................................................................................................................................. 
    ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... .................................................... 
 



                                                                                                           
  สรุปผู้เข้าร่วมเสวนา                       อาจารย์เข้าร่วม.....................คน 
                                    นักศึกษาน าเสนอผลงาน.....................คน 
                             นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการเสนวนา....................คน 
                                                          รวมทั้งสิ้น....................คน        

จัดส่งแบบตอบรับทาง E-mail: auskom@hotmail.co.th ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ์๒๕๖๒  

 


