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ม่ันใจเดินหนา...สูวชิาชีพ 

 วันที่ 18 กุมภาพันธ 2561 ฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ไดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “มั่นใจ
เดินหนา...สูวิชาชีพ” ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหนักศึกษาไดเสริมสรางความ
มั่นใจในการศึกษาวิชาการเพื่อเขาสูวิชาชีพ ซึ่งในการจัดโครงการดังกลาวทางฝายพัฒนานักศึกษาฯ ไดเชิญ 
คุณราเมศ แกวมณี คุณอนุชา เตยแกว และ คุณมุกตา ยีกาจิ ซึ่งเปนศิษยเกาที่จบจากคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเปนวิทยากรใหความรู คําแนะนํา และเสริมสรางความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพ ใหแกนักศึกษา
ชั้นปที่ 2 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 



การประชุมวชิาการระดับชาติ สาขาวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีคร้ังท่ี 3 มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 

 ระหวางวันที่ 11-12 กุมภาพันธ 2561 คณาจารยและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดเขารวมประชุมและรวมนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 เครือขายภาคใต เนื่องในวันราชภัฏวิชาการ ณ หองประชุมเซอรา 
อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา 
 ซึ่งในการเขารวมการประชุมดังกลาว คณาจารยและนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มรภ.สงขลา ไดควารางวัลการนําเสนอผลงานตาง ๆ มากมาย โดยสามารถแบงรางวัลไดดังนี้ 
 **รางวัลชนะเลิศ** 
 - เรื่อง "การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติถานกัมมันตจากเปลือกลูกยางพาราโดยวิธีการกระตุนทางเคมี 
ดวยกรดไนตริก" (ภาคโปสเตอร) โดย นางสาวกมลทิพย อมรจิริยะชัย และ ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ 
 **รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1** 
 - เรื่อง "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเว็บไซต SSL ดวยชุดเขารหัส SHA ในโครงสรางเว็บแบงภาระ
สมดุลแบบกระจาย" (ภาคบรรยาย) โดย นายธี รศักดิ์  ยนจํ ารูญ, นางสาวโนรซาฮีระห  กามะ,  
อ.กฤษณวรา รัตนโอภาส, และ ผศ.สารภี จุลแกว 
 - เรื่อง "ผลของการใชกะทิธัญพืชและซูคราโลสตอการยอมรับทางประสาทสัมผัสของขนมทองพับ
จําปาดะ" (ภาคโปสเตอร) โดย อ.วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ, นางสาวนาถชนิตร เอี่ยมสุวรรณ, และ 
นางสาวกุลวดี เกสโร 
   

 **รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2** 
 - เรื่อง "การประเมินคาความเปนอันตรายทางรังสี ในทรายชายหาดวาสุกรี 
จังหวัดปตตานี" (ภาคโปสเตอร) โดย อ.มูรณี ดาโอะ, อ.พิชญพิไล ขุนพรรณาย, 
และนายประสงค เกษราธิคุณ 
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**รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2** 
 - เรื่อง "Influence of sulphur crosslink type on the 
strain-induced crystallization of sulphur-vulcanized natu-
ral rubbers by in situ synchrotron WAXD" (ภาคบรรยาย) 
โดย อ.วัชรินทร สายน้ําใส 
 - เรื่อง "การพยากรณปริมาณการใชพลังงานไฟฟาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา" (ภาคบรรยาย)  โดย  นางสาวกามารียะห สามะ, นางสาวฮัปเสาะ เจะลง, 
และอ.ธีระพงค คงเก้ือ 

 - เรื่อง "ผลของการใชเนื้อและเมล็ดจําปาดะตอการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ของขนมทองพั บ " (ภาคโปส เตอร ) โ ดย  อ .วิ ภ าวร รณ ว งศ สุ ด าลั กษณ ,  
นางสาวนภาวรรณ เสถียรจิตร, และนางสาววรัญญา ปณทุวงศ 
  **รางวัลชมเชย** 
 - เรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑขนมดอกจอกจากแปงสาคู" (ภาคโปสเตอร)  
โดย นางสาวชุติมา รัตนภูม,ิ นายศาสตรา สุวรรณรัตน, และ ดร.สุรียพร กังสนันท 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ สาขาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คร้ังท่ี 3 มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา (ตอ) 

การประชุมปฏิบติัการพัฒนานักวิจัยเครือขายความ
หลากหลายทางชีวภาพ วฒันธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 

 อาจารยนุชจรินทร เพชรเกลี้ยง 
อาจารยประจําโปรแกรมวิชาชีววิทยา
และชี ว วิ ทยาประยุ กต  ได เ ข า ร วม
นําเสนอผลงานวิจัย (ภาคบรรยาย) ใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัย
เครือขายความหลากหลายทางชีวภาพ 
วั ฒนธ ร รมและ ภู มิ ป ญญาท อ ง ถิ่ น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น  เมื่อระหว างวันที่  9 -11 กุมภาพันธ  2561 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งไดบรรยายในหัวขอเรื่อง “โครงการสรางจิตสํานึกและการมี
สวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : กรณีศึกษาชุมชนหัวเขาแดง จ.สงขลา” 
โดยมี อ.หิรัญวดี สุวิบูรณ อาจารยประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เปนหัวหนาโครงการ  
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 ระหว า งวั นที่  12 -13 กุมภาพันธ  2561 
อาจารยและนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอรเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "การ
ประยุกตใชวิธีการพื้นผิวตอบสนองในการออกสูตร
ยางคอมเปานด : กรณีศึกษาผลของปริมาณสาร
ตัวเรงและปริมาณกํามะถัน" โดย นางสาวธีราพร 
หมุดกะเหลม, นางสาวกาญจนา หนูจีน และ  
อ.วัชรินทร สายน้ําใส ซึ่งผลงานวิจัยดังกลาว ไดรับ

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 จากการนําเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation) ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ในหัวขอ "นักคิด นักสรางสรรค พัฒนานวัตกรรมสูสังคม" เนื่องในสัปดาหราชภัฏวิชาการ
ประจําป 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  

การประชุมวชิาการระดับชาติ  
"นักคิด นักสรางสรรค พัฒนานวตักรรมสูสังคม"  

 ระหวางวันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2561 คณาจารยจากโปรแกรมวิชา
ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต และ โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
ไดเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 (2nd National and International Re-
search Conference 2018 : NIRC II 2018) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  
จ.บุรีรัมย จํานวน 4 เรื่อง ไดแก 
 โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
 - เรื่ อง  "ปริมาณกัมมันตรั งสีของ 226Ra 
2 3 2 Th แ ล ะ  4 0 K ข อ ง หิ น บ ริ เ ว ณ แ ห ล ง 

น้ําพุรอนทุงนุย อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล"  
โดย อาจารยพิชญพิไล ขุนพรรณราย 
  

การประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 2 
พ.ศ.2561 (NIRC II 2018) 



 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต 
 - เรื่อง "ความหลากหลายของแมลง 
ผสมเกสรกลุ มผึ้ ง  (Superfamily Apoidea)  
ในพื้นที่น้ํ าตกโตนหญาปลอง (เขาคอหงส )  
จ.สงขลา" (ภาคบรรยาย) โดย อ.วีรยุทธ ทองคง 
 - เรื่อง "ฤทธิ์ของน้ําหมักชีวภาพจาก

สับปะรด มะเขือเทศ ผลยอ และผลไมรวมในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus 
และ Salmonella Typhimurium" โดย ดร.อัจฉรา 
เพิ่ม 
 - เรื่ อง "การประยุกต ใชแบคที เรียโปรไบ 
โอติก  (Lactobacillus plantarum) ในแหนมไก " 
โดย ดร.อัจฉรา เพิ่ม 
  

การประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 2 
พ.ศ.2561 “NIRC II 2018”  (ตอ) 

 - อ.สุพัตร หลังยาหนาย ไดเขารวมงานมหกรรมการแพทยแผนไทย และการแพทยพื้นบานไทย ปที่ 10 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใตหัวขอ "แพทยแผนไทยอีสาน สิบสานภูมิปญญา พัฒนาตามรอยพอ" 
เมื่อระหวางวันที่ 16-20 กุมภาพันธ 2561 จัดโดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ณ ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซาขอนแกน จ.ขอนแกน  
 - ดร.จิตรวี เชยชม ไดเขารวมประชุมวิชาการอายุรศาสตร ครั้งที่ 28 ประจําป 2561 หัวขอเรื่อง 
"กลเม็ดเคล็ดลับฉบับอายุรศาสตร (How To Treat in Internal Medicine)" เมื่อระหวางวันที่ 21-23 
กุมภาพันธ 2561 จัดโดย ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ณ ศูนยประชุม
อาคารเรียนรวมฯ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
 - ดร.จิตรวี เชยชม ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วิทยาการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ" 
เมื่อระหวางวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2561 จัดโดย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ณ ศูนย
ทรัพยากรการเรียนรู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

สรุปขาวไปราชการ เขารวมประชุม และพัฒนาบุคลากร 

ที่ปรึกษา  คณบดี รองคณบดี และผูชวยคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                                            5       
ผูจัดทํา  ฝายประชาสมัพันธ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  


