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 เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 เปิดให้นักศึกษาใหม่ รายงานตัวเข้าหอพัก
ในมหาวทิยาลยัฯ โดยมรีุน่พีน่กัศกึษาให้การช่วยเหลอืให้บรกิารแก่นกัศึกษาใหม่และ
ผู้ปกครองอย่างเต็มที่ 

 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ฯพณฯ ท่านชวน 
หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาพรรค
ประชาธปัิตย์ ให้เกียรตบิรรยายพเิศษ หวัข้อ “บณัฑติไทยที่
สงัคมต้องการ” ในโครงการปฐมนเิทศนกัศกึษาใหม่ ประจ�า
ปีการศึกษา 2561 พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 

 เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
จดัปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ ประจ�าปีการศกึษา 2561 โดยมี รศ.ดร.วรวฒุ ิเกดิปราง หัวหน้า
สาขาเทคโนโลยกีารประมง ดร.นฎัฐา คเชนทร์ภกัด ีหวัหน้าสาขาอตุสาหกรรมอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ประมง ดร.กนกรตัน์ นาวกีาร หวัหน้าสาขาสิง่แวดล้อม และ อาจารย์นคิม อ่อนส ี
หวัหน้าสาขาวทิยาศาสตร์ทางทะเล รวมถงึคณาจารย์และรุ่นพีใ่นแต่ละสาขาร่วมต้อนรบั
อย่างอบอุ่น 

 เมื่ อ วันที่  21 -22  มิ ถุ นายน 2561  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเข ้าค ่าย
คุณธรรมจริยธรรม โดยมี ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการ

 เมือ่วนัที ่23-24 มถินุายน 2561 งานพฒันานกัศกึษา วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว ได้จัดโครงการเข้าค่ายคณุธรรมข้ึน ณ ค่ายลกูเสอื 
พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.นาโยง จ.ตรัง 

 เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน  - 7 กรกฎาคม 2561  
นักศึกษาใหม่ทุกสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย 
ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง โดยมีทีมสโมสรนักศึกษา  
เป็นผู้สอนและควบคุมการร้องเพลงมหาวิทยาลัยฯตลอด

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม 
รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร 
บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิ ทย า เขตตรั ง  ร ่ ว มบั นทึ ก เทปถวายพระพรชั ยม งคล 
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานวีทิยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง (ช่อง 11) เพื่อเป็นการเฉลิม 
พ ร ะ เ กี ย ร ติ แ ล ะ แ ส ด ง ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี น ้ อ ม ร� า ลึ ก ใ น 
พระมหากรุณาธิคุณ 
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 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก า รประมง  ได ้ รั บ เ กี ย รติ จ าก 
Dr. Mutsuaki Suzuki ผู้อ�านวยการ 
NIG INNOVATION จากประเทศญีปุ่น่ 

 เม่ือวันที่  8-9 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัย
เทค โน โลยี ร าชมงคลศ รีวิ ชั ย  จั ด กิ จกรรมอัน เนื่ อ ง
มาจากวันมหาสมุทรโลก ร ่วมกับส�านักงานจังหวัดตรัง 
เครือข่ายภาคี ตลอดจนองค์กรที่ท�างานทางด้านทะเล และ

 เมื่อวันที่  8 มิถุนายน 2561 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงได้รับ
เกียรติจาก ผศ.ดร.นิยม ก�าลังดี ผู ้อ�านวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เข้าประชาสัมพันธ์โครงการ Talent 

 เมื่อวันที่ 18 - 29 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน SAR ระดับหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ระดับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 7 หลักสูตร และระดับหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต 2 หลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 สาขาเทคโนโลยีการ
ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ Tropical 
Aquaculture Workshop : Oyster Breeding 2018 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดการประชุมสรุปผลการด�าเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการจัดการทรัพยากร
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อประเมินผลการด�าเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ในบริเวณลุ่มน�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมีระยะเวลาในการด�าเนินงานวิจัย 12 เดือน

 เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว คณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง กศน.
อ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง และส�านักงาน

 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมจัดท�าประเด็นกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 เพื่อเป็นการชี้แจงทิศทางการพัฒนา
งานวจิยัเชิงพืน้ท่ี เตรยีมเวที เครือ่งมอื และก�าหนดทีมกระบวนการเพือ่การก�าหนดกรอบโจทย์วจิยัเพือ่พฒันาพืน้ทีลุ่่มน�า้ปะเหลยีน ได้รับกรอบประเดน็
วิจัยที่ตรงตามความคาดหวังจากชุมชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ผ่านกระบวนการแนะน�าโดย คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และรศ.ดร.
ก้าน จนัทร์พรหมมา พีเ่ลีย้งโครงการนวตักรรมงานวจิยัเชงิพืน้ทีใ่ห้ค�าแนะน�าและเพิม่ความรูเ้ชงิเทคนคิเกีย่วกบักระบวนการก�าหนดกรอบโจทย์วจิยั 
แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมให้สามารถด�าเนินเวทีการจัดท�าประเด็นกรอบวิจัยได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการด�าเนินงาน

 เมือ่วนัที ่28 - 29 มถินุายน 2561 วทิยาลยัการโรงแรมและการท่องเทีย่ว ด�าเนนิการจดัการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ เร่ือง “การท่องเทีย่ว 
โดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีประชาชนและนักวิชาการเข้าร่วมงาน และส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมน�าเสนอเป็น
จ�านวนมาก

 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 อ.ปรีดา 
เกิดสุข ผู้อ�านวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล ้อม ให ้การต ้อนรับกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ที่มาเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าราชมงคล
ตรัง

ให้เกียรติบรรยายพิเศษในเรื่อง “Access and Benefit-Sharing about Genetic Resources” โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง ให้การต้อนรบัและร่วมรบัฟังบรรยายพเิศษพร้อมกบัอาจารย์ในคณะฯ ณ ห้องประชมุส�านกังานคณบด ีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ส�านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 10 ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นท่ี 
ฝ่ังอนัดามนัตอนล่าง ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรพฒันา ภาคเอกชน นกัเรยีน นกัศกึษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม 
โดยมกิีจกรรมจดันทิรรศการให้ความรู ้รณรงค์ เพือ่สร้างจติส�านกึทางด้านการอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยเน้นเรือ่งการ “จดัการขยะ
ทะเลและชายฝั่ง” กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมทางทะเลจังหวัดตรัง” จากหน่วยงานส�านักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั จงัหวดัตรงั  และจัดกจิกรรมป่ันจกัรยานรณรงค์เนือ่งในวนัมหาสมุทรโลก เพือ่อนรุกัษ์ทะเล โดยเริม่ขบวนจาก อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ไปยังหาดคลองสน อ�าเภอสิเกา  เพื่อร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ามีระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการเปิดงานและร่วมปั่นจักรยาน และมีนายกันจพงศ์ อนุรัตน์พาณิช ผู้อ�านวยการสถาบันมหาสมุทรระหว่าง
ประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และมอบโล่ เพื่อเป็นการขอบคุณให้กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 

Mobility ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเข้าท�างานในสถานประกอบการจริง โดยมีอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมงเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมส�านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตร ณ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ราชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั โดยได้รบัความร่วมมอืจากมหาวทิยาลัยในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศเวยีดนาม ประเทศมาเลเซยี 
ประเทศอินโนนีเซีย และประเทศไทย ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการในการเพาะ
เลี้ยงสัตว์น�้า โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรีดา ภูมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดโครงการ และ รศ.ดร.วรวุฒิ เกิดปราง หัวหน้าสาขา
เทคโนโลยีการประมง เป็นผู้ดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาของการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2561 โดยใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารตลอดการอบรมเชิงปฏิบัติ 

พัฒนาชุมชนอ�าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เข้ารับการติดตามผลจากคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง 
ในการด�าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ จังหวัดตรัง ณ ชุมชนบ้านปากคลอง 
ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง


